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บทคัดยอ 

 

งานวิจ ัยเร ื ่อง “การวิเคราะหความคุ มคาในการใช คร ุภ ัณฑคอมพิวเตอร ของหนวยงาน”  

มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ

การบริหารจัดการงานดานครุภัณฑคอมพิวเตอรจากผูที่เกี่ยวของ 3 กลุม คือ ผูบริหาร ผูใชงานครุภัณฑ และ

ผูดูแลครุภัณฑคอมพิวเตอร และนำผลการศึกษามาใชประโยชนในการบริหารครุภัณฑและการบริหาร

งบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนของสำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

 การรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 3 ชุด สำหรับผูบริหาร ผูใชงานครุภัณฑ และผูดูแลครุภัณฑ

คอมพิวเตอร วิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในผูบริหารระดับกลาง ไดแก หัวหนากลุมงาน 

และผูดูแลครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม (กลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 3) และสุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple random sampling) ในกลุมผูใชครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามบัญชีรายชื่อของประชากรในสำนักงาน

เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (กลุมที่ 2) และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและฐานขอมูล 

ไดแก รายงานพัสดุคงเหลือประจำป 2563-2564 และหลักเกณฑการคำนวณคาเสื่อมทรัพยสินถาวรของ

หนวยงานภาครัฐ 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นจากท้ัง 3 กลุม สรุปโดยสังเขปไดวา  

 1) ความคุมคาในการใชครุภัณฑ ทั้งหมด 142 เครื่อง เปนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 78 เครื่อง 

เครื่องสำรองไฟ 31 เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอร 14 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 10 เครื่อง และเครื่อง

สแกนเนอร 9 เครื่อง  มีอายุการใชงานมากกวา 5 ป (รอยละ 61.27) เปนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 47 

เครื่อง เครื่องสำรองไฟ 17 เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จำนวนชนิดละ 8 เครื่อง 

และเครื่องสแกนเนอร 7 เครื่อง และพบวา เครื่องพิมพเลเซอรท้ังหมดเปนครุภัณฑท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 

3 ป คอมพิวเตอรตั้งโตะซึ่งเปนครุภณัฑที่มีจำนวนการใชงานมากที่สุดสวนใหญเปนครุภัณฑที่ใชงานนานกวา 

3 ป จำนวนถึง 53 เครื่อง (รอยละ 67.95) และหากใชการตัดคาเสื่อมราคาของครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรมคำนวณคาเสื่อมราคากรมบัญชีกลาง ครุภัณฑคอมพิวเตอรมีอายุการใชงาน 3 ป ซึ่งหมายความวา

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม ท่ีใชในในปจจุบัน รอยละ 75.35 เปนครุภัณฑท่ีมีอายุการ

ใชงานมากกวา 3 ป คำนวณหาอัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง ประเภทคอมพิวเตอรตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 

83.33 คอมพิวเตอรโนตบุกรอยละ 310.00 เครื่องพิมพเลเซอร รอยละ 428.57 เครื่องสแกนเนอร รอยละ 

138.89 เครื ่องสำรองไฟ รอยละ 209.68 เฉลี ่ยภาพรวมของอัตราสวนชั ่วโมงการใชงานจริงครุภัณฑ

คอมพิวเตอรท้ัง 5 ประเภท รอยละ 234.09   
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2) ความคิดเห็นของผู เกี ่ยวของทั ้ง 3 กลุ ม พบวา ผูบริหาร ใหความสำคัญเกี ่ยวกับการใชครุภัณฑ 

ในดานการบริหารสำนักงานมากที่สุด รองลงมาคือดานการบริการวิชาการ โดยจะมีการวางแผนการจัดหา

ครุภัณฑของหนวยงานแบบใชคณะกรรมการหนวยงาน เพ่ือหารือรวมกันในการจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ

ทดแทน/จัดหาครุภัณฑเพ่ิมเติมท่ีทันสมัย รองรับระบบปฏิบัติการใหมๆได และปรับปรุงครุภัณฑท่ีมีการใช

ประโยชนนอยควรที่จะไดรับการปรับปรุง ผูใชครุภัณฑ เห็นวาสภาพการใชงานของครุภัณฑคอมพิวเตอร

สามารถใชงานไดแตประสิทธิภาพต่ำ หากชำรุดจะตองสงซอม มีสวนนอยที่จะสามารถซอมไดเอง ผูใช

ครุภัณฑไมไดรับคำแนะนำกอนการใชงานแตจะไดรับความรูในการใชครุภัณฑจากเพื่อนรวมงานเปนสวน

ใหญ ทำใหมีผูใชครุภัณฑที่ตองการรับการอบรมการใชครุภัณฑจากหนวยงาน เพื่อใหมีการใชครุภัณฑได

อยางถูกตอง เต็มศักยภาพคุมคามากยิ่งขึ้น ทำใหชวยยืดอายุการใชงาน  ผูใชครุภัณฑไมมีสวนรวมในการ

กำหนดรายละเอยีดในการจัดหาครุภัณฑและใหคำปรกึษาหารือในการกำหนดรายการ เนื่องจากรายละเอียด

ดังกลาวจะตองเปนผูมีความรูเฉพาะทาง การที่ครุภัณฑคอมพิวเตอรมีอายุการใชงานมากกวา 5 ปขึ้นไปเปน

สวนใหญ ทำใหผูใชครุภัณฑมีความคิดเห็นที่ตองการจัดซื้อครุภัณฑใหม เพื่อใหการทำงานเกิดความคลองตัว 

ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรรองรับการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี ผูดูแลครุภัณฑ มีหนาที่ในการจัดหา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร กำหนดรายละเอียดในการจัดหาครุภัณฑ ใหคำปรึกษาหารือรวมกันในการกำหนด

รายการครุภัณฑ สำรวจ ความตองการในการขอจัดต้ังรายการครุภัณฑกอนขอตั้งงบประมาณ จัดทำแผนการใช

ครุภัณฑ วางแผนจัดลำดับความสำคัญในการใชครุภัณฑบันทึกประวัติการใชงาน จัดทำประวัติการซอมแซม

และบำรุงรักษาและการเตรียมครุภัณฑใหมีความพรอมและความสะดวกในการใชงาน ผูดูแลครุภัณฑเห็นวา

ความจำเปนในการใชงานของครุภัณฑคอมพิวเตอรอยูในระดับมากมีการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรทุกวัน (5 วัน

ทำการ) ท้ังในเวลาราชการและหลังเวลาราชการวันละไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ดังนั้นหากการจัดทำคำขอเพ่ือทดแทน

เครื่องเดิมที่ชำรุด ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ ทำใหมีความจำเปนตองใชเครื่องที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช

งานไปกอน ในการปฏิบัติงาน ภาพรวม ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของท้ัง 3 กลุม พบวา การมีสวนรวมในการ

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรนอย (รอยละ 21.05) ผูมีสวนรวมในการจัดซ้ือจะเปนกลุมผูบริหาร ผูดูแลครุภัณฑ

คอมพิวเตอร และผูใชงานเพียงบางสวน มีการตรวจสภาพความพรอมในการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร ใน

ระดับมาก–มากท่ีสุด (รอยละ 94.85) ความจำเปนในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร ระดับมาก–มากท่ีสุด (รอย

ละ 94.74) การบำรุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอรรอยละ 100.00 ความพอเพียงในการใชครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ระดับมาก–มากที่สุด (รอยละ 66.67) ความสะดวกในการใชงาน ระดับมาก–มากที่สุด (รอยละ 

79.46) การไดรับความรูในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร มีเพียงรอยละ 34.62 ความคุมคาในการใชงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร รอยละ 100.00 
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Abstract 

  Computer equipment is a must-have standard equipment in today's daily operation. 

This research proposes a systematic approach to evaluate the cost effectiveness of using the 

computer equipment in a division of a department. The analysis will focus on the computer 

equipment management input from 3 user groups which are 1) middle management, 2) 

general operators, and 3) maintenance officers. It is targeted to improve the efficiency of 

computer equipment management as well as the budgetary management of the Office of 

the Secretary under the Department of Disease Control. 

  The fact finding and data collection will be conducted through the set of questionnaires 

for each group mentioned earlier. The Positive Sampling technique is applied to the 1st and 

the 3rd group, the middle management and the maintenance officers respectively. The participant 

to this research of the second group, the general operators, will be selected by the Simple 

Random Sampling technique from the users list of the Office of the Secretary. The additional 

information will be collected from the 2020-2021 inventory report and the government fixed 

asset depreciation guideline. 

 The results from the research are summarized as followed, 

 1) The 142 computer equipment comprised 78 desktop personal computers (PC),  

31 uninterruptible power supply (UPS), 14 laser printers, 10 notebook computers, 9 scanners 

were reported from the survey. The cost-effectiveness of the computer equipment is 

preliminary concluded with 61.27 percent are over 5 years in operation (47 PCs, 17 UPSs, 8 laser 

printers, and 8 notebook computers). The survey also indicates that all of the laser printers 

are over 3 years in operation. Meanwhile 67.95 percent of the major portion of those computer 

equipment, 53 PCs, are in operation for more than 3 years.  To analyze the survey data based 

on the government fixed asset depreciation guideline, by using the computer program 

provided by the Comptroller General's Department, on the 3 years old computer equipment in 

operation basis, it is leading to 75.35 percent of the computer equipment of the Office of the 

Secretary are aging. The ratio of the real usage working hours are 83.33% for PCs, 310% for 

notebook computers, 428.57% for laser printers, 138.89% for scanners, and 209.68% for UPSs. 

The average real usage working hours of those equipment is 234.09 percent 
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 2) General comments from sampling groups suggest that middle management puts 

the priority on computer equipment utilization via using them in the office management. The 

other key priority is to use them for academic/public services. To source the new, or to 

replace the outdated, equipment, it is professionally done via the committee of the operating 

division. The committee will come up with a proper plan to replace, or add, or improve the 

performance, of equipment, where it is deemed to fit. The most important vision and 

direction of the plan is to keep the equipment competency up-to-date with the current or 

latest technology. 

 The regular operators suggest that the computer equipment is in their normal 

operating condition. However, their efficiencies seem to be a bit low. When they are out of 

order, they have to take them to suppliers for services. There are only a few of them which 

can be repaired in house. The operators don't receive proper training on equipment. They 

are learning by doing on the job training. It would be much appreciated if the division 

organizes a proper training on the equipment for them. They then would be able to use the 

equipment more properly and effectively. The operators do not have a chance to input the 

requirement or idea of the specification of the equipment, though those specifications may 

require the specialist to lay them out. Due to the fact that most of the computer equipment 

has been in operation for more than 5 years now, they suggest replacing them. The modern 

equipment would provide more flexibility to the works. Their efficiency and performance of 

works would strongly support the division operation and mission to succeed. 

 The maintenance officers are the ones who are sourcing for the equipment. They 

provide technical knowledge and specification, and survey the need of equipment prior to 

the budget proposal. They keep the record of equipment maintenance and repair. They are 

also responsible to maintain the equipment to be ready to use. They suggest that computer 

equipment is nowadays becoming a must-have standard tool. The computer equipment is 

utilized everyday, 5 days a week, with some of them also having to be used during out of 

office hours as well. In case the budget to replace the low performance or out-dated 

equipment is not approved yet, the division work performance needs to rely on those aging 

equipment inevitably until the budget is approved. The overall suggestion from the users is 

that the contribution to the computer procurement process is quite low at 21.05%. The most 

influential people to procure computer equipment are management, maintenance officers. 

General users are the least. There is an inspection of computer equipment to be ready to use 
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at the high to highest levels at 94.85%. The necessity to use the equipment is at 94.74% of the 

high to highest levels. The high to highest levels of equipment maintenance are 100%. The 

sufficiency of equipment availability is at 66.67%. The convenience to access to equipment is 

at 79.46%. While the training to operate equipment is at only 34.64% from the high to highest 

level scores. Meanwhile users responded that the cost effectiveness in using computer 

equipment is at the highest score, 100%. 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค เปนหนวยงานสนับสนุนการดำเนินภารกิจของกรมควบคุมโรค 

มีหนาที่และอำนาจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม  (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานชวยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม 

(3) ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของกรม เผยแพรกิจกรรมความรู ความกาวหนา และผลงานของกรม 

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม (5) ดำเนินการอื่นใดที่มิไดกำหนดใหเปน

หนาที่และอำนาจของสวนราชการใดของกรม (6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ในการดำเนินภารกิจดังกลาว สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค ไดนำครุภัณฑคอมพิวเตอร

เขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งดานการบริหารจัดการภายในสำนักงานและการใหบริการ โดยที่ผานมาได

ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ แตในกระบวนการบริหารจัดการการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร

หนวยงานยังไมเคยมีการศึกษาถึงความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร และการบริหารจัดการตางๆ ที่จะ 

ชวยใหการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เกิดประโยชนสูงสุด ผูศึกษาจึงเสนอหัวขอผลงานวิชาการ เรื่อง การวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของหนวยงาน กรณีศึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค เพื่อนำผลการศึกษามา 

พัฒนาตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูบริหาร

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความสะดวกของการใชครุภัณฑของผูใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร และ
ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะการปฏิบัติงานดานครุภัณฑของผูดูแลครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2. เพ่ือวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1. ระดับความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับการจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอรของกลุมตัวอยาง 3 กลุม
ประกอบดวย 
 1.1 การศึกษาการบริหารจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีสำนักงานเลขานุการกรมไดรับจัดสรร 

 1.2 การศึกษาสภาพความพรอมความเหมาะสมและความคุมคาของครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีใชงาน
อยูในปจจุบนั 

 1.3 การศึกษาสภาพท่ีตั้งและการดำเนินงานดานครภุัณฑคอมพิวเตอรภายในสำนักงานเลขานุการกรม 
2. การศึกษาความคุมคาจากการคำนวณอัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริงและตนทุนเครื่องตอปของ

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสำเร็จรูปทางสถิติ เปนการวิเคราะห

ทางสถิติพื้นฐานตางๆ ประมวลผลเพื่อนำเสนอและสรุปผลการวิจัย และการวิเคราะหความคุมคาในการใช
ครุภณัฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม โดยใชวิธีการวิเคราะหอัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง 
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1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอรหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

เครื่องแท็บเลต็ เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องสแกนเนอร และโปรแกรมอุปกรณคอมพิวเตอร 

ท้ังนี้หมายรวมถึงอุปกรณพวงเสริมสำหรับการใชงาน ไดแก มอนิเตอร (Monitor) เครื่องพิมพ (Printer) 

แบบตาง ๆ เชน Dot Matrix Printer Laser Printer Line Printer. Ink Jet เปนตน พล็อตเตอร (Plotter) 

เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem) เครื่องถายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอรขึ ้นจอภาพ (Projector) 

เครื่องปรับระดับกระแสไฟ สแกนเนอร (Scanner) ดิจิไทเซอร (Digitizer) เครื่องสำรองกระแสไฟฟา (UPS) 

เครื่องแยกกระดาษ เครื่องปอนกระดาษ โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที ่มีราคาหนวยหนึ่งเกิน 

20,000 บาท 

2. คาเสือ่มราคา หมายถึง มูลคาท่ีเสื่อมสิ้นไปของสินทรัพยถาวรตามระยะเวลาการใชงานของสินทรัพย

ประเภทนั้นๆ โดยปกติจะหักออกจากมูลคาสินทรัพยถาวรทุกป ปละเทาๆ กัน ในอัตราที่คิดเปนรอยละของ

ราคาสินทรัพยเม่ือซ้ือ มาเทียบกับอายุการใชงานท่ีควรจะเปนในแตละประเภทของสินทรัพยนั้นๆ 

3. อายุการใชงาน (Useful life) หมายถึง ระยะเวลาท่ีหนวยงานคาดวาจะใชประโยชนจากสินทรัพยนั้นๆ 

4. การบำรุงรักษา (Maintenance) หมายถึง กิจกรรมใดๆก็ตามที่กระทำขึ้นเพื่อใหอุปกรณของตัว

เครื่องมือ เครื่องจักรตางๆอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที มีการทดสอบ การวัด การปรับปรุงและซอมแซม 

อยูเสมอ ถาใชกับแฟมขอมูลก็หมายถึงตองมีการปรับปรุงแกไขแฟมนั้นอยูตลอดเวลาเพื่อไมใหลาสมัยหรือ 

การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรตางๆใหมีสภาพที่พรอมจะใชงานอยูตลอดเวลา การบำรุง 

รักษานั้นครอบคลุมไปถึงการซอมแซม (Repair) เครื่องดวย 

5. ความคุมคา หมายถึง การไดรับประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรที่ใช เพื่อแลกกับการไดรับสิ่งใด 

สิ่งหนึ่งกลับมา วิจัยนี้จะวัดความคุมคาจากจำนวนชั่วโมงการใชครุภัณฑที่แทจริง เทียบกับจำนวนชั่วโมงการ

ใชงานเทียบมาตรฐาน 8 ชั่วโมง/วัน และ 5 วัน/สัปดาห 

6. ความเพียงพอตอการใชงาน หมายถึง จำนวนเครื่องมือและประเภทเครื่องมือท่ีมีอยูสามารถตอบสนอง

ตอปริมาณงานในแตละปในดานการวิจัย การบริการวิชาการและการบริหารสำนักงานของสำนักงานเลขานุการกรม 

7. ความรูในการใชเครื่องมือ หมายถึง ผูใชเครื่องมือมีความรูความเขาใจถึงวิธีการใชเครื่องมืออยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

8. ทักษะการใชเครื่องมือ หมายถึง ความชำนาญในการใชเครื่องมืออันเกิดขึ้นเนื่องจากการใชงาน

หลายๆครั้ง จนไดเทคนิควิธีท่ีดี ชวยใหการใชเครื่องมือทำไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

9. ชั่วโมงมาตรฐานการทำงาน หมายถึง ชวงเวลาท่ีทางราชการกำหนดใหเปนเวลาในการปฏิบัติ

ราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไมรวมวันหยุดราชการ) 

10. ชั่วโมงการใชงาน หมายถึง ชวงเวลาที่หนวยงานเปดใชครุภัณฑในการวิขัย การบริการวิชาการ 

และการบริหารสำนักงาน 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1. ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูบริหาร  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความสะดวกในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูใชงาน และความ
คิดเห็นเก่ียวกับลักษณะการปฏิบัติงานดานครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูดูแล 

2. ทราบถึงความคุมประโยชนของการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงาน 
3. สามารถนำผลการศึกษามาใชประโยชนในการจัดการ และบริหารการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรและ

การบริหารงบประมาณของหนวยงาน 
 4. ใชเปนขอมูลในการเสนอแนะการบริหารการใชครุภัณฑ การจัดสรรงบประมาณ และการวางแผน 
การจัดซ้ือจัดจางในอนาคต 

5. เพื่อนำผลการศึกษามาใชประโยชนในการบริหารครุภัณฑคอมพิวเตอร และการบริหารงบประมาณ

ของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร ผูศึกษาไดศึกษาคนควาองคความรูตางๆ  
มีหลักเกณฑ กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 2.1 สินทรัพยและสินทรัพยถาวร 
 2.2 หลักความคุมคา 
 2.3 มูลคาครุภัณฑ 
 2.4 คาเสื่อมราคา 
 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 สินทรัพยและสินทรัพยถาวร 
 สินทรัพย ตามความหมายของสำนักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561 
หมายถึง ทรัพยากรที่มีอยูในความคบคุมของหนวยงาน ซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีตและคาดวาจะทำให
เกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการเพ่ิมข้ึนแกหนวยงาน 
 สินทรัพยถาวร หมายถึง สินทรัพยอันมีลักษณะคงทนท่ีใชในการดำเนินกิจการและใชไดนานกวาหนึ่ง
รอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติ มิไดมีไวขาย (กองระบบกองคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, 2560) 
 ครุภัณฑ เปนสินทรัพยถาวร (หนังสือสำนักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0704/ว 327 ลงวันที่ 6 
มกราคม 2559) หมายถึง สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทน มีอายุการใชงานยืนนาน เม่ือชำรุดเสียหายแลว
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล มีราคาตอหนวยเกิน 20,000 บาท 

2.2 หลักความคุมคา 
 สุธี เดชะวงศสุวรรณ (2558) ใหความหมายหลักความคุมคา ไววา หมายถึง การบริหารตัดการและใช
ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุ
อุปกรณอยางคุมคา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ ยั่งยืน 
 ทินกร อัครศรีชัยโรจน (2551) ใหความหมายวา หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการโดยใช
ทรัพยากรที ่มีอยู อยางจำกัดดวยความประหยัด เพื ่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทำใหงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ณรงคฤทธิ์ เชื่อมาก และคณะ (2551) กลาววา หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการโดยใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดดวยความประหยัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทำใหงานมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 ธีรวัฒน ชูญาติ (2552) กลาววา หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจำกัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  
 สรุปไดวา หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรใหเกิดประโยชน
สงูสุดในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนวัสดุหรือครุภัณฑ โดยคำนึงถึงความประหยัด คุมคา เหมาะสมกับราคา 
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2.2.1 ประโยชนและความสำคัญของความคุมคา 
 วัตถุประสงคของการประเมินความคุมคา มุงใหสวนราชการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจ
ดวยตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือประเมินวา (ณัฐศิณีย บุญธรรม, 2554) 
 1. การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดกอประโยชนตอประชาชนและภาครัฐ มากหรือ
นอยกวาคาใชจายและผลเสียท่ีเกิดข้ึนเพียงใด 
 2. เปนขอมูลสำหรับสวนราชการในการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญในการเลือกปฏิบัติภารกิจ 
รวมท้ังการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจ (Self-improvement) ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 3. เปนแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป (Self-control) 

2.2.2 การประเมินความคุมคา  
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) กลาววา หลักความคุมคาเปนการแสดงให 
เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารราชการซึ่งสามารถวัดผลได และจะเปนขอมูลสำคัญในการนำมาใช
ปรับปรุงวิธีการทำงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไปได ซึ่งหลักการนี้ถูกบัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มีสาระสำคัญ ดังตอไปนี้ 
 1. สวนราชการตองจัดทำบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะ เพ่ือการเปรียบเทียบความคุมคาระหวาง
ปจจัยนำเขากับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
 2. ในการประเมินความคุมคาจะตองคำนึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ความเปนไปได 
ประโยชนที่ประชาชนและรัฐจะไดรับโดยเทียบกับรายจายของรัฐ ทั้งนี้มิใชคำนวณเปนตัวเงินเทานั้น แตตอง
คำนึงถึงประโยชนไดเสียของสังคมดวย 
 3. การจัดซ้ือจัดจางจะตองกระทำโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยจะตองชั่งน้ำหนักถึงประโยชนและ
ผลเสียของสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่ใช ราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการ
ซึ่งมิใชถือราคาต่ำสุดเปนเกณฑอยางเดียว แตคำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคาในระยะยาวที่จะทำให
ตนทุนการบริหารสาธารณสุขต่ำลงได 

2.3 มูลคาครุภัณฑ 
 หนังสือสำนักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร.0704/ว68 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 ใหความหมายของ
มูลคาครุภัณฑวาหมายถึงรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานยืนนาน ไมสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปภายในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

(1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ 
(2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกิน 20,000 บาท 
(3) รายจายเพ่ือซอมแซม บำรุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องบิน เครื่องจักรกล  

ยานพาหนะ เปนตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง 
(4) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 
(5) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

2.3.1 มูลคาข้ันต่ำในการรับรู  
 กองระบบกองคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กำหนดเกณฑมูลคาข้ันต่ำในการรับรูวาเปนสินทรัพยถาวร 
รับรูที่ 5,000 บาท ทั้งนี้สินทรัพยแตละรายการอาจมีมูลคาต่ำกวาเกณฑที่กำหนด แตมูลคาโดยรวมของ
สินทรัพยประเภทนั้นสูงกวาเกณฑที่กำหนดก็ใหนำมารวมกันและรับรู เปนประเภทสินทรัพยนั ้นๆ เชน 
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ครุภัณฑสำนักงาน (ชุดรับแขก) ชุดเครื่องเสียง เปนตน กรณีเปนครุภัณฑที่มีมูลคาไมถึง 5,000 บาท ไมตอง
บันทึกในระบบ GFMIS แตใหควบคุมในทะเบียนคุมสินทรัพยโดยบันทึกบัญชีคาครุภัณฑต่ำกวาเกณฑ 

2.4 คาเส่ือมราคา 
 2.4.1 ความหมายของคาเส่ือมราคา (Depreciation) 
 สำนักงานสถิติแหงชาติ (2552) ใหคำจำกัดความ คาเสื่อมราคา หมายถึง มูลคาที่เสื่อมสิ้นไปของ
สินทรัพยถาวรตามระยะเวลาในการใชงานสินทรัพยประเภทนั้นๆ โดยปกติจะหักออกจากมูลคาสินทรัพย
ถาวรทุกป ปละเทาๆ กัน ในอัตราที่คิดเปนรอยละของราคาสินทรัพยเมื่อซื้อมาเทียบกับอายุการใชงานที่ควร
จะเปนในแตละประเภทของสินทรัพยนั้นๆ อัตราคาเสื่อมราคาท่ีใชอยูท่ัวไป เปนดังนี้ 

- อาคาร  คิดคาเสื่อมราคารอยละ 5 ตอป 
- ยานพาหนะคิดคาเสื่อมราคารอยละ 20 ตอป 
- เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ  คิดคาเสื่อมราคารอยละ 20 ตอป 
- เครื่องใชสำนักงาน คิดคาเสื่อมราคารอยละ 5 ตอป 
- ซอฟตแวร  คิดคาเสื่อมราคารอยละ 20 ตอป 
- ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร คิดคาเสื่อมราคารอยละ 10 ตอป 
- สินทรัพยถาวรอ่ืนๆ คิดคาเสื่อมราคารอยละ 5 ตอป 

2.4.2 หลักเกณฑการคำนวณคาเส่ือมราคาสินทรัพยถาวรสำหรับหนวยงานภาครัฐ 
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โดยประมาณ และรับรูเปนคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ตองถือเปนคาใชจายในปนั้น ดังนั้นการคำนวณคาเสื่อม

ราคาของสินทรัพยถาวรของหนวยงานภาครัฐ มีหลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

 1. ใหใชราคาซื้อ รวมภาษีนำเขา ภาษีซื้อที่เรียกคืนไมได และตนทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดหา
สินทรัพย ในกรณีที่ไดรับบริจาคสินทรัพยอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานเปนราคาทุนของสินทรัพยกรณีมิได
ระบุมูลคาหรือราคาไวใหใชวิธีตีราคาตามราคาตลาด ณ วันท่ีท่ีไดรับสินทรัพย และใชราคาตลาดเปนราคาทุน
ของสินทรัพยนั้น 
 2. ไมกำหนดราคาซากของสินทรัพย แตใหคงเหลือราคาตามบัญชีไวจำนวน 1 บาทในปสุดทาย 
ท่ีคำนวณคาเสื่อมราคา เพ่ือประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบ 
 3. ใหหนวยงานใชดุลยพินิจในการกำหนดอายุการใชงานของสินทรัพย โดยใชตารางการกำหนดอายุ
การใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรตามท่ีกำหนดไวในขอ 6 
 4. คำนวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง โดยคำนวณหักตามระยะเวลาที่ไดสินทรัพยมาในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชี 
 5. สินทรัพยที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดต่ำกวา 5,000 บาท ใหบันทึกรับรูเปนคาใชจาย ทั้งจำนวน
ในปท่ีซ้ือสินทรัพยนั้น โดยไมตองบันทึกบัญชีเปนสินทรัพย แตตองบันทึกควบคุมไวในทะเบียนคุม 
 6. ประเภทสินทรัพย อายุการใชงาน และอัตราคาเสื่อมราคา ใหกำหนดตามตารางอายุการใชงาน
และอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร โดยพิจารณาทบทวนอายุการใชงานที่กำหนดไวตามหลักการและ
นโยบายบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐฉบับท่ี 2 เพ่ือใหหนวยงานใชในการคำนวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
ท่ีมีไวใชในปจจุบันใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานจริง 

6.1 เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพและลักษณะการใชงานแตละหนวยงานมีความแตกตางกัน คือ 
สินทรัพยประเภท ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑกอสราง ลักษณะเปนเครื่องกล เดิมกำหนดให
มีอายุการใชงานอยางต่ำ 5 ป อยางสูง 8 ป เปลี่ยนเปนมีอายุการใชงานอยางต่ำ 3 ป อยางสูง 10 ป 

6.2 เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพและลักษณะการใชงานทำใหเสื่อมสภาพเร็ว คือ สินทรัพยประเภท
ครุภัณฑสำรวจและครุภัณฑอาวุธ เดิมกำหนดกำหนดใหมีอายุการใชงานอยางต่ำ 8 ป อยางสูง 8 ป เปลี่ยนเปนมี
อายุการใชงานอยางต่ำ 5 ป อยางสูง 10 ป 

6.3 เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสินทรัพยมีมูลคาการลงทุนและสามารถใชงานไดนานขึ้น คือ สินทรัพย
ประเภทครุภัณฑการแพทยและวิทยาศาสตร เดิมกำหนดใหมีอายุการใชงานอยางต่ำ 5 ป อยางสูง 8 ป เปลี่ยนเปน 
มีอายุการใชงานอยางต่ำ 5 ป อยางสูง 15 ป 

6.4 เพิ่มเติมสินทรัพยประเภทครุภัณฑอื่นที่ไมสามารถจัดประเภทไดใหปรากฏในตารางกำหนดอายุ
การใชงานโดยมีอายุการใชงานอยางต่ำ 2 ป อยางสูง 15 ป และสินทรัพยประเภทสินทรัพยไมมีตัวตน เพ่ือให
สะดวกในการนำไปใช โดยมีอายุการใชงานอยางต่ำ 2 ป อยางสูง 20 ป 

6.5 เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีลักษณะของสินทรัพยที่มีไวใชงานพรอมกับอัตราคาเสื่อมราคาที่
กรมบัญชีกลางไดปรับปรุงไวแลว คือ ครุภัณฑประเภท ครุภัณฑสำนักงาน เดิมกำหนดใหมีอายุการใชงาน
อยางต่ำ 8 ป อยางสูง 12 ป เปลี่ยนเปนมีอายุการใชงานอยางต่ำ 3 ป อยางสูง 12 ป ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0423.2/ว153 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และสินทรัพยประเภทครุภัณฑยานพาหนะและการขนสง 
เดิมกำหนดใหมีอายุการใชงานอยางต่ำ 5 ป อยางสูง 8 ป เปลี่ยนเปนมีอายุการใชงานอยางต่ำ 5ป อยางสูง 
30 ป ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0463.2/ว284 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 
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สรุปไดวาหลักเกณฑการคำนวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรสำหรับหนวยงานภาครัฐ เปนแนวทาง
ใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีหลักเกณฑการคำนวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร 
ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ใชในการคำนวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่มีใชในปจจุบัน ใหเหมาะสมกับสภาพ
การใชงานจริง มีเกณฑเพ่ือใหสวนราชการใชดุลยพินิจในการกำหนดอายุการใชงาน 

ตาราง 2.1 อายุการใชงานและอัตราคาเส่ือมราคาทรัพยสิน ของสำนักมาตรฐานดานการบัญชี

ภาครัฐกรมบัญชีกลาง พ.ศ.2558 (เฉพาะรายการท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย) 

ประเภทสินทรัพย อายุการใชงาน (ป) อัตราคาเสื่อมราคาตอป (%) 

อยางต่ำ อยางสูง อยางต่ำ อยางสูง 

1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 5 20 33 
 

ตาราง 2.2 ตัวอยางการจัดประเภทสินทรัพย ของสำนักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง พ.ศ.2558 (เฉพาะรายการท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย) 

ประเภทสินทรัพย รายการ 

1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เครื่องคอมพิวเตอร 

2. เครื่องพิมพ 

3. สแกนเนอร 

4. เครื่องสำรองไฟ 

วิธีคิดคาเส่ือมราคา 
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2548) กลาววา การคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร
มีไดหลายวิธีที่ใชกัน คาเสื่อมราคาที่ไดในแตละวิธีจะทำใหมีเงินทุนภายในสะสมเพ่ิมขึ้นเปนจำนวนแตกตางกัน 
แตเมื่อกิจการไดเลือกวิธีการคำนวณคาเสื่อมราคาวิธีใดแลวก็จำเปนตองใชวิธีนั้นอยางสม่ำเสมอทุกงวดบญัชี 
จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณคาเสื่อมราคาไดก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ซ่ึงวิธีคิดคาเสื่อม
ราคาสามารถคิดไดหลายวิธี คือ 
 1. วิธี Straight-Line เปนวิธีคิดคาเสื ่อมราคาโดยเฉลี่ยมูลคาคาเสื ่อมราคาของสินทรัพยใหเปน 
คาเสื่อมราคาในแตละปเทาๆ กัน ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยถาวรนั้นๆ สูตรในการคำนวณคาเสื่อม 
ราคามีดังนี้ 

 คาเสื่อมราคาตอป  =  (ราคาทุนของสินทรัพย – ราคาซาก) 
    อายุการใชงาน 

 2. วิธี Double-Declining Balance (DDB) เปนวิธีคิดคาเสื่อมราคาอีกวิธีหนึ่ง โดยคิดในปแรกๆสูง
กวาในปหลังๆ วิธีนี้เปนวิธีคิดคาเสื่อมราคาแบบอัตราเรง นั้นคือ คิดเปน 2 เทาของวิธี Straight-Line และ 
คาเสื่อมราคาแตละปก็จะนำจำนวน 2 เทาของวิธี Straight-Line นี้ไปคูณกับมูลคาเครื่องจักรที่หักคาเสื่อม
ราคาแตละปออกแลว 
 3. วิธี Units-of-Production Method เปนวิธีคิดคาเสื่อมราคาตามความเปนจริงถาเครื่องจักรผลิต 
1,000 หนวย ก็คือคาเสื่อมราคา 1,000 หนวยถาปตอมาผลิต 2,000 หนวย ก็แสดงวาใชเครื่องจักรมากข้ึน 
ก็ตองคิดคาเสื่อมราคามากข้ึน เปนวิธีคิดคาเสื่อมราคาตามจำนวนหนวยท่ีผลิตได (หนวยของสินคาท่ีผลิตโดย
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ใชเครื่องจักรนั้น) ในแตละงวด ดังนั้นจึงตองคำนวณวาเครื่องจักรนี้ตลอดอายุจะสามารถผลิตผลผลิตไดรวม
ทั้งหมดกี่หนวย และแตละหนวยของผลผลิตจะทำใหเครื่องจักรเสื่อมราคาเทาใด จะสามารถหาไดวาแตละ
งวดการผลิตจะเกิดคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรนี้เทาใด 
 4. วิธี Sum of Years’ Digits เปนวิธีคิดคาเสื่อมราคาแบบอัตราเรงเชนกัน คือ คาเสื่อมราคาในปแรกๆ
จะมากและคอยๆลดลงในปหลังๆ อัตรานี้นำมาคำนวณคาเสื่อม คือ สัดสวนของจำนวนปท่ีเหลือของอายุการ
ใชงานของเครื่องจักรตอจำนวนปของอายุการใชงานท่ีเหลือรวมกัน 
 จากวิธีการคิดคาเสื่อมราคาวิธีตางๆ ท้ัง 4 วิธีท่ีกลาวมา ผูศึกษาไดนำวิธีการคิดคาเสื่อมราคาแบบวิธี 
Straight-Line มาคิดคาเสื่อมราคาครุภัณฑ เนื่องจากเปนวิธีที่ใชในการคิดคาเสื่อมราคาท่ีหนวยงานราชการ
นิยมใชอยางแพรหลายและเปนวิธีคิดท่ีไมยุงยากซับซอน 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 วนันยา หมัดยูโสะ และคณะ (2553) ทำการวิเคราะหความคุ มคาในการใชครุภัณฑของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การศึกษาแบงออกเปน 5 ดาน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  

1. ดานบริหาร 
      1.1 ลักษณะการบริหาร คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก (X�= 4.10) ใหความสำคัญในชวงของ
การจัดทำงบประมาณ มีการสำรวจความตองการในการจัดตั้งรายการครุภัณฑ และมีการจัดลำดับความสำคัญ
ของครุภัณฑในการจัดหา 
      1.2 การจัดหาครุภัณฑ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก (X�= 4.10) ใหความสำคัญเกี่ยวกับ
ครุภัณฑดานการเรียนการสอน 

2. ผูใชงานคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับดีมาก (X�= 4.24) ใหความสำคัญในดานความจำเปนในการ 
ใชงาน 

3.  ผู ดูแลครุภัณฑคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับดีมาก (X� = 4.38) ใหความสำคัญในดานการ
ตรวจสอบความพรอมกอนการใชงานทุกครั้ง 
 4.  ความคุมคาในการใชครุภัณฑงานดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการจาก
จำนวนครุภัณฑ 1,034 รายการ มีการใชงานครุภัณฑรอยละของจำนวนชั่วโมงใชงานเทียบมาตรฐาน คือ 
8 ชั่วโมง/วัน 5 วัน/สัปดาห หรือ 1,200 ชั่วโมงตอป เฉลี่ยเทากับ 783.7 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 65.3 ซ่ึงเปน
การใชงานที่ยอมรับไดเกินกวาใชงานปกติ (มากกวารอยละ 50) หากคำนวณจำนวนชั่วโมงการใชงานจริงใน
ระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตรที่กำหนดไวเปนเวลา 6 ชั่วโมง/วัน 5 วัน/สัปดาห 
หรือ 900 ชั่วโมงตอป เฉลี่ยเทากับ 783.7 ชั่วโมงตอป คิดเปนรอยละ 87.08 ซ่ึงเปนการใชงานท่ีถือวาเกินกวา
การใชงานปกติมาก นับวาใชงานเกินคุม 
 5.  การใชครุภัณฑงานดานบริหาร จากครุภัณฑ 793 รายการ มีการใชงานครุภัณฑรอยละของ
จำนวนชั่วโมงเทียบมาตรฐาน คือ 8 ชั่วโมง/วัน 5 วัน/สัปดาห หรือ 1,968 ชั่วโมงตอป เฉลี่ยเทากับ 1,595.8 
ชั่วโมงตอป คิดเปนรอยละ 92.67 เปนการใชงานเกือบรอยละรอย เมื่อเทียบชั่วโมงมาตรฐานแลวนับวาใชงาน
คุมคามาก 

 ลัดดาพร สุขแกวฟา และปทุมมาศ ยงยุทธ (2557) ไดศึกษาการบริหารสินทรัพยและจัดหารายได
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารสินทรัพยและการจัดหา
รายไดของมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งที่เปนสวนราชการและมหาวิทยาลัยในกำกับ 2) เพื่อศึกษาหลักเกณฑที่ใช
ในการบริหารสินทรัพยและการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งที่เปนสวนราชการและมหาวิทยาลัย
ในกำกับ 3) เพื่อหาขอมูลเสนอแนะในการจัดทำหลักเกณฑสำหรับการใชในการบริหารสินทรัพยและการ
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จัดหารายไดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยศึกษาถึง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสินทรัพยและการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยของรัฐและสัมภาษณ
บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เกี ่ยวของกับการบริหารสินทรัพยและจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยของรัฐและ
ผูบริหารที่กำหนดนโยบาย โดยคัดเลือกจากกลุมตัวอยางจากเจาหนาที่ที่ดูแลดานการบริหารสินทรัพยและ
จัดหารายไดของมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 5 คน และผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 5 คน และนำ
ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของมาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ยังวางหลักเกณฑไมครอบคลุมในเรื่องการบริหารสินทรัพย
และการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหนำหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยกลุมตัวอยางมาเพื่อเปน
ตนแบบในการศึกษาขอมูลเพื่อปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทรเพ่ือใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติตอไป 
 ฑิติฐา เคาปญญาและคณะ (2559) ทำการวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑของสำนักวิชาศึกษา
ท่ัวไปมหาวิทยาลัยขอนแกนผลการวิจัย แบงการศึกษาออกเปน 
 1.ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดานคุณลักษณะสวนบุคคลผลการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามดานคุณลักษณะสวนบุคคลใชสถิติในการวิเคราะห ผลขอมูลแยกตามขอมูลทั่วไป ลักษณะสวน
บุคคล ประเภทบุคลากร ดังนี้อาจารยประจำสังกัดคณะฯ จำนวน 104 คนคิดเปนรอยละ 61.90 อาจารย
พิเศษ จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 26.79 อาจารยประจำสำนักฯ จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.95 
บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.36 สังกัด/คณะฯ จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 
61.90 สังกัดหนวยงานสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 11.31 สังกัดหนวยงานภายนอก 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 26.79 ระดับการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 
102 คน คิดเปนรอยละ 60.71 ระดับปริญญาโท จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 31.55 ระดับปริญญาตรี 
จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.14 และต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6 ตามลำดับ 
 2. ผลวิเคราะหความคุมคา มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ความคุมคาจากการคิดคาเสื่อมราคาแบบวิธีอัตราสวนการวิเคราะหการคำนวณหาตนทุน
ครุภัณฑตอบาท เพื่อเปรียบเทียบการใชงานและความคุมคาของครุภัณฑแตละประเภท ประจำอาคารเรียน
พจน สารสิน สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป พบวาครุภัณฑทุกประเภทมีการใชงานคุมคา เม่ือเปรียบเทียบกับอายุการ
ใชงาน การคำนวณราคาจัดซื้อ เพื่อนำมาคำนวณหาตนทุนครุภัณฑตอบาท และนำมาเปรียบเทียบกับการ 
ใชงานโดยเอาเวลาท่ีใชงานจริงของครุภัณฑแตละประเภทมาคำนวณ ครุภัณฑท่ีมีอายุการใชงานอยางต่ำ 3 ป 
อยางสูง 5 ป มีการใชงานคุมคาในระดับมาก คือคอมพิวเตอรตั้งโตะสำหรับอาจารยผูสอน จากการคำนวณ
ตนทุนครุภัณฑการใชงานจริง (บาท/ชั่วโมง) (29,960÷171,072) = 0.17 บาทตอชั่วโมง 
 2.2 ความคุมคาตามความเห็นของผูใชครุภัณฑในดานการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของ
สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกนผลการวิเคราะหการใชครุภัณฑประจำหองเรียน ท้ังหมด 8 หอง 
(ขนาดความจุ 120 ท่ีนั่ง) มีจำนวนชั่วโมงท่ีใชครุภัณฑประจำหองเรียนท้ังหมด 5,150.40 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ผลวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑดานการเรียนการสอนจำนวนชั่วโมงใชงานเทียบมาตรฐาน คือ จำนวน  
8 ชั่วโมง/วัน, 5 วัน/สัปดาห เทากับ 40 ชั่วโมง ผลการวิเคราะหความคุมคา พบวาใชงานจริงในหองเรียน  
หอง GL 214 จำนวนรายวิชาที่ใชหองเรียนทั้งหมด จำนวน 21 กลุม 11 รายวิชา จำนวนชั่วโมงที่ใชในการ
เรียนการสอนตอสัปดาห คือ 76 ชั่วโมงตอสัปดาห ซึ่งใชงานจริงมากกวาจำนวนชั่วโมงใชงานเทียบมาตรฐาน
เทากับ 36 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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 2.3 ความคุมคาตามความเห็นของผูใชครุภัณฑในดานบริหารจัดการ (การใชงานประจำในสำนักงานฯ)
ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกนผลการวิเคราะหการใชครุภัณฑดานบริหารจัดการ (การใชงาน
ประจำในสำนักงานฯ) ไดแก หองประชุม (ใชประชุมไมเกิน 10 คนตอ 1 หอง) หองทำงานประจำของบุคลากร 
โดยภาพรวมมีการใชครุภัณฑประจำหองทั้งหมด 2,907 ชั่วโมงตอปงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบการใช
ครุภัณฑประจำหอง พบวา หองทำงานของบุคลากร มีการใชงานครุภัณฑมากที่สุด จำนวนชั่วโมงที่ใชมาก
ที่สุดคือ จำนวน 1,820 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 62.61 รองลงมาคือหองประชุม ไดแก หองประชุม 1 ชั้น 3 
GL335-336 มีการใชครุภัณฑตลอดปงบประมาณ จำนวน 996 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 34.26  
 2.4 ความคุ มคาตามความคิดเห็นของผู ใชครุภัณฑ และผู ดูแลครุภัณฑสำนักวิชาศึกษาทั ่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแกนผลจากวิเคราะหจากการสอบถามความคิดเห็นของผูใชครุภัณฑ และผูดูแลครุภัณฑ 
สวนใหญมีความคิดเห็นวา เครื่องคอมพิวเตอรฯ ใชประจำสำหรับเจาหนาที่ มีการใชงานคุมคาในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.03 (X� =4.03, SD = .32) รองลงมาคือมีการใชงานคุมคาในระดับมาก ไมโครโฟน คาเฉลี่ย 4.03  
(X� =4.00, SD = .37) และการใชงานคุมคาในระดับมาก เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล คาเฉลี่ย 3.98 (X� = 3.98, SD = .39) ตามลำดับ 
 3. ผลการวิเคราะหจากการสนทนากลุม (Focus Group) การบริหารจัดการของผูใชงานครุภัณฑ 
และผูดูแลครุภัณฑกลุมผูใชงานครุภัณฑไดแก ผูใชงานครุภัณฑ ไดแก ผูบริหาร จำนวน 1 คน อาจารยประจำใน
สำนักฯ จำนวน 15 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 19 คน รวมจำนวน 35 คน มาสนทนารวมเปนกลุม
ตัวอยางเจาะจง การสนทนากลุม เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) เปดโอกาสใหผูเขารวม
สนทนาโตตอบ ถกปญหา อภิปรายรวมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกันอยางกวางขวางในประเด็นการใชครุภัณฑ
อยางคุมคาภายในหองเรียน และกลุมผูดูแลครุภัณฑไดแก บุคลากรสายสนับสนุน ตำแหนงนักสารสนเทศจำนวน 
2 คนตำแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 คน ตำแหนงชางเทคนิค จำนวน 1 คน รวมจำนวน 4 คน 
โดยใชวิธีการจำแนกชนิดขอมูลแบบใชทฤษฎี คือการใชมาตรฐานจำนวนชั่วโมงของครุภัณฑในการใชงานจริง 
และไมใชทฤษฎีวิธีการใชงานที่เขาถึงการใชครุภัณฑแบบงาย จากผูดูแลครุภัณฑ (Miles and Huberman) 
ผลการว ิเคราะห พบว าโดยสรุปการพัฒนาและการใชบร ิการครุภ ัณฑของสำนักว ิชาศึกษาทั ่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูใชครุภัณฑและผูดูแลครุภัณฑ ใหขอเสนอแนะดังนี้ 1) ควรมีใบคำแนะนำการใช
เครื่องเสียงใหชัดเจน เพราะวามีปุ มปรับมากมายและปรับยากมาก 2) ควรมีการวางแผนการบำรุงรักษา
ครุภัณฑในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ตามปงบประมาณ 3) ควรมีระบบการตรวจเช็คโปรแกรมการทำงาน
ของคอมพิวเตอรหรือคอมพิวเตอร Note book เปนระยะปรับปรุงใหระบบปฏิบัติการรองรับทั ้งระบบ 
Android และ iOS ปรับปรุงใหมีสภาพพรอมใชงาน และมีจำนวนที่เพียงพอตอการใชงาน 4) ควรมีการ
วิเคราะหความคุมคาจากการคิดคาเสื่อมราคาแบบวิธีอัตราสวนของครุภัณฑรายตัวและสรางระบบการ
วิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการคำนวณ เพ่ือใหสามารถวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑใหมมาทดแทน
ครุภณัฑเกาท่ีหมดอายุการใชงานและชำรุดเสื่อมสภาพไป 
 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาการวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงาน กรณีศึกษา สำนักงาน
เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค ผูศึกษาไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 กรอบแนวคิด 

 3.2 รูปแบบการศึกษา 

 3.3 แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.4 เครื่องมือท่ีใชในการดำเนินงาน 

 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.6 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.7 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 

 3.8 การวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม 

3.1 กรอบแนวคิด 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของ ผูศึกษาไดนำมาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม ไดดังนี้  

 

 

ตัวแปรอิสระ

ปจจัยสวนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม

ความคุมคาในการใชงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
กระบวนการการมีสวนรวมและความจําเปน

ในการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรและช่ัวโมงการใชงาน

2. การตรวจสภาพความพรอมในการใชงานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

3. การบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร

4. การไดรับความรูในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร
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3.2 รูปแบบการศึกษา 

 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูบริหาร 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความสะดวกของการใชครุภัณฑของผูใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรและ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานดานครุภัณฑของผูดูแลครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยศึกษาความ

คุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรจากผูเกี่ยวของ เพ่ือวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของสำนักงานเลขานุการกรม 

3.3 แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานสำนักงานเลขานุการกรม  

ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากงานพัสดุ กลุมบริหารทั่วไป และบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม 

โดยศึกษาขอมูลจากเอกสารและฐานขอมูลตางๆ ประกอบดวย 

 3.2.1 รายงานพัสดุคงเหลือประจำป 2563-2564 ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 

 3.2.2 หลักเกณฑการคำนวณคาเสื่อมทรัพยสินถาวรของหนวยงานภาครัฐ 

 3.2.3 จัดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความคุมคาในการ

ใชครุภัณฑคอมพิวเตอรจากตำรา เอกสารวารสาร สิ่งตีพิมพ และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ และศึกษาวิธีการ

สรางแบบสอบถามภายใตขอบขายของการวิจัย ทำใหเห็นวาแหลงขอมูลท่ีสำคัญเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง 

ครบถวน สมบูรณ นาจะไดมาจาก 2 แหลง คือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑของผูบรหิาร 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความสะดวกในการใชครุภัณฑของผูใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร และ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานดานครุภัณฑของผูดูแลครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยผูวิจัยใช

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของทั้ง 3 กลุม ซึ่งมีแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 3 ชุด ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

 ชุดท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร ไดแก เลขานุการกรม/หัวหนากลุมงาน 

 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชครุภัณฑ ไดแก บุคลากรท่ีเปนผูใชครุภัณฑของสำนักงาน

เลขานุการกรม  

 ชุดท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานท่ีเปนผูดูแลครุภัณฑของสำนักงานเลขานกุารกรม 

 โดยแบบสอบถามท้ัง 3 ชุด ประกอบดวยขอคำถามท่ีเก่ียวของกับประเด็น ดังตอไปนี้ 

1. การมีสวนรวมในการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2. การตรวจสภาพความพรอมในการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

3. ความจำเปนในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร 

4. การบำรุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
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5. ความพอเพียงในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร 

6. ความสะดวกในการใชงาน 

7. การไดรับความรูในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร 

8. ความคุมคาในการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 ผูศึกษาสรางเครื่องมือเพื่อการศึกษาครั้งนี้ โดยนำขอมูลที่ไดจากการศึกษางานวิจัยและวรรณกรรม 

ที่เกี่ยวของ มาสรางแบบสอบถาม นำแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว ขอคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ

เพื่อพิจารณาตรวจสอบ โครงสราง ขอคำถาม การใชภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ แลวนำมา

ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น เมื่อปรับแกแบบสอบถามตามคำแนะนำแลว จึงนำไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา

อีกครั้ง โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุม 

หลังจากนั้นจึงนำแบบสอบถามท่ีสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูลเพ่ือการศึกษาตอไป 

2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลเกี่ยวกับรายการครุภัณฑ ซึ ่งงานพัสดุ กลุมบริหารทั่วไปสำนักงาน

เลขานุการกรมไดเก็บรวบรวมไวและผูศึกษาไดนำมาคำนวณคาเสื่อมราคาครุภัณฑ ชั่วโมงการใชงานเทียบ

มาตรฐานการทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน 5 วัน/สัปดาห และรอยละของชั่วโมงการทำงานจริงกับชั่วโมงการใชงาน

ตามเวลามาตรฐานในการใชงานครุภัณฑ 

 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมเปาหมายทั้ง 3 กลุม เพื่อตรวจสอบ

ความตรง (Validity) โดยเมื่อสรางเครื่องมือการเก็บขอมูลแลว ผูศึกษาไดทำการตรวจสอบความถูกตองของ

เนื้อหา การวัด การใชภาษา และความครอบคลุมของเนื้อหาในแบบสอบถาม โดยขอความอนุเคราะห 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (รองผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมควบคุมโรค)

ทดลองใชแบบสอบถาม ตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะ จากการตรวจสอบกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมผูดูแลครุภัณฑ 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน มีบุคลากรทำหนาท่ี 3 คน และสำนักงานเลขานุการกรม มีบุคลากรทำหนาที่นี้

เพียงคนเดียว ผูศึกษาจึงไดปรับแบบสอบถามใหเปนเชิงพรรณนาโดยใชแบบสอบถามเปนแบบคำถาม

ปลายเปด เพ่ือใหไดขอมูลในการทำหนาท่ีผูดูแลครุภัณฑท่ีมากพอสำหรับการนำมาวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

ผูศึกษาไดนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางของกองยุทธศาสตรและ

แผนงาน 1 ครั้ง จำนวน 30 คน โดยแจกแบบสอบถามใหกลุมผูบริหาร 5 คน กลุมผูใชครุภัณฑ 22 คน และ

กลุมผูดูแลครุภัณฑ 3 คน จากนั้นนำผลคะแนนมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตร 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ดวยวิธีของครอนบาค (Lee Joseph Cronbach) ไดคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (คาสัมประสิทธิ์แอลฟา) เทากับ .9665 จึงเปนแบบสอบถามที่สามารถนำไปใช 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือการศึกษาตอไปได 

 

 

 



15 
 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 หลังจากผูศึกษาไดออกแบบและดำเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามแลวผูศึกษาไดประสานงาน

ขอความรวมมือจากบุคลากรในสำนักงานเลขานุการกรมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง ประสานงานผานทางหัวหนา 

กลุมงานในการสงแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล และกำหนดเวลาในการสำรวจ  

สงและรับคืน ภายใน 15 วัน โดยจำนวนขอมูลท่ียอมรับไดไมนอยกวารอยละ 70 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 

3.6 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางที่ปฏิบัติงาน 

ในสำนักงานเลขานุการกรม จำแนกประชากรเพื่อใหสอดคลองกับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1) ผูบริหารระดับกลาง ท่ีทำหนาท่ีบริหารระดับหนวยงานและหัวหนากลุมงาน จำนวน 8 คน 

2) ผูปฏิบัติงาน บุคลากรผูใชครุภัณฑ จำนวน 66 คน 

3) ผูปฏิบัติงาน ท่ีเปนผูดูแลครุภัณฑ จำนวน 1 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 ผูศึกษาใชวิธีการในการสุมตัวอยาง 2 วิธี ดังนี้ 

 1) วิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ใชเพื่อสุมตัวอยางกับประชากรท่ีเปนผูบริหาร

ของสำนักงานเลขานุการกรม ไดแก เลขานุการกรม/หัวหนากลุมงาน (กลุมที่ 1) จำนวน 7 คน ไดกลุมตัวอยาง 

จำนวน 5 คน ผูดูแลครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม (กลุมท่ี 3) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 1 คน 

 2) วิธีสุ มตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ใชเพื่อสุมตัวอยางกับประชากรที่เปน

บุคลากรผูปฏิบัติงานซึ่งใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม ตามบัญชีรายชื่อประชากรของ

สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 66 คน (กลุมท่ี 2) ไดกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสำรวจ จำนวน 51 คน 

3.7 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 

 การวิเคราะหขอมูลสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลซึ่งแบงการวิเคราะห

ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื ้นฐานตางๆ เชน 

คาเฉลี่ยเลขคณิต (ArithmeticMean) รอยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูบริหาร ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความ

สะดวกในการใชครุภัณฑของผูใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร และความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงาน

ดานครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูดูแลครุภัณฑ จากแบบสอบถามท้ัง 3 ชุด ซ่ึงผูศึกษาไดแบงระดับความคิดเห็น

ออกเปน 5 ระดับ คือ 
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  คะแนน   หมายถึง 

  5   เห็นดวยมากท่ีสุด 

  4   เห็นดวยมาก 

  3    เห็นดวยปานกลาง 

  2   เห็นดวยนอย 

  1   เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 และผูศึกษาไดกำหนดการแปลคาความหมายโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean: X�) 

ของระดับความคิดเห็นดังกลาวท่ีไดตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

  คะแนน   หมายถึง 

  4.50 - 5.00  เห็นดวยมากท่ีสุด 

  3.50 - 4.49  เห็นดวยมาก 

  2.50 - 3.49   เห็นดวยปานกลาง 

  1.50 - 2.49  เห็นดวยนอย 

  0.00 - 1.49  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 2. การวิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage: %) ในแบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็น

ตางๆเก่ียวกับการบริหารครุภัณฑของผูบริหารและความคิดเห็นเก่ียวกับการใชงานของผูใชครุภัณฑ 

3.8 การวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม 

 การวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการโดย 

  1) การวิเคราะหความจำเปนในการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร  โดยสรุปและเปรียบเทียบ

จำนวนครุภัณฑคอมพิวเตอร จำแนกตามชื่อครุภัณฑ 

  2) การวิเคราะหความคุมคาเชิงอายุการใชงาน โดยสรุปและเปรียบเทียบจำนวนครุภัณฑ

คอมพิวเตอรท่ีมีอายุการใชงานต่ำกวา 3 ป ระหวาง 3 - 5 ป และมากกวา 5 ป สำหรับครุภัณฑท่ีมีสภาพปกติ  

  3) การวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม 

ใชวิธีการวิเคราะหอัตราสวนชั่วโมงในการใชงานจริง ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%) =  ผลรวมจำนวน ชม.ท่ีใช x 100 

                                                ชั่วโมงมาตรฐานการทำงาน 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 การศึกษาการวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงาน สำนักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค ผูศึกษาไดทำการสรุปและวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 4.1 สรุปและเปรียบเทียบจำนวนครุภัณฑคอมพิวเตอร จำแนกตามชื่อครุภัณฑ และจำนวนครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
 4.2 สรุปและเปรียบเทียบจำนวนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอายุการใชงานต่ำกวา 3 ป ระหวาง 3 - 5 ป 
และมากกวา 5 ป สำหรับครุภัณฑท่ีมีสภาพปกติ และวิเคราะหความคุมคาเชิงอายุการใชงาน 
 4.3 วิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม 
 4.4 วิเคราะหระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุมคือ กลุมผูบริหาร กลุมผูใชครุภัณฑ และ
กลุมผูดูแลครุภัณฑ 

4.1 สรุปและเปรียบเทียบจำนวนครุภัณฑคอมพิวเตอร จำแนกตามช่ือครุภัณฑ 
 ตารางท่ี 4.1 แสดงจำนวนและรอยละครุภัณฑคอมพิวเตอร จำแนกตามช่ือครุภัณฑ 

ชื่อครุภัณฑ จำนวน (เครื่อง) รอยละ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 78 54.93 
2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 10 7.04 
3. เครื่องพิมพเลเซอร 
4. เครื่องสแกนเนอร 

14 
9 

9.86 
6.34 

5. เครื่องสำรองไฟ 31 21.83 
รวม 142 100.00 

 จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาพบวา ครุภัณฑคอมพิวเตอรทั้งหมด 142 เครื่อง (รอยละ 100.00) 
จำแนกตามชื่อครุภัณฑ พบวา เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ มีจำนวนมากที่สุด คือ 78 เครื่อง (รอยละ 54.93) 
รองลงมาคือ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 31 เครื่อง (รอยละ 21.83) เครื่องพิมพเลเซอร จำนวน 14 เครื่อง  
(รอยละ 9.86) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จำนวน 10 เครื่อง (รอยละ 7.04) และเครื่องสแกนเนอร จำนวน  
9 เครื่อง (รอยละ 6.34)  

4.2 สรุปและเปรียบเทียบจำนวนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอายุการใชงานต่ำกวา 3 ป ระหวาง 3 - 5 ป 
และมากกวา 5 ป สำหรับครุภัณฑท่ีมีสภาพปกติ และวิเคราะหความคุมคาเชิงอายุการใชงาน 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจำนวนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอายุการใชงานต่ำกวา 3 ป ระหวาง 3 - 5 ป และ
มากกวา 5 ป สำหรับครุภัณฑท่ีมีสภาพปกติ และวิเคราะหความคุมคาเชิงอายุการใชงาน 

ช่ือครุภัณฑ จำนวน 
อายุการใชงาน
ต่ำกวา 3 ป 

อายุการใชงาน 
3-5 ป 

อายุการใชงาน 
มากกวา 5 ป 

1. เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 78 
(54.93) 

25 
(17.61) 

6 
(4.23) 

47 
(33.10) 

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 10 
(7.04) 

2 
(1.41) 

0 
(0.00) 

8 
(5.63) 
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ช่ือครุภัณฑ จำนวน 
อายุการใชงาน
ต่ำกวา 3 ป 

อายุการใชงาน 
3-5 ป 

อายุการใชงาน 
มากกวา 5 ป 

3. เครื่องพิมพเลเซอร 14 
(9.86) 

0 
(0.00) 

6 
(4.23) 

8 
(5.63) 

4. เครื่องสแกนเนอร 9 
(6.34) 

2 
(1.41) 

0 
(0.00) 

7 
(4.93) 

5. เครื่องสำรองไฟ 31 
(21.83) 

6 
(4.23) 

8 
(5.63) 

17 
(11.97) 

รวม 142 
(100.00) 

35 
(24.65) 

20 
(14.08) 

87 
(61.27) 

 จากตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาพบวา ครุภัณฑคอมพิวเตอร มีสภาพปกติจำนวน 142 เครื่อง (รอยละ 
100.00) สวนใหญมีอายุการใชงานมากกวา 5 ป จำแนกตามชื่อครุภัณฑพบวา เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 
มีจำนวนมากที่สุด คือ 47 เครื่อง (รอยละ 33.10) รองลงมาคือ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 17 เครื่อง (รอยละ 
11.97 เครื่องพิมพเลเซอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกมีจำนวนเทากัน คือ ชนิดละ 8 เครื่อง (รอยละ 5.63 
ตอรายการ) และเครื่องสแกนเนอร จำนวน 7 เครื่อง (รอยละ 4.93)  
 จากขอมูลที่ไดสรุปไดวาครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม รอยละ 61.27 เปนครุภัณฑ 
ที่มีอายุการใชงานมากกวา 5 ป รอยละ 24.65 เปนครุภัณฑที่มีอายุการใชงานต่ำกวา 3 ป และรอยละ 14.08 
เปนครุภัณฑที่มีอายุการใชงาน 3-5 ป นอกจากนี้ยังพบวาเครื่องพิมพเลเซอรทั้งหมดเปนครุภัณฑที่มีอายุการ
ใชงานมากกวา 3 ป ซ่ึงอาจจะตองศึกษาลึกลงไปถึงความคุมคาเชิงอายุการใชงานเทียบกับคาบำรุงรักษา 
 ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภทคอมพิวเตอรตั้งโตะเปนครุภัณฑที่มีจำนวนการใชงานในสำนักงาน
เลขานุการกรมมากที่สุด คือ จำนวน 78 เครื่อง (รอยละ 54.93) สวนใหญเปนครุภัณฑที่ใชงานนานกวา 3 ป 
มีจำนวนถึง 53 เครื่อง คิดเปนรอยละ 67.95 ของจำนวนท่ีใชงาน 
 การตัดคาเสื่อมราคาของครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคำนวณคาเสื่อมราคากรมบัญชีกลาง 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรมีอายุการใชงาน 3 ป หมายความวาครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม  
ที่ใชในปจจุบัน รอยละ 75.35 เปนครุภัณฑที่มีอายุการใชงานมากกวา 3 ป ถือวาเปนครุภัณฑพนสภาพ  
หากเทียบจากการคำนวณคาเสื่อมราคา ทำใหตองวิเคราะหตอไปวาการที่ครุภัณฑเหลานั้นยังคงใชงานได 
เปนผลจากการบำรุงรักษาและการใชงานอยางเหมาะสม ทำใหสามารถยืดอายุการใชงานตอไปได ใชหรือไม  
ซ่ึงขอมูลนี้จะเปนผลดีในแงการใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัดงบประมาณ 

 จากขอมูลนี้นำไปสูการพัฒนาในอนาคต ไดดังนี้ 
 1. นำขอมูลที่ไดเสนอผูบริหารเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑทดแทน 
เนื่องจากครุภัณฑที่มีอายุการใชงานมากกวา 5 ป สงผลตอประสิทธิภาพการประมวลผล การทำงานอาจจะ 
ชาลง แมจะยังไมชำรุดแตก็เสื่อมไปตามอายุการใชงาน และมีผลตอการคาบำรุงรักษาท่ีสูงข้ึนตามไปดวย  

2. นำขอมูลท่ีไดไปเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารหนวยงาน 
 3. นำเสนอขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอรตอผูเกี่ยวของ เพื่อรับทราบและหาแนวทางวางแผนพัฒนา
รวมกันเก่ียวกับการจัดหาครุภัณฑทดแทนครุภัณฑเดิมท่ีมีอายุการใชงานยาวนานกวา 5 ป 
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4.3 การวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม 

 ใชวิธีการวิเคราะหอัตราสวนชั่วโมงในการใชงานจริง โดยใชอัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริงของ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรเทียบกับจำนวนชั่วโมงมาตรฐานการทำงาน 

  

 

 

ซ่ึงหากจะใหไดผลลัพธภาพรวมของสำนักงานเลขานุการกรม จะตองใชสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 

 มีจำนวน 78 เครื่อง บุคลากรผูใชงานจำนวน 65 คน คำนวณได ดังนี้ 

 

 

 

 

  

 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

 มีจำนวน 10 เครื่อง ใชงานหลักใน 3 กลุมงาน กลุมบริหารทั่วไปกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร

และกลุมรายงานและประสานราชการ บุคลากรทั้ง 3 กลุม มีจำนวนรวม 31 คน เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

จะใชงานหลักในการประชุม อบรม สัมมนาตางๆ และนอกจากนี้บุคลากรจากกลุมงานอื่นๆ ยังสามารถ 

ขอยืมไปใชงานเปนครั้งๆ ไดดวย สำหรับการคำนวณจะใชเฉพาะจำนวนบุคลากรที่อยูในกลุมงานที่มีเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุกอยูในความดูแล โดยมีสูตรคำนวณดังนี้ 
 

  
 

 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%)  =     (จำนวนชั่วโมงการทำงาน x จำนวนบุคลากร) x 100. 

    (จำนวนชั่วโมงมาตรฐานการทำงาน x จำนวนครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%) = ผลรวมจำนวนชั่วโมงท่ีใช x 100 

 ชั่วโมงมาตรฐานการทำงาน 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%) =  (8 x 65)x 100 

(8 x 78) 

    =    520 x 100 

     624 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%)=  83.33 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%) =(8 x 31) x 100 

(8 x 10) 

     =  248 x 100 

     80 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%) =  310.00 
เครื่องพิมพเลเซอร 

 มีจำนวน 14 เครื่อง ใชงานใน 6 กลุมงาน ไดแก กลุมบริหารท่ัวไป กลุมชวยอำนวยการ กลุมยุทธศาสตร

และพัฒนาองคกร กลุมอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กลุมประชาสัมพันธ และกลุมสวัสดิการและท่ีราชพัสดุ

มีจำนวนบุคลากรรวม 60 คน คำนวณไดดังนี้ 
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เครือ่งสแกนเนอร 

มีจำนวน 9 เครื่อง ใชงานใน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมบริหารท่ัวไป กลุมชวยอำนวยการ กลุมรายงาน

และประสานราชการ และกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร จำนวนบุคลากรรวม 45 คน คำนวณไดดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

เครื่องสำรองไฟ 

 มีจำนวน 31 เครื่อง บุคลากรผูใชงานจำนวน 65 คน คำนวณได ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 เม่ือนำจำนวนชั่วโมงการใชงานของครุภัณฑคอมพิวเตอรท้ัง 5 ประเภท มาหาอัตราสวนชั่วโมง 

การใชงานจริง จะไดดังนี้ 

 คอมพิวเตอรตั้งโตะ อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง  คิดเปนรอยละ 83.33 

 คอมพิวเตอรโนตบุก อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง   คิดเปนรอยละ 310.00  

 เครื่องพิมพเลเซอร  อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง  คิดเปนรอยละ 428.57 

 เครื่องสแกนเนอร  อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง คิดเปนรอยละ 138.89  

 เครื่องสำรองไฟ  อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง คิดเปนรอยละ 209.68  

 จากขอมูลท่ีไดนำมาคำนวณจะเห็นวา ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีใชงานในสำนักงานเลขานุการกรม  

เฉลี่ยภาพรวมของอัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริงครุภัณฑคอมพิวเตอรท้ัง 5 ประเภท รอยละ 234.09 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%) =  (8 x 60) x 100 

(8 x 14) 

    =    480 x 100 

     112 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%) =  428.57 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%) =  (8 x 45) x 100 

(8 x 9) 

    =    360 x 100 

     72 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%) =  138.89 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%) =  (8 x 65) x 100 

(8 x 31) 

    =    520 x 100 

     248 

อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง (%) =  209.68 
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4.4 วิเคราะหระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม 
 จากการสำรวจการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรกับบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งแบงเปน 3 กลุม 
คือ กลุมผูบริหาร กลุมผูใชครุภัณฑ และ กลุมผูดูแลครุภัณฑ ผูศึกษาไดนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหระดับความ
คิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑ 
และความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการครุภัณฑของผูบริหาร 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความสะดวกในการ 
ใชงานครุภัณฑ และความคิดเห็นเก่ียวกับการใชงานของผูใชครุภัณฑ 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานดานครุภัณฑ
ของผูดูแลครุภัณฑ และความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานของผูดูแลครุภัณฑ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑ และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการครุภัณฑของผูบริหาร 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไป ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑ 
และความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการครุภัณฑของผูบริหารมีรายละเอียดดังนี้ 
ขอมูลท่ัวไปของผูบริหาร 

 พบวาผูบริหารทั้งหมดเปนหัวหนากลุมงาน จำนวน 5 คน เปนเพศหญิงทั้งหมด มีอายุ 50 ปขึ้นไป 

มากที่สุด อายุ 30-40 ป และอายุ 40-50 ป มีจำนวนเทากัน คิดเปนสัดสวน 3 : 1 : 1 วุฒิการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีมากท่ีสุด ระดับปริญญาโท และระดับต่ำกวาปริญญาตรี มีจำนวนเทากัน คิดเปนสัดสวน 3 : 1 : 1 

ระดับตำแหนง ระดับชำนาญการ มากที่สุด คิดเปนสัดสวน 4 : 1 กับระดับชำนาญงาน สำหรับอายุราชการ 

พบวา มีอายุราชการ 21 ปข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเปนสัดสวน 3 : 2 กับอายุราชการนอยกวา 10 ป 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑ 
 พบวา ผูบริหารมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับครุภัณฑในดานตางๆ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
รายละเอียดตามตารางท่ี 4.3 
ตารางท่ี 4.3 คาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑ 

(n=5) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑ คาเฉล่ีย (X�) ระดับ 

1. ในชวงของการจัดทำงบประมาณ มีการสำรวจความตองการในการจัดตั้ง
รายการครุภัณฑ 

3.60 มาก 

2. มีการประชุม/รวมหารือกับผูเก่ียวของเพ่ือกำหนดรายการและรายละเอียด
ครุภณัฑ 

3.20 ปานกลาง 

3. มีการวางแผนเพ่ือจัดหาครุภัณฑใหมีจำนวนเพียงพอตอความตองการ 

ใชงาน 
3.60 มาก 

4. มีการจัดลำดับความสำคัญของครุภัณฑในการจัดหา 3.60 มาก 

5. มีการนำผลการพิจารณาครุภัณฑท่ีจัดตั้งงบประมาณแจงใหผูเก่ียวของ
ทราบ 

3.60 มาก 

6.มีการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑอยางเพียงพอตอการใชงาน 3.80 มาก 
7. มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการใชครุภัณฑ 4.00 มาก 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑ คาเฉล่ีย (X�) ระดับ 

8. สงเสริมสนับสนุนการทำงานดวยครุภัณฑ 4.20 มาก 

9. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดูแลครุภัณฑมีการรายงานผลสภาพและปญหา
การใชครุภัณฑ 

3.20 ปานกลาง 

10. มีการติดตามการควบคุมดูแลครุภัณฑ 3.60 มาก 

11. มีการตรวจสอบครุภัณฑประจำป 4.40 มาก 

12. มีการบำรุงรักษาอุปกรณและเครื่องมืออยางสม่ำเสมอเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่อง 

3.60 มาก 

13. มีการกำหนดผูรับผิดชอบในการตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑอยาง
สม่ำเสมอ 

3.60 มาก 

14. ครุภัณฑแตละชุด/รายการ มีความครบถวนและสะดวกในการใชงาน 3.60 มาก 

 เม่ือนำมาเรียงลำดับตัวเลขจากสูงสุด (4.40) ไปยังต่ำสุด (3.20) จะไดความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะ

การบริหารครุภัณฑ ดังนี ้

ขอคำถาม ระดับความ

คิดเห็น 

1.1 มีการตรวจสอบครุภัณฑประจำป 4.40 

1.2 สงเสริมสนับสนุนการทำงานดวยครุภัณฑ 4.20 

1.3 มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการใชครุภัณฑ 4.00 

1.4 มีการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑอยางเพียงพอตอการใชงาน 3.80 

1.5 มีการติดตามการควบคุมดูแลครุภัณฑ 3.60 

1.6 ในชวงของการจัดทำงบประมาณมีการสำรวจความตองการในการจัดตั้งรายการครุภัณฑ 3.60 

1.7 มีการประชุม/รวมหารือกับผูเก่ียวของเพ่ือกำหนดรายการและรายละเอียดครุภัณฑ 3.20 

1.8 มีการวางแผนเพ่ือจัดหาครุภัณฑใหมีจำนวนเพียงพอตอความตองการใชงาน 3.60 

1.9 มีการจัดลำดบัความสำคัญของครุภัณฑในการจัดหา 3.60 

1.10 มีการนำผลการพิจารณาครุภัณฑท่ีจัดตั้งงบประมาณแจงใหผูเก่ียวของทราบ 3.60 

1.11 มีการบำรุงรักษาอุปกรณและเครื่องมืออยางสม่ำเสมอเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 3.60 

1.12 มีการกำหนดผูรับผิดชอบในการตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑอยางสม่ำเสมอ 3.60 

1.13 ครุภัณฑแตละชุด/รายการ มีความครบถวนและสะดวกในการใชงาน 3.60 

1.14 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดูแลครุภัณฑมีการรายงานผลสภาพและปญหาการใชครุภัณฑ 3.20 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการครุภัณฑของผูบริหาร 
 สำหรับความคิดเห็นตางๆเก่ียวกับการจัดการครุภัณฑของกลุมผูบริหาร ไดผลดังนี้ 

การใหความสำคัญเก่ียวกับครุภัณฑ พบวา ผูบริหารใหความสำคัญเก่ียวกับการใชครุภัณฑในดานการ
บริหารสำนักงาน มากที่สุด และรองลงมาคือดานการบริการวิชาการ ความเห็นเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษา
ครุภณัฑ ผูบริหารท่ีตอบแบบสอบถามทุกคนเห็นวาสถานท่ีเก็บรักษาครุภัณฑมีความเหมาะสม เปนสัดสวน 



23 
 

ความเห็นเรื่องการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรในหนวยงานใชในกิจกรรมใดเห็นวา ใชในการบริหาร
สำนักงาน และมีการบริการวิชาการ การบริการหนวยงานภายนอก และการบริการผูบริหาร ตามลำดับ 

การนำครุภัณฑไปใชประโยชนนอกเหนือจากงานหลัก คือ การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร
สำนักงาน ผูบริหาร 4 ใน 5 คน เห็นวา ไมมีการนำครุภัณฑไปใชประโยชนนอกเหนือจากงานหลัก 

ความเห็นเกี่ยวกับครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีการใชประโยชนนอย ผูบริหาร 4 ใน 5 คน เห็นวาควร
ปรับปรุง และมี 1 คนท่ีเห็นวาไมควรปรับปรุง  

เกี่ยวกับความตองการงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑในการบริหารภายในหนวยงาน และ
การวางแผนการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน ผูบริหารท่ีตอบแบบสอบถามทุกคนมีความตองการงบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑในการบริหารภายในหนวยงาน และใชรูปแบบคณะกรรมการหนวยงานในการวาง
แผนการจัดหาครุภัณฑ โดยผูบริหารทุกคนที่ตอบแบบสอบถาม เห็นวาการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑแตละป 
เปนหนาท่ีของคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดหาครุภัณฑ  

ความเห็นในเรื่องความสามารถจัดสรรครุภัณฑท่ีมีอยูในหนวยงานใหเพียงพอตอการใชงาน ผูบริหาร 
3 ใน 5 คน เห็นวาสามารถจัดสรรได และหากครุภัณฑท่ีไดรับจัดสรรมีประสิทธิภาพการใชงานนอย ผูบริหาร
4 คน เห็นวา ควรขอเพิ่มงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและซอมแซมเพื่อใหใชงานได อีก 1 คน เห็นวา 
ควรขอจัดซ้ือใหมเพ่ือใหไดครุภัณฑตามวัตถุประสงค 

ในสวนของความคุมคาในการใชงานของครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีอยู ผูบริหารที่ตอบแบบสอบถาม 
ทุกคนเห็นวา คุมคาในการใชงาน 
 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  - ควรมีการบำรุงรักษาและอัพเดตคอมพิวเตอร เนื่องจากมีอายุการใชงานนานมาก และบาง
โปรแกรมเปนรุนเกาทำใหการทำงานไมราบรื่น 

  - ควรมีการจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑทดแทน/จัดหาครุภัณฑที่ทันสมัย รองรับระบบ 
ปฏิบัติการใหมๆ ได 

  - คอมพิวเตอรท่ีเจาหนาท่ีใช มีประสิทธิภาพแตกตางกัน 

ตารางท่ี 4.4 จำนวนและคารอยละของความคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับการบริหารครุภัณฑของผูบริหาร 
(n=5) 

ความคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับการจัดการครุภัณฑของผูบริหาร จำนวน รอยละ 

1. ทานใหความสำคัญเก่ียวกับครุภัณฑในดานใด   

   การบริการวิชาการ 1 20.00 

   การบริหารสำนักงาน 4 80.00 

   การบริการหนวยงานภายนอก 0 0.00 

   อ่ืนๆ  0 0.00 

2. สถานท่ีเก็บรักษาครุภัณฑมีความเหมาะสม เปนสัดสวนหรือไม   

   เหมาะสม 5 100.00 

   ไมเหมาะสม 0 0.00 
3. สวนใหญครุภัณฑในหนวยงานใชในกิจกรรมใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
   การบริการวิชาการ 1 20.00 
   การบริหารสำนักงาน 4 80.00 
   การบริการหนวยงานภายนอก 1 20.00 
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ความคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับการจัดการครุภัณฑของผูบริหาร จำนวน รอยละ 

   อ่ืนๆ ไดแก การบริการผูบริหาร 1 20.00 
4. มีการนำครุภัณฑไปใชประโยชนนอกเหนือจากงานหลัก  
   (การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารสำนักงาน) หรือไม 

  

   มี  0 0.00 
   ไมมี 5 100.00 
5. ครุภัณฑท่ีมีการใชประโยชนนอยควรท่ีจะไดรับการปรับปรุงหรือไม   
   ควรปรับปรุง 4 80.00 
   ไมจำเปน 1 20.00 
6. ทานตองการงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑในการบริหาร  
ภายในหนวยงานหรือไม 

  

   ตองการ 5 100.00 
   ไมตองการ 0 0.00 
7. หนวยงานของทานมีการวางแผนการจัดหาครุภัณฑอยางไร   
   ผูบริหารตัดสินใจผูเดียว 0 0.00 
   บริหารแบบมีสวนรวม 0 0.00 
   บริหารแบบใชคณะกรรมการหนวยงาน 5 100.00 
   อ่ืนๆ 0 0.00 
8. การกำหนดรายละเอียดครุภัณฑแตละป เปนหนาท่ีของผูใดกำหนด   
   ผูดูแลครุภัณฑ 0 0.00 
   คณะกรรมการ/คณะทำงานจัดหาครุภัณฑ 5 100.00 
   ผูบริหาร 0 0.00 
   อ่ืนๆ 0 0.00 
9. หนวยงานสามารถจัดสรรครุภัณฑท่ีมีอยูใหเพียงพอตอการใชงาน   
   ใช 3 60.00 
   ไมใช 2 40.00 
10. หากครุภัณฑท่ีไดรับจัดสรรมีประสิทธิภาพการใชงานนอย ทานจะ
ทำอยางไร 

  

   ใชงานตามท่ีไดรับจัดสรร 0 0.00 
   ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 2 40.00 
   ซอมแซมเพ่ือใหใชงานได 2 40.00 
   ขอจัดซ้ือใหมเพ่ือใหไดครุภัณฑตามวัตถุประสงค 1 20.00 
   อ่ืนๆ 0 0.00 
11. ทานคิดวาครุภัณฑท่ีมีอยูใชงานคุมคาหรือไม   
   คุมคา 5 100.00 
   ไมคุมคา 0 0.00 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไป ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความสะดวกในการใชงาน
ครุภัณฑ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชงานของผูใชครุภัณฑ 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไป ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความสะดวกในการ 
ใชครุภัณฑ และความคิดเห็นเก่ียวกับการใชงานของผูใชครุภัณฑ มีรายละเอียดดังนี้ 
ขอมูลท่ัวไปของผูใชครุภัณฑ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.47 เพศชายคิดเปนรอยละ 23.53  
มีอายุ 40-50 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.29 อายุ 31-40 ป รอยละ 25.49 อายุ 20-30 ป มีจำนวน 
รอยละ 27.45 และอายุ 50 ปขึ้นไป รอยละ 11.76 วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
76.47 ระดับปริญญาโท รอยละ 13.73 และระดับต่ำกวาปริญญาตรี รอยละ 8.80 สังกัดกลุมงาน กลุมชวย
อำนวยการ จำนวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.29 รองลงมาคือ กลุมอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รอยละ 
21.57 กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร รอยละ 17.65 กลุมรายงานและประสานราชการ รอยละ 9.80  
กลุมบริหารทั่วไป รอยละ 7.84 กลุมสวัสดิการและที่ราชพัสดุ รอยละ 5.88 และกลุมประชาสัมพันธ รอยละ 
1.96 ตามลำดับ ตำแหนงหนาท่ีปจจุบัน พนักงานราชการมีจำนวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.94 ขาราชการ 
รอยละ 21.57 ลูกจางประจำ รอยละ 13.73 อ่ืนๆ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานจางเหมาบริการ) 
รอยละ 11.76 สำหรับอายุราชการ พบวา รอยละ 60.78 มีอายุราชการนอยกวา 10 ป รอยละ 27.45 มีอายุ
ราชการ 10-20 ป และรอยละ 11.76 มีอายุราชการมากกวา 20 ปข้ึนไป 

ตารางท่ี 4.5 จำนวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูใชครุภัณฑ 
(n=51) 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 

1. เพศ   

    ชาย 12 23.53 

    หญิง 39 76.47 
2. อาย ุ   
    20-30 ป 14 27.45 
    30-40 ป 13 25.49 
    40-50 ป 18 35.29 
    50 ปข้ึนไป 6 11.76 
3. วุฒิการศึกษา   
    ต่ำกวาปริญญาตร ี 5 9.80 
    ปริญญาตร ี 39 76.47 
    ปริญญาโท 7 13.73 
    ปริญญาเอก 0 0.00 
4. กลุมงาน   
    กลุมบริหารท่ัวไป 4 7.84 
    กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร   9 17.65 
    กลุมรายงานและประสานราชการ 5 9.80 
    กลุมอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 11 21.57 
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ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 

    กลุมชวยอำนวยการ 18 35.29 
    กลุมสวัสดิการและท่ีราชพัสด ุ 3 5.88 
    กลุมประชาสัมพันธ 1 1.96 
5. ตำแหนงหนาท่ีปจจุบัน   
    ขาราชการ 11 21.57 
    ลูกจางประจำ 7 13.73 
    พนักงานราชการ 27 52.94 
    อ่ืนๆ (พนักงานกระทรวงฯ/พนักงานจางเหมาบริการ) 6 11.76 
6. อายุราชการ   
    นอยกวา 10 ป 31 60.78 
    10-20 ป 14 27.45 
    20 ปข้ึนไป 6 11.76 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความสะดวกในการใชงานครุภัณฑ 
 พบวาผูใชครุภัณฑมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมและความสะดวกในการใชครุภัณฑ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก รายละเอียดตามตารางท่ี 4.6 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมและความสะดวกในการใชงานครุภัณฑ 

ของผูใชครุภัณฑ 
(n=51) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความสะดวกในการใชงานครุภัณฑ คาเฉล่ีย (X�) ระดับ 

1. มีการตรวจสภาพความพรอมครุภัณฑกอนการใชงาน 3.76 มาก 
2. ความจำเปนในการใชงาน 4.51 มากท่ีสุด 
3. ความสะดวกในการใชงาน 4.08 มาก 
4. ความพรอมในการใชงาน 4.02 มาก 
5. ความครบถวนของอุปกรณประกอบ 3.80 มาก 
6. ความเพียงพอในการใชงาน 3.84 มาก 
7. ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งและการเก็บรักษา 3.96 มาก 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความสะดวกในการใชครุภัณฑ มีคาเฉลี่ยเรียงลำดับตัวเลขจากสูงสุด 

(4.51) ไปยังต่ำสุด (3.76) ไดดังนี ้

ขอคำถาม ระดับความคิดเห็น 

1.1 ความจำเปนในการใชงาน 4.51 

1.2 ความสะดวกในการใชงาน 4.08 

1.3. ความพรอมในการใชงาน 4.02 

1.4 ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งและการเก็บรักษา 3.96 

1.5 ความเพียงพอในการใชงาน 3.84 

1.6 ความครบถวนของอุปกรณประกอบ 3.80 

1.7 มีการตรวจสภาพความพรอมครุภัณฑกอนการใชงาน 3.76 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชงานของผูใชครุภัณฑ 
 สำหรับความคิดเห็นตางๆเก่ียวกับการใชงานของผูใชครุภัณฑ ไดแก 

(1) ทานมีสวนรวมในการกำหนดรายละเอียดในการจัดหาครุภัณฑหรือไม พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไมมีสวนรวมในการกำหนดรายละเอียดในการจัดหาครุภัณฑ คิดเปนรอยละ 88.24 มีเพียงรอยละ 
11.76 เทานั้นท่ีตอบวามีสวนรวมในการกำหนดรายละเอียดในการจัดหาครุภัณฑ 

(2) ทานมีส วนรวมใหคำปรึกษาหารือในการกำหนดรายการครุภ ัณฑหรือไม พบวาผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญไมมีสวนรวมใหคำปรึกษาหารือในการกำหนดรายการครุภัณฑ คิดเปนรอยละ 88.24  
มีเพียงรอยละ 11.76 เทานั้นท่ีตอบวามีสวนรวมใหคำปรึกษาหารือในการกำหนดรายการครุภัณฑ 

(3)สภาพการใชงานของครุภัณฑพบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 50.98 ตอบวา ใชงานไดแต
ประสิทธิภาพต่ำ รอยละ 49.02 ตอบวาใชงานได    

(4) ถาหากชำรุดมีซอม บำรุงรักษาอยางไร ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 80.39 ตอบวาสงซอม รอยละ 
19.61 ท่ีตอบวาซอมเอง    

(5) ทานไดรับคำแนะนำในการใชครุภัณฑกอนการใชงานหรือไม ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 66.67 
ตอบวาไมไดรับคำแนะนำการใชครุภัณฑ รอยละ 33.33 ท่ีตอบวาไดรับคำแนะนำการใชครุภัณฑ   

(6) หากครุภัณฑมีไมเพียงพอในการใชงาน ทานทำอยางไร ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 88.24 ตอบวา
ยืมจากสวนกลาง รอยละ 17.65 ตอบวาจัดซื้อใหม รอยละ 13.73 ตอบวา ยืมจากหนวยงานอื่นภายในกรม  
รอยละ 5.88 ตอบวา อื่นๆ (นำโนตบุกสวนตัวมาใช/แจงผูดูแลครุภัณฑ) และรอยละ 3.92 ตอบวา ยืมจาก
หนวยงานภายนอกกรม     

(7) ทานไดรับความรูในการใชครุภัณฑจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) พบวาผูตอบแบบสอบถาม 
ไดรับความรูในการใชครุภัณฑจากเพื่อนรวมงานรอยละ 84.31 ศึกษาดวยตนเองรอยละ 68.63จากการ
ฝกอบรมภายในหนวยงาน รอยละ 15.69 และไดรับความรูในการใชครุภัณฑจากผูจำหนายรอยละ 9.80  

(8) ทานตองการรับการอบรมการใชครุภัณฑของหนวยงานหรือไม ผู ตอบแบบสอบถามรอยละ 
54.90 ตองการอบรมการใชครุภัณฑของหนวยงาน รอยละ 45.17 ไมตองการรับอบรมการใชครุภัณฑของ
หนวยงาน 

(9) มีการนำครุภัณฑไปใชประโยชนนอกเหนือจากงานหลักหรือไม  ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 
72.55 ตอบวา ไมมี รอยละ 27.45 ตอบวามีการนำครุภัณฑไปใชประโยชนนอกเหนือจากงานหลัก 
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(10) ทานคิดวาครุภัณฑท่ีมีอยูใชงานคุมคาหรือไมผูตอบแบบสอบถามรอยละ 90.20 ตอบวาคุมคา 
รอยละ 9.80 ตอบวาไมคุมคา 

 (11) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
  - การใชประโยชนจากคอมพิวเตอรไมคุมคาเพราะใชไมครบทุกโปรแกรม 
  - ครุภัณฑคอมพิวเตอรมีอายุการใชงานมาก ทำใหประสิทธิภาพการทำงานลดลง 
  - คอมพิวเตอรไมทันสมัยตอการใชงาน และอุปกรณท่ีจำเปนไมเพียงพอ เชน เครื่องพิมพ
เครื่องสแกน ฯลฯ 
  - เครื่องคอมขาดการบำรุงรักษาและจัดการขอมูลภายในเครื่อง ทำใหมีผลตออายุการใชงาน 
  - ขาดบุคลากรท่ีมีความรูในการซอมคอมพิวเตอร  
ตารางท่ี 4.7 จำนวนและคารอยละของความคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับการใชงานของผูใชครุภัณฑ 

(n=51) 
ความคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับการใชงานของผูใชครุภัณฑ จำนวน รอยละ 

1. ทานมีสวนรวมในการกำหนดรายละเอียดในการจัดหาครุภัณฑ
หรือไม 

  

    มี 6 11.76 
    ไมมี 45 88.24 
2. ทานมีสวนรวมใหคำปรึกษาหารือในการกำหนดรายการครุภัณฑ
หรือไม 

  

   มี 6 11.76 
   ไมมี 45 88.24 
3. สภาพการใชงานของครุภัณฑ   
    ใชงานได  25 49.02 
    ชำรุด 0 0.00 
    ใชงานไดแตประสิทธิภาพต่ำ 26 50.98 
4. ถาหากชำรุดมีซอม บำรุงรักษาอยางไร   
    ซอมเอง  10 19.61 
    สงซอม  41 80.39 
    อ่ืนๆ  0 0.00 
5. ทานไดรับคำแนะนำในการใชครุภัณฑกอนการใชงานหรือไม   
    ไดรับ 17 33.33 
    ไมไดรับ 34 66.67 
6. หากครุภัณฑมีไมเพียงพอในการใชงาน ทานทำอยางไร (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

  

    ยืมจากสวนกลาง 45 100.00 
    ยืมจากหนวยงานอ่ืนภายในกรม 7 13.73 
    ยืมจากหนวยงานภายนอกกรม 2 3.92 
    จัดซ้ือใหม 9 17.65 
    อ่ืนๆ (นำโนตบุกสวนตัวมาใช/แจงผูดูแลครุภัณฑ) 3 5.88 
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ความคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับการใชงานของผูใชครุภัณฑ จำนวน รอยละ 

7. ทานไดรับความรูในการใชครุภัณฑจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
   ศึกษาดวยตนเอง  35 68.63 
   จากเพ่ือนรวมงาน 43 84.31 
   จากผูจำหนาย 5 9.80 
   จากการฝกอบรมภายในหนวยงาน 8 15.69 
8. ทานตองการรับการอบรมการใชครุภัณฑของหนวยงานหรือไม   
   ตองการ 28 54.90 
   ไมตองการ 23 45.17 
9. มีการนำครุภัณฑไปใชประโยชนนอกเหนือจากงานหลักหรือไม   

    มี 14 27.45 

   ไมมี 37 72.55 

10. ทานคิดวาครุภัณฑท่ีมีอยูใชงานคุมคาหรือไม   
   คุมคา 46 90.20 
   ไมคุมคา 5 9.80 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับครุภัณฑ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของผูดูแลครุภัณฑ 
 ผูดูแลครุภัณฑของสำนักงานเลขานุการกรม ปจจุบันมีเพียงคนเดียว จึงสำรวจโดยใชคำถามปลายเปด  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูดูแลครุภัณฑ 
 ผูดูแลครุภัณฑเปนเพศหญิง อายุ 34 ป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สังกัดกลุมงาน กลุมบริหาร
ท่ัวไป ตำแหนงหนาท่ีปจจุบัน เปนขาราชการ อายุราชการ 10-20 ป ประสบการณในการทำงานควบคุมดูแล
ครุภัณฑ มากกวา 10 ป มีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับครุภัณฑในฐานะเจาหนาท่ีพัสดุ โดยควบคุม 
ดูแลครุภัณฑคอมพิวเตอรในภาพรวมของสำนักงานเลขานุการกรม จัดทำทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ดำเนินการซอมเม่ือครุภัณฑคอมพิวเตอรเสีย/ชำรุด 

ลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับครุภัณฑ 
 ดานการมีสวนรวมในการจัดซ้ือครุภัณฑบทบาทท่ีผูดูแลครุภัณฑมีมากท่ีสุด คือ มีหนาท่ีในการจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอร รองลงมาคือ มีสวนรวมในการกำหนดรายละเอียดในการจัดหาครุภัณฑ ใหคำปรึกษา 
หารือรวมกันในการกำหนดรายการครุภัณฑ สำรวจความตองการในการขอจัดตั้งรายการครุภัณฑกอนขอตั้ง
งบประมาณ สวนบทบาทที่มีนอยที่สุดในฐานะผูดูแลครุภัณฑคอมพิวเตอร คือ เปนคณะกรรมการกำหนด
คุณลักษณะ/ตรวจรับพัสดุ 

ดานการวางแผนการใชครุภัณฑบทบาทที่ผูดูแลครุภัณฑมีมากคือ การจัดทำแผนการใชครุภัณฑ 
วางแผนจัดลำดับความสำคัญในการใชครุภัณฑ 

ดานการตรวจสอบสภาพความพรอมของครุภัณฑในการใชงาน ผูดูแลครุภัณฑไมคอยมีบาทบาท
เนื่องจากในการตรวจความพรอมกอนการใชครุภัณฑสวนใหญ จะเปนผูใชงานครุภัณฑที่จะตรวจความพรอม



30 
 

กอนการใชครุภัณฑดวยตัวเอง หรือหากมีขอขัดของอาจจะขอใหบุคลากรคนอื่นที่มีความรูดานคอมพิวเตอร
มาชวยตรวจสอบเบื้องตน 

ดานการควบคุมดูแลครุภัณฑบทบาทท่ีผูดูแลครุภัณฑมีมากคือ การบันทึกประวัติการใชงาน และการ
เตรียมครุภัณฑใหมีความพรอม อุปกรณครบถวนและสะดวกในการใชงาน กอนจะสงมอบหนาที่ในการดูแล
ครุภัณฑใหแกผูใชครุภัณฑประจำแตละเครื่องตอไป 

ดานการบำรุงรักษาครุภัณฑ บทบาทที่ผูดูแลครุภัณฑมีมาก คือ การจัดทำประวัติการซอมแซมและ
บำรุงรักษาสวนการจัดทำแผนการบำรุงรักษา และการบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนดอยางสม่ำเสมอ ผูดูแล
ครุภัณฑมีสวนดำเนินการนอยท่ีสุด 

ความคิดเห็นดานการดำเนินงานของผูดูแลครุภัณฑ 
1) ความจำเปนในการใชงานของครุภัณฑคอมพิวเตอร อยูในระดับมาก 
2) สภาพการใชงานของครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีทานรับผิดชอบ สามารถใชงานได 
3) ความเหมาะสมของครุภัณฑคอมพิวเตอรกับลักษณะงานของสำนักงานเลขานุการกรม เหมาะสม 
4) ความถ่ีในการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรตอสัปดาหทุกวัน (5วันทำการ) โดยจะมีการใช 

ท้ังในเวลาราชการและหลังเวลาราชการ จำนวนชั่วโมงท่ีใชงานครุภัณฑในแตละวัน 8 ชั่วโมงข้ึนไป 
5) การซอมบำรุงรักษาถาหากครุภัณฑคอมพิวเตอรชำรุด ผูดูแลงานซอมและบำรุงรักษาของ 

หนวยงานไดรับแจงแลวจะดำเนินการซอมใหสามารถใชงานได 
6) สถานท่ีเก็บครุภัณฑคอมพิวเตอรมีความเหมาะสมเปนสัดสวน 
7) ครุภัณฑคอมพิวเตอรมีอุปกรณประกอบในการใชงานครบถวน 
8) การรับคำแนะนำในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรกอนมาดูแลครุภัณฑฯ จะมีผูแนะนำการใชงาน 

โดยบริษัทผูจำหนวย 
9) หากครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูไมเพียงพอในการใชงาน ผูดูแลครุภัณฑจะยืมจากหนวยงาน 

ท่ีดูแลครุภัณฑคอมพิวเตอรภาพรวมของกรมควบคุมโรค 

10) กรณีท่ีผูดูแลครุภัณฑไมสามารถปฏิบัติงานได จะไมมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานแทน 

11) แหลงความรูในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร ผูดูแลครุภัณฑไดรับความรูในการใชงานคอมพิวเตอร 
จากการศึกษาดวยตนเอง, จากเพ่ือนรวมงาน, จากผูจำหนาย 

12) ผูดูแลครุภัณฑตองการรับการอบรมการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงาน 
13) ผูดูแลครุภัณฑสามารถใชครุภัณฑคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดครอบคลุมกับภาระงานท่ี 

รับผิดชอบได 
14) สวนใหญครุภัณฑคอมพิวเตอรในหนวยงานใชในการบริหารจัดการภายในสำนักงาน 

15) สำนักงานเลขานุการกรมไมมีการมอบหมายใหใชครุภัณฑคอมพิวเตอรนอกเหนือจากงานหลัก 
และไมมีการนำครุภัณฑคอมพิวเตอรไปใชประโยชนนอกเหนือจากงานหลัก 

16) ผูดูแลครุภัณฑมีการบันทึกรายงาน เม่ือครุภัณฑคอมพิวเตอรหมดอายุหรือเสื่อมสภาพหรือ 
ชำรุด ไมเหมาะสมในการใชงาน 

17) ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูใชงานอยางคุมคา 
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 เมื่อนำประเด็นคำถามท่ีเหมือนกันของ 3 กลุมตัวอยาง มารวมเปนขอมูลชุดเดียวกัน ไดผลการศึกษา

ลักษณะการปฏิบัติงานเก่ียวกับครุภัณฑคอมพิวเตอรในภาพรวมของสำนักงานเลขานุการกรม ตามตารางท่ี 4.8 

ตารางท่ี 4.8 ลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับครุภัณฑคอมพิวเตอรในภาพรวมของสำนักงานเลขานุการกรม   

ประเด็นคำถาม จำนวน รอยละ 

1. การมีสวนรวมในการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร   
    มี 12 21.05 
    ไมมี 45 78.95 
 57 100.00 
2. การตรวจสภาพความพรอมในการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร   

   นอยท่ีสุด 1 1.75 
   นอย 0 0.00 
   ปานกลาง 2 3.40 
   มาก 24 42.22 
   มากท่ีสุด 30 52.74 
 57 100.00 
3. ความจำเปนในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร   

   นอยท่ีสุด 0 0.00 
   นอย 0 0.00 
   ปานกลาง 3 5.26 
   มาก 23 40.35 
   มากท่ีสุด 31 54.39 
 57 100.00 
4. การบำรุงรักษา   
    มี 57 100.00 
    ไมมี 0 0.00 
 57 100.00 
5. ความพอเพียงในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร   

   นอยท่ีสุด 0 0.00 
   นอย 0 10.00 
   ปานกลาง 19 33.33 
   มาก 28 49.12 
   มากท่ีสุด 10 17.55 
 57 100.00 
6. ความสะดวกในการใชงาน   

   นอยท่ีสุด 0 0.00 
   นอย 3 5.26 
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ประเด็นคำถาม จำนวน รอยละ 

   ปานกลาง 7 12.28 
   มาก 32 56.14 
   มากท่ีสุด 15 26.32 
 57 100.00 
7. การไดรับความรูในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร   

    ไดรับ 15 34.62 
    ไมไดรับ 34 65.38 
 52 100.00 
8. ความคุมคาในการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร   
    คุมคา 52 91.23 
    ไมคุมคา 5 8.77 
 57 100.00 

หมายเหตุ : ผลการศึกษาในขอ 7 เฉพาะกลุมผูใชครุภัณฑกับกลุมผูดูแลครุภัณฑ เนื่องจากไมไดสำรวจจาก 

     กลุมผูบริหาร 

 

 
 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาการวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงาน สำนักงานเลขานุการกรม

กรมควบคุมโรค ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเชิงอายุการใชงาน  โดยมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ

ลักษณะการบริหารงานดานครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูบริหาร ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความ

สะดวกของการใชครุภัณฑของผูใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร และความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะการปฏิบัติงาน

ดานครุภัณฑของผูดูแลครุภัณฑคอมพิวเตอร 2. เพื่อวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของสำนักงานเลขานุการกรม ซ่ึงสรุปผลไดดังนี้ 

5.1 สรุปผล 

 5.1.1 จำนวนครุภัณฑคอมพิวเตอร จำแนกตามช่ือครุภัณฑ 

 ครุภัณฑคอมพิวเตอรทั้งหมด 142 เครื่อง (รอยละ 100.00) จำแนกตามชื่อครุภัณฑพบวา เครื่อง

คอมพิวเตอรตั้งโตะ มีจำนวนมากที่สุด คือ 78 เครื่อง (รอยละ 54.93) รองลงมาคือ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 

31 เครื่อง (รอยละ 21.83) เครื่องพิมพเลเซอร จำนวน 14 เครื่อง (รอยละ 9.86) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

จำนวน 10 เครื่อง (รอยละ 7.04) และเครื่องสแกนเนอร จำนวน 9 เครื่อง (รอยละ 6.34)  

 5.1.2 จำนวนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอายุการใชงานต่ำกวา 3 ป ระหวาง 3 - 5 ป และมากกวา 

5 ป สำหรับครุภัณฑท่ีมีสภาพปกติ และวิเคราะหความคุมคาเชิงอายุการใชงาน 

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร มีสภาพปกติจำนวน 142 เครื่อง สวนใหญมีอายุการใชงานมากกวา 5 ป 

จำแนกตามชื่อครุภัณฑพบวา เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะมีจำนวนมากที่สุด คือ 47 เครื่อง (รอยละ 33.10)

รองลงมาคือ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 17 เครื่อง (รอยละ 11.97) เครื่องพิมพเลเซอรและเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก มีจำนวนเทากันคือ 8 เครื่อง (รอยละ 5.63 ตอรายการ) และเครื่องสแกนเนอร จำนวน 7 เครื่อง  

(รอยละ 4.93)  

 5.1.3 การวิเคราะหความคุมคาในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม 

 เมื่อนำจำนวนชั่วโมงการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรทั้ง 5 ประเภท มาหาอัตราสวนชั่วโมงการใช 

งานจริง คิดเปนรอยละ 234.09 

5.2 การอภิปรายผล 

 5.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดานคุณลักษณะสวนบุคคล ใชสถิติในการวิเคราะห 

ผลขอมูล แยกตามขอมูลทั่วไป ลักษณะสวนบุคคล ประเภทบุคลากร ดังนี้ ผูบริหาร จำนวน 5 คน คิดเปนรอย

ละ 71.43 ผูใชครุภัณฑ จำนวน 51คน คิดเปนรอยละ 77.27 ผูดูแลครุภัณฑ 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 14.04 ระดับปริญญาตรี จำนวน 43 คน คิดเปน

รอยละ 75.44 และต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 10.52 ตามลำดับ ตำแหนงหนาท่ีปจจุบัน 

ขาราชการ จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 29.82 ลูกจางประจำ จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 12.28 
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พนักงานราชการ จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 47.37 และอื่นๆ (พนักงานกระทรวงฯ/พนักงานจางเหมา

บริการ) จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 10.53 

 5.2.2 ผลวิเคราะหความคุมคา มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ความคุมคาจากการคิดคาเสื่อมราคาแบบวิธีอัตราสวน การวิเคราะหการคำนวณหาตนทุน
ครุภัณฑตอบาท เพื่อเปรียบเทียบการใชงานและความคุมคาของครุภัณฑแตละประเภท พบวาครุภัณฑ 
ทุกประเภทมีการใชงานคุมคา เมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใชงานครุภัณฑที่มีอายุการใชงานอยางต่ำ 3 ป 
อยางสูง 5 ป เมื่อนำอัตราชั่วโมงการใชงานจริงมาคิด จากการที่ใชงานรวมกันหลายหนวยงาน ทำใหมีการใช
งานคุมคาในระดับมาก คือเครื่องพิมพเลเซอร อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง คิดเปนรอยละ 428.57 เครื่อง
สแกนเนอร อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง คิดเปนรอยละ 138.89  
 2.2 ความคุมคาตามความคิดเห็นของผูบริหาร ผูใชครุภัณฑ และผูดูแลครุภัณฑ ผลจากวิเคราะหจาก
การสอบถามความคิดเห็น สวนใหญมีความคิดเห็นวา เครื่องคอมพิวเตอรฯ ใชประจำสำหรับเจาหนาท่ีมีการ
ใชงานคุมคา คิดเปนรอยละ 91.23  
 5.2.3 ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของท้ัง 3 กลุม 

 1) ผูบริหาร 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการครุภัณฑ พบวา ผู บริหารให

ความสำคัญเก่ียวกับการใชครุภัณฑในดานการบริหารสำนักงานมากท่ีสุด รองลงมาคือดานการบริการวิชาการ 

โดยจะมีการวางแผนการจัดหาครุภัณฑของหนวยงานแบบใชคณะกรรมการหนวยงาน เพื่อหารือรวมกันใน

การจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑทดแทน/จัดหาครุภัณฑเพิ่มเติมที่ทันสมัย รองรับระบบปฏิบัติการใหมๆ ได 

และปรับปรุงครุภัณฑที่มีการใชประโยชนนอยควรที่จะไดรับการปรับปรุง เนื่องจากหนวยงานอาจจะยังไม

สามารถจัดสรรครุภัณฑที่มีอยูใหเพียงพอตอการใชงาน จึงควรมีการบำรุงรักษาและอัพเดตคอมพิวเตอร 

เนื่องจากมีอายุการใชงานนานมาก บางโปรแกรมเปนรุนเกา ทำใหการทำงานไมราบรื่น 

 2) ผูใชครุภัณฑ  

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชงานของผูใชครุภัณฑ พบวาสภาพการใชงานของ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรม สามารถใชงานไดแตประสิทธิภาพต่ำ หากชำรุดจะตอง 

สงซอม มีสวนนอยที่จะสามารถซอมไดเอง ผูใชครุภัณฑไมไดรับคำแนะนำในการใชครุภัณฑกอนการใชงาน 

แตจะไดรับความรูในการใชครุภัณฑ จากเพื่อนรวมงานเปนสวนใหญ ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูที่งายและเขาใจได

รวดเร็ว ทำใหมีผูใชครุภัณฑท่ีตองการรับการอบรมการใชครุภัณฑจากหนวยงาน เพื่อใหมีการใชครุภัณฑได

อยางถูกตอง เต็มศักยภาพคุมคามากยิ่งขึ้น ทำใหชวยยืดอายุการใชงาน ผูใชครุภัณฑไมมีสวนรวมในการ

กำหนดรายละเอียดในการจัดหาครุภัณฑและใหคำปรึกษาหารือในการกำหนดรายการ เนื่องจากรายละเอียด

ดังกลาวจะตองเปนผูมีความรูเฉพาะทาง  

การที่ครุภัณฑคอมพิวเตอรมีอายุการใชงานมากกวา 5 ปขึ้นไปเปนสวนใหญ ทำใหผูใชครภุัณฑ

มีความคิดเห็นที่ตองการจัดซื้อครุภัณฑใหม เพื่อใหการทำงานเกิดความคลองตัว ประสิทธิภาพของเครื่อง

คอมพิวเตอรรองรับการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี 
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 3) ผูดูแลครุภัณฑ   

 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะการปฏิบัติงานดานครุภัณฑของผูดูแลครุภัณฑ พบวา 

ผูดูแลครุภัณฑมีหนาท่ีในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร กำหนดรายละเอียดในการจัดหาครุภัณฑ ใหคำปรึกษา 

หารือรวมกันในการกำหนดรายการครุภัณฑ สำรวจความตองการในการขอจัดตั้งรายการครุภัณฑกอนขอตั้ง

งบประมาณ จัดทำแผนการใชครุภัณฑ วางแผนจัดลำดับความสำคัญในการใชครุภัณฑบันทึกประวัติการใชงาน 

จัดทำประวัติการซอมแซมและบำรุงรักษา และการเตรียมครุภัณฑใหมีความพรอมและความสะดวกในการใชงาน 

ความคิดเห็นดานการดำเนินงานของผูดูแลครุภัณฑ เห็นวาความจำเปนในการใชงานของ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก มีการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรทุกวัน (5วันทำการ) ทั้งในเวลาราชการ

และหลังเวลาราชการวันละไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ดังนั้นหากการจัดทำคำขอเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด

ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ ทำใหมีความจำเปนตองใชเครื่องที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงานไปกอนในการ

ปฏิบัติงาน 

 ภาพรวมความคิดเห็นของผูเกี่ยวของทั้ง 3 กลุม พบวาการมีสวนรวมในการจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพิวเตอรนอย (รอยละ 21.05) ผูมีสวนรวมจะเปนกลุมผูบริหาร ผูดูแลครุภัณฑคอมพิวเตอร และผูใชงาน

เพียงบางสวน มีการตรวจสภาพความพรอมในการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร ในระดับมาก - มากท่ีสุด (รอย

ละ 94.85) ผูเก่ียวของท้ัง 3 กลุม เห็นวา มีความจำเปนในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร ระดับมาก - มากท่ีสุด

(รอยละ 94.74) มีการบำรุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอรความพอเพียงในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรระดับมาก 

- มากที่สุด (รอยละ 66.67) ความสะดวกในการใชงานระดับมาก - มากที่สุด (รอยละ 79.46) มีผูตอบวา 

ไมไดรับความรูในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรถึงรอยละ 65.38 ในขณะที่เห็นวา มีความคุมคาในการใชงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรรอยละ 100.00 

 5.2.4 ความคุมคาในการใชครุภัณฑของสำนักงานเลขานุการกรม 

 ผลการศึกษาพบวา ครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรมมีท้ังหมด 142 เครื่อง จำแนก

ตามชื่อครุภัณฑ คือ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 78 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ 31 เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอร 14 

เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 10 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร 9 เครื่อง   

 ครุภัณฑคอมพิวเตอรสวนใหญมีอายุการใชงานมากกวา 5 ป (รอยละ 61.27) หากจำแนกตามชื่อ

ครุภัณฑ พบวาเครื่องคอมพิวเตอรตั ้งโตะ มีจำนวนมากที่สุดคือ 47 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ 17 เครื่อง 

เครื่องพิมพเลเซอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จำนวนชนิดละ 8 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร 7 เครื่อง 

และพบวาเครื่องพิมพเลเซอรท้ังหมดเปนครุภัณฑท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 3 ป คอมพิวเตอรตั้งโตะ ซ่ึงเปน

ครุภัณฑท่ีมีจำนวนการใชงานมากท่ีสุด คือ จำนวน 78 เครื่อง (รอยละ 54.93) สวนใหญเปนครุภัณฑท่ีใชงาน

นานกวา 3 ป จำนวนถึง 53 เครื่อง คิดเปนรอยละ 67.95 ของจำนวนที่ใชงาน และหากใชการตัดคาเสื่อม

ราคาของครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคำนวณคาเสื่อมราคากรมบัญชีกลาง ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

มีอายุการใชงาน 3 ป ซึ่งหมายความวาครุภัณฑคอมพิวเตอรของสำนักงานเลขานุการกรมที่ใชในปจจุบัน  
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รอยละ 75.35 เปนครุภัณฑที่มีอายุการใชงานมากกวา 3 ป ถือวาเปนครุภัณฑพนสภาพหากเทียบจากการ

คำนวณคาเสื่อมราคา ซ่ึงอาจจะตองศึกษาลึกลงไปถึงความคุมคาเชิงอายุการใชงานเทียบกับคาบำรุงรักษาตอไป 

 เมื่อแยกจำนวนชั่วโมงการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามประเภท พบวา คอมพิวเตอรตั้งโตะ 

มีอัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง คิดเปนรอยละ 83.33 แสดงวาการใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ ยังไมถึงเกณฑ

มาตรฐานการใชงาน (รอยละ 100.00) แตในประเด็นนี้สามารถอธิบายไดวา สำนักงานเลขานุการกรมมีภาระ 

หนาที่หลายบทบาท นอกเหนือจากงานดานเอกสารแลว ยังมีภาระงานดานอื่นๆ ที่ตองดำเนินการดวย อาทิ

เชน งานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกผูบริหาร งานบริการบุคลากรภายในกรมควบคุมโรค ตลอดจนการ

ใหบริการประชาชน และอีกประการหนึ่งคือ จำนวนครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภทคอมพิวเตอรตั้งโตะของ

สำนักงานเลขานุการกรมมีมากกวาจำนวนผูใชงาน จึงมีครุภัณฑท่ีไมไดใชงานรวมอยูดวย  

 การใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทคอมพิวเตอรโนตบุก อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง คิดเปน 

รอยละ 310 ซ่ึงเกินกวาเกณฑมาตรฐานการใชงาน (รอยละ 100.00) ในกรณีนี้นาจะเกิดจากการใชงานแตละ

ครั้งจะมีผูรวมใชงานหลายคน เชน การประชุมออนไลน การอบรม การสัมมนา เปนตน  

 การใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพเลเซอร อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง คิดเปน 

รอยละ 428.57 แสดงวาการใชเครื่องพิมพเลเซอรสูงกวาเกณฑมาตรฐานการใชงานกวา 4 เทา (รอยละ 

100.00) เนื่องจากจำนวนเครื่องพิมพเลเซอรมีจำนวนนอย (14 เครื่อง) และใชงานรวมกันหลายกลุมงาน 

 การใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องสแกนเนอร อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง คิดเปน 

รอยละ 138.89 แสดงวาการใชเครื่องสแกนเนอร สูงกวาเกณฑมาตรฐานการใชงาน (รอยละ 100.00) 

เนื่องจากเครื่องสแกนเนอรมีจำนวนนอย ในขณะท่ีมีการใชงานรวมกันหลายฝาย  

 การใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องสำรองไฟ อัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง คิดเปน  

รอยละ 209.68 แสดงวาการใชแสดงวาการใชเครื่องสำรองไฟ สูงกวาเกณฑมาตรฐานการใชงาน (รอยละ 

100.00) เนื่องจากมีจำนวนนอย ไมเพียงพอกับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ เพราะในทางปฏิบัติเครื่อง

คอมพิวเตอรตั้งโตะทุกเครื่องควรมีเครื่องสำรองไฟ เพื่อปองกันความเสียหายของอุปกรณจากกรณีกระแส 

ไฟฟาตกหรือไฟฟาดับ เปนตน 

 เมื่อคำนวณหาอัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ใชงานในสำนักงานเลขานุการกรม 

มีความคุมคาในการใชงานเฉลี่ยภาพรวมของอัตราสวนชั่วโมงการใชงานจริง ครุภัณฑคอมพิวเตอรทั้ง 5 ประเภท 

ไดรอยละ 234.09 แสดงใหเห็นวาภาพรวมการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรมีความคุมคาเปนอยางมาก  

 5.3 ขอเสนอแนะ 

 1) ผูบริหารกำหนดนโยบายดานการจัดหาครุภัณฑ โดยคำนึงถึงคุณภาพและประโยชนเปนสำคัญ 

และกำหนดนโยบายใหผูดูแลหรือครอบครองครุภัณฑมีหนาที่ในการบำรุงรักษาครุภัณฑตลอดระยะเวลาท่ี 

ใชงานอยางนอยเดือนละครั้ง โดยอาจจะประกาศนโยบายและติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง

และยั่งยืน อันจะนำไปสูการใชงานครุภัณฑอยางคุมคายิ่งข้ึน 
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2) การมีสวนรวมในการดำเนินการจัดซื้อและวางแผนในการใชครุภัณฑ ควรมีแผนการใชครุภัณฑ

ลวงหนา พิจารณากำหนดลำดับความสำคัญในการจัดหา อาจจะทำในรูปแบบการสำรวจความตองการของ

ผูใชครุภัณฑ และนำมาเรียงลำดับความสำคัญและความจำเปน ซึ่งจะชวยใหไดครุภัณฑที่ตรงกับความ

ตองการใชงานจริง  

 3) การบริหารจัดการการใชครุภัณฑตองมีการควบคุม การเก็บรักษา การบำรุงรักษา การจำหนาย

ออกจากบัญชี ครบวงจรการบริหารพัสดุ 

 4) ผูดูแลครุภัณฑ ควรจัดทำคูมือเกี่ยวกับการใชครุภัณฑตามความเหมาะสม และจัดใหมีการอบรม

การใชงานแกผูเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นใจในการใชงานใหแกผูใชครุภัณฑ ซึ่งหากผูใชงาน 

มีความรูเก่ียวกับครุภัณฑและการดูแลรักษา รวมถึงการซอมบำรุงบางอยาง จะชวยสงผลในการยืดอายุการใช

งานครุภัณฑ 

 5) จัดทำทะเบียนครุภัณฑของหนวยงานใหเปนปจจุบัน จัดทำรหัสครุภัณฑและติดรหัสครุภัณฑ 

ท่ีครุภัณฑทุกรายการเพ่ือใหสามารถตรวจสอบครุภัณฑไดอยางเปนปจจุบัน 

 6) มีการสงมอบและมอบหมายใหเจาหนาที ่รับผิดชอบควบคุมดูแลครุภัณฑ กำหนดตัวบุคคล

ผูรับผิดชอบในการดูแลครุภัณฑอยางชัดเจน (ทั้งผูรับผิดชอบในภาพรวมของหนวยงานและกลุมงาน) เพื่อให

การบริหารจัดการครุภัณฑเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน และกำหนดระยะเวลาในการดูแลครุภัณฑอยาง

ชัดเจน มีการติดตามประเมินผล และรายงานปญหาตามระยะเวลาท่ีกำหนด ในกรณีของโนตบุกท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของ 3 กลุมงาน ซึ่งมีบุคลากรกลุมงานอื่นๆ มาขอยืมใชดวยนั้น อาจจำเปนตองมีทะเบียนคุมการ 

ใชงาน เพื่อจะไดเปนแหลงอางอิงเกี่ยวกับการดูแลรักษา และเปนขอมูลเบื้องตนในการใชงาน รวมไปถึงการ

ซอมบำรุงและการวางแผนการบริหารจัดการครุภัณฑตอไป 

 7) มีการตรวจนับครุภัณฑทุกสิ้นป และจัดทำรายงานผลการตรวจนับเสนอผูบริหารทราบ และ

พิจารณากรณีครุภัณฑชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย เพ่ือนำไปสูการบริหารจัดการเพ่ือจัดหาครุภัณฑทดแทน 

 8) จัดใหมีการประชุมชี้แจงหรือหนังสือแจงเวียน เพื่อสื่อสารทำความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและ

แนวปฏิบัติในการใชและบำรุงทรัพยสินใหผูเก่ียวของทราบ เนื่องจากมีเจาหนาท่ีพัสดุปฏิบัติงานเพียงคนเดียว 

มีภาระงานในปริมาณมาก ทำใหการบริหารจัดการครุภัณฑ ไมสามารถดำเนินการไดครอบคลุมทุกข้ันตอน 

 9) สงเสริมหรือสนับสนุนใหมีการใช Cloud Service ของกรมควบคุมโรคใหมากขึ้น เพื่อใหการ

บริหารจัดการขอมูลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 10) เผยแพรแนวทางเพื่อสรางจิตสำนึกที่ดีในการใชและดูแลรักษาทรัพยสินของหนวยงาน และการ

ใชทรัพยสินอยางประหยัดและคุมคา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การวิเคราะหความคุมคาในการใชครภุัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงาน 

กรณีศึกษาสำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 
คำช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชประโยชนในการจัดการและบริหารการใช
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและบริหารงบประมาณของหนวยงาน จึงขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถาม
ตามความคิดเห็นหรือสภาพท่ีเปนจริง 

แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ลักษณะการบริหาร 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูบริหาร 

2. ผูบริหาร หมายถึง ผูอำนวยการ / รองผูอำนวยการ / หัวหนากลุมงาน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทำเครื่องหมาย √ หนาขอความตอไปนี้) 
1. เพศ 

�ชาย   �หญิง 
2. อายุ 

�20-30 ป  �31-40 ป  �41-50 ป  �51 ปข้ึนไป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

�ต่ำกวาปริญญาตรี �ปริญญาตรี  �ปริญญาโท  �  ปริญญาเอก 
4. ปจจุบันดำรงตำแหนง……………………………………………………………………… 
5. อายุราชการ 

�นอยกวา 10 ป �10-20 ป  �มากกวา 20 ปข้ึนไป 
6. ประสบการณทำงานเก่ียวกับการบริหาร………………………….ป 

ตอนท่ี 2 ลักษณะการบริหาร 
คำช้ีแจง  โปรดพิจารณาสาระ/ขอความท่ีกำหนด แลวแสดงระดับความคิดเห็น โดยทำเครื่องหมาย √ ลงใน
ชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 

สาระ/ขอความ มากท่ีสุด 

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย  

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1. มีการสำรวจความตองการในการจดัตั้งรายการ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรในชวงของการจัดทำงบประมาณ 

     

2. มีการประชุม/รวมหารือกับผูเก่ียวของเพ่ือกำหนด

รายการและรายละเอียดครภุัณฑคอมพิวเตอร 

     

3. มีการวางแผนเพ่ือจัดหาครภุัณฑคอมพิวเตอรใหมี

จำนวนเพียงพอตอความตองการใชงาน 

     

4. มีการจัดลำดับความสำคัญของการจัดหาครุภณัฑ       

1. สำหรับผูบริหาร 
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สาระ/ขอความ มากท่ีสุด 

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย  

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

(นำคอมพิวเตอรไปจัดลำดับรวมกับครุภณัฑประเภท

อ่ืน) 

5. มีการนำผลการพิจารณาครภุัณฑคอมพิวเตอรท่ี

จัดตั้งงบประมาณแจงใหผูเก่ียวของทราบ 

     

6.มีการจัดสรรงบประมาณครุภณัฑคอมพิวเตอรอยาง

เพียงพอตอการใชงาน 

     

7. มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการใชครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

     

8. หนวยงานทานสนับสนุนใหใชครุภัณฑ

คอมพิวเตอรในการทำงาน 

     

9. ทานไดรับรายงานสภาพและปญหาการใชครภุัณฑ

เปนประจำ 

     

10. ทานไดติดตามการควบคุมดูแลครภุัณฑ

คอมพิวเตอร 

     

11. มีการตรวจสอบครภุัณฑคอมพิวเตอรประจำป      

12. มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือ

ท่ีเก่ียวของกับการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

     

13. มีการกำหนดผูรับผิดชอบในการตรวจเช็คและ

บำรุงรักษาครภุัณฑคอมพิวเตอรอยางสม่ำเสมอ 

     

14. ครุภัณฑคอมพิวเตอรแตละชุด/รายการ มีความ

ครบถวนและสะดวกในการใชงาน 

     

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูบริหาร 
คำช้ีแจง  โปรดตอบแบบสอบถามและใสเครื่องหมาย √ ลงในชองหนาขอความท่ีตรงกับระดับความคิดเห็น
ของทาน 
1. ทานใหความสำคัญเก่ียวกับการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรในดานใด 
�การวิจัย  �การบริการวิชาการ 
�การบริหารสำนักงาน �อ่ืนๆ ระบุ................................................................................... 

2. สถานท่ีเก็บรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอรมีความเหมาะสม เปนสัดสวนหรือไม 
�เหมาะสม �ไมเหมาะสม �อ่ืนๆ ระบุ............................................................................... 

3. สวนใหญครุภัณฑคอมพิวเตอรในหนวยงานใชในกิจกรรมใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
�การวิจัย  �การบริการวิชาการ 
�การบริหารสำนักงาน �อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................... 

4. มีการนำครุภัณฑคอมพิวเตอรไปใชประโยชนนอกเหนือจากงานหลักหรือไม  
�มี  (ถามี โปรดระบุ เชน ใหหนวยงานอ่ืนยืมใช)..........................................................................  
�ไมมี 

2 
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5. ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีการใชประโยชนนอยควรท่ีจะไดรับการปรับปรุงหรือไม 
�ควรปรับปรุง �ไมจำเปน �อ่ืนๆ ระบุ....................................................................... 

6. ทานตองการงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรในการบริหารภายในหนวยงานหรือไม 
�ตองการ     �ไมตองการ 

7. หนวยงานของทานมีการบริหารจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางไร 
�ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตัดสินใจผูเดียว �แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เฉพาะกรณีจัดหา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
�บริหารแบบใชคณะกรรมการหนวยงาน  �อ่ืนๆ ระบุ..................................................... 

8. การกำหนดรายละเอียดครุภัณฑคอมพิวเตอรแตละป เปนหนาท่ีของผูใด 
�ผูบริหาร/หัวหนากลุม/หัวหนางาน เปนผูกำหนด�เจาหนาท่ีพัสดุ 
�ผูดูแลครุภัณฑแตละกลุมงาน �แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานข้ึนมาทำหนาท่ี 
�อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 

9. หนวยงานสามารถจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูใหเพียงพอตอการใชงาน 
�ใช  �ไมใช 

10. หากครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีไดรับจัดสรร สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานไดเพียงบางสวน  
ทานดำเนินการอยางไร 
�ใชงานตามท่ีไดรับจัดสรร �ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
�ซอมแซมเพ่ือใหใชงานได �ขอจัดซ้ือใหมเพ่ือใหไดครุภัณฑตามวัตถุประสงค 
�อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................... 

11. ทานคิดวาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูใชงานคุมคาหรือไม 
�คุมคา  �ไมคุมคา �อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... .......... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การวิเคราะหความคุมคาในการใชครภุัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงาน 

กรณีศึกษาสำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 

คำช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาใชประโยชนในการจัดการและบริหารการใช

คร ุภ ัณฑคอมพิวเตอรและบริหารงบประมาณของหนวยงาน จึงขอความอนุเคราะหจากทานตอบ
แบบสอบถามตามความคิดเห็นหรือสภาพท่ีเปนจริง 

แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ลักษณะการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูใชงาน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทำเครื่องหมาย √ หนาขอความตอไปนี้) 
1. เพศ 

�ชาย   �หญิง 
2. อายุ 

�20-30 ป  �31-40 ป  �41-50 ป  �51 ปข้ึนไป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

�ต่ำกวาปริญญาตรี �ปริญญาตรี  �ปริญญาโท  �  ปริญญาเอก 
4. กลุมงาน 

�กลุมบริหารท่ัวไป  �กลุมรายงานและประสานราชการ 
�กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร �กลุมชวยอำนวยการ 
�  กลุมอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ �  กลุมประชาสัมพันธ 
�  กลุมสวัสดิการและท่ีราชพัสดุ กรมควบคุมโรค 

5. ตำแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
�ขาราชการ   �ลูกจางประจำ 
�พนักงานราชการ  �พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
�  อ่ืนๆ ระบุ............................................ 

6. อายุราชการ 
�นอยกวา 10 ป  �10-20 ป �มากกวา 20 ปข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 

2. สำหรับผูใชครุภัณฑ 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและความสะดวกในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร 
คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 

สาระ/ขอความ มากท่ีสุด 

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย  

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1. มีการตรวจสภาพความพรอมครุภัณฑคอมพิวเตอร

กอนการใชงาน 

     

2. ความจำเปนในการใชงาน      

3. ความสะดวกในการใชงาน      

4. ความพรอมในการใชงาน      

5. ความครบถวนของอุปกรณท่ีใชรวมกับครภุัณฑ

คอมพิวเตอร 

     

6. ความเพียงพอในการใชงาน      

7. ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งและการเก็บรักษา      

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชงานของผูใชครุภัณฑคอมพิวเตอร 
คำช้ีแจง  โปรดตอบแบบสอบถามและใสเครื่องหมาย √ ลงในชองหนาขอความท่ีตรงกับระดับความคิดเห็น
ของทาน 
1. ทานมีสวนรวมในการกำหนดรายละเอียดในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือไม 
�มี    �ไมมี 

2. ทานมีสวนรวมใหคำปรึกษาหารือในการกำหนดรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือไม 
�มี    �ไมมี 

3. สภาพการใชงานของครุภัณฑคอมพิวเตอร 
�ใชงานได   �ชำรุด 
�ใชงานไดแตประสิทธิภาพต่ำ �อ่ืนๆ ระบุ............................................. 

4. ถาหากชำรุดมีการซอม/บำรุงรักษาอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
�ซอมเอง   �สงซอม 
�อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................... 

5. ทานไดรับคำแนะนำในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรกอนการใชงานหรือไม 
�ไดรับ   �ไมไดรับ 
�อ่ืนๆ ระบุ..........................................................................................  

6. หากครุภัณฑคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอในการใชงาน ทานทำอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
�ยืมจากหนวยงานท่ีดูแลครุภัณฑภาพรวมของกรม   �ยืมจากหนวยงานอ่ืนภายในกรม 
�ยืมจากหนวยงานภายนอกกรม   � จัดซ้ือใหม     
�อ่ืนๆ ระบุ..................................................... 

7. ทานไดรับความรูในการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
�ศึกษาดวยตนเอง  �จากเพ่ือนรวมงาน 
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�จากผูจำหนาย  �จากการฝกอบรมภายในหนวยงาน 
�อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................... 

8. ทานตองการรับการอบรมการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานหรือไม 
�ตองการ  �ไมตองการ  �อ่ืนๆ ระบุ

.......................................................................................... 
9. มีการนำครุภัณฑคอมพิวเตอรไปใชประโยชนนอกเหนือจากงานหลักหรือไม 
�มี   �ไมมี 

10. ทานคิดวาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูใชงานคุมคาหรือไม 
�คุมคา  �ไมคุมคา 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. ................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การวิเคราะหความคุมคาการใชครุภัณฑของหนวยงาน(สำหรับผูดูแลครุภัณฑ) 

 
คำช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากผูดูแลครุภัณฑของหนวยงาน เพ่ือนำ
ขอมูลท่ีไดมาใชประโยชนในการจัดการและบริหารหารใชครุภัณฑและบริหารงบประมาณของหนวยงาน จึงขอ
ความอนุเคราะหจากทาน โดยตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นหรือสภาพท่ีเปนจริง 

แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ลักษณะการบริหาร 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการครุภัณฑของผูบริหาร 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทำเครื่องหมาย √ หนาขอความตอไปนี้) 

1. เพศ 
�ชาย   �หญิง 

2. อายุ 
�20-30 ป  �31-40 ป  �41-50 ป  �51 ปข้ึนไป 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
�ต่ำกวาปริญญาตรี �ปริญญาตรี  �ปริญญาโท  � ปริญญาเอก 

4. หนวยงานท่ีสังกัด…………………………………………………………………………… 
5. ตำแหนงหนาท่ีปจจุบัน 

�ขาราชการ    �ลูกจางประจำ 
�พนักงานราชการ   � อ่ืนๆ ระบุ............................................ 

6. อายุราชการ 
�นอยกวา 10 ป �10-20 ป  �มากกวา 20 ปข้ึนไป 

7. ประสบการณในการทำงานท่ีเก่ียวกับงานควบคุมดแูลครุภัณฑ...............................ป 
8. มีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับครุภัณฑในฐานะใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

�ควบคุมดูแลครุภัณฑ   �จัดทำทะเบียนครุภัณฑ 
�ดูแลครุภัณฑพรอมใหคำแนะนำในการใช   
�  อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................... 

 
 
 
 
 

3. สำหรับผูดูแลครุภัณฑ 
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ตอนท่ี 2 ลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับครุภัณฑ 
คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 

สาระ/ขอความ มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก  
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. การมีสวนรวมในการจัดซ้ือครุภัณฑ      

1.1 มีสวนรวมในการกำหนดรายละเอียดใน
การจัดหาครุภัณฑ 

     

1.2 ใหคำปรึกษาหารือรวมกันในการกำหนด
รายการครุภัณฑ 

     

1.3 สำรวจความตองการในการขอจัดตั้ง
รายการครุภัณฑกอนขอตั้งงบประมาณ 

     

2. การวางแผนการใชครุภัณฑ      

2.1 ในแตละปงบประมาณมีการจัดทำ
แผนการใชครุภัณฑ 

     

2.2 มีการวางแผนจัดลำดับความสำคัญในการ
ใชครุภัณฑ 

     

3. มีการตรวจสอบสภาพความพรอมของ
ครุภัณฑในการใชงาน 

     

3.1 มีการตรวจความพรอมกอนการใช
ครุภณัฑทุกครั้ง 

     

3.2 มีรอบของการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ      

4. การควบคุมดแูลครภุัณฑ      

4.1 มีการบันทึกประวัติการใชงาน      

4.2 มีความพรอมและความสะดวกในการใชงาน      

5. การบำรุงรักษาครภุัณฑ      

5.1 มีการบำรุงรักษาอยางสม่ำเสมอ      

5.2 มีประวัติการซอมแซม บำรุงรักษา      

 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของผูดูแลครุภัณฑ 
คำช้ีแจง  โปรดตอบแบบสอบถามและใสเครื่องหมาย √ ลงในชองหนาขอความท่ีตรงกับระดับความคิดเห็น
ของทาน 
1. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดูแลครุภัณฑมีก่ีคน  กรณีท่ีทานไมสามารถปฏิบัติงานไดมีผูรับผิดชอบดูแลแทนหรือไม  
    อยางไร มีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบนอกเหนือจากงานหลักหรือไม 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 
 
2. ทานคิดวาการใชงานของครุภัณฑคอมพิวเตอรภายในหนวยงานมีความจำเปนมากนอยเพียงใดสวนใหญ 
    ครุภัณฑในหนวยงานใชในกิจกรรมใดมีการนำครุภัณฑไปใชประโยชนนอกเหนือจากงานหลักหรือไม  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
3. สภาพการใชงานของครุภัณฑท่ีรับผิดชอบเปนอยางไร  มีความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือไม สถานท่ีเก็บ  
    ครุภัณฑมีความเหมาะสมเปนสัดสวนหรือไม 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
4. การใชงานครุภัณฑภายในหนวยงาน มีความถ่ีในการใชงานตอสัปดาหมากนอยเพียงใด ทานคิดวาครุภัณฑท่ี 
   มีอยูใชงานคุมคาหรือไม 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
5. ครุภัณฑมีความเพียงพอในการใชงานหลักหรือไม หากครุภัณฑท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการใชงาน ทานทำ 
    อยางไร 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
6. ครุภัณฑมีอุปกรณประกอบในการใชงานครบถวนหรือไม ถาหากครุภัณฑชำรุดมีการซอมบำรุงรักษา
อยางไร 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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7. ทานสามารถใชครุภัณฑในการปฏิบัติงานไดทุกรายการหรือไม ทานไดรับคำแนะนำในการใชครุภัณฑกอน 
    การใชงานหรือไม ทานไดรับความรูในการใชครุภัณฑจากแหลงใด 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
8. มีการบันทึกรายงานเม่ือครุภัณฑหมดอายุหรือเสื่อมสภาพหรือชำรุด ไมเหมาะสมในการใชงานหรือไม 
    อยางไร 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
9. ทานตองการรับการอบรมการใชครุภัณฑของหนวยงานหรือไมเรื่องท่ีตองการรับการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
10. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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กราฟแสดงผลขอมูลระดับความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม 

 1) ความคิดเห็นของผูบริหาร 

  

4.4

4.2

4.0

3.8

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.2

3.2

0 1 2 3 4 5

การตรวจสอบประจาํปี

การสง่เสริมสนบัสนนุ

การบริหารจดัการ

การจดัสรรงบประมาณ

การสาํรวจความตอ้งการ

การวางแผนเพ่ือจดัหา

การจดัลาํดบัความสาํคญั

แจง้ผลการพิจารณา

การติดตามการควบคมุ

การบาํรุงรกัษา

กาํหนดผูร้บัผิดชอบ

ความครบถว้นของครุภณัฑ์

การประชมุหารือ

รายงานผลสภาพและปัญหา

ขอมูลดานการบริหารครุภัณฑของผูบริหาร
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แผนภูมิท่ี 1.1 

 

แผนภูมิท่ี 1.2 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.3 
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แผนภูมิท่ี 1.4 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1.5 
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การปรับปรุงครุภัณฑท่ีมีการใชประโยชนนอย

ควรปรับปรุง

ไมจําเปน
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40%

20%
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ขอเพิ่มงบประมาณ

ซอมแซมเพื่อใหใชงานได

ขอจัดซ้ือใหม

หนวยงานจัดสรรครุภัณฑท่ีมีอยูใหเพียงพอตอการใชงาน

ไดอยางไร
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2) ความคิดเห็นของผูใชครุภัณฑ 

  

 

แผนภูมิท่ี 2.1 

 

 

แผนภูมิ 2.2 
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ความจําเปนในการใชงาน

ความสะดวกในการใชงาน

ความพรอมในการใชงาน

ความเหมาะสมของสถานที่ต้ังและการเก็บรักษา

ความเพียงพอในการใชงาน

ความครบถวนของอุปกรณประกอบ

ความพรอมในการใชงาน

ความพรอมและความสะดวกในการใชครุภัณฑ

11.76%

88.24%

การมีสวนรวมในการกําหนดรายละเอียดในการจัดหาครุภัณฑ

มี

ไมมี
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แผนภูมิ 2.3 

 

 

แผนภูมิ 2.4 

 

แผนภูมิ 2.5 

11.76%

88.24%

การมีสวนรวมในการใหคําปรึกษาหารือในการกําหนด

รายการครุภัณฑ

มี

ไมมี

19.61%

80.39%

หากครุภัณฑชํารุดมีการซอมบํารุงอยางไร

ซอมเอง 

สงซอม 
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แผนภูมิ 2.6 

 

 

แผนภูมิ 2.7 

 

88.24%

17.65%

13.73%

5.88%

3.92%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%100.00%

ยืมจากสวนกลาง

จัดซ้ือใหม

ยืมจากหนวยงานภายในกรม

อื่นๆ

ยืมจากหนวยงานภายนอกกรม

หากครุภัณฑไมเพียงพอในการใชงานทานทําอยางไร

84.31%

68.63%

15.69%

9.80%
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จากเพื่อนรวมงาน

ศึกษาดวยตนเอง 

จากการฝกอบรมภายในหนวยงาน

จากผูจําหนาย

ไดรับความรูในการใชงานครุภัณฑจากแหลงใด
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แผนภูมิ 2.8 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.9 

 

 

แผนภูมิ 2.10 

54.90%

45.17%

ความตองการอบรมการใชครุภัณฑของหนวยงาน

ตองการ

ไมตองการ

27.45%

72.55%

การนําครุภัณฑไปใชประโยชนนอกเหนือจากงานหลัก

มี

ไมมี

90.20%

9.80%
ความคุมคาของการใชครุภัณฑ

คุมคา

ไมคุมคา


	สารบัญ
	สารบัญ (ต่อ)
	สารบัญตาราง

