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หัวข้อการน าเสนอ

ที่มาและความส าคัญ

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

สรุปผลวิจัย ข้อเสนอแนะ การน าไปใช้ประโยชน์
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ที่มาและความส าคัญ

• ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551

• ประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

• บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ และ
ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้การจัดซื้อ
จัดจ้างของส านักหอสมุดมีความคล่องตัว เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของรัฐ
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วัตถุประสงค์

• เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการจดัซื้อจดัจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสด ุพ.ศ. 2560 ของบุคลากร
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• เพื่อเพิ่มความตระหนกัและสร้างการรับรู้ของบุคลากรส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องของการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ

• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญติั
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสด ุพ.ศ. 2560 ของส านักหอสมดุ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ระเบียบวิธีวิจัย

ขั้นตอนและ วิธีการด าเนินงาน
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ระเบียบวิธีวิจัย
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ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม

• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หัวใจหลักการจัดซื้อจัดจ้าง

คุ้มค่า โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สามารถตรวจสอบได้
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ระเบียบวิธีวิจัย
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ส ารวจการรับรู้และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด

• แบบสอบถาม 122 ชุด

• บุคลากรส านักหอสมุด

• แยกข้อมูลเป็นฝ่าย
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เครื่องมือในงานวิจัย - ฮาร์วีบอล
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เครื่องมือในงานวิจัย - การวิเคราะห์ช่องว่าง

• สอบถามสถานะปัจจุบัน

• ศึกษาสถานะที่ต้องการ
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การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรส านักหอสมุด 

และเผยแพร่แผนผังกระบวนการ 
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ผลลัพธ์จากการวิจัย
การรับรู้และความตระหนักของ

บุคลากรส านักหอสมุด
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ก่อนและหลังการสร้างการรับรู้และความตระหนัก
ในรูปแบบของฮาร์วีบอล
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ระเบียบวิธีวิจัย
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ทิศทางเชิงนโยบายโดยผู้บริหารส านักหอสมุด

การจัดซื้อจัดจ้างต้อง คุ้มค่า โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560
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เครื่องมือในงานวิจัย –

การวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (AHP)
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การคัดเลือกกระบวนการส าหรับการปรับปรุง
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กระบวนการที่คัดเลือก

• กระบวนการจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

• กระบวนการจ้างเหมาบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

• กระบวนการจัดซื้อหนังสือ 

• กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี

• กระบวนการจ้างเหมาซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
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ระเบียบวิธีวิจัย
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เครื่องมือในงานวิจัย –

การปรับปรุงกระบวนการด้วย SIPOC
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การจัดท าสนทนากลุ่ม
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ผลลัพธ์จากการวิจัย
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การปรับปรุงกระบวนการ 6 กิจกรรม



[P] - Processes [O] - Outputs [C] - Customers[S] - Suppliers [I] - Inputs

จัดท าแผนการจัดซ้ือ
แผนการจัดซ้ือ           

พร้อมประกาศเผยแพร่

ค าสั่งการ “อนุมัต”ิ

จัดท ารายงานขอซ้ือ

จัดท าหนังสือเชิญชวนย่ืนข้อเสนอ 

งบประมาณ

พิจารณาข้อเสนอ

ตรวจรับพัสดุ ฐานข้อมูล

หนังสือเชิญชวน
ผู้ประกอบการย่ืนข้อเสนอ

ผู้ประกอบการ
(ตรงตามที่ต้องการ)

ระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2560
ข้อบังคับ กฎกระทรวง

ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารการย่ืนข้อเสนอ     
พร้อมใบเสนอราคา

ฐานข้อมูล                        
วารสารอิเล็กทรอนิกส์

งานพัฒนาทรัพยากรฯ

คณะกรรมการจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน

ผู้ประกอบการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

งานพัฒนาทรัพยากรฯ

รายงานความเห็นชอบที่
ผู้บริหารอนุมัติ

ผู้บริหาร
ความต้องการของลูกค้า

ระยะเวลาด าเนินการ
- ไม่เกิน 45 วัน

กระบวนการจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ขออนุมัติจัดซ้ือฐานข้อมูลฯ

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

คณะกรรมการพิจาณาผล

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุที่ต้องการ

บริหารสัญญา สัญญา/ข้อตกลง
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สรุปผลวิจัย



ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะ

• ควรจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ

การจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

การน าไปใช้ประโยชน์

• สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างได้

• หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยน าไปประยุกต์ใช้ได้



กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ 
และขอบคุณส านักงานบริหารงานวิจัย

ที่สนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี้


