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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเชิงคุณภาพเรืองนีมีวตัถุประสงค์เพือการศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงาน

พสัดุ สํานกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามคาํแหง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก In-depth 

Interview) กบับุคลากรทีเกียวขอ้งการบริหารงานพสัดุ สํานกัหอสมุดกลาง จาํนวน  คน 

 ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการจดัหาพสัดุ หัวขอ้การจดัซือจดัจา้งพสัดุ โดยภาพรวมมีปัญหามากทีสุด ทงันี

อาจเป็นเพราะบุคลากรขาดการวางแผนงานการจดัหาพสัดุ และขาดความเขา้ใจ ความชาํนาญในการบนัทึกขอ้มูล

ผ่านระบบการจดัซือจดัจา้งภาครัฐดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาคือการตรวจรับพสัดุ ซึงเกียวขอ้งกบับุคคล

หลายฝ่ายทีตอ้งอาศยัความถูกตอ้งของทุกขนัตอนการทาํงาน ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนา้ทีพสัดุ กรรมการกาํหนดราคา

กลาง ผูต้รวจรับพสัดุ ผูต้กลงราคา ผูป้ระกอบการ โดยสาเหตุของปัญหาคือ การคดัเลือกร้านคา้ทีมีราคาตาํทีสุด 

ส่งผลใหเ้กิดความไม่ถูกตอ้งและหรือความไม่ตรงกนัของรายละเอียดพสัดุ ดว้ยคุณภาพทีตามราคาทีตาํ ส่งผลให้

ผูต้รวจรับพสัดุไม่ตอ้งการรับผิดชอบต่อความเสียงในคุณภาพของพสัดุต่อมา 

 แนวทางการพฒันาการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้อาจสรุปไดด้ังนี . การจดัซือจดัจา้งพสัดุ ผูข้อซือ

และเจา้หนา้ทีพสัดุควรมีการติดต่อและแลกเปลียนความรู้ในรายละเอียดพสัดุเพือให้เกิดความเขา้ใจและลดการ

เกิดปัญหาทงัดา้นการกาํหนดรายละเอียดพสัดุและราคากลางของพสัดุ 2. การตรวจรับพสัดุ เจา้หนา้ทีพสัดุตอ้ง

แจง้กรรมการตรวจรับ กรรมการกาํหนดราคากลาง ให้มีการทาํงานกันอย่างเป็นทีมและเกิดความเขา้ใจกนัใน

ทุกๆขนัตอนการปฏิบติังานโดยเฉพาะอย่างยงิในผูก้าํหนดรายละเอียดคุณลกัษณะของพสัดุกบัผูต้รวจรับพสัดุ 3. 

การบนัทึกพสัดุ เจา้หน้าทีพสัดุตอ้งมีการติดตามผลและควบคุมรายการพสัดุ 4. การบาํรุงรักษาพสัดุ เจ้าหน้าที

พสัดุตอ้งมีการติดตามผลและควบคุมรายการพสัดุ โดยผูใ้ชพ้สัดุตอ้งมีการรายงานความเสือมสภาพของพสัดุที

รับผิดชอบต่อเจา้หนา้ทีพสัดุดว้ย 
 

คาํสาํคญั : การบริหารงานพสัดุ, การตรวจรับพสัดุ ,การจดัซือจดัจา้งพสัดุ 



ABSTRACT 

 This qualitative research aims to study problems and development guidelines for supplies 

management. Central Library Ramkhamhaeng University Data were collected by in-depth interview with 

personnel involved in parcel management of Central Library total 6 peoples 

 The results showed that procurement of supplies The topic of procurement of supplies Overall, the 

problem is the most. This may be due to lack of personnel planning on procurement work. and lack of 

understanding Proficiency in data recording through electronic government procurement systems followed by 

parcel inspection Which involves many parties that require the accuracy of every step of the work. whether it 

is a parcel officer middle price committee Parcel inspectors, price agreeers, operators. The cause of the 

problem is Selection of stores with the lowest prices This results in inaccuracies and or mismatches in the 

package details. with quality that follows a low price As a result, parcel inspectors do not want to be held 

liable for any subsequent risks in the quality of the parcels. 

 Guidelines for developing solutions to the problems mentioned above may be summarized as follows: 

1. Procurement of supplies. The purchaser and the parcel officer should contact and exchange knowledge of 

parcel details in order to gain understanding and reduce problems in determining the parcel details and the 

middle price of the parcel. The parcel officer must notify the inspector. middle price committee To work as a 

team and to understand each other in every step of the operation, especially in the details of the specification 

of the parcel and the parcel inspector. The parcel staff must follow up and control the parcel list. 4. 

Maintenance of the parcel. The parcel officer must follow up and control the parcel list. The parcel user must 

also report the deterioration of the parcel responsible for the parcel officer. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 สํานกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เปิดให้บริการพร้อมกบัการเปิดบรรยายของมหาวิทยาลยั

ในวนัที  สิงหาคม พ.ศ.  เป็นศูนยก์ลางในการคน้ควา้ทางวิชาการสําหรับอาจารยแ์ละนักศึกษา ปัจจุบนั

สํานักหอสมุดกลาง มีการดาํเนินงาน โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพือการพฒันาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องสมุดร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชือมโยงกบัเครือ ข่ายห้องสมุด และศูนยส์ารสนเทศอืนๆ ทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ เพือช่วยให้นกัศึกษา อาจารย ์คน้หาและเลือกใชข้่าวสารความรู้ จากทวัทุกมุมโลกได้

อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 ดงันนั การบริหารงานพสัดุสําหรับองคก์รการศึกษา เป็นเรืองทีมีความสําคญัทีจะทาํให้เหน่วยงานเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนืองจากเป็นงานทีสนับสนุนและให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพือตอบสนอง

ต่อการให้บริการนักศึกษา จนไปถึงการดาํเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ของบุคลากรภายในสํานัก

หอสมุดกลาง ทีไดว้างแผนไวใ้ห้มีพสัดุเพืออาํนวยความสะดวกต่อการทาํงาน งานพสัดุจึงมีความสําคญัทีทาํให้

การบริหารงานทุกประเภทประสบความสาํเร็จ  

 ซึงการจดัซือจดัจา้งของหน่วยงานภาครัฐ นบัตงัแต่มีการเริมตน้ในอดีตซึงไม่มีกฎ ระเบียบทีมีผลบงัคบั

ใชม้าจนถึงปี พ.ศ. 2521 สาํนกันายกรัฐมนตรีไดก้าํหนดวิธีการจดัหาพสัดุในระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ย

การพสัดุ พ.ศ. 2521 (สํานกันายกรัฐมนตรี, 2521) ไว ้5 วิธี คือการจดัซือจดัจา้งโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา 

วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ โดยมีการกาํหนดองคป์ระกอบใหมี้กรรมการจดัหา และมีคณะกรรมการ

ตรวจรับพสัดุในวธีิการจดัหาพสัดุแตกตา่งไปในแต่ละวิธี โดยมีการกาํหนดอาํนาจการสังซือสังจา้ง กาํหนดให้มี

หลกัประกนัซองในการยืนเสนอราคาและหลกัประกนัสัญญาในการทาํสัญญา กาํหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหนา้ 

กาํหนดในเรืองการทาํสัญญาซือขายและสัญญาจา้ง กาํหนดเรืองการลงโทษผูท้ิงงาน กาํหนดเพิมวิธีการจดัหาขึน

โดยกาํหนดวิธีการจัดทาํเอง การแลกเปลียน การเช่า และกาํหนดเรืองการควบคุมและการจาํหน่ายพสัดุ และ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.  (สํานกันายกรัฐมนตรี, ) ใชบ้งัคบัในการดาํเนินการ

เกียวกับพสัดุของส่วนราชการ ระเบียบฯ มีการบงัคบัใช้เมือวนัที  มกราคม พ.ศ.  โดยมีผลบงัคบัใช้ แก่

ส่วนราชการ ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม สํานกังาน หรือหน่วยงานอืนใดของรัฐ   

 ต่อมา วฒันธรรมทางสังคมไดมี้การเปลียนแปลงไป เทคโนโลยทีีทนัสมยัมากขึน การบริหารภาครัฐของ

ประเทศไทยจึงใหค้วามสําคญัของการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นระบบจดัซือจดัจา้งภาครัฐ เพือให้ภาครัฐมีระบบ

การทาํงานทีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึงมีการปรับปรุง



ลกัษณะของการบริหารพสัดุภาครัฐ โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.  - พ.ศ.  ไดมี้การผลกัดนัให้มีการใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการดาํเนินงานโดยมีเป้าหมายให้เป็น “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” 

หรือ “e-Goverment” ซึงการจดัซือจดัจา้งภาครัฐเป็นนโยบาลส่วนหนึง เรียกว่า ระบบการจดัซือจดัจา้งภาครัฐ

ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จึงนํามาสู่ความเปลียนแปลงในการบริหารการจดัซือ

จดัจา้งภาครัฐเขา้สู่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ อีกทงัยงัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง มีการใชร้ะบบบญัชี  มิติ (ERP) ซึงใช้

ในการบนัทึกบญัชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายในลกัษณะ  มิติ ในการบนัทึกขอ้มูลของการจดัซือจดัจา้งในอีกช่องทาง

หนึงอีกดว้ย 

 ในปัจจุบันการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ก ําหนดกรอบแนวปฏิบัติงานให้เป็น

มาตรฐานเดียวกนัทงัประเทศ โดยใช้พระราชบญัญติัการจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.      

ซึงทาํใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการจดัซือจดัจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางไดม้าก

ยิงขึน ทงันีเพือการป้องกนัการทุจริต มีความโปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการคดัเลือกผูเ้สนอราคา 

เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกนัการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน และงบประมาณจากรายไดใ้นหน่วยงาน

นัน ๆ จากการเปลียนแปลงดังกล่าวทาํให้การปฏิบติังานการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ตอ้งใช้

ความรู้และทกัษะในการจดัทาํขอ้มูลเอกสาร และมีความรู้ในการบนัทึกขอ้มูลลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง อีกทัง ยงัมีการรับช่วงต่อบญัชีครุภัณฑ์จากในอดีต ซึงมีความจําเป็นต้องนําข้อมูลของ

ครุภณัฑที์อยูน่อกระบบบญัชีนาํมาคิดค่าเสือมราคาสะสม รวมไปถึงการขายทอดตลาดในอนาคต  

 จากความสําคญัดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงมีการศึกษาเนือหาสาระเพือให้สามารถนาํไปปฏิบตัิได้อย่างถูกตอ้ง

และสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน อีกทงัผูวิ้จยัมีการศึกษาปัญหาทีเกิดขึนในการปฏิบตัิการเกียวกบัการดาํเนินการ

จดัซือจดัจา้งพสัดุ เพอืใชผ้ลการศึกษาจากการวิจยันีเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) 

 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง 

 

 

 



ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Research) 

 1. ขอบเขตของเนือหา 

  การศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานพสัดุ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง จะแบ่งงานบริหารพสัดุเป็น  ส่วน ไดแ้ก่  

  1.1 การจดัหาพสัดุ  

  1.2 การบริหารพสัดุภายหลงัการจดัหาพสัดุ  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

 การวิจัยครังนีผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกับการวิจัย เรือง ปัญหาและแนวทางการ

พฒันาการบริหารงานพสัดุ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามคาํแหง โดยการจดัซือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครัฐไดม้ีการกาํหนดกรอบแนวปฏิบติังานให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทงัประเทศ ตามพระราชบญัญติัการ

จดัซือจดัจ้าง พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติการจัดซือจัดจ้างภาครัฐให้เป็นไปตามข้อกาํหนดใน

พระราชบญัญตัิการจดัซือจดัจา้ง พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูวิ้จยัจึงไดเ้รียบเรียงแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง ดงันี 

  1. ประเด็นสําคญัในพระราชบญัญติัการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ผูว้ิจยัไดส้รุปประเด็นสําคญัในพระราชบญัญตัิการจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  ในหัวขอ้ 

ทีเกียวขอ้งกับงานวิจัย คือ วิธีการจดัซือจดัจ้างพสัดุด้วยวิธีต่าง ๆ การจัดซือจดัจ้างและการบริหารพสัดุใน  

ระยะ และการห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้เสนอของผูย้นืขอ้เสนอ 

  2. ประเด็นสําคญัในระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ผูว้ิจยัได้สรุปประเด็นสําคญัในระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือจดัจ้างและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  ในหัวขอ้ต่าง ๆ ทีเกียวกบังานวิจยั คือ การจดัทาํแผนการจดัซือจดัจา้ง 3 การแบ่ง

ซือหรือแบ่งจา้ง วิธีการซือหรือจา้งทงั  วิธี 

  3. หลกัการจดัซือจดัจา้งของหน่วยงานของรัฐ ผูวิ้จยัไดศึ้กษา หลกัการการจดัซือจดัจา้งไดม้ีการ

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิการจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  ในมาตรา 8 หมวด 1 บท

ทัวไป เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการการจัดซือจัดจ้างของ



หน่วยงานของรัฐ โดยต้องสอดคล้องกับหลักการทีสําคัญ 4 ประการ คือ ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได ้

  4. ระบบการจดัซือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 

ผูวิ้จัยได้สรุปรูปแบบวิธีการปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึงเป็นมีความสําคัญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                

และมีขันตอนการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการจัดซือจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 

Procutement : e-GP) และผูวิ้จยัไดว้ิเคราะห์ในส่วนของจุดเด่น จุดดอ้ยของระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

  5. ระบบบัญชี  มิติ (ERP) ผูวิ้จัยได้ศึกษาข้อมูลทีเกียวข้องจากระบบบัญชี  มิติ (ERP)            

ในหัวขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ระบบจดัซือจดัจา้ง ระบบบญัชีเจ้าหนี และระบบสินทรัพยถ์าวร ซึงเป็นโปรแกรมระบบ

คอมพิวเตอร์ทีถูกพฒันาขึนสําหรับบนัทึกขอ้มูลการจดัซือจดัจา้ง และผูวิ้จยัไดว้ิเคราะห์ในส่วนของจุดเด่น จุด

ดอ้ยของระบบบญัชี  มิติ (ERP) 

 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้งในประเด็นสาํคญัโดยสรุปไดด้งันี 

  ณัฏฐชัย แก้วเจริญสีทอง ( ) ได้ศึกษาวิจัยเรือง สภาพและปัญหาการบริหารงานพสัดุ         

และแนวทางพฒันางานพสัดุของผูป้ฏิบติังานในหน่วยบริการปฐมภูมิ จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี 

        ) การจดัหาพสัดุ ใหท้าํการจดัซือจดัจา้งใหต้รงตามแผนใหม้ากทีสุด 

        2) ด้านการควบคุมพสัดุ ให้จดัทาํบญัชีพสัดุ แสดงการรับจ่ายคงเหลือ แยกประเภทและ

ชนิดของวสัดุ เมือไดรั้บวสัดุแลว้ให้เจา้หนา้ทีพสัดุลงเอกสาร โดยเรียงตามวนั เวลาทีไดรั้บ เมือจ่ายพสัดุตามใบ

เบิกของแลว้ให้บนัทึกจ่ายในบญัชีวสัดุดว้ย เมือสินปีงบประมาณให้ตรวจสอบพสัดุประจาํปี และรายงานวสัดุ

คงเหลือ โดยตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบพสัดุทุกขนัตอนอย่างเคร่งครัด มีใบเบิกพสัดุ ลงรายละเอียดในเอกสารให้

ครบถว้น 

        ) การจาํหน่ายพสัดุ ตอ้งมีการตรวจสอบพสัดุทุกสินปีวา่มีพสัดุชาํรุดหรือไม่ จาํเป็นตอ้งใช้

งานต่อไป ให้แต่งตงักรรมการสอบหาข้อเท็จจริง แลว้ให้หัวหน้าหน่วยของรัฐสังการจาํหน่าย และแต่งตงั

กรรมการตรวจสอบ 

  อุรา วงศ์ประสงค์ชยั ( ) ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงาน

พสัดุของผูป้ฏิบติังานพสัดุมหาวิทยาลยันเรศวร จุดมุ่งหมายของการวิจยั เพือศึกษาปัญหาการบริหารงานพสัดุ



ของผูป้ฏิบติังานพสัดุ มหาวิทยาลยันเรศวร และแนวทางการพฒันาการบริหารงานพสัดุตามความเห็นของ

ผูป้ฏิบติังานพสัดุ โดยผลการวิจยัสรุปพบว่า มีปัญหาการบริหารงานพสัดุ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยมีปัญหาในด้านการจดัหาพสัดุอยู่ในคะแนนเฉลียทีสูง และมีขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการ

บริหารงานพสัดุคือ ควรลดขนัตอนการจดัซือจดัจา้ง ลดกระบวนการดาํเนินงานดา้นเอกสาร หน่วยงานควรมี

แผนการจดัซือจดัจา้งใหช้ดัเจนและจดัซือพสัดุเท่าทีจาํเป็น ลดระบบโปรแกรมการทาํงานให้น้อยลง รวมถึงควร

จดัอบรมงานดา้นพสัดุแก่เจา้หนา้ทีพสัดุใหม่ 

  ศิริพร ยศมูล ( ) ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง ประสิทธิภาพระบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Auction) ในการจดัซือจดัจ้างของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผล

การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของการจดัซือจดัจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดความ

โปร่งใสมากกว่าการประมูลแบบเดิม และก่อให้เกิดการลดตน้ทุนของฝ่ายภาครัฐและผูค้า้ แต่มีปัญหาเรืองความ

รวดเร็วในขนัตอนการปฏิบติังานเนืองจากมีขนัตอนการปฏิบติังานทีมากขึน และมีความยุง่ยาก 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้าร เก็บขอ้มูลเป็นการสัม

ภาณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยเป็นการคดัเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนีไดแ้ก่ บุคลากรทีเกียวขอ้งการบริหารงานพสัดุ ภายในสํานกัหอสมุด

กลาง มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี ไดแ้ก่ บุคลากรทีเกียวขอ้งการบริหารงานพสัดุ 

ภายในสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประกอบดว้ย คณะผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน จาํนวน 3 คน 

หัวหนา้เจา้หนา้ทีพสัดุ จาํนวน 1 คน เจา้หนา้ทีพสัดุจาํนวน 2 คน รวมทงัสิน จาํนวน 6 คน โดยใชวิ้ธีสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) ศึกษาโดยวิธีการสอบถามถึงปัญหาจากบทบาทหนา้ทีทีเกียวขอ้งกบังานพสัดุ และ

แนวทางการพฒันาการบริหารงานพสัดุ 

 

 

  



ผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการจดัหาพสัดุ หัวขอ้การจดัซือจดัจา้งพสัดุ โดยภาพรวมมีปัญหามากทีสุด ทงันี

อาจเป็นเพราะบุคลากรขาดการวางแผนงานการจดัหาพสัดุ และขาดความเขา้ใจ ความชาํนาญในการบนัทึกขอ้มูล

ผ่านระบบการจดัซือจดัจา้งภาครัฐดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาคือการตรวจรับพสัดุ ซึงเกียวขอ้งกบับุคคล

หลายฝ่ายทีตอ้งอาศยัความถูกตอ้งของทุกขนัตอนการทาํงาน ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนา้ทีพสัดุ กรรมการกาํหนดราคา

กลาง ผูต้รวจรับพสัดุ ผูต้กลงราคา ผูป้ระกอบการ โดยสาเหตุของปัญหาคือ การคดัเลือกร้านคา้ทีมีราคาตาํทีสุด 

ส่งผลใหเ้กิดความไม่ถูกตอ้งและหรือความไม่ตรงกนัของรายละเอียดพสัดุ ดว้ยคุณภาพทีตามราคาทีตาํ ส่งผลให้

ผูต้รวจรับพสัดุไม่ตอ้งการรับผิดชอบต่อความเสียงในคุณภาพของพสัดุต่อมา 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจยัมีประเด็นสําคัญทีเห็นควรแก่การนํามาอภิปรายในหัวขอ้การจดัซือจดัจ้างพสัดุ โดย

ภาพรวมมีปัญหามากทีสุด ทงันีอาจเป็นเพราะบุคลากรขาดการวางแผนงานการจดัหาพสัดุ และขาดความเขา้ใจ 

ความชํานาญในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e-GP) ทาํให้การบนัทึกขอ้มูลผิดพลาด มีการแกไ้ขบ่อยครังจึงเกิดความล่าช้าในการ

ปฏิบติังาน ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นางกิตติมา ศรีสิงห์ ( ) ได้ศึกษาเรืองการพฒันารูปแบบการ

ปฏิบัติการจัดซือจัดจ้างภาครัฐเพือเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานพสัดุของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ด้านเอกสาร กฎหมาย ระเบียบทีเกียวขอ้งในระบบจัดซือจดัจ้าง ในส่วน

หลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย เช่น เอกสารใบรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจะซือ/จา้ง ตารางแสดง

วงเงินงบประมาณทีไดรั้บจดัสรรและรายละเอียดค่าใชจ่้าย และดา้นบุคลากรผูป้ฏิบติังานพสัดุ ขาดการวางแผน

งานการจดัหาพสัดุโดยกาํหนดระยะเวลาทีแน่นอน รองลงมาไดแ้ก่ ขาดความเขา้ใจ ความชาํนาญในการบนัทึก

ขอ้มูลผ่านระบบการจดัซือจดัจา้ง 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 1.การจดัซือจดัจา้งพสัดุ เรืองความโปร่งใสในการจดัซือจดัจ้าง ผูข้อซือเป็นคนออกรายละเอียดพสัดุ 

กาํหนดราคากลาง และหาผูป้ระกอบการ ซึงจะสามารถแชร์ความโปร่งใสไปด้วยกนัได ้ซึงจะมีปัญหาในการ

หลีกเลียงในการลงนาม ไม่สะดวกในการหาร้านค้า และให้เหตุผลว่า การจัดหาการจัดซือเป็นหน้าทีของ

เจา้หนา้ทีพสัดุ ผูข้อซือควรเป็นคนกาํหนดรายละเอียดพสัดุ ซึงจะเป็นสิงทียืนยนัความโปร่งใสไดใ้นระดบัหนึง 

ไม่ใช่วา่เจา้หนา้ทีพสัดุจะตอ้งจดัหาเอง หาร้านคา้เองตอนนีมีระเบียบใหม ่บุคลากรยงัไม่เขา้ใจระเบียบใหม่แนว

ทางการปฏิบติังานซึงจะมีการหาแนวทางส่งบุคลากรทีเกียวขอ้งไปอบรมเพือความรู้และความเขา้ใจในบริบท

ต่าง ๆ ไดม้ากขึน เพือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ ทีมีการกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการ

จดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  ในมาตรา  หมวด  บททวัไป และสอดคลอ้งกบัหลกัการ

การจดัซือจดัจา้งของหน่วยงานของรัฐ 

 2.การตรวจรับพสัดุ เจา้หนา้ทีพสัดุควรติดต่อผูต้รวจรับพสัดุก่อนการดาํเนินการแต่งตวัผูต้รวจรับพสัดุ 

และคุยรายละเอียดขอ้มูลรายละเอียดพสัดุ ราคากลางของพสัดุ การเสนอราคาของผูป้ระกอบการ เพือให้ผูต้รวจ

รับพสัดุเกิดความเขา้ใจก่อนการดาํเนินการขนัตอนอืนๆ ต่อไป 

 3.ในขณะทีการบนัทึกพสัดุยงัมีปัญหาในหลาย ๆ ดา้น การพฒันาระบบการบนัทึกพสัดุให้สามารถมอง

ภาพในมุมมองทีดีมากยิงขึนจึงมีความสําคัญอย่างยิง จากทีในอดีตใช้การบันทึกลงในสมุดบัญชี ต่อมาใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel เพือบนัทึกขอ้มูล ซึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถต่อยอดใหเ้ป็นมุมมองในเชิง

ขอ้มูลดิบให้เป็นมุมมองรูปภาพได้ เมือการบนัทึกขอ้มูลสามารถมองง่าย เข้าถึงได้ง่าย การบนัทึกขอ้มูลจะมี

ความถูกตอ้งมากยงิขึน โดยเฉพาะอยา่งยงิตาํแหน่งชนัห้อง โดยทีบุคลากรทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย เพือ

เป็นการตรวจสอบทีถูกตอ้งมากยงิขึนไปในอนาคต 

 .จดัทาํคู่มือขนัตอนการจดัซือจดัจา้งให้แก่เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งไดศึ้กษา เพือสร้างความรู้ความเขา้ใจใน

ขนัตอนการจดัซือจดัจ้าง รวมถึงการให้ความรู้ในด้านรายละเอียดพสัดุ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีถูกตอ้งแก่

เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง เพอืการพฒันาความรู้ในการใชง้านพสัดุ และแนวคิดในการพฒันาองคก์รต่อไปในอนาคต 
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