
 
บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบงาน
พัสดุของสํานักงานประปาเกาะคา  จังหวัดลําปาง  ผูศึกษาพบวามีเนื้อหาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของในดานการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศตามรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1   ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ  
   เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาขณะน้ีรัฐบาลหรือองคการของรัฐ เปนผูใชพัสดุรายใหญ รัฐบาล
ไทยใชงบประมาณจัดซ้ือพัสดุท้ังวัสดุ และครุภัณฑปละหลายหม่ืนลานบาท การจัดซ้ือยอมทําให
เกิดผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลายดาน ซ่ึงทําใหเกิดผลผลิตใหม ๆ การ
คนควาการเคล่ือนไหวแรงงาน และการพัฒนาการบริหาร 
   การบริหารพัสดุเปนงานท่ีมีลักษณะเกี่ยวพันกับการบริหารงานอ่ืน ๆ หลายดาน นับต้ังแต
การวางแผนและการบริหารแผน การบริหารงานบุคคล ระบบบัญชี กฎหมาย งานชางและการใช
เคร่ืองคํานวณอิเล็กทรอนิกส  ฉะนั้นการบริหารพัสดุสมัยนี้จึงตองการผูมีความรูและความชํานาญ
เฉพาะสาขามาเปนผูบริหาร จนกลายมาเปนวิชาชีพใหม ซ่ึงตองมีผูมีประสบการณโดยเฉพาะ 
รวมท้ังตองมีการวางแผนสรรหาและฝกฝนผูท่ีทํางานดานนี้โดยเฉพาะ 
   การบริหารพัสดุนั้นตองการการมีสวนรวมและการตัดสินใจจากผูบริหาร ผูใชและ
ผูรับผิดชอบงานดานนี้ โดยผูบริหารในระดับตาง ๆ ขององคการ เชน อธิบดี ผูอํานวยการกอง ฯลฯ  
จะไดกําหนดนโยบายการบริหารพัสดุ เปาหมาย และการวางแผนระบบบริหารพัสดุของหนวยงาน 
หัวหนาหนวยงานระดับตาง ๆ ขององคการในฐานะผูใชพัสดุก็จะตองรับทราบและทําความเขาใจ
นโยบายดังกลาวอยางแจมชัด  เพื่อจะไดนําไปวางหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในหนวยงานของ
ตน ตลอดจนควบคุมดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารสําหรับ
แผนกหรือหนวยพัสดุขององคการซ่ึงเปนหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีหลักในการบริหารพัสดุตาม
ความตองการของหนวยใช เชน จัดหาพัสดุแลใหการสนับสนุนหนวยใชในดานของการบํารุงรักษา 
รวมท้ังการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการรักษาพัสดุ ซ่ึงกําลังรอการแจกจายไปสูหนวย
ใช หรือหนวยงานอ่ืน เปนตน 
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  ขอบเขตของการบริหารพัสดุนั้น ถามองโดยใชตัวพัสดุเปนหลัก ก็อาจมองไดเสมือนวงจร
ชีวิตของพัสดุ นับต้ังแตการเกิด (ผลิต) ไดมาแลวนําไปใชประโยชน เม่ือมีการชํารุดเสียหายก็ยอม
ตองมีการบํารุงรักษาซอมแซมเพื่อใหมีอายุการใชงานยาวนานและมีสภาพดีอยูเสมอและเม่ือใชไป
จนหมดอายุแลว ก็ทําการจําหนายออกจากบัญชีไป แลวก็วางแผนจัดซ้ือจัดหามาแทนท่ีอีกเปนดังนี้
เร่ือยๆ ไป 
   โดยสรุปการบริหารพัสดุจึงพอนิยามไดวา หมายถึง การนําเสนอวิทยาการและ หรือศิลปะ
ในการบริหารมาใชในการจัดการเก่ียวกับพัสดุ เพื่อสนับสนุนและสนองความตองการในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานหรือโครงการตาง ๆ ใหดําเนินไปตามเปาหมาย หนาท่ีดังกลาวมีขอบเขต
กวางขวางและมีหลายระดับ นับต้ังแตการวางแผน การกําหนด ความตองการ การจัดหา การควบคุม 
การเก็บรักษา การขนสง การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุออกจากบัญชีซ่ึงเราอาจเรียกลําดับ
ของการดําเนินงานเหลานี้วา “วงจรการบริหารพัสดุ” 
 
2.2   การบริหารงานพัสดุสําหรับการประปาสวนภูมิภาค 
  -  การกําหนดความตองการพัสดุ 
  -  การจัดหาพัสดุ 
  -  การแจกจาย (รวมการควบคุม การเก็บรักษา และการขนสง) 
  -  การบํารุงรักษา 
  -  การจําหนาย 

 
การกําหนดความตองการพัสด ุ

 1.  จะตองมีระบบขอมูลท่ีดี 
 2.  กําหนดใหพอดี ไมมากหรือนอยเกินไป 
 3.  แนใจวาพสัดุท่ีกําหนดเปนความตองการท่ีแทจริง ไมใชความ “อยากได” 
 4.  การไดมาตองทันกับความตองการมิใชมากอนหรือชาเกินไป 
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การจัดหาพัสด ุ
 1.  ใหไดพัสดท่ีุมีคุณสมบัติท่ีถูกตอง 
 2.  ปริมาณท่ีถูกตอง ภายในจงัหวะเวลาท่ีถูกตอง 
 3.  ราคาท่ีถูกตอง 
 4.  จัดหาในแหลงท่ีถูกตองรวมท้ังมีการนาํสงไปยังสถานท่ีท่ีถูกตอง 
 

การแจกจาย 
 1.  เก็บรักษาและจายใหหนวยงานท่ีขอเบิก 
 2.  ควบคุมทางบัญชี (ระเบียบสํานักนายกวาดวยการควบคุมและจําหนายพัสด)ุ 
 3.  การควบคุมการจัดสนอง (การควบคุมใหมีพัสดุในปริมาณท่ีเพยีงพอของแตละรายการซ่ึง
เกี่ยวพันกับการกําหนดความตองการพัสดุ) 
 

การบํารุงรักษา 
 1.  การบํารุงรักษาแบบปองกัน เชน ทําความสะอาดเพ่ือปองกันสนิม ตรวจสภาพ เปนตน 
 2.  การบํารุงรักษาแบบซอมแซม เปนการซอมแซมพัสดุท่ีอยูในสภาพใชการไมไดใหใชการได 
 

การจําหนายพสัด ุ
  ตามระเบียบสํานักนายกฯ การจําหนายหมายรวมถึง การโอน การบริจาค การแลกเปล่ียน การ
ขาย การนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนและการทําลาย 
 
2.3   หลักในการจัดรูปการบริหารงานพัสด ุ
  ในการวางรูปการบริหารงานพัสดุ นักวางรูปงานหรือท่ีปรึกษาการบริหารยอมอนุมานหลักการ
จัดองคการที่นยิมใชกนัท่ัวไปมาเปนแนวในการจัดวางรูปหนวยงานใด ๆ ท่ีจะตองจดัต้ังข้ึน 
หลักการที่นยิมใชเสมอ ๆ มักประกอบดวย 
 1.  การกําหนดอํานาจหนาท่ี 
   จะตองกําหนดอํานาจการบริหารใหกระจางชัด ต้ังแตระดับสูงสุดภายในองคการลงไปจนถึง
ระดับตํ่าสุด การวางผังการจดัหนวยงานจากยอดลงไปสูหนวยงานรองยอมจะแสดงใหเห็นถึง
แนวความคิดนั้น ๆ จะตองไมมีบุคคลท่ีสาม เขามาแทรกระหวางหวัหนางานและบุคคลท่ีเปนผู
ปฏิบัติจะตองยอมรับอํานาจในการบริหารท่ีเกี่ยวของระหวางบุคคลท้ังสองระดับโดยแนนอน 
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หมายถึงการบังคับบัญชาระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาท่ีสามารถจะกระทําไดตรงตอ
กัน และตองมีการปฏิบัติตามคําส่ังเหลานั้นโดยไมบิดพล้ิว 
 2.  เอกภาพในการบังคับบัญชา 
   หลักการขอนี้ ควรใหผูปฏิบัติงานแตละคนมีนายโดยตรงเพียงคนเดยีว จะตองไมมีการ
แบงแยกอํานาจหนาท่ีใหตองมีนายต้ังแตสองคนข้ึนไป 
 3.  การมอบอํานาจ 
   หัวหนาหนวยงานสามารถมอบอํานาจความรับผิดชอบใหแกหนวยงานของตนได หนาท่ี
การบริหารงานพัสดุตองเกีย่วของกับหนาท่ีของฝายชวยเหลือสําคัญ ๆ โดยอาศัยหลักการของความ
ชํานาญเฉพาะหนาท่ี หนาท่ีสําคัญของฝายชวยเหลือซ่ึงเกี่ยวของกับการบริหารงานพสัดุมี 3 ประการ
ไดแก การจัดซ้ือ การเก็บรักษาพัสดุ และการลงบัญชี 
 4.  ความรับผดิชอบ 
   ความรับผิดชอบเปนส่ิงควบคูกันไปกับอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบ ในลักษณะเชนนีท้านยอม
แบงมอบอํานาจหนาท่ีใหผูอ่ืนกระทําแทนทานได แตทานยังคงตองรับผิดชอบตามหนาท่ีอยูนัน่เอง 
ไมอาจปดใหพนตัวไปได เปนตนวา ถาหนวยงานพัสดขุองทานเกิดขาดพัสดุชนิดสําคัญอันเปนเหตุ
ใหโครงการตองชะงักลง ทานยังคงรับผิดชอบตอความบกพรองนั้น ๆ อยู แมจะปรากฏวา
ผูใตบังคับบัญชาของทานเกดิผิดพลาดบกพรองหลงลืมท่ีจะเบิกพัสดุเหลานั้นมาเพิ่มเติมตามหนาท่ีก็
ตาม 
 5.  ควรเอาอํานาจหนาท่ีไวท่ีใด 
    เราควรจะเอาอํานาจในการปฏิบัติหนาท่ีขององคการไปกําหนดไวท่ีใดจึงจะเหมาะสม โดย
สามัญสํานึกยอมเขาใจวา อํานาจหนาท่ีท่ีจะส่ังการได ควรจะอยูใกลกับจุดปฏิบัติใหมากท่ีสุด ดวย
การปฏิบัติเชนนี้ การตัดสินใจเม่ือจําเปนยอมกระทําไดทันเวลา และอยางมีประสิทธิผลจริงจัง ใน
กรณีงานพัสดกุ็ใชหลักนี้ไดเชนกัน ถาทานไมสามารถวางระบบและการควบคุมงานท่ีถูกตอง
แนนอนและรวดเร็วข้ึนไวได ทานก็จาํเปนตองแยกหนาท่ีออกไปใหแกหนวยงานตาง ๆ การรายงาน
แสดงสถานภาพของพัสดุทุกรายการในความรับผิดชอบ เปนส่ิงท่ีตองการอยางยิ่ง วิธีการจะควบคุม
ใหไดถูกตองแนนอนวิธีเดียวก็คือ ใชหลักควบคุมดวยหนวยงานรองสวนภูมิภาค 
 6.  สายการบังคับบัญชา 
   มีปญหาวา สายการบังคับบัญชาควรยาวสักเพียงใด หรือจะใหมีสักกี่ช้ันกี่ระดับอยูในสาย
การบังคับบัญชา การจะตอบคําถามนี้ใหกระจางกระทําไดเพียง อธิบายถึงลักษณะของสายการ
บังคับบัญชาเทานั้น การจดัสายการบังคับบัญชาอยาง “กวาง” ประกอบดวย หนวยระดับรองเพียง
หนึ่งหรือสองระดับ ตัวอยางท่ีอาจเห็นไดชัด ๆ ก็อยางเชนการจัดรูปของบริษัทสรรพสินคาขนาด
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ใหญ ๆ ซ่ึงมีผูจัดการท่ัวไป และผูจัดการของแผนกยอยแตละแผนกท่ีข้ึนตรงตอเขาคนเดียว การจัด
สายการบังคับบัญชาอยาง “ลึก” อาจมีผูใตบังคับบัญชาช้ันรอง ๆ ลงไปประมาณส่ีหรือหาระดับก็ได 
   เหตุใดจึงมีความผิดแผกแตกตางกันมากในสายการบังคับบัญชา ในกรณีแผนกตาง ๆ 
ภายในบริษัทสรรพสินคาท่ียกเปนตัวอยางแตแรกนั้น ความจําเปนท่ีจะตองประสานงานอยาง
ใกลชิดระหวางแตละแผนกสินคากบัผูจัดการใหญของบริษัทนั้นมีไมมากนัก แตในกรณีท่ีรูปการ
จัดเปนแบบ “ลึก” ตองการการประสานงานอยางใกลชิดมากกวาแบบรูปงานจะสําเร็จลุลวงได โดย
อาศัยการประสานงานระหวางทุกหนวยงานในองคการนัน้ประการสําคัญก็คือ หนวยงานน้ันอาจไม
ตองจัดใหลึกเกินกวาจําเปน เพราะรูปการจดัหนวยงานแบบ “ลึก” นั้น การติดตองานจะลาชามาก 
และการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงใด ๆ ก็เปนไปอยางออยอิง ดวยเหตุฉะนี้ สายการบังคับบัญชาจึง
พยายามจัดใหเปนชวงส้ันเทาท่ีจะเปนไปได ใหเหมาะกับลักษณะขององคการนั้น ๆ 
 7.  ชวงการควบคุม 
      ชวงของการควบคุมจะมีสวนสัมพันธกบัความยาวของสายการบังคับบัญชาเปนท่ีแนนอนวา 
ชวงของการควบคุมจําเปนจะตองมีการบังคับบัญชาแบบ “ลึก” ชวงการควบคุมจะสัมพันธกับความ
จํากัดของการบังคับบัญชา หมายถึงวา คน ๆ หนึ่งจะสามารถปกครองดูแลคนอ่ืน ๆ ไดประมาณสัก
กี่คนจึงจะเหมาะสม ในมุมกลับ เราก็จะตองยอนถามอีกวา เราจําเปนตองปกครองดูแลกันมากนอย
เพียงใด 
  เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ งานตาง ๆ มักเปนอิสระไมข้ึนแกกนั จําเปนตองอาศัยการ
ประสานงานกนัเปนสวนใหญ ดังนั้น ผูบริหารงานพัสดุจงึไมอาจจะควบคุมดูแลคนจาํนวนมาก ๆ 
ได จําเปนตองจัดรูปงานข้ึนถาตองใชคนจาํนวนมาก ๆ จาํนวนคนซ่ึงหวัหนาคนเดยีวสามารถ
ควบคุมดูแลไดโดยใกลชิดยอมจํากัดลงมา อํานาจหนาท่ียอมแตกตางกนัไปแลวแตจํานวนผูท่ีอยูใน
ความควบคุมอยางนอยก็เปนท่ียอมรับกันวา จํานวนท่ีจะควบคุมดแูลไดตองไมมากนักกลาวอยาง
กวาง ๆ ควรเปนจํานวนนอยกวา 15 คน ซ่ึงทางปฏิบัติจริง ๆ อาจทําไดเพียง 7-8 คนเทานั้น 
 8.  ความชํานาญงานเฉพาะหนาท่ี 
      โครงสรางขององคการเปนภาพอยางกวาง ๆ ของการแบงกลุมงานออกจากกันอาจแยกโดย
อาศัยปริมาณงานมากนอย หรือแยกกลุมโดยอาศัยหนาท่ีเปนหลักกไ็ดท้ังสองอยางงานใดท่ีคน ๆ 
เดียวทําไมสําเร็จ ก็จัดรวมเขาเปนชุดเพื่อชวยกันทํางานนัน้หรือเม่ือมีปริมาณงานมากจนลนมือก็
มักจะแยกออกมาในลักษณะท่ีวางงานยอมผิดแยกแตกตางกันออกไป งานบางอยางตองการความ
ถนัดในทางการเงินและการบัญชี บางงานอาจตองการทกัษะในทางชางและบางงานก็อาจตองมี
ความรูทางดานการบริหารงานพัสดุ เปนตน ความถนัดในงานตาง ๆ เหลานี้ ตองการการฝกอบรม
มาเฉพาะอยาง จึงเกิดเปนความชํานาญงานเฉพาะอยาง เฉพาะหนาท่ีข้ึนมาจากเหตุนี ้
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 ดวยเหตุดังช้ีแจงมานี้ หนวยงานพัสดุจึงจดัอยูในแผนกลักษณะงานเฉพาะอยางภายในแต
ละองคการ ซ่ึงจําเปนตองมีการฝกอบรมและสรางใหเกิดทักษะข้ึน เพื่อใหผลงานมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ งานบางอยางตองใชผูเช่ียวชาญโดยเฉพาะ (ระดบัปริญญาหรืออาชีพ) งานบางอยาง
ตองการเพียงระดับอาชีวะ หรือบางอยางกต็องข้ันเสมียนพนักงานก็เพยีงพอผลของการบริหารพัสดุ
จะข้ึนอยูกับตัวบุคคลเจาหนาท่ีแตละบุคคลวามีความชํานาญงานท่ีทําอยูมากนอยเพยีงใด และ
สามารถประสานการปฏิบัติงานของตนกับผูอ่ืนไดดีเลวเพียงใดเปนสําคัญ 
 9.  ความออนตัว 
      รูปโครงของหนวยงานพสัดุควรจะเหมาะสมในการที่จะ Contract หรือขยายขนาดของงาน
ตามความจําเปนได ตองใหสามารถยืนหยดัอยูไดแมวาจะมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับบุคคล
เจาหนาท่ีอยางแรงก็ตามทีไมจําเปนตองมีการแกไขหนวยงานยอย ๆ ในเมื่อกิจการตองเพ่ิมขยายข้ึน
หรือหดตัวลง การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญซ่ึงตองกระทําก็คือ เพิ่มหรือลดเจาหนาท่ีเม่ืองานเพ่ิมหรือ
ลดลงใหพอเหมาะพอสมเทานั้น 
 10.  สายงานบังคับบัญชาและผูชวยเหลือ (ฝายอํานวยการ) 
         ในการเกีย่วของกับการใหบริหารหรืองานพัสดุนั้น มีกิจกรรม 2 สวนหลัก ๆ ท่ีเกี่ยวของอยู
ดวย ไดแก ผูบังคับบัญชา และผูชวยเหลือของผูบังคับบัญชา ในดานของสายการบังคับบัญชานั้น มี
สวนเกีย่วของโดยตรงกับการปฏิบัติการจริง ๆ ซ่ึงจะเปนผลใหเกิดบริหารหรืองานพัสดุตามความ
ตองการ เวนหนาท่ีผูชวยเหลือผูบังคับบัญชามีหนาท่ีในการวางแผนงาน เพื่อใหมีกําหนดการ
ปฏิบัติงานของสายการบังคับบัญชา ใหเปนไปอยางท่ีดท่ีีสุดตอผลงานขององคการเปนสวนรวม 
ผูชวยเหลือตองประกันไดวา ไดจัดใหมีพัสดุและเจาหนาท่ีอยางเหมาะสม เพื่อใหงานบรรลุผลสม
ความมุงหมาย 
 11.  การแจงรายละเอียดของงานเปนลายลักษณอักษร 
         การระบุรายละเอียดของงานเปนตัวหนงัสือโดยแทจริงแลว เปนช้ันขยายความของผังการ
แบงมอบหนาท่ีใหกับงานอันกําหนดข้ึนเฉพาะภายในองคการนั้น เพือ่เปนการแจงรายละเอียดวา
ผูใดครองตําแหนงใด จะตองมีความสัมพนัธกับหนวยงานอ่ืน ๆ อยางไรบางอาจจะกําหนดสัดสวน
ของเวลาท่ีเขาจะใชตอหนาท่ีแตละหนาท่ี บางคร้ังการระบุรายละเอียดของงานจะกําหนดขั้นหรือ
ระดับอัตราเงินเดือน ซ่ึงเกี่ยวกับตําแหนงท่ีผูนั้นครองอยูดวยกไ็ด 
   การระบุรายละเอียดของงาน ควรจะกําหนดพื้นฐานเกีย่วกับการศึกษา และประสบการณท่ี
จําเปน เพื่อบรรจุเขารับงานตามหนาท่ีท่ีระบุไว หนวยรับสมัครเจาหนาท่ียอมตองการขาวสารเชนนี้
เพื่อจางบุคคลเขาปฏิบัติงานในองคการของตนไดถูกตองเหมาะสม 
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 12.  การกําหนดระเบียบงานเปนลายลักษณอักษร 
         การมีระเบียบงานดี ยอมขจัดความยุงเหยิงตาง ๆ เปล่ียนไปเปนงานท่ีเขาระเบียบ ระเบียบ
จะชวยใหแตละคนทราบวา จะตองทําอะไรบาง จะทําใหสําเร็จไดอยางไรจะเร่ิมงานไดเม่ือใด จะ
เร่ิมตรงไหน และทําไปทําไม ระเบียบงานอาจเขียนข้ึนเชนเดียวกับการรางผังการจัดองคการ อาจ
เขียนผังแสดงถึงสถานะปจจบัุนท่ีเปนอยู อาจศึกษาถึงระเบียบงานปจจบัุน และหาทางปรับปรุง
แกไขใหดยีิ่งข้ึน ถามีทางจะปรับปรุงใหดข้ึีนไดก็อาจรางเปนขอเสนอของระเบียบใหม ใหเห็นขอดี
กวาของระเบียบงานใหมท่ีเหนือกวาระเบียบเดิมท่ีใชอยูกไ็ด เปนตนวา อาจแสดงใหเห็นการลด
ระยะในการปฏิบัติใหส้ันลง การประหยัดทรัพยากรตาง ๆ และเวลาท่ีจะลดลงไปดวยระเบียบงานท่ี
เสนอใหม เปนตน 
 13.  ปรับปรุงความตองการเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
  ผังการจัดหนวยงานนั้น โดยแทจริงก็คือแผนกระดาษธรรมดา จนกวาจะไดบรรจุเจาหนาท่ี
เขาไปปฏิบัติจริง ๆ กอนท่ีจะรับสมัครคนเขามาทํางาน ตองใหทราบแนเสียกอนวาตองการจําหนาย
เทาใดแน มีวิธีการตาง ๆ กัน ท่ีจะใหไดทราบความตองการบุคคลเขามาทํางานในหนาท่ีหนึ่ง วิธีท่ีดี
ท่ีสุดอยางหนึง่เรียกวา วิธีศึกษาจากเวลาและการปฏิบัติงาน การศึกษาเชนนี้อาศัยหลักฐาน 2 
ประการ 
 1.  มีระเบียบงานกําหนดข้ึนไวใหสามารถทํางานได ดวยลักษณะท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด 
 2.  องคประกอบหลักของการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนมีการคิดเวลาท้ังส้ิน รวมท้ังเวลา
สําหรับการหยดุพัก และเวลาของความลาชาตาง ๆ ท่ีเกิดมีข้ึนดวย 
 เวลาตาง ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละตอน เม่ือรวมกนัเขาจะไดทราบเวลารวมท้ังส้ินท่ี
จะตองใชทํางานท้ังหมด แลวรวมเวลาทํางานทุก ๆ งานเขาดวยกัน เพื่อใหไดเวลาท่ีตองใชในการ
ปฏิบัติตามหนาท่ี (Function) วาตองใชนานเทาใด ตอจากนั้นก็รวมเวลาปฏิบัติงานแตละหนาท่ีเขา
ดวยกัน เพื่อใหไดวิธีดําเนนิงานหรือระเบียบงาน (Procedure) ท่ีสมบูรณ ดังนัน้หากเราทราบวาตอง
ใชเวลาในการดําเนินกรรมวธีิเบิกพัสดุจากคลัง หรือการนับจํานวนพัสดุภายในคลังท่ีเก็บ เราก็
เพียงแตคูณจํานวนหนวยของพัสดุท่ีจะตองผลิต เขากับเวลาท่ีตองใชในการผลิตแตละหนวย เพื่อให
ทราบวาจะตองการจํานวนคน-ช่ัวโมงเทาใด เราเปล่ียนจํานวน คน-ช่ัวโมง เปน สัปดาห เดือน หรือ
ปแทน 
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 ระบบอยางอ่ืนท่ีใชอาศัยการวัดผลงาน หรือโดยวิธีการกาํหนดมาตรฐานเวลาไวลวงหนา
ก็ไดมาตรการขางตนท้ังหมดเหมาะสําหรับใชในระดับปฏิบัติการ หากเปนระดับอํานวยการอาจตอง
กําหนดมาตรฐานท่ีแตกตางออกไป เพราะงานสวนใหญของฝายอํานวยการเปนงานในทางคุณภาพ
มากกวาปริมาณ ดังนัน้ขนาดของงานจึงไมใชปจจยัสําคัญ ความสําคัญไปอยูท่ีการใหมีการ
สนับสนุนของฝายอํานวยการเพียงพอเปนใหญ 
 ในระดบัอํานวยการ ปจจยัทางคุณภาพยอมมีความสําคัญอันประกอบดวย การเก็บขอมูล
นั้น การตรวจตราระเบียบการดําเนินงาน และความตองการการแกไขปรับปรุงนโยบายและวิธี
ดําเนินงานพัสดุ เปนตน 
 14.  การรายงาน 
  เม่ือทานไดศึกษาถึงการจัดองคการ และไดขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบการแลวก็ถึง
ข้ันการรายงานผลและการเสนอแนะทางปฏิบัติ โดยเสนอตอบุคคลซ่ึงรับผิดชอบตอหนาท่ีนั้น 
  ควรจะเสนอใหมีการปรึกษาหารือระหวางเจาหนาท่ีซ่ึงรับผิดชอบ ทานก็ควรเขารวม
ประชุมปรึกษาดวย พรอมดวยรายงานท่ีทานเสนอไป เพือ่เปนการปองกันตัวทานและผลงานท่ีทาน
คนความาได รายงานนี้ควรกระทัดรัด สมเหตุสมผล และอานงาย ควรมีผังแผนภูมิประกอบแนบไป
ดวย 
 15.  แกไขปรับปรุงและดํารงคูมือการปฏิบัติงาน 
  ความมุงหมายในการมีคูมือตาง ๆ ก็เพื่อใหงานนัน้ ๆ มีระบบแบบแผนและเพ่ือการ
ฝกอบรม เม่ือไดรางคูมือการปฏิบัติงานข้ึนมาแลว เจาหนาท่ีสําคัญ ๆ ยอมทราบไดวา เขาข้ึนกับใคร 
และความรับผิดชอบของเขาตอเปาหมายเปนสวนรวมของหนวยงาน หนาท่ีท่ีขาดหายไปหรือซอน
กันก็อาจคนพบไดโดยรวดเร็ว ถาขาดสมุดคูมือสําหรับเปนแนวทางเชนนี้แลวผูปฏิบัติงานอาจ
ปฏิบัติหนาท่ีไมสัมพันธกับความรับผิดชอบข้ันตน หรือเขาอาจปฏิบัติหนาท่ี ไปโดยลักษณะไม
ประหยดัก็เปนได เม่ือมีบุคคลเร่ิมเขามาทํางานใหม หรือเขาอาจปฏิบัติหนาท่ี ไปโดยลักษณะไม
ประหยดัก็เปนได เม่ือมีบุคคลเร่ิมเขามาทํางานใหม สมุดคูมือจะกลายเปนเคร่ืองชวยฝกอบรมท่ีมี
ประโยชนมาก เขาเหลานั้นสามารถเขาใจไดอยางรวดเร็ววาหนวยงานนัน้สามารถปฏิบัติหนาท่ีให
ลุลวงไปได สามารถทราบวาผูใดเปนผูรับผิดชอบในหนาท่ีใดทําใหเขาใจไดวา     ตัวเขาเอง
เหมาะสมกับงานใดในองคการนั้น 
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2.4   การบริหารงานคลังพัสดุ 
  ความสําคัญของการบริหารคลังพัสดุ 
  1.  การลงทุนท่ีเหมาะสม 
      - พัสดุคงคลัง  - ตนทุนพัสด ุ
      - คลังพัสดุ  - สถานท่ีจัดเกบ็ 
  2.  ลดความเสียหาย 
       - เนื่องจากขาดพัสดุท่ีจําเปน 
      - เนื่องจากพัสดุเส่ือมสภาพและลาสมัย 
   3.  ลดตนทุนการจัดหาและจัดสง 
      - จากการจดัหาและจัดสงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2.5   การจําแนกประเภทพัสดุของการประปาสวนภูมิภาค 
  1.  พัสดุท่ีมีความตองการสูงและปานกลาง (A และ B) 
     พัสดุจัดสงตามแผน 
    -  วางแผนประมาณการความตองการ 
        -  วางแผนการจัดหาและจดัสง 
         -  สารเคมี 
    พัสดุดําเนนิการมาตรฐานที่มีความตองการใชงานสูง 
 -  พัสดุท่ีมีความตองการใชงานปริมาณสูงและสมํ่าเสมอ 
 -  พัสดุท่ีจําเปนตองสํารองคงคลัง 
 -  ทอ อุปกรณทอ มาตรวัดน้าํ และอะไหลมาตรวัดน้ําขนาดเล็ก 
   2.  พัสดุท่ีมีความตองการต่าํ ( C ) 
     พัสดดุําเนนิการมาตรฐานที่มีความตองการใชงานตํ่า 
 - พัสดุท่ีจําเปนตองสํารองคงคลัง 
 - มาตรวัดน้ําและอะไหลมาตรวัดน้ําขนาดกลางและใหญ 
 - ทอและอุปกรณ ทอขนาดกลางและใหญ 
 - อุปกรณเหล็กหลอทุกประเภท 
  พัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไมจําเปนตองสํารองคงคลัง 
   3.  พัสดุงบลงทุนตามโครงการ 
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2.6   เทคนิคการบริหารพัสดุ 
  1.  Constant Cycle หรือ การจัดสงตามแผนเปนรอบระยะเวลาท่ีแนนอน 
 - พัสดุท่ีมีความตองการอยางตอเนื่อง 
 - แผนประมาณการความตองการ 
 - แผนจดัหา 
 - แผนจดัสง 
 - รายงานพัสดคุงเหลือ 
 - ปรับแผนจัดหา/แผนจัดสง 
  2.  One for One Replenishment หรือการเบิกชดเชยหนึง่ตอหนึ่ง 
 - พัสดุจําเปนตองสํารองคงคลัง 
 - พัสดุท่ีมีความตองการใชงานท่ีไมสมํ่าเสมอ 
 - ขอเบิกชดเชยตามจํานวนท่ีใชงานไป 
  3.  Two-Bin System และ Minimum-maximum Stock หรือปริมาณพัสดุคงคลังตํ่าสุด-สูงสุด 
 - พัสดุท่ีมีความตองการใชงานอยางสมํ่าเสมอ 
 - การจัดเก็บพสัดุแตละรายการโดยมีการกําหนด 
     -  ปริมาณพัสดุคงคลังตํ่าสุดหรือจุดส่ังซ้ือ/ขอเบิกชดเชย 
          -  ปริมาณพัสดุส่ังซ้ือ/ขอเบิกชดเชย 
 -  ปริมาณพัสดุคงคลังตํ่าสุดหรือจุดส่ังซ้ือ 
  -  ปริมาณสํารองใชระหวางรอรับการจายชดเชย 
  -  ปริมาณสํารองใชเม่ือมีการจายชดเชยลาชากวาปกต ิ
  -  ปริมาณสํารองใชเม่ือมีความตองการใชงานสูงกวาปกติ 
 - ปริมาณพัสดส่ัุงซ้ือ/ขอเบิกชดเชย 
  -  ปริมาณพัสดุหมุนเวยีนใชงาน 
  -  ปริมาณพัสดุสํารองคงคลังท่ีใชไป 
 - ปริมาณพัสดคุงคลังสูงสุด 
 - รอบระยะเวลาการจัดหาจดัสง 
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2.7   การบริหารพัสดุแตละประเภท 
  1.  การบริหารพัสดุประเภทสารเคมี 
 -  แผนประมาณการใช 
 -  แผนจดัสง 
 -  Constant Cycle หรือจัดสงตามแผน เปนรอบระยะเวลาท่ีแนนอน 
 -  สารสม แกสคลอรีน ปูนคลอรีน 
   2.  การบริหารพัสดุประเภทวัสดุสํานักงาน 
 -  เคร่ืองเขียนและแบบพิมพ 
 -  เคร่ืองเขียน (จัดซ้ือ/จัดหาเม่ือตองการใช) 
 -  แบบพิมพ (จัดหา/จัดสงตามตองการ) 
  3.  การบริหารพัสดุประเภทพัสดุดําเนนิการมาตรฐาน 
 -  พัสดุดําเนินการมาตรฐานที่มีความตองการสูงและตํ่า (พัสดุมาตรฐานท่ีมีความตองการ
สูง) 
 -  Maximum-Minimum Stock Level หรือการกําหนดระดับพัสดุคงคลังสูงสุดและตํ่าสุด 
(พัสดุมาตรฐานท่ีมีความตองการตํ่า) 
 -  One For One Replenishment  หรือการเบิกชดเชยหนึ่งตอหนึ่ง 
  4.  การบริหารพัสดุประเภทอ่ืน ๆ 
 -  พัสดุงบลงทุน จัดเก็บรักษาทําบัญชีคงเหลือ เม่ือส้ินสุดโครงการ 
 -  พัสดุท่ีไมจําเปนตองสํารองคงคลัง จัดหาตามจํานวนท่ีตองการใชงาน 
 -  เอกสารทางการเงินและอ่ืน ๆ ท่ีใชแลว จัดเก็บตามระเบียบสารบรรณ 
 
2.8  หลักเกณฑการจัดคลังพัสด ุ
  1.  พัสดุใชบอย ๆ   ใกลกับจดุเบิก 
  2.  พัสดุขนาดใหญ   งายตอการเคล่ือนยายวางบนพื้น ช้ันตํ่า ๆ ใกล 
        จุดเบิก 
  3.  อะไหล-อุปกรณใชเปนชุด  วางพัสดุท่ีเปนชุดเดียวกนั ไวในบริเวณ 
        ใกลเคียงกัน 
  4.  ทอ-อุปกรณขนาดเล็ก  วางเปนกลุม ๆ ละ 10-20 ช้ิน 
  5.  โตะพนักงานพัสด ุ   ใกลประตู 
  6.  ทอขนาดเล็ก   จัดเก็บเปนช้ันตามขนาด 
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  7.  ช้ินสวนอุปกรณและมาตรวัดน้ํา จัดเก็บเปนช้ันแยกตามชนิดและขนาด 
  8. แบบพิมพ    เก็บไวบนช้ัน 
 
2.9  การกําหนดรูปแบบคลังพัสด ุ
 1.  คลังพัสดุท่ีไมเปนตัวอาคาร 
 - พัสดุขนาดใหญ 
 2.  คลังพัสดุท่ีเปนตัวอาคาร 
 - คลังพัสดุท่ัวไป ทอและอุปกรณทอ 
 - คลังพัสดุสารสม ปูนคลอรีน และปูนขาว 
 - คลังพัสดุแกสคลอรีน 
 3.  รูปแบบคลังพัสดุ
 

แบ
บพิ

มพ์

6 เ
มต

ร

 
รูป 2.1 รูปแบบคลังพัสดุ 
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 4.  รหัสคลังพัสดุ 
 

  

รหัสช้ันวางของแนวต้ัง

รหัสชั้นวางของแนวนอน

รหัสพื้นท่ีหรือชั้นวางของในคลัง

รหัสคลังแห่งท่ี 1

รหัสคลังพัสดุท่ัวไป

พ 1 ก 2 ข- -

 
รูป 2.2 ตัวอยางรหัสคลังพัสดุ 

 5.  รหัสประเภทคลังพัสดุ 
พ  คลังพัสดุท่ัวไป 
ส  คลังสารสม  ปูนคลอรีน  และปูนขาว 
ค  คลังแกสคลอรีน 
บ  คลังแบบพิมพ 
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2.10  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เทียมใจ สุขสภา (2543) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารพัสดุของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยา ลัย เ ชียงใหมพบว าการพัฒนาระบบการบริหารวัสดุของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดานการวางแผน ภาควิชาและหนวยงานควรมีการวางแผนการใชวัสดุ ควรมี
การวางการจัดซ้ือจัดจาง ดานการจัดหา การจัดซ้ือ และครุภัณฑ ของคณะเปนไปในลักษณะเชิงรับ 
ทําใหเกิดการจัดซ้ือวัสดุประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกันเปนรายยอย ๆ จํานวนมาก ซ่ึงเปนการเพิม่
ภาระงานดานเอกสาร รวมท้ังการจัดซ้ือครุภัณฑบางกรณีจะจัดซ้ือเปนรายยอย ซ่ึงอาจะเขาขายการ
แบงซ้ือ เพื่อใหวงเงินตํ่ากวาวิธีการท่ีระเบียบพัสดุกําหนด ดานการแจกจาย ครุภัณฑของภาควิชา
และหนวยงานตองมีหมายเลขครุภัณฑครบทุกรายการ ดานการบํารุงรักษา ควรมีการตรวจสอบ
ครุภัณฑท่ีอยูในระหวางรับประกันความชํารุดบกพรองและรายงานสภาพครุภัณฑกอนจะหมด
ระยะเวลารับประกัน ดานการจําหนาย ภาควิชาและหนวยงานใหความสนใจตอการจําหนาย
ครุภัณฑชํารุดออกจากบัญชีนอยมาก 
 สุชาวลี สุวรรณ (2547) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารงานวัสดุ โรงพยาบาลแมเมาะ 
โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหได
สารสนเทศท่ีมีความถูกตอง เช่ือถือได มีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ ซ่ึงจะทําใหผูใชได
ประโยชนและมีขอไดเปรียบ เม่ือใชขอมูลสารสนเทศชวยในการตัดสินใจ และใชในการจัดสรร
ทรัพยากรใหเหมาะสม พบวา ผูใชมีความพึงพอใจในดานการนําระบบไปประยุกตใชงานประจําวัน
ไดจริง และผูใชท่ัวไปมีความพึงพอใจในระบบท่ีสามารถชวยลดข้ันตอนในการทํางาน 
 มานิตย พวงบางโพ (2549) ไดศึกษาการพัฒนาระบบบริหารพัสดุคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ปจจุบันทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการติดต้ัง
ระบบเครือขายภายในคณะโดยเช่ือมไปยังโปรแกรมวิชาตาง ๆ ไวเรียบรอยแลว การพัฒนา
โปรแกรมระบบบริหารพัสดุจึงทําไดสะดวกและประหยัดคาใชจายในเรื่องของอุปกรณทางดาน
เครือขายเพื่อท่ีจะนํามาสนับสนุนโปรแกรมระบบท่ีจะพัฒนาข้ึน ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงจําเปนตอง
นําเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูลและจัดการงานท่ีเกี่ยวกับเอกสาร เพื่อ
ชวยใหทํางานไดเร็วข้ึน และส่ิงท่ีสําคัญก็คือความถูกตองและแมนยําของขอมูลในการตรวจสอบ
ขอมูลยอนหลัง 
 พันธศักดิ์ ปนไชย (2545) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการสินคาคง
คลัง การจัดซ้ือและการจัดจําหนาย : กรณีศึกษา บริษัท นภดลพานิช จํากัด มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการสินคาคงคลัง การจัดซ้ือ และการจัดจําหนาย ของ
บริษัท นภดลพานิช จํากัด เม่ือนําสารสนเทศเขามาชวยในเรื่องการจัดการสินคาคงคลัง การจัดซ้ือ
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และการจัดจําหนายแลว นับวาเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาระบบท่ีสามารถนําไปเช่ือมตอกับระบบ
สารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธกันและสามารถผลิตสารสนเทศไดตามความตองการ ผลการ
ทํางานของระบบมีความถูกตอง และนาพอใจ  
 สุรเชษฐ  วงศชมภู (2545) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการครุภัณฑ มหาวิทยาลัยพายัพ 
เพื่อชวยในการจัดการ และบริหารงานครุภัณฑ ของแผนกทรัพยสิน และแผนกบัญชี มหาวิทยาลัย
พายัพ จากผลการศึกษาและวิจัย พบวา ระบบการจัดการครุภัณฑ มหาวิทยาลัยพายัพ ทําใหการ
จัดการ การดูแล และการตรวจสอบทรัพยสินเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว ตรงตอความตองการของ
ผูใช และยังชวยลดความผิดพลาดในการบันทึกคํานวณมูลคาทรัพยสิน และลดข้ันตอนในการ
ทํางานในปจจุบัน อีกท้ังยังสะดวกตอการคนหา ปรับปรุง ขอมูลไดอยางรวดเร็ว  
 รุงเรืองรอง สืบมงคลชัย (2545) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารสินคาคงคลัง ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทโรงงาน : กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัดต้ังหยูฮ้ึง  เปน
การพัฒนาระบบการบริหารสินคาคงคลังในระบบฐานขอมูลสินคาคงคลัง ระบบฐานขอมูลวัตถุดิบ
คงคลัง ระบบการจัดซ้ือ และระบบการจัดจําหนายและการกระจายสินคา พบวา ผูใชมีความพึง
พอใจในการทดลองใชงานระดับปานกลางข้ึนไป แสดงวาถานําโปรแกรมนี้ไปใชงานจริงจะ
สามารถชวยผูบริหารในการบริหารสินคาคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจ 
 ชัยรัตน ขันแกว (2549) ไดศึกษาการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับงานพัสดุของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาซอฟตแวร
สําหรับงานพัสดุของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน พบวา ซอฟตแวรนี้
สามารถทํางานไดครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดวางไว สามารถนําไปใชในการจัดเก็บ
ขอมูลพัสดุหรือสินทรัพยถาวรของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี และยังชวยอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงาน พรอมท้ังยังสามารถนําไปใชในการบริการตาง ๆ ของศูนยฯ ไดสะดวกและงาย
ยิ่งข้ึน ตลอดจนผลลัพธท่ีไดจากระบบมีความถูกตอง สมบูรณ และเปนโยชนตองานพัสดุของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางยิ่ง 


