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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจดัจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมยุทธศึกษาทหารบก ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
และปรับปรุงพัฒนาการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมยุทธศึกษา
ทหารบก โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ของกรมยุทธศึกษาทหารบก มีแนวทางในการด าเนินการที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 และมีการปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดโดยมุ่งเน้นการน า
นวัตกรรมด้านกระบวนการมาใช้ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ที่ยึดหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ส่วนปัญหาและอุปสรรค พบว่า  
1) ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 2) ปัญหาด้านความซับซ้อนในการด าเนินงาน 3) ปัญหาด้าน
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 4) ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ไม่เสถียรภาพ ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาพบว่า  
1) มีการแนะแนวความรู้เกี่ยวกับระบบ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) มีการเตรียมคู่มือด้านบทกฎหมายไว้ประจ าแผนก 
3) หัวหน้าสายงานมีการวางแผนแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นทีม 4) มีการสร้างเครือข่ายการท างานภายในสายงาน
ภายในองคก์ร 5) เจ้าหนา้ทีม่ีการซื้อโมเดม็อินเทอร์เนต็มาต่อแยกเอง จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ควรมีการทบทวนข้อกฎหมาย 2) องค์กรควรให้ความส าคญัต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 3) ควรสนับสนุน
ให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและระบบอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ 4) ควรน าวิธีการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
มาปรับใช้ในองค์กร 5) ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที ่เช่น ค่าตอบแทนในรูปของเงินค่าเสี่ยงภัย 
หรือหากเป็นไปได้ ควรสนับสนุนให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับเจ้าหน้าที่สายงานนี้ 6) ควรมีการปลูกฝังให้มีการยอมรับ
ในเรื่องของนวัตกรรม ส่งเสรมิองค์ความรู้เกีย่วกับการน านวัตกรรมมาประยุกต์ในการท างานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
การจัดซื้อ 4.0 

 
ค าส าคัญ: นวัตกรรม จัดซื้อจดัจา้ง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP กรมยุทธศึกษาทหารบก 

 
บทน า 
 กรมยุทธศึกษาทหารบก (2561) ได้บัญญัติไว้ว่า กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นหน่วยส่วนการศึกษาที่ส าคัญยิ่ง
หน่วยหนึ่งในกองทัพบก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัย 
โดยกรมยุทธศึกษาทหารบกนอกจากจะเปน็หน่วยการศึกษาแล้ว ยังเป็นหน่วยบังคับบัญชาหน่วยรอง คือ ศูนยก์ารทหารราบ, 
ศูนย์การทหารม้า, ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และโรงเรียนนายสิบทหารบก โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ
ฝึกศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตก าลังพลให้เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและคุณธรรมตามนโยบายของกองทัพบก  
และมีภารกิจในการประสานงาน แนะน า ก ากับการ ด าเนินการ สนับสนุน ตรวจตราเกี่ยวกับการฝึกและศึกษาของบุคคล
และหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก ทั้งในและนอกกองทัพบก รวมทั้งในต่างประเทศ อีกทั้งอ านวยการฝึกและศึกษาวิทยาการ
เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ และการอนุศาสนาจารย์ของกองทัพบก รวมถึงปกครองบังคับบัญชา
หน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมก าหนด โดยมีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ซึ่งมีพันธกิจ 

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของ
กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ดังนี้ 1) ด้านการฝึกระดับบุคคลและระดับหน่วย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 2) ด้านการศึกษา
ให้กับก าลังพลของกองทัพบกท้ังในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบการศึกษาใหส้อดคล้องกับความต้องการของ
ทบ. 3) ด าเนินการสนับสนุนด้านการฝึกศึกษา และการวิจัยพัฒนาให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและเป็นระบบ 4) 
ด าเนินการผลิต สรรหาและพัฒนาก าลังพลให้มีประสิทธิภาพและคุณธรรมเพื่อสนองต่อภารกิจ 5) ส่งเสรมิก าลังพลให้มี
ความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์สามารถติดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

จากวิสัยทัศน์ ภารกิจและพันธกิจกรมยุทธศึกษาทหารบก จะเห็นไดถ้ึงความส าคัญของหน่วยท่ีจะท าให้
กองทัพบกเป็นกองทัพที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัตน์ สามารถรักษาความมั่นคงของชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

 การบริหารในยุคใหม่จ าเป็นต้องน าแนวความคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ภารกิจและพันธกิจ โดยนวัตกรรม (Innovation) คือการใช้ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ เช่น 
บริหาร ผลติภณัฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ (Service, Product, Process) เป็นกระบวนการทีส่ร้างความคิดใหม่ๆ  
ทางเลือกใหม่ การแก้ปญัหาแนวทางใหม่ๆ  ในแบบทีแ่ตกต่างกนัไปเพื่อให้บรรลุเปา้หมายขององค์การ 
 การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะจะท าให้งบประมาณแผ่นดินได้รับประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด 
ประกอบกับได้มีการปฏิรูประบบราชการ ที่ส่งผลให้การบริหารงานภาครัฐได้พัฒนาไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government) หรือวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (New Public Management: NPM) ที่มุ่งเน้นกับการให้ความ 
ส าคัญในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมาช่วยใน
การบริหารงานของภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th ได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ได้มกีารประกาศใช้
พระราชบญัญตัิการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและการบริหารพสัดุโดยใช้เงินงบประมาณ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ เกดิความคุ้มค่าตอ่ภารกิจของรัฐและป้องกัน
ปัญหาการทุจริต และมผีลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีผลให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือเวียน กฎ ข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุถูกยกเลิกไปทั้งหมด 
จะสามารถน ามาใช้ได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ในช่วงเวลาที่เป็นไปตามบทเฉพาะกาลเท่านั้น  
             ดังนั้นการที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างใหม่ขึ้นบงัคับใช้ จึงท าใหใ้ห้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏบิัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐทุกคนต้องศึกษากฎหมายใหม่อย่างเร่งรีบ เนื่องจากต้องใช้ปฏิบัติงานในทันที เพื่อให้ทันในห้วงของ
ปีงบประมาณนั้นๆ และด้วยความยากของกฎหมายและเนื้องานที่มีท้ังปริมาณ ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน การตีความ 
ความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายๆเรื่อง ท่ียังไมไ่ดร้ับค าตอบอีกบางส่วน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการท างานผ่าน
ระบบ e-GP ที่ท าให้การปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น มีปัญหาค่อนข้างมาก ถึงแม้เวลานี้เราจะผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วก็
ตาม แต่ก็ยังคงเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวระบบ e-GP ในการปฏิบัติงานอยู่เรื่อยๆ ท าให้เกดิความสับสนและความล่าช้า
ในการด าเนินงานของผู้ปฏิบตัิงาน 
             จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ผู้วิจยัซึ่งเปน็ข้าราชการที่อยู่ในฝ่ายจัดซื้อจดัจา้ง กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก จึงมีความประสงคท์ี่จะศึกษาการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจดัจ้าง กรมยุทธศึกษา
ทหารบก โดยจะเป็นการศึกษาแนวทาง วธิีการ อุปสรรคและปญัหาของการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง เพื่อจะหาข้อเสนอแนะ
ส าหรับการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานจดัซื้อจัดจ้างของกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แบบใหม่ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธ ีดังนี้  
1. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสมัภาษณ์

แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured or format interview)  
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2. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วาสาร 
สิ่งพิมพ ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ์ดุษฎีนิพนธ ์รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ข้อมูลทั่วไป
กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร ข้าราชการของกรมยุทธศึกษาทหารบก ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานจดัซื้อจัดจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมยุทธศึกษาทหารบก  
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ ดังนี้  
     1) เป็นผู้บังคับบัญชาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดูแลสายงานส่งก าลังโดยตรง ได้แก่ 

ผู้อ านวยการกองส่งก าลังบ ารุง หัวหน้ากองบริการ กรมยุทธศึกษาทหารบก จ านวน 2 คน  
     2) เป็นหัวหนา้ควบคมุการปฏิบตัิงานด้านการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นผู้ที่การก ากับดูแล ควบคุม วางแผน

งาน และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานจัดซื้อจัดจ้าง และกับผู้ประกอบการร้านค้า รวมถึง
บริษัทต่างๆ ได้แก่ หัวหน้าแผนกพลาธิการ กองบริการ กรมยุทธศกึษาทหารบก จ านวน 1 คน  

     3) เป็นเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปฏิบตัิงานจัดซื้อจดัจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิัติงานสายสง่ก าลัง เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแผนกพลาธิการ จ านวน 7 คน  
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 

(Structured interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม การเรียงล าดับค าถามที่
แน่นอนตายตัวเพื่อใช้สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม

เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่  
     1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  
     1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น  
     1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ ์เป็นงานท่ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด  
     1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารทีส่่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 

นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ คูม่ือปฏิบตัิงาน ประกาศ ค าสัง่ เป็นต้น  
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยไดต้ิดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคลเพื่อขอนัด

หมายวัน-เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมท้ังอธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้ทราบอยา่งคร่าวๆ และก่อน
การสัมภาษณผ์ู้วิจัยจะอธิบายวัตถปุระสงค์ของการวิจยัอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ไปใช้ในการ
วิเคราะหเ์ชิงวิชาการเท่าน้ัน รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง 
และในระหว่างการสมัภาษณ์ผู้วจิยัจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่าน้ัน 

 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการวจิัยนี้เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์

ดังนี้  
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1. ผู้วิจัยน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเดน็ตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ เพื่อสรุปผลการวิจัยแยก
เป็นประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถปุระสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้สามประเด็น ได้แก่ แนวทางการน านวตักรรมมาใช้ใน
การบริหารงานจัดซื้อจดัจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมยุทธศึกษาทหารบก สภาพปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจดั
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-GP) กรมยุทธศึกษาทหารบก  
 2. น าผลการวจิัยทั้งสามประเด็นดงักล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมลูจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
การจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดิมจะมรีะเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดุด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (Electronic Auction : 
e - Auction) รวมทั้งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจดัหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2558 เป็นหลักในการปฏิบัติ แต่ต่อมาเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศให้มีการใช้
บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 (2560) ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัตสิาระส าคญัเกี่ยวกับหลักการจดัซื้อจัดจ้าง การจัดท า
แผนและวิธีการ ไว้ดังน้ี 
           มาตรา 8 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่
หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคลอ้งกับหลักการดังต่อไปนี ้
          (1) คุ้มค่าโดยพัสดุที่จัดซือ้จัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคณุลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของ
หน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
          (2) โปร่งใสโดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุต้องกระท าโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันมีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ 
มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจนและมีการเปดิเผยข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุในทุกข้ันตอน 
          (3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและ
เปิดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุ 
          (4) ตรวจสอบไดโ้ดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุหากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ
หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอื่นการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

สรุปหลักการจดัซื้อจัดจ้าง ตาม มาตรา 8 ได้ว่าต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ 
- คุ้มค่า  
- โปร่งใส (ต้องกระท าโดยเปิดเผย และเปิดโอกาสใหม้ีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม) 
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- ประสิทธิภาพประสิทธิผล  
- ตรวจสอบได ้
มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่ การซื้อหรือจา้ง (1) มีความจ าเป็นเร่งด่วน ใช้ในราชการลับ 
ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ) (2) วงเงินตามกฎกระทรวง และฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัย เป็น
พัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) (ฉ) จ้างท่ีปรึกษา (3) วงเงินตามกฎกระทรวง หรือจ าเป็นเร่งด่วน
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ตามมาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ) จ้างออกแบบและควบคุมงาน (4) มีความจ าเป็นเร่งด่วน
หรือท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ตามมาตรา 82 (3) 
             มาตรา 57 รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

สรปุได้ว่าการจดัท าแผนและวิธีการจัดซื้อจดัจา้ง ตอ้งมีการเปดิเผยข้อมลูการจัดซือ้จดัจ้างใน ระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ กรมบัญชีกลางในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผนการจดัซื้อจัดจ้าง, การประกาศเชิญชวน, 
ราคากลาง, เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ, การประกาศผลผู้ชนะ, การยกเลิกการจัดซื้อจัด จ้าง, การท าสัญญา และการบริหารสญัญา 
          ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2560) ระบุว่า โดยที่
เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยระเบียบได้ก าหนดว่า 
          ข้อ 9 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่
จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เปน็เอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่
ก าหนดในระเบียบนี ้
          ข้อ 10 ให้กรมบัญชีกลางจัดท าแนวทางปฏิบัติในการด าเนนิการจัดซื้อจดัจ้างผ่านทางระบบจดัซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนนิการ 
          กรมบัญชีกลาง (2560) ได้ระบไุว้ว่า เพื่อให้หน่วยงานของรฐัและผูป้ระกอบการสามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบฯ ข้อ 9 และข้อ 10 
ดังกล่าวข้างต้น ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government 
Procurement : e-GP ) ดังนี ้

1. คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดังนี้ 
1.1 หน่วยงานของรัฐ 
 1.1.1 คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 1.1.2 คู่มือการจัดท าแผนจดัซื้อจดัจ้างในระบบ e-GP ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
      1.1.3 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจดัซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 1.1.4 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับ

หน่วยงานของรัฐ 
 1.1.5 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

1.1.6 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 1.2 ผู้ค้ากับภาครัฐ 
  1.2.1 คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP ส าหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 
  1.2.2 คู่มือ e-market กรณี RFQ ส าหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 
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  1.2.3 คู่มือ e-market กรณ ีThai Auction ส าหรับผู้คา้กับภาครัฐ 
  1.2.4 คู่มือ e-bidding ส าหรับผู้คา้กับภาครัฐ 
  1.2.5 คู่มือ e-Catalog ส าหรับผู้คา้กับภาครัฐ 
          ทั้งนี้ สามารถดาวโหลด คูม่ือ เอกสาร วิดโีอสาธิต ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ “คู่มือ
ผู้ใช้งานในระบบ e-GP ตามพระราชบัญญัตฯิ” 

2. การจัดซื้อจดัจ้างท่ีไมต่้องด าเนินการในระบบ e-GP 
2.1 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฯ 

มาตรา 11 (1) (2) (3) (4) 
2.2 การจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.2.1 กรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง

ต่ ากว่า 5,000 บาท 
 2.2.2 กรณีรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล 

มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือก ากับของรฐัสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง วงเงนิการจัดซื้อจดัจ้างไม่เกิน 100,000 บาท 

  2.2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างตาม ข้อ 79 วรรค 2 
  2.2.4 กรณีจ้างเหมาบคุคลธรรมดาตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค 0421.4/ว.82 

ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 
  2.2.5 กรณีการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไมม่ีภาชนะเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง 

 3. การเตรยีมเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 
  เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับการใช้งานระบบ e-GP ต้องมีคุณลักษณะขั้นต่ าเป็นระบบปฏิบัตกิารตั้งแต่ Windows 7 
ขึ้นไป บราวเซอร์ (Browser) ส าหรบัเข้าอินเทอรเ์น็ต คือ Internet Explorer ตั้งแตเ่วอร์ชั่น 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome 
ตั้งแตเ่วอร์ชั่น 40 ขึ้นไป และต้องตั้งค่า Pop up / setup Configuration รวมถึงตั้งคา่หนา้กระดาษส าหรับการพิมพเ์อกสาร
จากระบบ e-GP คู่มือ setup Configuration IE และคู่มือการตั้งค่าหน้ากระดาษในการพิมพ์เอกสารจากระบบ e-GP 
            4. การติดต่อสอบถาม 
ส าหรับลายระเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สามารถติดตามข้อมลูข่าวสารและติดต่อสอบถามได้ที่
ช่องทางดังต่อไปนี้ 

 4.1 Facebook จัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 
       4.2 Call Center กรมบญัชีกลาง เบอร์โทรศัพท์ 0-2270-6400 กด 3 
 คณะกรรมการวินิจฉัยปญัหาการจดัซื้อคณะกรรมการจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐกรมบญัชีกลาง 
(2560) ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัตไิว้ดังน้ี คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พิจารณาแล้วเห็นควรวินิจฉัยแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี ้
 1. กรณีปกติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต้องใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็น
กรณีตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) ให้ใช้วิธีคัดเลือก หรือตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) 
(ง) ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  
 2. กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เดิมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษให้คณะกรรมการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือรับจ้างท างานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา และหากเห็นสมควรก็
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้นัน้ ตั้งแต่วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณดีังกล่าวสามารถด าเนินการไดโ้ดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) แล้วแต่กรณี ดังนี้  

http://www.gprocurement.go.th/


7 

 

           2.1 หากหน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) กรณีมคีวาม
จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 75 ก าหนดให้ด าเนินการ
โดยคณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดยวิธีคัดเลือก จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ี
หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือก  
           2.2 หากหน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) กรณีมี
ความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ กระบวนการจัดซื้อจดัจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78 (1) (ข) ก าหนดให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรงรายใดรายหนึ่งมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่า
ราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะท าได้  
 3. กรณีมีวงเงินในการจดัซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท เดิมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา โดยการให้เจ้าหน้าที่
พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหนา้ส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป หน่วยงานของรฐัต้องปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีดังกล่าวสามารถด าเนินการได้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดวงเงินในการจดัซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกนิ 500,000 บาท กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 79 ก าหนดให้เจ้าหน้าทีเ่จรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มอีาชีพขายหรือรับจา้งนั้นโดยตรงแลว้ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 4. กรณกีารจดัซื้อจดัจา้งโดยวิธีคัดเลือกกรณีมคีวามจ าเปน็เร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกดิเหตุการณ์
ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัด
จ้างครั้งหนึ่งไมเ่กิน 500,000 บาท ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีมคีวามจ าเปน็ต้องใช้พสัดุนั้นโดยฉุกเฉิน 
เนื่องจากเกิดอุบัตภิัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อตามมาตรา 56 (2) 
(ง) ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจดัจ้างตามความในพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ประกอบกับในขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกรณีการจัดซื้อจดัจ้าง
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจดัซื้อจัดจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) 
และตามมาตรา 56 (2) (ง) ก็ได้รับการยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงไดโ้ดยไม่
ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 66 วรรคสอง 
 5. การบันทึกข้อมูลในระบบการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
 หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจดัซือ้จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) และ (ง) เจ้าหน้าท่ี
สามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจดัจ้างในระบบ e-GP จนถึงขั้นตอนบันทึกรายละเอียดของรายงาน
ขอซื้อหรือขอจ้างที่ได้รับอนุมัติ (ขั้นตอนบันทึกเลขที่ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างในระบบ e-GP) เพื่อประกาศเปิดเผย
ข้อมูลประกาศราคากลางและการค านวณราคากลางของส านักงาน ป.ป.ช. ส าหรับการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้าง
ในขั้นตอนอ่ืนๆ ของวิธีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS ต้องบันทึกข้อมูลก่อนการจัดท า PO เพื่อ
เบิกจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการต่อไป 
 กรมยุทธศึกษาทหารบก (2561) ระบุไว้ว่า กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นหน่วยส่วนการศึกษาที่ส าคญัยิง่
หน่วยหนึ่งในกองทัพบก โดยเมื่อแรกที่จัดตั้ง "กรมยุทธนาธิการ" หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมนี้ มุ่งเน้นไปทางด้าน
กิจการทหาร ซึ่งจะต้องมีภารกิจในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางการทหารมาก และยังต้องปรับปรุงหน่วยงานอีก
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หลายดา้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จพระจลุจอม เกลา้เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง 
กรมยุทธศึกษา เพื่อมีหน้าที่จัดการศึกษาของนักเรียนนายทหารบกโดยเฉพาะ และเมื่อปี พ.ศ. 2457 ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เปลี่ยนนาม กรมยุทธศึกษา เป็น กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ 25 กันยายน พ.ศ. 2457 จนกระทั่งเมื่อ
สงครามโลกครั้งที่สองยุติลง กระทรวงกลาโหม จึงได้จดัอัตรากองทัพบกใหม่ ซึ่งกรมยุทธศึกษาทหารบกได้มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ เปลี่ยนนาม "กรมยุทธศึกษาทหารบก"  เป็น "โรงเรียนนายร้อยทหารบก" ส่วนกรมยุทธศึกษาทหารบกเดิม
นั้น คงท าหน้าที่อ านวยการศึกษาใหแ้ก่นักเรียนนายทหารต่อไป โดยเปลี่ยนนามเป็นกรมจเรทหารบก หลังจากนั้น
กองทัพบกได้พิจารณาเห็นว่า การเรียกนามหน่วยนี้ว่า กรมจเรทหารบก น่าจะไม่เหมาะ จึงได้เปลี่ยนนามหน่วยนี้เสีย
ใหม่ ซึ่งเป็นช่ือเรียกกันมาจนบัดนี้ว่า "กรมยุทธศึกษาทหารบก"  (Army Field Forces) เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2495 มหีน้าที่
อ านวยการในเรื่องการฝึกของหน่วยทหารทั่วทั้งกองทัพบก และอ านวยการศึกษาแก่โรงเรียนทหารบกทุกโรงเรียน เว้น
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ เท่านั้น 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 กองทัพบกพิจารณาเห็นความจ าเป็นที่จะต้องจัดหน่วยทหารขึ้นหน่วยหนึ่งเพื่อรบั
ภารกิจการฝึกทหารในเบื้องต้นจาหน่วยกรมกอง ทางราชการจึงได้อนุมัติให้จัดตั้ง "ศูนย์ฝึกก าลังทดแทน"  ในความ
อ านวยการของกรมยุทธศึกษาทหารบกขึ้นที่ "ปราณบุรี" ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2499  ดังนั้น กรมยุทธศึกษาทหารบกจึงมี
หน่วยขึ้นตรงเพิ่มขึ้นอีกหน่วยหนึ่ง คือ โรงเรียนนายสิบทหารบก"  กองทัพบกได้มอบให้กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นหน่วย
บังคับบัญชาโรงเรียนนายสิบทหารบก ตามค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 306/09 และให้มีที่ตั้งปกติที่ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบครีีขันธ์ และตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 ได้มีการเรยีกนามหน่วยขึ้นมาใหม่ว่า “กรมยุทธศึกษาทหารบก” และเรียก
เป็นภาษาอังกฤษว่า "Army Filed Forces" จนกระทั่งปี พ.ศ.2524 กรมยุทธศึกษาทหารบกไดม้ีการขอเปลี่ยนนาม
ภาษาอังกฤษเป็น "Army Training Command" เพื่อต้องการให้มีความหมายที่ตรงกับภารกิจของหน่วย โดยมีวิสัยทัศน์
คือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการฝึกศกึษาวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตก าลงัพลให้เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและคณุธรรม
ตามนโยบายของกองทัพบก 
 การน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) ของกรมยุทธ
ศึกษาทหารบกนั้น จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดในการเดินหน้าของกองทัพบก เนื่องจากจากภารกิจท่ีได้รบัมอบหมาย 
และจากโครงสร้างของกรมยุทธศกึษาทหารบก ที่มีหน่วยขึ้นตรงกับกรมยุทธศึกษาทหารบกค่อนข้างมาก ซึ่งแต่ละ
หน่วยนับว่ามีความส าคญัต่อกองทัพบกเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นดา้นการฝึก ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาและการวิจัย 
หรือแม้แต่การคดัสรรบคุลากรเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร ท าให้กรมยุทธศกึษาทหารบกต้องมกีารด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด กรมยุทธศึกษาทหารบกจึงได้ยึดแนวทางในการด าเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ.2560 
และแนวทางปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดให้
กรมบัญชีกลาง จัดท าแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากสิ่งที่ได้จากการจัดหานั้น มีผลต่อการผลิตก าลังพลที่มีประสิทธิภาพของกองทัพบกต่อไปในอนาคต 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ เรียงล าดับ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้  

1. แนวทางการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก มีดังนี ้

       1) การน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-GP) ของกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก มีแนวทางการด าเนินการที่เป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บังคับตามพระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีหลักการจัดซื้อจัดจ้างที่ยึดหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใส (กล่าวคือ ต้องกระท า
โดยเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม) ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้  

       2) การน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก มีแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดใหก้รมบญัชีกลางจัดท าแนวทางปฏิบัติในการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 
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ที่มุ่งเน้นการน านวัตกรรมด้านกระบวนการมาใช้ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านในระบบ
เครือข่าย โดยจะต้องมีการจดัท าแผนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเปดิเผย โดยมีการเปิดเผยข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครดั 

       3) การน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก มุ่งเน้นการท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ โดยมีกระบวนการจดัซื้อจัดจ้างท่ีมกีารด าเนินการ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP กล่าวคือ มีการน าเอาเทคโนโลยีเครือข่ายทีม่ีรูปแบบการ
เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ มาใช้ในการด าเนินงานจดัซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความคุม้ค่าในการปฏิบัติงาน 
 2. ปัญหาและอุปสรรคทางการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP) กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกอบด้วย 
         1) ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และข้อปฏิบัติในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมาย และวิธีการปฏิบตัิที่ไม่สอดคล้องกัน ท าให้เจ้าหน้าท่ีสับสนไมเ่ข้าใจถึงวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงท าให้พบความผิดพลาดในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
    2) ปัญหาด้านความซับซ้อนในการด าเนินงาน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจดัซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการและขั้นตอนในการด าเนินการ และมีขั้นตอนมากขึ้น อีกทั้งตัว
ระบบเองที่ยังไม่เสถียรภาพพอต่อการใช้งานในจ านวนมาก หลุด ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง เกิดความล่าช้า  

        3) ปัญหาด้านบุคลากร เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานไมเ่พียงพอ อีกทั้งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสายงานยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีความช านาญในงานจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
อีกทั้งมีการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อย ซึ่งในการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ผู้ปฏิบัติงานใหม่จะต้องศึกษา
และท าความเข้าใจในระเบียบฯ และเรียนรู้วิธีการใช้งานในระบบใหม่  

          4) ปัญหาด้านเทคโนโลยี การเช่ือมระบบอินเตอรเ์น็ตทีไ่ม่ทั่วถึงและไมเ่พียงพอต่อการใช้งาน ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี รวมถึงความแรงของอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียรภาพต่อการใช้งานในระบบฯ 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมยทุธศึกษาทหารบก มีดังนี ้
    1) มีการแนะแนวความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ให้เกดิความเข้าใจแกเ่จ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  
         2) มีการเตรียมคูม่ือด้านบทกฎหมายไว้ประจ าแผนก แต่ด้วยกฎหมายไมส่อดคล้องกับหลักปฏิบัติ 
จึงใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีตัดสินใจแทน ซึ่งเห็นว่าควรมีการปรับปรงุกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ และปรับปรุงข้อระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกัน  
         3) หัวหน้าสายงานมีการวางแผนแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นทีม และก าหนดขอบเขตของงานท่ีต้อง
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล และแต่ละทีมไว้อย่างชัดเจน และรุ่นพ่ีคอยนิเทศสอนงานให้แก่ ผู้ปฏิบตัิงานใหม่  
         4) มีการสร้างเครือข่ายการท างานภายในสายงานเฉพาะในองค์กร มีการประสานงานกันภายใน
เครือข่าย ท้ังในด้านของข้อมูลภายในและภายนอกผ่านอินเทอรเ์น็ต  
         5) เจ้าหน้าท่ีมีการซื้อโมเด็มอินเทอร์เน็ต มาต่อแยกเอง 
 
            อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
แนวทางการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมยุทธ

ศึกษาทหารบก มีการด าเนินการที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดภุาครฐั พ.ศ.2560 โดยมหีลักการจดัซื้อจดัจา้งที่ยึดหลกัความคุ้มค่า สอดคล้องกับแนวคดิของ บญุเกยีรต ิการะเวกพันธุ์ 
(2561) ได้กลา่วสรุปว่า ความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐหมายถึง การด าเนินการของส่วนราชการที่เป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ 
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และการด าเนินการนั้นมีการปฏิบัตทิี่บรรลเุป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ใช้งบประมาณต่ า สะดวกรวดเร็ว มี
ความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและบรรลุภารกิจของรัฐ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วราภรณ์ คกมิ (2559) ได้ศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-Auction และ e-Bidding: 
กรณศีึกษากรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ผลการวิจัยสรุปวา่ การจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนกิส์ 
e-Bidting ท าให้ภาครัฐสามารถประหยดังบประมาณจากราคากลางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากการยึดหลัก
ความคุ้มค่าแล้ว การจดัซื้อจัดจา้งของกรมยุทธศึกษาทหารบก จะตอ้งมีการด าเนินงานท่ียดึหลักความโปร่งใสด้วย 
(กล่าวคือ ต้องกระท าโดยเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม) สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรัตน ์มีบุญ 
(2553) ได้ศึกษา ความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้างของประเทศไทยตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดุ 
พ.ศ. 2535 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐขององค์การการค้าโลก ผลการวิจัยสรุปว่า การจัดซื้อจัดจ้าง
ของประเทศไทยตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 นั้น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
ของการจัดหา ต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างของกรมยุทธศึกษาทหารบก ต้องเป็นการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประชาชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสามารถเข้าตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2561) ได้กล่าว
สรุปว่า ประสิทธิภาพ คือความสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลติตาม
วัตถุประสงค ์มีการจัดหาทรัพยากรที่ไดม้าตรฐาน มีคา่ใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการท างานที่ประหยัดทรัพยากร 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ วินเธอร์ (อ้างถึงใน ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) ได้กล่าวสรุปว่า การมรีัฐที่ประชาชน
เชื่อใจได้ รวมถึงการด าเนินการต่างๆ ของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐตอ้งถูกตรวจสอบได้ นอกจากนี้ การน านวัตกรรม
มาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ยังมแีนวทางปฏิบัติ
ในการด าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดให้
กรมบัญชีกลางจัดท าแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ที่มุ่งเน้นการน านวัตกรรม
ด้านกระบวนการมาใช้ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านในระบบเครือข่าย สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ภานุ ลิมมานนท์ (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
(process innovation) คือการพฒันาสร้างสรรค์ในด้านของกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความรู้
ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความรูใ้นเรื่องของส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงส่วนเช่ือมต่อระหว่างส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ เหลา่นั้น 
ตลอดจนถึงความรู้ในกระบวนการใหม่ๆ ทีส่ามารถส่งผลให้กระบวนการผลิตและกระบวนการท างานโดยรวม ทั้งนี้ ขั้นตอน
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมยุทธศึกษาทหารบก จะต้องมีการจัดท าแผนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเปิดเผย 
และมีการเปิดเผยข้อมูลการจดัซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรัตน ์มีบุญ (2553) ได้ศึกษา ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทยตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐขององค์การการค้าโลก 
ผลการวิจัยสรุปว่า การจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทย ก าหนดเรื่องความโปร่งใส ซึ่งครอบคลุมถึงกฎระเบยีบ แนวทาง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นส าคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและตรวจสอบได้ และนอกจากนี ้
การน านวตักรรมมาใช้ในการบรหิารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ยัง
มุ่งเน้นการท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการด าเนินการผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เนต็ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์e-GP เพื่อเป็นการประหยดัทรัพยากรในการบรหิารงาน และยังมีการน าเอาเทคโนโลยี
เครือข่ายที่มีรูปแบบการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ มาใช้ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ ์(2557) ได้กล่าวสรุปว่า การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุ
คลลากรในองค์การ โดยการส่งเสริม สนับสนับสนุน และพัฒนาหน่วยงานของรัฐการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government) อย่างเตม็รปูแบบ มกีารน าเทคโนโลยมีาใช้ภายในองค์การ เพื่อปรบัปรุงระบบการบรหิารใหม้ปีระสทิธิภาพ 
โปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบเวอร์ช่วล (Virtual Office) ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐาน 
พัฒนาโครงสร้างด้วยระบบงานอิเลก็ทรอนกิส์ และระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพื้นฐานหลักได้แก่ ระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐและเครื่องแม่ข่าย เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Goldsmith & Eggers (2004) 
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ได้กล่าวสรุปว่า อินเทอร์เน็ตช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านสารสนเทศได้อย่างมากมายมหาศาล อีเมล (จดหมายอิเล็กทรอนกิส์) 
และเทคโนโลยสีื่อสารอื่นๆ ทีส่ามารถช่วยให้การตดิต่อสื่อสารกับหุ้นสว่นต่างๆ ได้ดีและเร็วขึ้นโดยมีต้นทุนท่ีถูกลง เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การจัดประชุม การส่งเอกสารถึงกันและกัน ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งค่าใช้จ่าย
มากมายเหล่านี้สามารถลดลงได้อย่างมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิตา ธุวานนท์ (2547) ได้ศึกษา 
ประสิทธิภาพโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ทศท. คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ผลการวิจัยสรุปว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) มีกระบวนการใหผู้้ค้าเขา้มาอบรม
เพื่อทดลองใช้ระบบและขั้นตอนการเสนอราคาที่ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ซึ่งการเสนอราคาแต่ละครั้งจะปรากฏบนหน้า
จอคอมพิวเตอร์ตลอดระยะเวลาการประมูล  
 ปัญหาและอุปสรรคในการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
กรมยุทธศึกษาทหารบก มีประเดน็ท่ีน ามาอภิปรายดังนี ้

1. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับข้อกฎหมาย และข้อปฏิบตัิในการด าเนินงานจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ซึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมายที่ต้องเกี่ยวข้องกันหลายฉบับ และวิธีการปฏิบัติผ่านเครือข่ายที่ไม่สอดคล้อง
กัน ท าใหเ้จ้าหน้าทีส่ับสนไมเ่ข้าใจถงึวิธีการปฏิบตัิที่ถูกต้อง จึงท าให้พบความผดิพลาดในขั้นตอนการปฏิบัตงิาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัจจมิา ฉตัรแก้ว (2555) ได้ศึกษา ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจยัสรุปว่า สาเหตุของการทุจรติที่พบสว่นหน่ึงเกิดขึ้นจาก ปัญหาทางด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอันได้แก ่ปัญหาด้านระเบียบพัสดุฯ ที่ใช้ในการจัดซื้อจดั
จ้างที่ยังขาดความชัดเจน และสอดคล้องกับแนวคดิของ Goldsmith & Eggers (2004) ได้กล่าวสรุปว่า เมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐต้องเผชิญปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นและเทคโนโลยีสามารถตอบสนองความต้องการทีล่้ าสมยัไดม้ากขึ้น การ
ตอบสนองการให้บริการสาธารณะแบบจ้างเหมาของภาครัฐก็จะยิ่งเพิ่มความสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้ว
การอภิปรายเกีย่วกับเรื่องนวัตกรรมของการบริหารงานภาครัฐนั้น ยังไม่ค่อยมุ่งเน้นในเรื่องของการจา้งเหมาจาก
บริษัทภายนอกให้ด าเนินการแทนรัฐและระบบราชการทั้งหมด 
 2. ปัญหาด้านความซับซ้อนในการด าเนินงาน เกิดจากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจดัซื้อจดั
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP มีการเปลี่ยนแปลงท าให้วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินงานมีขั้นตอนมากขึ้น อีก
ทั้งตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP หรือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-procurement มักปิดปรับปรุงบอ่ย หรือแก้ไข
เพิ่มเตมิอยู่บ่อยครั้ง ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง เกิดความล่าช้า สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (2560) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารจดัการภาครัฐยังอ่อนแอ 
มีประสิทธิภาพต่ า กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากล เนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการตรากฎหมายยังมี
จุดอ่อนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและไมส่ามารถอ านวยความยุติธรรมได้
อย่างเสมอภาค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา เก้าลิ้ม (2555) ได้ศึกษา แนวทางในการปรับปรงุประสิทธิภาพ
การจดัซื้อจดัหาวตัถุดิบหลักกรณีศึกษาบริษัทผลติเครื่องปรุงรสแห่งหนึ่ง ผลการวจิัยสรุปวา่ ปัญหาที่เกดิขึ้นจากกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาภายในองค์กร อันเนื่องมาจากกระบวนการท างานที่ไม่จ าเป็น และการท างานที่ล่าช้า และการใช้ระบบ
สารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจดัหา 
 3. ปัญหาด้านบุคลากร เกดิจากเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานไมเ่พียงพอ อีกทั้งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสายงานยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์และ
ไม่มคีวามช านาญในงานจดัซื้อจดัจ้างและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้เป็นปัญหาในการใช้งานในระบบอเิล็กทรอนิกส ์e-
GP หรือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-procurement สอดคล้องกับงานวิจัยของ สานุพงศ์ โตสงวน (2550) ได้
ศึกษา การรับรู้และการน าระบบการจัดซื้อจดัจ้างและพัสดภุาครัฐแบบออนไลน์ด้วย e - Procurement มาใช้ใน
องค์กรภาครัฐ ของขา้ราชการส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยสรุปวา่ ข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะเพียง
พอที่จะก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่จากการที่กระทรวงได้มีการฝึกอบรมเพียง 1 ครั้งนั้น นับได้ว่า
ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้ข้าราชการเกิดความเข้าใจและความช านาญในการใช้ระบบที่สนับสนุนให้เกิดความรู้และการ
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ยอมรับในนวัตกรรมขององค์กรต่อไปในอนาคต นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง กรมยุทธศึกษาทหารบก ยังมีการ
สับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ผู้ปฏิบตัิงานใหม่จะตอ้งศึกษาและ
ท าความเข้าใจในระเบียบฯ และเรยีนรู้วิธีการใช้งานในระบบใหม ่ส่งผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ สอดคล้องกับแนวคดิของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 
2561ก) ได้กล่าวสรุปว่า การโยกยา้ยสับเปลี่ยนงานในระดับพนักงานอาจมีผลกระทบต่อการปฏบิัติงานโดยเฉพาะ
ช่วงที่พนักงานใหม่ที่โยกย้ายจะตอ้งเสียเวลาศึกษาและฝึกปฏิบัติ 

4. ปัญหาด้านเทคโนโลยีเพื่อการจดัการองค์ความรู้ เกิดจากการวางระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ที่ไม่ดี 
หรืออาจเพราะการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความแรงต่ า เป็นต้น ซึ่งหลายๆ ประการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้การปฏิบัติงาน
ขาดการเช่ือมต่อ เกิดความไม่ต่อเนื่องของงาน อันน าไปสู่ความล่าช้า สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(2560) ได้กล่าวสรุปวา่ สถานการณแ์ละแนวโนม้ภายในดา้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 12 ส าหรับประเทศไทยนั้น ถือว่า
ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมอยู่ในล าดับต่ า ท าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศไม่ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมยุทธศึกษาทหารบก มีประเดน็ท่ีน ามาอภิปรายดังนี ้
 1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อปฏิบตัิในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ควรมี
การแนะแนวความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกีย่วกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้เกิดความเข้าใจ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดผู้ให้มีนิเทศสอนงาน การเปิดอบรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสตูรการใช้
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และหลกัสูตรการใช้งานระบบ e-GP ในระดับผู้ปฏิบัติการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐา 
ปิยะวิทย์วนิช (2551) ได้ศึกษา การตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยสรุปว่า 
ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผูบ้ริหารขององค์การบรหิารส่วนต าบลที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจดัจ้างให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2561ก) ได้กล่าวสรุปว่า การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการ
สอนแนะหรือการให้ค าปรึกษา เช่น การทีผู่้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้บุคลากรลงมือปฏิบตัิงานจริง ใหค้ าปรึกษา
อย่างใกล้ชิด หรือการเป็นพ่ีเลี้ยง การสอนงานหรือนเิทศ กล่าวคือ การทีผู่้บังคับบัญชา สอนงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
โดยเน้นถึงการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอน จะต้องสาธิตหรือแสดง วิธีปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อน แล้วจึงควบคุมดูแลให้ปฏิบัติ
ตามอย่างถูกต้อง  

2. ด้านความซับซ้อนในการด าเนินงาน ควรมีการปรบัปรุงกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ และปรับปรุงข้อระเบียบต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการในการด าเนินงานจัดซื้อจดัจา้ง ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-GP หรือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-procurement โดยลดระบบโปรแกรมในการท างานให้
น้อยลง พร้อมทั้งมีการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนือ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ สภาแปซิฟิกด้าน
นโยบายระหว่างประเทศ (2545) ได้กลา่วสรปุว่า การยดึติดกับระบบงานแบบเดิมๆ มักเกิดขึ้นบ่อยในระบบราชการ
ไทย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจต่อต้านโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ยอมรับกับกระบวนการใหม่ๆ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจจิมา ฉัตรแก้ว (2555) ได้ศึกษา ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัด
จ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยสรุปว่า จากปัญหาทางกฎหมายควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในการจดัซื้อจัดจา้งโดยแบ่งเป็นมาตรการในการแกไ้ขปรับปรุงระเบียบที่ใช้ในการจดัซื้อจัดจ้าง ให้มีความ
ชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น  

3. ด้านบุคลากร ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยค านึงถึงปริมานงาน ระยะเวลา และจ านวนคน 
เพื่อก าหนดขอบเขตของงานท่ีต้องรับผิดชอบของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการบูรณาการในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม เพ่ือลดภาระงานท่ีซ้ าซ้อน และที่ส าคัญควรมีระบบพีเ่ลี้ยงไว้คอยนเิทศสอนงานให้แก่ผูป้ฏิบัติงานท่ี
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ถูกสับเปลี่ยน สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561ข) ได้กล่าวสรุปว่า การวางแผนเป็นเรื่องของการมองอนาคต
คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วด าเนินการเตรียมแผนเตรียมโครงการอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561ก) ได้กล่าวสรุปว่า การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในมิติของกิจกรรมทางการ
บริหาร ได้แก่ การให้ท างานแทนกันควรใช้ในหน่วยงานที่มีบคุลากรไมม่ากนัก และเปน็งานทีไ่ม่ยากนัก ให้ผู้ใต้บังคับบญัชา
ได้มโีอกาสได้รับผิดชอบตดัสินใจบา้ง ซึ่งจะท าให้ผู้บังคับบัญชาได้เหน็ทักษะในการบริหารของผู้ไดร้ับมอบหมาย และ
การให้ศึกษาวิธีการท างานช้ินใดช้ินหนึ่งอย่างละเอียดจากผู้ที่ท างานช้ินนั้นอยู่เดิม เพื่อที่จะให้สามารถท าแทนกันได้ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน มี 2 ลักษณะคือ 1) การเปลีย่นงานกันโดยเปลีย่นลักษณะงาน 2) การเปลี่ยนงานกันโดยเปลี่ยนสถานที่
ท างาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561ค) ได้กล่าวสรุปว่า องค์กรต้องมีวิธีการจัดเก็บ กระจายความรู้ 
และต้องมีการแบ่งปันความรู้ซึ่งท าได้หลายวิธี เช่น การจัดตั้งทีมข้ามสายงาน Innovation & Quality ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (CoP) ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน และการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน การสร้างเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยน
ความรู้  

4. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการองค์ความรู้ ควรให้ความส าคญัในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 
เพื่อเสรมิสร้างทักษะและสมรรถนะในการบริหารงานจัดซื้อจดัจ้าง เช่น การสร้างเครือข่ายภายในองค์กรและนอก
องค์กร การใช้งานในระบบเครือข่ายการจัดซื้อจดัจ้างภาครฐั อาจเริม่จากการให้ความรู้ในด้านการเข้าใช้งานในคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น การเข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP หรือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-procurement 
จนถึงกระบวนการเครือข่ายต่างๆ ที่เช่ือมโยงกับองค์กร ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิล รวมถึงการพฒันาระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอรเ์น็ต
ภายในองค์กร ให้ตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาลัคน์ ณ ล าปาง 
(2557) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสมรรถนะหลักของข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผลการวิจัยสรุปว่า ศาลยุติธรรมควรให้ความส าคัญ (1) ส่งเสริมการสอนงานและแบ่งปันความรู้ (2) สนับสนุนให้
ข้าราชการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น (3) สร้างการท างานเป็นทีมและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) ส่งเสริมใหใ้ช้
ภาษาอังกฤษ  (5) ก าหนดโครงสร้าง นโยบายทีเ่อื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (6) เพิ่มจ านวนอุปกรณ์และเทคโนโลยี (7) 
ปลูกจิตส านึกการเรียนรู้ (8) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (9) น าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช้ด าเนินงาน (10) 
พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินทราเน็ตภายในองค์กร และสอดคล้องกับแนวคิดของ สภาแปซิฟิกด้านนโยบาย
ระหว่างประเทศ (2545) ได้กล่าวสรุปว่า การพัฒนาโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ือมต่อเครือข่าย ต้องมี
การเช่ือมต่อเครือข่ายระดับท้องถิ่นและการเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตทั่วทั้งหน่วยงานและทั่วทุกองค์กรที่ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561ค) ได้กล่าวสรุปว่า องค์กรต้องมีวัฒนธรรมการ
แลกเปลีย่นและแบ่งปันความรู้ เพื่อส่งผ่านความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรูไ้ด้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เนื่องจากการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรจะด าเนินไปอย่างไม่ราบรื่นถ้าขาดโครงสร้างหรือระบบรองรับที่ดี โครงสร้างนี้อาจหมายถึง 
สิ่งที่จับต้องได้ เช่น สถานท่ี อุปกรณ์ต่างๆ และสิ่งที่จับต้องไมไ่ด้ เช่น ระบบหรือกลไกท่ีสนับสนุนการแลกเปลีย่น
ความรู้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรมีการทบทวนข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ถึงความสอดคล้องกับหลักปฏิบตัิ และเพื่อลดขั้นตอน
กระบวนการในการด าเนินงานจดัซื้อจัดจ้าง ทั้งด้านเอกสารและกระบวนการในระบบการจัดซื้อจดัจ้างระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-GP หรือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-procurement  
 2. องค์กรควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการฝึกอบรมใน
ระดับปฏิบัติการ การสัมมนาที่มีเปา้ประสงค์ให้บุคลากรในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ
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ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบอเิล็กทรอนิกส ์e-GP หรือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-procurement พร้อมท้ังให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน รวมถงึเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานควรให้ความส าคญัในการเข้ารบัการฝึกศกึษา อบรมเรื่องกฎ 
ระเบยีบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ควบคู่กับการศึกษาถึงกระบวนการในระบบการจัดซื้อจดัจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-GP หรือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-procurement 
 3. ควรสนับสนุนใหม้ีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน มรีะบบอินเทอร์เนต็ที่มีเสถียรภาพ
สามารถใช้งานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถศึกษา
ค้นคว้าไดด้้วยตนเอง  

4. ควรน าวิธีการบริหารผลการปฏบิัติราชการ มาปรับใช้ในการพัฒนาการน านวัตกรรมมาใช้ในการ
บริหารงานจดัซื้อจัดจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ไดแ้ก่ 4.1) การ
วางแผนและการก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ 4.2) การติดตาม 4.3) การพัฒนา 4.4) การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 4.5) การให้รางวัล 
 5. ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานให้แก่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นการท างานท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย และเสีย่งกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน อาจเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินค่าเสีย่งภัย หรือหาก
เป็นไปได้ ควรสนับสนุนใหม้ีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับเจ้าหน้าท่ีสายงานนี้โดยเฉพาะ 
 6. ควรมีการปลูกฝังให้มีการยอมรบัในเรื่องของนวัตกรรม ส่งเสรมิองค์ความรู้เกี่ยวกับการน านวัตกรรมมา
ประยุกต์ในการท างาน โดยชี้ให้เหน็ถึงคุณประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อองค์กร รวมถึงมุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรไดม้ีความ
ตระหนักถึงความส าคญัในการท างานภายใต้บริบทโลกใหม่และสังคมไทยท่ีเปลีย่นไป เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การ
จัดซื้อ 4.0 
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