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บทคัดย่อ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เพื่อให้บุคลากรตระหนักและรับรู้ถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
เริ่ มต้ นจากการคั ดเลื อกกระบวนการสาหรับ นามาปรั บปรุง กระบวนการทั้ง หมด 6 กิ จกรรมโดยใช้ วิ ธีวิเคราะห์
เชิงลาดับชั้น (AHP) หลังจากนั้นได้นากิจกรรมทั้งหมดมาทาการวิเคราะห์กระบวนการผ่านกรอบงาน SIPOC เมื่อทา
แล้วเสร็จได้จัดสนทนากลุ่มเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ได้คัดเลือก ในส่วนของการศึกษาความรู้และความตระหนักได้
ท าผ่ านแบบสอบถามของบุ คลากรส านั กหอสมุ ดทั้ งหมดโดยใช้ฮ าร์วีบ อล (Harvey Balls) ในการวิ เ คราะห์และ
แสดงผล ซึ่งเมื่อปรับปรุงกระบวนการแล้ วเสร็ จได้ มีการเผยแพร่ค วามรู้ ให้บุค ลากรส านักหอสมุด และวิเคราะห์
ความรู้และความตระหนักอีกครั้ง พบว่าบุคลากรสานักหอสมุดมีความรู้และความตระหนักเพิ่ม ขึ้นโดยดูจากค่าเฉลี่ย
ที่สูงขึ้นในส่วนการกาหนดขอบเขตของงาน การบริหารสัญญา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และบทกาหนดโทษ เว้นแต่การ
บริหารพัสดุ และสามารถให้บุคลากรใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักหอสมุด
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ABSTRACT
Chiang Mai University Library implements procurement process according to Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560. The Principles of Procurement are
based on the need to achieve economy, efficiency in public, transparency and accountability in
public administration. The processes were initially started with the selection process by using Analytic Hierarchy Process (AHP). The six most important activities were selected. Then the six processes were analyzed through SIPOC framework. Several focus groups were done to improve the
SIPOC framework of each activities. The Chiang Mai University Library’s staff awareness of procurement process were assessed by using questionnaires. The survey results were analyzed and visualized in Harvey balls format. Finally, knowledge management event was organized for increasing
knowledge and awareness in procurement process and applying in their job to the staff. The postevent questionnaire showed the awareness and knowledge in procurement increased in the area
of write and submit TOR, contract management, procurement methodology, and penalty except
procurement management.
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บทนา
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของ
รัฐทั้งหมด รวมถึงมหาวิทยาลัยในกากั บของรั ฐ ต้องปฏิ บัติเกี่ยวกับ การจั ดซื้ อจัด จ้างและการบริห ารพัสดุ ใ ห้ อยู่
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เดิมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กาหนดให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2551 จึงทาให้ต้องยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ และข้อกาหนดใดๆ
ของรัฐที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ห น่ วยงานของรั ฐ ทุ กส่ ว น และสอดคล้ องกั บ หลั กการ คุ้ มค่ า โปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสาคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้เงิน
งบประมาณ และทรัพยากรของสานักหอสมุด ให้คุ้มค่าที่สุด
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติ การจั ดซื้ อจัด จ้ างและการบริห ารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นที่เ กี่ย วข้ อง อย่าง
เคร่งครัด มีวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่หลากหลาย และมีความซับซ้อน ผู้วิจัยจึงประสงค์จะศึ กษา
การเพิ่มการรับรู้จากการปรับปรุงประสิท ธิภาพกระบวนการในการจัด ซื้อจัดจ้ างภาครัฐให้ สอดคล้องกับระเบี ย บ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 สาหรับบุคลากร สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรสานักหอสมุด
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญ และปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้
การจัดซื้อจัดจ้างของสานั กหอสมุดมีค วามคล่ องตั ว เกิดความโปร่ งใส มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่ อการใช้
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งบประมาณของรัฐ และพัฒนาเป็นต้นแบบของการปรับปรุงกระบวนการที่ได้คัดเลือก โดยทาการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ SIPOC และ Harvey’s Balls เป็นเครื่องมือในงานวิจัยนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ และเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ของบุคลากรสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. การทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง คื อ การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง พั ส ดุ โ ดยการซื้ อ การจ้ า ง
เช่า แลกเปลี่ยน ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรั ฐและสอดคล้ องกั บ
หลักการ ดังนี้
1.1.1 ความคุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่ชัดเจน
1.1.2 ความโปร่งใส ต้องกระทาโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมี
การปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ประกอบการทุ กรายโดยเท่าเทีย มกั น มี ร ะยะเวลาที่ เหมาะสม และเพี ย งพอต่อการยื่ นข้อเสนอ
มีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
1.1.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่ อให้ การจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุเป็ นไปอย่ างต่ อเนื่ องและมี กาหนดระยะเวลาที่
เหมาะสม
1.1.4 สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการด้วย SIPOC
SIPOC Model เป็ น แบบจ าลอง ด้ า นธุ ร กิ จ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการ สาหรับใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการทางานในรูปแบบของตาราง โดยชื่อของแบบจาลอง SIPOC ย่อ
มาจาก [S] Stakeholders, [I] Inputs, [P] Process, [O] Outputs, และ [C] Customers ที่จะถูกจัดวางในรูปแบบ
บริเวณหัวตาราง โดยแบบจาลอง SIPOC มีการนามาใช้ในการจัดการกระบวนการทางาน ซึ่งในกระบวนการท างาน
เกี่ ย วกั บ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ บทบาทของ [S] Stakeholders และ
[C] Customers จะเป็ นกลุ่ มบุ ค คลชุ ด เดี ย วกั น หรื อกลุ่ มบุ ค คลที่ ใ ช้ ข้ อมู ล รู ป แบบเดี ย ว ที่ เ ป็ นบุ ค ลากรภายใน
สานักหอสมุดเอง
ในหน่วยงานภาครัฐเองได้มีการศึกษาวิจัยในการปรับปรุงกระบวนการเช่นกัน เห็นได้จาก
งานวิจัยของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีการปรับปรุงแบบสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (กานต์ สุขสาน,
2560, น. 1) หรือการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง (พัชรพล เสนะ, 2560, น. 1) โดยมีการทาแบบสอบถาม
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บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสอบถามการรับรู้และมีการปรับปรุงกระบวนการในการทางานของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
ในงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ได้มีการศึกษาประสิทธิภาพการทางาน เพื่อ
พัฒนากระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนของ e-Government Procurement (e-GP) ทั้งใน
เรื่องของการรับรู้การใช้ง านออนไลน์ (สานุพงศ์ โตสงวน, 2550, น. 116) ปัญหาการทางานของเจ้ าหน้า ที่ พั ส ดุ
(นั น ทพร ลิ ม ปกาญจน์ เ วช และจรั ญ ญา ปานเจริ ญ , 2560, น. 702) และประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงาน
(ณิชกุลธิ์ โสภาสุวรรณ์ และวริศรา เหล่าบารุง, 2556, น. 16)
[S]
Stakeholders
ผูท้ ี่ต้องการซื้อ
พัสดุ

[I]
Inputs
รายละเอียดพัสดุ
วันที่ต้องการใช้

หัวหน้างาน

[P]
Processes
ขอเสนอ
โครงการผ่าน
ระบบ
e-Budget

หนังสือขออนุมัติ
หัวหน้าฝ่าย
ใบเสนอราคา

หัวหน้าส่วนงาน
ให้ความเห็นชอบ

หัวหน้าส่วนงาน

[O]
Outputs
สาเนาเอกสาร
ขออนุมัติที่ผ่าน
ความเห็นชอบ

[C]
Customers
ผู้ที่ต้องการซื้อ
พัสดุ

รับพัสดุตาม
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะ

การดาเนินการ
จัดซื้อพัสดุ
ภาพที่ 1 ตัวอย่างกระบวนการ SIPOC งานจัดซื้อจัดจ้าง สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.3 การวิเคราะห์ช่องว่าง
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ผลลัพธ์ที่ต้องการ และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยทาการวิเคราะห์หากิจกรรมที่ต้องทาเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมายนั้น
เมื่อทาการวิเคราะห์ ช่ องว่ างแล้ ว แผนปฏิบัติการจะถู กด าเนิ นการต่ อเพื่ อให้ห น่ วยงานสามารถดาเนิ นการไปถึ ง
เป้าหมายที่ต้องการได้ ซึ่งการวิเคราะห์ช่องว่างสามารถหาทางเลือกได้มากกว่าหนึ่งทางขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลลัพธ์
ทางเลือกที่ต้องการที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ณ ช่วงเวลาการปฏิบัติการนั้น
การวิเคราะห์ช่องว่างมักจะถูกจัดทาขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุ ด
(Best Practice) หรือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และวิเคราะห์หาความได้เปรียบเสียเปรียบในการปฏิบัติการเปรียบเทียบ
ตามทรัพยากร จุดแข็ง จุดอ่อน ได้อย่างเหมาะสม
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ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลง

สถานะปัจจุบัน

สถานะที่ต้องการ
แผน
ปฏิบัติการ

ภาพที่ 2 แนวคิดการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
1.4 ฮาร์วีบอล (Harvey Balls)
ในการวิจัยนี้ การวิเคราะห์ช่องว่างจะใช้เพื่อวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ที่เหมาะสมโดยอ้างอิงตามการ
แสดงผลในลักษณะของฮาร์วีบอล (Harvey Balls)
ตารางแสดงความหมายของสัญลักษณ์ฮาร์วีบอล
สัญลักษณ์ฮาร์วีบอล

ความหมาย
ขาดความรู้และการตระหนัก
มีความรู้และการตระหนักเล็กน้อย
มีความรู้และการตระหนักปานกลาง
มีความรู้และการตระหนักสูง
มีความรู้และการตระหนักสูงมาก

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จ้างสารวจการรับรู้และความตระหนักของบุคลากรสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดย
การจัดทาแบบสอบถามกับบุคลากรสานักหอสมุดทั้งหมด
2.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย เพื่อรับรู้ทิศทางในการดาเนินการ
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และวางแผนการคัดเลือกกิจกรรมที่จะนามาปรับปรุงกระบวนการ
2.3 คัดเลือกกิจกรรมที่จะนามาปรับปรุงกระบวนการตามห่วงโซ่กระบวนการ อย่างน้อย 5
กิ จกรรม โดยการวิ เ คราะห์ Multiple-Criteria Decision Analysis (MCDA) ตามปั จจั ย ส าคั ญ อาทิ จานวนการ
จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง ความซับซ้อนของการจัดซื้อจั ดจ้าง ความจาเป็นในการจัดซื้อจัด จ้าง
เป็นต้น
2.4 จัดทาสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่คัดเลือก
2.5 ศึกษาเชิงลึกของระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สอดคล้องกับกิจกรรมที่คัดเลือก
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ผลการรับรู้และความตระหนัก โดยจัดทา Gap Analysis เพื่อเป็นแนวทางใน
การเพิ่มการรับรู้และสร้างความตระหนักของบุคลากรสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ที่
เหมาะสมโดยอ้างอิงตามการแสดงผลในลักษณะของ Harvey balls
3.2 วิเคราะห์ผลเบื้องต้นการปรับปรุงกระบวนการ โดยการจัดทา SIPOC เพื่อใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4. การจัดการความรู้ การทวนสอบ และการถ่ายทอดความรู้
4.1 จั ด ท าแบบจ าลองแผนผั ง กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของส านั ก หอสมุ ด อย่ า งน้ อ ย
5 กิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาในอนาคต
4.2 จัดทาสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรอบที่ 2 เพื่อทวนสอบแบบจาลองแผนผังกระบวนการ
และปรับแก้ตามความเหมาะสม
4.3 เผยแพร่แผนผังกระบวนการ และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรสานักหอสมุด จานวน
1 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรสานักหอสมุดทั้งหมด
4.4 ทวนสอบการรับรู้และความตระหนักของบุคลากรสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยการจัดทาแบบสอบถามกับบุคลากรสานักหอสมุดทั้งหมด
4.5 เผยแพร่โดยนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานวิจัยทั้งหมด แสดงดังแผนผังการดาเนินงานในภาพที่ 3
ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สารวจการรับรู้และความตระหนักของ
บุคลากรสานัก

สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย

คัดเลือกกิจกรรมที่จะนามาปรับปรุงกระบวนการ
อย่างน้อย 5 กิจกรรม
จัดทาสนทนากลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องใน
กิจกรรม
วิเคราะห์ผลการรับรู้และความตระหนัก
ด้วย gap analysis

ศึกษาระเบียบ 2560
เชิงลึกที่สอดคล้องและ
เกี่ยวข้องในกิจกรรม

วิเคราะห์ผลเบื้องต้นในการพัฒนากระบวนการ
ตามกรอบ SIPOC และ IPO model
จัดทาแผนผังกระบวนการใหม่
ที่สอดคล้องกับการดาเนินงานปัจจุบัน

เผยแพร่แผนผังกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรสานัก

จัดทาสนทนากลุ่มรอบ 2 เพื่อทวนสอบกระบวนการ

ทวนสอบการรับรู้และความตระหนักของ
บุคลากร
สรุปและนาเสนอผลการวิจัย
ภาพที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานวิจัย
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การกาหนดขอบเขตงาน

การบริหารสัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

บทกาหนดโทษ

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย

การบริหารพัสดุ

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้าง
จากการสัมภาษณ์นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจ้าง ทาให้ผู้วิจัยมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น
2. การรับรู้และความตระหนักของบุคลากรสานักหอสมุด
จากการส ารวจการรั บ รู้ แ ละความตระหนั ก ของบุ ค ลากรส านั ก หอสมุ ด โดยท า
ผ่านแบบสอบถาม จานวน 20 ข้อ และวิเคราะห์ผลในรูปแบบของฮาร์วีบอล พบว่า บุคลากรสานักหอสมุดมีความรู้
และการตระหนักเล็กน้อย โดยคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 7.90
จากการวิเคราะห์ผลในรูปแบบของฮาร์วีบ อล พบว่า ควรสร้างการรับรู้และความตระหนั ก
ให้แก่บุคลากรสานักหอสมุดโดยจัดทา Gap Analysis คือ แผนระยะสั้น ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่ อง
แผนระยะกลาง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ทราบทาง CMU MIS และแผนระยะยาว เพิ่มช่องทางการ
รับรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชัน ถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไขปัญหา
หลังจากจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรสานักหอสมุดแล้วเสร็จ ได้ ทวนสอบการรับรู้
และความตระหนักของบุคลากรสานักหอสมุด พบว่า บุคลากรสานักหอสมุดมีความรู้และการตระหนักปานกลาง โดย
คะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 10.84
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนก่ อนและหลัง การจัด กิจกรรมเติ มเต็มแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ของสานักหอสมุดในรูปแบบของฮาร์วีบอล พบว่า บุคลากรสานักหอสมุดมีความรู้และการตระหนักเพิ่มขึ้น ใน
ส่วนการกาหนดขอบเขตงาน การบริหารสัญญา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และบทกาหนดโทษ เว้นแต่การบริหารพัสดุ
กลุ่มคาถาม

0.42

0.54

0.36

0.36

0.30

7.90

0.52

0.68

0.52

0.55

0.48

10.84

คะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้
คะแนนเฉลี่ย

ภาพที่ 4 ผลคะแนนก่อนและหลังจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แบ่งในรูปแบบของฮาร์วีบอล

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. การสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสานักหอสมุด
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการจัด ซื้อจัดจ้างของส านั กหอสมุด สิ่งที่สาคัญและเป็น
หั วใจหลั กของการจั ด ซื้ อจั ด จ้ าง คื อ จะต้ องปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู กต้องตามหลั ก ITA คุ้ มค่ า โปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล ตรวจสอบได้ เพื่ อให้ ส อดคล้ องตามพระราชบั ญ ญั ติ การจั ด ซื้ อจั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว สะดวก และได้รับพัสดุที่ตรงกับความต้องการใช้งาน

ภาพที่ 5 การสัมภาษณ์ผู้อานวยการสานักหอสมุดถึงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การคัดเลือกกระบวนการสาหรับการปรับปรุง
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้นได้ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และจัดลาดับ
ปั จจั ย ที่ ส าคั ญ ใช้ ใ นการเลื อกกระบวนการที่ ส าคัญ ของส านั กหอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เพื่ อนาไปพั ฒ นา
กระบวนการต่อไปได้ จากกระบวนการทั้งหมดที่ส านักหอสมุดได้ดาเนินการมากกว่ า 500 ครั้ ง และหลากหลาย
กระบวนการ อาทิ การจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
การจัดกิจกรรมต่ างๆ ครุภัณฑ์ การซ่อมแซมบ ารุ งรั กษา อุปกรณ์โสตทัศนวั สดุ วัสดุสานักงาน การเช่าอุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ น้ามันเชื้อเพลิง วัสดุอุป โภคบริโภค วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง วัสดุสนาม วัสดุโรงงาน วัสดุ
ยานพาหนะ และ การจ้ างเหมาบริ การต่างๆ ซึ่ ง เมื่ อวิ เ คราะห์ ปัจจั ยส าคั ญของแต่ล ะกระบวนการทั้ ง 8 ปั จจัย
ประกอบด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่งบประมาณสูง การจัดซื้อจัดจ้างที่บ่งบอกความเป็นสานักหอสมุด การจัดซื้อจัดจ้างที่
ซับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้างบ่อยครั้ง การจัดซื้อจัดจ้างที่เน้นการให้บริ การ การจัดซื้อจัดจ้างที่สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่สนับสนุนงานวิจัย และการจัดซื้อจัดจ้างที่เพิ่มสิ่งอานวยความสะดวก พร้อมทั้งใช้ค่าถ่วง
น้ าหนั กที่ ไ ด้ จากการสั มภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร ท าให้ ส ามารถเลื อ กกระบวนการที่ ส าคั ญ เหมาะสมในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการได้ อย่างตามรูปแบบ เป็นขั้นตอน โดยลาดับความสาคัญของปัจจัย เรียงลาดับได้ดังนี้
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2.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่สนับสนุนงานวิจัย
2.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่เน้นการให้บริการ
2.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่บ่งบอกความเป็นสานักหอสมุด
2.4 การจัดซื้อจัดจ้างที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
2.5 การจัดซื้อจัดจ้างที่เพิ่มสิ่งอานวยความสะดวก
2.6 การจัดซื้อจัดจ้างที่งบประมาณสูง
2.7 การจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อน
2.8 การจัดซื้อจัดจ้างบ่อยครั้ง ตามลาดับ

ภาพที่ 6 แผนผังเรดาร์แสดงคะแนนเฉลี่ยจากผู้บริหารทุกคน
3. การปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น ได้ผลการคัดเลือก 6 กระบวนการ
ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็ กทรอนิกส์ กระบวนการจ้างเหมาบริการระบบห้องสมุดอัตโนมั ติ
กระบวนการจัดซื้อหนังสือ กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานสัปดาห์ห นังสื อแห่งปี และ
กระบวนการจ้างเหมาซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์ โดยใช้กรอบงานของ SIPOC เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ โดยการ
จัดสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทาแผนผังกระบวนการให้สอดคล้องกับการดาเนินงานปัจจุบัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 7 และภาพที่ 8
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กระบวนการจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 7 กระบวนการจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการจัดซื้อหนังสือ

ภาพที่ 8 กระบวนการจัดซื้อหนังสือ
ข้อเสนอแนะ
1. การเก็บข้อมูลหากมีการระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถช่วยในการวิเคราะห์ก่อน
และหลังในส่วนของความตระหนักได้ชัดเจนขึ้น แต่จะทาให้ไม่เกิดความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้ และ
ส่งผลให้ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามไม่อยากจะมีส่วนร่วม
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2. ในการจัดการความรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสานักหอสมุด ควรจัดอบรมความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แต่ละฝ่ายอย่า งต่อเนื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์
1. บุคลากรสานักหอสมุดมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถใช้เป็น
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักหอสมุดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. หน่ ว ยงานอื่ น สามารถน าแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นด้ า นกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
3. หน่ วยงานอื่ นสามารถนาแนวทางการปฏิบั ติที่ ดี เ กี่ ยวกั บ การจั ดซื้ อจั ด จ้ างไปเป็ นต้นแบบ
ในการจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรูปแบบการดาเนินการคล้ายคลึงกันได้ โดยนาข้อมูล
จากผังกระบวนการ SIPOC มาสร้างแนวปฏิบัติที่ดีได้ ดังตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดซื้อฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการ
จัดทาแผนการจัดซื้อ
ขออนุมัติจัดซื้อฐานข้อมูล
จัดทารายงานขอซื้อ
จัดทาหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ
พิจารณาข้อเสนอ
ตรวจรับพัสดุ

แนวปฏิบัติที่ดี
ได้แผนการจัดซื้อ สอดคล้องกับแผนประจาปี และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ
การจัดซื้อฐานข้อมูลตามที่ได้ตั้งงบประมาณ
มีรายละเอียดครบตามความต้องการ และสามารถหาซื้อได้จริง ในราคาที่เหมาะสม
หนังสือเชิญชวนมีรายละเอียดครบถ้วน เข้าใจ มีผู้เข้ามายื่นข้อเสนอมากราย
พิจารณาตามคุณสมบัติที่กาหนด
ตรวจรับตรงตามความต้องการทุกเงื่อนไขที่กาหนด
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