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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่พัสดุ

ในส านักงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 2) เพ่ือศึกษาปัญหาในการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัด

จ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุในส านักงานของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยท าส ามะโนประชากรจาก เจ้าหน้าที่พัสดุของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10 ราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบ การสัมภาษณ์ 

และการสงัเกตการณ์สรุปผลการวิจัยโดยการบรรยายเชิงพรรณา  

 ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่พัสดุในส านักงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี

ปัญหาด้านโปรแกรม เป็นปัญหาหลักในการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Government Procurement:e-GP) ในเร่ืองของความซับซ้อน ความยุ่งยากหลายขั้นตอนของการใช้งานระบบ

การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จึงเป็นปัญหาในการใช้งาน

ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุ

ในส านักงานของส านักงานคณะกรรมการ 

  

Abstract 

 The objectives of this study were to examine the Office of the Basic Education Commission 

supply officers’ understanding of the e-Government Procurement System (e-GP) as well as to 

investigate the problems relating to the procurement system experienced by the officers. A total of ten 
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supply officers engaged in the study in which a (written) test, interviews and observations were 

conducted to obtain the data. The summary drawn from the findings is made in a descriptive manner. 

 Additionally, it was also found that the complexity of the procedure involved in                     

the use of the program running the system is the major challenge for the supply officers on the grounds 

that it requires them to go through too many steps to get a job done. 

   

บทน า 

 ในปัจจุบันการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานราชการ จะปฏิบัติตามระเบียบ การจัดซ้ือจัด

จ้างของแต่หน่วยงาน เช่น การจัดซ้ือจัดจ้างของกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด จะปฏบัิติตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะปฏิบัติตาม

ระเบียบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากแนวปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานท าให้รัฐบาลมองหา

เคร่ืองมือมาช่วยในเร่ืองของการบริหารงานพัสดุ ให้มีความรวดเรว็ ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ศึกษาและจัดท าระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2553 

แจ้งตามหนังสอืส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 78   ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 ให้

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซ้ือจัดจ้างส าหรับการ

จัดซ้ือ     จัดจ้างด้วยวิธี สอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่เวบ็ไซต์ 

ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th และเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติตามแนวทางของ

กรมบัญชีกลาง ในส่วนของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : 

e-GP) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักภายในมีอ านาจ

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ภายใต้วงเงิน 100,000.- บาท ซ่ึงจากการมอบอ านาจท าให้เกิด เจ้าหน้าที่พัสดุภายใน

ส านักงานภายใต้สังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และการลงระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) จึงท าให้เกิดปัญหาในการปฏบัิติงานล่าช้า 

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ ซ่ึงขัดกับนโยบายของ

รัฐบาล ในเร่ืองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นรวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ

โดยเฉพาะแผนงานหรือโครงการขนาดเลก็ 
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วตัถุประสงค ์

        1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่พัสดุในส านักงานของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกบัระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government  Procurement: 

e-GP) 

       2.  เ พ่ือ ศึกษา ปัญหาในการใ ช้งานระบบการ จัด ซ้ือ จัด จ้ าง ด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส ์                 

(e-Government Procurement: e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุในส านักงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เร่ือง 

ปัญหาในการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) 

ใช้องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ คือ อุปกรณ์ ทางคอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม 

(Software) ข้อมูล (Data) และผู้ใช้ (Peopleware) (ชวลิต ประภวานนท์, 2543 ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 

2549 ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) และจากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมอีก 2 

องค์ประกอบ คือ กฎหมาย และ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน  ดังน้ันผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดแนวคิดในการ

ด าเนินการวิจัย  

ตารางที ่1 แนวคิดในการด าเนินการวิจัย 

 

 

ปัญหาน าวิจยั 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

ระเบียบวิธีวิจยั การน าไปใช้

ประโยชน ์

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการวิจยั  

1. เพ่ือศึกษาความรู้

ความเข้าใจของ

เจ้าหน้าที่พัสด ุใน

ส านักงาน            

ของส านักงาน

คณะกรรมการ                  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                         

เกี่ยวกบัระบบการ

จัดซื้อจัดจ้าง                

ด้วยระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์                           

-  ข้อมูลเกี่ยวกบัระเบยีบ

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 

- แนวคดิและข้อมูลระบบ

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์            

(e–Government 

Procurement : e-GP) 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ในส านักงาน

ของส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษา                     

ขั้นพ้ืนฐาน  

แบบทดสอบ  น าผลที่ได้จากการวจิัย

ไปด าเนนิการจัด

ฝึกอบรมเกี่ยวกบั

ระบบe-GP แก่

เจ้าหน้าที่ พัสดไุด้ 
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(e-Government 

Procurement           

:  e-GP) 

2. เพ่ือศึกษาปัญหา

ในการใช้งานระบบ                

การจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์                           

(e-Government 

Procurement :           

e-GP) ของ

เจ้าหน้าที่พัสดุใน

ส านักงานของ

ส านักงาน

คณะกรรมการ     

การศึกษา                   

ขั้นพ้ืนฐาน 

-  ความหมายของระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

- องคป์ระกอบของระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

- แนวคดิและข้อมูล

เกี่ยวกบั e-Government  

- แนวคดิและข้อมูลระบบ

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์(e- 

Government Procurement 

: e-GP) 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ในส านักงาน

ของส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐาน 

การสมัภาษณ ์                   

เชิงลึกแบบมี

โครงสร้าง 

สงัเกตการณ ์ 

 

 

 

 

- จากการวิจัยในเรื่อง

นี้สามารถสรปุถงึ

ปัญหาการใช้งาน

ระบบ e-GP ของ

เจ้าหน้าที่พัสดุได้ 

- และสามารถแก้ไข

ปัญหาในการใช้งาน

ระบบได้อย่างตรงจุด 

                  

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ การท าส ามะโนประชากรจากเจ้าหน้าที่พัสดุของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10 ราย  

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 วิธ ีดังน้ี 

  แบบทดสอบ  เ ป็ นค า ถ าม เ กี่ ย ว กั บ ร ะ เ บี ยบส า นั กน ายก รั ฐมนต รี ว่ า ด้ ว ยก า ร พั ส ดุ                    

พ.ศ. 2535 และค าถามเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 

Procurement: e-GP)  

 แบบสัมภาษณ์  เ ป็นการ ศึกษาถึ ง ปัญหา ในการ ใ ช้ ง าน ระบบการ จัด ซ้ือ จัด จ้ า ง ด้ วย                     

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) โดยเป็นการสัมภาษณ์ถึงข้อมูลเบ้ืองต้นของ

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาในการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) และเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการใช้

งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government Procurement: e-GP) 

การสังเกตการณ์ เป็นการศึกษาถึงปัญหาในการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุในส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่พบเจอ 
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การวิเคราะหข์อ้มูล เมื่อด าเนินการเกบ็ข้อมูล ครบทั้ง 3 วิธีแล้ว จะน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์

โดยแบ่งออก ดังน้ี 

แบบทดสอบ ใช้เกณฑก์ารวัดผล ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยมีเกณฑด์ังน้ี 

0 – 2  มีความรู้อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

3 – 4  มีความรู้อยู่ในระดับน้อย 

5 – 6  มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

7 – 8  มีความรู้อยู่ในระดับดี 

9 – 10 มีความรู้อยู่ในระดับดีมาก 

แบบสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลพร้อมด้วยการจดบันทึกและอาศัยเ คร่ืองบันทึกเสียง               

ในการสมัภาษณ์ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณา 

การสังเกตการณ์ เป็นการเฝ้าสังเกตเก็บรวบรวมข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ พัสดุในส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการสอบถามถึงปัญหาที่ เกิด ข้ึนระหว่างการใช้งานระบบ                       

การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government Procurement: e-GP) 

 

สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล  

   ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ จากเจ้าหน้าที่พัสดุใน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10 คน สามารถน าเสนอผลการศึกษา ตามล าดับของ

วัตถุประสงค์การศึกษา ได้ดังน้ี 

1.  แบบทดสอบ 

 จากการแจกแบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์              

(e-Government Procurement: e-GP) เบ้ืองต้นของเจ้าหน้าที่พัสดุในส านักงานของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10 ข้อ พบว่าปัญหาที่พบมากที่สุดจะเป็นปัญหาด้านกฎหมาย ซ่ึงดูได้จากผล

คะแนนที่เจ้าหน้าที่พัสดุท าแบบทดสอบผิดมากที่สุด คือ ข้อ 2 มีค าถามดังน้ี วิธีตกลงราคาตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 วงเงิน 10,000 บาท มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุอย่าง

น้อยกี่ทา่น จะเหน็ได้ว่า เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความใจ ในเร่ืองของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงพบว่าปัญหาที่ผู้ปฏบัิติพบส่วนใหญ่ คือ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 

และค าสั่งการเกี่ยวกบัระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(ระบบ e-GP)  
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2.  แบบสมัภาษณ ์

      2.1 ปัญหาด้านโปรแกรมเจ้าหน้าที่พัสดุคิดว่าระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

(e-Government0Procurement: e-GP) เป็นการท างานที่ซับซ้อน ความยุ่งยากหลายขั้นตอนของการใช้งาน

ระบบ ประกอบกับเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพราะเจ้าหน้าที่พัสดุต้องลงระบบการจัดซ้ือจัด

จ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  (e-Government Procurement: e-GP) และท าเอกสารมือประกอบด้วยทุกคร้ัง 

ท าให้การปฏบัิติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเกิดความไม่คล่องตัว และตัวระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ยังไม่ใช่ระบบสุดท้ายในการท าเร่ืองเบิกจ่ายเงินให้กับ

ผู้ค้า ต้องท าการเช่ือมโยไปยังระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS 

(Government Fiscal Management System) และในปัจจุบันนี้  ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์

(e-Government Procurement: e-GP) ได้ปิดปรับปรุงอยู่บ่อยคร้ัง ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการเข้าใช้งาน

ระบบ และท าให้การด าเนินงานไม่ส าเรจ็ตรงตามที่วางแผนไว้         

      2.2 ปัญหา ด้ านฮา ร์ดแว ร์  เ ป็น ปัญหาที่ เ จ้ าห น้ าที่ พั ส ดุ  พบรองลงมาจาก ปัญหา                 

ด้านโปรแกรม โดยปัญหาเกดิจากระบบเครือข่ายการเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็ ซ่ึงเป็นปัญหาภายในของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน่ืองจากระบบเครือข่ายการเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็ เป็นการเช่าสัญญาณ

จากเอกชนจ านวน 2 บริษัท ซ่ึงในปีปัจจุบัน ระบบเครือข่ายการเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็ 1 บริษัทได้เกิดปัญหา

ด้านการเช่ือมต่อจึงท าให้เกิดปัญหาระบบเครือข่ายการเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็ภายในส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้คอมพิวเตอร์บางเคร่ือง ไม่สามารถเช่ือมต่อระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) แม้จะมีระบบเครือข่ายการเช่ือมต่อจะรองรับอีก 1 

บริษัท กไ็ม่สามารถเข้าใช้งานระบบ การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement: 

e-GP) ได้เพราะมีการเข้าใช้สัญญาณพร้อม ๆ กัน ท าให้การใช้งานระบบเครือข่ายการเช่ือมต่อไม่มีความ

เสถียร เกิดปัญหาต่อการเข้าใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 

Procurement : e-GP) อีกหน่ึงปัจจัย คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์บางเคร่ือง ระบบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

ภายในเคร่ืองเป็นรุ่นเก่า ท าให้ไม่รองรับการเข้าใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์                

(e-Government Procurement : e-GP) ได้ ท าให้เกดิความล่าช้าในการปฏบัิติงานดังกล่าว 

      2.3  ปัญหาด้านบุคลากร เป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการ                

ใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement: e-GP)                  

โดยปัญหาเกิดจากตัวบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่พัสดุในส านักงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน โดยเจ้าหน้าที่พัสดุบางคน บอกว่าเพ่ิงได้รับมอบหมายให้ปฏบัิติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ท าให

ไม่มีความเช่ียวชาญในการเข้าใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 

Procurement: e-GP) และเม่ือเกิดปัญหาข้ึนไม่สามารถแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลในระบบได้ จึงท าให้การ

ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ประกอบกับเจ้าหน้าที่พัสดุมีภาระงานที่ซ า้ซ้อนกัน โดยเจ้าหน้าที่พัสดุบางคนต้อง
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ปฏบัิติงานด้านธุรการของส านักงานด้วย จึงไม่สามารถปฏบัิติงานด้านเจ้าหน้าที่พัสดุหรือปฏบัิติงานด้านระบบ

การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government Procurement: e-GP) ได้อย่างเตม็ที่ 

      2.4 ปัญหาด้านข้อมูล ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ค้ารายใหม่เมื่ อมีการติดต่อกับ               

ผู้ ค้ารายใหม่ที่ ไ ม่ได้ เคยติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ท าให้เกิดปัญหาในเ ร่ืองของข้อมูลในระบบ                   

การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ท าให้โครงการ               

ที่ เกี่ ยวข้องเกิดความล่าช้าและเ ช่ือมโยงไปถึงการเบิกจ่ายเ งินให้กับ ผู้ ค้า ล่า ช้า ซ่ึงจะส่วนทางกับ                           

ทางรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ค้าที่ท  างานให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือกระตุ้นระบบ

เศรษฐกจิของประเทศ                            

      2.5 ปัญหาด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่พัสดุส่วนใหญ่มีความเหน็ว่าต้องรู้เบ้ืองต้นหรือควรได้รับ

การอบรมเกี่ยวกบัระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      

 2.6 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ กล่าวว่าไม่พบว่า

สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานเป็นปัญหาในการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-

Government Procurement: e-GP) 

 2.7 ปัญหาด้านใดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ

อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) มากที่สุด ผู้ให้สมัภาษณ์จ านวน 10 คน ได้สรุปถึง

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government 

Procurement : e-GP) โดยเลือกจากปัญหทั้ง 6 ข้อให้เหลือเพียงข้อเดียว พบว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการ

ใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP) มากที่สดุ คือ

ปัญหาด้านโปรแกรม คิดเป็นร้อยละ 50 ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ คิดเป็นร้อยละ 30 และปัญหาด้านบุคลากรคิด

เป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 

 2.8  ข้อเสนอแนะ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พัสดุ พบว่า เจ้าเหน้าที่พัสดุเสนอแนะในส่วน

ของปัญหาด้านบุคลากร โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย ระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

(e-Government Procurement : e-GP) และอบรมในเร่ืองของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามลงมาเป็นปัญหาด้านโปรแกรม เจ้าหน้าที่พัสดุเหน็ควรให้ลดข้ันตอนใน

การลงระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) เพ่ือท าให้

เกดิความคล่องตัวในการปฏบัิติงาน ตามล าดับ 

 3.  การสงัเกตการณ ์

 พบว่าเ จ้าหน้าที่ พัสดุ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเ บ้ืองต้นได้ ในกรณีที่ ระบบการจัดซ้ือ                

จัดจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP) มีการเปล่ียนแปลงหน้าจอการท างาน 

หรือการปรับปรุงพัฒนาระบบ ซ่ึงสาเหตุหลักเหล่าน้ี ท าให้เจ้าหน้าที่พัสดุในส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เกดิปัญหาในการเข้าใช้งานมากที่สดุ 
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ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

 การ วิ จัย เ ร่ื อง ปัญหาในการใ ช้ ง านระบบการ จัด ซ้ือ จัด จ้ า ง ด้วยระบบอิ เล็กทรอ นิกส ์                            

(e-Government Procurement : e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุในส านักงานของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

           1.  ปัญหาด้านโปรแกรม 

      1.1  ควรมีการจัดอบรมในเร่ืองของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-

Government Procurement : e-GP) เพ่ือให้การปฏบัิติงานเกิดความคล่องตัวมากข้ึน และเจ้าหน้าที่พัสดุใน

ส านักงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าใจขั้นตอนการใช้งานระบบอย่างลึกซ้ึง  

                   1.2  เสนอแนะให้กรมบัญชีกลางทบทวนขั้นตอนการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เพ่ือปรับลดขั้นตอนท าให้การลงข้อมูลในระบบให้สั้น

และกระซับขึ้น เพ่ือให้เกดิความคล่องตัวในการปฏบัิติงานด้านพัสดุมากขึ้น 

              2.  ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ 

                   2.1  ตรวจเชค็ถึงสภาพระบบเครือข่ายการเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็ และอุปกรณ์การส่งสัญญาณ

ให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา  

                   2.2  ป รับปรุงระบบการ เ ช่ือมต่ออิน เทอ ร์ เน็ตไ ร้สายให้มีควา มเสถียรสภาพและ              

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพ่ือเวลาระบบการเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็แบบสายสัญญาณมีปัญหาสามารถสลับไป

ใช้ระบบการเช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็ไร้สายได้ทนัท ีทั้งน้ีเพ่ือให้เกดิความต่อเน่ืองในการเข้าใช้งานระบบการจัดซ้ือ

จัดจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP) ต่อไป  

                   2.3  เคร่ืองคอมพิวเตอร์บางเคร่ืองที่ มีระบบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตภายในเคร่ือง         

เ ป็น รุ่น เก่ า  ใ ห้ จัดหา เ จ้ าห น้ าที่ ด้ าน เทคโนโล ยีสารสน เทศไปด า เ นินการป รับป รุ ง พัฒนาใ ห้ มี                                  

ความทันสมัยมากขึ้น โดยสามารถรองรับการเข้าใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ( e-

Government Procurement : e-GP) ได้ต่อไป 

              3.  ปัญหาด้านบุคลากร 

                   3.1 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมในเร่ืองของระบบการจั ดซ้ือจัดจ้าง                 

ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้pการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ควบคู่กันไปเพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความม่ันใจและกล้าที่จะใช้งานใน

ระบบมากขึ้น  

                   3.2  จัดท าคู่มือการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย

ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP)  
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                   3.3 การก าหนดหน้าที่ ก ารปฏิบั ติงานให้ ชัดเจน โดยให้เ จ้ าหน้าที่ พัสดุ รับ ผิดชอบ                       

งานด้านพัสดุภายในส านักงานเพียงอย่างเดียว เพ่ือลดภาระงานที่ซ า้ซ้อนและเจ้าหน้าที่พัสดุจะได้มีเวลาเรียนรู้

การใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) มากขึ้น 

และเพ่ือท าให้การปฏบัิติงามีประสทิธภิาพ 

              4.  ปัญหาด้านกฎหมาย 

                   4.1 จัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ                     

ที่แ ก้ไขเ พ่ิมเติม และหนังสือเ วียนต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และอบรมเกี่ ยวระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย                     

ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP)โดยก าหนดระยะเวลา 2 คร้ังต่อปีงบประมาณ 

                   4.2  สุ่ ม ใ ห้ เ จ้ าห น้ าที่ พั ส ดุ ในส า นั ก ง านของส า นั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษ า                     

ข้ันพ้ืนฐานท าแบบทดสอบ เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระเบียบและระบบ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เกบ็

ข้อมูลโดยการสุ่มเป็นส านักงาน 

              5.  ปัญหาด้านข้อมูล 

                   5.1 จัดท าแบบฟอร์ม ส าหรับผู้ค้ารายใหม่ที่เข้ามาติดต่อกบัส านักงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก

แก่ผู้ค้า เพ่ือที่ผู้ค้าจะได้ด าเนินจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมในการมาติดต่องาน และเจ้าหน้าที่พัสดุจะได้มีข้อมูล

ที่ครบถ้วนในการลงข้อมูลในระบบ 

      5.2 จัดท าคู่มือแจกผู้ค้ารายใหม่ เกี่ยวกบัข้ันตอนสมัครผู้ค้ากบัภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เพ่ือ

ช่วยลดปัญหาในกรณีผู้ค้ารายใหม่ที่ช้ีแจงว่าไม่เข้าใจข้ันตอนในการสมัครผู้ค้ากบักรมบัญชีกลาง 

                   5.3 แจงรายละเอยีดขั้นตอน ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 

ถึงระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้ผู้ค้าทราบถึงขึ้ นตอนรายละเอียด ระยะเวลาการได้รับเงินกับหน่วยงาน

ภาครัฐ  

 ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป 

 1. การศึกษาปัญหาในการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์                            

(e-Government Procurement : e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

              2.  การศึกษาปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีประกวดราค าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)                

ในการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP)      

              3. การศึกษาปัญหาแนวทางการใช้งานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเลก็ทรอนิกส ์

(Government Fiscal Management System : GFMIS) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
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