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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาแนวทางการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานี ตาม
หลักธรรมาภิบาล เพือศึกษาสภาพการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานี ตามหลักธรรมาภิบาล และ
เพือนําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
ได้แก่ เจ้าหน้าทีโรงพยาบาลอุดรธานี จํานวน 338 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน t-test
และ F-test
ผลการวิจยั พบว่า
1. แนวทางการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานี ตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลีย 3.53 พิจารณารายด้าน เรี ยงลําดับจากค่าเฉลียมากไปน้อย ได้แก่ หลักการมี
ส่ วนร่ วม หลักความโปร่ งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม
ค่าเฉลีย 3.53 , 3.52 , 3.52 , 3.51 , 3.48 , 3.40 ตามลําดับ
2. สภาพการบริ หารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล พิจารณารายด้าน ดังนี
หลักนิติธรรม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าโรงพยาบาลมีการดําเนิ นการจัดหาพัสดุตาม
ระยะเวลาทีกําหนดในแผนจัดหาพัสดุ คิดเป็ นร้อยละ 43.2 รองลงมาคือ โรงพยาบาลมีการกําหนด
โครงสร้างงานต่าง ๆ ได้ตรงตามระเบียบ คิดเป็ นร้อยละ 42.3 และ โรงพยาบาลมีการจัดทําแผนการจัดหา
พัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี คิดเป็ นร้อยละ 40.5 ตามลําดับ
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หลักคุณธรรม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า โรงพยาบาลมีการตังกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งอย่างเป็ นธรรม เมือพัสดุเกิดความเสี ยหาย คิดเป็ นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ โรงพยาบาลจัดหา
พัสดุดว้ ยความซื อสัตย์ สุ จริ ต คิดเป็ นร้อยละ 41.7 และโรงพยาบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซือ
จัดจ้างอย่างทัวถึง คิดเป็ นร้อยละ 41.4 ตามลําดับ
หลักความโปร่ งใส เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า โรงพยาบาลเปิ ดโอกาสให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาร่ วมตรวจสอบการจัดซือจัดจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 39.6 รองลงมาคือ โรงพยาบาลมีการประกาศ
เผยแพร่ การจัดซื อจัดจ้างให้ทราบ คิดเป็ นร้อยละ 37.8 และ โรงพยาบาลมีการรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย
พัสดุให้ทราบ คิดเป็ นร้อยละ 36.0 ตามลําดับ
หลักการมีส่วนร่ วม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า โรงพยาบาลให้เจ้าหน้าทีทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการกําหนดความต้องการใช้พสั ดุ คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ โรงพยาบาลให้เจ้าหน้าทีมีส่วน
ร่ วมในการตรวจสอบพัสดุประจําปี คิดเป็ นร้อยละ 35.4 และ โรงพยาบาลเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าทีมีส่วนร่ วม
ในการเป็ นกรรมการจัดซื อจัดจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 34.2 ตามลําดับ
หลักความรับผิดชอบ เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ในกรณี ทีมีการร้องเรี ยนเกียวกับการ
จัดหาพัสดุมีการรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ กับ โรงพยาบาลมีการจําหน่ายพัสดุทีเสื อมสภาพการใช้งาน
คิดเป็ นร้อยละ 34.8 และ โรงพยาบาลมีการตรวจสอบข้อเท็จจริ งในกรณี ทีมีการร้องเรี ยนเกียวกับการจัดหา
พัสดุ คิดเป็ นร้อยละ 33.9 ตามลําดับ
หลักความคุม้ ค่า เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า โรงพยาบาลมีการนําพัสดุทีไม่ได้ใช้งาน
แล้วมาประยุกต์ใช้ใหม่เพือให้เกิดประโยชน์ คิดเป็ นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ โรงพยาบาลมีการจัดสรร
งบประมาณอย่างคุม้ ค่า คิดเป็ นร้อยละ 38.1 และ โรงพยาบาลมีนโยบายรณรงค์การประหยัดพลังงาน คิด
เป็ นร้อยละ 35.4 ตามลําดับ
3. ผูต้ อบแบบสอบถามได้นาํ เสนอแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานพัสดุของ
โรงพยาบาลอุดรธานี โดยสรุ ปดังนี
หลักนิติธรรม
3.1 ควรจัดซื อจัดจ้างให้รวดเร็ วตามความต้องการของผูใ้ ช้และต้องถูกต้องตรงตามระเบียบ
3.2 ในการบริ หารการจัดซื อจัดจ้าง ควรมอบหมายงานพัสดุให้ผมู ้ ีตาํ แหน่งหรื อหน้าที
โดยเฉพาะ และควบคุมให้เป็ นไปตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด
หลักคุณธรรม
3.3 ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับกระบวนการดําเนินงานเกียวกับการจัดหาพัสดุเนืองจาก
ทุกกระบวนการเกียวข้องกับกฏ ระเบียบ เกิดความเสี ยงในการทํางาน
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3.4 ควรมีการจัดอบรบหลักสู ตรทีเน้นการปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั เจ้าหน้าที
หลักความโปร่ งใส
3.5 การจัดซื อจัดจ้างควรให้เจ้าหน้าทีภายนอกสามารถเข้ามาตรวจสอบได้
3.6 ควรจะมีการประกาศเผยแพร่ จดั ซื อจัดจ้างให้ประชาชนรับทราบ
หลักการมีส่วนร่ วม
3.7 ควรเชิ ญผูเ้ กียวข้องร่ วมชีแจงงบประมาณทีได้รับจัดสรรในแต่ละปี
หลักความรับผิดชอบ
3.8 สร้างจิตสํานึกให้เจ้าหน้าทีมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเบิกวัสดุครุ ภณั ฑ์
หลักความคุม้ ค่า
3.9 สร้างจิตสํานึกให้เจ้าหน้าทีในการใช้วสั ดุ ครุ ภณั ฑ์ ควรจะดูแลรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการเพือให้เกิดความคุม้ ค่า และได้รับประโยชน์สูงสุ ด
3.10 สร้างจิตสํานึกให้เจ้าหน้าทีในการเบิกวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ควรจะเบิกไปใช้เฉพาะทีมีความ
จําเป็ น ไม่เบิกไปเก็บไว้ในปริ มาณมาก
Abstract
This research aims to study the administration supply unit of Udon Thani Hospital following
good governance concepts. Outcome of this study is to display the developing model of supply unit of
Udon Thani Hospital. Three hundred and thirty eight participants were recruited in the study. In addition,
we did data collection by questionnaires and reported statistic value, i.e., frequency, percentage, average,
standard deviation, t-test, and F-test.
Results: 1) Overall, average attitude of the developing unit of Udon Thani Hospital are 3.53.
Besides this, average of participation, accountability, responsibility, cost-effectiveness, rule of law, and
morality, are 3.53, 3.52, 3.52, 3.51, 3.48, 3.40, respectively.
2) Baseline of administration supply unit of Udon Thani Hospital following good
governance concepts are as follow:
- Rule of law: The hospital is operated by the Procurement Plan period, the hospital have
various structures that meet the regulations, and hospital procurement plan by the office of Prime Minister
are 42.3%, 40.5%, and 43.2%, respectively.
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- Morality: The hospital has a committee scrutiny is justified when the supply was
damaged is 44.3%, followed by the Hospital Procurement with honesty and hospitals is 41.7%, and the
hospital has allocated funds for the procurement thoroughly is 41.4%.
- Accountability: The hospital provides the opportunity for external agencies to
investigate the procurement is 39.6%, followed by the hospital announced publication of a procurement
notice is 37.8%, and hospitals reported accounting income - expenses supply to know is 36.0%.
- Participation: Hospital permits all staff involved in determining the use of material
is 37.5%, followed by the hospital staff to take part in the annual monitoring supplies is 35.4%, and
hospital staff participate in a procurement committee is 34.2%.
- Responsibility: The complaints about the procurement is reported to supervisors
know that the hospital has deteriorated supply distribution applications is 34.8% and hospitals are under
scrutiny in the case of a complaint about the procurement is 33.9%.
- Cost-effectiveness: Adopting a package that does not use a new application for
benefits is 39.0%, followed by the hospital has budgeted cost is 38.1%, and the hospital has a policy of
energy saving campaign is 35.4%.
3) Recommendations: these can be divided in to each category as follow:
- Rule of law: Procurement should be easy to meet the needs of users and
required to meet the regulations criteria. Besides this, procurement should be assigned to a particular
position or duties and adhere to strict regulations.
- Morality: Chief of unit need to focus on processes related to procurement, since
all processes related to regulatory risks in the workplace. Also the procurement should have a curriculum
that focuses on the practice of ethics in the practice to the authorities.
- Accountability: The procurement officer should be able to provide external audit.
Another point is that there should be an announcement released to the public procurement issues.
- Participation: Joint Statement should invite the relevant budgets to be allocated
annually.
- Responsibilities: Awareness officials have a responsibility to themselves to
withdrawal of material and equipment.
- Cost-effectiveness: Build awareness of staff in the use of durable materials
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should maintain the property of the government to achieve value for money. In addition, to build
awareness of authorities to withdraw durable materials should be used only where it is necessary to
withdraw. Not to keep large amounts of cash.
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ธรรมาภิบาลหรื อการบริ หารจัดการทีดี เป็ นประเด็นทีอยูใ่ นความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะ
ข้าราชการ และพนักงานบริ ษทั เอกชนเพราะธรรมาภิบาลเป็ นการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล ตังมันอยูบ่ นหลักการบริ หารงานทีเทียงธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสํานึกในการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบในสิ งทีได้กระทํา พร้อมตอบคําถามหรื อตอบสนองต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและ
พร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริ ยธรรมในการทํางาน การคํานึงถึงการมีส่วนร่ วมในการรับรู ้ ตัดสิ นใจ ดําเนินการ
และประเมินผล ตลอดจนร่ วมรับผลจากการตัดสิ นใจร่ วมนัน มีการส่ งเสริ มสถานภาพหญิงชาย และการให้
ความสําคัญกับกลุ่มต่างๆ รวมทังคนด้อยโอกาส ตลอดจนการ สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมในการรับ
โอกาสต่างๆทีประชาชนพึงจะได้รับจากรัฐอีกด้วย ธรรมาภิบาลเป็ นทังหลักการ กระบวนการและเป็ น
เป้ าหมายไปในตัว การมีธรรมาภิบาลอาจนํามาสู่ การมีประชาธิ ปไตยทีสมบูรณ์ได้ในทีสุ ดและการมี
ประชาธิ ปไตยก็นาํ มาสู่ การมีผลทางสังคมคือการมีการพัฒนาประเทศไปในทางทีสร้างความสงบสุ ขอย่าง
ต่อเนืองและสถาพร ตลอดจนนํามาสู่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆทีจะเกิดขึนได้โดยสันติวธิ ี
งานพัสดุมีความสําคัญต่อการดําเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง ทังนี เพราะพัสดุเป็ นเครื องมือทีช่วย
ให้การบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน การจัดการงานพัสดุจึงเป็ นสิ งทีมีความจําเป็ นอย่างยิง
เนืองจากจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัด ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั แล้ว การมีความพร้อมด้าน
วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ จึงทําให้องค์กรประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีวางไว้ หากองค์กรใดขาดหลักการจัดการงาน
พัสดุทีดีแล้ว การทํางานย่อมจะเกิดความซําซ้อนและสิ นเปลือง และจะทําให้องค์กรนันด้อยประสิ ทธิ ภาพ
กลุ่มงานพัสดุและบํารุ งรักษา โรงพยาบาลอุดรธานี เป็ นกลุ่มงานหลัก และกลุ่มงานสําคัญในด้าน
การจัดซื อ – จัดจ้าง การควบคุมและจําหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานี เพือบริ การกลุ่มงานต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีการจัดทําแผนการจัดซือจัดจ้างประจําปี เพือดําเนินการจัดซือ – จัดจ้าง และจัด
จ้างซ่อมบํารุ งพัสดุให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ มีการจัดเก็บพัสดุคงคลังให้บริ การหน่วยงานในการ
เบิกใช้ การควบคุม การรับ – จ่ายพัสดุ การจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ การจัดทํารายงานการเบิกใช้และ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้านการพัสดุ ตลอดจนการดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปี และการจําหน่ายพัสดุ
ชํารุ ด หมดความจะเป็ นในการใช้งาน
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ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงปั ญหาในการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานีจึงได้นาํ หลักธรรมาภิบาล
Good Governance มาปรับใช้ในกระบวนการบริ หารงานพัสดุเพือให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล โปร่ งใส ตรวจสอบได้และเป็ นทียอมรับกับกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลอุดรธานี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาแนวทางการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานี ตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพือศึกษาสภาพการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานีตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพือนําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานี
ประโยชน์ ทคีL าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูว้ จิ ยั นําหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารงานพัสดุ
2. เพือใช้ผลการศึกษาเป็ นข้อเสนอแนะและแนวทางในการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
กระบวนการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานี
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า
1. แนวทางการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานี ตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลีย 3.53 พิจารณารายด้าน เรี ยงลําดับจากค่าเฉลียมากไปน้อย ได้แก่ หลักการมี
ส่ วนร่ วม หลักความโปร่ งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม
ค่าเฉลีย 3.53 , 3.52 , 3.52 , 3.51 , 3.48 , 3.40 ตามลําดับ
2. สภาพการบริ หารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล พิจารณารายด้าน ดังนี
หลักนิติธรรม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าโรงพยาบาลมีการดําเนิ นการจัดหาพัสดุตาม
ระยะเวลาทีกําหนดในแผนจัดหาพัสดุ คิดเป็ นร้อยละ 43.2 รองลงมาคือ โรงพยาบาลมีการกําหนด
โครงสร้างงานต่าง ๆ ได้ตรงตามระเบียบ คิดเป็ นร้อยละ 42.3 และ โรงพยาบาลมีการจัดทําแผนการจัดหา
พัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี คิดเป็ นร้อยละ 40.5 ตามลําดับ
หลักคุณธรรม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า โรงพยาบาลมีการตังกรรมการ
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ตรวจสอบข้อเท็จจริ งอย่างเป็ นธรรม เมือพัสดุเกิดความเสี ยหาย คิดเป็ นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ
โรงพยาบาลจัดหาพัสดุดว้ ยความซื อสัตย์ สุ จริ ต คิดเป็ นร้อยละ 41.7 และโรงพยาบาลมีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซือจัดจ้างอย่างทัวถึง คิดเป็ นร้อยละ 41.4 ตามลําดับ
หลักความโปร่ งใส เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า โรงพยาบาลเปิ ดโอกาสให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาร่ วมตรวจสอบการจัดซือจัดจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 39.6 รองลงมาคือ โรงพยาบาลมีการประกาศ
เผยแพร่ การจัดซื อจัดจ้างให้ทราบ คิดเป็ นร้อยละ 37.8 และ โรงพยาบาลมีการรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย
พัสดุให้ทราบ คิดเป็ นร้อยละ 36.0 ตามลําดับ
หลักการมีส่วนร่ วม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า โรงพยาบาลให้เจ้าหน้าทีทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการกําหนดความต้องการใช้พสั ดุ คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ โรงพยาบาลให้เจ้าหน้าทีมีส่วนร่ วมใน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี คิดเป็ นร้อยละ 35.4 และ โรงพยาบาลเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าทีมีส่วนร่ วมในการ
เป็ นกรรมการจัดซือจัดจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 34.2 ตามลําดับ
หลักความรับผิดชอบ เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ในกรณี ทีมีการร้องเรี ยนเกียวกับการ
จัดหาพัสดุมีการรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ กับ โรงพยาบาลมีการจําหน่ายพัสดุทีเสื อมสภาพการใช้งาน
คิดเป็ นร้อยละ 34.8 และ โรงพยาบาลมีการตรวจสอบข้อเท็จจริ งในกรณี ทีมีการร้องเรี ยนเกียวกับการจัดหา
พัสดุ คิดเป็ นร้อยละ 33.9 ตามลําดับ
หลักความคุม้ ค่า เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า โรงพยาบาลมีการนําพัสดุทีไม่ได้ใช้งานแล้ว
มาประยุกต์ใช้ใหม่เพือให้เกิดประโยชน์ คิดเป็ นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ โรงพยาบาลมีการจัดสรร
งบประมาณอย่างคุม้ ค่า คิดเป็ นร้อยละ 38.1 และ โรงพยาบาลมีนโยบายรณรงค์การประหยัดพลังงาน คิด
เป็ นร้อยละ 35.4 ตามลําดับ
3. ผูต้ อบแบบสอบถามได้นาํ เสนอแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาล
อุดรธานี โดยสรุ ปดังนี
หลักนิติธรรม
3.1 ควรจัดซื อจัดจ้างให้รวดเร็ วตามความต้องการของผูใ้ ช้และต้องถูกต้องตรงตามระเบียบ
3.2 ในการบริ หารการจัดซื อจัดจ้าง ควรมอบหมายงานพัสดุให้ผมู ้ ีตาํ แหน่งหรื อหน้าที
โดยเฉพาะ และควบคุมให้เป็ นไปตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด
หลักคุณธรรม
3.3 ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับกระบวนการดําเนินงานเกียวกับการจัดหาพัสดุ
เนืองจากทุกกระบวนการเกียวข้องกับกฏ ระเบียบ เกิดความเสี ยงในการทํางาน
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3.4 ควรมีการจัดอบรบหลักสู ตรทีเน้นการปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั เจ้าหน้าที
หลักความโปร่ งใส
3.5 การจัดซื อจัดจ้างควรให้เจ้าหน้าทีภายนอกสามารถเข้ามาตรวจสอบได้
3.6 ควรจะมีการประกาศเผยแพร่ จดั ซื อจัดจ้างให้ประชาชนรับทราบ
หลักการมีส่วนร่ วม
3.7 ควรเชิ ญผูเ้ กียวข้องร่ วมชีแจงงบประมาณทีได้รับจัดสรรในแต่ละปี
หลักความรับผิดชอบ
3.8 สร้างจิตสํานึกให้เจ้าหน้าทีมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเบิกวัสดุครุ ภณั ฑ์
หลักความคุม้ ค่า
3.9 สร้างจิตสํานึกให้เจ้าหน้าทีในการใช้วสั ดุ ครุ ภณั ฑ์ ควรจะดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการเพือให้เกิดความคุม้ ค่า และได้รับประโยชน์สูงสุ ด
3.10 สร้างจิตสํานึกให้เจ้าหน้าทีในการเบิกวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ควรจะเบิกไปใช้เฉพาะทีมีความ
จําเป็ น ไม่เบิกไปเก็บไว้ในปริ มาณมาก
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั การนําหลักธรรมาภิบาลสู่ การปฏิบตั ิในการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาล
อุดรธานี ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
หลักการมีส่วนร่ วม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะว่า โรงพยาบาล
ให้เจ้าหน้าทีมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบพัสดุประจําปี และ โรงพยาบาลให้เจ้าหน้าทีทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การกําหนดความต้องการใช้พสั ดุ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อวยชัย ประกอบนัน (2556) ได้ศึกษาเรื อง
สภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาหนองบัวลําภู ผลการวิจยั พบว่า สภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองบัวลําภู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ใน
ด้านหลักนิติธรรม
หลักความโปร่ งใส ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะว่า โรงพยาบาลมี
การประกาศเผยแพร่ การจัดซื อจัดจ้างให้ทราบ และ โรงพยาบาลเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาร่ วม
ตรวจสอบการจัดซือจัดจ้าง ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อวยชัย ประกอบนัน (2556) ได้ศึกษาเรื อง
สภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาหนองบัวลําภู ผลการวิจยั พบว่า สภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานวิชาการของ
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โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองบัวลําภู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ใน
ด้านหลักนิติธรรม
หลักความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะว่า
โรงพยาบาลมีการตรวจสอบข้อเท็จจริ งในกรณี ทีมีการร้องเรี ยนเกียวกับการจัดหาพัสดุ และ ในกรณี ทีมีการ
ร้องเรี ยนเกียวกับการจัดหาพัสดุมีการรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อวยชัย
ประกอบนัน (2556) ได้ศึกษาเรื อง สภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองบัวลําภู ผลการวิจยั พบว่า สภาพการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองบัวลําภู
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ในด้านหลักนิติธรรม
หลักความคุม้ ค่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ทีเป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะว่า โรงพยาบาลมี
นโยบายรณรงค์การประหยัดพลังงาน และ โรงพยาบาลมีการจัดสรรงบประมาณอย่างคุม้ ค่า ซึ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ นายอารมณ์ เนือจันทา (2551) ได้ศึกษาเรื อง การบริ หารการพัสดุตามหลักธรรมาภิบาลตาม
ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในเขตจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจยั พบว่า การบริ หาร
การพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ในด้านการจัดหาพัสดุตามหลัก
ธรรมาภิบาล
หลักนิติธรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะว่า โรงพยาบาล
มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และ โรงพยาบาลมีการกําหนดโครงสร้าง
งานต่าง ๆ ได้ตรงตามระเบียบ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พณาวรรณ์ คําคูณ (2552) ได้ศึกษาเรื อง การ
บริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านยา ตามความคิดเห็นของประชาชน
ตําบลบ้านยา อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มระดับการศึกษามีความ
คิดเห็นเกียวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง ทังโดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน และประชาชนจําแนกตามระดับการศึกษามีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ทังโดยภาพรวมและ
รายด้านเกือบทุกด้าน เฉพาะหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะว่า โรงพยาบาล
มีการตังกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งอย่างเป็ นธรรมเมือพัสดุเกิดความเสี ยหาย ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พณาวรรณ์ คําคูณ (2552) ได้ศึกษาเรื อง การบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบ้านยา ตามความคิดเห็นของประชาชน ตําบลบ้านยา อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพมีความคิดเห็นเกียวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง ทังโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน เฉพาะหลักคุณธรรม
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สรุ ปงานวิจัยในครัPงนีP
จากผลการวิจยั การนําหลักธรรมาภิบาลสู่ การปฏิบตั ิในการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาล
อุดรธานี ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปได้ดงั นี
1. เจ้าหน้าทีโรงพยาบาลอุดรธานีให้ความสําคัญกับการบริ หารงานพัสดุตามหลักการมีส่วนร่ วม
มากทีสุ ด เพราะ เจ้าหน้าทีส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการจัดซือจัดจ้าง เช่น การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุ ภณั ฑ์ การกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็ นต้น
2. รองลงมาเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลอุดรธานีให้ความสําคัญกับการบริ หารงานพัสดุตามหลักความ
โปร่ งใส เพราะ โรงพยาบาลอุดรธานี มีการประกาศจัดซือจัดจ้างเผยแพร่ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และ
ประชาชน อย่างทัวถึง
หลักความรับผิดชอบ โรงพยาบาลมีการร้องเรี ยนเกียวกับการจัดหาพัสดุและมีการรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
3. หลักความคุม้ ค่า โรงพยาบาลมีการนําวัสดุทีไม่ใช้แล้วนํามาประยุกต์ใช้เพือให้เกิดประโยชน์
เช่น อ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ
4. หลักนิติธรรม โรงพยาบาลมีการจัดซือจัดจ้างได้ตรงตามระเบียบ
5. หลักคุณธรรม โรงพยาบาลมีการตังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเมือมีการร้องเรี ยน

ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครัPงต่ อไป
1. ควรศึกษาแนวทางในการนําหลักธรรมาภิบาลสู่ การปฏิบตั ิในการบริ หารงานพัสดุของ
โรงพยาบาลอุดรธานี โดยการเก็บข้อมูลวิจยั โดยการสัมภาษณ์ผทู ้ ีมีหน้าทีปฏิบตั ิงานด้านพัสดุโดยตรง
2. ควรนําผลการศึกษาครังนีเป็ นข้อมูลในการบริ หารงานพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานี เพือให้มี
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
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