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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ผ่านระบบการจัดซ้ือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ
ผูป้ฏิบติังานด้านพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างผูป้ฏิบติังานด้านพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา 
จ านวน 361 ราย ทั้งน้ี ไดใ้ชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติในการประมวลผลขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ ซ่ึงประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอา้งอิงหรือสถิติอนุมาน รวมถึ ง
วิ เคราะห์การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์อย่างง่ายแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 323 
คน มีอาย ุระหวา่ง 31 – 40 ปี วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีประสบการณ์การ
ท างานมากกว่า 10 ปี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง อาทิ  
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั ประสบการณ์การท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่าน
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ผลการวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐฯ พบว่า  คุณภาพของงานท่ี
ด าเนินการ ปริมาณของงาน และทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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Abstract 

 The purposes of this research were to study of factors that influence to the operational 
efficiency of the parcel operator through the e-Government Procurement system (e-GP) in 
government agencies of Nakhon Ratchasima province. The instrument used to collect data was 
questionnaire. Sample were 361  persons by randomized from group of parcel operator. Data was 
analyzed by Descriptive statistics, inferential statistics and Pearson’s product moment correlation 
coefficient be calculated by statistical analysis program. The finding of this research found the most 
of sample was female be 323 persons with age between 31-40 years old, be graduated in bachelor 
degree and working’s experience was more than 1 0  years. The factors that influence to the 
operational efficiency of the parcel operator through the e-Government Procurement system (e-GP) 
in government agencies of Nakhon Ratchasima province found the most of all factors were 
moderate level. Be analyzed by factor was shown the knowledge and the understanding of the laws, 
the regulations and practices were strong influence on operational efficiency of the parcel operator 
through the e-Government Procurement system (e-GP). The efficiency of operational through the 
e-GP’s system found timely was the highest average when comparing with the demographic’s 
factor (such as gender, age, educational were found no difference). But the working’s experience 
factor was found many differences result than other factor at the 0 .05  level of significance. The 
conclusion of this research was found quality of work, quantity of work and timely of work were 
strong correlated and linear with same direction as assumption was set. 
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บทน า 

ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา  
 การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยมีมานานหลายปี เร่ิมตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2475 (คณะท างานการจดัการความรู้ส านกังานคลงัเขต 6, 2556, น.1) การจดัซ้ือจดัจา้งระบบเดิม
ของไทย ยงัไม่ค่อยมีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองการจดัซ้ือพสัดุ ท าให้ไม่เกิดความโปร่งใส และอาจ
น าไปสู่การเกิดปัญหาคอร์รัปชันได ้คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2547 ก าหนดให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐทุกแห่งจดัท าประกาศจดัซ้ือ     
จดัจา้งในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบญัชีกลาง โดยให้ด าเนินการตามระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2548 เป็นต้นไป กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั ท าหนา้ท่ีในการพฒันาระบบบริหารพสัดุภาครัฐและการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ



อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยจัดการรวบรวมข้อมูลซ้ือ ขาย 
แลกเปล่ียนของผูซ้ื้อและผูข้ายในลกัษณะของศูนยจ์ดัซ้ือรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัซ้ือจดัจา้ง
และลดค่าใชจ่้ายในการจดัหา ท่ีเรียกว่า ระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิสก์ (e-Procurement) 
ในปี 2560 กระทรวงการคลงัได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดป้ระกาศและมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี  23 และ 24 สิงหาคม 2560 เป็นตน้มา 
ปัจจุบนัระบบ e-GP มีการพฒันามาจนถึงระยะท่ี 4 แมร้ะบบ e-GP จะมีการพฒันาให้ทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบักฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่ออ านวยความสะดวกให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน
ด้านพสัดุอย่างไร ก็ยงัพบขอ้ผิดพลาดจากการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP) ซ่ึงส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของประเทศ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้งบประมาณหลายหน่วยงานของรัฐถูกดึงกลบัคืนไปเป็นจ านวนมาก ท าให้
ประชาชนไม่ไดรั้บประโยชน์จากโครงการท่ีด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไม่ทนัเหล่านั้น สาเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากความไม่เขา้ใจในกฎหมายและระเบียบรวมถึงแนวทางการปฏิบติังานในระบบ e-GP  อีกทั้ง
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐมีการโยกยา้ยสลบัเปล่ียนงานกนัทุกปี ท าให้การท างานไม่ต่อเน่ือง 
ไม่มีการสอนงานให้กบัผูป้ฏิบติังานท่ีมารับช่วงต่อ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการพสัดุบางท่านยงั
เคยชินกบัการท างานแบบเดิม ๆ คือ แบบ manually ซ่ึงผูป้ฏิบติัไม่มีความถนัดหรือทกัษะในการ
ท างานบนระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

จากปัญหาการดงักล่าวผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ความรู้ ความเขา้ใจ ในการด าเนินงานผ่านระบบ e-GP เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รวมถึงวางแผนการจดัโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ 
หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา รวมถึงเป็นขอ้อา้งอิงในการเสนอแนะแนวทางการพฒันา
และปรับปรุงการด าเนินงานในระบบ e-GP ต่อกองระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐและราคากลาง 
กรมบญัชีกลางต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP) ของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา  

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการด า เนินงานผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP) ของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา 

3. เพื่อศึกษาความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP) ของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา   



4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP) 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผา่นระบบการจดัซ้ือ    
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของผูป้ฏิบติังานด้านพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดั
นครราชสีมาท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผูป้ฏิบติังาน
ดา้นพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

ศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้ ความ
เขา้ใจในการด าเนินงานของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา  

2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา  
3. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผูท่ี้ลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าท่ี หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีของ

หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

      ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน คือ การท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั หรือเสีย
ค่าใชจ่้ายต ่าสุด (อคัรเดช ไมจ้นัทร์, 2560. น.18) เพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(จิตราวร
รณ ถาวรวงศส์กุล, 2554, น. 9) โดยให้เวลาในการปฏิบติังานท่ีรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ผลงานมีคุณภาพ 
มีการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ ้มค่า (สิทธิเดช นาคะเกตุ, 2558, น.14) ความสามารถในการท างาน 
ประกอบไปดว้ยความรู้ความสามารถ ความช านาญของแต่ละบุคคล หรือกระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ (ณฏัฐรินีย ์พิศวงษ,์ 2555, น.6) 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับหลกัการท างานให้มีประสิทธิภาพของ Harrington Emerson (1913 : 30 
อา้งถึงใน สิทธิเดช นาคะเกตุ, 2558, น.14) ในหนงัสือ “The Twelve Principles of Efficiency” เป็น
ทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรม โดยมีทฤษฎี 12 ประการ ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ีไดน้ าทฤษฎีดงักล่าวมา
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ 1. ให้ค  าแนะน าท่ีดีมีหลกัถูกต้องสมบูรณ์         
2. รักษาระเบียบวินัยในการท างาน  3. มีข้อมูลพร้อมท างานท่ีเช่ือถือได้ 4. มีการรายงานผลการ
ท างานเป็นระยะ 5. มีมาตรฐานงานเสร็จตามเวลา 6. ผลงานไดม้าตรฐาน ในดา้นของความพึงพอใจ
ในการท างานจะส่งผลให้การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น กิลเมอร์ Gilmer, 1967, pp. 380-



384. (อา้งถึงใน เมธี ไพรชิต, 2556. น.22-23) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการท างาน ขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ีไดน้ าผลการวิจยัดงักล่าวมาใช ้เป็น
ขอ้มูลประกอบการศึกษาจ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. ค่าจา้งและค่าตอบแทน 2. ลกัษณะงานท่ีท า 3. การ
นิเทศงานหรือการฝึกอบรม 4. สภาพการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick 
Hertzberg (1969, อา้งถึงใน ดาริน ปฏิเมธีภรณ์, 2556) โดยมีสาเหตุมาจากปัจจยั 2 กลุ่ม คือ 1. ปัจจยั
จูงใจ (Motivational Factors) และปัจจยัค ้าจุน (Maintenance or Hygiene Factors) ถา้ผูป้ฏิบติังานมี
แรงจูงใจในการท างานทั้งสองปัจจัย จะส่งผลให้หน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เช่นกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ว่าท่ีร้อยตรีอคัรวฒัน์ นิธิจิรวงศ์, 2559, น.(2)) ท่ีได้ศึกษา
เก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ นโยบายและการ
บริหารงาน ดา้นทกัษะดา้นความรู้ ความเขา้ใจระบบงานและความรู้ดา้นกฎหมายในการปฏิบติังาน 
ด้านการฝึกอบรมและพฒันา ด้านการสนับสนุนของผูบ้งัคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน ดา้นกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบติั ในส่วนของ 
Katz, Danial and Robert L. Kahn (1978 อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธ์ิ, 2558, น.18)  ซ่ึงเป็นนัก
ทฤษฎีท่ีศึกษาองคก์รระบบเปิด (Open System) ก็ไดศึ้กษาในเร่ืองปัจจยัท่ีส าคญัต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ปัจจัยต่าง ๆ คือ การฝึกอบรม ประสบการณ์ ความผูกพนั ยงัมีความส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพในองคก์รดว้ย และยงัมีการวดัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานไว ้โดยแบ่งออกเป็น 4 
ขอ้ โดย Peterson และ Plowman (1953 อา้งใน อุสุมา ศกัด์ิไพศาล, 2556, หนา้ 31) ไดแ้ก่  1. คุณภาพ
ของงาน (Quality) 2. ปริมาณของงาน (Quantity) 3. เวลา (Time) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4. 
ค่าใชจ่้าย (Cost)  
  ทฤษฎีด้านประสิทธิภาพ ได้มีผู ้ท าการวิจัยถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน โดยผูท้  าวิจยัไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี อาทิ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จ ากดั (มาลินี 
นกศิริ, 2558) พบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อปัจจยัดา้นการปฏิบติังานซ่ึงสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ในส่วนของ (น่ิมนวน ทองแสน, 2557) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอาง ในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่าองค์ประกอบของ
ความคาดหวงัในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน โดยเรียงล าดบัจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และดา้นความมัน่คงในงาน 
  กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย  



 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน  
 1.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน ไดแ้ก่  ความรู้ ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย ระเบียบ 
และวิธีปฏิบติัในระบบ e-GP, ค่าตอบแทน, ลกัษณะงานท่ีท า, ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน, การ
ฝึกอบรม, สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผูป้ฏิบติังานดา้น
พสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ คุณภาพของงานท่ีด าเนินการ ปริมาณของงาน 
ทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การก าหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรเป้าหมาย คือ ผูท่ี้ลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าท่ี หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงาน
ภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา จ านวนทั้งส้ิน 3,712 ราย โดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างของ 
Taro Yamane ซ่ึงค านวณไดท้ั้งส้ิน 361 ราย  
2. วิธีการสุ่มตวัอยา่ง  
 2.1 สุ่มจากหลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง โดยเลือกวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้ น 
(Stratified Sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งท่ีท าการแบ่งกลุ่มจากประเภทหน่วยงานภาครัฐในจงัหวดั
นครราชสีมา จากนั้นจึงท าการสุ่มเลือกประชากรของแต่ละประเภทหน่วยงานภาครัฐมาเป็นตวัอย่าง 
โดยใชก้ารสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อสุ่มเลือกตวัอยา่งแต่ละกลุ่มอีกคร้ังหน่ึง  
 2.2 การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง (Non-Probability 
Sampling) โดยเลือกวิธีการสุ่มแบบสะดวก(Convenience Sampling) จากจ านวนประชากรแต่ละ
ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ครบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด 361 ราย 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเพื่อการศึกษาการวิจยัคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยให้เลือก 
ตอบเพียงขอ้เดียว มีจ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. เพศ 2. อาย ุ3. วุฒิการศึกษา 4. ประสบการณ์การท างาน  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
ความรู้ ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบติัในระบบ e-GP, ค่าตอบแทน, ลกัษณะงานท่ี
ท า, ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน, การฝึกอบรม, สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานผา่นระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์  ( e-Government Procurement : e-GP) ของผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  



หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ คุณภาพของงานท่ีด าเนินการ ปริมาณของงาน ทนั
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะของผูป้ฏิบัติงานด้านพสัดุ หน่วยงาน
ภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา เป็นลกัษณะขอ้คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจ าแนกตามแหล่งท่ีมาได ้2 ประเภท คือ 
 4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ซ่ึงรวมรวบจากกลุ่ม
ตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุของหน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 361 ราย  
 4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าจากบทความ วารสาร 
งานวิจัยต่าง ๆ และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงท าให้ทราบถึงความรู้ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ            
ท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยั 
5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างครบตามจ านวนท่ีก าหนด จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ลงรหสัเพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติในการประมวลผลขอ้มูล และ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 2 ประเภท ดงัน้ี 

5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
      5.1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารแจกแจงความถี่ (Frequency)  

 5.1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่าน
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 5.1.3 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ หน่วยงานภาครัฐ
ในจงัหวดันครราชสีมา โดยสรุปออกมาเป็นค่าความถี่ (Frequency) เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  

5.2 สถิติเชิงอา้งอิงหรือสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
  5.2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคลดว้ยการวิเคราะห์การแจกแจงแบบ (t-test) และความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
เพื่อทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือ
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ 
หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้ Sceffe 
Analysis (อา้งอิงจาก ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563 : หนา้ 227) 

  5.2.2 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 



Procurement : e-GP) ของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา โดยใช้
การวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ว่าท่ีร้อยตรีอคัรวฒัน์ นิธิจิรวงศ์, 
2559 : หนา้ 46)  

 ผลการวิจัย 

 1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 323 คน คิด
เป็นร้อยละ 89.47 มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 39.34 วุฒิการศึกษาส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 66.48 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ท างานมากกวา่ 10 ปี  จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 
 2. ข้อมูลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ หน่วยงาน
ภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบติัในระบบ e-GP มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :    
e-GP) ของผูป้ฏิบัติงานด้านพัสดุ หน่วยงานภาครัฐในจังหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อน ดา้นการฝึกอบรม และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ค่าตอบแทน 
 3. ขอ้มูลประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement : e-GP) ของผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :       
e-GP) ของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา ดา้นทนัตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพของงานท่ีด าเนินการ และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 
ดา้นปริมาณของงาน  
 4. ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน  
   สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่าน
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการวิจยั พบว่า ด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันต่อ



ประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :       
e-GP) ของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา 
 ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่าน
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผูป้ฏิบติังาน
ดา้นพสัดุ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.66 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้ง โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั   
 5. ข้อมูลข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  สรุปได้ว่า ผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจ้าง
ภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ หน่วยงาน
ภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา โดยส่วนใหญ่แนะน าให้ปรับปรุงระบบ e-GP ให้มีความเสถียร และ
รองรับการเข้าใช้งานในระบบพร้อมกันทัว่ประเทศให้มากยิ่งขึ้น จัดอบรมกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานพสัดุ และระบบ e-GP อย่างสม ่าเสมอ แต่ละหน่วยงานควรมีผูป้ฏิบติัดา้นพสัดุตาม
ต าแหน่งโดยตรง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ให้พิจารณาค่าตอบแทน
ผูป้ฏิบัติงานด้านพัสดุ ทั้ งตามต าแหน่งและโดยการแต่งตั้ งอย่างเท่าเทียมกัน และต้องการให้
ผูบ้งัคบับญัชาเขา้ใจในขั้นตอนในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีพสัดุ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุอยา่งแทจ้ริง 

อภิปรายผล 

 จากการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือ    
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ 
หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา มีประเด็นในการอภิปราย ดงัน้ี 
 ดา้นเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐฯ ท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ นางสาวมาลินี นกศิริ (2559) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั ธรรมรักษ ์ออโตพาร์ท จ ากดั ดา้นประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานผา่นระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐฯ ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุสุมา ศกัด์ิไพศาล (2556) คุณภาพชีวิตในการท างาน
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั อินเตอร์ เรียลต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ท่ี 
สรุปวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายงุานท่ีแตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  



 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐฯ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย 
ระเบียบ และวิธีปฏิบติัในระบบ e-GP มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานผา่นระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐฯ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ว่าท่ีร้อยตรีอคัรวฒัน์ นิธิจิรวงศ์ 
(2559) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าท่ี เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผา่นระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐฯ 
ดา้นทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อคัรเดช ไม้
จนัทร์ (2560) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้ง
เคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ท่ีสรุปวา่ ดา้นความรวดเร็วในการท างาน คุณภาพงาน และ
ปริมาณการผลิต อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากพนักงานสามารถท างานได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีความ 
ถูกตอ้งรวดเร็วทนัตามเวลา ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับต่อองคก์ร   
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐฯ มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.66 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฎีของกิลเมอร์ 
Gilmer, 1967, pp. 380-384. (อา้งถึงใน เมธี ไพรชิต, 2556. น.22-23) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ วา่ท่ีร้อยตรีอคัรวฒัน์ นิธิจิรวงศ ์(2559) ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานสามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 
 ด้านความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในระบบ e-GP, ด้าน
ค่าตอบแทน, ดา้นลกัษณะงานท่ีท า, ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน, ดา้นการฝึกอบรม, ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่าน
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐฯ  ซ่ึงสัมพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นว่า ผูป้ฏิบติังานดา้น
พสัดุมีความรู้ ความเขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น จะช่วยลดปัญหาท่ี
อาจตามมาภายหลงั ค่าตอบแทนจะช่วยสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน การจดัสรรงานให้
ตรงตามต าแหน่งหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ รวมถึงความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน จะช่วยส่งผล
ให้การปฏิบติังานผ่านระบบการจดัซ้ือจัดจ้างภาครัฐฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานท่ีดี ท่ีคอยให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบติังาน    
จะส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานดา้นพสัดุเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการปฏิบติังาน ลดความตึงเครียดจากงานพสัดุ
ท่ีตอ้งเผชิญได ้และเม่ือมีการฝึกอบรมควรส่งผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุเขา้อบรม  เพื่อให้ผูป้ฏิบติังาน
ดา้นพสัดุเกิดความมัน่ใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กบัผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง และยงัช่วย
ลดปัญหาจากการปฏิบติังานท่ีอาจจะเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐควรมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือเพียงพอ



และมีความทนัสมยั ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเสถียรสามารถรองรับการท างานผ่าน
ระบบ e-GP ได ้เพื่อความคล่องตวัในการปฏิบติังาน สุดทา้ยคือสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานควรมี
ความเหมาะสม สะอาด และปลอดภยั ซ่ึงจะช่วยส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รวมถึงเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานในระบบ e-GP ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรตรวจสอบและปรับปรุงระบบ e-GP ให้มีความเสถียร รองรับ
การเขา้ใช้งานของผูป้ฏิบติังานด้านพสัดุในระบบให้มากยิ่งขึ้น อาจเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ในการรองรับ
ฐานข้อมูลท่ีมีจ านวนมากทั่วประเทศ ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐควรจัดเตรียมอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือให้มีความทนัสมยั รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเสถียร เพื่อรองรับระบบ e-GP      
ท่ีท าการปรับปรุง 
  2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรวางแผนในการจดัท าโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย 
ระเบียบ และวิธีปฏิบติัในระบบ e-GP แก่ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุอย่างสม ่าเสมอ หรืออาจน าส่ือการ
สอน อาทิเช่น Facebook live, โปรแกรม zoom, Google meet, YouTube ฯลฯ เพื่อกระจายความรู้ให้
ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุสามารถศึกษาและเรียนรู้ได ้
  3. หน่วยงานภาครัฐควรมอบหมายการปฏิบติังานดา้นพสัดุให้ตรงตามต าแหน่งและหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจผิดพลาดจากการปฏิบติังาน เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งบางท่านอาจขาดความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังานดา้นพสัดุท่ีถูกตอ้ง  
  4. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งพสัดุ มีการก าหนดไวต้ามระเบียบกระทรวงการคลงั 
ว่าดว้ยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งดา้นพสัดุ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดว่าตอ้งเป็น
ขา้ราชการ ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือบริหารพสัดุ
ในต าแหน่งเจา้หน้าท่ีหรือหัวหน้าเจา้หน้าท่ี และผ่านหลกัสูตรมาตรฐานวิชาชีพดา้นการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement : CPP) ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐ
ท่ีมีขา้ราชการคุณสมบติัตรงตามท่ีระเบียบก าหนด ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ขา้ราชการใน
สังกดัเขา้รับการอบรมหลกัสูตรดงักล่าว  
  5. การปฏิบติังานดา้นพสัดุเป็นงานท่ีละเอียด และใช้ความรอบคอบ เน่ืองจากเป็นงานท่ีมี
ขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ผูบ้งัคบับญัชาควรท าความเขา้ใจในกฎหมาย 
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขั้นตอนของการปฏิบติังานในระบบ e-GP เพื่อสอบทานงานของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพื่อใหท้ราบถึงปัญหาของการปฏิบติังาน โดย
คอยใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือ ใหง้านสามารถด าเนินต่อไปอยา่งถูกตอ้ง ทนัต่อระยะเวลาท่ีก าหนด 
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