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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุและการควบคุม
ภายในด้านพัสดุที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของผู้บริหารด้านพัสดุ
ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารด้านพัสดุในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จำนวน 77 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุและการควบคุมภายในด้านพัสดุ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างมีนัยสำคัญ สรุปได้ว่าการ
กำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ การควบคุมภายในด้านพัสดุส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ มีบทบาทและความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ทุกแห่ง ซึ่งจะช่วยสร้างคุณภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุในเชิงบวก เพราะพัสดุเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการ
นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงาน และหากองค์กรใดที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
ทางด้านพัสดุ ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านพัสดุอย่างต่อเนื่อง ย่อมจะส่งผลที่ดีต่อตัว
องค์กรและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามกฎและระเบียบ
คำสำคัญ: กำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ, การควบคุมภายในด้านพัสดุ, ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
ABSTRACT
This study aimed to examine the Good Parcel Governance and Parcel
Internal Control Effects on Public Procurement and Parcel Management of supply
executives in Higher education Institutions in Thailand. The data were obtained from
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77 supplier executives in higher education institutions in Thailand. By using the data
obtaining for the questionnaire, this study employed mean, standard deviation,
multiple correlation analysis and multiple regressions analysis as the statistical
methods for testing the relationships. The result showed that Good Parcel
Governance and Parcel Internal Control has significant and positive relationships with
Public Procurement and Parcel Management. In conclusion, this study revealed that
the Good Parcel Governance and Parcel Internal Control on Public Procurement and
Parcel Management are crucial to every public organization's operation. These
relationships enhance the positive working quality of related personnel as supply
procurement is the key to success in any organization. Furthermore, organizations
that continuously support the procurement personnel for knowledge and ability in
relating to the procurement tasks would gain lots of benefits for the organizations as
a whole and especially for procurement personnel so that they could perform the
task more effectively under regulations.
Keywords: Good Parcel Governance, Parcel Internal Control, Public Procurement,
and Parcel Management
บทนำ

สืบเนื่องจากการประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีเกณฑ์และ
กรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานกลางเดียวกันและให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ตามนโนบายหลัก
ของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีเจตนาหลักมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มาก
ที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โดยต้องมีการวางแผนดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึง่ เป็นมาตรการหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังนั้นกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงได้กำหนด
ระบบและแนวคิดการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ คือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Thai Government Procurement : e-GP) เพื่ อนำไปปฏิบัติ ทั่ วทั้ งประเทศไทย (กรมบัญ ชีกลาง
กระทรวงการคลัง, 2560)
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติแบบครบวงจร โดยแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกระทรวง
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การคลัง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทำและประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการก่อสร้าง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี การจัดทำรายงานผลการพิจารณา การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การ
บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ รวมทั้งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว ยัง
กำหนดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา และรายละเอียดเอกสารหลักฐานต้องจัดเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ ดังนั้นผู้บริหารองค์กร ซึ่งถือเป็นบุคคลที่
จะเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร จำเป็นต้องทำความเข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบฯ กฎกระทรวง และประกาศ
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หาก
ผู้บริหารองค์กรขาดความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเจตนารมณ์ของพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงอาจส่งผล
กระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดทางละเมิดอีกด้วย (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2560)
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการกำกับ
ดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การรักษาประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของแผ่นดินให้คุ้มค่าที่สุด
ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จึงมีข้อกำหนดในกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอีก
หลายฉบับที่ผู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุจะต้องนำไปใช้เป็นแนวคิดในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีถึงการกำกับดูแลที่ดีด้าน
พัส ดุ (Good Parcel Governed) ว่าเป็น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านพัส ดุ ที่
สร้างคุณค่าให้องค์กรภาครัฐได้อย่างยั่งยืนที่แสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรที่มี
ประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการ (สำนักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการ, 2563) ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม (Ethics) ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Laws)
ด้านหลักความโปร่งใส (Transparency) ด้านหลักความมีส่วนร่วม (Participation) ด้านหลักความ
รับ ผิดชอบ(Accountability) และด้านหลั กความคุ้มค่า (Value for Money) ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
และการกำกับดูแลที่ดีนี้เป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานทีช่ ่วยสร้างสรรค์ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
และประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป
(สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2563)
การควบคุมภายในด้านพัสดุ (Parcel Internal Control) หมายถึง กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างด้านพัสดุที่ต้องปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่บุคลากร ผู้บริหารทุกระดับ ต้องมีบทบาท
ร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น ภายในองค์กรภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุ วัตถุ
ประสงค์ของการควบคุมภายในด้านพัสดุและต้องสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกำหนดความ
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ต้องการและของบประมาณ (Problem Identification and Budget Approval) ด้านการวางแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง (Planning for Procurement) ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (The Procurement)
ด้านการบริหารสัญญา (Contract Management) และด้านการบริหารพัสดุ (Contract Supplies)
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การควบคุมภายในประสบความสำเร็จ คือ ผู้บริหารต้องสามารถนำผลผลิตของ
การควบคุมภายทีดีไปใช้ในการบริหารจัดการด้านพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและ
ความสำเร็จแก่องค์กร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จึงควรมีองค์ความรู้ในหลักการมี
ความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งวิธีการควบคุมและ
การตรวจสอบภายในด้านพัสดุ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2560)
ประสิทธิภ าพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Public Procurement and
Parcel Management) ถือเป็ นความสามารถหลักในการดำเนินงานด้านการบริห ารงานพัส ดุให้ มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างให้บรรลุผลสำเร็จได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วน ก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐ ประหยัดเวลาใช้กำลังและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดการ
สูญเปล่าน้อยที่สุด (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2560) ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง ทั้งนี้เพราะพัสดุเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบริหารงานพัสดุจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
จะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันแล้ว การมีความพร้อมด้านวัสดุ
และครุภัณฑ์ จึงทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ หากองค์กรใดขาดหลักบริหารงาน
พัส ดุ ที่ดีแล้ ว การปฏิ บั ติ งานย่ อมจะเกิดความซ้ำซ้อ นและสิ้ น เปลื อง และจะทำให้ องค์ กรนั้ นด้อ ย
ประสิทธิภาพ ประกอบกับงานพัสดุเป็นงานที่สนับสนุนแผนงานโครงการต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้ โดย
องค์กรต้องจัดหาพัสดุให้มีจำนวนเพียงพอกับการใช้งานตลอดเวลา จึงทำให้งานและโครงการดำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพกับงานด้านอื่นๆ หรืออาจจะทำให้โครงการหรือแผนงานไม่สามารถประสบผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ หากไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากฝ่ายพัสดุ ซึ่งประสิทธิภาพการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ มี องค์ ประกอบหลักอยู่ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความคุ้มค่า
(Worthiness) ด้ า นความถู ก ต้ อ งและความโปร่ งใส (Exactness and Transparency) ด้ า นการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และด้านการตรวจสอบได้ (Accountability) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
หรือองค์กรและจะนำไปสู่ การพัฒ นาให้ เกิดความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน และต่อเนื่ องต่อไป
(กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2560)
สถาบั น อุดมศึกษาในประเทศไทย (Higher Education Institutions in Thailand) เป็ น
สถาบันการศึกษาหลักของประเทศที่ประชาชน สังคมทั่วไป และองค์กรต่างๆ ให้การยอมรับว่าเป็น
สถาบันที่สามารถพึ่งพาได้เมื่อมีปัญหาต้องแก้ด้วยวิชาการหรือสังคม สถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติ
หน้าที่อย่างครบถ้วนและรักษาความเชื่อมั่นศรัทธาของสังคมให้คงอยู่ตลอดไปอย่างมีคุณภาพสามารถ
สนองตอบความต้องการของประเทศได้อย่างเต็มที่ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2563)
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยการกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุและ
การควบคุมภายในด้านพัสดุส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าการกำกับดูแลที่ดี ด้านพัสดุ
และการควบคุมภายในด้านพัสดุมี ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
ด้านพัสดุในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการ
ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามการกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการควบคุมภายในด้าน
พัสดุอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุภาครัฐสูงสุดและเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารด้านพัสดุที่จะนำความรู้ด้านการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็น
แนวทางปฏิบัติให้การดำเนินงานด้านพัสดุขององค์กรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบ
ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ์ แ ละผลกระทบระหว่ า งการกำกั บ ดู แ ลที่ ดี ด้ า นพั ส ดุ กั บ
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
2. เพื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ์ แ ละผลกระทบระหว่ า งการควบคุ ม ภายในด้ า นพั ส ดุ กั บ
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
สมมติฐานการวิจัย
H1 การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักคุณธรรม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
H2 การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักนิติธรรม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
H3 การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักความโปร่งใส มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
H4 การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักความมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
H5 การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
H6 การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักความคุ้มค่า มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
H7 การควบคุมภายในด้านพัสดุ ด้านกำหนดความต้องการและของบประมาณ มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
H8 การควบคุมภายในด้านพัส ดุ ด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีความสั มพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
H9 การควบคุ ม ภายในด้ านพั ส ดุ ด้านการดำเนิ น การจั ดซื้ อ จั ด จ้าง มี ความสั ม พั น ธ์แ ละ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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H10 การควบคุมภายในด้านพัสดุ ด้านการบริหารสัญญา มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
H11 การควบคุมภายในด้านพัสดุ ด้านการบริหารพัสดุ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุและการควบคุมภายในด้านพัสดุส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของผู้บริหารด้านพัสดุในสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย สามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ (PGGT)
(สำนักงานคณะกรรมการข้H1-6
าราชการ
พลเรือน, 2542)
- ด้านหลักคุณธรรม (GGE)
- ด้านหลักนิติธรรม (GGR)
- ด้านหลักความโปร่งใส (GGT)
- ด้านหลักความมีส่วนร่วม (GGP)
- ด้านหลักความรับผิดชอบ (GGA)
- ด้านหลักความคุ้มค่า (GGV)

H1-H6

การควบคุมภายในด้านพัสดุ (PICT)
(กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 2560)
- ด้านกำหนดความต้องการและ
ของบประมาณ (PIB)
- ด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (PPC) H7-H11
- ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (TPC)
- ด้านการบริหารสัญญา (CMM)
- ด้านการบริหารพัสดุ (CTS)

ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ (MGPS)
(กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 2560)
- ด้านความคุม้ ค่า (MGW)
- ด้านความถูกต้องและความโปร่งใส (MGT)
- ด้านการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (MGE)
- ด้านการตรวจสอบได้ (MGA)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารด้ า นพั ส ดุ (Supply Executives) ใน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (Higher Education Institutions of Thailand) ได้แก่ ผู้บริหาร
ด้านพัสดุของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จำนวน 156 คน (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,
2563)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารด้านพัสดุ (Supply Executives) ใน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (Higher Education Institutions of Thailand) ได้แก่ ผู้บริหาร
ด้านพัสดุของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จำนวน 84 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยในกำกับฯ ของรัฐ
และมหาวิทยาลัยของรัฐ (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2563)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้
สร้างตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดที่กำหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารฝ่ายพัสดุของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ น แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การทำงานในองค์กร ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้บริหารด้านพัสดุ
และตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย ประเภทสถาบันอุดมศึกษา จำนวนบุคลากร
รายได้ต่อปี จำนวนนิสิต/นักศึกษา และจำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยครอบคลุมเนื้อหาการ
กำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม (Ethics) ด้านหลักนิติธรรม (Rule of
Laws) ด้านหลักความโปร่งใส (Transparency) ด้านหลักความมีส่วนร่วม (Participation) ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ (Accountability) และด้านหลักความคุ้มค่า (Value for Money)
ตอนที่ 4 ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านพัสดุ ของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ลั กษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยครอบคลุ ม
เนื้อหาการควบคุมภายในด้านพัสดุ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกำหนดความต้องการและของบประมาณ
(Problem Identification and Budget Approval) ด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Planning
for Procurement) ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (The Procurement) ด้านการบริหารสัญญา
(Contract Management) และด้านการบริหารพัสดุ (Contract Supplies)
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) โดยครอบคลุมเนื้อหาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านความคุ้มค่า (Worthiness) ด้านความถูกต้องและความโปร่งใส (Exactness and Trans73
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parency) ด้านการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และด้านการ
ตรวจสอบได้ (Accountability)
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่องมื อ ผู้ วิจัยทำการทดสอบหาค่ าอำนาจจำแนกของ
แบบสอบถามเป็ น รายข้ อ (Discriminant Power) โดยใช้ เทคนิ ค Item–total Correlation ซึ่ งการ
กำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.630–0.864 การควบคุมภายในด้านพัสดุ
มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.580–0.881 และประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.675–0.872 ซึ่งสองคล้องกับ (Nunnally, 1978)
ได้นำเสนอว่าการทดสอบค่าอำนาจจำแนกมีค่ามากกว่า 0.4 เป็นค่าที่ยอมรับได้
การหาค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ค่าสั มประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Crobach) การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.760–0.922 การควบคุมภายในด้านพัสดุ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง
0.804–0.930 และประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
อยู่ ระหว่าง 0.815–0.944 ซึ่งสองคล้องกับ (Nunnally, and Bernstein, 1994) ได้นำเสนอว่าค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟามีค่ามากกว่า 0.7 เป็นค่าที่ยอมรับได้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
3.1 ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.2 ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการจากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยแนบพร้อมกับแบบสอบถามส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ รองอธิการบดีที่กำกับดูแล
ด้านพัสดุ ผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับ ดูแลด้านพัสดุ ผู้อำนวยการกองคลังหรือเทียบเท่า เพื่อขอความ
อนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
3.3 ดำเนินการส่งแบบสอบถามด้วยตนเองไปให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยเริ่มส่งแบบสอบถาม
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 จำนวน 84 ฉบับ เพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม โดยกำหนดระยะเวลาให้ตอบกลับ ภายใน 60 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถาม
3.4 เมื่อครบตามระยะเวลา 60 วัน คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 มีแบบสอบถามที่
ตอบกลับมาสมบูรณ์ จำนวน 80 ฉบับ ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถามอีกครั้งปรากฏว่า
มีจำนวนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 77 ฉบับ รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 60 วัน
3.5 ทำการสำรวจความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืน จำนวน 77 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนแบบสอบถามที่ส่งไปยัง
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker, Kumar and Day (2005) ได้นำเสนอว่า แบบสอบถามต้องมี
อัตราตอบกลับมาอย่างน้อย ร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้
3.6 ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน เพื่อ
นำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลต่อไป
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบการกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุและการควบคุมภายในด้านพัสดุ ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้อดังนี้
สมการ PGGT = β1 GGE + β2 GGR + β3 GGT + β4 GGP + β5 GGA + β6 GGV + e
เมื่อ
PGGT แทน การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุโดยรวม
GGE แทน การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักคุณธรรม
GGR แทน การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักนิติธรรม
GGT แทน การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักความโปร่งใส
GGP แทน การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักความมีส่วนร่วม
GGA แทน การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักความรับผิดชอบ
GGV แทน การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักความคุ้มค่า
สมการ PICT = β7 PIB + β8 PPC + β9 TPC + β10 CMM + β11 CTS + e เมื่อ
PICT แทน การควบคุมภายในด้านพัสดุโดยรวม
PIB แทน การควบคุมภายในด้านพัสดุ ด้านกำหนดความต้องการขอ
งบประมาณ
PPC แทน การควบคุมภายในด้านพัสดุ ด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
TPC แทน การควบคุมภายในด้านพัสดุ ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
CMM แทน การควบคุมภายในด้านพัสดุ ด้านการบริหารสัญญา
CTS แทน การควบคุมภายในด้านพัสดุ ด้านการบริหารพัสดุ
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน
บุคลากรน้อยกว่า 1,000 คน รายได้ต่อปีต่ำกว่า 3,000,000,000 บาท จำนวนนิสิต/นักศึกษาน้อยกว่า
10,000 คน และจำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน น้อยกว่า 50 สาขา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ส่ ว นใหญ่ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ จำนวนบุ ค ลากรน้ อ ยกว่ า 1,000 คน รายได้ ต่ อ ปี ต่ ำ กว่ า
3,000,000,000 บาท จำนวนนิสิต/นักศึกษา น้อยกว่า 10,000 คน และจำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
น้อยกว่า 50 สาขา
ผู้บริหารด้านพัสดุของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการกำกับ
ดูแลที่ดีด้านพัสดุโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักนิติธรรม และด้าน
หลักความคุ้มค่า และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านหลักความมีส่วนร่วม และด้านหลักความรับผิดชอบ
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านพัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการดำเนิน
การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสัญญา ด้านการบริหารพัสดุ และด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยรวม
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อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความถูกต้องและความโปร่งใส ด้านความคุ้มค่า ด้านการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และด้านการตรวจสอบได้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
X

S.D
MGPS
GGE
GGR
GGT
GGP
GGA
GGV

MGPS
4.43
0.53
-

GGE
4.56
0.49
0.820*
-

GGR
4.55
0.52
0.784*
0.911*
-

GGT
4.51
0.58
0.796*
0.811*
0.800*
-

GGP
4.50
0.58
0.748*
0.785*
0.794*
0.914*
-

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ (PGGT)

Correlation

GGA
4.46
0.56
0.765*
0.841*
0.864*
0.808*
0.864*
-

GGV
4.53
0.57
0.742*
0.771*
0.820*
0.792*
0.819*
0.854*
-

VIFs

6.926
7.845
7.358
8.727
7.020
4.496

ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ (MGPS)

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการกำกับดูแลที่ดีด้าน
พัสดุในแต่ละด้าน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ โดยรวม (MGPS) อย่ างมีนั ย สำคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพั นธ์
ระหว่าง 0.742–0.820 เมื่อนำไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ
ในแต่ละด้านกับตัวแปรตามประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยรวม (MGPS)
ปรากฏดังตาราง 2
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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2564)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2564)

ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ประสิทธิภาพการซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุโดยรวม (MGPS)
การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ
(PGGT)
สัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
ค่าคงที่ (a)
0.289
0.314
ด้านหลักคุณธรรม (GGE)
0.471
0.178
ด้านหลักนิติธรรม (GGR)
0.007
0.178
ด้านหลักความโปร่งใส (GGT)
0.358
0.153
ด้านหลักความมีส่วนร่วม (GGP)
0.122
0.166
ด้านหลักความรับผิดชอบ (GGA)
0.084
0.156
ด้านหลักความคุ้มค่า (GGV)
0.128
0.123
2
F = -31.680 p = 0.000 Adj R = 0.708

t

p-value

0.921
2.644
0.039
2.341
0.731
0.540
1.040

0.360
0.010*
0.969
0.022*
0.466
0.591
0.302

* มีนยั สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การกำกับดูแลที่ดีดา้ นพัสดุ (PGGT)

Multiple Regression

ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ (MGPS)

จากตารางที่ 2 พบว่าการกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักคุณธรรม (GGE) และด้านหลัก
ความโปร่งใส (GGT) มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
โดยรวม (MGPS) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 กับ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการควบคุมภายในด้านพัสดุกับประสิทธิภาพการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ตัวแปร
X

S.D
MGPS
PIB
PPC
TPC
CMM
CTS

MGPS
4.43
0.53
-

PIB
4.30
0.57
0.821*
-

PPC
4.38
0.53
0.814*
0.894*
-

TPC
4.54
0.52
0.887*
0.733*
0.810*
-

* มีนยั สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การควบคุมภายในด้านพัสดุ (PICT)

Correlation

CMM
4.49
0.55
0.913*
0.776*
0.787*
0.894*
-

CTS
4.41
0.55
0.919*
0.804*
0.806*
0.881*
0.884*
-

VIFs

5.729
6.209
6.601
6.388
6.319

ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ (MGPS)
77
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จากตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการควบคุมภายในด้านพัสดุ
ในแต่ละด้าน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
โดยรวม (MGPS) อย่ างมีนัย สำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
0.814–0.919 เมื่อนำไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการควบคุมภายในด้านพัสดุในแต่ละ
ด้านกับตัวแปรตามประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยรวม (MGPS) ปรากฏ
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
การควบคุมภายในด้านพัสดุ (PICT)
ค่าคงที่ (a)
ด้านกำหนดความต้องการของบประมาณ (PIB)
ด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (PPC)
ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (TPC)
ด้านการบริหารสัญญา (CMM)
ด้านการบริหารพัสดุ (CTS)
F = 130.354 p = 0.000 Adj R2 = 0.895

ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐโดยรวม
(MGPS)
สัมประสิทธิ์ ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
0.117
0.179
0.140
0.083
0.010
0.093
0.131
0.098
0.337
0.090
0.372
0.091

t

p-value

0.656
1.683
0.105
1.336
3.743
4.097

0.514
0.097
0.917
0.186
0.000*
0.000*

* มีนยั สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การควบคุมภายในด้านพัสดุ (PICT)

ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
Multiple Regression และการบริหารพัสดุภาครัฐ (MGPS)

จากตารางที่ 4 การควบคุมภายในด้านพัสดุ ด้านการบริหารสัญญา (CMM) และด้านการ
บริหารพัสดุ (CTS) มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
โดยรวม (MGPS) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 10 และ 11
อภิปรายผล
จากการศึกษา การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุและการควบคุมภายในด้านพัสดุ ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักคุณธรรม มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านความคุ้มค่า ด้านความถูกต้องและความโปร่งใส และด้าน
การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาของไทย มี พ.ร.บ. 2562 ที่กำหนดการ
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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2564)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2564)

กำกับดูแลที่ดี ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์
ในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน มีการ
ประมวลจริย ธรรมของบุ คลากรอย่ างต่อเนื่อง โดยมีการส่ งเสริม ตรวจสอบ และบั งคับใช้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาลและมีจริยธรรมอย่าง
เคร่งครัด และบุคลากรต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย สอคคล้องกับ
แนวคิดของแสงชัย อภิชาตธนพัฒ น์ (2563) กล่าวว่า ธรรมาภิบาลกับการบริห ารงานภาครัฐ ช่วย
ส่งเสริมให้บุคลากรในภาครัฐมีเป้าหมายอยู่ที่การยึดประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเป็น
หลัก มุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็ว
และประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ มีความคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งวัดได้จากความพึงพอใจของประชาชน
ผู้มารับบริการ ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐให้ความสำคัญกับผลสำเร็จหรือผลงานมากกว่าการทำ
เสร็จงานมีความคุ้มค่ามากขึ้นโดยวัดได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม มีตัวชี้วัด (Key
Performance Indication: KPI) ที่ถูกกำหนดไว้ก่อนการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพึงพอใจของประชาชนเป็นสำคัญ ช่วยให้ระบบการบริหารภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้มากขึ้น โดยมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบของภาครัฐให้มีความรัดกุมและเปิดเผย
ต่อสาธารณะให้รับรู้โดยทั่วกัน ดังนั้นหากองค์กรใดนำหลักธรรมาภิบาลมายึดถือปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติ
งานภาครัฐ จะบังเกิดผลตามแนวทางของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ สูงสุด
ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัษฐนนท ทวีสิน และธรรศพงศ์
วงษ์สวัสดิ์ (2561) พบว่า องค์กรภาครัฐต้องช่วยกันส่งเสริมและผลักดันให้ผู้บริหารองค์กร มองเห็นถึง
ความสำคัญในผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐ และความต้องการของประชาชน และสนับสนุนให้บุคลากรภายใน
องค์กรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจทุกขั้นตอนในกระบวน
การพัสดุ อีกทั้งต้องส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างรัดกุม และเกิดความคุ้มค่าของทรัพยากรอย่างสูงสุด
2. การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุ ด้านหลักความโปร่งใส มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านความถูกต้องความโปร่งใส ด้านการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และด้านการตรวจสอบได้ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงใน
การนำบริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชน เป็นองค์กรที่ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ประสบ
ความสำเร็จและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มีธรรมมาภิบาลสูง มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว
โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่างๆ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับ
สังคมมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน (2563) กล่าวว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management) ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างประหยัด เกิดผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม พยายาม
ลดขั้นตอนและระยเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย หลักประสิทธิผล
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ในการปฏิบัติงาน ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างกระบวน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานอย่างเป็นเลิศ และจัดให้มีการประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลักการตอบสนองในการปฏิบัติงาน ต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพกาพร สาลี (2554) ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมภิบาลเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า แนวทาง
การส่งเสริมธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการวางระบบการ
ควบคุมภายในไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารต้องมีการกำหนด
วัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชัดเจน คือเน้นทั้งการบริหารที่มีความโปร่งใส การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโชย์แก่ผู้มารับบริการอย่างสูงสุด มีการประเมินความเป็นธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ
จัดจ้ างดังนี้ หลั กนิ ติธ รรม มีการออกกฎหมาย ระเบี ยบหรือข้องบั งคับต่างๆ อย่างเป็ นธรรมและ
ทันสมัยเป็นที่ยอมรับของสังคม และบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายและข้องบังคับต่างๆ หลัก
คุณธรรม บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีในความเป็นบุคลากรของรัฐ รู้จัก
คุณธรรมและจรรยาบรรณที่ดี ไม่เอนเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นสำคัญ
หลักความโปร่งใส บุคลากรมีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อ
จัดจ้าง หลักความรับผิดชอบ บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และพร้อมรับการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอกตลอดเวลา และหลักความคุ้มค่า บุคลากรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องได้พัสดุ
ที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า ประหยัดและต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
3. การควบคุมภายในด้านพัสดุ ด้านการบริหารสัญญา มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านความคุ้มค่า ด้านความถูกต้องและความโปร่งใส
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษา ได้มีการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐไว้
อย่างชัดเจนดังนี้ การควบคุมภายในเป็ น กลไกสำคัญ ที่จะช่วยให้ ห น่วยงานภาครัฐ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในด้านการดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติและต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง การ
ควบคุมภายในเกิ ดขึ้นได้โดยบุคลากรขององค์กร โดยมี ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ไม่ใช่กำหนดเป็น
นโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงาน หรือแบบฟอร์มดำเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติจริง
และการควบคุมภายใน สามารถแสดงถึงความเชื่อมั่นว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนั้นการควบคุมภายในด้านพัสดุ จึงถือเป็นกระบวนการปฏิบัติงานสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา
เพราะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่บุคลากร ผู้บริหารทุกระดับ ต้องมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีกระบวน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุ
ประสงค์ของการควบคุมภายในด้านพัสดุและต้องสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
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ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (2560) กล่าวว่า ระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุหรือกระบวน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาต้องยึดถือและ
ต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการป้องกันรักษาทรัพย์สินขององค์กร
และช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า
องค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผลช่วยให้ เกิด
มูลค่าเพิ่มและความสำเร็จขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวริศา แสงคำ (2562) ได้ ศึกษา
ผลกระทบของกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรและประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของผู้บริหารด้านพัสดุในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
พบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรและประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มีบทบาทและความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ซึ่งจะช่วยสร้างคุณภาพการ
ทำงานของผู้ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุในเชิงบวก เพราะพัสดุเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพการปฏิบัติในองค์กรถือเป็นหัวใจสำคัญของการนำองค์กรไปสู่
ความสำเร็จของการดำเนินงาน และองค์กรใดที่มีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านพัสดุให้มีการ
พัฒ นาความรู้ ความสามารถทางด้านพัสดุอย่างต่อเนื่อง ย่อมจะส่งผลที่ดีต่อตัวองค์กรและตัวของ
ผู้ป ฏิบั ติงานทางด้านพัส ดุ ให้ ส ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณ ภาพ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบั งคั บ และสอดคล้ องกับ งานวิจั ยของทัศนี ย์ เสียงดัง (2560) พบว่า ผู้ บริห ารงานด้านพัส ดุ ใน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีความคิดเห็นด้วยกับเกี่ยวกับการมีกลยุทธ์การบริหารงานพัสดุโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการ
บริหารสัญญา และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการกำหนดความต้องการและการของบประมาณ และ
ด้านการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ โดยสรุปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ถือเป็นหัวใจหลักของการ
บริหารงานพัสดุ เพื่อการได้มาซึ่งพัสดุที่ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน โดยกระบวนการนั้นจะต้องได้มาอย่างถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ มี
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน และเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส
4. การควบคุมภายในด้านพัสดุ ด้านการบริหารพัสดุ มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านความคุ้มค่า ด้านการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และด้านการตรวจสอบได้ เนื่องจากการบริหารพัสดุ เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการบริหารพัสดุ เป็น
การควบคุมและการดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการสูงสุด เป็นความรู้ความสามารถและเครื่องมือที่สำคัญที่บุคลากร
ผู้บริหารทุกระดับ ต้องมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้นตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านพัสดุ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ถูกต้องครบถ้วนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานภาครัฐ ประหยัดเวลาใช้กำลังและทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าที่สุดและเกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของปวริศา แสงคำ (2561) ได้ศึกษา ผลกระทบของการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่ที่มีต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานบุคลากรด้านพัสดุในมหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม พบว่า บุคลากรทางด้านพัสดุในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เพราะ
พัสดุเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพการปฏิบัติในองค์กร
ถือเป็นหัวใจสำคัญของการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานและองค์กรใดที่มีการสนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านพัสดุให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านพัสดุอย่างต่อเนื่องย่อมจะ
ส่งผลที่ดีต่อตัวองค์กรและตัวของผู้ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของปวริศา แสงคำ (2560) ได้ศึกษา
ผลกระทบของความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุภาครัฐที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
ทางด้านพัสดุในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ได้มีบทบาท
และความสำคัญในการช่วยสร้างคุณภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุในเชิงบวก ซึ่งองค์กร
ใดที่มีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านพัสดุ ให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านพัสดุ
อย่างต่อเนื่อง ย่อมจะส่งผลที่ดีต่อตัวองค์กรและตัวของผู้ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพราะการปฏิบั ติงานทางด้านพัสดุนั้น จะต้อง
คำนึงถึงความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ หากการปฏิบัติงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดความต้องการพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการ
จำหน่ายพัสดุ จะต้องคำนึงถึงกฎ และต้องมีระเบียบรองรับ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีคุณภาพ
ทั้งด้านการทำงานที่เชื่อถือได้ ด้านงานที่สำเร็จทันเวลา และด้านผลงานที่ได้มาตรฐานต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 หน่วยงานภาครัฐควรตระหนัก ให้ความสำคัญและยึดมั่นกับการกำกับดูแลที่ดีด้าน
พัสดุ ด้านหลักคุณธรรมและด้านหลักความโปร่งใส เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน
1.2 หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือการควบคุมภายในด้านพัสดุ ด้านการบริหารสัญญา และการ
บริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด โดยสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาและทำความเข้าใจถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้ตรงตามกฎ ระเบียบฯ ข้อบังคับที่
ภาครัฐกำหนดไว้
1.3 หน่วยงานภาครัฐควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้แก่ ด้านความคุ้มค่า ด้านความถูกต้องและโปร่งใส ด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ด้านการตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
1.4 ควรให้ความสำคัญกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (e-GP)
โดยมุ่งเน้นที่ต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
ตระหนักถึงปัญหา และการป้องกันปัญหาที่เกิดจากการจัดหาพัสดุ ด้วยการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ได้
มีการกำหนดให้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบ
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2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีอื่นควบคู่ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth-Interview) และการสัมภาษณ์ หรือสนทนาแบบ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ตรงประเด็นและสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด
2.2 ศึกษาวิจัยผลกระทบและความสัมพันธ์ของระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านพัสดุที่ชัดเจนและตรงประเด็นยิ่งขึ้น
2.3 ศึกษาตัวแปรต้น เช่น วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ การลดความเสี่ยงหรือข้อควรระวังในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ มีผล
กระทบต่อปัจจัยอื่นหรือไม่ อย่างไร
2.4 ศึกษาตัวแปรตาม เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และการตอบสนอง มีผลกระทบต่อปัจจัยอื่นหรือไม่ อย่างไร
2.5 ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จะส่ งผลต่อประสิทธิภ าพการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ เช่น ระบบการลงทะเบียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติของบุคลากรด้านพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
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