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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเร่ือง ความพรอมของเจาหนาท่ีพัสดุในการนําระบบบารโคดมาใชในการ
ปฏิบัติงานตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 
3 มิติ ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพความพรอม ในการนําระบบ
บารโคดมาใชฯ ปญหาและอุปสรรคในการนําระบบบารโคดมาใชในการปฏิบัติงานตามระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติของเจาหนาท่ี
พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจาก ผูปฏิบัติงานตามระบบบารโคด จํานวน 90 คน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

1) สภาพความพรอมในการนําระบบบารโคดมาใชในการปฏิบัติงานตามระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยหนวยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมี
ความพรอมในดานระบบงานพัสดุ อยูในระดับคอนขางมาก ขณะเดียวกันมีความพรอมในดาน
ระบบเทคโนโลยี  ดานงบประมาณ  ดานโครงสรางองคกร  และดานบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 

2) ปญหาและอุปสรรคในการนําระบบบารโคดมาใชในการปฏิบัติงานตามระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยหนวยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหมประสบปญหาและ
อุปสรรคในดานบุคลากร ดานระบบงานพัสดุ ดานระบบเทคโนโลยี ดานโครงสรางองคกร และ
ดานงบประมาณอยูในระดับปานกลางทุกดาน 
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ABSTRACT 

 

The study entitled, “Readiness of Supplies Officers in Using Barcode System for the 
Budget, Storage, Finance and Fund Accounting by an Accrual Basis of Three Dimensions at Chiang 
Mai University”, aimed to investigate the readiness as well as problems and obstacles in using 
barcode system for the budget, storage, finance, and fund accounting by an accrual basis of three 
dimensions at Chiang Mai University.  It was a quantitative study using questionnaires to collect 
data from 90 officials working relevant with barcode system.  Findings could be summarized as 
follows: 

1) The readiness in using barcode system for the budget, storage, finance, and fund 
accounting by an accrual basis of three dimensions at Chiang Mai University was generally in the 
medium level.  The readiness in supplies administrative system of the divisions in Chiang Mai 
University was in the relatively high degree while the readiness in technology system, budget, 
organizational structure, and personnel was in the medium degree. 

2) The problems and obstacles in using barcode system for the budget, storage, 
finance, and fund accounting by an accrual basis of three dimensions at Chiang Mai University 
was generally in the medium level.  The divisions in Chiang Mai University confronted the 
problems and obstacles of personnel, supplies administration, technology system, organizational 
structure and budget in the medium level in every aspect. 


