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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างที่ใช้ในการ 
ศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จ านวน 115 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test One Way 
ANOVA โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า 1) บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เห็นว่า การจัดหา
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีความเหมาะสมหรือมี
ประโยชน์มาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลและปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการท างาน และความรู้เกี่ยวกับ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานไม่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อัตราเงินเดือน  

 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดหาพัสดุ, ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
1อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 
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Abstract 
 
 The objectives were 1) to study the opinions of the Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Energy on Procurement by Electronic bidding Method of the 
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Energy. 2) to compare the opinion of 
the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Energy on Procurement by Electronic 
bidding Method of the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Energy, classified 
by personal factors and Knowledge related to Procurement by Electronic bidding 
Method. The samples consisted of 115 people in The Permanent Secretary Ministry 
of Energy. Data were collected by using questionnaire and analyzed by using the 
statistical analysis. Statistical tools employed for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA. The level of statistical significance 
was set at .05 level. 
 The result of this study found that: 1) Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Energy Procurement by electronic bidding method of the Office of the  
Permanent Secretary of the Ministry of Energy is appropriate or very useful.   
2) Comparison of Opinions of Office of the Permanent Secretary, Ministry of Energy 
on Procurement by Electronic Bidding Method of the Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Energy, by Personal Factors and Knowledge Factors Related to 
Procurement by Electronic Bidding. It was found that the sample had sex, age, 
educational level, marital status, working duration and the knowledge of procurement 
by electronic bidding method is different. There was no difference in opinions on 
electronic packages procurement by the Office of the Permanent Secretary, Ministry 
of Energy excepting personal factors in terms of salaries. 
 

บทน า 
 

รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ซึ่งจะมาทดแทนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบเดิม เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการท างานใน
ภาครัฐ ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นระบบงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงศูนย์รวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และพัสดุภาครัฐ และยังเป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและ
บริการภาครัฐ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อและข้อมูลผู้ค้า นอกจากนี้ e-GP ยังสามารถ
เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องอันเป็นการขยายขอบเขตของฐานข้อมูล ดังนั้น e-GP 
จึงเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่สามารถ
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ตอบสนองต่อการเปิดตลาดเสรีได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนและทั่วถึง เพ่ือแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนการ
บันทึกข้อมูล และปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time ในระบบ 
รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้  อีกทั้ง e-GP ยังเพ่ิมความ
โปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ลดปัญหาการฮ้ัวได้ใน
ระดับหนึ่ง และลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาหลักในสังคมไทย 

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนว
ทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และมีการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับส าหรับการจัดหาพัสดุของส่วนราชการส่วนราชการ
น าร่องตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานเป็นส่วนราชการ
น าร่อง ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ประกาศดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการหนึ่งที่
หน่วยงานจะต้องใช้ส าหรับการจัดหาพัสดุ ทั้งนีส้ านักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ให้ความส าคัญกับ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีดังกล่าว และพบว่ายังมีบุคลากรจ านวนหนึ่งได้สอบถามข้อมูลวิธีการปฏิบัติ 
และขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และยังมี
บุคลากรบางส่วนที่ไมไ่ดใ้ห้ความส าคัญกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหาก
ไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงย่อมส่งผลเสีย และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน แต่ขณะเดียวกันความคิดเห็นของบุคลากรดังกล่าวย่อมสะท้อนถึงผล
ด าเนินการในจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานหรือไม่ อย่างไร ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าปัญหาดังกล่าวข้างต้นควรได้รับ
ความสนใจเป็นพิเศษ และควรท าการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ อาจน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
หรือเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ    
2. อายุ 
3.ระดับการศึกษา 
4. อัตราเงินเดือน 
5. สถานภาพสมรส 
7. ระยะเวลาในการท างาน 
 

ความคิดเห็นของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงานต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวแปรอิสระ (X)   ตัวแปรตาม (Y)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมมติฐานในการศึกษา 
 

สมมุติฐานที่ 1 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ต่างกัน 

1.1 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่างกัน 

1.2 บุคลากรส านักงานปลักระทรวงพลังงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่างกัน 

ความรู้ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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1.3 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่างกัน 

1.4 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีอัตราเงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่างกัน 

1.5 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่างกัน 

1.6 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีระยะเวลาท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 2 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่างกัน 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานในครั้งนี้ มีขอบเขตใน
การศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ จ านวน 161 คน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 115 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

 เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการท างาน  แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบให้เลือกตอบ จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานของการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบสอบถามชนิด ใช่ - ไม่ใช่ มีหลักการให้คะแนน คือ ข้อที่ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ข้อ
ที่ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 20 ข้อ  
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ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มี
ต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ลักษณะค าถาม
จะเป็นแบบ Rating Scale แบบ Likert จ านวน 20 ข้อ โดยแบ่งคะแนนออกเป็น  5 ระดับ  

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ค่าสถิติท่ีใช้มีดังต่อไปนี้ 

 1. ค่าร้อยละ (percentage) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อัตราเงินเดือน สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการท างาน  
 2. ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลความคิดเห็นของ
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานปลัดกะทรวงพลังงาน 
 3. ค่า t-test ใช้ทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ส าหรับตัวแปรที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้ทดสอบเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 
 ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ก าหนดที่ระดับ 0.05   
 

ผลการศึกษา 
 
 ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับมาก จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 มีความรู้ใน
ระดับน้อย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ค่าเฉลี่ยความรู้โดยรวมเท่ากับ 0.65  

บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานเห็นว่า การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีความเหมาะสมหรือมีประโยชน์มาก (x̄ = 3.90)   

 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 
สมมุติฐานที่ 1 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 1.1 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่างกัน พบว่า 
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 สมมุติฐานที่ 1.2 บุคลากรส านักงานปลักระทรวงพลังงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่างกัน พบว่า 
บุคลากรส านักงานปลักระทรวงพลังงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
  สมมุติฐานที่ 1.3 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ต่างกัน พบว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานไม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
  สมมุติฐานที่ 1.4 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีอัตราเงินเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ต่างกัน พบว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีอัตราเงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
  สมมุติฐานที่ 1.5 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ต่างกัน พบว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานไม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
  สมมุติฐานที่ 1.6 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีระยะเวลาในการท างานต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ต่างกัน พบว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีระยะเวลาในการท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานไม่
ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมุติฐานที่ 2 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่างกัน พบว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ข้อวิจารณ์ 
 
  ในการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ผลการศึกษาสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

ในส่วนความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ในภาพรวม
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์มากหรือในระดับสูง (x̄ = 0.65) เมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่องที่บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มากในสามอันดับแรกคือ การด าเนินการซื้อหรือ
จ้างด้วยวิธี e - bidding ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (x̄ = 0.95) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้เสนอรายงานตามระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 27 ไปพร้อมกับร่างประกาศและร่าง
เอกสาร e – bidding ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
(x̄ = 0.94) และตัวแปรหลักประเภทบังคับส าหรับใช้ก าหนดเป็นเกณฑ์  Price Performance คือ 
ราคาที่เสนอราคา (Price) (x̄ = 0.90) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานมี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูงหรือมาก หมายความว่า 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้มีการจัดฝึกอบรมด้านพัสดุในเชิงวิชาการและปฏิบัติการให้กับ
บุคลากรตรงตามวัตถุประสงคข์องหน่วยงาน ท าให้บุคลากรมีความรู้เข้าใจในรายละเอียดและขั้นตอน
ที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างที่ถูกต้องในระดับหนึ่ง  แต่ก็ยังมี
บางเรื่องที่บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์น้อย 
 ในส่วนความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พบว่า ในภาพรวมบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เห็นว่า การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีความเหมาะสมหรือมีประโยชน์มาก (x̄ = 3.90) เมื่อพิจารณาในแต่
ละเรื่องจากความคิดเห็นมีความเหมาะสมหรือมีประโยชน์มาก สามอันดับสูงสุด คือ  การจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธี e – bidding เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนหรือมีการอุทธรณ์จากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (x̄ = 4.14) รองลงมาคือ การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน
ฐานข้อมูลกลางอย่างเป็นระบบสามารถค้นหาสะดวกและรวดเร็ว ( x̄ = 4.14) และบุคลากร หรือ
หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าดูข้อมูลทางระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงานได้เฉพาะข้อมูลที่
สามารถเปิดเผยได้ (x̄ = 4.09) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเรื่องจากสองอันดับสุดท้ายคือ อันดับที่ 19 
ซ่ึงมีความคิดเห็นในระดับมากก็จริง แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยแล้วไม่ต่างกับอันดับที่ 
20 มากนัก คือ การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e – bidding เป็นวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลา
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (x̄ = 3.69) และอันดับที่ 20 มีความคิดเห็นในระดับปานกลางคือ การ
จัดหาพัสดุด้วยวิธี e – bidding ท าให้หน่วยงานลดค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุ ( x̄ = 3.46) ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีความคิดเห็นมีต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวด
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ราคาอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก หมายความว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานเห็นว่า
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดประโยชน์แก่ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
มาก โดยสอดคล้องกับหลักการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดี คือเกิดความคุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดหามีคุณภาพ
หรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานมากที่สุดและมีราคาที่เหมาะสม 
มีความโปร่งใส โดยการจัดหาพัสดุกระท าโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มี
หลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการหาพัสดุในทุกขั้นตอน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีการวางแผนการจัดหาพัสดุล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
มีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดหาพัสดุทุกปี รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้โดยมีการ
เก็บข้อมูลด าเนินการหาพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ แต่หากพิจารณาในแต่ละ
เรื่องแล้วสามารถอธิบายได้ดังนี ้
 1. การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e – bidding ท าให้มีการเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน หรือมีการ
อุทธรณ์จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ  
e-mail หรือยื่นเอกสารโดยตรงกับส่วนราชการ หรือส่งเอกสารไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งการจัดหาพัสดุ
แบบเดิมนั้นหากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนหรืออุทธรณ์จะต้องเดินทางไปยังส่วนราชการ โดยการยื่น
เอกสารเพียงอย่างเดียว อาจท าให้การร้องเรียนหรืออุทธรณ์อาจไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ในส่วน
การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในฐานข้อมูลกลางอย่างเป็นระบบสามารถค้นหาสะดวกและรวดเร็ว 
ซึ่งสามารถเปิดระบบ e-GP แล้วค้นหาข้อมูลที่ต้องการใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 วินาที แต่การจัดหาพัสดุ
แบบเดิมนั้นจะจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ หากจ าเป็นต้องค้นหาจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 
10 - 30 นาที หรือมากกว่านั้นและเสี่ยงต่อการสูญหายของเอกสาร และการที่บุคลากรหรือหน่วยงาน
ภายนอกสามารถเข้าดูข้อมูลทางระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงานได้เฉพาะข้อมูลที่สามารถ
เปิดเผยได้ โดยมีการก าหนดสิทธิของบุคลากรหรือบุคคลภายนอกตามล าดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูล 
ซึ่งการจัดหาพัสดุแบบเดิมนั้นการที่จะเข้าดูข้อมูลได้หรือไม่นั้นอยู่ที่หน่วยงานจะพิจารณา  
 2. ประเด็นการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e – bidding ท าให้หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายประเภท
วัสดุได้เพียงบางส่วน หรืออาจยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุได้จริงหรือไม่ ซึ่งการ
จัดหาพัสดุแบบเดิมนั้นใช้เอกสารแบบกระดาษในทุกขั้นตอนรวมทั้งต้องผลิตเอกสารจ านวนมาก
ส าหรับให้กับผู้ค้า โดยที่ผู้ค้าจะต้องจัดท าเอกสารเองเพ่ือยื่นเสนอราคาต่อส่วนราชการ ซึ่งแตกต่าง
จากปัจจุบัน ไม่ต้องผลิตเอกสารให้กับผู้ค้า เนื่องจากก าหนดให้ผู้ค้า download หรือ upload ใน
ระบบ e – GP ได้เอง แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานยังคงต้อง download และจัดพิมพ์เอกสารการเสนอ
ราคาของผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทางระบบ e-GP ซึ่งมีปริมาณมาก และในส่วนประเด็นการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธี e – bidding อาจไม่ได้เป็นวิธีการที่สะดวก รวดเร็วและอาจไม่ได้ลดระยะเวลาการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน โดยในขั้นตอนการน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะหรือวิจารณ์นั้น 
กรณีมีผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์จะต้องมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวอีกครั้งไปจนกว่าจะไม่มี
ผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์ ซึ่งการจัดหาพัสดุแบบเดิมจะไม่มีขั้นตอนดังกล่าว 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับความคิดเห็นของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พบว่า 

1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาใน
การท างานไม่มีผลท าให้ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล อัตราเงินเดือนมีผลท าให้ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ปัจจัยความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลท าให้
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษา เรื่องความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้ศึกษาขอเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

1. จากข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นข้อ 4 การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e – bidding ไม่ได้ท า
ให้หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุได้เลย ดังนั้น ในขั้นตอนการจัดพิมพ์เอกสารการเสนอ
ราคาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของผู้เสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผ่านทางระบบ  e-GP 
ควรจัดพิมพ์เฉพาะเอกสารที่จ าเป็น หรือเฉพาะเอกสารของรายที่ชนะการเสนอราคาและได้รับการ
คัดเลือกแล้วเท่านั้น เพื่อน าไปจัดท าสัญญาซื้อหรือจ้างต่อไป ส่วนเอกสารอ่ืน ๆ ที่ไม่จ าเป็นควรเก็บไว้
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic files) โดยขอท าความตกลงหรือยกเว้นกับกรมบัญชีกลาง 
จึงจะสามารถท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุได้จริง 
  2. จากข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นข้อ 13 การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e – bidding ไม่ได้ท าให้
สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานแต่อย่างใด ดังนั้นในขั้นตอนการจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หน่วยงานควรก าหนดแบบฟอร์ม TOR ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ผู้รับผิดชอบควรก าหนด spec ให้ชัดเจน เพ่ือสะดวกและรวดเร็ว และไม่ควรก าหนด spec ที่ระบุ
เฉพาะเจาะจงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือในลักษณะกีดกันผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง เพื่อยุติข้อเสนอแนะหรือ
วิจารณ์ จึงจะสามารถลดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้จริง 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

  1.  ควรมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้อีก โดยอาจศึกษาจากส่วนราชการอ่ืนๆ หรืออาจศึกษา
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการ
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