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สารบัญ 
 

                        หนา 
 
บทคัดยอภาษาไทย ( 1 ) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ( 3 ) 
กิตติกรรมประกาศ ( 5 ) 
สารบัญ ( 7 )  
สารบัญตาราง ( 9 ) 
สารบัญภาพ ( 13 ) 
 
บทท่ี 1  บทนํา 1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
วัตถุประสงคของการวิจยั 3 
สมมุติฐานของการวิจยั 3 
ขอบเขตของการวิจัย 3 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 4 
นิยามศัพทเฉพาะ 5 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 6 

 
บทท่ี 2   แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 7 

แนวคดิเกีย่วกบัการประเมินผล 7 
แนวคดิเกีย่วกบัการบริหาร  12 
แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารพสัดุ  25 
กองคลังพัสดุการไฟฟาสวนภูมิภาค  31 
งานวิจยัที่เกี่ยวของ  38 

 
บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย                      43 

ประชากร และกลุมตัวอยาง  43 
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สารบัญ (ตอ) 
 

                     หนา 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 43 
วิธีการรวบรวมขอมูล 44 
การวิเคราะหขอมูล 44 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 45 
 

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอมูล                     47     
สวนที ่1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป 49  
สวนที่ 2 วิเคราะหการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  
 การไฟฟาสวนภูมิภาค  สํานกังานใหญ   52  
สวนที่ 3   การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินผล 
 การบริหารงานกองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 สํานักงานใหญ  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 57 
                 

บทท่ี 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ                     75   
วิธีดําเนนิการวิจัย    75 
สรุปผลการวิจัย 76 
อภิปรายผล 79 
ขอเสนอแนะ 81 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป  
 

บรรณานุกรม 83 
ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 87 
ประวัติผูวิจัย 91 
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ตารางที่                     หนา 
 
2.1 จํานวนพนกังานแยกตามคุณวุฒ ิ      53 
4.1 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม  เพศ  อายุ   

สถานภาพสมรสระดับการศึกษา  อายกุารทํางาน  ตําแหนงงาน 
และรายไดตอเดือน       49 

4.2 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมภิาค  ดานภาพรวม  ในทัศนะของ 
พนักงาน        52 

4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานโครงสรางและระบบงาน  
ในทัศะของพนักงาน       53 

4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมภิาค  ดานความรูความสามารถ  
ในทัศนะของพนักงาน       54 

4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมภิาค  ดานความพรอมของสถานที่ 
ทํางาน  ในทัศนะของพนกังาน      55 

4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค ดานเทคโนโลยี ในทัศนะของ 
พนกังาน        56 

4.7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนน 
การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามเพศ     57 

4.8 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนน 
การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามอาย ุ     58 
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4.9 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย  ของคะแนนการประเมินผลการบริหารงาน 

กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานเทคโนโลยี  ในทัศนะของ 
พนักงาน จําแนกตามอาย ุ        59  

4.10 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนน 
การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามสถานภาพสมรส   60 

4.11 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย  ของคะแนนการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานโครงสรางและระบบงาน 
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามสถานภาพสมรส    61  

4.12 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนน 
การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามระดับการศึกษา    62 

4.13 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย  ของคะแนนการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานโครงสรางและระบบงาน   
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามระดับการศึกษา    63 

4.14 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย  ของคะแนนการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานความพรอมและสถานที่ทํางาน  
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามระดับการศึกษา    64 

4.15 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนน 
การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามอายกุารทํางาน    65 

4.16 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย  ของคะแนนการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานเทคโนโลยี  ในทัศนะของ 
พนักงาน จําแนกตามอายกุารทํางาน     66 
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4.17 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนน 

การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามตําแหนงงาน    67 

4.18 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย  ของคะแนนการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานความพรอมของสถานที่ทํางาน 
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามตําแหนงงาน    68 

4.19 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนน 
การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามรายไดตอเดือน    69 

4.20 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย  ของคะแนนการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานโครงสรางและระบบงาน   
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามรายไดตอเดือน    71 

4.21 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย  ของคะแนนการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานความรูความสามารถ   
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามรายไดตอเดือน    72 

4.22 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย  ของคะแนนการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานความพรอมของสถานที่ทํางาน   
ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามรายไดตอเดือน    73 

4.23 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย  ของคะแนนการประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานเทคโนโลยี   ในทัศนะของ 
พนักงาน จําแนกตามรายไดตอเดือน     74 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่                     หนา 
 
1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย   4  
2.1 แนวคดิการบรหิารจัดการ 13 
2.2 แนวความคิดการจัดระบบงานใหบริการ ณ จุดเดียว 20 
2.3 วงจรการบริหารงานพัสด ุ 28 
2.4 โครงสรางกลุมสนับสนุนและบริการ 34 
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