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บทคัดย่อ  

  การวิจัยในครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีต่อกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุ

ที่มปีระสิทธิผลของงาน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุกับประสิทธิผลของงาน 3) 

เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จํานวน 39 คน ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความแตกต่างกัน  

2 ด้าน ได้แก่ ด้านการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า การมุ่งเน้นแลกเปลีย่นความรู้มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของงานด้านคุณภาพของงาน และการ

มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนือ่ง การมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผล

ของงานด้านความพึงพอใจในงาน  

            

คําสําคัญ: กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุ, ประสิทธิผลของงาน 

 

ABSTRACT  

 This research aims to; 1.) To Individual Factors effect to Effectiveness Material 

Management Strategy 2.) To Relationship between Effectiveness Material Management Strategy  

3.) To effected to Effectiveness Material Management Strategy. The sampling of this research was 

34 places. The Results of this Research were Individual Factors of Age are Different 2 Aspects, 

Namely, Continuous Process Improvement and Research and Development. The Hypothesis 

Testing Results showed that the Focus on Knowledge Sharing was Related to The Effectiveness of 

Work of Quality of Work and Continuous Process Improvement, Research and Development  

There was a Correlation with Job Effectiveness in Terms of Job Satisfaction. 

 

Keyword: Management strategy, Effectiveness of work 



บทนํา  
  การบริหารองค์กรนั้น นับว่าเป็นงานที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้อง

อาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะทํางานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็น

การประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางการบริหารที่สําคัญ ได้แก่ “6M” ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) พัสดุ 

(Material) วิธีการทํางาน (Methodology) การจัดการ (Management) เครื่องจักร (Machine) (วิภาดา  

คุปตานนท์, 2551) เป็นปัจจัยที่สําคัญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรคนและเงินเป็นปัจจัยที่สําคัญ

ยิ่งกว่าทรัพยากรอื่นๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าเงินและคนสามารถจะแก้ปัญหาการบริหารงานได้ทุกอย่างแต่ปรากฏว่าไม่เป็น

ความจริงเสมอไป เพราะทรัพยากรประเภทพัสดุหรือการจัดการงานพัสดุก็มีความสําคัญ และจําเป็นต่อการ

บริหารงานไม่น้อยกว่าทรัพยากรด้านอื่น เพราะพัสดุก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนบริหารงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การจัดการงานประเภทต่างๆ ในองค์กรจําเป็นต้องใช้พัสดุ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลารวมถึงสนับสนุนแผนงานโครงการ

ต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นความพร้อมด้านการบริหารพัสดุจะทําให้

องค์กรสามารถดําเนินงานตามแผนงาน และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

เพราะถ้าองค์กรใดขาดหลักการจัดการงานพัสดุที่ดีแล้ว การทํางานย่อมจะเกิดความซํ้าซ้อน และสิ้นเปลืองอันจะ

ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  

   การบริหารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสําคัญใน 

ด้านการจัดหา จัดซื้อ และการควบคุม และจําหน่ายพัสดุของ คณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบันภายในมหาวิทยาลัย

นครพนม เพื่ออํานวยความสะดวก และจัดระบบบริหารงาน โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจําปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการรายงานการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดําเนินการจัดหา-

จัดซื้อ และจัดจ้างซ่อมบํารุงพัสดุให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการจัดเก็บพัสดุคงคลังให้บริการหน่วยงานใน

การเบิกใช้ การควบคุม การรับ-จ่ายพัสดุ การจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ การจัดทํารายงานการเบิกใช้และ

จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านการพัสดุตลอดจนการดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปี และการจําหน่ายพัสดุชํารุด หมด

ความจําเป็นในการใช้งานเมื่อมีหน่วยงานเพิ่มขึ้นประกอบกับการเพิ่มจํานวนพนักงาน ลูกจ้าง ทําให้ปริมาณงานของ

ส่วนบริหารงานพัสดุเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้การปฏิบัติงานต้องยึดหลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของ

ทางราชการและหลักการบริหารพัสดุ คือ  คุ้มค่า โปร่งใส ประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้

(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ, 2560, น. 17) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่หากผิดพลาดจะมีผลความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ค้าที่เกี่ยวข้อง 

ทิศทางการพัฒนางานด้านการพัสดุในอนาคตของมหาวิทยาลัยนครพนมควรให้ความสําคัญกับผู้ปฏิบัติงานด้านการ

พัสดุ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน

การพัสดุของ คณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบันภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกิดผลดี มีความคุ้มค่าของการใช้

งบประมาณ 

  

 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในส่วนงานพัสดุ จึงมี

ความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการพัสดุที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยนครพนม 



เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการนําไปพัฒนางานบริหารพัสดุการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาการ

บริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัยนครพนม และนําแนวทางในการบริหารงานพัสดุไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อันจะนําไปสู่การจัดการพัสดุ

ที่ดี คุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณของรัฐบาลและประเทศชาติ

ต่อไป  

 

วัตถุประสงค์  
    1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุและประสิทธิผลของงาน 

   2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุกับประสิทธิผลของงาน 

    3. เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงาน 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  
 1. ประชากรเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพัสดุมหาวิทยาลัยนครพนม 

ประกอบไปด้วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ จํานวน 17 คน และ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ จํานวน 22 คน รวม 

ทั้งสิ้น 39 คน (แบบสํารวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งดํารงตําแหน่งงานเกี่ยวกับพัสดุ, 2562) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อทําการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มี

ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ แนวคิด 

ทฤษฎี  และการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้น โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการงานพัสด ุ

     ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของงาน 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อเสนอแนะ 

    จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เป็นการสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานพัสดุมี

ต่อตัวแปรตามที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ (Neuman, 2006 อ้างถึงใน ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ และ เกษมศานต์ 

โชติชาครพันธุ,์ 2553, น. 54) ดังนี้ 

   ระดับความคิดเห็น    เกณฑ์การให้คะแนน 

   เห็นด้วยมากที่สุด      5 

   เห็นด้วยมาก      4 

  เห็นด้วยปานกลาง      3 

   เห็นด้วยน้อย      2 

   เห็นด้วยน้อยที่สุด      1 



   โดยผู้วิจยันําผลคะแนนจากการกําหนดดังกล่าวมาประเมินค่า เพื่อหาความหมายค่าคะแนน

เฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) โดยใช้สูตรดังนี้  

ระดับค่าเฉลี่ย  =   

            

       =                            

 

    =      0.8 

     การแปลความหมายของระดับคะแนนความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ใน

ประเทศไทยที่มีต่อตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้ 

  ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย    ความหมาย 

  คะแนน 4.21 – 5.00    เห็นด้วยมากที่สุด 

  คะแนน 3.41 – 4.20    เห็นด้วยมาก 

  คะแนน 2.61 – 3.40    เห็นด้วยปานกลาง 

  คะแนน 1.81 – 2.60    เห็นด้วยน้อย 

  คะแนน 1.00 – 1.80    เห็นด้วยน้อยที่สุด   

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

     3.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามผ่านสื่อออนไลน์ (Mail survey)  

เพื่อส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้วิจัยสามารถตรวจสอบแบบตอบกลับของกลุ่มตัวอย่างได้ผู้วิจัยกําหนด

ระยะในการตอบกลับ 4 สัปดาห์ 

   4. วิเคราะห์ข้อมูล 

    4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistics) โดยนําข้อมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และแสดงผล 

เป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

      4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

Hair, Black, Babin, & Anderson (2010) อธิบายว่า การใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างงา่ยของเพียร์สันมีวัตถุประสงค์ 2 

ประการ คือ (1) เพื่อทดสอบความสันพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ว่ามีความสัมพันธ์ หรือไม่ถ้ามี

ความสัมพันธ์กันสามารถที่จะนําไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามข้อสมมติฐานต่อไป (2) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต้นว่ามีความสัมพันธ์กันสูง หรือไม่ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นเกินว่า 0.8 มีโอกาสเกิด 

Multicollinearity 

    5. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป กับตัวแปรตาม 1 ตัว ซึ่งเป็น

เทคนิคทางสถิติที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรมาใช้ในการทํานาย โดยเมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็จะ

สามารถทํานายอีกตัวแปรหนึ่งได้ ในการวิเคราะห์การถดถอยจะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นหลัก เพื่อให้

ได้คําตอบที่ต้องการ คือ มีตัวแปรใดบ้างที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามที่เราสนใจจะศึกษา และตัวแปรใดพยากรณ์

ได้มากน้อยกว่ากัน รวมทั้งตัวแปรใดส่งผลในทางบวก หรือทางลบ 

คะแนนสูงสุด (n) – คะแนนตํ่าสุด (1) 

จํานวนชั้น (n) 5 - 1 

5 



   6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

     6.1 การใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้

พรรณนาข้อมูลที่ ได้แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 และ 3 

แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของงาน 

   6.2 การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้นด้วยค่าสหพันธ์ (Correlation analysis) เพื่อวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ การมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการวิจัยและ

พัฒนา และมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ และตัวแปรตามประสิทธิผลของงาน ได้แก่ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และ

ความพึงพอใจในงาน 

       6.3 การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพือ่ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ  

 

    7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

      จากวัตถุประสงค์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สรุปแนวคิดในการวิจัยเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้แสดง

ดังภาพที่ 1 โดยละเอียดดังนี ้

   ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. สถานภาพ 

4. การศึกษา  

5. ตําแหน่งงาน 

กลยุทธก์ารจัดการพัสดุ 

1. มุ่งเน้นการปรับกระบวนการทํางานอย่าง

ต่อเนื่อง 

2. มุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนา  

3. มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู ้

ประสิทธิผลของงาน 

1. ปริมาณงาน  

2. คุณภาพงาน  

3. ความพึงพอใจในงาน  

 

 



ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

    1. จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 39 คน พบว่า จําแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีอายุส่วนใหญ่น้อยกว่า 35 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็น

ร้อยละ 81.18 มีสถานภาพโสดจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.60 มีตําแหน่งงานส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานพัสดุ จํานวน 22 คิดเป็น 

ร้อยละ 29.00   

   1. ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  

   1.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง

งานที่แตกต่างกันมีระดับกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่แตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุจําแนกตามเพศ 

ตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล X S.D. t Sig. 

การมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการ เพศ 3.81 0.34 -.49 

 

.62 

 ทํางานอย่างต่อเนื่อง    1. เพศ ชาย 3.75 0.25 

    2. เพศ หญิง 3.87 0.43 

การมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพศ 4.00 0.244 -.83 

 

.41 

     1. เพศ ชาย 3.92 0.14 

    2. เพศ หญิง 4.08 0.34 

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน เพศ 4.39 0.45 .21 

 

.82 

 ความรู ้    1. เพศ ชาย 4.42 0.52 

    2. เพศ หญิง 4.37 0.38 

 * ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

   ด้านเพศ สรุปได้ว่า เพศที่แตกต่าง มีความคิดเห็นต่อด้านกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาย ุ 

ตัวแปร อาย ุ X S.D. F Sig. 

การมุ่งเน้นปรับปรุง 

กระบวนการ 

 ทํางานอย่าง 

ต่อเนื่อง 

1. น้อยกว่า 35 ปี 4.17 0.35 3.26 .03* 

2. 35 - 40 ปี 3.79 0.40 

3. 41 - 45 ปี 3.58 0.38 

4. มากกว่า 45 ปี 3.62 0.18 

รวม 3.86 0.42 

การมุ่งเน้นการวิจัย

และพัฒนา 

 

1. น้อยกว่า 35 ปี 4.35 0.36 4.11 .01* 

2. 35 - 40 ปี 3.97 0.29 

3. 41 - 45 ปี 4.08 0.14 

 4. มากกว่า 45 ปี 3.87 0.18 

 รวม 4.07 0.33 

 



ตารางที่ 2  (ต่อ)  

ตัวแปร อาย ุ X S.D. F Sig. 

การมุ่งเน้นการ

แลกเปลี่ยน 

ความรู้ 

1. น้อยกว่า 35 ปี 4.25 0.31 .50        .69 

2. 35 - 40 ปี 4.48 0.41 

3. 41 - 45 ปี 4.33 0.38 

  4. มากกว่า 45 ปี 4.50 0.71 

 รวม 4.37 0.39 

* ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

 

   ด้านอายุ สรุปได้ว่า อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุด้านการ

มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาแตกต่างกัน จากผลการ

เปรียบเทียบปัจจัยอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นด้านการมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง 

และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาแตกต่างกัน พบว่า ด้านอายุน้อยกว่า 35 ปี ให้ความสําคัญมากกว่ากลุ่มอายุ

ระหว่าง 35 - 40 ป ีและ 41-45 ป ี
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ  

ตัวแปร สถานภาพ X S.D. t Sig. 

การมุ่งเน้นปรับปรุง 

กระบวนการ 

 ทํางานอย่าง 

ต่อเนื่อง 

1. โสด 3.95 0.44 2.07       .05* 

2. สมรส 3.67 0.29   

3. อย่าร้าง/หม้าย - -   

รวม 3.87 0.42   

การมุ่งเน้นการวิจัย 

และพัฒนา 

 

1. โสด 4.15 0.35 2.29       .027* 

2. สมรส 3.70 0.22   

3. อย่าร้าง/หม้าย - -   

 รวม 4.071 0.33   

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน 

ความรู้ 

1. โสด 4.39 0.38 .41        .69 

2. สมรส 4.33 0.42   

3. อย่าร้าง/หม้าย - -   

 รวม 4.37 0.39   

   

   ด้านสถานภาพ สรุปได้ว่า สถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุ

ด้านการมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 

ตัวแปร ระดับการศึกษา X S.D. t Sig. 

การมุ่งเน้นปรับปรุง 

กระบวนการทํางานอย่าง 

ต่อเนื่อง 

1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3.78 0.39 -2.16 .04 

2. สูงกว่าปริญญาตร ี 4.10 0.43   

รวม 3.94 0.41   

การมุ่งเน้นการวิจัย 

และพัฒนา 

 

1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4.04 0.299 -.87 .39 

2. สูงกว่าปริญญาตร ี 4.15 0.428   

รวม 4.10 0.364   

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน 

ความรู้ 

  

1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4.34 0.39 -.73 .47 

2. สูงกว่าปริญญาตร ี 4.45 0.39   

รวม 4.40 0.39   

* ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

  ด้านระดับการศึกษา สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านกลยุทธ์การ

จัดการงานพัสดุไม่แตกต่างกัน  

 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านตําแหน่งงาน 

ตัวแปร ตําแหน่งงาน X S.D. t Sig. 

การมุ่งเน้นปรับปรุง 

กระบวนการ 

 ทํางานอย่าง 

ต่อเนื่อง 

1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 3.85 0.47 -.16 .87 

2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับมอบหมาย 3.87 0.39   

รวม 

3.86 0.43 

  

การมุ่งเน้นการวิจัย 

และพัฒนา 

 

1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 4.15 0.34 1.267 .21 

2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับมอบหมาย 4.01 0.32   

รวม 4.08 0.33   

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน 

ความรู้ 

1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 4.40 0.38 .35 .73 

2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับมอบหมาย 4.35 0.41   

รวม 4.38 0.39   

* ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

 

  ด้านระดับตําแหน่งงาน สรุปได้ว่า ระดับตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านกลยุทธ์

การจัดการงานพัสดุไม่แตกต่างกัน  

 

   1.2 สมมติฐานข้อที ่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง

งานที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลของงานที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อดา้น

ประสิทธิผลของงานไม่แตกต่างกันทุกด้าน ดังตารางต่อไปนี้ 

 



ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของประสิทธิผลของงานจําแนกตามเพศ 

ตัวแปร เพศ X S.D. t Sig. 

ปริมาณงาน    1. เพศ ชาย 4.11 0.19 
-.18 

 

.85 

 
    2. เพศ หญิง 4.15 0.34 

 รวม 4.13 0.27 

คุณภาพของงาน    1. เพศ ชาย 4.11 0.19 
-.09 

 

.93 

 
    2. เพศ หญิง 4.13 0.36 

 รวม 4.12 0.28 

ความพึงพอใจในงาน    1. เพศ ชาย 4.22 0.38 
-.26 

 

.79 

 
    2. เพศ หญิง 4.27 0.28 

 รวม 4.24 0.33 

 * ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

   ด้านเพศ สรุปได้ว่า เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านประสิทธิผลของงานไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างประสิทธิผลของงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาย ุ      

ตัวแปร อาย ุ X S.D. F Sig. 

ปริมาณงาน 1. น้อยกว่า 35 ปี 4.37 0.25 2.24 .10 

2. 35 - 40 ปี 4.70 0.35 

3. 41 - 45 ปี 4.11 0.19 

4. มากกว่า 45 ปี 4.00 0.00 

รวม 4.14 0.33 

คุณภาพของงาน 1. น้อยกว่า 35 ปี 4.17 0.32 .26 .85 

2. 35 - 40 ปี 4.14 0.38 

3. 41 - 45 ปี 4.00 0.00 

 4. มากกว่า 45 ปี 4.00 0.47 

 รวม 4.13 0.35 

ความพึงพอใจ 

ในงาน 

1. น้อยกว่า 35 ปี 4.30 0.29 .65 .59 

2. 35 - 40 ปี 4.26 0.29 

3. 41 - 45 ปี 4.33 0.33 

  4. มากกว่า 45 ปี 4.00 0.00 

 รวม 4.26 0.29 

* ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

 

      ด้านเพศ สรุปได้ว่า อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านประสิทธิผลของงานไม่แตกต่างกัน  

 



ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างประสิทธิผลของงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ  

ตัวแปร สถานภาพ X S.D. t Sig. 

ปริมาณงาน 1. โสด 4.17 0.35 .77 .44 

2. สมรส 4.08 0.29   

3. อย่าร้าง/หม้าย - -   

รวม 4.13 0.32   

คุณภาพของงาน 1. โสด 4.15 0.35 .53 .60 

2. สมรส 4.08 0.38   

3. อย่าร้าง/หม้าย - -   

 รวม 4.15 0.36   

ความพึงพอใจในงาน 1. โสด 4.27 0.31 .21 .83 

2. สมรส 4.25 0.25   

3. อย่าร้าง/หม้าย - -   

  รวม 4.26 0.28   

    ด้านสภาพภาพ สรุปได้ว่า สถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านประสิทธิผลของงานไม่

แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 9  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างประสิทธิผลของงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 

ตัวแปร ระดับการศึกษา X S.D. t Sig. 

การมุ่งเน้นปรับปรุง 

กระบวนการ 

 ทํางานอย่าง 

ต่อเนื่อง 

1. ตํ่ากว่าปริญญาตร ี - -   -.23 .82 

2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4.14 0.30   

3. สูงกว่าปริญญาตร ี 4.17 0.42   

รวม 4.15 0.36   

การมุ่งเน้นการวิจัย 

และพัฒนา 

 

1. ตํ่ากว่าปริญญาตร ี - -   -.05 .96 

2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4.15 0.30   

3. สูงกว่าปริญญาตร ี 4.13 0.48   

 รวม 4.13 0.39   

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน 

ความรู้ 

1. ตํ่ากว่าปริญญาตร ี - -   1.26 .21 

2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4.30 0.30   

3. สูงกว่าปริญญาตร ี 4.17 0.25   

  รวม 4.23 0.27   

    

    ด้านการศึกษา สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านประสิทธิผลของงาน

ไม่แตกต่างกัน  

 



ตารางที่ 10  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างประสิทธิผลของงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านตําแหน่งงาน 

ตัวแปร ตําแหน่งงาน   X S.D. t Sig. 

การมุ่งเน้นปรับปรุง 

กระบวนการ 

 ทํางานอย่าง 

ต่อเนื่อง 

1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 4.08 0.37  -1.11 .28 

2. เจ้าหน้าที่หรอืผู้ที่รับ

มอบหมาย 

4.20 0.30 
  

รวม 4.14 0.33   

การมุ่งเน้นการวิจัย 

และพัฒนา 

 

1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 4.14 0.33    .14 .89 

2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับ

มอบหมาย 

4.12 0.36   

รวม 4.13 0.35   

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน 

ความรู้ 

1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 4.31 0.34    .93 .36 

2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับ

มอบหมาย 

4.23 0.24 
  

รวม 4.27 0.29   

* ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

     ด้านตําแหน่งงาน สรุปได้ว่า ตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านประสิทธิผลของงาน 

ไม่แตกต่างกัน  

   1.3 สมมติฐานข้อที่ 3 กลยทุธ์การจัดการงานพัสดุมีผลกระทบของประสิทธิผลของงาน ได้แก่ 

ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านคุณภาพของงาน พบว่า การมุ่งเน้นการ

แลกเปลี่ยนความรู ้ มีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.49 อย่างมีระดับ

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 11  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของ  

      กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านปริมาณงาน 

 

**P < 0.01, *P < 0.05 

     จากตารางที่ 11 พบว่ากลยุทธ์การจัดการงานพัสด ุไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของงานด้าน

ปริมาณงาน อย่างไม่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ

มาตรฐาน (β) 

t Sig. 

การมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางาน

อย่างต่อเนื่อง (CI) 

.28 1.50 .14 

การมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา (RD) .07    .35 .73 

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู ้(KS) .13    .81 .42 

Adjusted R2 =  .13,   S.E.E = .86,   F =1.76,   Sig of F = 0.17 



ตารางที่ 12  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของ 

กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านคุณภาพของงาน 

 

**P < 0.01, *P < 0.05 

     จากตารางที่ 12 พบว่ากลยุทธ์การจัดการงานพัสด ุด้านการมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู ้มี

ผลกระทบต่อประสิทธิผลของงานด้านปริมาณงานด้านคุณภาพของงาน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ตารางที่ 13  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของ 

      กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน 

 

**P < 0.01, *P < 0.05 

   ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน 

พบว่า ด้านการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบเชิงผกผันกับประสิทธิผลของงานด้านปริมาณ

งานด้านคุณภาพของงาน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ -.51 

และ 

   ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุมีต่อประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน 

พบว่า การมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา มีความสัมพันธ์กันกับประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน อย่างมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.39 

 

 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ

มาตรฐาน (β) 

t Sig. 

การมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางาน

อย่างต่อเนื่อง (CI) 

.09    .53       .60 

การมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา (RD) -.14   -.81       .42 

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู ้(KS) .49  3.35       .00** 

Adjusted R2 =  .26,   S.E.E = .83,   F = 4.16,   Sig of F = 0.01* 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ

มาตรฐาน (β) 

t Sig. 

การมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางาน

อย่างต่อเนื่อง (CI) 

-.51 -2.88        .01** 

การมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา (RD) .39 2.23        .03* 

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู ้(KS) .29 1.95        .06 

Adjusted R2 =  .25,   S.E.E = .698,   F = 3.82,   Sig of F = 0.02* 



สรุปผลการวิจัย 

   1. จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 39 คน พบว่า จําแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 มอีายุส่วนใหญ่น้อยกว่า 35 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็น

ร้อยละ 81.18 มีสถานภาพโสดจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.60 มีตําแหน่งงานส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานพัสดุ จํานวน 22 คิดเป็นร้อย

ละ 29.00  

    2. ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  

   2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง

งาน ที่แตกต่างกันมีระดับกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย 

   ด้านเพศ สรุปได้ว่า เพศที่แตกต่าง มีความคิดเห็นต่อด้านกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุไม่แตกต่าง

กัน 

  ด้านอายุ สรุปได้ว่า อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุด้านการ

มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาแตกต่างกัน จากผลการ

เปรียบเทียบปัจจัยอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นด้านการมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง 

และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาแตกต่างกัน พบว่า ด้านอายุน้อยกว่า 35 ปี ให้ความสําคัญมากกว่ากลุ่มอายุ

ระหว่าง 35 - 40 ป ีและ 41-45 ป ี

  ด้านสถานภาพ สรุปได้ว่า สถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุ

ด้านการมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาแตกต่างกัน 

  ด้านระดับการศึกษา สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านกลยุทธ์การ

จัดการงานพัสดุไม่แตกต่างกัน  

  ด้านระดับตําแหน่งงาน สรุปได้ว่า ระดับตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านกลยุทธ์

การจัดการงานพัสดุไม่แตกต่างกัน  

   2.2 สมมติฐานข้อที ่2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง

งานที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลของงานที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้าน

ประสิทธิผลของงานไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

   2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุมีผลกระทบของประสิทธิผลของงาน ได้แก่ 

ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านคุณภาพของงาน พบว่า การมุ่งเน้นการ

แลกเปลี่ยนความรู ้มีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย ( ) เท่ากับ 0.49 อย่างมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

   ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน 

พบว่า ด้านการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบเชิงผกผันกับประสิทธิผลของงานด้านปริมาณ

งานด้านคุณภาพของงาน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ -.51 

และ 



   ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุมีต่อประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน 

พบว่า การมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา มีความสัมพันธ์กันกับประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน อย่างมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.39 

 

ข้อเสนอแนะ 

  1.  ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎ ี

    จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระการมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง 

และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนามีความสันพันธ์ต่อประสิทธิผลของงานด้านคุณภาพของงาน และความพึงพอใจใน

งาน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยหลายวิจัยของ Liebowitz (2004) ได้กล่าวว่าการแบ่งปันความรู้ระหว่าง

พนักงานในหน่วยงานเป็นระบบที่ดีแล้วจะช่วยลดความซํ้าซ้อน ลดเวลาการแสวงหาความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือได้ 

หน่วยงานที่ดีพนักงานสามารถเข้าถึง และค้นหาความรู้ได้ง่ายก็จะทําให้สามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน

การทํางานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะทําให้กิจการสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้งานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

   2. ข้อเสนอแนะเชิงการจัดการ 

    ผู้บริหารเกี่ยวกับงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทราบถึงกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มี

ประสิทธิผล และผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับ การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ควรมุ่งเน้นด้านคุณภาพของงาน 

ด้านการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่องที่ควรมุ่งเน้นความพึงพอใจในงาน และ ด้านการมุ่งเน้นการวิจัย

และพัฒนาที่ควรมุ่งเน้นเรื่องความพึงพอใจในงาน  

    3.  งานวิจัยในอนาคต 

   1. เนื่องจากงานพัสดุเป็นงานย่อยของฝ่ายบริหารภายใน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

นครพนม ดังนั้นควรเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากงานอื่นๆ ตามโครงสร้างขององค์กรนั้น ให้มากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

และเที่ยงตรงของข้อมูลและเครื่องมือ 

  2. ควรนําเครื่องมือไปเก็บจากภาคธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบริการอื่น เช่น ธุรกิจการเกี่ยวกับงานบ

บริการ, ธุรกิจผลิต, องค์กรเอกชน เป็นต้น เพื่อนําผลที่ได้มาขยายผลการวิจัยต่อไป 
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