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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรั บระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) กรณี วิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ศึกษาปั ญหาของผูใ้ ช้ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) กรณี
วิธีเฉพาะเจาะจง และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณี วิธี
เฉพาะเจาะจง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จานวน
58 ชุด เมื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลดด้รับแบบสอบถามดด้คืนมา 58 ชุ ด ร้อยละ 000000 ผูว้ ิจยั นา
ข้อมูลที่ดด้มาวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิ งพรรณนา ดด้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้วธิ ี t-test, F-test
ผลการวิจยั พบว่า เกินกว่าครึ่ งสังกัดคณะ/สานัก/ศูนย์ต่าง ๆ (ร้อยละ 58062) มีการศึกษา
ระดับต่ากว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี (ร้อยละ 50072) มีตาแหน่งพนักงานสถาบัน (ร้อยละ 50072) มี
ประสบการณ์ในการใช้ระบบฯ (ร้อยละ 34048) จานวนมากที่สุด มีอายุการทางาน 20 ปี ขึ้นดป (ร้อยละ
34048) และมีลกั ษณะการทางานที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบ (ร้อยละ 63079) สาหรับการยอมรับระบบ
การจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพบว่า
ด้า นความตั้ง ใจในระบบ (e-GP)
ด้า นความตั้ง ใจใช้เครื อข่ า ยสังคมออนดลน์ อยู่ใ นระดับ มาก
นอกจากนั้น ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ดด้รับ ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ด้านทัศนคติต่อการใช้
ระบบ (e-GP) ด้านบรรทัดฐานทางสังคม ด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมใช้ระบบ (e-GP) อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
สาหรับ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เชิ งนโยบาย อาทิเช่น สถาบันควรทาหนังสื อถึงกรมบัญชี กลาง โดยแจ้งให้ทราบว่าการ
เข้าระบบหลุดบ่อย ๆ โดยขอให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยตรวจสอบช่องสัญญาอินเตอร์ เน็ตเพื่อ
เพิ่มความเร็ ว และมอบหมายให้กองคลังและพัสดุ พ ฒ
ั นาองค์ความรู้ การใช้งานการจัดซื้ อจัดจ้า งด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อย่างเป็ นระบบทั้งบุคลากรที่ทางานด้านพัสดุ และบุคลากร
ในภาพรวมของสถาบันฯ อาทิเช่ น ควรมอบหมายให้กองคลังและพัสดุ จดั ทาคู่มือการใช้งานระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้กบั บุคลากร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเข้าใช้งานระบบดด้
อย่างถูกต้อง จะช่วยลดเวลาในการทางานดด้ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ควรจัดอบรมระบบ
การจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้กบั บุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ อง การยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP)กรณี วิธีเฉพาะเจาะจง
ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ : กรณี ศึกษาสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ สาเร็ จลุล่วงได้
เนื่ องจากได้รับความร่ วมมือและช่ วยเหลือในการให้ความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะจากเจ้าหน้าที่พสั ดุ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ในการให้ความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะจากเจ้าหน้าที่พสั ดุของ
สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ ทาให้ได้ทราบผลการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั ในครั้งนี้
ผูศ้ ึ กษาขอขอบพระคุ ณ คุ ณอุ บลวรรณา แก้วเจริ ญไพศาล หัวหน้าสานักงานเลขานุ การคณะ
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ และคุ ณ นิ ค ม สุ ว รรณปั ก ษ์ หัว หน้า กลุ่ ม งานการเงิ น และพัส ดุ ที่ ไ ด้ก รุ ณ าให้
คาแนะนาในการศึกษาครั้งนี้
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั หวังว่าผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการยอมรับงานระบบการจัดซื้ อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณี วธิ ีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) อยูใ่ นห้วง
เวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ไขปั ญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์
โลกที่เปลี่ ยนแปลงรวดเร็ ว และเชื่ อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิ จจะเข้มข้น
มากขึ้ น สั ง คมโลกจะมี ค วามเชื่ อ มโยงใกล้ชิ ด กัน มากขึ้ น เป็ นสภาพไร้ พ รมแดน การพัฒ นา
เทคโนโลยีจะมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี : 2559, 1)
รั ฐ บาลจึ ง ได้มี ก ารจัด ตั้ง ส านัก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน) (สรอ.)
Electronic Government Agency ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร โดยมีเป้ าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ให้มี
คุ ณภาพ มี ความโปร่ งใส เน้นการมี ส่วนร่ วม เพื่อยกระดับการบริ การสู่ ประชาชน รวมทั้งเพื่อ
จัดทาเป็ นแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บตั ิ การในระดับต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศ สาหรับกรอบแนวในการดาเนิ นงาน ภายใต้
ความร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ (1) สานักงบประมาณ (2)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (3) สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ (4)
ส่ วนราชการต่าง ๆ (5) ภาคธุ รกิจทั้งภายในและต่างประเทศ
การให้บริ การของรัฐบาลในรู ปแบบรัฐบาลกับธุ รกิจ (Government to Business หรื อ
G2B) เป็ นการให้บริ การและปฏิ สัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับธุ รกิ จต่าง ๆ รั ฐบาลจัดเตรี ยมข้อมูล
เกี่ยวกับธุ รกิจ และคาแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (Best Practices) ด้านการทาธุ รการ และ
เป็ นการให้บริ การการทาธุ รกรรมระหว่างรัฐบาลกับธุ รกิจต่าง ๆ อาทิ การเผยแพร่ ขอ้ มูลทางธุ รกิจ
กฎหมายธุ รกิ จ เครื่ องหมายการค้าและสิ ทธิ บตั ร การประมูลและการประกวดราคาของรัฐบาล
เป็ นต้น รัฐบาลอานวยความสะดวกต่อภาคธุ รกิ จและอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันกันในด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง เป็ นธรรม โปร่ งใส่ อาทิ การจดทะเบียน
การค้า การลงทุน และการส่ งเสริ มการลงทุน การจัดซื้ อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่ งออกและ
นาเข้าและการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นต้น
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ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ 23 สิ งหาคม 2560 เป็ นต้นไป โดยมาตรา 57 กาหนดให้ รายละเอี ยดของวิธีการ
จัดซื้ อ จัดจ้า งพัส ดุ ใ นหมวดนี้ ด้วยวิธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ให้เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9 กาหนดว่า การดาเนิ นการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุตามระเบียบนี้ ดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ให้ส่วนงานของรัฐ
ดาเนิ นการในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลางผ่านระบบจัดซื้ อจัดจ้า งภาครั ฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) (ภัทราวดี ทองมาลา, 2558:1-2)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการนาระบบจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) มาใช้ ในการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่ วยงานให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็ ว ประหยัดทรัพยากร และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานขององค์กร ทาให้เกิดความ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จึงได้นาระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มาใช้เพื่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ โดยบุคลากรจะต้องเรี ยนรู้การ
ใช้ระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP) ซึ่ งประกอบด้วย การเข้าใช้ระบบ เพิ่มชื่ อ
โครงการ จัดทารายงานขอซื้ อขอจ้าง ร่ างเอกสารและหนังสื อเชิ ญชวน จัดทาประกาศผูช้ นะการ
เสนอราคา จัดทาร่ างสัญญา ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและการจัดทาสัญญา ข้อมูลสาระสาคัญ
ในสัญญา บริ หารสัญญา เป็ นต้น รวมทั้งเป็ นการลดขั้นตอนการทางานที่ ไม่จาเป็ น โดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดซื้ อจัดจ้าง
อย่างไรก็ตาม จากการวิจยั การทางานของระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP)
ของสถาบันบัณฑิ ต พัฒนบริ ห ารศาสตร์ พบว่า มี ปัญหาในการใช้ร ะบบจัดซื้ อจัด จ้า งด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)อยู่ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานโดยนาระบบจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มาใช้ในกระบวนการทางาน การจัดซื้ อจัดจ้างของสถาบันฯ ยังมี
ผลกระทบกับผูป้ ฏิบตั ิที่ยดึ ติดกับกระบวนการทางานแบบเดิมทาให้เกิดปั ญหาหลายอย่างซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิ
เกิดการไม่ยอมรับและมีความคิดที่ไม่ทาตามกระบวนการทางานของระบบและขั้นตอนที่เปลี่ยนไป
จากเดิมที่ทางานด้วยมือ รวมไปถึ งเจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจทักษะทางด้านการทางานด้วยระบบ
จัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ดังนั้นเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ผูว้ ิจยั จึงสนใจการวิจยั การยอมรับระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) กรณี วิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบัน

-3-

บัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ เพื่อนาผลที่ได้จากการวิจยั มาใช้ในการพัฒนาระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดังนั้น จึงเป็ นเรื่ องที่ควรจะทาการวิจยั ถึงการยอมรับระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) กรณี วิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบัน
บัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์
ว่า มี ปั จจัย อะไรที่ มี ผลการยอมรั บ ระบบการจัดซื้ อจัดจ้า งด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในส่ วนของสถาบันจะได้ทราบข้อเท็จจริ งและความต้องการ และปั ญหา
และอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ ข องเจ้า หน้ า ที่ พ ัส ดุ ในการยอมรั บ ระบบการจัด ซื้ อ จัด จ้า งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของสถาบัน และจะได้ทราบข้อควรปรับปรุ งแก้ไขในการใช้งานระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) เพื่อสถาบันจะได้ตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่
พัสดุในสถาบันฯ ได้อย่างถูกต้อง

1.2

วัตถุประสงค์ ในกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (eGP) กรณี วธิ ีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
1.2.2 เพื่อวิจยั ปั ญหาและอุปสรรคของผูใ้ ช้ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) กรณี วธิ ีเฉพาะเจาะจง
1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
กรณี วธิ ีเฉพาะเจาะจง

1.3

ขอบเขตในกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1.3.1 ด้านพื้นที่ วิจยั การดาเนินการเกี่ยวกับระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
กรณี วธิ ีเฉพาะเจาะจง ของหน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
1.3.2 ด้านเนื้ อหาสาระ วิจยั การยอมรับระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
กรณี วธิ ีเฉพาะเจาะจง ปั ญหาของผูใ้ ช้ระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP)
1.3.3 ด้านประชากรเป้ าหมาย วิจยั จากเจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่ใช้ระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณี วธิ ีเฉพาะเจาะจง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
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1.3.4 ด้านระยะเวลาการวิจยั วิจยั ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 สิ งหาคม 2562 - 30 กันยายน
2562

1.4

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1.4.1 นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไปเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาในการใช้ระบบจัดซื้ อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณี วธิ ีเฉพาะเจาะจง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
1.4.2 นาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณี วธิ ีเฉพาะเจาะจง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิภาพและมีคุณสมบัติรองรับการทางานที่เหมาะสม

1.5

นิยำมศัพท์ เฉพำะ

1. การยอมรั บระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP) กรณี วิธีเฉพาะเจาะจง
หมายถึ ง การยอมรั บ การใช้ง านระบบการจัด ซื้ อจัดจ้า งด้วยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP) กรณี วิธี
เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิ จ ัย การยอมรั บ ระบบการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP) กรณี วิ ธี
เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ในครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2.4 ขั้ นตอนและวิ ธี ปฏิ บ ั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง
2.5 ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อ Information Technology คือเทคโนโลยีทุกด้านที่อยูร่ ่ วมกันใน
กระบวนการจัดเก็บ สร้ างและสื่ อสารสนเทศ จึ งเป็ นสิ่ งที่ มีความหมายครอบคลุ มถึ งเทคโนโลยี
ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การจดบันทึ ก จัดเก็ บ ประมวลผล ค้นคื น รั บ ส่ ง ข้อมูล รวมถึ งข้อมู ล และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าว (ธี ระ กุลสวัสดิ์, 2553)
ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรนั้น ส่ วนหนึ่ งข้อมูลและสารสนเทศจะเป็ น
ปั จจัยหนึ่ งที่มีความสาคัญอย่างมากต่อทุก ๆ องค์กร ดังนั้น Gary B. Shelly, et al (2004 อ้างถึงใน
สุ จิตราภา ชัยนุศิลป์ , 2557:6) ได้ทาการสรุ ปถึงลักษณะของสารสนเทศที่ดี ได้ดงั นี้
1. ต้องมีความถูกต้อง (Accuracy) โดยสารสนเทศขององค์กรที่ ดีน้ นั จะต้องมีความ
เที่ยงตรงและมีความน่าเชื่ อถื อโดยมีความผิดพลาดหรื อความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เนื่องจากการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ จะขึ้นอยูก่ บั ความถูกต้องหรื อความเที่ยงตรง
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2. ต้องทันต่อความต้องการใช้ (Timeliness) โดยจะต้องเป็ นข้อมูลที่สามารถนาเอา
สารสนเทศมาใช้ได้ทนั ทีเมื่อมีความต้องการที่จะใช้ขอ้ มูลนั้น เนื่ องจากว่าเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะสารสนเทศด้านการขาย การผลิตและการเงิน
3. ต้องมีความสมบูรณ์ (Complete) โดยจะต้องมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะทาให้การ
ตัดสิ นใจเป็ นไปด้วยความถูกต้อง การมีสารสนเทศปริ มาณมากเกิ นไป อาจไม่ได้แสดงถึ งการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิ งาน ในทางกลับกัน หากองค์กรมี สารสนเทศน้อยเกิ นไปก็ทาให้การ
ตัดสิ นใจคลาดเคลื่อนได้
4. ต้องตรงประเด็น (Relevance) โดยจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้ที่
จะนาไปใช้ในการตัดสิ นใจ ในการออกแบบและพัฒนาสารสนเทศนั้นจะต้องมีการสอบถามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ดว้ ย
5. ต้องตรวจสอบได้ (Verifiability) โดยเฉพาะการตรวจสอบแหล่งที่มา การจัดรู ปแบบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสิ นใจมีความรอบคอบมากยิง่ ขึ้น
6. ต้องประหยัด (Economical) เป็ นการได้มาของสารสนเทศที่ต้องประหยัดและผูใ้ ช้งาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสู งมากนัก
7. ต้องมีความคล่องตัว (Flexible) โดยสารสนเทศนั้นจะต้องสามารถนาไปประยุกต์ใช้งาน
ต่าง ๆ ได้ทนั และตามความต้องการ
8. ต้องมีความน่าเชื่ อถือ (Reliable) โดยสารสนเทศที่ดีตอ้ งมีความน่าเชื่ อถือ ซึ่ งควรได้มา
จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี้เพื่อให้ผใู ้ ช้สารสนเทศสามารถนาไปใช้อา้ งอิงได้
9. ต้องเข้าใจง่าย (Simple) โดยสารสนเทศที่ดีตอ้ งเข้าใจได้ง่ายและสามารถนาไปใช้งานได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
ซึ่ ง คุ ณลัก ษณะดังกล่ า วข้างต้นมี ความสาคัญอย่างยิ่ง ที่ จะต้องจัดระบบให้มี ความพร้ อม
ก่อนที่จะนาไปใช้งานต่อไป
เนื่องจากกระบวนการหลักของระบบสารสนเทศคือการเปลี่ยนข้อมูล (Data) ให้กลายเป็ น
สารสนเทศ ดังนั้นองค์ประกอบของสารสนเทศ จึงมีดงั นี้ (ธี ระ กุลสวัสดิ์, 2553)
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็ นลักษณะทางกายภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้อง
ได้ เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้างภายนอกตัวเครื่ องและอุปกรณ์ที่อยูภ่ ายในเครื่ อง
2. ซอฟต์แวร์ (Software) คือชุ ดคาสั่งหรื อโปรแกรมที่สั่งให้ฮาร์ ดแวร์ ทางานตามต้องการ
เกิดจากการเขียนชุดคาสั่งจากภาษาคอมพิวเตอร์
3. ข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) เป็ นข้อมูลและสารสนเทศในการทางานซึ่ ง
จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อนาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรี ยกใช้งานในอนาคตได้ต่อไป
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4. เครื อข่าย (Network) เป็ นลักษณะการเชื่ อมโยงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั แต่ 2 เครื่ องขึ้นไป
เพื่อทาการแลกเปลี่ยนหรื อสื่ อสารข้อมูลระหว่างกันได้ ในการเชื่ อมโยงเครื อข่ายนี้ มีความจาเป็ นต่อ
การปฏิ บตั ิงานในองค์กรเป็ นอย่างมากเนื่ องจากทาให้การปฏิบตั ิงานมีความคล่องตัวมากขึ้น ทาให้
สามารถใช้ ท รั พ ยากรคอมพิ ว เตอร์ ร่ ว มกัน ได้ ช่ ว ยลดระยะเวลาในการท างานและช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการติดต่อสื่ อสาร
5. กระบวนการหรื อขั้นตอนการทางาน (Procedures) เป็ นขั้นตอนที่ผใู ้ ช้จะต้องทราบถึ ง
กระบวนการทางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
6. บุคลากรหรื อผูใ้ ช้งาน (People) โดยผูใ้ ช้งานในระบบสารสนเทศจะถูกแบ่งได้เป็ นหลาย
ระดับตามความจาเป็ นในการใช้ขอ้ มูล เนื่ องจากบุคลากรในองค์กรในแต่ละระดับจะมีขีดจากัดใน
การเรี ยกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศในระดับที่แตกต่างกัน
องค์ประกอบทั้ง 6 ข้อนี้ มีความจาเป็ นเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั และจาเป็ นจะต้องใช้งาน
ร่ วมกันเพื่อให้ได้เป็ นข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
สาหรับความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ระวีวรรณ แก้ววิทย์ (2552) กล่าวว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในสังคมอุตสาหกรรมเป็ นสังคม
สารสนเทศ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ระบบเศรษฐกิ จเปลี่ ยนไปเป็ นเศรษฐกิ จโลกที่จะทาให้
เศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงกับทุกประเทศโดยทาให้เกิดการเชื่ อมโยงของเครื อข่ายสารสนเทศทาให้เกิด
สังคมโลกาภิวฒั น์ข้ ึน
3. เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้องค์กรมีการบัง คับบัญชาในองค์กรเป็ นแนวราบมากยิ่งขึ้น
จึ งทาให้เกิ ดการเชื่ อมโยงกับหน่ วยธุ รกิ จอื่ นเป็ นเครื อข่าย ในการแข่งขันทางธุ รกิ จซึ่ งต้องอาศัย
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นปั จจัยสนับสนุ นทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็ ว
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยตอบสนองความต้องการการใช้เทคโนโลยีในรู ปแบบใหม่ที่
เลือกได้ตามความต้องการ
5. เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เกิดสภาพทางการทางานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา
6. เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เกิดการวางแผนการดาเนิ นงานระยะยาวมากขึ้น ซึ่ งจะทา
ให้การตัดสิ นใจมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
สอดคล้องกับ ธี ระ กุลสวัสดิ์ (2553) กล่ าวว่า หากมีการพิจารณาผลของเทคโนโลยีต่อ
องค์กรนั้นจะพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ สรุ ปได้ดงั นี้
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1. ช่ วยให้การตัดสิ นใจดี ข้ ึ น เนื่ องจากมี สารสนเทศที่ ช่วยประกอบการตัดสิ นใจและ
พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ได้
2.
ช่ วยลดค่ า ใช้จ่ า ย เนื่ อ งจากได้มี ก ารนาเอาเทคโนโลยีส มัย ใหม่ ม าใช้จึ ง ท าให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทางานลง
3. ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพสิ นค้าหรื อบริ การ
4. ช่ วยเพิ่มรายได้ของธุ รกิ จ เนื่ องจากคุ ณภาพสิ นค้าหรื อบริ การดี ข้ ึน จึงทาให้สามารถ
แข่งขันได้มากขึ้น
5.
ช่ วยสร้ า งสิ นค้า หรื อบริ ก ารใหม่ โดยระบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นท าให้เกิ ดการขยายการ
ดาเนินงาน
6. ช่วยสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน เนื่องจากสารสนเทศที่องค์กรมีจะทาให้องค์กร
สามารถตัดสิ นใจได้ดีกว่าและรวดเร็ วกว่าจึงทาให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
7. ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานในด้านความเที่ยงตรง ความรวดเร็ วในความ
ต้องการใช้ขอ้ มูล สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
8. ช่วยในการรื้ อปรับระบบ (Reengineering) และช่วยพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรได้อย่างต่อเนื่ องโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการปรับระบบ
และพัฒนาสารสนเทศให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ในบางครั้งการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรนั้นอาจทาให้เกิดความล้มเหลว
ซึ่ งปั จจัยที่ทาให้เกิดความล้มเหลวจากการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรอาจเกิดจาก
ขาดการวางแผนที่ดี โดยเฉพาะการวางแผนในด้านการจัด การความเสี่ ยง มีการนาเอาเทคโนโลยีที่
ไม่เหมาะสมมาใช้งาน ขาดการจัดการหรื อการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง ส่ วนสาเหตุ ของ
ความล้มเหลวอื่น ๆ เช่น ใช้เวลาในการดาเนิ นงานมากจนเกินไป มีการประเมินแผนความต้องการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งและปั ญ หาจากผู ้ใ ช้ ง านอาจจะเกิ ด จากการกลัว การ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากบุคลากรเกิดการกลัวที่จะเรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนื่ องจากกลัวว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศจะทาให้บทบาทและความสาคัญในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบของตนเองลด
น้อยลงจนทาให้เกิ ดการต่อต้านเทคโนโลยีข้ ึน ในบางครั้งบุคลากรในองค์กรอาจไม่มีการติดตาม
ข่าวสารความรู ้ ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและโครงสร้ างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศยัง กระจายไม่ ท ั่ว ถึ ง จึ ง ท าให้ ข าดความเสมอภาคในการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Whittaker, 1999 อ้างถึงใน สุ จิตราภา ชัยนุศิลป์ , 2557:9)
เทคโนโลยีสารสนเทศจึ งเป็ นเครื่ องมื อที่สาคัญต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จ ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า
องค์กรที่ ป ระสบความส าเร็ จทางธุ รกิ จนั้นจะต้องให้ความส าคัญกับความเป็ นผูน้ า ได้แก่ การมี
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วิสัยทัศน์กว้างไกล การมีความมุ่งมัน่ ต่อการประกอบการและการเปิ ดรับฟั งความคิดใหม่ ๆ ส่ วนใน
ด้านความรู ้ความสามารถของพนักงาน ได้แก่ ความสามารถในการรับรู ้ ทักษะระดับสู ง ความเข้าใจ
ในธุ รกิจและการสร้างแรงบันดาลใจด้วยตนเองและยุทธศาสตร์ ทางธุ รกิ จ ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์
กับลู กค้า การวางระบบสิ นทรั พย์และการใช้ความรู ้ ให้เป็ นประโยชน์ จึ งสรุ ปได้ว่าในการทาเอา
ยุทธศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่ อมต่อกับกลยุทธ์ทางธุ รกิ จมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
ต่อความสาเร็ จในธุ รกิจขององค์กร (บุญมาก ศิริเนาวกุล, 2549)
สาหรับแนวทางในการนาเอาสารสนเทศมาใช้ในธุ รกิจจะมีความสัมพันธ์กบั การดาเนิ นงาน
ภายใต้กระบวนการทางธุ รกิ จ โดยสามารถจาแนกระดับ ของการใช้ข้อมูลและสารสนเทศได้ 2
ระดับคือ ระดับปฏิบตั ิการ เป็ นการใช้ขอ้ มูลของธุ รกิจภายใต้ระดับปฏิบตั ิการ เช่น การประมวลผล
การบัน ทึ ก และการรายงานเหตุ ก ารณ์ ท างธุ ร กิ จ โดยน าเอาสารสนเทศมาช่ ว ยสนับ สนุ น การ
ปฏิ บตั ิงานและในระดับบริ หาร กระบวนการสารสนเทศจะเป็ นเครื่ องมือช่ วยสนับสนุ นกิ จกรรม
ด้านการจัดการและการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ เป็ นการติดตามการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั และการสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั (รุ จิจนั ทร์ พิริยะสงวนพงศ์, 2549)
ในการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรนั้น เป็ นความจาเป็ นที่ องค์กรต่าง ๆ
ต้องมี การปรับตัวในปั จจุ บนั โดยการให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีมากขึ้ น เนื่ องจากมี ปัจจัยหรื อ
แรงผลักดันที่เกี่ยวข้องหลายประการ สรุ ปได้ดงั นี้ (ธี ระ กุลสวัสดิ์, 2553)
1. แรงผลักดันทางธุ รกิจ เป็ นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นภายในองค์กร แบ่งได้เป็ น
1.1 แรงผลักดันทางการตลาด (Market pressure) เป็ นผลมาจากการแข่งขันในระดับโลก
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน นี้ สามารถท าการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน ได้ส ะดวกขึ้ น จึ ง ท าให้ ก ารแข่ ง ขัน ใน
ตลาดโลกเข้มข้นขึ้นและอานาจของผูบ้ ริ โภค (Powerful consumer) เนื่องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมี
ความรู ้เกี่ ยวกับคุ ณภาพสิ นค้าและบริ การที่ตอ้ งการมากขึ้น จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถค้นหาข้อมูล
สิ น ค้า และบริ ก ารที่ ต้อ งการได้จ ากแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ เพื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล ก่ อ นการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
1.2 แรงผลักดันทางเทคโนโลยี (Technology pressure) เนื่องจากในปั จจุบนั มีการนาเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตสิ นค้าและบริ การมากยิ่งขึ้น จึงทาให้สินค้าหรื อบริ การมีความ
ทันสมัย และท าให้หน่ วยงานประเภทเดี ย วกัน ต้องปรั บ ตัวโดยการนาเอาเทคโนโลยี ม าใช้ด้ว ย
เช่นเดียวกัน
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่าในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชี วิตประจาวัน
ของมนุ ษย์เป็ นอย่างมากและคาดว่าจะมีบทบาทและความสาคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ความก้าวหน้าในวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารโทรคมนาคม รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงทาง
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เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทาให้สภาวะการแข่งขันเปลี่ ยนแปลงไป องค์กรที่ตอ้ งการอยู่รอดจึง
ต้องมีการปรับตัวด้วยการให้ความสาคัญและนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที่เพื่อช่ วยในการปฏิ บตั ิงานประจาขององค์กร ช่ วยสร้ างเครื อข่ายระหว่างพนักงานในองค์กร
รวมถึงการวางแผนงานต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรม
พรรณี สวนเพลง (2552) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการความรู ้
โดยการบูรณาการที่เกิ ดจากการสร้ างองค์ความรู ้ใหม่หรื อการต่อยอดองค์ความรู ้ เดิ มและสามารถ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการพาณิ ชย์และการค้า
ศุ ภชัย หล่ อโลหการ (2553) กล่ าวว่า นวัตกรรม หมายถึ ง การเน้นในเรื่ องความใหม่
ความคิดและความสามารถในการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์
นพดล เหลืองภิรมย์ (2555) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึ ง การทาสิ่ งใหม่ข้ ึนมาหรื อการ
นาเสนอบางสิ่ งบางอย่างที่ใหม่ เช่ น แนวความคิดใหม่ วิธีการใหม่ เครื่ องมือใหม่ เทคนิ คใหม่และ
หรื อเทคโนโลยีใหม่สู่สังคมหรื อสังคมชาวโลกในปั จจุบนั เรี ยกว่าสังคมยุคโลกาภิวฒั น์
พยัต วุฒิรงค์ (2555) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง วิธีการ การกระทาหรื อสิ่ งใหม่ ๆ ที่นามา
ทาให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงในสังคมหรื อนามาเพื่อปรับปรุ งการทางานให้มีประสิ ทธิ มากกว่าเดิ ม
แม้วา่ ความคิด วิธีการ การกระทาหรื อสิ่ งใหม่ ๆ นั้นจะเคยใช้ในสังคมอื่นได้ผลดีมาแล้วก็ตาม แต่ถา้
นามาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอีกแห่งหนึ่งก็จดั ว่าเป็ นนวัตกรรม
Christopher Freeman (1982 อ้างถึงใน สุ จิตราภา ชัยนุศิลป์ , 2557:11) กล่าวว่า นวัตกรรม
หมายถึ ง กิ จกรรมทางเทคนิ ค การออกแบบ การผลิ ต การจัดการและการค้าที่ เกี่ ยวข้องกับตลาด
สาหรับผลิ ตภัณฑ์ใหม่หรื อการนาเอากระบวนการหรื อเครื่ องมือใหม่ ๆ หรื อที่ได้รับการปรับปรุ ง
แล้วมาใช้ในเชิงพาณิ ชย์เป็ นครั้งแรก
Peter F. Ducker (1995อ้างถึงใน สุ จิตราภา ชัยนุ ศิลป์ , 2557:11) กล่าวว่า นวัตกรรม
หมายถึง เครื่ องมือที่สาคัญสาหรับผูป้ ระกอบการในการแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อสร้างธุ รกิจและบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่ง นวัตกรรมจึงเป็ นความสามารถที่
ถูกแสดงออกมาในรู ปแบบของการฝึ กฝน ศักยภาพในการเรี ยนรู้และนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
Rogers, E.M. (1995 อ้างถึงใน สุ จิตราภา ชัยนุศิลป์ , 2557:11) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง
ความคิด การปฏิบตั ิหรื อสิ่ งใหม่
Betje, P. (1998 อ้างถึงใน สุ จิตราภา ชัยนุศิลป์ , 2557:11) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง สิ่ ง
ใหม่ที่ถูกนามาใช้ในธุ รกิจการผลิต การจาหน่าย รวมถึงการบริ โภคสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ

- 11 -

Michael E. Porter (1998 อ้างถึงใน สุ จิตราภา ชัยนุศิลป์ , 2557:11) กล่าวว่า นวัตกรรม
หมายถึง สิ่ งสาคัญที่ทาให้บริ ษทั มีศกั ยภาพในการแข่งขันและได้มองนวัตกรรมในความหมายที่
กว้างโดยรวมเอาเทคโนโลยีใหม่และแนวทางใหม่ในการทาสิ่ งต่าง ๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน
Narayanan (2001อ้างถึงใน สุ จิตราภา ชัยนุ ศิลป์ , 2557:12) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึ ง
ผลลัพธ์และกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปั ญหาและก่อให้เกิดความได้เปรี ยบและโอกาส
ในการแข่งขัน
ดัง นั้นจึ ง อาจกล่ าวได้ว่า นวัตกรรมคื อความคิ ดหรื อการปฏิ บตั ิ ในสิ่ ง ใหม่ ที่ไ ม่เคยมี ผูใ้ ด
ปฏิบตั ิมาก่อนและสามารถนาเอาความคิดและการปฏิบตั ิใหม่น้ ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป
ในปั จจุบนั เศรษฐกิจโลกอยูใ่ นช่วงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจฐานความรู ้ ซึ่ งเป็ น
การนาเอาความรู ้ หรื อทรั พยากรทางความคิ ด เช่ น องค์ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญและทรั พย์สินทาง
ปั ญญามาสร้างให้เกิ ดประโยชน์ในเชิ งเศรษฐกิ จหรื อเชิ งพาณิ ชย์ นวัตกรรมจึงเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การแข่งขันสาหรับธุ รกิจยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้ ทั้งนี้เพื่อสร้างธุ รกิจหรื อผลิตภัณฑ์และหรื อบริ การ
ใหม่ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสิ นค้าของคู่แข่ง (ศุภชัย หล่อโลหการ (2553) องค์ประกอบ
ของการจัดการนวัตกรรมในองค์กรจึงมีดงั นี้ (พรรณี สวนเพลง, 2552)
1. โครงสร้างองค์กร (Structure) เนื่ องจากในการจัดการจะต้องอาศัยความร่ วมมือกันใน
องค์กรตั้งแต่ผูบ้ ริ หารระดับสู งจนถึ งพนักงานระดับล่ าง โดยต้องมีการติ ดต่อสื่ อสารกันระหว่าง
แผนกต่ า ง ๆ มี ก ารแบ่ ง อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน หากโครงสร้ า งองค์ก รมี ค วาม
เหมาะสมก็จะช่วยเสริ มให้นวัตกรรมเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. บุคลากร (People) เกิดจากการที่องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถและนาความรู ้
ของบุคลากรมาประกอบกันจนทาให้เกิ ดกรอบแนวความคิดสร้ างสรรค์ได้รวดเร็ วขึ้นจนสามารถ
นาไปแข่งขันได้
3. กระบวนการ (Process) เป็ นขั้นตอนในการผลิต การตลาดหรื อการเงินที่มีความเกี่ยวข้อง
กับ การท านวัตกรรมและในขั้นตอนต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ จะต้องมี ระบบการจัดการที่ แตกต่ า งกันและ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4. กลยุทธ์และยุทธวิธี (Strategy) เนื่องจากการจัดการนวัตกรรมจาเป็ นจะต้องมีกลยุทธ์
และยุทธวิธีในการจัดการความได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้เกิ ดขึ้นเสมอโดยมีกลยุทธ์ การจัดการ
อย่างต่อเนื่อง
5. เครื่ องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) โดยการนาเครื่ องมือและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้มีส่ วนในการจัดการนวัตกรรม ทาให้เกิ ดการบู รณาการโครงสร้ า ง
กาลังคน กระบวนการและเป็ นเครื่ องมือในการกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
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ลักษณะที่ สาคัญของนวัตกรรมคื อจะมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป จึงเป็ นกระบวนการ การ
ค้นพบหรื อการคิดค้นสิ่ งใหม่โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่หรื อความรู ้ใหม่ที่มีลกั ษณะต่อเนื่ อง
ไม่สิ้นสุ ด โดยใช้การประยุกต์ใช้ แนวคิดใหม่หรื อความรู ้ใหม่ของมนุ ษย์และการคิดค้นเทคนิ คหรื อ
เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมที่มีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไปจึงมีลกั ษณะของการสะสมการเรี ยนรู ้อยูใ่ น
บริ บทสังคมหนึ่ง นวัตกรรมจึงแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้ (นพดล เหลืองภิรมย์, 2555)
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) คือการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในเชิ ง
พาณิ ชย์ให้ดีข้ ึนหรื อเป็ นสิ่ งใหม่ในตลาด นวัตกรรมนี้ อาจเป็ นสิ่ งใหม่ต่อโลก ต่อประเทศหรื อต่อ
องค์กร แบ่งได้เป็ นนวัตกรรมสาหรั บผลิ ตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้หรื อสิ นค้าทัว่ ไปและผลิ ตภัณฑ์ที่จบั
ต้องไม่ได้ เช่น การบริ การต่าง ๆ
2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) คือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรื อวิธีการ
ผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การให้ก ารให้บริ การในรู ปแบบที่ แตกต่างออกไปจากเดิ ม เช่ น การผลิ ตแบบ
ทันเวลาพอดี การบริ หารงานคุณภาพองค์กรโดยรวมและการผลิตแบบกะทัดรัด
ส่ วน พรรณี สวนเพลง (2552) กล่าวว่าความสามารถของการสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นได้ใน
หลายส่ วนขององค์กร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) การสร้างนวัตกรรมประเภทนี้ ตอ้ งมีการ
คิดค้นและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ องเพื่อนาเสนอคุณค่าให้ลูกค้าและต้องอาศัยองค์ประกอบที่
สาคัญคือการพัฒนาคุณสมบัติและลักษณะของผลิตภัณฑ์ การออกแบบที่คานึ งถึงคุณประโยชน์ที่
ลูกค้าได้รับ โดยให้ลูกค้ามีส่วนร่ วมในการจัดการนวัตกรรม
2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็ นการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ น
ความรู ้ในส่ วนประกอบและส่ วนเชื่ อมต่อระหว่างส่ วนประกอบเหล่านั้น ความรู ้ กระบวนการและ
เทคนิ ค ที่ เ กิ ด ข้อ ง ซึ่ งต้อ งอาศัย ความรู ้ ท างเทคนิ ค มาพัฒ นาสิ น ค้า เช่ น เดี ย วกัน และต้อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในการทางานในเรื่ องขั้นตอน หน้าที่ที่รับผิดชอบ ลักษณะงานและการส่ งข้อมูลต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นเพื่อทาการผลิตสิ นค้าใหม่ ๆ ให้กบั องค์กร
3. นวัตกรรมองค์กร (Organization innovation) เป็ นนวัตกรรมทางด้านการจัดการที่ตอ้ งใช้
ความรู้ ทางด้า นการบริ หารจัดการมาปรั บปรุ งระบบโครงสร้ างขององค์กรใหม่โดยการแบ่งปั น
แผนกและหน่วยงานให้มีความชัดเจนขึ้นโดยการให้อิสระในการทางานให้กบั พนักงาน ซึ่ งจะทาให้
ได้ความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เป็ นความคิดสร้างสรรค์มาจากทุก ๆ ส่ วนขององค์กร
นอกจากนี้ ศุภชัย หล่อโลหการ (2553) กล่าวว่ารู ปแบบของนวัตกรรมสามารถจาแนกได้
หลายรู ปแบบ อย่างไรก็ตามหากจาแนกรู ปแบบของนวัตกรรมตามวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้จะ
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
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1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) มักเกิดขึ้นในสิ นค้าอุปโภคบริ โภค นับเป็ น
รู ปแบบนวัตกรรมที่ เห็ นได้อย่างชัดเจน เช่ น สิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาด
รวมถึงสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์เดิมที่พฒั นาให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากสิ นค้าอื่นที่มีอยูใ่ นตลาด
2. นวัตกรรมบริ การ (Service innovation) เป็ นรู ปแบบการใช้นวัตกรรมที่ไม่สามารถ
มองเห็ น ได้อ ย่า งชัด เจน โดยส่ ว นใหญ่ ม กั อยู่ใ นรู ป วิธี ก ารใหม่ ใ นการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า หรื อ
ผูบ้ ริ โภค เช่น การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสรรค์สร้างเป็ นนวัตกรรมใหม่ ๆ
3. นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็ นรู ปแบบการใช้นวัตกรรมที่ไม่สามารถ
มองเห็ นได้อย่างชัดเจนเพราะเป็ นการปรับเปลี่ ยนแนวทาง กระบวนการหรื อวิธีการในรู ปแบบที่
แตกต่างไปจากเดิม
และ พยัต วุฒิรงค์ (2555) ได้แบ่งประเภทของนวัตกรรมออกเป็ น 4 ประเภท ซึ่ งเป็ นการ
แบ่งประเภทของนวัตกรรมที่เปรี ยบเสมือนส่ วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงองค์กร ดังนี้
1. นวัตกรรมแบบครบวงจร (Total innovation) เป็ นการสร้างนวัตกรรมบริ การแบบใหม่
และกลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารใหม่ เป็ นการน าเอานวัต กรรมมาช่ ว ยในการเปลี่ ย นแปลงและแก้ปั ญ หา
ผูใ้ ช้บริ การใหม่โดยการให้บริ การผูใ้ ช้บริ การเดิมและเพิม่ บริ การใหม่ ๆ เข้ามา
2. นวัตกรรมแบบขยายตัว (Expansionary innovation) เป็ นการขยายกลุ่มผูใ้ ช้บริ การใหม่
ในการบริ การแบบเดิม
3. นวัตกรรมแบบค่อยเป็ นค่อยไป (Evolutionary innovation) เป็ นการสร้างบริ การใหม่เพื่อ
ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเดิม
4. นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา (Development change) เป็ นการให้บริ การ
เดิ ม สาหรั บกลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเดิ ม มี เป้ าหมายในการปฏิ บ ตั ิ ที่ ชัดเจนขึ้ นและใช้ประโยชน์จากการ
บริ การที่มีอยู่
อีกประเด็นสาหรับแนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมที่ควรกล่าวถึ งคือกระบวนการนวัตกรรม
(Innovation process) ซึ่ ง Damanpour (1991 อ้างถึงใน สุ จิตราภา ชัยนุศิลป์ , 2557:14) กล่าวว่าการ
นานวัตกรรมมาใช้คือกระบวนการหรื อกิจกรรมที่นาไปสู่ การตัดสิ นใจในการนาเอานวัตกรรมมาใช้
คือกระบวนการหรื อกิ จกรรมที่ จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจนานวัตกรรมมาใช้หรื อเป็ นกิ จกรรมที่ นา
นวัตกรรมไปสู่ การใช้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการเริ่ มต้น (Initiation stage) คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับรู ้ปัญหา การรวบรวม
ข้อมูล การสร้างทัศนคติและการประเมินผลและการได้มาของทรัพยากรที่จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจ
ในการนาเอานวัตกรรมมาใช้
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2. ขั้นตอนการนามาใช้ (Implementation stage) ประกอบด้วยเหตุการณ์และการกระทา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรและนวัตกรรม การใช้ประโยชน์และการนานวัตกรรมมาใช้อย่าง
ต่อเนื่อง
ซึ่ งทั้ง 2 กระบวนการนี้ เป็ นกระบวนการเริ่ มต้นในหลายขั้นตอน ประกอบด้วยการคิดค้น
พัฒนา การผลิตและการแพร่ กระจายที่จะสนับสนุ นการสร้ างนวัตกรรม โดยแนวคิดกระบวนการ
ด้านนวัตกรรมได้เปลี่ยนแปลงจากรู ปแบบเส้นตรงไปสู่ แนวคิดที่เป็ นระบบและมีความเชื่ อมโยงกัน
ส่ วน พรรณี สวนเพลง (2552) กล่ าวว่าการสร้ างนวัตกรรมคื อความพยายามที่จะพึ่งพา
ทักษะ ความคิดและความรู้และต้องผ่านกระบวนการนวัตกรรมเพื่อริ เริ่ ม สร้างและนานวัตกรรมนั้น
ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การสร้างความตระหนักถึงความจาเป็ นของนวัตกรรม โดยการศึกษาความต้องการของ
ลูกค้าเพื่อให้เข้าใจในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการศึกษาคู่แข่งว่ามีการพัฒนาสิ นค้า
และบริ การอย่างไรและการศึกษาปั จจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงโลกาภิวตั น์ การเข้าถึ ง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่ งจะทาให้องค์กรได้มีการศึกษาและปรับกระบวนทัศน์ในการบริ หารธุ รกิ จ
โดยนาเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ต่อไป
2. จุดประกายนวัตกรรม โดยการเข้าร่ วมการประชุมสัมมนาและร่ วมอภิปรายในประเด็นที่
น่าสนใจต่าง ๆ หรื อการศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่องค์กร
3. การสร้างนวัตกรรม จะต้องมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นอย่างเต็มรู ปแบบ โดยมีการให้
ทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการส่ งเสริ มด้านการคิ ดและการสร้ างให้องค์กรเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้เพื่อใช้เป็ นตัวขับเคลื่อนสาคัญในการส่ งเสริ มให้คนในองค์กรได้ทาการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
4. การนาเอานวัตกรรมมาใช้ จะต้องมีการประกาศให้ทุกคนในองค์กรทราบถึ งนโยบาย
วิสัยทัศน์ กระบวนการและหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องต่อนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมี
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
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รายละเอียดการสร้างนวัตกรรมดังภาพที่ 2.1
ขั้นที่ 1
การตระหนักถึงความต้องการนวัตกรรม

ขั้นที่ 2
จุดประกายการสร้างนวัตกรรม

ขั้นที่ 3
การสร้างนวัตกรรม

ขั้นที่ 4
การประกาศใช้

ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการนวัตกรรม
ทีม่ า: พรรณี สวนเพลง, 2552.
จากภาพที่ 2.1 จะเห็นได้วา่ ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมนั้นจะต้องเริ่ มต้นจากการทาให้
ทุกคนในองค์กรได้ตระหนักถึ งความต้องการหรื อความจาเป็ นที่จะต้องมีนวัตกรรม จากนั้นจึงทา
การจุ ดประกายนวัต กรรมจากการพัฒ นาบุ คลากรขององค์ก รให้มี ค วามรู้ ความสามารถและมี
ความคิดสร้างสรรค์ จนเมื่อเกิดเป็ นนวัตกรรมแล้วจึงนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อไป
และ พยัต วุฒิรงค์ (2555) กล่าวว่า ขั้นตอนของนวัตกรรมประกอบด้วยการสร้างความคิด
การให้คาจากัดความและประเมินโครงการ การแก้ปัญหา ออกแบบและพัฒนา การนามาใช้ การ
เผยแพร่ และการนามาปฏิบตั ิ ซึ่ งขั้นตอนเหล่านี้เป็ นกระบวนการในการเริ่ มต้น การนามาปฏิบตั ิและ
การเผยแพร่ นวัตกรรม ดังนี้
ขั้นตอนเริ่ มต้น (Initiation phase) ประกอบด้วยกิ จกรรมทั้งหมดเกี่ ยวกับการรับรู ้ ปัญหา
รวบรวมข้อมูล สร้างทัศนคติและประเมินผลและความตั้งใจในการนาไปสู่ การตัดสิ นใจนามาใช้
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ขั้นตอนการนามาปฏิบตั ิ (Implementation phase) ประกอบด้วยเหตุการณ์และการกระทา
ทั้ง หมดเกี่ ย วกับ การปรั บ ปรุ ง ทั้ง นวัต กรรมและองค์ก ร มี ก ารเริ่ ม ต้น ใช้ป ระโยชน์ แ ละการใช้
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็ นงานประจาในองค์กร
ขั้นตอนการเผยแพร่ (Diffusion phase) เป็ นขั้นตอนที่นวัตกรรมจะถูกสื่ อสารผ่านไปยัง
ช่องทางต่าง ๆ ไปสู่ สมาชิ กในระบบทางสังคม มี 4 องค์ประกอบคือนวัตกรรม ช่องทางการสื่ อสาร
เวลาและระบบสังคม
ดัง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ปได้ ว่ า การพัฒ นานวัต กรรมคื อ ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและคุณภาพชีวติ การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิ งสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จนทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงใน
โครงสร้ างสังคม จากเหตุผลดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อ
ใช้เป็ นความรู ้ พ้ืนฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ ขององค์กรเพื่อให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ต่อไป

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมพบว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อ Information Technology คือเทคโนโลยีทุกด้านที่อยูร่ ่ วมกันในกระบวนการจัดเก็บ
สร้างและสื่ อสารสนเทศ จึงเป็ นสิ่ งที่มีความหมายครอบคลุมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จดบัน ทึ ก จัด เก็ บ ประมวลผล ค้น คื น รั บ ส่ ง ข้อ มู ล รวมถึ ง ข้อ มู ล และอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ใ น
กระบวนการดังกล่าว การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสาร
บรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Document) จึ ง ได้ ท าการสรุ ป ถึ ง แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ยอมรั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดงั นี้
1. ทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม (The Diffusion of Innovation: DOI)
Roger (2003 อ้างถึงใน สุ จิตราภา ชัยนุศิลป์ , 2557:17) กล่าวว่าทฤษฎีน้ ี สามารถนามาใช้
อธิ บ ายการยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในองค์ก รได้ เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ส ารสนเทศก็ คื อ
นวัต กรรมที่ เ ป็ นความคิ ด หรื อ การปฏิ บ ัติ ใ นรู ป แบบใหม่ ในกระบวนการหรื อขั้น ตอนการ
แพร่ กระจายนวัตกรรม นวัตกรรมนั้นจะถูกสื่ อสารผ่านช่องทางไปยังสมาชิ กในองค์กร นอกจากนี้
ทฤษฎีน้ ี ยงั เน้นความเชื่ อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจาก
การแพร่ กระจายของสิ่ งใหม่จากสังคมหนึ่งไปสู่ สังคมหนึ่งและสังคมนั้นจะต้องรับสิ่ งใหม่น้ นั ไปใช้
ด้วย ดังนั้นจากทฤษฎีน้ ีจึงมีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ 4 ประการสรุ ปได้ดงั นี้คือ
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1) นวัตกรรม (Innovation) คือสิ่ งใหม่ที่จะถูกแพร่ กระจายไปสู่ สังคมอื่นและจะต้องเป็ นที่
ยอมรับของบุคคลในสังคมนั้น ๆ ด้วย ได้แก่ ส่ วนที่เป็ นความคิดและส่ วนที่เป็ นวัตถุและการยอมรับ
นวัตกรรมนี้ ก็จะขึ้นอยูก่ บั ตัวนวัตกรรม ผูร้ ับ ระบบสังคมและระบบการสื่ อสาร ดังนั้นนวัตกรรมที่
จะถูกยอมรับได้ง่ายจะต้องเป็ นนวัตกรรมที่ผรู ้ ับได้ประโยชน์มากกว่าเดิ ม เป็ นนวัตกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมนั้น ๆ เป็ นนวัตกรรมที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก เป็ นนวัตกรรมที่
แบ่งทดลองได้และเป็ นนวัตกรรมที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
2) การสื่ อสาร (Communication) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูส้ ่ งข่าวสารไปสู่ ผรู ้ ับ
ข่าวสารโดยจะต้องมีสื่อที่เป็ นตัวกลางที่จะทาให้นวัตกรรมนั้นถูกแพร่ กระจายไปยังผูร้ ับ
3) เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ ง (Rate of adoption) เนื่ องจากในการแพร่ กระจายนวัตกรรมนั้น
จะต้อ งใช้ร ะยะเวลาและจะต้องมี ล าดับ ขั้นตอนต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ผูร้ ั บ ท าการปรั บ ตัว และยอมรั บ
นวัตกรรมนั้น ๆ
4) ระบบสังคม (Social system) เนื่ องจากระบบสังคมสมัยใหม่จะช่วยเอื้อต่อการยอมรับ
นวัตกรรมได้มากกว่าเนื่ องจากมีการรับเอาค่านิ ยมของสังคมที่จะช่ วยสนับสนุ นการเปลี่ ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม
ดัง นั้น นวัตกรรมที่ ถู ก แพร่ ก ระจายออกไปและหากต้องการให้ ผูร้ ั บ ยอมรั บ นวัต กรรม
เหล่านั้น นวัตกรรมจะต้องมีลกั ษณะที่ทาให้ผรู ้ ับได้รับประโยชน์ เป็ นนวัตกรรมที่มีความสอดคล้อง
กับ วัฒนธรรมในสั ง คมนั้น ๆ เป็ นนวัตกรรมที่ ไ ม่ มีค วามซับ ซ้อนมากนัก เป็ นนวัตกรรมที่ แบ่ ง
ทดลองได้และเป็ นนวัตกรรมที่ ส ามารถเข้าใจได้ง่า ย รวมถึ ง องค์ประกอบอื่ น ๆ ที่ จะท าให้ก าร
ยอมรับนวัตกรรมมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น คือระบบการสื่ อสารและระบบสังคมที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการยอมรับนวัตกรรมนั้น ๆ
2. ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
Davis (1989 อ้างถึงใน สุ จิตราภา ชัยนุศิลป์ , 2557:18) กล่าวว่าทฤษฎีใช้สาหรับวัดระดับ
การยอมรับเทคโนโลยีและปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีน้ นั โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการ
กระทาด้วยเหตุ (Theory of Reasoned Action) เป็ นทฤษฎีที่ศึกษาว่าเพราะเหตุใดบุคคลจึงยอมรับ
หรื อ ปฏิ เ สธการใช้ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นทฤษฎี ที่ ใ ช้อ ธิ บ ายการยอมรั บ
เทคโนโลยี การยอมรับของผูใ้ ช้ระบบโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวัดหลังจากมีการใช้เทคโนโลยี
ในช่วงสั้น ๆ

- 18 -

รายละเอียดของทฤษฎีน้ ีดงั ภาพที่ 2.2

การรับรู ้ประโยชน์
(Perceived Usefulness)

ตัวแปรภายนอก
(External variables)

ความตั้งใจในการใช้
(Intention to use)

การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้
(Perceived ease of use)

ภาพที่ 2.2 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM)
ทีม่ า : Davis, 1989.
จากภาพที่ 2.2 พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีจะต้องมีการพิจารณาถึ งความตั้งใจของผูใ้ ช้
ก่อนเป็ นอันดับแรก ซึ่ งความตั้งใจของผูใ้ ช้น้ ี พิจารณาได้จากการรับรู ้ ของผูใ้ ช้ ซึ่ งเป็ นการรับรู้ถึง
ประโยชน์และความสะดวกในการใช้งานและปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศคือ
ความเชื่อและทัศนคติ
นอกจากนี้ Venkatesh and Davis (2000 อ้างถึงใน สุ จิตราภา ชัยนุศิลป์ , 2557:20) ได้ทา
การเพิ่มเติมรู ปแบบโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีของ Davis โดยการนาเอากระบวนการภายนอกที่มี
อิทธิพลทางสังคม 7 ด้าน ได้แก่ บรรทัดฐาน ภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ของงาน คุณภาพของผลลัพธ์
ผลลัพธ์จากการทดลอง ประสบการณ์และความสมัครใจที่จะใช้มาวัดผลการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลายเป็ น Extension of Technology Acceptance Model หรื อ TAM2
ดังภาพที่ 2.3
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ประสบการณ์
(Experience)

ความสมัครใจ
(Voluntariness)

บรรทัดฐาน
(Subjective norm)

ภาพลักษณ์
(Image)

ความสัมพันธ์กบั งาน
(Job Relevance)

การรับรู้ประโยชน์
(Perceived Usefulness)
ความตั้งใจใช้
(Intention to use)

พฤติกรรมการใช้
(Usage behavior)

ประสบการณ์
(Experience)

Technology Acceptance Model
คุณภาพของงาน
(Output Quality)

ผลลัพธ์จากการทดลอง
(Result Demonstrability)

ภาพที่ 2.3 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Extended Technology Acceptance Model : TAM2)
ทีม่ า : Venkatesh and Davis, 2000.
ดังนั้นจากแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศสรุ ปได้วา่ เป็ นการศึกษาถึ ง
รู ปแบบและปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใ้ ช้ ซึ่ งจะทาให้หน่วยงาน
ที่ศึกษาได้นาไปพัฒนารู ปแบบการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรของตนเองได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นได้ต่อไป
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยวิธีอเิ ล็กทรอนิกส์
การนาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อสร้ างความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ ระบบดัง กล่ า ว แบ่ ง การนาเสนอเนื้ อหาออกเป็ นการจัดซื้ อจัดจ้า งภาครั ฐด้วยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (ภัทราวดี ทองมาลา
2558 หน้า 9-14)
2.3.1 การจัด ซื้ อจัด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยวิ ธี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Govemment
Procurement:e-GP) เป็ นระบบงานที่ จดั ทาขึ้ นเพื่อให้หน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนสามารถเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ วถูกต้องครบถ้วนทัว่ ถึงเป็ นศูนย์ขอ้ มูล
การจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริ หารจัดการรหัสสิ นค้าและบริ การภาครัฐเก็บข้อมูลของหน่ วย
จัดซื้ อและข้อมูลผูค้ า้ สาหรับการจัดซื้ อจัดจ้างรู ปแบบต่าง ๆ เชื่ อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอก
ที่เกี่ยวข้องและเป็ นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ครบกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
โดยมีเป้ าหมายเพื่อเพิม่ ความโปร่ งใสลดปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ลดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบลดความซ้ าซ้อนการบันทึกข้อมูลซึ่ งฝ่ ายบริ หารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real
time ในระบบรวมถึงเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเร่ งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
2.3.2 การพัฒนาระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ ดาเนิ นงานเป็ น 3 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 พัฒ นาระบบศู นย์ข ้อ มู ล การจัดซื้ อจัดจ้า งภาครั ฐด้ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Procurement Information Center : EPIC) เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและหน่ วยงานภาครั ฐ
สามารถติดตามสถานะหรื อความคืบหน้าของการจัดซื้ อจัดจ้างได้ในขณะ Online เริ่ มใช้งานตั้งแต่ 1
เมษายน 2553 ประกอบด้วย 2 ระบบหลักคือ
1. ระบบศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้าง (Electronic Procurement Information Center :
EPIC) ซึ่ งประกอบด้วย 5 ระบบย่อย (ดูภาพ 2.4 ประกอบด้วย) คือ
1.1 Registration management Center – ระบบลงทะเบียน ประกอบด้วย 3
ระบบงานย่อย ได้แก่ ระบบลงทะเบี ยนหน่ วยจัดซื้ อภาครัฐ ระบบลงทะเบี ยนผูค้ า้ กับภาครัฐ และ
ระบบลงทะเบียนผูส้ นใจทัว่ ไป
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1.2 Operation System – ระบบปฏิบตั ิงานด้านการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
เช่น การจัดทาเอกสารการประมูล การจัดทารายชื่ อผูข้ อรับ/ซื้ อเอกสาร รายชื่ อผูย้ ื่นข้อเสนอราคา ผู ้
ผ่านการพิจารณา ผูช้ นะเสนอราคา และการบันทึกสาระสาคัญในสัญญา
1.3 Information Disclosure Center – ระบบเปิ ดเผยข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้าง
ประกอบด้วย 5 ระบบงานย่อย ได้แก่ ระบบร่ าง TOR ระบบประกาศจัดซื้ อจัดจ้าง ระบบประกาศผล
การจัดซื้ อจัดจ้าง ข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ และบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงาน
1.4 Management Information System – ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทาหน้าที่ กากับดูแล จัดเก็บ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการตัดสิ นใจแก่หน่ วยงาน
จัดซื้ อต่าง ๆ ทาให้สามารถเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การที่มีความคุม้ ค่าที่สุดได้
1.5 Help Desk – เป็ นระบบจัดการ จัดเก็บ และตอบปั ญหาต่าง ๆ ที่มีผู ้
สอบถามผ่านทางระบบ e-GP โดยสามารถบันทึกรายละเอียดของปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ไว้ในระบบเพื่อนามาใช้เป็ นฐานข้อมูลต่อไป
ข้อดี ข องระบบนี้ คื อ เป็ นระบบเปิ ดเผยข้อมูลทุ กอย่า ง ทาให้ประชาชน
ทัว่ ไปสามารถเข้าดูได้ ก่อให้เกิดการตรวจสอบการทางานภาครัฐ ลดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
2. ระบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เป็ นระบบสาหรับการประมูล
การจัดซื้ อจัดจ้างผ่านผูใ้ ห้บริ การตลาดกลาง

ภาพ 2.4 การพัฒนาระบบ e-GP ระยะที่ 1
ที่มา: ภัทราวดี ทองมาลา, 2558.

- 22 -

ระยะที่ 2 พัฒนาระบบจัด ซื้ อ จัดจ้า งภาครั ฐด้ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP)
เพิ่มเติมเป็ นการพัฒนาต่อยอดจากระยะที่ 1 โดยขยายผลการปฏิบตั ิงานในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ให้
ครบถ้วนทุกวิธี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่ วนราชการส่ วนกลางเริ่ มใช้งานตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 ส่ วนราชการส่ วนภูมิภาคเริ่ มใช้งานตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
(ดูภาค 2.5 ประกอบ)
การพัฒนาครอบคลุมวิธีการจัดซื้ อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธี ดังนี้ (1) วิธีตกลงราคา (2)
วิธีสอบราคา (3) วิธีประกวดราคา (4) วิธี e-Auction (5) วิธีพิเศษ (6) วิธีกรณี พิเศษ (7) จ้างที่ปรึ กษา
วิธีตกลงราคา (8) จ้างที่ปรึ กษาวิธีคดั เลื อก (9) จ้างออกแบบวิธีตกลงราคา (10) จ้างออกแบบวิธี
คัดเลือก (11) จ้างออกแบบวิธีคดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนด และ (12) จ้างออกแบบวิธีพิเศษ
การบริ หารสัญญา เป็ นการเตรี ยมร่ างสัญญา จนกระทัง่ เมื่อมีการลงนามในสัญญา
แล้วก็สามารถติดตาม สังเกต ควบคุม การใช้สัญญาให้เกิดผลสาเร็ จ โดยมีระบบงานดังนี้
1. การจัดเตรี ยมสัญญา
2. การแสดงข้อมูลสัญญา
3. การตรวจรับและการคิดค่าปรับ
4. การแก้ไขสัญญา
ระบบ e-GP อานวยความสะดวกให้ส่วนราชการสามารถบริ หารสัญญาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การคานวณค่าปรับต่าง ๆ จะกระทาผ่านทางระบบ e-GP ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อครบ
กาหนด ระบบ e-GP ช่ วยอานวยความสะดวกในการแก้ไขสัญญา โดยการจัดท าสัญญาตามรู ป
แบบฟอร์ มมาตรฐานที่กาหนดไว้ให้ในระบบ
ระบบ e-GP มีการเชื่ อมโยงข้อมูลกับธนาคารโดยเป็ นการรับ – ส่ งข้อมูลระหว่าง
ระบบ e-GP กับระบบของธนาคาร ในส่ วนของการค้ าประกันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นค้ าประกันสัญญา
ค้ าประกันซอง ค้ าประกันผลงาน และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GFMIS เช่น ข้อมูลแผนงบประมาณ
ข้อมูลในการสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ข้อมูลตรวจรับและเบิกจ่าย ข้อมูล GPSC
สรุ ปกระบวนงานที่พฒั นาเพิ่มเติมในระยะที่ 2 มีดงั ต่อไปนี้
1. การจัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้าง รายปี งปประมาณ
2. การจัดทารายงานขอซื้ อขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. การตรวจสอบหนังสื อค้ าประกัน (Bank Guarantee)
4. การซื้ อเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
5. การบันทึกผลการพิจารณาผูเ้ สนอราคา
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6. การจัดทารายงานผลการพิจารณาและอนุมตั ิสั่งซื้ อสั่งจ้าง
7. การบริ หารสัญญา
8. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-GP กับหน่วยงานอื่น

ภาพ 2.5 ภาพรวมกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง ในระบบ e-GP กับระบบ GFMIS ในระยะที่ 2
ที่มา: ภัทราวดี ทองมาลา, 2558.
ระยะที่ 3 สาหรับระบบ e-GP ระยะที่ 3 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดาเนิ นการและยัง
ไม่ ไ ด้มี ก ารประกาศออกมาใช้ ซึ่ ง จะต้องมี ก ารทดลองใช้ระบบ ก่ อนมี ก ารใช้จริ ง อี ก ครั้ งหนึ่ ง
ประกอบด้วยระบบงานดังนี้
1. การพัฒนาระบบ e-Bidding คือ การจัดซื้ อจัดจ้างสิ นค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีข้ นั
สู งเป็ นเทคนิคเฉพาะ ตลอดจนงานก่อสร้างที่มีความสลับซับซ้อน
2. การพัฒ นาระบบสั ญญาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Contact/e-signature) เป็ นระบบที่
สนั บ สนุ น ให้ ส่ ว นราชการและผู ้ค ้า สามารถท าการสั ญ ญาส าหรั บ การจัด ซื้ อ จัด จ้า งได้ ท าง
อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งจะถูกพัฒนาควบคู่ไปกับการปรั บปรุ งระบบรั กษาความปลอดภัย และระบบ
ลงทะเบียนเพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนของผูท้ าธุ รกรรมในแต่ละขั้นตอนของการทาจัดซื้ อจัดจ้าง (ดู
ภาพ 2.6 ประกอบ)
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ภาพ 2.6 ระบบ e-GP ระยะที่ 3: e-Bidding
ที่มา: ภัทราวดี ทองมาลา, 2558.
3. การพัฒ นาระบบ e-Market คื อ ตลาดกลางรวบรวมสิ น ค้า ทั่ว ไป สิ น ค้า ที่ มี
มาตรฐานหรื อสิ นค้าหรื อบริ ษทั จานวนมาก เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการซื้ อ/ขายสิ นค้าและบริ การภาครัฐ
โดยเป็ นการติดต่อสื่ อสารกันระหว่าง 3 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายผูซ้ ้ื อ ฝ่ ายผูค้ า้ และฝ่ ายดูแลตลาด

ภาพ 2.7 ระบบ e-GP ระยะที่ 3: e-Market
ที่มา: ภัทราวดี ทองมาลา, 2558.
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ภาพ 2.8 ภาพรวมระบบ e-GP
ที่มา: ภัทราวดี ทองมาลา, 2558.

2.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
“การจัดซื้ อจัดจ้าง” หมายความว่า การดาเนิ นการเพื่อให้ได้มาซึ่ งพัสดุโดยการซื้ อ
จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรื อโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สิ นค้า งานบริ การ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึ กษาและงาน
จ้างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“สิ นค้า” หมายถึง วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น รวมทั้ง
งานบริ การที่รวมอยูใ่ นสิ นค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริ การต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสิ นค้านั้น
“งานบริ การ” หมายความว่า งานจ้างบริ การ งานจ้างเหมาบริ การ งานจ้างทาของ
และการรั บขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์จากบุ ค คลธรรมดาหรื อนิ ติบุ คคล แต่ ไ ม่
หมายความร่ วมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรื อไป
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึ กษา งานจ้างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้าง และ
การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
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“งานก่อสร้ าง” หมายความว่า งานก่ อสร้ างอาคาร งานก่ อสร้ างสาธารณู ปโภค
หรื อสิ่ ง ปลู ก สร้ างอื่ นใด และการซ่ อมแซม ต่ อเติ ม ปรั บปรุ ง รื้ อถอน หรื อการกระท าอื่ นที่ มี
ลักษณะทานองเดี ยวกันต่ออาคารสาธารณู ปโภค หรื อสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริ การที่
รวมอยูใ่ นงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริ การต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
“อาคาร” หมายความว่า สิ่ งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อใช้สอยได้ เช่น
อาคารที่ทาการ โรงพยาบาล โรงเรี ยน สนามกีฬา หรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกัน รวมทั้งสิ่ งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง
รั้ ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้ า หรื อสิ่ งอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของตัว
อาคาร เช่น เครื่ องปรับอากาศ ลิฟท์ หรื อเครื่ องเรื อน
“สาธารณู ป โภค หมายความว่า งานอันเกี่ ย วกับ การประปา การไฟฟ้ า การ
สื่ อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่ งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรื อทาง
ราง หรื อการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งดาเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พ้นื ดิน หรื อเหนือพื้นดิน
“งานจ้า งที่ ป รึ ก ษา” หมายความว่า งานจ้า งบริ ก ารจ้า งบุ คคลธรรมดาหรื อนิ ติ
บุคคลเพื่อเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาหรื อแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม ผัง
เมื อ ง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิ น การคลัง สิ่ ง แวดล้อ ม วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สาธารณสุ ข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจยั หรื อด้านอื่นที่อยูใ่ นภารกิจของรัฐหรื อของหน่วยงาน
ของรัฐ
“งานจ้างออกแบบหรื อควบคุ มงานก่อสร้ าง” หมายความว่า งานจ้างบริ การจาก
บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้าง
“การบริ หารพัสดุ ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ
ตรวจสอบ การบารุ งรักษา และการจาหน่ายพัสดุ
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็ นฐานสาหรับเปรี ยบเทียบราคาที่ผยู ้ ื่น
ข้อเสนอได้ยนื่ เสนอไว้ซ่ ึ งสามารถจัดซื้ อจัดจ้างได้จริ งตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ ไ ด้ม าจากการค านวณตามหลัก เกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการราคากลาง
กาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
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(3)
(4)
(5)
(6)

ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรื อหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
ราคาที่ได้มาจากการสื บราคาจากท้องตลาด
ราคาที่เคยซื้ อหรื อจ้างครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลาสองปี งบประมาณ
ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐ
นั้น ๆ
ในกรณี ที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณี ที่ไม่มีราคาตาม (1)
แต่มีราคาตาม (2) หรื อ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรื อ (3) ให้คานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรื อ
(6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรื อ (6) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรื อกฎหมายเกี่ ยวกับการโอนงบประมาณ เงิ นซึ่ ง
หน่ วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุ ญาตจากรัฐมนตรี ให้ไม่ตอ้ งนาส่ งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรื อกฎว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่ งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ตอ้ งนาส่ งคลัง
เป็ นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนี ยม หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ตก
เป็ นรายได้ของราชการส่ วนท้องถิ่ นตามกฎหมายหรื อที่ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจเรี ยกเก็บตาม
กฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“หน่ ว ยงานของรั ฐ” หมายความว่า ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค
ราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กร
อิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุ รการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงาน
สังกัดรัฐสภาหรื อในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่ วยงานอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผูม้ ี หน้าที่ เกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการบริ หาร
พัสดุ หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายจากผูม้ ี อานาจให้ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ เกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้า งหรื อการ
บริ หารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐ
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“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้ น
ทะเบียนผูป้ ระกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่ วมมือป้ องกันการ
ทุจริ ต
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และข้อร้องเรี ยน
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“การจัดซื้ อจัดจ้าง” วิธีการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ 3 วิธี ได้แก่
1) วิธี ป ระกาศเชิ ญชวนทัว่ ไป เป็ นการเชิ ญชวนให้ผูป้ ระกอบการทัว่ ไป ที่ มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดเข้ายืน่ ข้อเสนอได้แก่
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ (e-market) คือการจัดซื้ อหรื อจ้างผูท้ ี่มี
คุณลักษณะไม่ซับซ้อน ถ้าวงเงิ นเกิ น 500,001 - 5,000,000 บาท ให้ใช้ใบเสนอราคาวงเงิ นเกิ น
5,000,000 บาท ให้ใช้ประมูลโดยอิเล็กทรอนิกส์
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้ อหรื อจ้างครั้ง
หนึ่ ง ซึ่ งมี วงเงิ นเกิ น 500,001 บาท และเป็ นสิ นค้าหรื องานบริ ก ารที่ ไ ม่ ได้ก าหนดรายละเอี ย ด
คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของพัส ดุ ไ ว้ใ นระบบข้อ มู ล สิ น ค้า (e-catalog) โดยให้ดาเนิ น การในระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
(3) วิธีสอบราคา คื อการซื้ อหรื อจ้างครั้งหนึ่ งเกิ น 500,001 แต่ไม่เกิ น
5,000,000 บาท ให้ก ระท าได้ใ นกรณี ที่ พ้ื น ที่ มี ข ้อจากัดในการใช้สั ญ ญาณอิ น เตอร์ เน็ ต หรื อ
ผูป้ ระกอบการในพื้นที่ไม่สามารถเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
2) วิธีคดั เลื อก เป็ นการเชิ ญชวนเฉพาะผูป้ ระกอบการที่มี คุณสมบัติตรงตามที่
กาหนดซึ่ งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ ผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กาหนดน้อยกว่า 3 ราย ทั้งนี้ สามารถใช้วธิ ี คดั เลือกได้ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้
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(1) ใช้วิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปแล้ว ไม่มีผยู ้ ื่นข้อเสนอ หรื อข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) พัส ดุ ที่ มี คุณลัก ษณะเฉพาะเป็ นพิ เศษหรื อ ซับซ้อน หรื อต้องผลิ ต
ก่อสร้าง หรื อให้บริ การโดยผูป้ ระกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรื อมีความชานาญเป็ นพิเศษ หรื อมี
ทักษะสู งและผูป้ ระกอบการมีจานวนจากัด
(3) มีความจาเป็ นเร่ งด่วนอันเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
(4) ลักษณะของการใช้งาน หรื อมีขอ้ จากัดทางเทคนิ คที่จาเป็ นต้องระบุ
ยีห่ อ้ เป็ นการเฉพาะ
(5) ต้องซื้ อโดยตรงจากต่ า งประเทศหรื อดาเนิ น การโดยผ่า นองค์ก าร
ระหว่างประเทศ
(6) ใช้ในราชการลับ หรื อเป็ นงานที่ตอ้ งปกปิ ดเป็ นความลับทางราชการ
หรื อเกี่ยวกับความมัน่ คงของประเทศ
(7) งานจ้า งซ่ อมพัส ดุ ที่ จาเป็ นถอดตรวจให้ท ราบความช ารุ ด เสี ย หาย
เสี ยก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้
(8) กรณี อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
3) วิธี เฉพาะเจาะจง เป็ นการเชิ ญ ชวนผูป้ ระกอบการที่ มี คุณสมบัติตรงตามที่
กาหนดรายใดรายหนึ่ ง ให้เข้า ยื่นข้อเสนอหรื อให้เข้า มาเจตจาต่อรองราคากับ หน่ วยงานของรั ฐ
โดยตรง ตามเงื่อนไขดังนี้
(1) ให้ใช้วธิ ี ประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไป และวิธีคดั เลือก หรื อใช้วิธีคดั เลือก
แล้ว แต่ไม่มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอ หรื อข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จาหน่าย หรื อให้บริ การทัว่ ไป และ
มีวงเงินการจัดซื้ อจัดจ้างครึ่ งหนึ่ งไม่เกิ นวงเงินในการจัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึ่ งไม่เกิน 500,000 บาท
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้ อจัดจ้างไม่ทาข้อตกเป็ นหนังสื อ
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(3) มี ผู้ป ระกอบการที่ มี คุ ณ สมบั ติ โ ดยตรงเพี ย งรายเดี ย ว หรื อ
ผูป้ ระกอบการซึ่ งเป็ นตัวแทนจาหน่ายหรื อตาตัวแทนผูใ้ ห้บริ การโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายได้
ในประเทศ และไม่มีพสั ดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(4) มีความจาเป็ นต้องใช้พสั ดุโดยฉุ กเฉิ นเนื่องจากอุบตั ิภยั หรื อธรรมชาติ
พิบตั ิภยั และการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า
และอาจทาให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรง
(5) เป็ นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จดั ซื้ อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความ
จาเป็ นต้องจัดซื้ อจัดจ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
(6) เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่าง
ประเทศ หรื อหน่วยงานต่างประเทศ
(7) ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(8) กรณี อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
ขั้น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ง านของการจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริ ห ารพัส ดุ ข อง
หน่วยงานของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถแบ่งตามขั้นตอนได้ ดังนี้
วิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มบริ หารพัสดุ กองคลัง กรมประมง : 2560, 8-15) เป็ นการ
เชิ ญชวนผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดรายใดรายหนึ่ งให้เข้ามายื่นข้อเสนอหรื อให้
เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง ตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) ใช้ท้ งั วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปและวิธีคดั เลือก หรื อใช้วธิ ี คดั เลือกแล้ว แต่ไม่
มีผอู้ ื่นข้อเสนอ หรื อข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จาหน่าย หรื อให้บริ การทัว่ ไป และมีวงเงิน
ในการจัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(3) มีผปู้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรื อผูป้ ระกอบการซึ่ ง
เป็ นตัวแทนจาหน่ ายหรื อตัวแทนผูใ้ ห้บริ การโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดี ยวในประเทศ และ
ไม่มีพสั ดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
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(4) มีความจาเป็ นต้องใช้พสั ดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบตั ิภยั หรื อธรรมชาติพิบตั ิและ
การจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทา
ให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรง
(5) เป็ นพัส ดุ ที่ เ กี่ ย วพัน กับ พัส ดุ ที่ ไ ด้จ ัด ซื้ อ จัด จ้า งไว้ก่ อ นแล้ว และมี ค วาม
จาเป็ นต้องจัดซื้ อจัดจ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
(6) เป็ นพัส ดุ ที่ จะขายทอดตลาด โดยหน่ วยงานของภาครั ฐ องค์ก ารระหว่า ง
ประเทศ หรื อหน่วยงานต่างประเทศ
(7) ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(8) กรณี อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
ดังนั้น การดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ตรวจสอบคาสั่งมอบอานาจ
2) ผู ้ไ ด้รั บ มอบอ านาจแต่ ง ตั้ง เจ้า หน้ า ที่ ด าเนิ น การ (หั ว หน้า เจ้า หน้า ที่ แ ละ
เจ้าหน้าที่)
3) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
4) จัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
5) กาหนดวิธีการจัดซื้ อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
6) ดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง
7) การจัดทาสัญญา ข้อตกลง
8) การบริ หารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
9) การบริ หารพัสดุ
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รายละเอียดของการปฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอน มีดงั นี้
1) ตรวจสอบคาสั่งมอบอานาจ
ตามมาตรา 3 แห่ งพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้บญั ญัติให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้ อจัดจ้าง หรื อการบริ หาร
พัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ ของหน่ วยงาน
ของรัฐที่อยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับแห่ งพระราชบัญญัติดงั นั้นเมื่อพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้จึงทาให้
บรรดาคาสั่งมอบอานาจตามระเบี ยบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จึ งหมด
สภาพบังคับและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ผูม้ ี อานาจดาเนิ นการตามระเบี ย บนี้ ได้แก่ ผูซ้ ่ ึ ง ดารงตาแหน่ งเป็ นหัวหน้า
หน่ วยงานของรั ฐเว้นแต่ก ระทรวงกลาโหมหรื อหน่ วยงานของรั ฐอื่ นที่ ผูร้ ั ก ษาการตามระเบี ย บ
ประกาศกาหนดให้หน่ วยงานของรัฐนั้นสามารถกาหนดหน่วยงานระดับใด ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นใด
ตาแหน่ งใด มีอานาจดาเนิ นการตามระเบียบนี้ ก็ให้กระทาได้ และเมื่อได้กาหนดเป็ นประกาศใด
แล้ว ให้แจ้งผูร้ ักษาราชการตามระเบียบและสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นทราบด้วย ข้อ 7 ผูม้ ี
อานาจดาเนิ นการตามข้อ 6 หรื อผูม้ ี อานาจสั่ งซื้ อหรื อสั่ งจ้างตามระเบี ย บนี้ จะมอบอานาจเป็ น
หนัง สื อให้แก่ ผูด้ ารงตาแหน่ ง ใดก็ ไ ด้ซ่ ึ ง สั ง กัดหน่ วยงานของรั ฐเดี ย วกันโดยให้ค านึ ก ถึ ง ระดับ
ตาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผูท้ ี่ได้รับมอบอานาจเป็ นสาคัญ
2) ผู ้ไ ด้รั บ มอบอ านาจแต่ ง ตั้ง เจ้า หน้ า ที่ ด าเนิ น การ (หั ว หน้ า เจ้า หน้ า ที่ แ ละ
เจ้าหน้าที่)
ตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กาหนดให้มี “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูม้ ีหน้าที่เกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
หรื อการบริ หารพัสดุ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูม้ ีอานาจให้ปฏิ บตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัด
จ้างหรื อการบริ หารพัสดุ ของหน่ วยงานของรัฐ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผูม้ ิได้มีชื่อตาแหน่ งในสายงาน
พัส ดุ จึ ง ต้องมี ก ารแต่ ง ตั้ง ให้ ป ฏิ บ ัติ หน้า ที่ เกี่ ย วกับ การจัด ซื้ อ จัด จ้า งหรื อ การบริ ห ารพัส ดุ ข อง
หน่วยงานของรัฐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 6 “หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่ ง
ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการบริ หารพัสดุ ตามที่ กฎหมายเกี่ ยวกับการบริ หารงาน
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บุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้
เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

3) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
ผูไ้ ด้รับมอบอานาจและเจ้าหน้าที่ ตอ้ งศึ กษากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐ ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.
2542 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และหนังสื อเวียน มติคณะรัฐมนตรี
4) จัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี และ
ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลางและของหน่ วยงานของรั ฐตาม
วิธี ก ารที่ ก รมบัญ ชี ก ลางก าหนด และให้ปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ ปิ ดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่ตามหลักเกณฑ์ (1) –(4) ซึ่ งหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทา
แผนการจัดซื้ อจัดจ้างได้แก่การจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2) (ข) (ง) หรื อ (ฉ)
มาตรา 56 การจัด ซื้ อ จัด จ้า งพัส ดุ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เลื อ กใช้ วิ ธี
ประกาศเชิญชวนทัว่ ไปก่อนเว้นแต่
(2) กรณี ดงั ต่อไปนี้ให้ใช้วธิ ี เฉพาะเจาจง
(ข) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรื อให้บริ การ
ทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) มาตรา
70 วรรคหนึ่ง (3) (ข) (ง) มาตรา 82 (2) มาตรา 96 วรรคสอง และมาตรา 100 วรรคสามแห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรี วา่ การะทรวงการ
คลังออกกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้ อจัด
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จ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ และวงเงิ นการจัดซื้ อจัดจ้างในการแต่งตั้งผูต้ รวจรับพัสดุ พ.ศ.
2560 ดัง ต่ อ ไปนี้ ข้อ 1 การจัด ซื้ อ จัด จ้า งสิ น ค้า งานบริ ก าร หรื อ งานก่ อ สร้ า ง ที่ มี ก ารผลิ ต
จาหน่ ายก่ อสร้ าง หรื อให้บริ การทัว่ ไป และมี วงเงิ นการจัดซื้ อจัดจ้างครึ่ งหนึ่ งไม่เกิ น 500,000
บาทให้ใช้วธิ ีเฉพาะเจาะจง
(ง) มีความจาเป็ นต้องใช้พสั ดุ น้ นั โดยฉุ กเฉิ น เนื่ องจากเกิ ดอุบตั ิภยั หรื อ
ภัยธรรมชาติหรื อเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลื อกอาจก่อให้เกิ ดความล่ าช้าและอาจทาให้เกิ ดความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรง
(ฉ) เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่ วยงานของรัฐ องค์การระหว่าง
ประเทศหรื อหน่วยงานของต่างประเทศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดซื้ อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ งและ
การเปลี่ ยนแปลงแผน ให้เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่ประกาศ
เผยแพร่ แผนการจัดซื้ อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง จะไม่
สามารถดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในโครงการนั้นได้
กรณี ก ารยกเว้น ไม่ ต้อ งจัด ท าแผนจัด ซื้ อ จัด จ้า งเพื่ อ ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้ อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- การจัดซื้ อจัดจ้างสิ นค้า งานบริ การ หรื องานก่อสร้าง ที่มีการ
ผลิ ต จาหน่ า ยก่ อสร้ า งหรื อให้บ ริ ก ารทัว่ ไป และมี ว งเงิ นในการจัดซื้ อจัดจ้า งครึ่ งหนึ่ ง ไม่ เกิ น
500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ถึงแม่วา่ วงเงินในการจัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึ่ งไม่เกิน 500,000
บาท จะได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้ อจัด
จ้างโครงการใดในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง แต่หน่วยงานยังคงต้องถือปฏิบตั ิ
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น เรื่ องการจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การจัดซื้ อจัดจ้าง พ.ศ.
2546 ด้วย
- ความจาเป็ นต้องใช้พสั ดุ น้ นั โดยฉุ กเฉิ น เนื่ องจากเกิ ดอุบตั ิภยั
หรื อภัยธรรมชาติหรื อเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้ อจัดจ้าง

- 35 -

โดยวิธี ป ระกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปหรื อวิธี ค ดั เลื อกอาจก่ อให้เกิ ดความล่ า ช้า และอาจทาให้เดความ
เสี ยหายอย่างร้ายแรง
- เป็ นพัสดุ ที่จ ะขายทอดตลาดโดยหน่ วยงานของรั ฐ องค์การ
ระหว่างประเทศหรื อหน่วยงานของต่างประเทศ
5) กาหนดวิธีการจัดซื้ อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็ นการเชิญชวนผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดรายใดราย
หนึ่ งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรื อให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่ วยงานของรัฐโดยตรงตามเงื่อนไข
ดังนี้
- ใช้ท้ งั วิธี ประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปและวิธีคดั เลื อก หรื อใช้วิธี
คัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอ หรื อข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
- การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ ที่ มีการผลิ ต จาหน่ าย หรื อให้บริ การ
ทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
- มี ผูป้ ระกอบการที่ มี คุณ สมบัติ โดยตรงเพี ย งรายเดี ย ว หรื อ
ผูป้ ระกอบการซึ่ งเป็ นตัวแทนจาหน่ายหรื อตัวแทนผูใ้ ห้บริ การโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียว
ในประเทศ และไม่มีพสั ดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
- มี ความจาเป็ นต้องใช้พ สั ดุ โดยฉุ ก เฉิ นเนื่ องจากอุ บตั ิ ภยั หรื อ
ธรรมชาติพิบตั ิและการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปหรื อคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสี ยหายได้
- เป็ นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จดั ซื้ อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และ
มีความจาเป็ นต้องจัดซื้ อจัดจ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
- เป็ นพัสดุ ที่จะขายทอดตลาด โดยหน่ วยงานของรัฐ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรื อหน่วยงานของต่างประเทศ
- ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
- กรณี อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
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6) ดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง
6.1) เสนอค าสั่ งแต่ งตั้ง คณะกรรมการจัดท าร่ า งขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอี ยดคุ ณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้ อหรื อจ้าง ในการจัดซื้ อหรื อจัดจ้างที่ มิใช้การจ้าง
ก่อสร้ าง ให้หัวหน้าหน่ วยงานของรั ฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้ นมาคณะหนึ่ ง หรื อมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ ที่จะซื้ อหรื อจ้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลื อกข้อเสนอในการจ้างก่อสร้ าง
ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ ง หรื อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรื อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาแบบรู ปรายการงานก่อสร้าง (แนวคิดเดิม)
มาตรา 9 การก าหนดคุ ณลัก ษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะท าการ
จัดซื้ อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐคานึ งถึงคุณภาพเทคนิ คและวัตถุประสงค์ของการจัดทาซื้ อจัดจ้าง
พัสดุน้ นั และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ งหรื อของ
ผูข้ ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่พสั ดุที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์น้ นั มียี่ห้อเดียง
จะต้องใช้อะไหล่ของยีห่ อ้ ใดก็ให้ระบุยหี่ อ้ นั้นได้
6.2) คณะกรรมการจัด ท าร่ า งของเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้ อ
จัดจ้าง ให้คานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุน้ นั และห้ามมิให้
ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะของพัส ดุ ใ ห้ ใ กล้เ คี ย งกับ ยี่ ห้ อใดยี่ ห้ อ หนึ่ ง หรื อ ของผูข้ ายรายใดรายหนึ่ ง
โดยเฉพาะ เว้นแต่พสั ดุ ที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้างตามวัตถุ ประสงค์น้ นั มี ยี่ห้อเดี ยวหรื อจะต้องใช้
อะไหล่ของยีห่ อ้ ใดก็ให้ระบุยหี่ อ้ นั้นได้และจัดทาตารางราคากลางตามที่ ปปช.กาหนด
6.3) เสนอผูม้ ี อานาจให้ อ นุ ม ัติ ร าคากลาง ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง โดยผ่านเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
6.4) เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ร่ างขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอี ย ดคุ ณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้ อหรื อจ้า ง ให้เป็ นไปตามกฎหมายและตามความ
ต้องการ
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6.5) ผู้มี อ านาจให้ ก ารอนุ ม ัติ ร าคากลาง ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้ อหรื อจ้างเจ้าหน้าที่นาตารางราคากลางตามที่ ปปช.
กาหนดประกาศลงในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
6.6) เจ้าหน้าที่ จดั ทารายงานขอซื้ อหรื อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่ วยงาน
ของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็ นที่ตอ้ งซื้ อหรื อจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรื อแบบรู ปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้ อหรื อจ้าง แล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง
(4) วงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่
มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้ อหรื อจ้างในครั้งนั้น
(5) กาหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุน้ นั หรื อให้งานนั้นแล้วเสร็ จ
(6) วิธีที่จะซื้ อหรื อจ้างและเหตุผลที่ตอ้ งซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีน้ นั
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)
(8) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
ที่จาเป็ นในการซื้ อหรื อจ้าง
6.7) ให้เสนอการแต่ ง ตั้ง กรรมการฯ ตามข้อ 6.6 (8) พร้ อมกับ การ
ดาเนินการตามข้อ 6.6 โดยคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กาหนดในวิธีการจัดซื้ อนั้น ได้แก่
- คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อนึ่ ง คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้ า งแต่ ล ะคณะประกอบด้ ว ย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่ งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรื อพนักงานของหน่ วยงานของรัฐที่

- 38 -

เรี ยกชื่ออย่างอื่น โดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งเป็ นสาคัญ
ในกรณี จาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่ วมเป็ นกรรมการด้วยก็
ได้ แต่ จานวนกรรมการที่ เป็ นบุ ค คลอื่ นนั้นจะต้องไม่ม ากกว่า จานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผูช้ านาญการหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิเกี่ ยวกับงานซื้ อหรื อ
จ้างนั้น ๆ เข้าร่ วมเป็ นกรรมการด้วย
กฎกระทรวงก าหนดวงเงิ น การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งพัส ดุ โ ดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงฯ ข้อ 5 ในกรณี ที่การจัดซื้ อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้ง
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูต้ รวจรับพัสดุก็ได้
6.8) ผูไ้ ด้รับมอบอานาจให้ความเห็นชอบ และให้คณะกรรมการซื้ อหรื อ
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาเนิ นการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ข้อ 78 เมื่อหัวหน้าหน่ วยงานของรัฐให้ความเห็ นชอบรายงาน
ขอซื้ อขอจ้า งตามข้อ 22 แล้วให้ ค ณะกรรมการซื้ อ หรื อจ้า งโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง ดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาหนังสื อเชิญชวน ผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายืน่ ข้อเสนอหรื อให้เข้ามาเจตจาต่อรองราคา
โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ ง (2) (ก) ให้ เ ชิ ญ
ผูป้ ระกอบการที่มีอาชี พขายหรื อรับจ้างนั้นโดยตรงหรื อจากผูย้ ื่นข้อเสนอในการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลือกซึ่ งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายืนเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็น
ว่าผูป้ ระกอบการรายที่ เห็ นสมควรซื้ อหรื อจ้างเสนอราคาสู งกว่าราคาในท้องตลาด หรื อราคาที่
ประมาณได้ หรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(ข) กรณี ต ามมาตรา 56 วรรคหนึ่ ง (2) (ค) (ง) ให้ เ ชิ ญ
ผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพขายหรื อรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นสู ง
กว่าราคาในท้องถิ่ น หรื อราคาที่ ประมาณได้ หรื อราคาที่ คณะกรรมการเห็ นสมควร ให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะทาได้
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(ค) กรณี ต ามมาตรา 56 วรรคหนึ่ ง (2) (จ) ให้ เ จรจากับ
ผูป้ ระกอบการรายเดิมตามสัญญาหรื อข้อตกลงซึ่ งยังไม่สิ้นสุ ดระยะเวลาส่ งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้ อ
หรื อจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ากว่าหรื อราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรื อเงื่อนไขเดิม โดย
คานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อหน่วยงานของรัฐ
(ง) กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ฉ) ให้ดาเนินการโดย
วิธีเจรจาตกลงราคา
(จ) กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดิน
หรื อสิ่ งปลูกสร้ างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็ นว่าราคาที่เสนอนนั้นยังสู งกว่าราคาในท้องตลาด
หรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(2) จัดทารายงานผลการพิจารณา โดยให้นาความในข้อ 55 (4)
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 55 (4) จัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้ อม
ด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ท้ งั หมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง
(ข) รายชื่ อผูย้ ื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผูย้ ื่น
ข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่ อผู ้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กว่ า ไม่ เ ป็ นผู ้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลื อกข้อเสนอ พร้ อมเกณฑ์การ
ให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอ
ของผู้ยื่น ข้อ เสนอทุ ก รายพร้ อ มเหตุ ผ ลสนับ สนุ น ในการ
พิจารณา
ข้อ 79 กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจต
จาตกลงราคากับผูป้ ระกอบการที่มีอาชี พขายหรื อรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซ้ื อ
หรื อจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 24
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การซื้ อหรื อจ้างตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่
เกิ ดขึ้ นโดยไม่ ได้คาดหมายไว้ก่ อนและไม่ อาจดาเนิ นการตามปกติ ได้ทนั ให้เจ้าหน้า ที่ หรื อผูท้ ี่
รั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิ งานนั้นดาเนิ นการไปก่ อนและรี บรายงานขอความเห็ นชอบต่ อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว
เป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ 80 การซื้ อ หรื อ จ้า งที่ มี ว งเงิ น เล็ ก น้ อ ยตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงตามความในมาตรา 96 วรรคสอง หน่ วยงานของรัฐอาจดาเนิ นการซื้ อหรื อจ้างผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
ข้อ 81 ให้นาความในข้อ 42 มาใช้บงั คับกับการประกาศผลผู ้
ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
ข้อ 42 เมื่อหัวหน้าหน่ วยงานของรัฐให้ความเห็ นชอบรายงาน
ผลการพิจารณาและผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิสั่งซื้ อหรื อจ้างแล้ว ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผูช้ นะการ
ซื้ อหรื อจ้างในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชี กลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของ
รัฐนั้น และแจ้งให้ผเู ้ สนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
7) การจัดทาสัญญา ข้อตกลง
มาตรา 96 หน่ วยงานของรั ฐอาจจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อโดยไม่ท า
ตามแบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้เฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีคดั เลือกตามาตรา 56 (1) (ค) หรื อการจัดซื้ อ
จัดจ้า งโดยวิธี เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรื อ (ฉ) หรื อการจ้างที่ ปรึ ก ษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)
(2) การจัดซื้ อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(3) กรณี ที่คู่สัญญาสามารถส่ งมอบพัสดุ ได้ครบถ้วนภายในห้าวันทาการ
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
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(4) การเช่าซึ่ งผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งเสี ยเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(5) กรณี อื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดในราชกิ จจา
นุเบกษา
ในกรณี ที่การจัดซื้ อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
จะไม่ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ต่อกันก็ได้แต่ตอ้ งมีหลักฐานในการจัดซื้ อจัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกาหนดวงเงินเล็กให้แตกต่างกัน
ตามขนาดหรื อประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
กฎกระทรวงกาหนดวงเงิ นการจัดซื้ อจัดจ้า งพัสดุ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
วงเงิ นการจัดซื้ อจัดจ้า งที่ ไ ม่ท าข้อตกลงเป็ นหนัง สื อ และวงเงิ นการจัดซื้ อจัดจ้า งในการแต่ งตั้ง
ผูต้ รวจรั บ พัส ดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ได้ก าหนดวงเงิ น เล็ ก น้อยไม่ เกิ น 10,000 บาท จะไม่ ท า
ข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ต่อกันก็ได้ แต่ตอ้ งมีหลักฐานในการจัดซื้ อจัดจ้างนั้น
8) การบริ หารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
มาตรา 96 หน่ วยงานของรั ฐอาจจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อโดยไม่ท า
ตามแบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้เฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผูใ้ ช้พสั ดุน้ นั หรื อสถานที่ซ่ ึ งกาหนดไว้
ในสัญญาหรื อข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นในกรณี ที่ไม่มีสัญญาหรื อข้อตกลงจะต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้สาหรับ
กรณี ที่มีการทดลองหรื อตรวจสอบในทางเทคนิ คหรื อทางวิทยาศาสตร์ จะเชิ ญผูช้ านาญการหรื อผุ ้
ทรงคุณวุฒิเกี่ ยวกับพัสดุน้ นั มาให้คาปรึ กษาหรื อส่ งพัสดุน้ นั ไปทดลองหรื อตรวจสอบ ณ สถานที่
ของผูช้ านาญการหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิน้ นั ๆ ก็ได้ในกรณี จาเป็ นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็ นจานวน
หน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) ให้ ตรวจรั บ พัส ดุ ใ นวัน ที่ ผูข้ ายหรื อ ผูร้ ั บ จ้า งน าพัส ดุ ม าส่ ง และให้
ดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ วที่สุด
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(4) เมื่อผูต้ รวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุ ไว้และถื อว่าผูข้ ายหรื อผู ้
รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนาพัสดุ น้ นั มาส่ งแล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทาใบตรวจรับโดยลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับมอบแก่ผขู ้ ายหรื อผู ้
รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐ
และรายงานให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
(5) ในกรณี ที่ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างส่ งมอบพัสดุ ถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน
หรื อส่ งมอบครบจานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดถ้าสัญญาหรื อข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นให้
ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้องโดยถือปฏิบตั ิตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการนับถัดจากวันตรวจ
พบแต่ท้ งั นี้ไม่ตดั สิ ทธิ์ หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน
หรื อไม่ถูกต้องนั้น
(6) การตรวจรั บ พั ส ดุ ที่ ป ระกอบกั น เป็ นชุ ดหรื อหน่ ว ยถ้ า ขาด
ส่ วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผูข้ ายหรื อผู ้
รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ นั และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผขู ้ าย
หรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทาความเห็นแย้ง
ไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการถ้าหัวหน้าหน่ วยงานของรัฐสั่งการให้รับ
พัสดุน้ นั ไว้จึงดาเนินการตาม (4) หรื อ (5) แล้วแต่กรณี
ข้อ 181 กรณี ที่สัญญาหรื อข้อตกลงได้ครบกาหนดส่ งมอบแล้วและมี
ค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรี ยกค่าปรับตามสัญญาหรื อข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน
7 วันทาการนับถัดจากวันครบกาหนดและส่ งมอบและเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่ วยงาน
ของรัฐบอกสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุน้ นั ด้วย

2.5 ระบบการจัดซือ้ จัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานใช้งานระบบ e-GP
เฉพาะเจาะจง กรณี วงเงิน 5,000 - 500,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

กรณี จดั ซื้ อจัดจ้างโดยวิธี
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ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสารก่อนการเข้าระบบ e-GP
ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มชื่อโครงการ
- ข้อมูลโครงการ
- รายการสิ นค้าที่จดั ซื้ อ/จ้าง
- กาหนดความต้องการ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทารายงานขอซื้ อขอจ้าง
- บันทึกรายงานขอซื้ อ/จ้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- Template รายงานขอซื้ อ/จ้าง
- บันทึกเลขที่วนั ที่
ขั้นตอนที่ 4 ร่ างเอกสารและหนังสื อเชิญชวน
- การเสนอราคา/ยืนยันผูช้ นะ
- ยืนยันผูช้ นะการเสนอราคา
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาประกาศผูช้ นะการเสนอราคา
- หนังสื ออนุมตั ิสั่งซื้ อสั่งจ้าง
- ประกาศผูช้ นะการเสนอราคา
- บันทึกเลขที่วนั ที่
- หัวหน้าประกาศขึ้นเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาร่ างสัญญา
- จัดทาหนังสื อข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและการจัดทาสัญญา
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ขั้นตอนที่ 8 ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
- นาข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 9 บริ หารสัญญา
- ส่ งมอบ
- ตรวจรับพัสดุ
- เบิกจ่าย

2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชะนัตร์ ตา คลองตะเคียน (2550) ศึกษาระบบบริ หารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ (Edocument system) กรณี ศึกษางานสารบรรณ โรงเรี ยนพิชยั อาเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษา
ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบบริ หารจัดการเอกสารของงานสารบรรณใน
รู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนเอกสารด้วยเทคโนโลยีเอสเอ็มเอสบนเครื อข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ส ามารถใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจัด การเอกสารได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ครอบคลุมการจัดการหนังสื อราชการ 4 ประเภทคือหนังสื อภายนอก หนังสื อภายใน หนังสื อสั่งการ
และหนังสื อประชาสัมพันธ์ ซึ่ งจะจัดการในส่ วนของการรับส่ งบันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาและ
ออกรายงานข้อมูลหนังสื อราชการ รวมไปถึงการส่ งข้อความเพื่อแจ้งเรื่ องเป็ นข้อความแบบสั้นผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่และการพัฒนาระบบโดยใช้หลักการของ SDLC โดยใช้ภาษา PHP พัฒนา
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL ใช้งานบนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตในรู ปแบบ Web Based
Technology โดยแบ่งระดับสิ ทธิ การเข้าใช้ระบบเป็ น 4 ระดับคือผูบ้ ริ หารสามารถสั่งการ ค้นหาและ
เรี ยกดู รายงานได้ ครู อาจารย์สามารถลงทะเบี ยนค้นหา เรี ย กดู รายงาน ลบ แก้ไขและปิ ดงานได้
เฉพาะเรื่ องที่ตนสร้างหรื อรับผิดชอบเท่านั้น เจ้าหน้าที่สามารถลงทะเบียนค้นหา เรี ยกดูรายงาน ลบ
แก้ไขและปิ ดงานได้เฉพาะภายในหน่ วยงานและผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการฐานข้อมูล เพิ่ม แก้ไข
ผูใ้ ช้ กาหนดค่าของระบบและกาหนดสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้ได้
ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ การประเมินความพึงพอใจของระบบ พบว่าการพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณี ศึกษางานสารบรรณ โรงเรี ยนพิชยั อาเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์
สามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการเอกสารของงานสารบรรณได้เป็ นอย่างดี สะดวก
รวดเร็ วและง่ายต่อการใช้งาน
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ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง (2551) ศึกษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 ในการจัดการด้านเอกสารและลดปั ญหาด้าน
ความล่าช้าของเอกสารการสู ญหาย การเก็บรักษา การตรวจสอบและการค้นหา เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 3 ระบบคือ ระบบรับ-ส่ งหนังสื อราชการ ระบบ
จองรถยนต์และระบบจองห้องประชุม การประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประเมินค่าชนิ ด 5 ระดับ โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คนและผูใ้ ช้งานจานวน 50 คนทา
การทดสอบระบบในช่วงปี งบประมาณ 2552
ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ ผลการประเมินด้านความสามารถทางานตามความต้องการผูใ้ ช้งาน
อยูใ่ นระดับดี ผลการประเมินด้านหน้าที่ของโปรแกรมอยูใ่ นระดับดี ผลการประเมินด้านการใช้งาน
ของโปรแกรมอยูใ่ นระดับดีและผลการประเมินด้านความปลอดภัยอยูใ่ นระดับดี สรุ ปได้วา่ ระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถนาไปใช้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
รุ่ งทิ ว า เจริ ญ ทรั พ ย์ (2551) ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การใช้ ร ะบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิ กส์ ของบุ คลากรในมหาวิทยาแม่โจ้ การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ทราบความ
คิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาแม่โจ้ ต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ของมหาวิทยาลัย
และเพื่อให้ทราบถึ งปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปั ญหาของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์
ของมหาวิท ยาลัยทดแทนการใช้ ระบบเดิ ม โดยได้คดั เลื อกลุ่ ม ตัวอย่า งแบบเจาะจง ซึ่ ง เป็ นผูท้ ี่ มี
หน้าที่และบทบาทสาคัญต่อระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ของมหาวิทยาลัย จานวน 169 คน
โดยจาแนกตามความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ด้านการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ของ
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จานวน 20
รายและกลุ่มที่ 2 คือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติจานวน 149 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ ผ่านการทดสอบความเชื่ อมัน่ ซึ่ งได้นาไปทดสอบกับผูใ้ ช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จานวน 20 คน นอกเหนื อจากกลุ่มตัวอย่าง
จากนั้นนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ย
โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปด้วยค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ หาร กลุ่มคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยมาก ได้แ ก่ ความสะดวกในการใช้ง านและ
ประโยชน์ที่ได้จากการใช้งาน ในด้านปัจจัยที่ทาให้ระบบสาเร็ จมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารภายในหน่ วยงานเห็ นความสาคัญ ผูบ้ ริ หารภายในหน่ วยงานสนับสนุ นให้ใช้งาน
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และบุคลากรภายในหน่ วยงานให้ความร่ วมมือในการใช้งานและปั ญหาที่พบมากจากการใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา จึงควร
แก้ไขระบบอินเทอร์ เน็ตให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและนอกจากนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังมีความเห็น
ว่ามหาวิทยาลัยควรจะมีการนาระบบอิเล็กทรอนิ กส์ มาช่ วยในการปฏิ บตั ิงานด้านระบบงานธุ รการ
มากที่สุด รองลงมาคือนามาใช้งานในระบบพัสดุ
กิตติชัย คาวิไชย (2552) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาจัง หวัดสุ รินทร์ การวิจยั ครั้ งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึ กษาการยอมรั บเทคโนโลยี
สารสนเทศของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาจัง หวัดสุ รินทร์ และเพื่อเปรี ยบเที ยบการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ จาแนกตาม
เพศ ประสบการณ์ การทางานและขนาดของโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างคื อครู ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ จานวน 364 คน ได้จากการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่ องมือที่ใช้
เป็ นแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นโดยผ่านการพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาและการทดสอบหาค่าความเชื่ อมัน่ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบค่ า ที การวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย วที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึ ก ษาพบว่า การยอมรั บ เทคโนโลยีสารสนเทศของครู สั งกัดส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึ กษาจังหวัดสุ รินทร์ อยู่ในระดับมากทุ กด้านและการยอมรั บเทคโนโลยีสารสนเทศของครู
จาแนกตามเพศพบว่าขั้นการตัดสิ นใจและขั้นการยืนยันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนประสบการณ์ ในการทางานและขนาดของ
สถานศึกษาพบว่าทุกระดับไม่มีความแตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
นพรั ต น์ เป้ าอารี ย์ (2552) ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) การศึกษาในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่มี
ต่อการใช้ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-document) และเพื่ อเปรี ย บเที ยบความแตกต่ า งใน
ความคิดเห็นของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยบูรพาที่มีต่อการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ประชากรที่ใช้คือบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จานวน 124 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามและสถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Compare means
ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็ นของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่มี
ต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ (E-document) ในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านระบบ

- 47 -

เครื อ ข่ า ย ด้า นระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้า นบุ ค ลากรและด้า นคู่ มื อ ในภาพรวมมี ค วาม
เหมาะสมมากและผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บู ร พาที่ มี ต่ อ การใช้ ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-document) พบว่ า เมื่ อ จ าแนกบุ ค ลากร
ออกเป็ นกลุ่ม ๆ ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทสายงาน ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งานและ
ความถี่ในการเข้าใช้ระบบ บุคลากรที่มีความคิดเห็ นต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ (Edocument) ด้านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ด้านระบบเครื อข่าย ด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ (Edocument) ด้านบุ คลากรและด้านคู่มือในภาพรวมมี ความเหมาะสมมากทุกกลุ่มตัวแปรเนื่ องจาก
โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาให้โปรแกรมอื่น
ๆ มี ปั ญหาในการใช้ง าน ดัง นั้น ผูบ้ ริ หารคณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย บู รพา ควรจัดตั้ง
งบประมาณการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ ที่มีเวอร์ ชนั่ ระดับสู งที่สามารถลงโปรแกรมและมีพ้ืนที่เพียงพอ
ต่ อ การดาวน์ โ หลดโปรแกรมใช้ ง านระบบสารบรรณได้เ พื่ อ ให้ก ารท างานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อไป
ผดุงศิลป์ สุ ยะ (2552) ศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการตารวจ
สั ง กัด ตารวจภู ธ รจัง หวัดพะเยา การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาระดับ การยอมรั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธรจังหวัดพะเยาและเพื่อเปรี ยบเที ยบ
ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธรจังหวัดพะเยา ที่ มี
ปั จจัยส่ วนบุคคลต่างกันในด้านอายุ ประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงาน ระดับการศึกษาและการศึกษา
อบรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธรจังหวัดพะเยา จานวน 288
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่า t-test และ
F-test
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของข้า ราชการต ารวจสั ง กัด
ตารวจภูธรจังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสังกัด
ตารวจภูธรจังหวัดพะเยา ที่มีอายุ ประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน ระดับการศึกษาและการศึกษา
อบรมที่เกี่ ยวข้องต่างกันมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
ปั ท มา อยู่ สิ น (2553) ศึ ก ษาการยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของผู้ป ฏิ บ ัติ ง าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก
กับการปฏิ บตั ิงานในชี วิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่ วยงานภาครัฐ ซึ่ งถื อเป็ นอีกหนึ่ งกล
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ยุทธ์ สาคัญที่จะช่ วยสนับสนุ นการดาเนิ นงานในปั จจุ บนั เพื่อที่ จะสามารถให้บริ การประชาชนได้
อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานจะเป็ นหัวใจหลักที่จะทาให้เทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้
เหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุ ด การศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านกลยุทธ์ กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานด้านระบบสนับสนุนและกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านการติดต่อสื่ อสาร โดยนาเอาทฤษฎี TAM2 มาเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ดูความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล ได้แก่ ด้านบรรทัดฐาน ด้านภาพลักษณ์ ด้านความสัมพันธ์ของงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ผลลัพ ธ์ จ ากการทดลอง ด้า นการรั บ รู ้ ว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ป ระโยชน์ ด้า นการรั บ รู ้ ว่ า
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานง่าย ด้านความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านความ
สมัค รใจในการใช้ง านซึ่ งได้ท าการเก็ บ ข้อ มู ล จากแบบสอบถามเพื่ อ ศึ ก ษาระดับ การยอมรั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูป้ ฏิบตั ิงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านแต่ ล ะกลุ่ ม มี ก ารยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอยู่ใ น
ระดับสู งและความคิดเห็นส่ วนใหญ่พบว่าการยอมรับในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งหน่วยงาน
สามารถน าผลวิ จยั นี้ ไปมุ่ ง เน้นให้ค วามส าคัญ ในแต่ ล ะด้า นเพื่ อให้ ผูใ้ ช้ง านเกิ ด การยอมรั บ ใน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒั นาขึ้นมาและพร้อมที่จะใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นด้วย
นิศา วงษ์ ตา (2553) ศึกษาการพัฒนาระบบจัดการและสื บค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ศูนย์ไทยกริ ดแห่ งชาติ การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ สาหรับ
ศูนย์ไทยกริ ดแห่ งชาติในการจัดการด้านเอกสารและลดปั ญหาด้านความล่าช้าในการค้นหาการเก็บ
รั ก ษา และการตรวจสอบ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย คื อ ระบบจัด การและสื บ ค้น เอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ การประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่า
ชนิด 5 ระดับ โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน และผูใ้ ช้งานจานวน 12 ท่านโดยใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ทาการทดสอบระบบในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลการศึกษาพบว่าผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบด้านความสามารถทางานตาม
ความต้องการผูใ้ ช้งานอยูใ่ นระดับดี ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบด้านหน้าที่ของระบบอยู่
ในระดับดี ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบด้านหน้าที่การใช้งานของระบบอยูใ่ นระดับดี ผล
การประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบด้านความปลอดภัยอยูใ่ นระดับดี สรุ ปได้วา่ ระบบที่พฒั นาขึ้นนี้
สามารถนา ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
กรรณิการ์ กงพะลี (2555) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานของ
บุ คลากรสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครราชสี มา เขต 7 การวิจยั ครั้ งนี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับการ
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ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 จาแนกตามปั จจัยเกี่ยวกับงาน ประชากรคือบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 จานวน 72 คน เครื่ องมือที่
ใช้เป็ นแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ระดับการยอมรับเกี่ยวกับรู ปแบบของรายการจาแนกตามปั จจัยเกี่ยวกับงาน
ผลการศึ กษาสรุ ป ได้ว่าระดับการยอมรั บเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการปฏิ บตั ิงานด้าน
คุณลักษณะประโยชน์เชิ งเปรี ยบเทียบอยูใ่ นระดับมาก ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบตั ิงานด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้อยูใ่ นระดับมาก ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ การปฏิ บ ัติ ง านด้า นคุ ณ ลัก ษณะความยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นอยู่ ใ นระดับ มาก ระดับ การยอมรั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้และสังเกตได้อยูใ่ น
ระดับมาก ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิ บตั ิงานด้านการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับมากและผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสี มา เขต 7 พบว่ามีความแตกต่างในด้านอายุการทางาน ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวนครั้งในการเข้าฝึ กอบรมหลักสู ตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่เริ่ มเข้าทางาน
ประเภทงานที่รับผิดชอบและลักษณะการทางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุ จิตราภา ชั ยนุ ศิล ป์ (2557) ศึ กษาการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ (eDocument) ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุ น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ 2 ประการคื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาปั ญหา
ของผูใ้ ช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ สังกัดสานักงานอธิ การบดี จบการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี /ปริ ญญาตรี ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งปฏิบตั ิการ/ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ การ
รับรู ้ความง่ายในการใช้งานระบบว่าใช้งานง่าย ส่ วนใหญ่รับรู ้วา่ ใช้งานง่าย การรับรู ประโยชน์ของ
การใช้ระบบ ส่ วนใหญ่รับรู ้ว่ามีประโยชน์มาก อิทธิ พลในการใช้ระบบมาจากผูบ้ ริ หาร ทัศนคติ
ต่อการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ส่ วนใหญ่มีทศั นคติที่ดี และมีความตั้งใจมากในการ
ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระดับการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ในการปฏิ บตั ิ งาน จาการศึกษาพบว่า
ความคิดเห็ นขอบุคลากรสายสนับสนุ น สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ มีต่อการยอมรั บ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
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ข้อ พบว่า นโยบายการนาระบบ e-Document มาใช้ในการปฏิบตั ิงานในองค์กร มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
อยูใ่ นระดับมาก และระบบ e-Document สามารถปรับเปลี่ยนใช้เข้ากับความต้องการของผูใ้ ช้งาน
มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด อยู่ในระดับปานกลาง และบุคลากรสายสนับสนุ น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ หน่ วยงาน ระดับการศึกษา การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ต่างกันมีระดับการยอมรับ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในส่ วนตาแหน่ง การรับรู้
ประโยชน์ อิทธิ พลทางสังคม ทัศนคติต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ความตั้งใจใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ต่างกันไม่มีระดับการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) กรณี
วิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริ หารศาสตร์ ผูว้ ิจยั
ใช้วธิ ี การดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
3.2 สมมติฐานในการวิจยั
3.3 ประชากร
3.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากการวิจยั แนวคิดและทฤษฎี เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม แนวคิดและ
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดและทฤษฎีการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิ กส์
ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระบบการจัดซื้ อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สามารถนามากาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั (แผนภูมิที่ 3.1)
ประกอบด้วยตัวแปรในการศึกษาและนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิการ ดังนี้
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3.1.1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

-

ตัวแปรต้ น
(Independent Variable)

ตัวแปรตำม
(Dependent Variable)

หน่วยงาน
ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง
อายุการทางาน
ประสบการในการใช้งานระบบฯ
ลักษณะการทางานที่เกี่ยวกับการใช้
ระบบฯ

การยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณี วธิ ี
เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
- ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ จาก
ระบบ (e-GP)
- ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
ของระบบ (e-GP)
- ด้านทัศนคติต่อการใช้
ระบบ (e-GP)
- ด้านบรรทัดฐานทางสังคม
- ด้านการรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติการณ์ใช้ระบบ (e-GP)
- ด้านความตั้งใจในระบบ e-GP
- ด้านความตั้งใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์

แผนภูมิที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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3.1.2 นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร
จากการวิจยั เรื่ อง การยอมรั บระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP)
กรณี วิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดนิยามทรัพย์เชิงปฏิบตั ิการ ดังนี้
1 . กำรจัดซื้อจัดจ้ ำงด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :
e-GP) หมายถึ ง ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ครบกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างภาครั ฐ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ที่เจ้าหน้าที่พสั ดุ ปฏิ บตั ิงานอย่างมีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่ งใส ลดปั ญหาทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ลดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิตามระเบียบ ลดความซ้ าซ้อนการบันทึกข้อมูล ซึ่ งฝ่ าย
บริ หารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real Time ในระบบรวมถึงเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
เร่ งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
2. กำรยอมรับระบบจัดซื้อจัดจ้ ำงด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การยอมรับการใช้
งานระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) ของกรมบัญชี กลาง โดยอยากทราบเหตุผลว่า
เจ้าหน้าที่ พสั ดุ ที่ใช้งานระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP) มี การเข้าไปใช้งานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ว่าโปรแกรมที่ใช้งานมีความเสถี ยรมากน้อยแค่ไหน
และการใช้งานเป็ นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้านพัสดุ โดยความตั้งใจของผูใ้ ช้น้ ี พิจารณา
ได้จากการรับรู้ของเจ้าหน้าที่พสั ดุ ซึ่ งเป็ นการรับรู้ถึงประโยชน์และความสะดวกในการใช้งานและ
ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ความเชื่อและทัศนคติ
3. กำรจัดซื้อจัดจ้ ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หมายถึ ง การจัดซื้ อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2) ข
กรณี วงเงิน 5,000 - 500,000.- บาท ที่ลงในระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
4. เจ้ ำหน้ ำทีพ่ ัสดุ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์ หมายถึง เจ้าหน้าที่พสั ดุที่
ปฏิบตั ิงาน ในตาแหน่ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานสถาบัน ลูกจ้างคณะ และลูกจ้างสานัก
ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ลงระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. กำรรั บรู้ ประโยชน์ ที่ได้ รับจำกระบบ (e-GP) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่พสั ดุ
รับรู้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบ (e-GP) เช่ น ระบบ (e-GP) ช่ วยทาให้ทางานได้
รวดเร็ ว เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และเพิ่มผลผลิตของงาน
6. กำรรั บรู้ ควำมง่ ำยในกำรใช้ งำน ของระบบ (e-GP)
หมายถึง ทัศนคติที่
เกี่ยวกับการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ของระบบ (e-GP) เช่น การใช้งานระบบ (e-GP) เป็ น
เรื่ องงาน ไม่ซับซ้อน สามารถเรี ยนรู ้ และทาความเข้าใจได้ โดยความยากง่ายในการใช้งานเป็ น
คุณสมบัติที่สาคัญประการหนึ่งต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
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7. ทัศนคติต่อกำรใช้ ระบบ (e-GP) หมายถึง ทัศนคติต่อการใช้งานระบบ (eGP) เช่น มีความรู ้สึกว่าระบบ (e-GP) มีประสิ ทธิ ภาพ และรู ้สึกว่าการใช้งานระบบ (e-GP) ช่วย
ทาให้ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทางาน เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าการใช้งานระบบ (e-GP) มีขอ้ มูลที่
ถูกต้อง สามารถดึงข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั และหน้าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ
8. บรรทัดฐำนทำงสั งคม หมายถึง ผูบ้ ริ หารและเพื่อนร่ วมงานให้ความสาคัญกับ
การใช้ ง านระบบจัด ซื้ อ จัด จ้า งภาครั ฐ (e-GP) มาใช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน เพื่ อ ความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ของข้อมูลในระบบ (e-GP)
9. กำรรั บรู้ ถึงกำรควบคุมพฤติกรรมใช้ ระบบ หมายถึง เจ้าหน้าที่พสั ดุที่ใช้งาน
ระบบ (e-GP) มีความรู ้ความเข้าใจเพียงพอในการใช้ระบบ มีความต้องการหาความรู ้เพิ่มเติม และ
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการใช้ระบบ (e-GP) สามารถใช้ระบบ (e-GP) จนงานสาเร็ จได้
10. ควำมตั้งใจในระบบ (e-GP) หมายถึง เจ้าหน้าที่พสั ดุ มีความตั้งใจในการใช้
งานระบบ (e-GP) มีความกระตือรื อร้นในการใช้งานระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง เมื่อเพื่อนร่ วมงานขอความร่ วมมือในการปรับปรุ งระบบ (e-GP) เจ้าหน้าที่พสั ดุ
จะให้ความร่ วมมือทันที โดยเจ้าหน้าที่พสั ดุ มีความพยายามในการเรี ยนรู้การใช้งานระบบ (e-GP)
ด้วยตนเอง และศึกษาจากเพื่อนร่ วมงาน
11. ควำมตั้งใจใช้ เครือข่ ำยสั งคมออนไลน์ หมายถึง เจ้าหน้าที่พสั ดุ มีความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสาคัญในการใช้งานระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยตั้งใจเข้าร่ วม
การฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ เกี่ ยวกับระบบ (e-GP) เมื่อมีโอกาสในการเข้ารับการฝึ กอบรมจะ
ตั้งใจอบรมเพื่อให้จบหลักสู ตร เพื่อนาความรู้ ที่ได้จากการฝึ กอบรมมาใช้ ในการปฏิ บตั ิงานจริ ง
และสามารถนาความรู ้ได้จากการอบรมถ่ายทอดให้เพื่อนร่ วมงานได้

3.2

สมมติฐำนในกำรวิจัย

1. เจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่สังกัดหน่ วยงานที่แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แตกต่างกัน
2. เจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แตกต่างกัน
3. เจ้าหน้าที่พสั ดุที่มีตาแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แตกต่างกัน
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4. เจ้าหน้าที่พสั ดุที่อายุการทางานที่แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แตกต่างกัน
5. เจ้าหน้าที่พสั ดุที่มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบฯ ที่แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับ
ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แตกต่างกัน
6. เจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่มีลกั ษณะการทางานระบบฯ ที่แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับระบบ
การจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แตกต่างกัน

3.3

ประชำกร

ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่พสั ดุ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ จานวนประชากร 58 คน โดยเก็บข้อมูลกับประชากรทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 1 -30
สิ งหาคม 2562 เก็บกับประชากรทั้งหมด

3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) รายละเอียดตาม
แบบสอบถาม ซึ่ งสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยอมรับระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP) ในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิ ต พัฒนบริ หารศาสตร์ และอาศัยผลงานวิจยั ที่ผ่านมาเป็ นแนวทาง โดยแบ่งเนื้ อหาและโครงสร้ าง
ของแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลตัวแปรอิ สระซึ่ งเป็ นข้อมูลทัว่ ไป ของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ ผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งจะบ่งบอกให้ทราบถึงปั จจัยข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2
เป็ นแบบวัด การยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยผูว้ ิจยั ได้
สร้างแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่าโดยมีการให้น้ าหนักคะแนนตามแบบของ
Likert ข้อความจะเกี่ยวกับการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดังนี้
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เกณฑ์ กำรให้ คะแนนของแบบวัดกำรยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แบบวัดยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) สร้างขึ้น ประกอบด้วย
ข้อความทั้งเชิงบวก ต่อการทาการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยมี
ลักษณะเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด โดยกาหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้
1. ข้อความเชิงบวกต่อการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
มากที่สุด
ให้คะแนน
5
คะแนน
มาก
ให้คะแนน
4
คะแนน
ปานกลาง
ให้คะแนน
3
คะแนน
น้อย
ให้คะแนน
2
คะแนน
น้อยที่สุด
ให้คะแนน
1
คะแนน
2. คานวณค่าเฉลี่ยรวมของเกณฑ์น้ าหนักในแต่ละด้านของแบบสอบถามเพื่อหาค่าระดับ
การยอมรับ โดยเปรี ยบเทียบตามแบบของ Best (1970 : 399 อ้างถึงใน บวรศักดิ์ มเหสังขกุล,
2541 : 34) ดังนี้
ระดับการยอมรับมากที่สุด
ระดับการยอมรับมาก
ระดับการยอมรับปานกลาง
ระดับการยอมรับน้อย
ระดับการยอมรับน้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่

4.21
3.41
2.61
1.81
1.00

-

5.00
4.20
3.40
2.60
1.80

3.5 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล
เมื่ อ สร้ า งแบบสอบถามซึ่ งใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ แล้ว ผู ้วิ จ ัย ได้ท ดสอบ
แบบสอบถามที่สร้างดังนี้ ทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ไปทดสอบ Pre-test กับเจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่อมัน่ แบบอัลฟา (Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามจากข้อมูลที่ได้ ปรากฏว่า ได้ค่าอัลฟา
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เท่า กับ .936
ซึ่ งมี ค่า มากกว่า 0.70 แสดงว่า แบบสอบถามมี ความเชื่ อมัน่ จากนั้นจึ งนา
แบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป (ดังภาคผนวก ก.)
3.6 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ยการส่ ง
แบบสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ รวมทั้งสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง
จานวน 58 คน สามารถรวบรวม และสัมภาษณ์กลับคืนมาได้ ทั้งสิ้ น 58 คน ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ
100 โดยช่วงเวลาการเก็บข้อมูลอยูร่ ะหว่างเดือนสิ งหาคม - กันยายน 2562
3.7 สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื่ อ งการยอมรั บ ระบบการจัด ซื้ อ จัด จ้า งด้ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP) ในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
หรื อค่าเฉลี่ย ตามลักษณะของตัวแปร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิจยั หาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ หน่ วยงาน ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง
ประสบการณ์ ในการใช้งานระบบฯ อายุการทางาน ลักษณะการทางานที่เกี่ ยวกับการใช้ระบบฯ
ตัวแปรตามคือ การยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP) ในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริ หารศาสตร์ วิเคราะห์โดยการหาค่า t-test และ F-test
ตามลักษณะของตัวแปรอิสระ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ ง การยอมรั บ ระบบการจัด ซื้ อ จัด จ้า งด้ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP) กรณี
เฉพาะเจาะจง ในการปฏิ บ ตั ิ ง านของเจ้าหน้า ที่ พ สั ดุ สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒนบริ ห ารศาสตร์ ซึ่ ง
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม กับประชากร ซึ่ งเป็ นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
พัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จานวน 58 ชุ ด เมื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับ
แบบสอบถามได้คืนมา 58 ชุ ด ร้อยละ 100.00 ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ และ
นาเสนอผลการวิจยั ดังนี้

4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบุคลากร
หน่ วยงาน จากการวิจยั พบว่า เกินกว่าครึ่ งหนึ่งสังกัดคณะ/สานัก/ศูนย์ต่าง ๆ จานวน 34
คน คิดเป็ นร้อยละ 58.62 รองลงมา เป็ นสังกัดสานักงานอธิ การบดี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 41.38
ระดับการศึกษา จากการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่ จบการศึ กษาระดับต่ ากว่าหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.97 รองลงมา จบการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.03
ตาแหน่ ง จากการวิจยั พบว่า เกิ นกว่าครึ่ งหนึ่ ง ตาแหน่ งพนักงานสถาบัน จานวน 30
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.72 รองลงมา ต าแหน่ ง ลู ก จ้า งคณะ/ลู ก จ้า งส านัก /ลู ก จ้า งศู น ย์ต่ า ง ๆ
จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.31 น้อยที่สุด ตาแหน่ งข้าราชการ จานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.97
ประสบการณ์ในการใช้ ระบบฯ จากการวิจยั พบว่า มากที่สุดมีประสบการใช้ระบบ 5 ปี
ขึ้นไป จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.48 รองลงมา 1 – 2 ปี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.59 น้อยที่สุด น้อยกว่า 1 ปี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.24
อายุ ก ารท างาน จากการวิจยั พบว่า จ านวนมากที่ สุ ด มี อ ายุก ารท างาน 20 ปี ขึ้ น ไป
จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.48 รองลงมา ต่ ากว่า 5 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ
24.14 น้อยที่สุด 11 – 15 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.62
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ลักษณะการทางานที่เกี่ยวกับการใช้ งานระบบ จากการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่ ใช้เป็ น
ประจา จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.79 รองลงมา ใช้บา้ งบางครั้ง จานวน 21 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.21
ตารางที่ 4.1 แสดง จานวน ร้ อยละ จาแนกตามข้ อมูลทัว่ ไปของบุคลากร
ข้ อมูลทัว่ ไปของบุคลากร
จานวน
(N=58)
หน่ วยงาน
สังกัดคณะ/สานัก/ศูนย์ต่าง ๆ
34
สังกัดสานักงานอธิการบดี
24
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี
40
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ตาแหน่ ง
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
พนักงานสถาบัน
ลูกจ้างคณะ/ลูกจ้างสานัก/ลูกจ้างศูนย์ต่าง ๆ

ร้ อยละ
(100.00)
58.62
41.38
68.97

18

31.03

11
30

18.97
51.72

17

29.31

ประสบการณ์ในการใช้ งานระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
น้อยกว่า 1 ปี
10
1 - 2 ปี
16
3 - 4 ปี
12
5 ปี ขึ้นไป
20
อายุการทางาน
ต่ากว่า 5 ปี
14
5 - 10 ปี
13
11 - 15 ปี
5
16 - 20 ปี
6
20 ปี ขึ้นไป
20

17.24
27.59
20.69
34.48
24.14
22.41
8.62
10.34
34.48
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ตารางที่ 4.1

(ต่ อ)
ข้ อมูลทัว่ ไปของบุคลากร

จานวน
ร้ อยละ
(N=58)
(100.00)
ลักษณะการทางานทีเ่ กี่ยวกับการใช้ ระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ใช้บา้ งบางครั้ง
21
36.21
ใช้เป็ นประจา
37
63.79
4.2 ระดับการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ
จากการวิจยั ความคิดเห็ นของบุคลากรที่ปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิ ต
พัฒนบริ หารศาสตร์ ที่มีผลต่อการยอมรับระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP) กรณี
เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็น อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.23, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านความตั้งใจในระบบ e-GP (ค่าเฉลี่ย = 3.61 , S.D. = 0.76) รองลงมา
มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านความตั้งใจใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย = 3.54 ,
S.D. = 0.86) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้านการรับรู ้ประโยชน์ที่ได้รับ จาก
ระบบ (e-GP) (ค่าเฉลี่ย = 2.97 , S.D. = 0.77) (รายละเอียดตามตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2

แสดงค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความการยอมรับระบบ
การจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิสก์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ
การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
Mean
S.D.
ระดับการ
(e-GP)
ยอมรับ
ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ จากระบบ (e-GP)
2.97
0.77
ปานกลาง
ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ของระบบ (e-GP)
3.09
0.74
ปานกลาง
ด้านทัศนคติต่อการใช้ระบบ (e-GP)
3.00
0.80
ปานกลาง
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม
3.03
0.85
ปานกลาง
ด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติการณ์ใช้ระบบ e-GP
3.39
0.69
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.2 (ต่ อ)
การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP)
ด้านความตั้งใจในระบบ e-GP
ด้านความตั้งใจใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
รวม

Mean

S.D.

3.61
3.54
3.23

0.76
0.86
0.64

ระดับการ
ยอมรับ
มาก
มาก
ปานกลาง

4.2.1 ด้ านการรับรู้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ จากระบบ (e-GP)
จากการวิจยั ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิต พัฒ
นบริ หารศาสตร์ ด้านการรับรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ จากระบบ (e-GP) ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.97 , S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ e-GP เป็ นประโยชน์ต่อการทางาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.16 , S.D. = 0.79) รองลงมา มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การใช้งานระบบ
e-GP ช่วยเพิ่มผลผลิตของงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.02 , S.D. = 1.03) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คือ การใช้งานระบบ e-GP ทาให้ทางานได้รวดเร็ วมากยิ่งขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 2.76 , S.D. =
0.82) (รายละเอียดตามตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3

แสดงค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้ านการรับรู้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
จากระบบ (e-GP)
ด้ านการรับรู้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ จากระบบ (e-GP)
Mean
S.D.
ระดับการ
ยอมรับ
การใช้งานระบบ e-GP ทาให้ทางานได้รวดเร็ วมาก
2.76
0.82
ปานกลาง
ยิง่ ขึ้น
การใช้งานระบบ e-GP ช่วยเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการ
2.97
0.86
ปานกลาง
ทางานให้ดียงิ่ ขึ้น
การใช้งานระบบ e-GP ช่วยเพิ่มผลผลิตของงาน
ข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ e-GP เป็ นประโยชน์ต่อ
การทางาน
รวม

3.02
3.16

1.03
0.79

ปานกลาง
ปานกลาง

2.97

0.77

ปานกลาง
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4.2.2 ด้ านการรับรู้ ความง่ ายในการใช้ งาน ของระบบ (e-GP)
จากการวิจยั ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิต พัฒ
นบริ หารศาสตร์ ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ของระบบ (e-GP) ภาพรวม พบว่า
มี
ค่าเฉลี่ยรวม อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.09 , S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด อยู่ในระดับปานกลาง คือ การใช้งานระบบ e-GP จะทาให้ได้ผลงานตามที่
ต้องการ (ค่าเฉลี่ ย = 3.17 , S.D. = 0.78) รองลงมา มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ
ขั้นตอนในการใช้ระบบ e-GP นั้น มีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.07 , S.D. =
0.77) และการใช้งานระบบ e-GP มีความง่ายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 3.07 ,
S.D. = 0.83) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การใช้งานระบบ e-GP มีความง่ายใน
การใช้งานในระบบ (ค่าเฉลี่ย = 3.05 , S.D. = 0.89) (รายละเอียดตามตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4

แสดงค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้ านการรับรู้ ความง่ ายในการใช้ งาน
ของระบบ (e-GP)
ด้ านการรับรู้ ความง่ ายในการใช้ งาน
Mean
S.D.
ระดับการ
ของระบบ (e-GP)
ยอมรับ
ขั้นตอนในการใช้ระบบ e-GP นั้น มีความชัดเจนและ
3.07
0.77
ปานกลาง
เข้าใจได้ง่าย
การใช้งานระบบ e-GP มีความง่ายและสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูล

3.07

0.83

ปานกลาง

การใช้งานระบบ e-GP มีความง่ายในการใช้งานใน
ระบบ
การใช้งานระบบ e-GP จะทาให้ได้ผลงานตามที่
ต้องการ
รวม

3.05

0.89

ปานกลาง

3.17

0.78

ปานกลาง

3.09

0.74

ปานกลาง
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4.2.3 ด้ านทัศนคติต่อการใช้ ระบบ (e-GP)
จากการวิจยั ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิต พัฒ
นบริ หารศาสตร์ ด้านทัศนคติต่อการใช้ระบบ (e-GP) ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.00 , S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ น
ระดับปานกลาง คือ การใช้ระบบ e-GP ทาให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั
และมีความน่าเชื่ อถือ และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง (ค่าเฉลี่ย = 3.26 , S.D. = 0.95)
รองลงมา มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การใช้ระบบ e-GP จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้มาก
ขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.17 , S.D. = 0.84) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การใช้ระบบ
e-GP ทาให้รู้สึกว่าประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทางานได้ (ค่าเฉลี่ย = 2.48 , S.D. = 0.98)
(รายละเอียดตามตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 แสดงค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้ านทัศนคติต่อการใช้ ระบบ (e-GP)
ด้ านทัศนคติต่อการใช้ ระบบ (e-GP)
Mean
S.D.
ระดับการ
ยอมรับ
การใช้ระบบ e-GP จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น
3.17
0.84
ปานกลาง
การใช้ระบบ e-GP ทาให้รู้สึกว่ามีประสิ ทธิ ภาพ
3.09
0.90
ปานกลาง
การใช้ระบบ e-GP ทาให้รู้สึกว่าประหยัดเวลาและ
2.48
0.98
ปานกลาง
ลดขั้นตอนการทางานได้
การใช้ระบบ e-GP ทาให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องทาให้
ได้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั และมีความน่าเชื่ อถือ และ
สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง

3.26

0.95

ปานกลาง

รวม

3.00

0.80

ปานกลาง

4.2.4 ด้ านบรรทัดฐานทางสั งคม
จากการวิจยั ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิต พัฒ
นบริ หารศาสตร์ ด้านบรรทัดฐานทางสังคม ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ ปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.03 , S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ นระดับ
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ปานกลาง คือ เพื่อนร่ วมงานของท่านให้ความสาคัญระบบ และคิดว่าท่านสามารถใช้ระบบ e-GP
ในการทางานเป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 3.17 , S.D. = 0.96) รองลงมา มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับปาน
กลาง คือ ผูบ้ ริ หารของท่านคิดว่าควรใช้ระบบ e-GP ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.14 , S.D.
= 1.00) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ เพื่อนร่ วมงานของท่านที่เคยใช้ระบบคิดว่า
ท่านควรใช้ระบบ e-GP (ค่าเฉลี่ย = 2.86 , S.D. = 1.02) (รายละเอียดตามตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6

แสดงค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้ านบรรทัดฐานทางสั งคม
ด้ านบรรทัดฐานทางสั งคม
Mean
S.D.
ระดับการ
ยอมรับ
ระบบ e-GP มีสื่อต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์การ
2.97
0.90
ปานกลาง
ใช้งานในระบบ ทาให้ท่านคิดว่าควรใช้ระบบ e-GP
เพื่อนร่ วมงานของท่านที่เคยใช้ระบบคิดว่าท่านควร
ใช้ระบบ e-GP

2.86

1.02

ปานกลาง

ผูบ้ ริ หารของท่านคิดว่าควรใช้ระบบ e-GP ในการ
ปฏิบตั ิงาน
เพื่อนร่ วมงานของท่านให้ความสาคัญระบบ และคิด
ว่าท่านสามารถใช้ระบบ e-GP ในการทางานเป็ น
อย่างดี
รวม

3.14

1.00

ปานกลาง

3.17

0.96

ปานกลาง

3.03

0.85

ปานกลาง

4.2.5 ด้ านการรับรู้ ถึงการควบคุมพฤติการณ์ ใช้ ระบบ e-GP
จากการวิจยั ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิต พัฒ
นบริ หารศาสตร์ ด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติการณ์ใช้ระบบ e-GP ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ ย
รวม อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.39 , S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด อยู่ในระดับมาก คือ การเข้าร่ วมการอบรมเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ eGP ในการทางานเป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 3.79 , S.D. = 0.89) รองลงมา มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับ
มาก คือ เมื่อมีขอ้ มูลไม่เพียงพอในการใช้ระบบ e-GP ท่านคิดว่าต้องหาข้อมูลความรู ้เพิ่มเติม
(ค่าเฉลี่ย = 3.72 , S.D. = 0.89) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ความสามารถใช้
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งานระบบ e-GP ได้แม้จะไม่มีความรู ้ความเข้าใจเพียงพอในการใช้ระบบ (ค่าเฉลี่ย = 2.91 , S.D. =
0.90) (รายละเอียดตามตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7

แสดงค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้ านการรับรู้ ถึงการควบคุม
พฤติการณ์ใช้ ระบบ e-GP
ด้ านการรับรู้ ถึงการควบคุมพฤติการณ์ ใช้ ระบบ e-GP Mean
S.D.
ระดับการ
ยอมรับ
ความสามารถใช้งานระบบ e-GP ได้แม้จะไม่มี
2.91
0.90
ปานกลาง
ความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการใช้ระบบ
เมื่อมีขอ้ มูลไม่เพียงพอในการใช้ระบบ e-GP ท่าน
คิดว่าต้องหาข้อมูลความรู ้เพิ่มเติม

3.72

0.89

มาก

การต้องอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการใช้
ระบบ e-GP เช่น ระบบอินเตอร์ เน็ตช้า แต่ท่านก็
สามารถใช้งานระบบ e-GP จนงานสาเร็ จได้

3.12

1.16

ปานกลาง

การเข้าร่ วมการอบรมเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระบบ e-GP
รวม

3.79

0.89

มาก

3.39

0.69

ปานกลาง

4.2.6 ด้ านความตั้งใจในระบบ e-GP
จากการวิจยั ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิต พัฒ
นบริ หารศาสตร์ ด้านความตั้งใจในระบบ e-GP ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยูใ่ นระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.61 , S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก
คือ ความพยายามในการเรี ยนรู้การใช้งานระบบ e-GP (ค่าเฉลี่ย = 3.84 , S.D. = 0.77)
รองลงมา มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก คื อ ความตั้ง ในและพร้ อมที่ จะให้ค วามร่ วมมื อในการ
ปรับปรุ งระบบ e-GP (ค่าเฉลี่ย = 3.67 , S.D. = 0.89) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับมาก คือ
ความกระตือรื อร้นในการใช้ระบบ e-GP มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.43 , S.D. = 0.94) (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.8)
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ตารางที่ 4.8

แสดงค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้ านความตั้งใจในระบบ e-GP
ด้ านความตั้งใจในระบบ e-GP
Mean
S.D.
ระดับการ
ยอมรับ
ความกระตือรื อร้นในการใช้ระบบ e-GP มาก
3.43
0.94
มาก
ความพยายามในการเรี ยนรู้การใช้งานระบบ e-GP
3.84
0.77
มาก
ความตั้งใจในการเผยแพร่ และให้ขอ้ มูลกับผูท้ ี่
3.48
0.92
มาก
เกี่ยวข้องกับระบบ e-GP
ความตั้งในและพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือในการ
ปรับปรุ งระบบ e-GP
รวม

3.67

0.89

มาก

3.61

0.76

มาก

4.2.7 ด้ านความตั้งใจใช้ เครือข่ ายสั งคมออนไลน์
จากการวิจยั ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิต พัฒ
นบริ หารศาสตร์ ด้านความตั้งใจใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยูใ่ น
ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54 , S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ น
ระดับมาก คือ การเข้าร่ วมในการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับระบบ e-GP หากระบบมี
การปรับปรุ ง (ค่าเฉลี่ย = 3.93 , S.D. = 0.92) รองลงมา มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก คือ การใช้
งานในระบบ e-GP อย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.55 , S.D. = 1.10) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ น
ระดับปานกลาง คือ ระบบ e-GP มีประสิ ทธิ ภาพกว่าที่คาดการณ์ไว้ (ค่าเฉลี่ย = 3.16 , S.D. =
1.04) (รายละเอียดตามตารางที่ 4.9)
ตารางที่ 4.9

แสดงค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้ านความตั้งใจใช้ เครือข่ าย
สั งคมออนไลน์
ด้ านความตั้งใจใช้ เครือข่ ายสั งคมออนไลน์
Mean
S.D.
ระดับการ
ยอมรับ
การใช้งานในระบบ e-GP อย่างสม่าเสมอ
3.55
1.10
มาก
การเข้าร่ วมในการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับ 3.93
0.92
มาก
ระบบ e-GP หากระบบมีการปรับปรุ งแก้ไข
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ตารางที่ 4.9 (ต่ อ)
ด้ านความตั้งใจใช้ เครือข่ ายสั งคมออนไลน์
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของระบบ eGP ท่านจะแนะนาให้ผอู ้ ื่นใช้งานระบบ e-GP
ด้วย
ระบบ e-GP มีประสิ ทธิ ภาพกว่าที่คาดการณ์ไว้
รวม

Mean

S.D.

3.53

0.94

ระดับการ
ยอมรับ
มาก

3.16
3.54

1.04
0.86

ปานกลาง
มาก

4.3 การทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ก าหนดสมมติ ฐานในการวิจยั ไว้ 6 สมมติฐาน และในการ
ทดสอบสมมติฐานดังกล่าว ผูว้ ิจยั ใช้การทดสอบค่าสถิติใช้ t-test และ F-test โดยกาหนดระดับ
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ .05 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งปั จ จัย ภู มิ ห ลัง ของบุ ค ลากรที่
ปฏิ บ ตั ิงานของเจ้าหน้า ที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ หน่ วยงาน ระดับการศึ กษา
ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการใช้งานระบบฯ อายุการทางาน ลักษณะการทางานที่เกี่ยวกับการใช้
ระบบฯ ซึ่ งเป็ นตัวแปรอิสระ (Inpendent Variables) กับการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ ซึ่ งเป็ นตัวแปร
ตาม (Dependent Variables) ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏดังนี้
สมมติฐานที่ 1 เจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่สังกัดหน่ วยงานที่แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับระบบ
การจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
(e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาแนกตาม หน่ วยงาน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างสังกัดสานักงาน
อธิ การบดี มีการยอมรั บระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มากกว่าหน่วยงานที่สังกัดคณะ/สานัก/ศูนย์ต่าง ๆ และจากการทดสอบด้วย t-test พบกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างสังกัดหน่ วยงานที่ ต่างกันมี การยอมรับ ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 (t=0.558, P=0.635) ดังนั้น ผล
การศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ (รายละเอียดตามตารางที่ 4.10)
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แยกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน

N

Mean

S.D.

t

P

สังกัดสานักงานอธิ การบดี

24

3.29

0.56

0.558

0.635

สังกัดคณะ/สานัก/ศูนย์ต่าง ๆ

34

3.19

0.69

รวม

58

3.23

0.64

สมมติฐานที่ 2 เจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับระบบ
การจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
(e-GP)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาแนกตาม ระดับการศึกษา ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา
ต่ากว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี มีการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง มากกว่าระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี และจากการทดสอบด้วย t-test พบกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 (t=-0.708, P=0.448) ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิ เสธ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ (รายละเอียดตามตารางที่ 4.11)
ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แยกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี
รวม

N
18
40
58

Mean
3.14
3.27
3.23

S.D.
0.57
0.67
0.64

t

P

-0.708

0.448
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สมมติฐานที่ 3 เจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่มีตาแหน่ งที่ แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง จาแนกตาม ตาแหน่ง พบว่า ตาแหน่งพนักงานสถาบัน มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด เท่ากับ
3.29 รองลงมา ตาแหน่ งลูกจ้างคณะ/ลูกจ้างสานัก/ลูกจ้างศูนย์ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.28
และตาแหน่ งข้าราชการ/ลูกจ้างประจา มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.02 และเมื่อทดสอบด้วยสถิ ติ F-test
พบว่า เจ้าหน้าที่พสั ดุที่มีตาแหน่งต่างกัน จะมีการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
(e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 (F=0.757, P=0.474)
ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ (ตารางที่ 4.12)
ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แยกตามตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
N
S.D.
F
P
Mean
11
3.02
0.71
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
0.757
0.474
30
3.29
0.56
พนักงานสถาบัน
ลูกจ้างคณะ/ลูกจ้างสานัก/
ลูกจ้างศูนย์ต่าง ๆ

17

3.28

0.73

รวม

58

3.23

0.64

สมมติฐานที่ 4 เจ้าหน้าที่พสั ดุที่อายุการทางานที่แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง จาแนกตาม อายุการทางาน พบว่า อายุ 16 – 20 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เท่ากับ 3.52
รองลงมา ต่ากว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 อายุ 5 - 10 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 อายุ 11 – 15
ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และอายุ 20 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ
F-test พบว่า เจ้าหน้าที่พสั ดุที่มีอายุการทางานต่างกัน จะมีการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 (F=1.136,
P=0.350) ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ (ตารางที่ 4.13)
ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แยกตามอายุการทางาน
อายุการทางาน
N
S.D.
F
P
Mean
ต่ากว่า 5 ปี
14
3.38
0.58
1.136
0.350
5 - 10 ปี
13
3.30
0.46
11 - 15 ปี
16 - 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป

5
6
20

3.18
3.52
3.01

0.73
0.29
0.80

รวม

58

3.23

0.64

สมมติฐานที่ 5 เจ้าหน้าที่พสั ดุที่มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบฯ ที่แตกต่างกัน มีระดับ
การยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP)โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง จาแนกตาม ประสบการณ์ในการใช้งานระบบฯ พบว่า ประสบการณ์ ในการใช้
ระบบฯ 3 – 4 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เท่ากับ 3.40 รองลงมา น้อยกว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.28
ประสบการณ์ในการใช้งานระบบ 1 – 2 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และประสบการณ์ในการใช้งาน
ระบบฯ 5 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า เจ้าหน้าที่พสั ดุที่
มีอายุการทางานต่างกัน จะมีการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกัน อย่างมี นยั สาคัญที่ระดับ .05 (F=0.440, P=0.725) ดังนั้น ผล
การศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ (ตารางที่ 4.14)
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แยกตามประสบการณ์ในการใช้ งานระบบ
ประสบการณ์ในการใช้ งานระบบฯ
N
S.D.
F
P
Mean
น้อยกว่า 1 ปี
10
3.28
0.49
0.440
0.725
1 - 2 ปี

16

3.18

0.48

3 - 4 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม

12
20

3.40
3.15
3.23

0.61
0.83
0.64

58

สมมติฐานที่ 6 เจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่มีลกั ษณะการทางานระบบฯ ที่ แตกต่างกัน มีระดับการ
ยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
(e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาแนกตาม ลักษณะการทางานระบบฯ ปรากฏว่า กลุ่มลักษณะการ
ทางานระบบฯ ใช้เป็ นประจา มีการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง มากกว่ากลุ่มลักษณะการทางานระบบฯ ใช้บา้ งบางครั้ง และจากการทดสอบด้วย
t-test พบกว่า กลุ่มตัวอย่างลักษณะการทางานระบบฯ ที่ต่างกันมีการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
(t=0.734, P=0.395) ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิ เสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ (รายละเอียดตามตารางที่
4.15)
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แยกตามลักษณะการทางานระบบฯ
ลักษณะการทางานระบบฯ

N

Mean

S.D.

t

P

ใช้เป็ นประจา

37

3.32

0.69

0.734

0.395

ใช้บา้ งบางครั้ง
รวม

21

3.08
3.23

0.52
0.64

58
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4.4 ปัญหาของผู้ใช้ งานระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปั ญหาของผูใ้ ช้งานระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง มีท้ งั หมด 6 ข้อ จากการศึกษา พบว่า ในจานวนนี้ ขอ้ ปั ญหาของผูใ้ ช้งานระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่กลุ่มตัวอย่างระบุ 1 ใน 4 ร้อยละ
25.00 การใช้งานระบบ (e-GP) ยังไม่เสถียร มีการปรับปรุ งระบบค่อนข้างบ่อย บางครั้งทาให้มี
อุปสรรคในการทางานไม่เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ รองลงมา ร้อยละ 20.83 การเข้าระบบ
หลุดบ่อย ๆ บางครั้งขึ้นไม่มีสิทธิ์ งาน ต้องเข้า Login ใหม่หลายรอบทาให้เสี ยเวลา ร้อยละ 16.67
ระบบอินเตอร์ เน็ตมีปัญหาในการเข้าทางานช้ามาก ทาให้เสี ยเวลาในปฏิบตั ิงาน เพราะงานที่ทา
ต้องเข้าระบบ MIS อีกทั้งต้องเข้าระบบ (e-GP) อีก/ระบบ (e-GP) มีข้ นั ตอนที่เยอะมากทาให้เกิด
ความยุง่ ยาก และงานเกิดความล่าช้า ร้อยละ 12.50 ขั้นตอนการขอ ชื่อผูใ้ ช้งาน และ รหัสผ่าน
มีความยุง่ ยาก และงานเกิดความล่าช้า น้อยที่สุด ร้อยละ 8.33 ควรจัดทาคู่มือ (e-GP) และจัด
อบรมให้กบั บุคลากรที่บรรจุใหม่ เพื่อลดข้อผิดพลาด (รายละเอียดตามตารางที่ 4.16)
ตารางที่ 4.16 แสดง จานวน ร้ อยละ จาแนกตามปัญหาของผู้ใช้ งานระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปัญหาของผู้ใช้ งานระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
จานวน
ร้ อยละ
(e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(N=24)
(100.00)
- การเข้าระบบหลุดบ่อย ๆ บางครั้งขึ้นไม่มีสิทธิ์ งาน ต้องเข้า
5
20.83
Login ใหม่หลายรอบทาให้เสี ยเวลา
- ขั้นตอนการขอ ชื่อผูใ้ ช้งาน และ รหัสผ่าน มีความยุง่ ยาก
3
12.50
- ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาในการเข้าทางานช้ามาก ทาให้
4
16.67
เสี ยเวลาในปฏิบตั ิงาน เพราะงานที่ทาต้องเข้าระบบ MIS อีกทั้ง
ต้องเข้าระบบ (e-GP) อีก
- การใช้งานระบบ (e-GP) ยังไม่เสถียร มีการปรับปรุ งระบบ
6
25.00
ค่อนข้างบ่อย บางครั้งทาให้มีอุปสรรคในการทางานไม่เป็ นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 4.16 (ต่ อ)
ปัญหาของผู้ใช้ งานระบบ e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ควรจัดทาคู่มือ (e-GP) และจัดอบรมให้กบั บุคลากรที่บรรจุใหม่
เพื่อลดข้อผิดพลาด
- ระบบ (e-GP) มีข้ นั ตอนที่เยอะมากทาให้เกิดความยุง่ ยาก และ
งานเกิดความล่าช้า

จานวน
(N=24)
2

ร้ อยละ
(100.00)
8.33

4

16.67

4.5 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้ อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และทาให้ทราบว่า ควรส่ งเสริ มปั จจัยใดให้
มีข้ ึน เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายเพื่อให้บุคลากรมีความตั้งใจใช้ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมี
ข้อเสนอแนะทั้งทางด้านนโยบาย และด้านปฏิบตั ิ อันได้แก่
1. สถาบันควรทาหนังสื อถึงกรมบัญชีกลาง โดยแจ้งให้ทราบว่าการเข้าระบบหลุด
บ่อย ๆ ทาให้เสี ยเวลา โดยขอให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยตรวจสอบช่ องสัญญา
อินเตอร์ เน็ตเพื่อเพิ่มความเร็ ว และประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน
2. สถาบันกาหนดเป็ นนโยบายโดยมอบหมายให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเขียนการ
พัฒนาควรมีการจัดทาขั้นตอนการขอ ชื่อผูใ้ ช้งาน และ รหัสผ่าน
3. ควรมอบหมายให้กองคลังและพัสดุ พฒั นาองค์ความรู้ การใช้งานการจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อย่างเป็ นระบบทั้งบุคลากรที่ทางานด้านพัสดุ
และบุคลากรในภาพรวมของสถาบันฯ
4. ควรมอบหมายให้กองคลังและพัสดุ จดั ทาคู่มือการใช้งานระบบการจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้กบั บุคลากร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเข้าใช้งานระบบได้อย่าง
ถูกต้อง จะช่วยลดเวลาในการทางานได้ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
5. ควรมอบหมายให้ก องคลัง และพัส ดุ จ ัด อบรมระบบการจัด ซื้ อ จัด จ้า งด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้กบั บุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจ ัย เรื่ อง การยอมรั บ ระบบการจัดซื้ อจัด จ้า งด้ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ในการปฏิ บ ัติง านของเจ้า หน้าที่ พ สั ดุ สถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP) โดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง ในการปฏิ บ ัติ ง านของเจ้า หน้า ที่ พ สั ดุ สถาบัน
บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาของผูใ้ ช้ ร ะบบการจัด ซื้ อ จัด จ้า งด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณี วิธีเฉพาะเจาะจง โดยทาการศึกษาจากเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ทาการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม กับบุคลากร ซึ่ งเป็ น
บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จานวน 58 ชุ ด เมื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้รับแบบสอบถามได้คืนมา 58 ชุด ร้อยละ 100.00 ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใช้วธิ ี t-test, F-test

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จากการวิจยั พบว่า เกินกว่ากึ่งหนึ่ ง เป็ นสังกัดคณะ/สานัก/ศูนย์ต่าง ๆ จานวน
34 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 58.62 ส่ วนใหญ่ จบการศึ ก ษาระดับ ต่ า กว่า หรื อเที ย บเท่ า ปริ ญญาตรี
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.97 เกิ นกว่ากึ่ งหนึ่ ง ตาแหน่ งพนักงานสถาบัน จานวน 30
คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.72 มากที่สุด มีประสบการณ์ ในการใช้ระบบฯ 5 ปี ขึ้ นไป จานวน 20
คน คิดเป็ นร้อยละ 34.48 มากที่สุด มีอายุการทางาน 20 ปี ขึ้นไป จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 34.48 ส่ วนใหญ่ ลักษณะการทางานที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบ ใช้เป็ นประจา จานวน 37 คน
คิดเป็ นร้อยละ 63.79
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5.1.2 ระดับความการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ ดังนี้
จากการวิจยั ความคิดเห็ นของบุ คลากรที่ปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่พ สั ดุ สถาบันบัณฑิ ต
พัฒนบริ หารศาสตร์ ที่มผี ลต่อการยอมรับระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็น อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.23, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ น
ระดับมาก คือ ด้านความตั้งใจในระบบ e-GP (ค่าเฉลี่ย = 3.61 , S.D. = 0.76) และมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ด อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการรับรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ จากระบบ (e-GP) (ค่าเฉลี่ ย =
2.97 , S.D. = 0.77)
- ด้ านการรับรู้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ จากระบบ (e-GP)
จากการวิจยั ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิต พัฒ
นบริ หารศาสตร์ ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ จากระบบ (e-GP) ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.97 , S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ e-GP เป็ นประโยชน์ต่อการทางาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.16 , S.D. = 0.79) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การใช้งานระบบ
e-GP ทาให้ทางานได้รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 2.76 , S.D. = 0.82)
- ด้ านการรับรู้ ความง่ ายในการใช้ งาน ของระบบ (e-GP)
จากการวิจยั ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิต พัฒ
นบริ หารศาสตร์ ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ของระบบ (e-GP) ภาพรวม พบว่า
มี
ค่าเฉลี่ยรวม อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.09 , S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด อยู่ในระดับปานกลาง คือ การใช้งานระบบ e-GP จะทาให้ได้ผลงานตามที่
ต้องการ (ค่าเฉลี่ย = 3.17 , S.D. = 0.78) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การใช้
งานระบบ e-GP มีความง่ายในการใช้งานในระบบ (ค่าเฉลี่ย = 3.05 , S.D. = 0.89)
- ด้ านทัศนคติต่อการใช้ ระบบ (e-GP)
จากการวิจยั ความคิดเห็ นของบุ คลากรที่ปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่พ สั ดุ สถาบันบัณฑิ ต
พัฒนบริ หารศาสตร์ ด้านทัศนคติต่อการใช้ระบบ (e-GP) ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.00 , S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การใช้ระบบ e-GP ทาให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ น
ปั จจุบนั และมีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง (ค่าเฉลี่ย = 3.26 , S.D. =
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0.95) และมีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด อยู่ในระดับปานกลาง คือ การใช้ระบบ e-GP
ทาให้รู้สึกว่า
ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทางานได้ (ค่าเฉลี่ย = 2.48 , S.D. = 0.98)
- ด้ านบรรทัดฐานทางสั งคม
จากการวิจยั ความคิดเห็ นของบุ คลากรที่ปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ พ สั ดุ สถาบันบัณฑิ ต
พัฒนบริ หารศาสตร์ ด้า นบรรทัด ฐานทางสังคม ภาพรวม พบว่า มี ค่ า เฉลี่ ย รวม อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.03 , S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ น
ระดับปานกลาง คือ เพื่อนร่ วมงานของท่านให้ความสาคัญระบบ และคิดว่าท่านสามารถใช้ระบบ
e-GP ในการทางานเป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 3.17 , S.D. = 0.96) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ น
ระดับปานกลาง คือ เพื่อนร่ วมงานของท่านที่เคยใช้ระบบคิดว่าท่านควรใช้ระบบ e-GP (ค่าเฉลี่ย =
2.86 , S.D. = 1.02)
- ด้ านการรับรู้ ถึงการควบคุมพฤติการณ์ ใช้ ระบบ e-GP
จากการวิจยั ความคิดเห็ นของบุ คลากรที่ปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่พ สั ดุ สถาบันบัณฑิ ต
พัฒนบริ หารศาสตร์ ด้านการรั บรู้ ถึงการควบคุ มพฤติการณ์ ใช้ระบบ e-GP ภาพรวม พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยรวม อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.39 , S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก คือ การเข้าร่ วมการอบรมเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ eGP ในการทางานเป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 3.79 , S.D. = 0.89) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คือ ความสามารถใช้งานระบบ e-GP ได้แม้จะไม่มีความรู ้ความเข้าใจเพียงพอในการใช้
ระบบ (ค่าเฉลี่ย = 2.91 , S.D. = 0.90)
- ด้ านความตั้งใจในระบบ e-GP
จากการวิจยั ความคิดเห็ นของบุ คลากรที่ปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่พ สั ดุ สถาบันบัณฑิ ต
พัฒนบริ หารศาสตร์ ด้านความตั้งใจในระบบ e-GP ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ ยรวม อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.61 , S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ นระดับ
มาก คือ ความพยายามในการเรี ยนรู้การใช้งานระบบ e-GP (ค่าเฉลี่ย = 3.84 , S.D. = 0.77)
และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับมาก คือ ความกระตือรื อร้นในการใช้ระบบ e-GP มาก (ค่าเฉลี่ย
= 3.43 , S.D. = 0.94)
- ด้ านความตั้งใจใช้ เครือข่ ายสั งคมออนไลน์
จากการวิจยั ความคิดเห็ นของบุ คลากรที่ปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่พ สั ดุ สถาบันบัณฑิ ต
พัฒนบริ หารศาสตร์ ด้านความตั้งใจใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่
ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54 , S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยู่
ในระดับมาก คือ การเข้าร่ วมในการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับระบบ e-GP
หาก

- 77 -

ระบบมีการปรับปรุ ง (ค่าเฉลี่ย = 3.93 , S.D. = 0.92) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับปานกลาง
คือ ระบบ e-GP มีประสิ ทธิ ภาพกว่าที่คาดการณ์ไว้ (ค่าเฉลี่ย = 3.16 , S.D. = 1.04)
5.1.3 การทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ก าหนดสมมติ ฐานในการวิจยั ไว้ 6 สมมติ ฐาน และในการ
ทดสอบสมมติฐานดังกล่าว ผูว้ ิจยั ใช้การทดสอบค่าสถิติใช้ t-test และ F-test โดยกาหนดระดับ
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ .05 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งปั จ จัย ภู มิ ห ลัง ของบุ ค ลากรที่
ปฏิ บ ตั ิ งานของเจ้าหน้า ที่พสั ดุ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ หน่ วยงาน ระดับการศึ กษา
ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการใช้งานระบบฯ อายุการทางาน ลักษณะการทางานที่เกี่ยวกับการใช้
ระบบฯ ซึ่ งเป็ นตัวแปรอิสระ (Inpendent Variables) กับการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ ซึ่ งเป็ นตัวแปร
ตาม (Dependent Variables) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าทุกปั จจัยที่ศึกษา ได้แก่ หน่วยงาน
ระดับการศึกษา ตาแหน่ง อายุการทางาน ประสบการณ์ในการใช้งานระบบฯ ลักษณะการทางาน
ระบบฯ ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5.2 อภิปรายผล
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการทราบถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการยอมรับ
ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของเจ้าหน้าที่พสั ดุ :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ มีดงั นี้

5.2.1 การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล จากเจ้า หน้า ที่ พ สั ดุ ในการยอมรั บ ระบบการจัดซื้ อ จัด จ้า งด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนี้
5.2.1.1 ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ จากระบบ (e-GP) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวม อยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง อาจเป็ นเพราะว่า เจ้า หน้ า ที่ พ สั ดุ ป ฏิ บ ัติ ใ ช้ง านระบบการจัด ซื้ อ จัด จ้า งด้ว ย
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทาให้ทางานได้ยงั ช้าลง ระบบไม่เสถียร ควรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้
งานระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อจะได้เพิ่มการรับรู ้ประโยชน์ที่ได้รับ จาก
ระบบ (e-GP)
5.2.1.2 ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ของระบบ (e-GP) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวม อยู่
ในระดับ ปานกลาง อาจเป็ นเพราะว่าเจ้าหน้าที่พสั ดุที่เคยใช้งานระบบ (e-GP) มีความง่ายในการ
ใช้งานในระบบ ควรเพิ่มความรู ้ความเข้าใจในการใช้งาน เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รับรู ้ความง่ายในการ
ใช้งาน ของระบบ (e-GP)
5.2.1.3 ด้านทัศนคติต่อการใช้ระบบ (e-GP) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยรวม อยู่ในระดับ ปาน
กลาง อาจเป็ นเพราะว่าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ใช้ระบบ (e-GP)ทาให้รู้สึกว่าไม่ประหยัดเวลาและเพิ่ม
ขั้นตอนการทางานได้ ควรลดขั้นตอนการทางาน เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
ของระบบ (e-GP)
5.2.1.4 ด้านบรรทัดฐานทางสังคม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวม อยูใ่ นระดับ ปานกลาง อาจ
เป็ นเพราะว่าเพื่อนร่ วมงานที่มีประสบการณ์ที่เคยใช้ระบบคิดว่าท่านควรใช้ระบบ (e-GP) ในการ
ปฏิบตั ิงาน ควรส่ งเสริ มเจ้าหน้าที่พสั ดุ ให้เรี ยนรู ้การใช้งานจากเพื่อนร่ วมงานที่มีประสบการณ์ใน
การใช้งานระบบ (e-GP) เพื่อจะได้เพิ่มทัศนคติต่อการใช้ระบบ (e-GP) และยังเป็ นการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ภายในหน่วยงาน
5.1.1.5 ด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมใช้ระบบ (e-GP) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวม อยู่
ในระดับ ปานกลาง อาจเป็ นเพราะว่าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่เคยเข้าร่ วมการอบรมเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติม
เกี่ ยวกับระบบ (e-GP) ควรส่ งเสริ มให้มีการอบรมความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับการลงระบบ (e-GP)
ให้กบั เจ้าหน้าที่พสั ดุที่ปฏิบตั ิงาน
5.1.1.6 ด้านความตั้งใจในระบบ (e-GP) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ มาก อาจ
เป็ นเพราะว่าเจ้าหน้าที่พสั ดุมีความพยายามในการเรี ยนรู้การใช้งานระบบ (e-GP) และมีความ
ตั้งใจและพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือในการปรับปรุ งระบบ e-GP
5.1.1.7 ด้านความตั้งใจใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยรวม อยูใ่ นระดับ
มาก อาจเป็ นเพราะว่าเจ้าหน้าที่พสั ดุมีการเข้าร่ วมในการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับระบบ
e-GP หากระบบมีการปรับปรุ งแก้ไข และมีการใช้งานในระบบ e-GP อย่างสม่าเสมอ

5.2.1 ปัจจัยข้ อมูลทัว่ ไปของบุคลากร
จากผลการวิจยั พบผลว่า กลุ่มตัวอย่าง เกินกว่าครึ่ งสังกัดคณะ/สานัก/ศูนย์ต่าง ๆ (ร้อยละ
58.62) มีการศึกษาระดับระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี /ปริ ญญาตรี (ร้อยละ 51.72) มีตาแหน่งพนักงาน
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สถาบัน (ร้อยละ 51.72) มีประสบการณ์ในการใช้ระบบฯ (ร้อยละ 34.48) มีอายุการทางาน 20
ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 34.48) และมีลกั ษณะการทางานที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบ (ร้อยละ 63.79)
หน่วยงาน ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ของเจ้าหน้าที่พสั ดุ ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานสังกัดคณะ/สานัก/ศูนย์ต่าง ๆ หรื อ
สังกัดสานักงานอธิ การบดี มีการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุ จิตราภา ชัยนุศิลป์ (2557) ได้
ศึกษาการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุ น
สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ หารศาสตร์ พบว่ า หน่ ว ยงานมี ผ ลต่ อ การยอมรั บ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ของเจ้าหน้าที่พสั ดุ ไม่ว่าจะมีการศึกษาระดับใดก็สามารถการยอมรับระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ผดุงศิลป์ สุ ยะ (2552) ศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการ
ตารวจสังกัดตารวจภูธรจังหวัดพะเยา พบว่าการศึกษามีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ข้าราชการตารวจ
ตาแหน่ง ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ของเจ้าหน้าที่พสั ดุ ไม่ว่าจะเป็ นตาแหน่งต่างกัน มีการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ สุ จิตราภา ชัยนุ ศิ ลป์ (2557) ได้ศึกษาการยอมรับระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ พบว่าตาแหน่งไม่มีผล
ต่อการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์ ใ นการใช้ ร ะบบฯ ไม่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ ระบบการจัด ซื้ อ จัด จ้า งด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของเจ้าหน้าที่พสั ดุ ไม่วา่ จะเป็ นประสบการณ์ในการ
ใช้ระบบฯ ต่างกัน มี การยอมรั บระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ผดุงศิลป์ สุ ยะ (2552) ศึกษา
ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธรจังหวัดพะเยา พบว่า
ประสบการณ์ในการใช้ระบบฯ มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการตารวจ
อายุการทางาน ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของเจ้าหน้าที่พสั ดุ ไม่ว่าจะเป็ นอายุการทางานต่างกัน มีการยอมรับระบบ
การจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้อง
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กับผลงานวิจยั ของ กรรณิ การ์ กงพะลี (2555) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 พบว่า
อายุก ารท างานมี ผ ลการยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7
ลักษณะการทางานที่เกี่ ยวกับการใช้งานระบบ ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของเจ้าหน้าที่พสั ดุ ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะการ
ทางานที่เกี่ ยวกับการใช้งานระบบต่างกัน มีการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
(e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ กรรณิ การ์ กงพะลี
(2555) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครราชสี มา เขต 7 พบว่าลักษณะการทางานเกี่ ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ปัญหาจากการวิจัย
จากผลของการตอบแบบสอบถามการวิจ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้พ บปั ญ หาจากการตอบ
แบบสอบถามที่ ส่งผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดังนี้
- การเข้าระบบหลุดบ่อย ๆ บางครั้งขึ้นไม่มีสิทธิ์ ต้องเข้า Login ใหม่หลายรอบทาให้
เสี ยเวลา
- ขั้นตอนการขอชื่อผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่าน มีความยุง่ ยาก
- ระบบอินเตอร์ เน็ตมีปัญหาในการเข้าทางานช้ามาก ทาให้เสี ยเวลาในปฏิบตั ิงาน เพราะ
งานที่ทาต้องเข้าระบบ MIS อีกทั้งต้องเข้าระบบ (e-GP) อีก
- การใช้งานระบบ (e-GP) ยังไม่เสถียร มีการปรับปรุ งระบบค่อนข้างบ่อย บางครั้งทาให้มี
อุปสรรค์ในการทางานไม่เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
- ระบบ (e-GP) มีข้ นั ตอนที่เยอะมากทาให้เกิดความยุง่ ยาก และงานเกิดความล่าช้า
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5.3.2 แนวทางการพัฒ นาระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ วยอิเล็กทรอนิ ก ส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และทาให้ทราบว่า ควรส่ งเสริ มปั จจัยใดให้มีข้ ึน เพื่อ
น าไปใช้ใ นการก าหนดนโยบายเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามตั้ง ใจใช้ ร ะบบการจัด ซื้ อ จัด จ้า งด้ว ย
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมี
ข้อเสนอแนะทั้งทางด้านนโยบาย และด้านปฏิบตั ิ อันได้แก่
เชิงนโยบาย
- สถาบันควรทาหนังสื อถึงกรมบัญชี กลาง โดยแจ้งให้ทราบว่าการเข้าระบบหลุดบ่อย ๆ
ทาให้เสี ยเวลา โดยขอให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยตรวจสอบช่ องสัญญาอินเตอร์ เน็ตเพื่อ
เพิ่มความเร็ ว และประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน
- สถาบันกาหนดเป็ นนโยบายโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขียนการพัฒนาควรมี
การจัดทาขั้นตอนการขอ ชื่อผูใ้ ช้งาน และ รหัสผ่าน
- ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ การใช้งานการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง อย่างเป็ นระบบทั้งบุคลากรที่ทางานด้านพัสดุ และบุคลากรในภาพรวมของ
สถาบันฯ
- ควรมอบหมายให้กองคลังและพัสดุ พฒั นาองค์ความรู้ การใช้งานการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อย่างเป็ นระบบทั้งบุคลากรที่ทางานด้านพัสดุ และ
บุคลากรในภาพรวมของสถาบันฯ
เชิงปฏิบัติ
- ควรมอบหมายให้กองคลังและพัสดุ จดั ทาคู่มือการใช้งานระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้กบั บุคลากร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเข้าใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง
จะช่วยลดเวลาในการทางานได้ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
- ควรมอบหมายให้กองคลังและพัสดุ จดั อบรมระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
(e-GP) ให้กบั บุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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5.3.3 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรวิ จ ัย ระดับ การยอมรั บ ระบบจัด ซื้ อ จัด จ้า งด้ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP)โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบตั ิงานเชิงลึก โดยเฉพาะในเรื่ องกระบวนการทางานการจัดซื้ อจัดจ้าง
2. ควรวิจยั ระดับความคิดเห็ น ของการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่พสั ดุ การยอมรับระบบ
จัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิ บตั ิงาน กับหน่ วยงาน
ราชการอื่น เพื่อเปรี ยบเทียบกับหน่วยงานที่มีการยอมรับระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (eGP) เพื่อจะได้ความหลากหลายของตัวแปร
3. ควรวิจยั พัฒนาระบบเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาความซ้ าซ้อนในการใช้งานระบบจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. (ผลค่าอัลฟา)
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid

%
30

Excludeda
Total

100.0

0

.0

30

100.0

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.936

28
Item-Total Statistics
Scale
Scale Mean Variance if
if Item
Item
Deleted
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted

การใช้งานระบบ e-GP ทาให้ทางานได้รวดเร็วมากยิ่งขึน
้

86.2000

220.717

.481

.935

การใช้งานระบบ e-GP ช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพในการทางานให้ดย
ี ิ่งขึน
้

86.0000

216.897

.587

.933

การใช้งานระบบ e-GP ช่วยเพิม
่ ผลผลิตของงาน

85.9333

220.685

.383

.936

ข้อมูลทีไ
่ ด้จากการใช้ระบบ e-GP เป็นประโยชน์ตอ
่ การทางาน

85.8000

215.338

.784

.932

ขัน
้ ตอนในการใช้ระบบ e-GP นัน
้ มีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

86.0000

224.000

.472

.935

การใช้งานระบบ e-GP มีความง่ายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

85.9667

222.585

.482

.935

การใช้งานระบบ e-GP มีความง่ายในการใช้งานในระบบ

86.0000

220.966

.506

.934

การใช้งานระบบ e-GP จะทาให้ได้ผลงานตามทีต
่ อ
้ งการ

85.8000

220.786

.616

.934

การใช้ระบบ e-GP จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้มากขึน
้

86.1000

219.541

.600

.934

การใช้ระบบ e-GP ทาให้รส
ู้ ึกว่ามีประสิทธิภาพ

86.1333

217.775

.669

.933

การใช้ระบบ e-GP ทาให้รส
ู้ ึกว่าประหยัดเวลาและลดขัน
้ ตอนการทางานได้

86.5333

219.844

.445

.935

การใช้ระบบ e-GP ทาให้ข้อมูลมีความถูกต้องทาให้ได้ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบน
ั และมีความ
น่าเชือ
่ ถือ และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง

85.8667

215.292

.688

.932

ระบบ e-GP มีสอ
ื่ ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์การใช้งานในระบบ ทาให้ท่านคิดว่าควรใช้
ระบบ e-GP
เพือ
่ นร่วมงานของท่านทีเ่ คยใช้ระบบคิดว่าท่านควรใช้ระบบ e-GP

86.0000

218.207

.632

.933

86.1000

213.403

.553

.934

ผูบ
้ ริหารของท่านคิดว่าควรใช้ระบบ e-GP

ในการปฏิบต
ั งิ าน

85.7000

209.941

.701

.932

ใน

85.8000

211.269

.727

.932

ความสามารถใช้งานระบบ e-GP ได้แม้จะไม่มีความรูค
้ วามเข้าใจเพียงพอในการใช้ระบบ

86.1000

226.093

.273

.937

เมือ
่ มีข้อมูลไม่เพียงพอในการใช้ระบบ e-GP ท่านคิดว่าต้องหาข้อมูลความรูเ้ พิม
่ เติม

85.3000

224.700

.369

.936

การต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ
้ อานวยต่อการใช้ระบบ e-GP
ช้า แต่ท่านก็สามารถใช้งานระบบ e-GP จนงานสาเร็จได้

85.8667

213.568

.508

.935

การเข้าร่วมการอบรมเพือ
่ หาความรูเ้ พิม
่ เติมเกีย
่ วกับระบบ e-GP

85.4000

217.490

.511

.934

ความกระตือรือร้นในการใช้ระบบ e-GP

เพือ
่ นร่วมงานของท่านให้ความสาคัญระบบ และคิดว่าท่านสามารถใช้ระบบ e-GP
การทางานเป็นอย่างดี

เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต

มาก

85.6333

216.378

.612

.933

ความพยายามในการเรียนรูก
้ ารใช้งานระบบ e-GP

85.2667

215.237

.663

.933

ความตัง้ ใจในการเผยแพร่และให้ข้อมูลกับผูท
้ เี่ กีย
่ วข้องกับระบบ e-GP

85.6000

214.524

.624

.933

ความตัง้ ใจและพร้อมทีจ
่ ะให้ความร่วมมือในการปรับปรุงระบบ e-GP

85.3000

218.286

.511

.934

การใช้งานในระบบ e-GP อย่างสม่าเสมอ

85.3667

213.895

.557

.934

85.1000

213.266

.638

.933

85.4333

210.392

.741

.931

85.8000

211.407

.695

.932

การเข้าร่วมในการฝึกอบรมเพือ
่ เพิม
่ พูนความรูเ้ กีย
่ วกับระบบ e-GP
ปรับปรุงแก้ไข
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของระบบ e-GP
ระบบ e-GP ด้วย
ระบบ e-GP มีประสิทธิภาพกว่าทีค
่ าดการณ์ไว้

หากระบบมีการ

ท่านจะแนะนาให้ผอ
ู้ น
ื่ ใช้งาน

Scale Statistics
Mean

Variance
88.9667

233.068

Std.
Deviation
15.26656

N of Items
28

ภาคผนวก ข. แบบสอบถาม
เรื่อง การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
วิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ :กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ตอบ
โปรดเติมคำลงใน

หรื อกำเครื่ องหมำย ลงใน  ที่ตรงกับควำมจริ งเกี่ยวกับตัวท่ำน

1. หน่วยงำน
1  สังกัดคณะ
2  สังกัดสำนัก
3  สังกัดสำนักงำนอธิ กำรบดี
4  สังกัดอื่นๆ .............................................................................................................
2. ระดับกำรศึกษำ
1  ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี
2  ปริ ญญำตรี
3  สู งกว่ำปริ ญญำตรี .
3. ตำแหน่ง
1  ข้ำรำชกำร
2  ลูกจ้ำงประจำ
3  พนักงำนสถำบัน
4  ลูกจ้ำงคณะ
5  ลูกจ้ำงสำนัก
6.  อื่น ๆ....................................................
4. อำยุกำรทำงำน
1  ต่ำกว่ำ 5 ปี
2  5 - 10 ปี
3  11 - 15 ปี
4  16 - 20 ปี
5  20 ปี ขึ้นไป
5. ประสบกำรณ์ในกำรใช้งำนระบบกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
1  น้อยกว่ำ 1 ปี
2  1 - 2 ปี
3  3 - 4 ปี
4  5 - 6 ปี
5  6 ปี ขึ้นไป
6. ลักษณะกำรทำงำนที่เกี่ยวกับกำรใช้ระบบกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
1  ใช้บำ้ งบำงครั้ง
2  ใช้เป็ นประจำ

- 89 ส่ วนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
กรณีศึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง
โปรดกำเครื่ องหมำย ลงในช่องที่ตรงกับควำมรู ้สึกของท่ำนที่สุดเพียงข้อเดียว และกรุ ณำตอบคำถำมทุกข้อ
ยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
กรณีศึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
.
9.
10.
11.
12.
.
13.
14.
15.
16.

กำรรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ จำกระบบ (e-GP)
กำรใช้งำนระบบ e-GP ทำให้ทำงำนได้รวดเร็ วมำกยิง่ ขึ้น
กำรใช้งำนระบบ e-GP ช่วยเพิม่ ประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนให้ดียงิ่ ขึ้น
กำรใช้งำนระบบ e-GP ช่วยเพิ่มผลผลิตของงำน
ข้อมูลที่ได้จำกกำรใช้ระบบ e-GP เป็ นประโยชน์ต่อกำรทำงำน
กำรรับรู ้ควำมง่ำยในกำรใช้งำน ของระบบ (e-GP)
ขั้นตอนในกำรใช้ระบบ e-GP นั้น มีควำมชัดเจนและเข้ำใจได้ง่ำย
กำรใช้งำนระบบ e-GP มีควำมง่ำยและสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล
กำรใช้งำนระบบ e-GP มีควำมง่ำยในกำรใช้งำนในระบบ
กำรใช้งำนระบบ e-GP จะทำให้ได้ผลงำนตำมที่ตอ้ งกำร
ทัศนคติต่อกำรใช้ระบบ (e-GP)
กำรใช้ระบบ e-GP จะช่วยให้เข้ำถึงข้อมูลได้มำกขึ้น
กำรใช้ระบบ e-GP ทำให้รู้สึกว่ำมีประสิ ทธิ ภำพ
กำรใช้ระบบ e-GP ทำให้รู้สึกว่ำประหยัดเวลำและลดขั้นตอนกำร
ทำงำนได้
กำรใช้ระบบ e-GP ทำให้ขอ้ มูลมีควำมถูกต้องทำให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ น
ปั จจุบนั และมีควำมน่ำเชื่อถือ และสำมำรถใช้งำนได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
บรรทัดฐำนทำงสังคม
ระบบ e-GP มีสื่อต่ำง ๆ ในกำรประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนในระบบ ทำ
ให้ท่ำนคิดว่ำควรใช้ระบบ e-GP
เพื่อนร่ วมงำนของท่ำนที่เคยใช้ระบบคิดว่ำท่ำนควรใช้ระบบ e-GP
ผูบ้ ริ หำรของท่ำนคิดว่ำควรใช้ระบบ e-GP ในกำรปฏิบตั ิงำน
เพื่อนร่ วมงำนของท่ำนให้ควำมสำคัญระบบ และคิดว่ำท่ำนสำมำรถใช้
ระบบ e-GP ในกำรทำงำนเป็ นอย่ำงดี

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการยอมรับ
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด

- 90 ยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
กรณีศึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

กำรรับรู้ถึงกำรควบคุมพฤติกำรณ์ใช้ระบบ e-GP (ต่อ)
ท่ำนสำมำรถใช้งำนระบบ e-GP ได้แม้จะไม่มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
เพียงพอในกำรใช้ระบบ
เมื่อมีขอ้ มูลไม่เพียงพอในกำรใช้ระบบ e-GP ท่ำนคิดว่ำต้องหำข้อมูล
ควำมรู ้เพิม่ เติม
ถ้ำฉันต้องอยูใ่ นสภำพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกำรใช้ระบบ e-GP เช่น
ระบบอินเตอร์ เน็ตช้ำ แต่ท่ำนก็สำมำรถใช้งำนระบบ e-GP จนงำน
สำเร็ จได้
ท่ำนจะเข้ำร่ วมกำรอบรมเพื่อหำควำมรู ้เพิม่ เติมเกี่ยวกับระบบ e-GP
ควำมตั้งใจในระบบ e-GP
ท่ำนมีควำมกระตือรื อร้นในกำรใช้ระบบ e-GP มำก
ท่ำนมีควำมพยำยำมในกำรเรี ยนรู ้กำรใช้งำนระบบ e-GP
ท่ำนมีควำมตั้งใจในกำรเผยแพร่ และให้ขอ้ มูลกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ e-GP
ท่ำนมีควำมตั้งใจและพร้อมที่จะให้ควำมร่ วมมือในกำรปรับปรุ งระบบ
e-GP
ควำมตั้งใจใช้เครื อข่ำยสังคมออนไลน์
ท่ำนจะใช้งำนในระบบ e-GP อย่ำงสม่ำเสมอ
ท่ำนจะเข้ำร่ วมในกำรฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ พูนควำมรู ้เกี่ยวกับระบบ e-GP
หำกระบบมีกำรปรับปรุ งแก้ไข
เมื่อท่ำนมีควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบ e-GP
ท่ำนจะแนะนำให้ผอู ้ ื่นใช้งำนระบบ e-GP ด้วย
ท่ำนคิดว่ำระบบ e-GP มีประสิ ทธิ ภำพกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคในการใช้ ระบบ e-GP

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการยอมรับ
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด

ประวัตผิ ู้เขียน
นายสั มพันธ์ ยิม้ กัน
สถานทีเ่ กิด

โรงพยาบาลจุฬาฯ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

สถานทีท่ ี่อยู่ปัจจุบัน
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