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บทคัดย่อ 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เพื่อให้บุคลากรตระหนักและรับรู้ถึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดย
เริ่มต้นจากการคัดเลือกกระบวนการส าหรับน ามาปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด 6 กิจกรรมโดยใช้วิธีวิเคราะห์              
เชิงล าดับชั้น (AHP) หลังจากน้ันได้น ากิจกรรมทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์กระบวนการผ่านกรอบงาน SIPOC เม่ือท า
แล้วเสร็จได้จัดสนทนากลุ่มเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ได้คัดเลือก ในส่วนของการศึกษาความรู้และความตระหนักได้
ท าผ่านแบบสอบถามของบุคลากรส านักหอสมุดทั้งหมดโดยใช้ฮาร์วีบอล (Harvey Balls) ในการวิเคราะห์และ
แสดงผล ซ่ึงเม่ือปรับปรุงกระบวนการแล้วเสร็จได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรส านักหอสมุด และวิเคราะห์
ความรู้และความตระหนักอีกครั้ง พบว่าบุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้และความตระหนักเพิ่มขึ้นโดยดูจากค่าเฉลี่ย
ที่สูงขึ้นในส่วนการก าหนดขอบเขตของงาน การบริหารสัญญา วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และบทก าหนดโทษ เว้นแต่การ
บริหารพัสดุ และสามารถให้บุคลากรใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุด 
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ABSTRACT 
 Chiang Mai University Library implements procurement process according to Gov-
ernment 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 An-
alytic Hierarchy Process (AHP). The six most important activities were selected. Then the six pro-
cesses 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 procure-
ment process were assessed by using questionnaires. The survey results were analyzed and visu-
alized 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 post-
event 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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บทน า 
  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของ
รัฐทั้งหมด รวมถึงมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ต้องปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เดิมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2551 จึงท าให้ต้องยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ และข้อก าหนดใดๆ 
ของรัฐที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ส่งผลให้กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐทุกส่วน และสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงเชื่อมโยงกับการใช้เงิน
งบประมาณ และทรัพยากรของส านักหอสมุด ให้คุ้มค่าที่สุด  
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง อย่าง
เคร่งครัด มีวิธีการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างที่หลากหลาย และมีความซับซ้อน ผู้วิจัยจึงประสงค์จะศึกษา
การเพิ่มการรับรู้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้สอดคล้องกับระเบียบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับบุคลากร ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรส านักหอสมุด
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ และปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างได้ถูกต้อง  ซ่ึงจะส่งผลให้
การจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุดมีความคล่องตัว เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้
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งบประมาณของรัฐ และพัฒนาเป็นต้นแบบของการปรับปรุงกระบวนการที่ได้คัดเลือก โดยท าการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ SIPOC และ Harvey’s Balls เป็นเครื่องมือในงานวิจัยน้ี  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้ และเพิ่มความตระหนักเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. การทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1.1 การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

    การจัดซ้ือจัดจ้าง คือ การด าเนินการเพื่อให้ ได้มาซ่ึงพัสดุโดยการ ซ้ือ การจ้าง                     
เช่า แลกเปลี่ยน ซ่ึงการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรั ฐและสอดคล้องกับ
หลักการ ดังน้ี 

1.1.1 ความคุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง 
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่ชัดเจน  

1.1.2 ความโปร่งใส ต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมี 
การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ            
มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน  

1.1.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีก าหนดระยะเวลาที่
เหมาะสม  

1.1.4  สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
1.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการด้วย SIPOC  

      SIPOC Model เป็นแบบจ าลอง ด้านธุร กิจส าหรับการปรับปรุ งประสิท ธิภ าพ
กระบวนการ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการท างานในรูปแบบของตาราง โดยชื่อของแบบจ าลอง SIPOC ย่อ
มาจาก [S] Stakeholders, [I] Inputs, [P] Process, [O] Outputs, และ [C] Customers ที่จะถูกจัดวางในรูปแบบ
บริเวณหัวตาราง โดยแบบจ าลอง SIPOC มีการน ามาใช้ในการจัดการกระบวนการท างาน ซ่ึงในกระบวนการท างาน
เ ก่ียวกับจัด ซ้ือจัด จ้างของส า นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียง ให ม่ บทบาทของ [S] Stakeholders และ                                       
[C] Customers จะเป็นกลุ่มบุคคลชุดเดียวกัน หรือกลุ่มบุคคลที่ใช้ข้อมูลรูปแบบเดียว ที่เป็นบุคลากรภายใน
ส านักหอสมุดเอง 

    ในหน่วยงานภาครัฐเองได้มีการศึกษาวิจัยในการปรับปรุงกระบวนการเช่นกัน เห็นได้จาก
งานวิจัยของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีการปรับปรุงแบบสอบทานกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง (กานต์ สุขสาน , 
2560, น. 1)  หรือการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซ้ือจัดจ้าง (พัชรพล เสนะ , 2560, น. 1) โดยมีการท าแบบสอบถาม



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 
 

บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสอบถามการรับรู้และมีการปรับปรุงกระบวนการในการท างานของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

ในงานจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ได้มีการศึกษาประสิทธิภาพการท างาน เพื่อ 
พัฒนากระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนของ e-Government Procurement (e-GP) ทั้งใน
เรื่องของการรับรู้การใช้งานออนไลน์ (สานุพงศ์ โตสงวน , 2550, น. 116) ปัญหาการท างานของเจ้าหน้าที่พัสดุ               
(นันทพร ลิมปกาญจน์เวช และจรัญญา ปานเจริญ , 2560, น. 702) และประสิทธิภาพการบริหารงาน                          
(ณิชกุลธ์ิ โสภาสุวรรณ์ และวริศรา เหล่าบ ารุง, 2556, น. 16) 
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1.3 การวิเคราะห์ช่องว่าง  
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยท าการวิเคราะห์หากิจกรรมที่ต้องท าเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมายน้ัน 
เม่ือท าการวิเคราะห์ช่องว่างแล้ว แผนปฏิบัติการจะถูกด าเนินการต่อเพื่อให้หน่วยงานสามารถด าเนินการไปถึง
เป้าหมายที่ต้องการได้ ซ่ึงการวิเคราะห์ช่องว่างสามารถหาทางเลือกได้มากกว่าหน่ึงทางขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลลัพธ์ 
ทางเลือกที่ต้องการที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ณ ช่วงเวลาการปฏิบัติการน้ัน 

การวิเคราะห์ช่องว่างมักจะถูกจัดท าขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  
(Best Practice) หรือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และวิเคราะห์หาความได้เปรียบเสียเปรียบในการปฏิบัติการเปรียบเทียบ
ตามทรัพยากร จุดแข็ง จุดอ่อน ได้อย่างเหมาะสม 
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ภาพที่ 2 แนวคิดการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
  

1.4 ฮาร์วีบอล (Harvey Balls) 
ในการวิจัยน้ี การวิเคราะห์ช่องว่างจะใช้เพื่อวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการ 

จัดซ้ือจัดจ้างของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งตามหมวดหมู่ที่เหมาะสมโดยอ้างอิงตามการ
แสดงผลในลักษณะของฮาร์วีบอล (Harvey Balls) 
 
ตารางแสดงความหมายของสัญลักษณ์ฮาร์วีบอล  
 

สัญลักษณ์ฮาร์วีบอล ความหมาย 

 
ขาดความรู้และการตระหนัก 

 
มีความรู้และการตระหนักเล็กน้อย 

 
มีความรู้และการตระหนักปานกลาง 

 
มีความรู้และการตระหนักสูง 

 
มีความรู้และการตระหนักสูงมาก 

 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวกับการจัดซ้ือ 
จ้างส ารวจการรับรู้และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างโดย
การจัดท าแบบสอบถามกับบุคลากรส านักหอสมุดทั้งหมด  

2.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในเชิงนโยบาย เพื่อรับรู้ทิศทางในการด าเนินการ 

ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลง 

สถานะปจัจุบัน สถานะที่ต้องการ 

แผน 

ปฏิบัติการ 
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และวางแผนการคัดเลือกกิจกรรมที่จะน ามาปรับปรุงกระบวนการ  
2.3 คัดเลือกกิจกรรมที่จะน ามาปรับปรุงกระบวนการตามห่วงโซ่กระบวนการ อย่างน้อย 5  

กิจกรรม โดยการวิเคราะห์ Multiple-Criteria Decision Analysis (MCDA) ตามปัจจัยส าคัญ อาทิ จ านวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละปี มูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้าง ความซับซ้อนของการจัดซ้ือจัดจ้าง ความจ าเป็นในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เป็นต้น  

2.4 จัดท าสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรมที่คัดเลือก  
2.5 ศึกษาเชิงลึกของระเบียบฯ การจัดซ้ือจัดจ้าง และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้องเพื่อให้ 

สอดคล้องกับกิจกรรมที่คัดเลือก 
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์ผลการรับรู้และความตระหนัก โดยจัดท า Gap Analysis เพื่อเป็นแนวทางใน 
การเพิ่มการรับรู้และสร้างความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งตามหมวดหมู่ที่
เหมาะสมโดยอ้างอิงตามการแสดงผลในลักษณะของ Harvey balls  

3.2 วิเคราะห์ผลเบื้องต้นการปรับปรุงกระบวนการ โดยการจัดท า SIPOC เพื่อใช้เพิ่ม 
ประสิทธิภาพกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

4. การจัดการความรู้ การทวนสอบ และการถ่ายทอดความรู้ 
  4.1 จัดท าแบบจ าลองแผนผังกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุด อย่างน้อย                      
5 กิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาในอนาคต  
  4.2 จัดท าสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องรอบที่ 2 เพื่อทวนสอบแบบจ าลองแผนผังกระบวนการ 
และปรับแก้ตามความเหมาะสม  
  4.3 เผยแพร่แผนผังกระบวนการ และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรส านักหอสมุด จ านวน               
1 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรส านักหอสมุดทั้งหมด  
  4.4 ทวนสอบการรับรู้และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างโดยการจัดท าแบบสอบถามกับบุคลากรส านักหอสมุดทั้งหมด  
  4.5 เผยแพร่โดยน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัยทั้งหมด แสดงดังแผนผังการด าเนินงานในภาพที่ 3 
 

ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 
  

 
 

ส ารวจการรับรู้และความตระหนักของ 
บุคลากรส านัก 

 สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในเชิงนโยบาย 

 

  
 

 

 
คัดเลือกกิจกรรมที่จะน ามาปรับปรุงกระบวนการ  

อย่างน้อย 5 กิจกรรม 

 
 

 
 

 
จัดท าสนทนากลุ่มผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องใน
กิจกรรม 

 
ศึกษาระเบียบ 2560 

เชิงลึกที่สอดคล้องและ
เก่ียวข้องในกิจกรรม 

 
 

 
 

วิเคราะห์ผลการรับรู้และความตระหนัก  
ด้วย gap analysis  

 
วิเคราะห์ผลเบื้องต้นในการพัฒนากระบวนการ 

ตามกรอบ SIPOC และ IPO model 

 

 
 

 
จัดท าแผนผังกระบวนการใหม่  

ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานปัจจุบัน 

 
 

เผยแพร่แผนผังกระบวนการ  
ถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรส านัก  

จัดท าสนทนากลุ่มรอบ 2 เพื่อทวนสอบกระบวนการ 

 
 

 

ทวนสอบการรับรู้และความตระหนักของ
บุคลากร 

 

 
 

สรุปและน าเสนอผลการวิจัย 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัย 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
สรุปผล 
1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการจัดซ้ือจ้าง 

จากการสัมภาษณ์นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดซ้ือจ้าง ท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างมากยิ่งขึ้น  
 2. การรับรู้และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด 

 จากการส ารวจการรับรู้ และความตระหนักของบุคลากรส า นักหอสมุด  โดยท า                                   
ผ่านแบบสอบถาม จ านวน 20 ข้อ และวิเคราะห์ผลในรูปแบบของฮาร์วีบอล พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้
และการตระหนักเล็กน้อย โดยคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 7.90 

 จากการวิเคราะห์ผลในรูปแบบของฮาร์วีบอล พบว่า ควรสร้างการรับรู้และความตระหนัก
ให้แก่บุคลากรส านักหอสมุดโดยจัดท า Gap Analysis คือ แผนระยะสั้น ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง 
แผนระยะกลาง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างให้ทราบทาง CMU MIS และแผนระยะยาว เพิ่มช่องทางการ
รับรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชัน ถาม-ตอบ ปัญหาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 หลังจากจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรส านักหอสมุดแล้วเสร็จ ได้ทวนสอบการรับรู้
และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้และการตระหนักปานกลาง โดย
คะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 10.84 
 อภิปรายผล  
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเติมเต็มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของส านักหอสมุดในรูปแบบของฮาร์วีบอล พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้และการตระหนักเพิ่มขึ้น ใน
ส่วนการก าหนดขอบเขตงาน การบริหารสัญญา วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และบทก าหนดโทษ เว้นแต่การบริหารพัสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 

กลุ่มค าถาม 
คะ

แน
นร

วม
 

กา
รบ

ริห
าร

พัส
ดุ 

กา
รก

 าห
นด

ขอ
บเ

ขต
งา

น 

กา
รบ

ริห
าร

สัญ
ญา

 

วิธี
กา

รจั
ดซื้

อจั
ดจ้

าง
 

บท
ก า

หน
ดโ

ทษ
 

คะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ 
      

คะแนนเฉลี่ย 0.42 0.54 0.36 0.36 0.30 7.90 

คะแนนเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ 
      

คะแนนเฉลี่ย 0.52 0.68 0.52 0.55 0.48 10.84 

 
ภาพที่ 4 ผลคะแนนก่อนและหลังจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แบ่งในรูปแบบของฮาร์วีบอล 
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1. การสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุด 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุด สิ่งที่ส าคัญและเป็น
หัวใจหลักของการจัดซ้ือจัดจ้าง คือ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก ITA คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ               
พ.ศ. 2560 โดยต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว สะดวก และได้รับพัสดุที่ตรงกับความต้องการใช้งาน 
 

 
 

ภาพที่ 5 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านักหอสมุดถึงนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

2. การคัดเลือกกระบวนการส าหรับการปรับปรุง 
 กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และจัดล าดับ

ปัจจัยที่ส าคัญ ใช้ในการเลือกกระบวนการที่ส าคัญของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน าไปพัฒนา
กระบวนการต่อไปได้ จากกระบวนการทั้งหมดที่ส านักหอสมุดได้ด าเนินการมากกว่า 500 ครั้ ง และหลากหลาย
กระบวนการ อาทิ การจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ครุภัณฑ์ การซ่อมแซมบ ารุงรักษา อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ วัสดุส านักงาน การเช่าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ น้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุอุปโภคบริโภค วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง วัสดุสนาม วัสดุโรงงาน วัสดุ
ยานพาหนะ และ การจ้างเหมาบริการต่างๆ  ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญของแต่ละกระบวนการทั้ง 8 ปัจจัย 
ประกอบด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างที่งบประมาณสูง การจัดซ้ือจัดจ้างที่บ่งบอกความเป็นส านักหอสมุด การจัดซ้ือจัดจ้างที่
ซับซ้อน การจัดซ้ือจัดจ้างบ่อยครั้ง การจัดซ้ือจัดจ้างที่เน้นการให้บริการ การจัดซ้ือจัดจ้างที่สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ การจัดซ้ือจัดจ้างที่สนับสนุนงานวิจัย และการจัดซ้ือจัดจ้างที่เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งใช้ค่าถ่วง
น้ าหนักที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ท าให้สามารถเลือกกระบวนการที่ส าคัญ เหมาะสมในการปรับปรุง
กระบวนการได้ อย่างตามรูปแบบ เป็นขั้นตอน โดยล าดับความส าคัญของปัจจัย เรียงล าดับได้ดังน้ี  
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2.1 การจัดซ้ือจัดจ้างที่สนับสนุนงานวิจัย 
2.2 การจัดซ้ือจัดจ้างที่เน้นการให้บริการ 
2.3 การจัดซ้ือจัดจ้างที่บ่งบอกความเป็นส านักหอสมุด  
2.4 การจัดซ้ือจัดจ้างที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
2.5 การจัดซ้ือจัดจ้างที่เพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวก 
2.6 การจัดซ้ือจัดจ้างที่งบประมาณสูง 
2.7 การจัดซ้ือจัดจ้างที่ซับซ้อน  
2.8 การจัดซ้ือจัดจ้างบ่อยครั้ง ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 6 แผนผังเรดาร์แสดงคะแนนเฉลี่ยจากผู้บริหารทุกคน  
 

3. การปรับปรุงกระบวนการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ได้ผลการคัดเลือก 6 กระบวนการ 

ได้แก่ กระบวนการจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการจ้างเหมาบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
กระบวนการจัดซ้ือหนังสือ กระบวนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี และ
กระบวนการจ้างเหมาซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ โดยใช้กรอบงานของ SIPOC เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ โดยการ
จัดสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และจัดท าแผนผังกระบวนการให้สอดคล้องกับการด าเนินงานปัจจุบัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 
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  กระบวนการจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

ภาพที่ 7 กระบวนการจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   

กระบวนการจัดซ้ือหนังสือ 

 
 

ภาพที่ 8 กระบวนการจัดซ้ือหนังสือ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การเก็บข้อมูลหากมีการระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถช่วยในการวิเคราะห์ก่อน

และหลังในส่วนของความตระหนักได้ชัดเจนขึ้น แต่จะท าให้ไม่เกิดความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้ และ
ส่งผลให้ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามไม่อยากจะมีส่วนร่วม  
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2. ในการจัดการความรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรส านักหอสมุด ควรจัดอบรมความรู้
เก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างให้แต่ละฝ่ายอย่างต่อเน่ือง 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และสามารถใช้เป็น

แนวปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2. หน่วยงานอ่ืนสามารถน าแนวทางการปฏิบัติที่ดี ในด้านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้  
 3. หน่วยงานอ่ืนสามารถน าแนวทางการปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไปเป็นต้นแบบ         
ในการจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีรูปแบบการด าเนินการคล้ายคลึงกันได้ โดยน าข้อมูล
จากผังกระบวนการ SIPOC มาสร้างแนวปฏิบัติที่ดีได้ ดังตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

กระบวนการ แนวปฏิบัติท่ีดี 

จัดท าแผนการจัดซ้ือ ได้แผนการจัดซ้ือ สอดคล้องกับแผนประจ าปี และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ 

ขออนุมัติจัดซ้ือฐานข้อมูล การจัดซ้ือฐานข้อมูลตามที่ได้ตั้งงบประมาณ 

จัดท ารายงานขอซ้ือ มีรายละเอียดครบตามความต้องการ และสามารถหาซ้ือได้จริง ในราคาที่เหมาะสม 
จัดท าหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ หนังสือเชิญชวนมีรายละเอียดครบถ้วน เข้าใจ มีผู้เข้ามายื่นข้อเสนอมากราย 

พิจารณาข้อเสนอ พิจารณาตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับตรงตามความต้องการทุกเงื่อนไขที่ก าหนด 
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