การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย์ของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
A Study of the Problems and Guidelines of the Material and
Property Administration in the Schools under the Jurisdiction
of the Office of the Secondary Educational Service Area 29
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 136 คน ครูผู้สอน จำ�นวน 214 คน รวม
350 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดย
ทดสอบค่า t
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ส่วนปัญหาการบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จำ�แนกตามสถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมทั้ง
สภาพและปัญหาไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบจำ�แนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าทั้งสภาพ
และปัญหาไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ผู้บริหารของโรงเรียน สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 สถานศึกษาและสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ควร
จัดอบรมหลักสูตรการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีชว่ ยการบริหารพัสดุและ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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สินทรัพย์ให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารพัสดุและสินทรัพย์เป็นระยะ ๆ และควรมอบหมายให้ครู
ทำ�งานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
คำ�สำ�คัญ : สภาพปัญหาและแนวทาง การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

ABSTRACT

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

The research aimed to study and compare the problems and guidelines of
the material and property administration of the schools under the jurisdiction of
the Office of the Secondary Educational Service Arear 29. The samples were 136
school administrators and 214 teachers. The research instrument was a rating scale
questionnaire of a confidence value equivalent to .98. Statistics used in an analysis were
mean, standard deviation, and t-test.
The research findings were as follows.
1. The material and property administration in the schools under the jurisdiction of the schools of the Office of the Secondary Educational Service Area 29
was found to be at a high level. The problems was found to be at a least level
2. A comparison of material and property administration in the school under
study as classified by the administrative conditions showed no difference. The
administration as classified by the school size showed no difference.
3. The guidelines for the development of the material and property administration in the school in the study were as follows. A training course should be held
for the teachers who were responsible for the school material and property; the
teachers concerned should be assigned to work as a team to ensure a continuous
administration.
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ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคข้อมูลข่าวสาร มีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยด้วย จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษาของประเทศ เริม่ ต้นด้วยการปฏิรปู การศึกษา ซึง่ เป็นการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
การศึกษาไปสูส่ งิ่ ทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ได้คนไทยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นทั้งคนดี คนเก่ง คนมีความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวที
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โลก การดำ � เนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี พ ลั ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จำ � เป็ น จะต้ อ งมี ก าร
กระจายอำ�นาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้อง กับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้มีการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ การ
กระจายอำ�นาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระใน
การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นการสร้าง
รากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและสามารถ
พัฒนาได้อย่างต่อเนือ่ ง และเพือ่ ให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอสิ ระและมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้
สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 สถานศึกษาจึงมีสทิ ธิหน้าที่ หรืออำ�นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในการปกครอง ดูแล รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถานศึกษาทีเ่ ป็นทีร่ าชพัสดุ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 74)
การตรวจสอบภายใน สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย เขต 2 ได้รายงานผลการตรวจสอบ
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2549–2551 พบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ คือ
1) สถานศึกษาในสังกัด ไม่มีการวางแผน การจัดหาพัสดุ 2) ไม่มีการจัดทำ�ฐานข้อมูลทรัพย์สินที่ถูก
ต้องและเป็นปัจจุบัน 3) การลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน 4) การลงบัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน
5) ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจำ�ปี และ 6) ไม่มีการจำ�หน่ายครุภัณฑ์ประจำ�ปี
ดังนั้น การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาเพือ่ เป็นข้อมูลและแนวทางสำ�หรับครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึน้ ไป และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป
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1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เพือ่ เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำ�แนกตาม สถานภาพ
การบริหารและขนาดของสถานศึกษา
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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วิธีด�ำ เนินการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำ�แนกเป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา จำ�นวน 136 คน
ครูผู้สอน 214 คน
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามสภาพ
และปัญหา การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
ของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การกำ�หนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัด
จ้าง และการควบคุมดูแล บำ�รุงรักษาและจำ�หน่าย ในลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป ประมวลผลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
คำ�นวณค่าร้อยละ (percentage) นำ�เสนอในรูปตารางประกอบคำ�บรรยาย 2) วิเคราะห์สภาพและ
ปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้งรายด้านและภาพรวม ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โดยจำ�แนกตามตำ�แหน่งและขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบ ค่า t
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1. สภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า สภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน ในภาพรวมและรายด้าน มี
การปฏิบตั ใิ นระดับมาก เรียงลำ�ดับด้านทีม่ กี ารปฏิบตั จิ ากสูงไปหาตํา่ ดังนี้ ด้านการจัดทำ�ระบบฐาน
ข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการกำ�หนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ
เฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง ตามลำ�ดับ และส่วนด้านที่มีการปฏิบัติตํ่าที่สุดคือ ด้านการควบคุมดูแล
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บำ�รุงรักษาและจำ�หน่าย
2. ปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า เรียงลำ�ดับด้านที่มีปัญหาจากสูงไปหาตํ่าดังนี้ ด้านการกำ�หนดแบบรูปรายการหรือ
คุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการควบคุมดูแล บำ�รุง
รักษาและจำ�หน่าย ตามลำ�ดับ ส่วนด้านที่มีปัญหาตํ่าที่สุดคือ การจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
ของสถานศึกษา
3. ผลการเปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงานพั ส ดุ แ ละสิ น ทรั พ ย์ ข อง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำ�แนกตาม
สถานภาพ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีสภาพการในการบริหารโดยภาพรวมและ
รายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำ�แนกตามขนาด
ของสถานศึกษา บุคคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นสถานศึกษาทีม่ ขี นาดสถานศึกษาแตกต่างกัน มีสภาพ
การบริหารงานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปัจจุบันการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สถาน
ศึกษาต้องให้ความสำ�คัญกับการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โดยพัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจัยนำ�เข้า
ของระบบทีต่ ้องมีจำ�นวนเพียงพอและคุณภาพดี มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้ผลผลิตคือ
นักเรียนมีคณ
ุ ภาพดี ประกอบกับสถานศึกษาซึง่ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ทางราชการกำ�หนดให้ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจทำ�ให้ผู้ที่ได้
รับมอบหมายได้รับโทษตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
สอดคล้องกับผลการวิจัย ไพโรจน์ ตันเจริญ (2546 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารพัสดุในทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง กับผลการวิจัยของ จิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ
(2545 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการบริหารพัสดุของวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 12 พบว่า ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านพัสดุมคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทาง
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การบริหารพัสดุในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในภาพรวมและรายด้าน มีปญ
ั หาอยูใ่ นระดับน้อย
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก งานพัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษามีความสำ�คัญต่อการบริหารสถานศึกษา
เนื่องจากกลุ่มงานทุกกลุ่ม ทุกกิจกรรม มีความจำ�เป็นต้องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำ�เนินงานที่
ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำ�ปี รวมถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษา ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจ�ำ เป็นต้องเรียนรูแ้ ละทำ�ความเข้าใจและปฏิบตั ิ
ตามระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ สมชัย ฝุ่นทอง (2547 : บทคัดย่อ) ทำ�การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุของวิทยาลัยเทคนิค
สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับ
ปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุในด้านการจัดซื้อ การเก็บรักษาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ
การตรวจสอบพัสดุและการจำ�หน่ายพัสดุ ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบตั งิ านพัสดุ ในภาพรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับ เอกชัย แสนบุตรคม (2547 : บทคัดย่อ) ทำ�การศึกษา
ปัญหาการดำ�เนินงานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการศึกษาพบว่า ฝ่ายบริหารและฝ่ายดำ�เนินงาน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนินงานอยู่ใน
ระดับน้อยทุกด้าน
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
     1.1 ด้านการจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา สถานศึกษาและสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ควรจัดอบรมหลักสูตรการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยี
ช่วยการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ให้กบั ครูทปี่ ฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ เป็นระยะๆ
และควรมอบหมายให้ครูท�ำ งานเป็นทีม เพือ่ พัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษา
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
     1.2 ด้านการจัดหาพัสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย์ ควรใช้บัญชีราคามาตรฐานวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการกำ�หนดความต้องการใช้วัสดุ
ประกอบการกำ�หนดความต้องการใช้วสั ดุทกุ ครัง้ และควรชีแ้ จงให้ครูผขู้ อใช้ทราบเพือ่ ความเข้าใจตรงกัน
   1.3 ด้ า นการกำ � หนดแบบรู ป รายการหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะและจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
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สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีการนำ�ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ (บันทึกข้อมูล
ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ) มาใช้ ใ นการบริ ห ารงานพั ส ดุ เพื่ อ ความสะดวก รวดเร็ ว และทำ � ให้ ก ารบริ ห าร
งานมีประสิทธิภาพ
   1.4 ด้านการควบคุม บำ�รุงรักษา และจำ�หน่ายพัสดุ สถานศึกษาควรจัดทำ�คู่มือการใช้
และบำ�รุงรักษาครุภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ ให้มีประโยชน์คุ้มค่าต่อไป
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรวิจัยการพัฒนาการสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุของ
สถานศึกษา
    2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
    2.3 ควรมีการศึกษากระบวนการดำ�เนินงานด้านการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ใน
สถานศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลการวิจัยเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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