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บทคัดยอ
วัตถุป ระสงคของการศึ กษาครั้งนี้คื อ เพื่อ สํา รวจสภาพ ป ญ หาและอุป สรรค วิเคราะหแ ละเปรียบเทีย บ
ความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการจัดการงานพัสดุกับปญหาการจัดการงานพัสดุ และเพื่อนําผลการศึกษาเสนอ
ผูบริหารเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขพัฒนาการบริหารงานพัสดุของเทศบาลนครปากเกร็ด
การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบผสม(Mixed Method Research) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative
Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึกแบบมี
เคาโครงกับผูบริหารเทศบาลนครปากเกร็ดในดานพัสดุ จํานวน 5 คน หัวหนาสวนบริหารงานแตละดานของเทศบาล
นครปากเกร็ด จํานวน 11 คน และแบบสอบถามกับ เจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ จํานวน 46 คน สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูลเปนทั้งแบบสถิติเชิงพรรณนาที่ใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ แบบสถิติเชิง
อนุมานที่ใชคา t-test , F-test one way ANOVA.Correlation analysis และ regression analysis
ผลการศึกษาพบวา : ผูถูกสัมภาษณและผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30 - 40 ป มี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เปนขาราชการ/ลูกจาง มีประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ปขึ้นไป มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป สวนปจจัยตอสภาพการจัดการงานพัสดุ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ปญหาการจัดการงานพัสดุ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่สงผลตอการจัดการ
งานพัสดุ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการจัดการงานพัสดุกับ
ปญหาการจัดการงานพัสดุไมเปนไปตามสมมติฐานของงานวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
The purpose of the study was to explore the problem and obstacle, analyze and compare the relationship
of the factors that affect the management of procurement and inventory management problems. To present the
result of the study to the Executive Council for consideration and development solutions to improve administrative
efficiency parcel of Pakkret Municipality.
In this study, the researchers mixed and qualitative research and quantitative. were used in this study.
In-depth interviews with executives Pak Kret layout with the parcel number five on each side of the head of
administration of Pak Kret 11 people and questionnaires. Procurement staff about 46 people who use statistical
analysis was both descriptive statistics on the percentage and the mean and standard deviation. And inferential
statistics using the t-test, F-test one way ANOVA.Correlation analysis and regression analysis .
The study found that those who were interviewed, and the majority of respondents were female, aged
30-40 years, with a higher education degree. A government official / employee With over 15 years of experience in
working to earn an average of more than 30,000 baht per month. The study found that the opinions on the state of
the inventory management at a high level, while the opinion on problem with the management inventory is
moderate, and the opinion on the factors that affect the management of procurement at a high level. The comparison
of factors affecting management, inventory management issues for the parcel does not conform to the assumptions
of the study are statistically significant at 0.05.
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