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 การวิจยัน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง  ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ  สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ศึกษาปัญหาของผูใ้ชร้ะบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) กรณี
วธีิเฉพาะเจาะจง  และเสนอแนวทางการพฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  กรณีวิธี
เฉพาะเจาะจง  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ  เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  จ  านวน  
58  ชุด     เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดดรั้บแบบสอบถามดดคื้นมา  58  ชุด  ร้อยละ  000000    ผูว้ิจยัน า
ขอ้มูลท่ีดดม้าวเิคราะห์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  คือ  สถิติเชิงพรรณนา  ดดแ้ก่  ความถ่ี  ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชว้ธีิ  t-test,  F-test   

ผลการวจิยัพบวา่  เกินกวา่คร่ึงสังกดัคณะ/ส านกั/ศูนยต่์าง ๆ (ร้อยละ  58062)  มีการศึกษา
ระดบัต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี  (ร้อยละ  50072)  มีต าแหน่งพนกังานสถาบนั  (ร้อยละ  50072)  มี
ประสบการณ์ในการใชร้ะบบฯ  (ร้อยละ  34048) จ  านวนมากท่ีสุด มีอายุการท างาน  20  ปีข้ึนดป  (ร้อยละ  
34048)  และมีลกัษณะการท างานท่ีเก่ียวกบัการใช้งานระบบ  (ร้อยละ  63079)  ส าหรับการยอมรับระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อยูใ่นระดบัปานกลาง    โดยพบว่า  
ด้านความตั้งใจในระบบ  (e-GP)  ด้านความตั้งใจใช้เครือข่ายสังคมออนดลน์ อยู่ในระดบัมาก  
นอกจากนั้น  ดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีดดรั้บ  ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ดา้นทศันคติต่อการใช้
ระบบ (e-GP) ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม  ดา้นการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมใชร้ะบบ  (e-GP) อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

 ส าหรับแนวทางการพฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง   เชิงนโยบาย  อาทิเช่น   สถาบนัควรท าหนงัสือถึงกรมบญัชีกลาง  โดยแจง้ให้ทราบวา่การ
เขา้ระบบหลุดบ่อย  ๆ   โดยขอให้ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยตรวจสอบช่องสัญญาอินเตอร์เน็ตเพื่อ
เพิ่มความเร็ว  และมอบหมายให้กองคลงัและพสัดุพฒันาองค์ความรู้การใช้งานการจดัซ้ือจดัจา้งด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อยา่งเป็นระบบทั้งบุคลากรท่ีท างานดา้นพสัดุ และบุคลากร
ในภาพรวมของสถาบนัฯ อาทิเช่น  ควรมอบหมายให้กองคลงัและพสัดุจดัท าคู่มือการใช้งานระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ให้กบับุคลากร  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเขา้ใชง้านระบบดด้
อยา่งถูกตอ้ง จะช่วยลดเวลาในการท างานดด ้ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ควรจดัอบรมระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ใหก้บับุคลากร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 
 

ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  12  (พ.ศ.2560 – 2564)  อยู่ในห้วง
เวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกไ้ขปัญหาพื้นฐานหลายดา้นท่ีสั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์
โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว  และเช่ือมโยงกนัใกลชิ้ดมากข้ึน  การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจจะเขม้ขน้
มากข้ึนสังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากข้ึนเป็นสภาพไร้พรมแดน  การพัฒนา
เทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ส านกันายกรัฐมนตรี  : 2559,  1) 

รัฐบาลจึงได้มีการจดัตั้ งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  (สรอ.)  
Electronic  Government  Agency  ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  โดยมีเป้าหมายเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ให้มี
คุณภาพ  มีความโปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อยกระดบัการบริการสู่ประชาชน  รวมทั้งเพื่อ
จดัท าเป็นแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการในระดบัต่าง  ๆ  ซ่ึงสอดคล้องกบัแผนการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ  ส าหรับกรอบแนวในการด าเนินงาน  ภายใต้
ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง  ได้แก่  (1)  ส านักงบประมาณ  (2)  
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (3)  ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (4) 
ส่วนราชการต่าง  ๆ  (5)  ภาคธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ 

การให้บริการของรัฐบาลในรูปแบบรัฐบาลกบัธุรกิจ  (Government  to  Business  หรือ  
G2B)  เป็นการให้บริการและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกบัธุรกิจต่าง ๆ  รัฐบาลจดัเตรียมขอ้มูล
เก่ียวกบัธุรกิจ  และค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด  (Best  Practices)  ดา้นการท าธุรการ  และ
เป็นการใหบ้ริการการท าธุรกรรมระหวา่งรัฐบาลกบัธุรกิจต่าง  ๆ  อาทิ  การเผยแพร่ขอ้มูลทางธุรกิจ  
กฎหมายธุรกิจ  เคร่ืองหมายการคา้และสิทธิบตัร  การประมูลและการประกวดราคาของรัฐบาล   
เป็นตน้  รัฐบาลอ านวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขนักนัในดา้น
ต่าง  ๆ  ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  เป็นธรรม  โปร่งใส่  อาทิ  การจดทะเบียน
การคา้  การลงทุน  และการส่งเสริมการลงทุน  การจดัซ้ือจดัจา้งทางอิเล็กทรอนิกส์  การส่งออกและ
น าเขา้และการช่วยเหลือผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม  เป็นตน้ 
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ตามท่ีพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มีผลบงัคบั
ใช้ในวนัท่ี  23  สิงหาคม  2560  เป็นตน้ไป  โดยมาตรา  57  ก าหนดให้  รายละเอียดของวิธีการ
จดัซ้ือจดัจ้างพสัดุในหมวดน้ีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงการคลงัวา่
ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ขอ้  9  ก าหนดว่า  การด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตามระเบียบน้ีดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ส่วนงานของรัฐ
ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางผ่านระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement  :  e-GP)  (ภทัราวดี   ทองมาลา,  2558:1-2) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการน าระบบจดัซ้ือจดั

จา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) มาใช้ ในการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานให้เกิดความสะดวกและ

รวดเร็ว ประหยดัทรัพยากร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร ท าให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ดงันั้น สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงไดน้ าระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  มาใชเ้พื่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ โดยบุคลากรจะตอ้งเรียนรู้การ

ใช้ระบบจดัซ้ือจดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)   ซ่ึงประกอบด้วย การเขา้ใช้ระบบ    เพิ่มช่ือ

โครงการ    จดัท ารายงานขอซ้ือขอจา้ง  ร่างเอกสารและหนงัสือเชิญชวน  จดัท าประกาศผูช้นะการ

เสนอราคา  จดัท าร่างสัญญา  ตรวจสอบหลกัประกนัสัญญาและการจดัท าสัญญา  ขอ้มูลสาระส าคญั

ในสัญญา  บริหารสัญญา  เป็นตน้ รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ  าเป็น โดยน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้ง    

อย่างไรก็ตาม จากการวิจยัการท างานของระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  
ของสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์  พบว่า มีปัญหาในการใช้ระบบจดัซ้ือจดัจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)อยู ่ เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานโดยน าระบบจดัซ้ือจดั
จา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  มาใช้ในกระบวนการท างาน  การจดัซ้ือจดัจา้งของสถาบนัฯ ยงัมี
ผลกระทบกบัผูป้ฏิบติัท่ียดึติดกบักระบวนการท างานแบบเดิมท าใหเ้กิดปัญหาหลายอยา่งซ่ึงผูป้ฏิบติั
เกิดการไม่ยอมรับและมีความคิดท่ีไม่ท าตามกระบวนการท างานของระบบและขั้นตอนท่ีเปล่ียนไป
จากเดิมท่ีท างานดว้ยมือ รวมไปถึงเจา้หนา้ท่ีไม่มีความเขา้ใจทกัษะทางดา้นการท างานดว้ยระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) 

ดงันั้นเพื่อประสิทธิภาพในการใชง้านระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ผูว้ิจยัจึงสนใจการวิจยัการยอมรับระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ  สถาบนั
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บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใช้ในการพฒันาระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) ดงันั้น  จึงเป็นเร่ืองท่ีควรจะท าการวิจยัถึงการยอมรับระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ  สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ว่ามีปัจจยัอะไรท่ีมีผลการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)   ในส่วนของสถาบนัจะไดท้ราบขอ้เท็จจริงและความตอ้งการ  และปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  ในการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ของสถาบนั  และจะไดท้ราบขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขในการใชง้านระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  เพื่อสถาบนัจะไดต้อบสนองความตอ้งการของเจา้หน้าท่ี
พสัดุในสถาบนัฯ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรวจิัย 
1.2.1 เพื่อวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์      (e-

GP)  กรณีวธีิเฉพาะเจาะจง  ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

1.2.2  เพื่อวจิยัปัญหาและอุปสรรคของผูใ้ชร้ะบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์   
          (e-GP)   กรณีวธีิเฉพาะเจาะจง   
1.2.3  เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)   
           กรณีวธีิเฉพาะเจาะจง 
 

1.3 ขอบเขตในกำรวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
1.3.1 ดา้นพื้นท่ี วจิยัการด าเนินการเก่ียวกบัระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) 

กรณีวธีิเฉพาะเจาะจง ของหน่วยงานภายในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
1.3.2 ดา้นเน้ือหาสาระ วจิยัการยอมรับระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)   

กรณีวธีิเฉพาะเจาะจง  ปัญหาของผูใ้ชร้ะบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์   
(e-GP)   

1.3.3 ดา้นประชากรเป้าหมาย วจิยัจากเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  ท่ีใชร้ะบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) กรณีวธีิเฉพาะเจาะจง   ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
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1.3.4 ดา้นระยะเวลาการวิจยั  วจิยัในช่วงเวลาตั้งแต่  1  สิงหาคม  2562 -  30  กนัยายน  
2562   

 

1.4      ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.4.1   น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาในการใชร้ะบบจดัซ้ือจดัจา้ง 
          ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณีวธีิเฉพาะเจาะจง  ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
1.4.2    น าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย 

อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)   กรณีวธีิเฉพาะเจาะจง  ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร 
ศาสตร์ ใหมี้ประสิทธิภาพและมีคุณสมบติัรองรับการท างานท่ีเหมาะสม  

 

1.5      นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1.  การยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง 

หมายถึง  การยอมรับการใช้งานระบบการจดัซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) กรณีวิธี

เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

                 
การวิจัยการยอมรับระบบการจัด ซ้ือจัดจ้างด้วย อิ เล็กทรอนิกส์   (e-GP)  กรณีวิ ธี

เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ในคร้ังน้ี 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม             
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวธีิอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 ขั้ นตอนและวิ ธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด ซ้ือจัดจ้าง   โดยวิ ธี

เฉพาะเจาะจง 
2.5 ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

2.1  แนวคดิและทฤษฎเีทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม 
 แนวคิดและทฤษฎเีทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Information Technology คือเทคโนโลยีทุกดา้นท่ีอยูร่่วมกนัใน
กระบวนการจดัเก็บ สร้างและส่ือสารสนเทศ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความหมายครอบคลุมถึงเทคโนโลย ี   
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดบนัทึก จดัเก็บ ประมวลผล ค้นคืน รับส่งข้อมูล รวมถึงข้อมูลและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการดงักล่าว (ธีระ กุลสวสัด์ิ, 2553) 
 ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รนั้น ส่วนหน่ึงขอ้มูลและสารสนเทศจะเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อทุก ๆ องคก์ร ดงันั้น Gary B. Shelly, et al (2004  อา้งถึงใน
สุจิตราภา  ชยันุศิลป์, 2557:6) ไดท้  าการสรุปถึงลกัษณะของสารสนเทศท่ีดี ไดด้งัน้ี 
 1.  ตอ้งมีความถูกตอ้ง (Accuracy) โดยสารสนเทศขององค์กรท่ีดีนั้นจะตอ้งมีความ
เท่ียงตรงและมีความน่าเช่ือถือโดยมีความผิดพลาดหรือความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากการ
ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ จะข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้งหรือความเท่ียงตรง 
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 2.  ตอ้งทนัต่อความตอ้งการใช้ (Timeliness) โดยจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าเอา
สารสนเทศมาใชไ้ดท้นัทีเม่ือมีความตอ้งการท่ีจะใช้ขอ้มูลนั้น เน่ืองจากว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะมี
การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะสารสนเทศดา้นการขาย การผลิตและการเงิน 
 3.  ตอ้งมีความสมบูรณ์ (Complete) โดยจะตอ้งมีความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะท าให้การ
ตดัสินใจเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง การมีสารสนเทศปริมาณมากเกินไป อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเพิ่ม
ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน ในทางกลบักนั หากองค์กรมีสารสนเทศน้อยเกินไปก็ท าให้การ
ตดัสินใจคลาดเคล่ือนได ้
 4.  ตอ้งตรงประเด็น (Relevance) โดยจะตอ้งสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้
จะน าไปใชใ้นการตดัสินใจ ในการออกแบบและพฒันาสารสนเทศนั้นจะตอ้งมีการสอบถามความ
ตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ย 
 5.  ตอ้งตรวจสอบได ้(Verifiability) โดยเฉพาะการตรวจสอบแหล่งท่ีมา การจดัรูปแบบ
การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีใช ้ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารตดัสินใจมีความรอบคอบมากยิง่ข้ึน 
 6.  ตอ้งประหยดั (Economical) เป็นการไดม้าของสารสนเทศท่ีต้องประหยดัและผูใ้ชง้าน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่าน้ีไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายสูงมากนกั 
 7.  ตอ้งมีความคล่องตวั (Flexible) โดยสารสนเทศนั้นจะตอ้งสามารถน าไปประยุกตใ์ชง้าน   
ต่าง ๆ ไดท้นัและตามความตอ้งการ 
 8.  ตอ้งมีความน่าเช่ือถือ (Reliable) โดยสารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงควรไดม้า
จากแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือทั้งน้ีเพื่อใหผู้ใ้ชส้ารสนเทศสามารถน าไปใชอ้า้งอิงได ้
 9.  ตอ้งเขา้ใจง่าย (Simple) โดยสารสนเทศท่ีดีตอ้งเขา้ใจไดง่้ายและสามารถน าไปใชง้านได้
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 ซ่ึงคุณลกัษณะดังกล่าวข้างต้นมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งจดัระบบให้มีความพร้อม
ก่อนท่ีจะน าไปใชง้านต่อไป 
 เน่ืองจากกระบวนการหลกัของระบบสารสนเทศคือการเปล่ียนขอ้มูล (Data) ให้กลายเป็น
สารสนเทศ ดงันั้นองคป์ระกอบของสารสนเทศ จึงมีดงัน้ี (ธีระ กุลสวสัด์ิ, 2553) 
 1.  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นลกัษณะทางกายภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถจบัตอ้ง
ได ้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบขา้งภายนอกตวัเคร่ืองและอุปกรณ์ท่ีอยูภ่ายในเคร่ือง 
 2.  ซอฟตแ์วร์ (Software) คือชุดค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีสั่งให้ฮาร์ดแวร์ท างานตามตอ้งการ 
เกิดจากการเขียนชุดค าสั่งจากภาษาคอมพิวเตอร์ 
 3.  ขอ้มูล (Data) และสารสนเทศ (Information) เป็นขอ้มูลและสารสนเทศในการท างานซ่ึง
จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อน าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการเรียกใชง้านในอนาคตไดต่้อไป 
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 4.  เครือข่าย (Network) เป็นลกัษณะการเช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป
เพื่อท าการแลกเปล่ียนหรือส่ือสารขอ้มูลระหวา่งกนัได ้ในการเช่ือมโยงเครือข่ายน้ีมีความจ าเป็นต่อ
การปฏิบติังานในองค์กรเป็นอยา่งมากเน่ืองจากท าให้การปฏิบติังานมีความคล่องตวัมากข้ึน ท าให้
สามารถใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันได้ ช่วยลดระยะเวลาในการท างานและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร 
 5.  กระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน (Procedures) เป็นขั้นตอนท่ีผูใ้ช้จะตอ้งทราบถึง
กระบวนการท างานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 6.  บุคลากรหรือผูใ้ชง้าน (People) โดยผูใ้ชง้านในระบบสารสนเทศจะถูกแบ่งไดเ้ป็นหลาย
ระดบัตามความจ าเป็นในการใชข้อ้มูล เน่ืองจากบุคลากรในองคก์รในแต่ละระดบัจะมีขีดจ ากดัใน
การเรียกใชข้อ้มูลสารสนเทศในระดบัท่ีแตกต่างกนั 
 องค์ประกอบทั้ง 6 ขอ้น้ี มีความจ าเป็นเป็นอย่างมากในปัจจุบนัและจ าเป็นจะตอ้งใช้งาน
ร่วมกนัเพื่อใหไ้ดเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ส าหรับความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ระวีวรรณ แก้ววิทย ์(2552) กล่าวว่า
เทคโนโลยสีารสนเทศท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 1.  เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคม 
สารสนเทศ 
 2.  เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ระบบเศรษฐกิจเปล่ียนไปเป็นเศรษฐกิจโลกท่ีจะท าให้
เศรษฐกิจโลกเช่ือมโยงกบัทุกประเทศโดยท าให้เกิดการเช่ือมโยงของเครือข่ายสารสนเทศท าให้เกิด
สังคมโลกาภิวฒัน์ข้ึน 
 3.  เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้องคก์รมีการบงัคบับญัชาในองคก์รเป็นแนวราบมากยิ่งข้ึน
จึงท าให้เกิดการเช่ือมโยงกบัหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็นเครือข่าย ในการแข่งขนัทางธุรกิจซ่ึงตอ้งอาศยั
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นปัจจยัสนับสนุนทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลไดง่้ายและ
รวดเร็ว 
 4.  เทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยตอบสนองความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ท่ี
เลือกไดต้ามความตอ้งการ 
 5.  เทคโนโลยสีารสนเทศท าใหเ้กิดสภาพทางการท างานแบบทุกสถานท่ีและทุกเวลา 
 6.  เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการวางแผนการด าเนินงานระยะยาวมากข้ึน ซ่ึงจะท า
ใหก้ารตดัสินใจมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 สอดคลอ้งกบั ธีระ กุลสวสัด์ิ (2553) กล่าวว่า หากมีการพิจารณาผลของเทคโนโลยีต่อ
องคก์รนั้นจะพบวา่เทคโนโลยสีารสนเทศมีผลกระทบต่อองคก์รในดา้นต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 
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 1.  ช่วยให้การตดัสินใจดีข้ึน เน่ืองจากมีสารสนเทศท่ีช่วยประกอบการตดัสินใจและ
พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ได ้
 2.  ช่วยลดค่าใช้จ่าย เน่ืองจากได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จึงท าให้
ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการท างานลง 
 3.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสินคา้หรือบริการ  
 4.  ช่วยเพิ่มรายไดข้องธุรกิจ เน่ืองจากคุณภาพสินคา้หรือบริการดีข้ึน จึงท าให้สามารถ
แข่งขนัไดม้ากข้ึน 
 5.  ช่วยสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ โดยระบบท่ีพฒันาข้ึนท าให้เกิดการขยายการ
ด าเนินงาน 
 6.  ช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เน่ืองจากสารสนเทศท่ีองคก์รมีจะท าให้องคก์ร
สามารถตดัสินใจไดดี้กวา่และรวดเร็วกวา่จึงท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 7.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานในดา้นความเท่ียงตรง ความรวดเร็วในความ
ตอ้งการใชข้อ้มูล สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
 8.  ช่วยในการร้ือปรับระบบ (Reengineering) และช่วยพฒันาระบบให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการขององค์กรไดอ้ย่างต่อเน่ืองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการปรับระบบ
และพฒันาสารสนเทศใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 ในบางคร้ังการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รนั้นอาจท าให้เกิดความลม้เหลว 
ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความลม้เหลวจากการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองคก์รอาจเกิดจาก
ขาดการวางแผนท่ีดี โดยเฉพาะการวางแผนในดา้นการจดัการความเส่ียง มีการน าเอาเทคโนโลยีท่ี
ไม่เหมาะสมมาใช้งาน ขาดการจดัการหรือการสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วนสาเหตุของ
ความลม้เหลวอ่ืน ๆ เช่น ใชเ้วลาในการด าเนินงานมากจนเกินไป มีการประเมินแผนความตอ้งการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม่ถูกต้องและปัญหาจากผู ้ใช้งานอาจจะเกิดจากการกลัวการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากบุคลากรเกิดการกลวัท่ีจะเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเน่ืองจากกลวัวา่
เทคโนโลยสีารสนเทศจะท าใหบ้ทบาทและความส าคญัในหนา้ท่ีการงานท่ีรับผิดชอบของตนเองลด
น้อยลงจนท าให้เกิดการต่อตา้นเทคโนโลยีข้ึน ในบางคร้ังบุคลากรในองค์กรอาจไม่มีการติดตาม
ข่าวสารความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอและโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศยงักระจายไม่ทั่วถึงจึงท าให้ขาดความเสมอภาคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Whittaker, 1999  อา้งถึงใน สุจิตราภา  ชยันุศิลป์, 2557:9) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจ ซ่ึงจะเห็นไดว้่า
องค์กรท่ีประสบความส าเร็จทางธุรกิจนั้นจะต้องให้ความส าคญักับความเป็นผูน้ า ได้แก่ การมี
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วสิัยทศัน์กวา้งไกล การมีความมุ่งมัน่ต่อการประกอบการและการเปิดรับฟังความคิดใหม่ ๆ ส่วนใน
ดา้นความรู้ความสามารถของพนกังาน ไดแ้ก่ ความสามารถในการรับรู้ ทกัษะระดบัสูง ความเขา้ใจ
ในธุรกิจและการสร้างแรงบนัดาลใจดว้ยตนเองและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การมีปฏิสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ การวางระบบสินทรัพยแ์ละการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ จึงสรุปได้ว่าในการท าเอา
ยุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาเช่ือมต่อกบักลยุทธ์ทางธุรกิจมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก
ต่อความส าเร็จในธุรกิจขององคก์ร (บุญมาก ศิริเนาวกุล, 2549) 
 ส าหรับแนวทางในการน าเอาสารสนเทศมาใชใ้นธุรกิจจะมีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงาน
ภายใต้กระบวนการทางธุรกิจ โดยสามารถจ าแนกระดบัของการใช้ข้อมูลและสารสนเทศได้ 2 
ระดบัคือ ระดบัปฏิบติัการ เป็นการใชข้อ้มูลของธุรกิจภายใตร้ะดบัปฏิบติัการ เช่น การประมวลผล 
การบันทึกและการรายงานเหตุการณ์ทางธุรกิจโดยน าเอาสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบติังานและในระดบับริหาร กระบวนการสารสนเทศจะเป็นเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการจดัการและการตดัสินใจทางธุรกิจ เป็นการติดตามการปฏิบติังานในปัจจุบนัและการสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั (รุจิจนัทร์ พิริยะสงวนพงศ,์ 2549) 
 ในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรนั้น เป็นความจ าเป็นท่ีองค์กรต่าง ๆ 
ตอ้งมีการปรับตวัในปัจจุบนัโดยการให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีมากข้ึน เน่ืองจากมีปัจจยัหรือ
แรงผลกัดนัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ สรุปไดด้งัน้ี (ธีระ กุลสวสัด์ิ, 2553) 
 1.  แรงผลกัดนัทางธุรกิจ เป็นแรงผลกัดนัท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร แบ่งไดเ้ป็น 

1.1 แรงผลกัดนัทางการตลาด (Market pressure) เป็นผลมาจากการแข่งขนัในระดบัโลก 
เน่ืองจากในปัจจุบันน้ีสามารถท าการติดต่อส่ือสารกันได้สะดวกข้ึน จึงท าให้การแข่งขันใน
ตลาดโลกเขม้ขน้ข้ึนและอ านาจของผูบ้ริโภค (Powerful consumer) เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมี
ความรู้เก่ียวกบัคุณภาพสินคา้และบริการท่ีตอ้งการมากข้ึน จึงท าให้ผูบ้ริโภคสามารถคน้หาขอ้มูล
สินค้าและบริการท่ีต้องการได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อท าการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือ 

1.2 แรงผลกัดนัทางเทคโนโลยี (Technology pressure) เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการน าเอา
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการมากยิ่งข้ึน จึงท าให้สินคา้หรือบริการมีความ
ทนัสมัยและท าให้หน่วยงานประเภทเดียวกันต้องปรับตัวโดยการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ด้วย
เช่นเดียวกนั  
 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจ าวนั
ของมนุษยเ์ป็นอยา่งมากและคาดว่าจะมีบทบาทและความส าคญัเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ความกา้วหนา้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคม รวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง
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เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท าให้สภาวะการแข่งขนัเปล่ียนแปลงไป องคก์รท่ีตอ้งการอยู่รอดจึง
ตอ้งมีการปรับตวัดว้ยการให้ความส าคญัและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่ง
เต็มท่ีเพื่อช่วยในการปฏิบติังานประจ าขององค์กร ช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างพนกังานในองค์กร 
รวมถึงการวางแผนงานต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 แนวคิดและทฤษฎนีวตักรรม 
 พรรณี สวนเพลง (2552) กล่าววา่ นวตักรรม หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการจดัการความรู้
โดยการบูรณาการท่ีเกิดจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการต่อยอดองคค์วามรู้เดิมและสามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทางดา้นการพาณิชยแ์ละการคา้ 
 ศุภชัย หล่อโลหการ (2553) กล่าวว่า นวตักรรม หมายถึง การเน้นในเร่ืองความใหม่ 
ความคิดและความสามารถในการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
 นพดล เหลืองภิรมย ์(2555) กล่าวว่า นวตักรรม หมายถึง การท าส่ิงใหม่ข้ึนมาหรือการ
น าเสนอบางส่ิงบางอย่างท่ีใหม่ เช่น แนวความคิดใหม่ วิธีการใหม่ เคร่ืองมือใหม่ เทคนิคใหม่และ
หรือเทคโนโลยใีหม่สู่สังคมหรือสังคมชาวโลกในปัจจุบนัเรียกวา่สังคมยคุโลกาภิวฒัน์ 
 พยตั วฒิุรงค ์(2555) กล่าววา่ นวตักรรม หมายถึง วิธีการ การกระท าหรือส่ิงใหม่ ๆ ท่ีน ามา
ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงในสังคมหรือน ามาเพื่อปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิมากกว่าเดิม 
แมว้า่ความคิด วธีิการ การกระท าหรือส่ิงใหม่ ๆ นั้นจะเคยใชใ้นสังคมอ่ืนไดผ้ลดีมาแลว้ก็ตาม แต่ถา้
น ามาใชใ้หเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสังคมอีกแห่งหน่ึงก็จดัวา่เป็นนวตักรรม 
 Christopher Freeman (1982 อา้งถึงใน สุจิตราภา  ชยันุศิลป์, 2557:11) กล่าววา่ นวตักรรม 
หมายถึง กิจกรรมทางเทคนิค การออกแบบ การผลิต การจดัการและการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาด
ส าหรับผลิตภณัฑ์ใหม่หรือการน าเอากระบวนการหรือเคร่ืองมือใหม่ ๆ หรือท่ีไดรั้บการปรับปรุง
แลว้มาใชใ้นเชิงพาณิชยเ์ป็นคร้ังแรก 
 Peter F. Ducker (1995อา้งถึงใน สุจิตราภา  ชยันุศิลป์, 2557:11) กล่าวว่า นวตักรรม 
หมายถึง เคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการในการแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจากการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพื่อสร้างธุรกิจและบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง นวตักรรมจึงเป็นความสามารถท่ี
ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการฝึกฝน ศกัยภาพในการเรียนรู้และน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 Rogers, E.M. (1995 อา้งถึงใน สุจิตราภา  ชยันุศิลป์, 2557:11) กล่าววา่ นวตักรรม หมายถึง 
ความคิด การปฏิบติัหรือส่ิงใหม่ 
 Betje, P. (1998 อา้งถึงใน สุจิตราภา  ชยันุศิลป์, 2557:11) กล่าววา่ นวตักรรม หมายถึง ส่ิง
ใหม่ท่ีถูกน ามาใชใ้นธุรกิจการผลิต การจ าหน่าย รวมถึงการบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ 
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 Michael E. Porter (1998 อา้งถึงใน สุจิตราภา  ชยันุศิลป์, 2557:11) กล่าววา่ นวตักรรม 
หมายถึง ส่ิงส าคญัท่ีท าให้บริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนัและไดม้องนวตักรรมในความหมายท่ี
กวา้งโดยรวมเอาเทคโนโลยใีหม่และแนวทางใหม่ในการท าส่ิงต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั 
 Narayanan (2001อา้งถึงใน สุจิตราภา  ชยันุศิลป์, 2557:12) กล่าววา่ นวตักรรม หมายถึง 
ผลลพัธ์และกระบวนการท่ีใชเ้ทคโนโลยีเพื่อแกไ้ขปัญหาและก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบและโอกาส
ในการแข่งขนั 
 ดงันั้นจึงอาจกล่าวได้ว่านวตักรรมคือความคิดหรือการปฏิบติัในส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีผูใ้ด
ปฏิบติัมาก่อนและสามารถน าเอาความคิดและการปฏิบติัใหม่น้ีไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดต่้อไป 
 ในปัจจุบนัเศรษฐกิจโลกอยูใ่นช่วงการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ซ่ึงเป็น
การน าเอาความรู้หรือทรัพยากรทางความคิด เช่น องค์ความรู้ ความเช่ียวชาญและทรัพยสิ์นทาง
ปัญญามาสร้างให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงพาณิชย ์นวตักรรมจึงเป็นปัจจยัส าคญัใน
การแข่งขนัส าหรับธุรกิจยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ ทั้งน้ีเพื่อสร้างธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์และหรือบริการ
ใหม่ท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างจากสินคา้ของคู่แข่ง (ศุภชยั หล่อโลหการ (2553) องคป์ระกอบ
ของการจดัการนวตักรรมในองคก์รจึงมีดงัน้ี (พรรณี สวนเพลง, 2552) 
 1.  โครงสร้างองคก์ร (Structure) เน่ืองจากในการจดัการจะตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัใน
องค์กรตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงพนกังานระดบัล่าง โดยตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกนัระหว่าง
แผนกต่าง ๆ มีการแบ่งอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกัน หากโครงสร้างองค์กรมีความ
เหมาะสมก็จะช่วยเสริมใหน้วตักรรมเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2.  บุคลากร (People) เกิดจากการท่ีองคก์รมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและน าความรู้
ของบุคลากรมาประกอบกนัจนท าให้เกิดกรอบแนวความคิดสร้างสรรค์ไดร้วดเร็วข้ึนจนสามารถ
น าไปแข่งขนัได ้
 3.  กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนในการผลิต การตลาดหรือการเงินท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการท านวตักรรมและในขั้นตอนต่าง ๆ เหล่าน้ีจะต้องมีระบบการจดัการท่ีแตกต่างกันและ
สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 4.  กลยุทธ์และยุทธวิธี (Strategy) เน่ืองจากการจดัการนวตักรรมจ าเป็นจะตอ้งมีกลยุทธ์
และยุทธวิธีในการจดัการความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้เกิดข้ึนเสมอโดยมีกลยุทธ์การจดัการ
อยา่งต่อเน่ือง 
 5.  เคร่ืองมือและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information technology) โดยการน าเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มีส่วนในการจดัการนวตักรรม ท าให้เกิดการบูรณาการโครงสร้าง 
ก าลงัคน กระบวนการและเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดกลยทุธ์ในการจดัการนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 
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 ลกัษณะท่ีส าคญัของนวตักรรมคือจะมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป จึงเป็นกระบวนการ การ
คน้พบหรือการคิดคน้ส่ิงใหม่โดยการประยุกต์ใชแ้นวคิดใหม่หรือความรู้ใหม่ท่ีมีลกัษณะต่อเน่ือง
ไม่ส้ินสุด โดยใชก้ารประยกุตใ์ช ้แนวคิดใหม่หรือความรู้ใหม่ของมนุษยแ์ละการคิดคน้เทคนิคหรือ
เทคโนโลยีใหม่ นวตักรรมท่ีมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปจึงมีลกัษณะของการสะสมการเรียนรู้อยูใ่น
บริบทสังคมหน่ึง นวตักรรมจึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี (นพดล เหลืองภิรมย,์ 2555) 
 1.  นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product innovation) คือการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนในเชิง
พาณิชยใ์ห้ดีข้ึนหรือเป็นส่ิงใหม่ในตลาด นวตักรรมน้ีอาจเป็นส่ิงใหม่ต่อโลก ต่อประเทศหรือต่อ
องค์กร แบ่งได้เป็นนวตักรรมส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งได้หรือสินคา้ทัว่ไปและผลิตภณัฑ์ท่ีจบั
ตอ้งไม่ได ้เช่น การบริการต่าง ๆ  
 2.  นวตักรรมกระบวนการ (Process innovation) คือการเปล่ียนแปลงแนวทางหรือวิธีการ
ผลิตสินค้าหรือบริการให้การให้บริการในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม เช่น การผลิตแบบ
ทนัเวลาพอดี การบริหารงานคุณภาพองคก์รโดยรวมและการผลิตแบบกะทดัรัด 
 ส่วน พรรณี สวนเพลง (2552) กล่าววา่ความสามารถของการสร้างนวตักรรมเกิดข้ึนไดใ้น
หลายส่วนขององคก์ร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product innovation) การสร้างนวตักรรมประเภทน้ีตอ้งมีการ
คิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าเสนอคุณค่าให้ลูกคา้และตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัคือการพฒันาคุณสมบติัและลกัษณะของผลิตภณัฑ์ การออกแบบท่ีค านึงถึงคุณประโยชน์ท่ี
ลูกคา้ไดรั้บ โดยใหลู้กคา้มีส่วนร่วมในการจดัการนวตักรรม 
 2.  นวตักรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็นการใชค้วามรู้ทางเทคโนโลยี ซ่ึงเป็น
ความรู้ในส่วนประกอบและส่วนเช่ือมต่อระหวา่งส่วนประกอบเหล่านั้น ความรู้ กระบวนการและ
เทคนิคท่ีเกิดข้อง ซ่ึงต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิคมาพัฒนาสินค้าเช่นเดียวกันและต้องมีการ
เปล่ียนแปลงในการท างานในเร่ืองขั้นตอน หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ลกัษณะงานและการส่งขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อท าการผลิตสินคา้ใหม่ ๆ ใหก้บัองคก์ร 
 3.  นวตักรรมองคก์ร (Organization innovation) เป็นนวตักรรมทางดา้นการจดัการท่ีตอ้งใช้
ความรู้ทางด้านการบริหารจดัการมาปรับปรุงระบบโครงสร้างขององค์กรใหม่โดยการแบ่งปัน
แผนกและหน่วยงานใหมี้ความชดัเจนข้ึนโดยการใหอิ้สระในการท างานใหก้บัพนกังาน ซ่ึงจะท าให้
ไดค้วามคิดเห็นใหม่ ๆ ท่ีเป็นความคิดสร้างสรรคม์าจากทุก ๆ ส่วนขององคก์ร 
 นอกจากน้ี ศุภชยั หล่อโลหการ (2553) กล่าววา่รูปแบบของนวตักรรมสามารถจ าแนกได้
หลายรูปแบบ อยา่งไรก็ตามหากจ าแนกรูปแบบของนวตักรรมตามวตัถุประสงคข์องการน าไปใชจ้ะ
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
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 1.  นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product innovation) มกัเกิดข้ึนในสินคา้อุปโภคบริโภค นบัเป็น
รูปแบบนวตักรรมท่ีเห็นได้อย่างชดัเจน เช่น สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนในตลาด
รวมถึงสินคา้หรือผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีพฒันาใหมี้ความโดดเด่นแตกต่างจากสินคา้อ่ืนท่ีมีอยูใ่นตลาด 
 2.  นวตักรรมบริการ (Service innovation) เป็นรูปแบบการใช้นวตักรรมท่ีไม่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่มกัอยู่ในรูปวิธีการใหม่ในการให้บริการแก่ลูกค้าหรือ
ผูบ้ริโภค เช่น การน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาสรรคส์ร้างเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ  
 3.  นวตักรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็นรูปแบบการใชน้วตักรรมท่ีไม่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชดัเจนเพราะเป็นการปรับเปล่ียนแนวทาง กระบวนการหรือวิธีการในรูปแบบท่ี
แตกต่างไปจากเดิม  
 และ พยตั วุฒิรงค ์(2555) ไดแ้บ่งประเภทของนวตักรรมออกเป็น 4 ประเภท ซ่ึงเป็นการ
แบ่งประเภทของนวตักรรมท่ีเปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงองคก์ร ดงัน้ี 
 1.  นวตักรรมแบบครบวงจร (Total innovation) เป็นการสร้างนวตักรรมบริการแบบใหม่
และกลุ่มผูใ้ช้บริการใหม่ เป็นการน าเอานวตักรรมมาช่วยในการเปล่ียนแปลงและแก้ปัญหา
ผูใ้ชบ้ริการใหม่โดยการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการเดิมและเพิ่มบริการใหม่ ๆ เขา้มา 
 2.  นวตักรรมแบบขยายตวั (Expansionary innovation) เป็นการขยายกลุ่มผูใ้ชบ้ริการใหม่
ในการบริการแบบเดิม 
 3.  นวตักรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป (Evolutionary innovation) เป็นการสร้างบริการใหม่เพื่อ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเดิม 
 4.  นวตักรรมการเปล่ียนแปลงเพื่อการพฒันา (Development change) เป็นการให้บริการ
เดิมส าหรับกลุ่มผูใ้ช้บริการเดิม มีเป้าหมายในการปฏิบติัท่ีชัดเจนข้ึนและใช้ประโยชน์จากการ
บริการท่ีมีอยู ่
 อีกประเด็นส าหรับแนวคิดและทฤษฎีนวตักรรมท่ีควรกล่าวถึงคือกระบวนการนวตักรรม 
(Innovation process) ซ่ึง Damanpour (1991 อา้งถึงใน สุจิตราภา  ชัยนุศิลป์, 2557:14) กล่าววา่การ
น านวตักรรมมาใชคื้อกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีน าไปสู่การตดัสินใจในการน าเอานวตักรรมมาใช้
คือกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจน านวตักรรมมาใช้หรือเป็นกิจกรรมท่ีน า
นวตักรรมไปสู่การใชอ้ยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ขั้นตอนการเร่ิมตน้ (Initiation stage) คือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ปัญหา การรวบรวม
ขอ้มูล การสร้างทศันคติและการประเมินผลและการไดม้าของทรัพยากรท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจ
ในการน าเอานวตักรรมมาใช ้
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 2.  ขั้นตอนการน ามาใช ้(Implementation stage) ประกอบดว้ยเหตุการณ์และการกระท า
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทั้งองคก์รและนวตักรรม การใชป้ระโยชน์และการน านวตักรรมมาใชอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 
 ซ่ึงทั้ง 2 กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการเร่ิมตน้ในหลายขั้นตอน ประกอบดว้ยการคิดคน้ 
พฒันา การผลิตและการแพร่กระจายท่ีจะสนบัสนุนการสร้างนวตักรรม โดยแนวคิดกระบวนการ
ดา้นนวตักรรมไดเ้ปล่ียนแปลงจากรูปแบบเส้นตรงไปสู่แนวคิดท่ีเป็นระบบและมีความเช่ือมโยงกนั 
 ส่วน พรรณี สวนเพลง (2552) กล่าวว่าการสร้างนวตักรรมคือความพยายามท่ีจะพึ่งพา
ทกัษะ ความคิดและความรู้และตอ้งผา่นกระบวนการนวตักรรมเพื่อริเร่ิม สร้างและน านวตักรรมนั้น
ไปใชป้ระโยชน์ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  การสร้างความตระหนกัถึงความจ าเป็นของนวตักรรม โดยการศึกษาความตอ้งการของ
ลูกคา้เพื่อใหเ้ขา้ใจในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการไดม้ากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีการศึกษาคู่แข่งวา่มีการพฒันาสินคา้
และบริการอยา่งไรและการศึกษาปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงโลกาภิวตัน์ การเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึงจะท าให้องคก์รไดมี้การศึกษาและปรับกระบวนทศัน์ในการบริหารธุรกิจ 
โดยน าเอาความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชแ้ละพฒันานวตักรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
ต่อไป 
 2.  จุดประกายนวตักรรม โดยการเขา้ร่วมการประชุมสัมมนาและร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
น่าสนใจต่าง ๆ หรือการศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ใหแ้ก่องคก์ร  
 3.  การสร้างนวตักรรม จะตอ้งมีการส่งเสริมและสนบัสนุนอยา่งเต็มรูปแบบ โดยมีการให้
ทุนเพื่อการพฒันานวตักรรมการส่งเสริมดา้นการคิดและการสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เพื่อใชเ้ป็นตวัขบัเคล่ือนส าคญัในการส่งเสริมใหค้นในองคก์รไดท้  าการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 4.  การน าเอานวตักรรมมาใช ้จะตอ้งมีการประกาศให้ทุกคนในองคก์รทราบถึงนโยบาย 
วิสัยทศัน์ กระบวนการและหลกัการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อนวตักรรมใหม่เพื่อให้ทุกคนในองคก์รมี
ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
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 รายละเอียดการสร้างนวตักรรมดงัภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 แสดงกระบวนการนวตักรรม 
ทีม่า: พรรณี สวนเพลง, 2552. 
 
 จากภาพท่ี 2.1 จะเห็นไดว้า่ในกระบวนการสร้างนวตักรรมนั้นจะตอ้งเร่ิมตน้จากการท าให้
ทุกคนในองค์กรไดต้ระหนกัถึงความตอ้งการหรือความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีนวตักรรม จากนั้นจึงท า
การจุดประกายนวตักรรมจากการพฒันาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถและมี
ความคิดสร้างสรรค ์จนเม่ือเกิดเป็นนวตักรรมแลว้จึงน านวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

และ พยตั วุฒิรงค ์(2555) กล่าววา่ ขั้นตอนของนวตักรรมประกอบดว้ยการสร้างความคิด 
การให้ค  าจ  ากดัความและประเมินโครงการ การแกปั้ญหา ออกแบบและพฒันา การน ามาใช้ การ
เผยแพร่และการน ามาปฏิบติั ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีเป็นกระบวนการในการเร่ิมตน้ การน ามาปฏิบติัและ
การเผยแพร่นวตักรรม ดงัน้ี 
 ขั้นตอนเร่ิมตน้ (Initiation phase) ประกอบดว้ยกิจกรรมทั้งหมดเก่ียวกบัการรับรู้ปัญหา 
รวบรวมขอ้มูล สร้างทศันคติและประเมินผลและความตั้งใจในการน าไปสู่การตดัสินใจน ามาใช ้

ขั้นท่ี 1 
การตระหนกัถึงความตอ้งการนวตักรรม  

 

ขั้นท่ี 2 
จุดประกายการสร้างนวตักรรม 

 

ขั้นท่ี 3 
การสร้างนวตักรรม 

 

ขั้นท่ี 4 
การประกาศใช ้
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 ขั้นตอนการน ามาปฏิบติั (Implementation phase) ประกอบดว้ยเหตุการณ์และการกระท า
ทั้งหมดเก่ียวกับการปรับปรุงทั้ งนวตักรรมและองค์กร มีการเร่ิมต้นใช้ประโยชน์และการใช้
นวตักรรมอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นงานประจ าในองคก์ร 
 ขั้นตอนการเผยแพร่ (Diffusion phase) เป็นขั้นตอนท่ีนวตักรรมจะถูกส่ือสารผ่านไปยงั
ช่องทางต่าง ๆ ไปสู่สมาชิกในระบบทางสังคม มี 4 องคป์ระกอบคือนวตักรรม ช่องทางการส่ือสาร 
เวลาและระบบสังคม  
 ดังนั้ นจึงสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนานวัตกรรมคือปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความ
เจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและคุณภาพชีวติ การเปล่ียนแปลงอยา่งกา้วกระโดดท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงสังคมและความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์จนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
โครงสร้างสังคม จากเหตุผลดงักล่าวจึงควรมีการศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบันวตักรรม ทั้งน้ีเพื่อ
ใช้เป็นความรู้พื้นฐานท่ีส าคญัต่อการพฒันาระบบการจดัการความรู้ขององค์กรเพื่อให้สอดรับกบั
การเปล่ียนแปลงในสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ต่อไป 
 

2.2  แนวคดิและทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมพบว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ Information Technology คือเทคโนโลยีทุกดา้นท่ีอยูร่่วมกนัในกระบวนการจดัเก็บ 
สร้างและส่ือสารสนเทศ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความหมายครอบคลุมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล ค้นคืน รับส่งข้อมูล รวมถึงข้อมูลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
กระบวนการดงักล่าว การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จึงได้ท าการสรุปถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับยอมรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศไดด้งัน้ี 
 1.  ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (The Diffusion of Innovation: DOI)  
 Roger (2003  อา้งถึงใน สุจิตราภา  ชยันุศิลป์, 2557:17) กล่าววา่ทฤษฎีน้ีสามารถน ามาใช้
อธิบายการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้ เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือ
นวัตกรรมท่ีเป็นความคิดหรือการปฏิบัติในรูปแบบใหม่ ในกระบวนการหรือขั้นตอนการ
แพร่กระจายนวตักรรม นวตักรรมนั้นจะถูกส่ือสารผ่านช่องทางไปยงัสมาชิกในองคก์ร นอกจากน้ี
ทฤษฎีน้ียงัเนน้ความเช่ือเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก
การแพร่กระจายของส่ิงใหม่จากสังคมหน่ึงไปสู่สังคมหน่ึงและสังคมนั้นจะตอ้งรับส่ิงใหม่นั้นไปใช้
ดว้ย ดงันั้นจากทฤษฎีน้ีจึงมีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั 4 ประการสรุปไดด้งัน้ีคือ 
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 1)  นวตักรรม (Innovation) คือส่ิงใหม่ท่ีจะถูกแพร่กระจายไปสู่สังคมอ่ืนและจะตอ้งเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลในสังคมนั้น ๆ ดว้ย ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นความคิดและส่วนท่ีเป็นวตัถุและการยอมรับ
นวตักรรมน้ีก็จะข้ึนอยูก่บัตวันวตักรรม ผูรั้บ ระบบสังคมและระบบการส่ือสาร ดงันั้นนวตักรรมท่ี
จะถูกยอมรับไดง่้ายจะตอ้งเป็นนวตักรรมท่ีผูรั้บไดป้ระโยชน์มากกวา่เดิม เป็นนวตักรรมท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในสังคมนั้น ๆ เป็นนวตักรรมท่ีไม่มีความซบัซ้อนมากนกั เป็นนวตักรรมท่ี
แบ่งทดลองไดแ้ละเป็นนวตักรรมท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย 
 2)  การส่ือสาร (Communication) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูส่้งข่าวสารไปสู่ผูรั้บ
ข่าวสารโดยจะตอ้งมีส่ือท่ีเป็นตวักลางท่ีจะท าใหน้วตักรรมนั้นถูกแพร่กระจายไปยงัผูรั้บ 
 3)  เกิดข้ึนในช่วงเวลาหน่ึง (Rate of adoption) เน่ืองจากในการแพร่กระจายนวตักรรมนั้น
จะต้องใช้ระยะเวลาและจะต้องมีล าดับขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ผูรั้บท าการปรับตวัและยอมรับ
นวตักรรมนั้น ๆ 
 4)  ระบบสังคม (Social system) เน่ืองจากระบบสังคมสมยัใหม่จะช่วยเอ้ือต่อการยอมรับ
นวตักรรมไดม้ากกว่าเน่ืองจากมีการรับเอาค่านิยมของสังคมท่ีจะช่วยสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและวฒันธรรม 
 ดังนั้นนวตักรรมท่ีถูกแพร่กระจายออกไปและหากต้องการให้ผูรั้บยอมรับนวตักรรม
เหล่านั้น นวตักรรมจะตอ้งมีลกัษณะท่ีท าใหผู้รั้บไดรั้บประโยชน์ เป็นนวตักรรมท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมในสังคมนั้น ๆ เป็นนวตักรรมท่ีไม่มีความซับซ้อนมากนัก เป็นนวตักรรมท่ีแบ่ง
ทดลองได้และเป็นนวตักรรมท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะท าให้การ
ยอมรับนวตักรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คือระบบการส่ือสารและระบบสังคมท่ีเหมาะสมและ
เอ้ือต่อการยอมรับนวตักรรมนั้น ๆ 
 2.  ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) 
 Davis (1989  อา้งถึงใน สุจิตราภา  ชยันุศิลป์, 2557:18) กล่าววา่ทฤษฎีใชส้ าหรับวดัระดบั
การยอมรับเทคโนโลยีและปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีนั้น โดยพฒันามาจากทฤษฎีการ
กระท าดว้ยเหตุ (Theory of Reasoned Action) เป็นทฤษฎีท่ีศึกษาวา่เพราะเหตุใดบุคคลจึงยอมรับ
หรือปฏิเสธการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้ งยงัเป็นทฤษฎีท่ีใช้อธิบายการยอมรับ
เทคโนโลยี การยอมรับของผูใ้ชร้ะบบโดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัหลงัจากมีการใช้เทคโนโลยี
ในช่วงสั้น ๆ 
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 รายละเอียดของทฤษฎีน้ีดงัภาพท่ี 2.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
ทีม่า : Davis, 1989. 
 
 จากภาพท่ี 2.2 พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีจะตอ้งมีการพิจารณาถึงความตั้งใจของผูใ้ช้
ก่อนเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงความตั้งใจของผูใ้ช้น้ีพิจารณาไดจ้ากการรับรู้ของผูใ้ช้ ซ่ึงเป็นการรับรู้ถึง
ประโยชน์และความสะดวกในการใชง้านและปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศคือ 
ความเช่ือและทศันคติ 
 นอกจากน้ี Venkatesh and Davis (2000  อา้งถึงใน สุจิตราภา  ชยันุศิลป์, 2557:20) ไดท้  า
การเพิ่มเติมรูปแบบโมเดลการยอมรับเทคโนโลยขีอง Davis โดยการน าเอากระบวนการภายนอกท่ีมี
อิทธิพลทางสังคม 7 ดา้น ไดแ้ก่ บรรทดัฐาน ภาพลกัษณ์ ความสัมพนัธ์ของงาน คุณภาพของผลลพัธ์ 
ผลลพัธ์จากการทดลอง ประสบการณ์และความสมคัรใจท่ีจะใชม้าวดัผลการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลายเป็น Extension of Technology Acceptance Model หรือ TAM2 
ดงัภาพท่ี 2.3 

 

การรับรู้ประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) 

ตวัแปรภายนอก         
(External variables) 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้
(Perceived ease of use) 

ความตั้งใจในการใช ้
(Intention to use) 
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                                                                                                                              Technology Acceptance Model 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Extended Technology Acceptance Model : TAM2) 
ทีม่า : Venkatesh and Davis, 2000. 

 
 ดงันั้นจากแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศสรุปไดว้า่เป็นการศึกษาถึง
รูปแบบและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศของผูใ้ช ้ซ่ึงจะท าให้หน่วยงาน
ท่ีศึกษาไดน้ าไปพฒันารูปแบบการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์รของตนเองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไดต่้อไป 

 
 

บรรทดัฐาน     
(Subjective norm) 

ภาพลกัษณ์            

(Image) 

ความสมัพนัธ์กบังาน 

(Job Relevance) 

คุณภาพของงาน   

(Output Quality) 

 

ผลลพัธ์จากการทดลอง 

(Result Demonstrability) 

 

ประสบการณ์ 

(Experience) 

 

ความสมคัรใจ 

(Voluntariness) 

 

การรับรู้ประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) 

 

ประสบการณ์ 
(Experience) 

 

ความตั้งใจใช ้    

(Intention to use) 

 

พฤติกรรมการใช ้  

(Usage behavior) 
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2.3  แนวคดิและทฤษฎกีารจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวธิีอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบดังกล่าว แบ่งการน าเสนอเน้ือหาออกเป็นการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์และการพฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (ภทัราวดี ทองมาลา  
2558  หนา้  9-14) 
 
 2.3.1  การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี อิ เล็กทรอนิกส์ (Electronic Govemment 
Procurement:e-GP) เป็นระบบงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและพสัดุภาครัฐไดอ้ยา่งรวดเร็วถูกตอ้งครบถว้นทัว่ถึงเป็นศูนยข์อ้มูล
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐท่ีมีระบบบริหารจดัการรหสัสินคา้และบริการภาครัฐเก็บขอ้มูลของหน่วย
จดัซ้ือและขอ้มูลผูค้า้ส าหรับการจดัซ้ือจดัจา้งรูปแบบต่าง ๆ เช่ือมต่อขอ้มูลกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก
ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นตน้แบบการประมูลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีครบกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ลดความผิดพลาดในการปฏิบติัตาม
ระเบียบลดความซ ้ าซ้อนการบนัทึกขอ้มูลซ่ึงฝ่ายบริหารสามารถติดตามขอ้มูลไดแ้บบ Online Real 
time ในระบบรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณได ้
 
 2.3.2  การพฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินงานเป็น 3 ระยะ
ดงัน้ี 
  ระยะท่ี 1  พฒันาระบบศูนย์ข้อมูลการจดัซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Procurement Information Center : EPIC)  เพื่อให้ผูบ้ริหารและหน่วยงานภาครัฐ
สามารถติดตามสถานะหรือความคืบหนา้ของการจดัซ้ือจดัจา้งไดใ้นขณะ Online เร่ิมใชง้านตั้งแต่ 1 
เมษายน 2553 ประกอบดว้ย 2 ระบบหลกัคือ 
  1.  ระบบศูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้ง (Electronic Procurement Information Center : 
EPIC)  ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ระบบยอ่ย (ดูภาพ 2.4 ประกอบดว้ย) คือ 
   1.1 Registration management Center – ระบบลงทะเบียน ประกอบดว้ย 3 
ระบบงานย่อย ไดแ้ก่ ระบบลงทะเบียนหน่วยจดัซ้ือภาครัฐ ระบบลงทะเบียนผูค้า้กบัภาครัฐ และ
ระบบลงทะเบียนผูส้นใจทัว่ไป 
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   1.2 Operation System – ระบบปฏิบติังานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
เช่น การจดัท าเอกสารการประมูล การจดัท ารายช่ือผูข้อรับ/ซ้ือเอกสาร รายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอราคา ผู ้
ผา่นการพิจารณา ผูช้นะเสนอราคา และการบนัทึกสาระส าคญัในสัญญา 
   1.3 Information Disclosure Center – ระบบเปิดเผยขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง
ประกอบดว้ย 5 ระบบงานยอ่ย ไดแ้ก่ ระบบร่าง TOR ระบบประกาศจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบประกาศผล
การจดัซ้ือจดัจา้ง ขอ้มูลดา้นกฎ ระเบียบ และบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงาน 
   1.4 Management Information System – ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
ท าหน้าท่ีก ากบัดูแล จดัเก็บ และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจแก่หน่วยงาน
จดัซ้ือต่าง ๆ ท าใหส้ามารถเลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ีมีความคุม้ค่าท่ีสุดได ้
   1.5 Help Desk – เป็นระบบจดัการ จดัเก็บ และตอบปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีผู ้
สอบถามผา่นทางระบบ e-GP โดยสามารถบนัทึกรายละเอียดของปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
ไวใ้นระบบเพื่อน ามาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลต่อไป 
   ขอ้ดีของระบบน้ีคือ เป็นระบบเปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ท าให้ประชาชน
ทัว่ไปสามารถเขา้ดูได ้ก่อใหเ้กิดการตรวจสอบการท างานภาครัฐ ลดการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
  2.  ระบบการประมูลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เป็นระบบส าหรับการประมูล
การจดัซ้ือจดัจา้งผา่นผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.4 การพฒันาระบบ e-GP ระยะท่ี 1 
ท่ีมา:  ภทัราวดี   ทองมาลา,  2558. 
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  ระยะท่ี 2  พฒันาระบบจดัซ้ือ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
เพิ่มเติมเป็นการพฒันาต่อยอดจากระยะท่ี 1  โดยขยายผลการปฏิบติังานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้
ครบถว้นทุกวิธี ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
เช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบงานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยส่วนราชการส่วนกลางเร่ิมใชง้านตั้งแต่
วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2555  ส่วนราชการส่วนภูมิภาคเร่ิมใชง้านตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
(ดูภาค 2.5 ประกอบ)  
  การพฒันาครอบคลุมวธีิการจดัซ้ือจดัจา้งทั้งหมด 12 วิธี ดงัน้ี (1) วิธีตกลงราคา (2) 
วธีิสอบราคา (3) วธีิประกวดราคา (4) วิธี e-Auction (5) วิธีพิเศษ (6) วิธีกรณีพิเศษ (7) จา้งท่ีปรึกษา
วิธีตกลงราคา (8) จา้งท่ีปรึกษาวิธีคดัเลือก (9) จา้งออกแบบวิธีตกลงราคา (10) จา้งออกแบบวิธี
คดัเลือก (11) จา้งออกแบบวธีิคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด และ (12) จา้งออกแบบวธีิพิเศษ 
  การบริหารสัญญา เป็นการเตรียมร่างสัญญา จนกระทัง่เม่ือมีการลงนามในสัญญา
แลว้ก็สามารถติดตาม สังเกต ควบคุม การใชส้ัญญาใหเ้กิดผลส าเร็จ โดยมีระบบงานดงัน้ี 
   1. การจดัเตรียมสัญญา 
   2. การแสดงขอ้มูลสัญญา 
   3. การตรวจรับและการคิดค่าปรับ 
   4. การแกไ้ขสัญญา 
  ระบบ e-GP  อ านวยความสะดวกให้ส่วนราชการสามารถบริหารสัญญาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ การค านวณค่าปรับต่าง ๆ จะกระท าผา่นทางระบบ e-GP  ไดโ้ดยอตัโนมติั เม่ือครบ
ก าหนด ระบบ e-GP ช่วยอ านวยความสะดวกในการแก้ไขสัญญา  โดยการจดัท าสัญญาตามรูป
แบบฟอร์มมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้หใ้นระบบ 
  ระบบ e-GP  มีการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัธนาคารโดยเป็นการรับ – ส่งขอ้มูลระหวา่ง
ระบบ e-GP กบัระบบของธนาคาร ในส่วนของการค ้าประกนัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค ้าประกนัสัญญา 
ค ้าประกนัซอง ค ้าประกนัผลงาน และเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบ GFMIS เช่น ขอ้มูลแผนงบประมาณ 
ขอ้มูลในการสั่งซ้ือสั่งจา้ง (PO) ขอ้มูลตรวจรับและเบิกจ่าย ขอ้มูล GPSC 
  สรุปกระบวนงานท่ีพฒันาเพิ่มเติมในระยะท่ี 2 มีดงัต่อไปน้ี 
  1. การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง รายปีงปประมาณ 
  2. การจดัท ารายงานขอซ้ือขอจา้ง และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  3. การตรวจสอบหนงัสือค ้าประกนั (Bank Guarantee)  
  4. การซ้ือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  5. การบนัทึกผลการพิจารณาผูเ้สนอราคา 
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  6. การจดัท ารายงานผลการพิจารณาและอนุมติัสั่งซ้ือสั่งจา้ง 
  7. การบริหารสัญญา 
  8. การเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งระบบ e-GP กบัหน่วยงานอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.5 ภาพรวมกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ในระบบ e-GP กบัระบบ GFMIS ในระยะท่ี 2 
ท่ีมา:  ภทัราวดี   ทองมาลา,  2558. 
 
  ระยะท่ี 3  ส าหรับระบบ e-GP ระยะท่ี 3 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการและยงั
ไม่ได้มีการประกาศออกมาใช้  ซ่ึงจะต้องมีการทดลองใช้ระบบ ก่อนมีการใช้จริงอีกคร้ังหน่ึง
ประกอบดว้ยระบบงานดงัน้ี 
  1. การพฒันาระบบ e-Bidding คือ การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีขั้น
สูงเป็นเทคนิคเฉพาะ ตลอดจนงานก่อสร้างท่ีมีความสลบัซบัซอ้น 
  2. การพฒันาระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contact/e-signature) เป็นระบบท่ี
สนับสนุนให้ส่วนราชการและผู ้ค้าสามารถท าการสัญญาส าหรับการจัดซ้ือจัดจ้างได้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงจะถูกพฒันาควบคู่ไปกบัการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยั และระบบ
ลงทะเบียนเพื่อใหส้ามารถยนืยนัตวัตนของผูท้  าธุรกรรมในแต่ละขั้นตอนของการท าจดัซ้ือจดัจา้ง (ดู
ภาพ 2.6 ประกอบ) 
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ภาพ 2.6 ระบบ e-GP ระยะท่ี 3: e-Bidding 
ท่ีมา:  ภทัราวดี   ทองมาลา,  2558. 
 
  3. การพฒันาระบบ e-Market คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าทั่วไป สินค้าท่ีมี
มาตรฐานหรือสินคา้หรือบริษทัจ านวนมาก เพื่อเป็นส่ือกลางในการซ้ือ/ขายสินคา้และบริการภาครัฐ  
โดยเป็นการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่ง 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายผูซ้ื้อ  ฝ่ายผูค้า้ และฝ่ายดูแลตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.7 ระบบ e-GP ระยะท่ี 3: e-Market 
ท่ีมา:  ภทัราวดี   ทองมาลา,  2558. 
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ภาพ 2.8 ภาพรวมระบบ e-GP 
ท่ีมา:  ภทัราวดี   ทองมาลา,  2558. 

 
2.4  ขั้นตอนและวธิีปฏบิัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง  โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
 

  มาตรา  4  ในพระราชบญัญติัน้ี 

  “การจดัซ้ือจดัจา้ง”  หมายความวา่  การด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงพสัดุโดยการซ้ือ  

จา้ง  เช่า   แลกเปล่ียน  หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  “พสัดุ”  หมายความวา่  สินคา้  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจา้งท่ีปรึกษาและงาน

จา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  “สินคา้”  หมายถึง  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และทรัพยสิ์นอ่ืน  รวมทั้ง

งานบริการท่ีรวมอยูใ่นสินคา้นั้นดว้ย  แต่มูลค่าของงานบริการตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าของสินคา้นั้น 

  “งานบริการ”  หมายความวา่  งานจา้งบริการ  งานจา้งเหมาบริการ  งานจา้งท าของ

และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่

หมายความร่วมถึงการจา้งลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ  การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไป

ปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐ  งานจา้งท่ีปรึกษา  งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และ

การจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
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  “งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  

หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใด  และการซ่อมแซม ต่อเติม  ปรับปรุง  ร้ือถอน  หรือการกระท าอ่ืนท่ีมี

ลกัษณะท านองเดียวกนัต่ออาคารสาธารณูปโภค  หรือส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว   รวมทั้งงานบริการท่ี

รวมอยูใ่นงานก่อสร้างนั้นดว้ย  แต่มูลค่าของงานบริการตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

  “อาคาร”  หมายความวา่  ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือใชส้อยได ้ เช่น  

อาคารท่ีท าการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านอง

เดียวกนั  รวมทั้งส่ิงก่อสร้างอ่ืน  ๆ  ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง  

ร้ัว  ท่อระบายน ้ า  หอถังน ้ า  ถนน  ประปา  ไฟฟ้า  หรือส่ิงอ่ืน  ๆ  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตวั

อาคาร  เช่น เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟท ์ หรือเคร่ืองเรือน 

  “สาธารณูปโภค  หมายความว่า  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟ้า  การ

ส่ือสาร  การโทรคมนาคม  การระบายน ้ า  การขนส่งทางท่อ  ทางน ้ า  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทาง

ราง  หรือการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงด าเนินการในระดบัพื้นดิน  ใตพ้ื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน 

  “งานจ้างท่ีปรึกษา”  หมายความว่า  งานจา้งบริการจ้างบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลเพื่อเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในดา้นวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผงั

เมือง  กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  ส่ิงแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี 

สาธารณสุข  ศิลปวฒันธรรม  การศึกษาวิจยั  หรือดา้นอ่ืนท่ีอยูใ่นภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงาน

ของรัฐ 

  “งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจา้งบริการจาก

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

  “การบริหารพสัดุ”  หมายความวา่  การเก็บ  การบนัทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การ

ตรวจสอบ  การบ ารุงรักษา  และการจ าหน่ายพสัดุ 

  “ราคากลาง”  หมายความวา่  ราคาเพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ื่น

ขอ้เสนอไดย้ืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลาง
ก าหนด 

(2) ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า 
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(3) ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(4) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด 
(5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6)  ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐ

นั้น ๆ 
ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1)  ให้ใช้ราคาตาม  (1)  ก่อน  ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1)  

แต่มีราคาตาม (2)  หรือ (3)  ก่อน  โดยจะใชร้าคาใดตาม (2)  หรือ  (3)  ให้ค  านึงถึงประโยชน์ของ

หน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั  ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม  (1) (2)  และ (3)  ใหใ้ชร้าคาตาม  (4) (5)  หรือ  

(6)  โดยจะใชร้าคาใดตาม  (4) (5) หรือ (6)  ใหค้  านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั 

“เงินงบประมาณ”  หมายความวา่  เงินงบประมาณตามกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณ

รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวกบัการโอนงบประมาณ  เงินซ่ึง

หน่วยงานของรัฐไดรั้บไวโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ตอ้งน าส่งคลงัตามกฎหมายว่าดว้ย

วธีิการงบประมาณหรือกฎวา่ดว้ยเงินคงคลงั   เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐไดรั้บไวโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคลงั

เป็นรายไดแ้ผ่นดินตามกฎหมาย  และเงิน  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีตก

เป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายหรือท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจเรียกเก็บตาม

กฎหมาย  และใหห้มายความรวมถึงเงินกู ้ เงินช่วยเหลือ  และเงินอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ  องคก์ารมหาชน  องคก์ร

อิสระ  องคก์รตามรัฐธรรมนูญ  หน่วยงานธุรการของศาล  มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  หน่วยงาน

สังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 

“เจา้หน้าท่ี”  หมายความว่า  ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหาร

พสัดุ  หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากผูมี้อ  านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการ

บริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความวา่  คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครัฐ 
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“คณะกรรมการราคากลาง”  หมายความว่า  คณะกรรมการราคากลางและข้ึน

ทะเบียนผูป้ระกอบการ   

“คณะกรรมการ ค.ป.ท.”  หมายความวา่  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการ

ทุจริต 

“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  หมายความวา่  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

และขอ้ร้องเรียน 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา่   รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

“การจดัซ้ือจดัจา้ง”  วธีิการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ  3  วธีิ  ไดแ้ก่ 

1)  วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป  เป็นการเชิญชวนให้ผูป้ระกอบการทัว่ไป  ท่ีมี

คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเขา้ยืน่ขอ้เสนอไดแ้ก่ 

     (1)  วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e-market)  คือการจดัซ้ือหรือจา้งผูท่ี้มี

คุณลกัษณะไม่ซับซ้อน  ถา้วงเงินเกิน  500,001 -  5,000,000  บาท  ให้ใช้ใบเสนอราคาวงเงินเกิน   

5,000,000  บาท  ใหใ้ชป้ระมูลโดยอิเล็กทรอนิกส์ 

  (2)  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  คือ การซ้ือหรือจา้งคร้ัง

หน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน  500,001 บาท  และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้ก าหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพสัดุไวใ้นระบบข้อมูลสินค้า  (e-catalog)  โดยให้ด าเนินการในระบบ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Bidding  :  e-bidding)  ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง

ก าหนด 

  (3)  วิธีสอบราคา  คือการซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงเกิน  500,001  แต่ไม่เกิน  

5,000,000  บาท  ให้กระท าได้ในกรณีท่ีพื้นท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  หรือ

ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีไม่สามารถเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้

2)  วิธีคดัเลือก  เป็นการเชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี

ก าหนดซ่ึงตอ้งไม่น้อยกว่า  3  ราย  ให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ  เวน้แต่  ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรง

ตามท่ีก าหนดนอ้ยกวา่  3  ราย  ทั้งน้ี  สามารถใชว้ธีิคดัเลือกไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข  ดงัน้ี 
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  (1)  ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้  ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ  หรือขอ้เสนอ

ไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

  (2)  พสัดุท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน  หรือต้องผลิต  

ก่อสร้าง  หรือใหบ้ริการโดยผูป้ระกอบการท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ  หรือมี

ทกัษะสูงและผูป้ระกอบการมีจ านวนจ ากดั 

  (3)  มีความจ าเป็นเร่งด่วนอนัเน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได ้

  (4)  ลกัษณะของการใชง้าน  หรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งระบุ

ยีห่อ้เป็นการเฉพาะ 

  (5)  ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ

ระหวา่งประเทศ 

  (6)  ใชใ้นราชการลบั หรือเป็นงานท่ีตอ้งปกปิดเป็นความลบัทางราชการ  

หรือเก่ียวกบัความมัน่คงของประเทศ 

  (7)  งานจ้างซ่อมพสัดุท่ีจ  าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหาย

เสียก่อน  จึงจะประมาณค่าซ่อมได ้

  (8)  กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 3)  วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นการเชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี

ก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เขา้มาเจตจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐ

โดยตรง  ตามเง่ือนไขดงัน้ี 

  (1)  ใหใ้ชว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป  และวิธีคดัเลือก  หรือใชว้ิธีคดัเลือก

แลว้  แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

  (2)  การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีการผลิต  จ  าหน่าย  หรือให้บริการทัว่ไป  และ

มีวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งคร่ึงหน่ึงไม่เกินวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน  500,000  บาท  

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการ

จดัซ้ือจดัจา้งไม่ท าขอ้ตกเป็นหนงัสือ 
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  (3 )   มีผู ้ประกอบการท่ี มี คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเ ดียว  หรือ

ผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือต าตวัแทนผูใ้ห้บริการโดยชอบดว้ยกฎหมายเพียงรายได้

ในประเทศ  และไม่มีพสัดุอ่ืนท่ีจะใชท้ดแทนได ้

  (4)  มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบติัภยัหรือธรรมชาติ

พิบติัภยัและการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้

และอาจท าใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรง 

  (5)  เป็นพสัดุท่ีเก่ียวพนักบัพสัดุท่ีไดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้  และมีความ

จ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติม  โดยมูลค่าของพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติมจะตอ้งไม่สูงกวา่ 

  (6)  เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด  โดยหน่วยงานของรัฐ  องคก์ารระหวา่ง

ประเทศ  หรือหน่วยงานต่างประเทศ 

  (7)  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

  (8)  กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุของ

หน่วยงานของรัฐ  โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  สามารถแบ่งตามขั้นตอนได ้ดงัน้ี 

  วธีิเฉพาะเจาะจง (กลุ่มบริหารพสัดุ กองคลงั กรมประมง  : 2560, 8-15)   เป็นการ

เชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เขา้มายื่นขอ้เสนอหรือให้

เขา้มาเจรจาต่อรองราคากบัหน่วยงานของรัฐโดยตรง  ตามเง่ือนไข  ดงัน้ี 

(1) ใชท้ั้งวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิคดัเลือก  หรือใชว้ธีิคดัเลือกแลว้  แต่ไม่

มีผูอ่ื้นขอ้เสนอ  หรือขอ้เสนอไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

(2)  การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีการผลิต  จ  าหน่าย  หรือให้บริการทัว่ไป  และมีวงเงิน

ในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(3)  มีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัโดยตรงเพียงรายเดียว  หรือผูป้ระกอบการซ่ึง

เป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผูใ้ห้บริการโดยชอบดว้ยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ  และ

ไม่มีพสัดุอ่ืนท่ีจะใชท้ดแทนได ้
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(4)  มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบติัภยัหรือธรรมชาติพิบติัและ

การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าชา้และอาจท า

ใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรง 

(5)  เป็นพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว  และมีความ

จ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติม  โดยมูลค่าของพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติมจะตอ้งไม่สูงกวา่ 

(6)  เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด  โดยหน่วยงานของภาครัฐ  องค์การระหว่าง

ประเทศ  หรือหน่วยงานต่างประเทศ 

(7)  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

(8)  กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ดงันั้น  การด าเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจง  มีขั้นตอนดงัน้ี 

1)  ตรวจสอบค าสั่งมอบอ านาจ 

2)  ผู ้ได้รับมอบอ านาจแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ (หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีและ

เจา้หนา้ท่ี) 

3)  ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

4)  จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

5)  ก าหนดวธีิการจดัซ้ือจดัจา้งวธีิเฉพาะเจาะจง 

6)  ด าเนินการตามกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

7)  การจดัท าสัญญา  ขอ้ตกลง 

8)  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

9)  การบริหารพสัดุ 
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รายละเอียดของการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน  มีดงัน้ี 

1)  ตรวจสอบค าสั่งมอบอ านาจ 

 ตามมาตรา  3  แห่งพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ไดบ้ญัญติัใหย้กเลิกบทบญัญติัเก่ียวกบัพสัดุ  การจดัซ้ือจดัจา้ง  หรือการบริหาร

พสัดุในกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  ขอ้บญัญติั  และขอ้ก าหนดใด  ๆ  ของหน่วยงาน

ของรัฐท่ีอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัแห่งพระราชบญัญติัดงันั้นเม่ือพระราชบญัญติัฯ  มีผลบงัคบัใชจึ้งท าให้

บรรดาค าสั่งมอบอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  จึงหมด

สภาพบงัคบัและตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

พ.ศ.  2560  ขอ้  6  ผูมี้อ  านาจด าเนินการตามระเบียบน้ี  ได้แก่  ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเวน้แต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีผูรั้กษาการตามระเบียบ

ประกาศก าหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถก าหนดหน่วยงานระดบัใด  ผูบ้งัคบับญัชาชั้นใด  

ต าแหน่งใด  มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบน้ีก็ให้กระท าได ้ และเม่ือไดก้ าหนดเป็นประกาศใด

แลว้  ให้แจง้ผูรั้กษาราชการตามระเบียบและส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินทราบดว้ย ขอ้  7 ผูมี้

อ  านาจด าเนินการตามข้อ  6  หรือผูมี้อ  านาจสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างตามระเบียบน้ีจะมอบอ านาจเป็น

หนังสือให้แก่ผูด้  ารงต าแหน่งใดก็ได้ซ่ึงสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกันโดยให้ค  านึกถึงระดับ

ต าแหน่ง  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจเป็นส าคญั 

2)  ผู ้ได้รับมอบอ านาจแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ (หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีและ

เจา้หนา้ท่ี) 

 ตามมาตรา  4  แห่งพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ก าหนดให้มี  “เจา้หน้าท่ี”  หมายความวา่  ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง

หรือการบริหารพสัดุ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ  านาจให้ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดั

จา้งหรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐ  ดงันั้น  เจา้หน้าท่ีผูมิ้ได้มีช่ือต าแหน่งในสายงาน

พสัดุ  จึงต้องมีการแต่งตั้ งให้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจดัจ้างหรือการบริหารพสัดุของ

หน่วยงานของรัฐ  และตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ขอ้  6  “หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่  ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้สายงานซ่ึง

ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงาน
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บุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐให้

เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

 

3)  ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

 ผูไ้ด้รับมอบอ านาจและเจา้หน้าท่ีตอ้งศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  ไดแ้ก่พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  

2542  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2554  และหนงัสือเวยีน  มติคณะรัฐมนตรี 

 

4)  จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 มาตรา  11  ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี  และ

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม

วิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานท่ีปิดประกาศของ

หน่วยงานของรัฐนั้น  เวน้แต่ตามหลกัเกณฑ ์ (1) –(4)  ซ่ึงหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท า

แผนการจดัซ้ือจดัจา้งไดแ้ก่การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  56(2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 

 มาตรา  56  การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธี

ประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อนเวน้แต่ 

 (2)  กรณีดงัต่อไปน้ีใหใ้ชว้ธีิเฉพาะเจาจง 

 (ข)  การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีมีการผลิต  จ  าหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการ

ทัว่ไป  และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 ตามความในมาตรา  5  วรรคหน่ึง  มาตรา  56  วรรคหน่ึง  (2) (ข)  มาตรา  

70  วรรคหน่ึง  (3) (ข) (ง)  มาตรา  82  (2)  มาตรา  96  วรรคสอง  และมาตรา  100  วรรคสามแห่ง

พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีวา่การะทรวงการ

คลงัออกกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจดัซ้ือจดั
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จา้งท่ีไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ  พ.ศ.  

2560  ดังต่อไปน้ีข้อ  1  การจดัซ้ือจัดจ้างสินค้า  งานบริการ  หรืองานก่อสร้าง  ท่ีมีการผลิต  

จ  าหน่ายก่อสร้าง  หรือให้บริการทัว่ไป  และมีวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งคร่ึงหน่ึงไม่เกิน  500,000  

บาทใหใ้ชว้ธีิเฉพาะเจาะจง 

 (ง)  มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุนั้นโดยฉุกเฉิน  เน่ืองจากเกิดอุบติัภยัหรือ

ภยัธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคติดต่อ  และการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธี

ประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหาย

อยา่งร้ายแรง 

 (ฉ)  เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  องคก์ารระหว่าง

ประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

 หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการจดัซ้ือจดัจา้งตามวรรคหน่ึงและ

การเปล่ียนแปลงแผน  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  ทั้งน้ี  หากหน่วยงานไม่ประกาศ

เผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจา้งโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  จะไม่

สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในโครงการนั้นได ้

 กรณีการยกเว้นไม่ต้องจัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่

แผนการจดัซ้ือจดัจา้งโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

  -  การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้  งานบริการ  หรืองานก่อสร้าง  ท่ีมีการ

ผลิต  จ  าหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทัว่ไป  และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร่ึงหน่ึงไม่เกิน  

500,000  บาท  ให้ใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง  ถึงแม่วา่วงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน  500,000  

บาท  จะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อประกาศเผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดั

จา้งโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  แต่หน่วยงานยงัคงตอ้งถือปฏิบติั

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เร่ืองการจดัท าแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง  พ.ศ.  

2546  ดว้ย 

  -  ความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นโดยฉุกเฉิน  เน่ืองจากเกิดอุบติัภยั  

หรือภยัธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคติดต่อ  และการจดัซ้ือจดัจา้ง
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โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เดความ

เสียหายอยา่งร้ายแรง 

  -  เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  องค์การ

ระหวา่งประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

5)  ก าหนดวธีิการจดัซ้ือจดัจา้งวธีิเฉพาะเจาะจง 

 เป็นการเชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดรายใดราย

หน่ึงให้เขา้ยื่นขอ้เสนอหรือให้เขา้มาเจรจาต่อรองราคากบัหน่วยงานของรัฐโดยตรงตามเง่ือนไข  

ดงัน้ี 

  -  ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก  หรือใช้วิธี

คดัเลือกแลว้  แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ  หรือขอ้เสนอไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

  -  การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุท่ีมีการผลิต  จ  าหน่าย  หรือให้บริการ

ทัว่ไป  และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  -  มีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว  หรือ

ผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผูใ้ห้บริการโดยชอบดว้ยกฎหมายเพียงรายเดียว

ในประเทศ  และไม่มีพสัดุอ่ืนท่ีจะใชท้ดแทนได ้

  -  มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบติัภยัหรือ

ธรรมชาติพิบติัและการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือคดัเลือกอาจก่อให้เกิดความ

ล่าชา้และอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้

  -  เป็นพสัดุท่ีเก่ียวพนักบัพสัดุท่ีไดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้  และ

มีความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติม  โดยมูลค่าของพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติมจะตอ้งไม่สูงกวา่ 

  -  เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด  โดยหน่วยงานของรัฐ  องค์การ

ระหวา่งประเทศ  หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

  -  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

  -  กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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6)  ด าเนินการตามกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 6.1)  เสนอค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  ในการจดัซ้ือหรือจดัจา้งท่ีมิใช้การจา้ง

ก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง  หรือมอบหมายให้

เจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ

พสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอในการจา้งก่อสร้าง  

ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง  หรือมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีหรือ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (แนวคิดเดิม) 

  มาตรา  9  การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะท าการ

จดัซ้ือจดัจา้งให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพเทคนิคและวตัถุประสงคข์องการจดัท าซ้ือจดัจา้ง

พสัดุนั้นและห้ามมิให้ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุให้ใกลเ้คียงกบัยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงหรือของ

ผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะเวน้แต่พสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งตามวตัถุประสงคน์ั้นมียี่ห้อเดียง

จะตอ้งใชอ้ะไหล่ของยีห่อ้ใดก็ใหร้ะบุยีห่อ้นั้นได ้

 6.2)  คณะกรรมการจัดท าร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือ

จดัจา้ง  ใหค้  านึงถึงคุณภาพ  เทคนิค  และวตัถุประสงคข์องการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุนั้น  และห้ามมิให้

ก าหนดคุณลักษณะของพสัดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง  หรือของผูข้ายรายใดรายหน่ึง

โดยเฉพาะ  เวน้แต่พสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งตามวตัถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะตอ้งใช้

อะไหล่ของยีห่อ้ใดก็ใหร้ะบุยีห่อ้นั้นไดแ้ละจดัท าตารางราคากลางตามท่ี  ปปช.ก าหนด 

 6.3)  เสนอผูมี้อ านาจให้อนุมัติราคากลาง  ร่างขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  โดยผา่นเจา้หนา้ท่ีและหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

 6.4)  เจา้หนา้ท่ีและหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ  ร่างขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามความ

ตอ้งการ 
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 6.5)  ผู ้มีอ  านาจให้การอนุมัติราคากลาง  ร่างขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้งเจา้หน้าท่ีน าตารางราคากลางตามท่ี  ปปช.  

ก าหนดประกาศลงในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

 6.6)  เจา้หน้าท่ีจดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้งเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ  โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีตามรายการดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง 

  (2)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  แลว้แต่กรณี 

  (3)  ราคากลางของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง 

  (4)  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถา้ไม่

มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุวงเงินท่ีประมาณวา่จะซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้น 

  (5)  ก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุนั้นหรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 

  (6)  วธีิท่ีจะซ้ือหรือจา้งและเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวธีินั้น 

  (7)  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ  (ถา้มี) 

  (8)  ขอ้เสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  

ท่ีจ  าเป็นในการซ้ือหรือจา้ง 

 6.7)  ให้เสนอการแต่งตั้งกรรมการฯ  ตามข้อ  6.6  (8)  พร้อมกับการ

ด าเนินการตามขอ้  6.6  โดยคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามท่ีก าหนดในวธีิการจดัซ้ือนั้น  ไดแ้ก่ 

  -  คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

  -  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

  อน่ึง  คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย  

ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการอยา่งนอ้ย  2  คน  ซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  

พนกังานราชการ  พนกังานมหาวิทยาลยั  พนกังานของรัฐ  หรือพนกังานของหน่วยงานของรัฐท่ี
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เรียกช่ืออยา่งอ่ืน  โดยใหค้  านึงถึงลกัษณะหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นส าคญั

ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็

ได้  แต่จ านวนกรรมการท่ีเป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง

คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบังานซ้ือหรือ

จา้งนั้น  ๆ  เขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

  กฎกระทรวงก าหนดวงเ งินการจัด ซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิ ธี

เฉพาะเจาะจงฯ ขอ้  5  ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน  100,000  บาท  จะแต่งตั้ง

บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูต้รวจรับพสัดุก็ได ้

 6.8)  ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจให้ความเห็นชอบ  และให้คณะกรรมการซ้ือหรือ

จา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ดงัน้ี 

  ขอ้  78  เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงาน

ขอซ้ือขอจ้างตามข้อ  22  แล้วให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัท าหนงัสือเชิญชวน  ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม

เง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอหรือให้เขา้มาเจตจาต่อรองราคา  

โดยใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กรณีตามมาตรา   56   วรรคหน่ึง   (2 )  (ก )   ให้ เ ชิญ

ผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจา้งนั้นโดยตรงหรือจากผูย้ื่นขอ้เสนอในการซ้ือหรือจา้งโดยวิธี

ประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี)  ให้มายืนเสนอราคา  ทั้งน้ี  หากเห็น

ว่าผูป้ระกอบการรายท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งเสนอราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด  หรือราคาท่ี

ประมาณได ้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้

(ข)  กรณีตามมาตรา  56  วรรคหน่ึง  (2)  (ค)  (ง)  ให้เชิญ

ผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจา้งนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา  หากเห็นวา่ราคาท่ีเสนอนั้นสูง

กว่าราคาในทอ้งถ่ิน  หรือราคาท่ีประมาณได้  หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรอง

ราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้
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(ค)  กรณีตามมาตรา  56  วรรคหน่ึง  (2)  (จ)  ให้เจรจากับ

ผูป้ระกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือขอ้ตกลงซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการซ้ือ

หรือจา้งตามรายละเอียดและราคาท่ีต ่ากวา่หรือราคาเดิมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีดีกวา่หรือเง่ือนไขเดิม  โดย

ค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม  (ถา้มี) เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

(ง)  กรณีตามมาตรา  56  วรรคหน่ึง  (2)  (ฉ)  ให้ด าเนินการโดย

วธีิเจรจาตกลงราคา 

(จ)  กรณีตามมาตรา  56  วรรคหน่ึง  (2)  (ช)  ให้เชิญเจา้ของท่ีดิน

หรือส่ิงปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนนั้นยงัสูงกวา่ราคาในทอ้งตลาด  

หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้

(2)  จดัท ารายงานผลการพิจารณา  โดยให้น าความในขอ้  55  (4)  

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ขอ้   55 (4)  จดัท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อม

ดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี  รายงานผลการพิจารณาดงักล่าวใหป้ระกอบดว้ยรายการอยา่งนอ้ย  ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  รายการพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง 
(ข) รายช่ือผูย้ื่นข้อเสนอ  ราคาท่ีเสนอ  และข้อเสนอของผูย้ื่น

ขอ้เสนอทุกราย 
(ค) ราย ช่ือผู ้ยื่นข้อ เสนอท่ีผ่านการคัด เ ลือกว่าไม่ เ ป็นผู ้มี

ผลประโยชน์ร่วมกนั 
(ง) หลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ  พร้อมเกณฑ์การ

ใหค้ะแนน 
(จ) ผลการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอและการให้คะแนนขอ้เสนอ

ของผู ้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการ
พิจารณา 

ขอ้  79  กรณีตามมาตรา  56  วรรคหน่ึง (2) (ข) ให้เจา้หนา้ท่ีเจต

จาตกลงราคากบัผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจา้งนั้นโดยตรง  แลว้ให้หัวหนา้เจา้หน้าท่ีซ้ือ

หรือจา้งไดภ้ายในวงเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ  ตามขอ้  24 
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การซ้ือหรือจา้งตามวรรคหน่ึง  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ี

เกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไวก่้อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทนั  ให้เจ้าหน้าท่ีหรือผูท่ี้

รับผิดชอบในการปฏิบติังานนั้นด าเนินการไปก่อนและรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ  และเม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นชอบแลว้  ให้ถือวา่รายงานดงักล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

ข้อ  80  การซ้ือหรือจ้างท่ีมีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวงตามความในมาตรา  96  วรรคสอง  หน่วยงานของรัฐอาจด าเนินการซ้ือหรือจา้งผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดก็ได ้

ขอ้  81  ให้น าความในขอ้  42  มาใช้บงัคบักบัการประกาศผลผู ้

ไดรั้บการคดัเลือกโดยวธีิเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม 

ขอ้  42  เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงาน

ผลการพิจารณาและผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือจา้งแลว้  ให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีประกาศผลผูช้นะการ

ซ้ือหรือจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ี

กรมบญัชีกลางก าหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของ

รัฐนั้น  และแจง้ให้ผูเ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  ตามแบบท่ี

กรมบญัชีกลางก าหนด 

7)  การจดัท าสัญญา  ขอ้ตกลง 

 มาตรา  96  หน่วยงานของรัฐอาจจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท า

ตามแบสัญญาตามมาตรา  93  ก็ไดเ้ฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือกตามาตรา  56 (1) (ค)  หรือการจดัซ้ือ

จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)  หรือการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  70 (3) (ข) 

(2)  การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานของรัฐ 

(3)  กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายในห้าวนัท าการ

นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
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(4)  การเช่าซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 

(5)  กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ไดแ้ต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 

ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะก าหนดวงเงินเล็กให้แตกต่างกนั

ตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได ้

กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้ง

ผูต้รวจรับพสัดุ  พ.ศ.  2560  ข้อ  4  ได้ก าหนดวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  10,000  บาท  จะไม่ท า

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได ้ แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 

8)  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

 มาตรา  96  หน่วยงานของรัฐอาจจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท า

ตามแบสัญญาตามมาตรา  93  ก็ไดเ้ฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (1) ตรวจรับพสัดุ  ณ  ท่ีท าการของผูใ้ชพ้สัดุนั้นหรือสถานท่ีซ่ึงก าหนดไว้

ในสัญญาหรือขอ้ตกลงการตรวจรับพสัดุ ณ  สถานท่ีอ่ืนในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือขอ้ตกลงจะตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐก่อน 

 (2)  ตรวจรับพสัดุให้ถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานท่ีตกลงกนัไวส้ าหรับ

กรณีท่ีมีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผูช้  านาญการหรือผุ ้

ทรงคุณวุฒิเก่ียวกบัพสัดุนั้นมาให้ค  าปรึกษาหรือส่งพสัดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานท่ี

ของผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒินั้น  ๆ  ก็ไดใ้นกรณีจ าเป็นท่ีไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวน

หน่วยทั้งหมดไดใ้หต้รวจรับตามหลกัวชิาการสถิติ 

 (3)  ให้ตรวจรับพสัดุในวนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจ้างน าพสัดุมาส่งและให้

ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุด 



- 42 - 
 

 (4)  เม่ือผูต้รวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ให้รับพสัดุไวแ้ละถือว่าผูข้ายหรือผู ้

รับจา้งไดส่้งมอบพสัดุถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งน าพสัดุนั้นมาส่งแลว้มอบแก่

เจา้หนา้ท่ีพร้อมกบัท าใบตรวจรับโดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย  2  ฉบบัมอบแก่ผูข้ายหรือผู ้

รับจา้ง  1  ฉบบั  และเจา้หนา้ท่ี  1  ฉบบัเพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐ

และรายงานใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐทราบ 

 (5)  ในกรณีท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจ านวน

หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกตอ้งทั้งหมดถา้สัญญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนให้

ตรวจรับไวเ้ฉพาะจ านวนท่ีถูกตอ้งโดยถือปฏิบติัตาม  (4)  และให้รีบรายงานหวัหนา้หน่วยงานของ

รัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อแจง้ใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบภายใน  3  วนัท าการนบัถดัจากวนัตรวจ

พบแต่ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธ์ิหน่วยงานของรัฐท่ีจะปรับผูข้ายหรือผูรั้บจา้งในจ านวนท่ีส่งมอบไม่ครบถว้น

หรือไม่ถูกตอ้งนั้น 

 (6 )   การตรวจ รับพัส ดุ ท่ีประกอบกัน เ ป็นชุดหรือหน่วยถ้าขาด

ส่วนประกอบอย่างใดอย่างหน่ึงไปแล้วจะไม่สามารถใช้การไดโ้ดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผูข้ายหรือผู ้

รับจา้งยงัมิไดส่้งมอบพสัดุนั้นและโดยปกติให้รีบรายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อแจง้ให้ผูข้าย

หรือผูรั้บจา้งทราบภายใน  3  วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ีตรวจพบ 

 (7)  ถา้กรรมการตรวจรับพสัดุบางคนไม่ยอมรับพสัดุโดยท าความเห็นแยง้

ไวใ้ห้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการถา้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับ

พสัดุนั้นไวจึ้งด าเนินการตาม (4)  หรือ (5)  แลว้แต่กรณี 

 ขอ้  181  กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้วและมี

ค่าปรับเกิดข้ึนใหห้น่วยงานของรัฐแจง้การเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือขอ้ตกลงจากคู่สัญญาภายใน  

7  วนัท าการนบัถดัจากวนัครบก าหนดและส่งมอบและเม่ือคู่สัญญาไดส่้งมอบพสัดุให้หน่วยงาน

ของรัฐบอกสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรับในขณะท่ีรับมอบพสัดุนั้นดว้ย 

 

2.5  ระบบการจัดซือ้จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)   
 

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบติังานใช้งานระบบ e-GP  กรณีจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  กรณีวงเงิน  5,000 -  500,000  บาท   มีรายละเอียดดงัน้ี 



- 43 - 
 

ขั้นตอนที ่  1  ตรวจสอบเอกสารก่อนการเขา้ระบบ  e-GP 

ขั้นตอนที ่  2  เพิ่มช่ือโครงการ 

  -  ขอ้มูลโครงการ 

  -  รายการสินคา้ท่ีจดัซ้ือ/จา้ง 

  -  ก าหนดความตอ้งการ 

ขั้นตอนที ่ 3  จดัท ารายงานขอซ้ือขอจา้ง 

-  บนัทึกรายงานขอซ้ือ/จา้ง 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

-  Template  รายงานขอซ้ือ/จา้ง 

-  บนัทึกเลขท่ีวนัท่ี 

 ขั้นตอนที ่ 4  ร่างเอกสารและหนงัสือเชิญชวน 

-  การเสนอราคา/ยนืยนัผูช้นะ 

-  ยนืยนัผูช้นะการเสนอราคา 

 ขั้นตอนที ่ 5  จดัท าประกาศผูช้นะการเสนอราคา 

   -  หนงัสืออนุมติัสั่งซ้ือสั่งจา้ง 

   -  ประกาศผูช้นะการเสนอราคา 

   -  บนัทึกเลขท่ีวนัท่ี 

   -  หวัหนา้ประกาศข้ึนเวบ็ไซต ์

 ขั้นตอนที ่ 6  จดัท าร่างสัญญา 

   -  จดัท าหนงัสือขอ้ตกลง 

 ขั้นตอนที ่ 7  ตรวจสอบหลกัประกนัสัญญาและการจดัท าสัญญา 



- 44 - 
 

 ขั้นตอนที ่ 8  ขอ้มูลสาระส าคญัในสัญญา 

   -  น าขอ้มูลแสดงบนเวบ็ไซต ์

 ขั้นตอนที ่ 9  บริหารสัญญา 

   -  ส่งมอบ 

   -  ตรวจรับพสัดุ 

   -  เบิกจ่าย 

 2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ชะนัตร์ตา คลองตะเคียน (2550) ศึกษาระบบบริหารจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-
document system) กรณีศึกษางานสารบรรณ โรงเรียนพิชยั อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ์ การศึกษา
คร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ออกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการเอกสารของงานสารบรรณใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพฒันาระบบแจง้เตือนเอกสารดว้ยเทคโนโลยีเอสเอ็มเอสบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมการจดัการหนงัสือราชการ 4 ประเภทคือหนงัสือภายนอก หนงัสือภายใน หนงัสือสั่งการ
และหนังสือประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะจดัการในส่วนของการรับส่งบนัทึก เพิ่ม ลบ แก้ไข คน้หาและ
ออกรายงานขอ้มูลหนงัสือราชการ รวมไปถึงการส่งขอ้ความเพื่อแจง้เร่ืองเป็นขอ้ความแบบสั้นผา่น
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและการพฒันาระบบโดยใช้หลกัการของ SDLC โดยใช้ภาษา PHP พฒันา
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySQL ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Web Based 
Technology โดยแบ่งระดบัสิทธิการเขา้ใชร้ะบบเป็น 4 ระดบัคือผูบ้ริหารสามารถสั่งการ คน้หาและ
เรียกดูรายงานได้ ครูอาจารยส์ามารถลงทะเบียนคน้หา เรียกดูรายงาน ลบ แก้ไขและปิดงานได้
เฉพาะเร่ืองท่ีตนสร้างหรือรับผดิชอบเท่านั้น เจา้หนา้ท่ีสามารถลงทะเบียนคน้หา เรียกดูรายงาน ลบ 
แกไ้ขและปิดงานไดเ้ฉพาะภายในหน่วยงานและผูดู้แลระบบสามารถจดัการฐานขอ้มูล เพิ่ม แกไ้ข
ผูใ้ช ้ก าหนดค่าของระบบและก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชไ้ด ้
 ผลการศึกษาสรุปไดว้า่การประเมินความพึงพอใจของระบบ พบวา่การพฒันาระบบบริหาร
จดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษางานสารบรรณ โรงเรียนพิชยั อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเอกสารของงานสารบรรณไดเ้ป็นอยา่งดี สะดวก
รวดเร็วและง่ายต่อการใชง้าน 
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 ณัฐวิโรจน์ โพธ์ิตาดทอง (2551) ศึกษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรีเขต 1 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรีเขต 1 ในการจดัการดา้นเอกสารและลดปัญหาดา้น
ความล่าชา้ของเอกสารการสูญหาย การเก็บรักษา การตรวจสอบและการคน้หา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัคือระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบดว้ย 3 ระบบคือ ระบบรับ-ส่งหนงัสือราชการ ระบบ
จองรถยนต์และระบบจองห้องประชุม การประเมินประสิทธิภาพของระบบใชแ้บบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่าชนิด 5 ระดบั โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คนและผูใ้ชง้านจ านวน 50 คนท า
การทดสอบระบบในช่วงปีงบประมาณ 2552  

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ผลการประเมินดา้นความสามารถท างานตามความตอ้งการผูใ้ชง้าน
อยูใ่นระดบัดี ผลการประเมินดา้นหนา้ท่ีของโปรแกรมอยูใ่นระดบัดี ผลการประเมินดา้นการใชง้าน
ของโปรแกรมอยูใ่นระดบัดีและผลการประเมินดา้นความปลอดภยัอยูใ่นระดบัดี สรุปไดว้า่ระบบท่ี
พฒันาข้ึนน้ีสามารถน าไปใชใ้ชง้านตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

รุ่งทิวา เจริญทรัพย์ (2551) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในมหาวิทยาแม่โจ ้การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบความ
คิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาแม่โจ ้ต่อการใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยั
และเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัยทดแทนการใช้ระบบเดิม โดยได้คดัเลือกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
หนา้ท่ีและบทบาทส าคญัต่อระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยั จ  านวน 169 คน 
โดยจ าแนกตามความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวทิยาลยั โดยแบ่งผูใ้หข้อ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 คือผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัแม่โจ ้จ  านวน 20 
รายและกลุ่มท่ี 2 คือคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบังานสารบรรณของหน่วยงานใน
มหาวทิยาลยัแม่โจแ้ละมหาวทิยาลยัแม่โจเ้ฉลิมพระเกียรติจ านวน 149 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเช่ือมัน่ ซ่ึงได้น าไปทดสอบกบัผูใ้ช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้จ  านวน 20 คน นอกเหนือจากกลุ่มตวัอยา่ง 
จากนั้นน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ย
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปดว้ยค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ผูบ้ริหาร กลุ่มคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ความสะดวกในการใช้งานและ
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชง้าน ในดา้นปัจจยัท่ีท าใหร้ะบบส าเร็จมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารภายในหน่วยงานเห็นความส าคญั ผูบ้ริหารภายในหน่วยงานสนบัสนุนให้ใช้งาน
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และบุคลากรภายในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการใช้งานและปัญหาท่ีพบมากจากการใชร้ะบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา จึงควร
แกไ้ขระบบอินเทอร์เน็ตใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและนอกจากนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลยงัมีความเห็น
วา่มหาวิทยาลยัควรจะมีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการปฏิบติังานดา้นระบบงานธุรการ
มากท่ีสุด รองลงมาคือน ามาใชง้านในระบบพสัดุ 

กิตติชัย ค าวิไชย (2552) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของครูสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ และเพื่อเปรียบเทียบการ
ยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ จ  าแนกตาม
เพศ ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างคือครูในสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน 364 คน ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาพบว่าการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ อยู่ในระดบัมากทุกด้านและการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของครู 
จ  าแนกตามเพศพบวา่ขั้นการตดัสินใจและขั้นการยนืยนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนประสบการณ์ในการท างานและขนาดของ
สถานศึกษาพบวา่ทุกระดบัไม่มีความแตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

นพรัตน์ เป้าอารีย์ (2552) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพาท่ีมีต่อการใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) การศึกษาในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของบุคลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพาท่ีมี
ต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างใน
ความคิดเห็นของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาท่ีมีต่อการใชร้ะบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ประชากรท่ีใชคื้อบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
จ านวน 124 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามและสถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ Compare means 

ผลการศึกษาพบวา่ความคิดเห็นของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาท่ีมี
ต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ในดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านระบบ
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เครือข่าย ด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านบุคลากรและด้านคู่มือ ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมมากและผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพาท่ีมีต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) พบว่าเม่ือจ าแนกบุคลากร
ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทสายงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังานและ
ความถ่ีในการเขา้ใชร้ะบบ บุคลากรท่ีมีความคิดเห็นต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-
document) ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดา้นระบบเครือข่าย ดา้นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-
document) ด้านบุคลากรและด้านคู่มือในภาพรวมมีความเหมาะสมมากทุกกลุ่มตวัแปรเน่ืองจาก
โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท าให้โปรแกรมอ่ืน 
ๆ มีปัญหาในการใช้งาน ดังนั้น ผูบ้ริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ควรจดัตั้ ง
งบประมาณการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ท่ีมีเวอร์ชัน่ระดบัสูงท่ีสามารถลงโปรแกรมและมีพื้นท่ีเพียงพอ
ต่อการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานระบบสารบรรณได้เพื่อให้การท างานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ต่อไป 

ผดุงศิลป์ สุยะ (2552) ศึกษาระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการต ารวจ
สังกัดต ารวจภูธรจงัหวดัพะเยา การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการต ารวจสังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัพะเยาและเพื่อเปรียบเทียบ
ระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการต ารวจสังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัพะเยา ท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัในดา้นอายุ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษาและการศึกษา
อบรมท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อขา้ราชการต ารวจสังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัพะเยา จ านวน 288 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามและน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยค่า t-test และ 
F-test 

ผลการศึกษาพบว่าการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการต ารวจสังกัด
ต ารวจภูธรจงัหวดัพะเยา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสังกดั
ต ารวจภูธรจงัหวดัพะเยา ท่ีมีอายุ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษาและการศึกษา
อบรมท่ีเก่ียวขอ้งต่างกนัมีระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

ปัทมา อยู่สิน (2553) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผู ้ปฏิบัติงาน
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ข้ามามีบทบาทอยา่งมาก
กบัการปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงกล
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ยุทธ์ส าคญัท่ีจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานในปัจจุบนัเพื่อท่ีจะสามารถให้บริการประชาชนได้
อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงบุคลากรท่ีปฏิบติังานจะเป็นหวัใจหลกัท่ีจะท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้
เหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุด การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูป้ฏิบติังานดา้นกลยทุธ์ กลุ่มผูป้ฏิบติังานดา้นระบบสนบัสนุนและกลุ่มผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการติดต่อส่ือสาร โดยน าเอาทฤษฎี TAM2 มาเป็นกรอบในการศึกษาวิจยัดูความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ดา้นบรรทดัฐาน ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความสัมพนัธ์ของงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้น
ผลลัพธ์จากการทดลอง ด้านการรับรู้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ ด้านการรับรู้ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานง่าย ดา้นความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดา้นความ
สมัครใจในการใช้งานซ่ึงได้ท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับการยอมรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศของผูป้ฏิบติังานกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

ผลการศึกษาพบว่าผูป้ฏิบัติงานแต่ละกลุ่มมีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดบัสูงและความคิดเห็นส่วนใหญ่พบวา่การยอมรับในแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงหน่วยงาน
สามารถน าผลวิจยัน้ีไปมุ่งเน้นให้ความส าคัญในแต่ละด้านเพื่อให้ผูใ้ช้งานเกิดการยอมรับใน
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนมาและพร้อมท่ีจะใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศเหล่านั้นดว้ย 
 นิศา วงษ์ตา (2553) ศึกษาการพฒันาระบบจดัการและสืบคน้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ศูนยไ์ทยกริดแห่งชาติ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ศูนยไ์ทยกริดแห่งชาติในการจดัการดา้นเอกสารและลดปัญหาดา้นความล่าชา้ในการคน้หาการเก็บ
รักษา และการตรวจสอบ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือระบบจัดการและสืบค้นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินประสิทธิภาพของระบบใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า
ชนิด 5 ระดบั โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และผูใ้ชง้านจ านวน 12 ท่านโดยใชว้ิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ท าการทดสอบระบบในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ผลการศึกษาพบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบดา้นความสามารถท างานตาม
ความตอ้งการผูใ้ชง้านอยูใ่นระดบัดี ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบดา้นหนา้ท่ีของระบบอยู่
ในระดบัดี ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบดา้นหนา้ท่ีการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบัดี ผล
การประเมินประสิทธิภาพของระบบดา้นความปลอดภยัอยูใ่นระดบัดี สรุปไดว้า่ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ี
สามารถน า     ไปใชง้านตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

กรรณิการ์ กงพะลี (2555) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของ
บุคลากรสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของบุคลากร
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 และเพื่อเปรียบเทียบระดบัการ
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ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของบุคลากรสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จ  าแนกตามปัจจยัเก่ียวกบังาน ประชากรคือบุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จ  านวน 72 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
ระดบัการยอมรับเก่ียวกบัรูปแบบของรายการจ าแนกตามปัจจยัเก่ียวกบังาน  

ผลการศึกษาสรุปได้ว่าระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานด้าน
คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบอยูใ่นระดบัมาก ระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบติังานดา้นคุณลกัษณะท่ีเขา้กนัไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงานด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อนอยู่ในระดับมาก ระดับการยอมรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ดแ้ละสังเกตไดอ้ยูใ่น
ระดบัมาก ระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานด้านการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัมากและผลการเปรียบเทียบปัจจยัเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 พบวา่มีความแตกต่างในดา้นอายุการท างาน ประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวนคร้ังในการเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่เร่ิมเขา้ท างาน 
ประเภทงานท่ีรับผดิชอบและลกัษณะการท างานเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สุจิตราภา  ชัยนุศิลป์  (2557)  ศึกษาการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Document) ในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  มี
ว ัตถุประสงค์   2  ประการคือ  1)  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  2)  เพื่อศึกษาปัญหา
ของผูใ้ชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    

ผลการศึกษา  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ สังกดัส านกังานอธิการบดี  จบการศึกษาระดบั
ต ่ากวา่ปริญญาตรี/ปริญญาตรี  ปฏิบติังานในต าแหน่งปฏิบติัการ/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  การ
รับรู้ความง่ายในการใชง้านระบบวา่ใชง้านง่าย  ส่วนใหญ่รับรู้วา่ใชง้านง่าย  การรับรูประโยชน์ของ
การใช้ระบบ  ส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีประโยชน์มาก  อิทธิพลในการใช้ระบบมาจากผูบ้ริหาร  ทศันคติ
ต่อการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดี  และมีความตั้งใจมากในการ
ใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดบัการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ในการปฏิบติังาน  จาการศึกษาพบว่า  
ความคิดเห็นขอบุคลากรสายสนับสนุน  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ท่ีมีต่อการยอมรับ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ในการปฏิบติังาน  มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาราย
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ขอ้  พบวา่  นโยบายการน าระบบ e-Document  มาใชใ้นการปฏิบติังานในองคก์ร  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  
อยูใ่นระดบัมาก  และระบบ  e-Document  สามารถปรับเปล่ียนใชเ้ขา้กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยู่ในระดบัปานกลาง  และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  หน่วยงาน  ระดบัการศึกษา การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน    ต่างกนัมีระดบัการยอมรับ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ในส่วนต าแหน่ง  การรับรู้
ประโยชน์   อิทธิพลทางสังคม   ทศันคติต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์  ความตั้งใจใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ต่างกนัไม่มีระดบัการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ   



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  กรณี

วิธีเฉพาะเจาะจง  ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ผูว้ิจยั
ใชว้ธีิการด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
3.2  สมมติฐานในการวจิยั 
3.3  ประชากร 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.5  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

 

3.1 กรอบแนวคดิกำรวจิัย 
 
จากการวิจยั  แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรม  แนวคิดและ

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  แนวคิดและทฤษฎีการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
ขั้นตอนและวิธีปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  สามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั  (แผนภูมิท่ี  3.1)  
ประกอบดว้ยตวัแปรในการศึกษาและนิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ  ดงัน้ี 
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3.1.1  กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่ 3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 

(Independent Variable) 

 

- หน่วยงาน  
- ระดบัการศึกษา 

- ต าแหน่ง 

- อายกุารท างาน 

- ประสบการในการใชง้านระบบฯ 

- ลกัษณะการท างานท่ีเก่ียวกบัการใช้
ระบบฯ 

ตัวแปรตำม 
(Dependent Variable) 

 
การยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  กรณีวธีิ
เฉพาะเจาะจง  ในการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  สถาบนับณัฑิต       
พฒันบริหารศาสตร์  

-  ดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ จาก
ระบบ (e-GP) 

-  ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน  
ของระบบ  (e-GP) 

-  ดา้นทศันคติต่อการใช ้
ระบบ (e-GP) 

-  ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 
-  ดา้นการรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติการณ์ใชร้ะบบ  (e-GP) 

-  ดา้นความตั้งใจในระบบ  e-GP 
-  ดา้นความตั้งใชเ้ครือข่ายสังคม

ออนไลน์ 
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3.1.2  นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 
  จากการวิจยัเร่ือง การยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  
กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง  ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
ผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามทรัพยเ์ชิงปฏิบติัการ  ดงัน้ี   
  1 .  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยอเิลก็ทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement  :  
e-GP)  หมายถึง  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีครบกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ  (e-GP)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  ท่ีเจา้หน้าท่ีพสัดุปฏิบติังานอย่างมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส  ลดปัญหาทุจริต
คอร์รัปชัน่  ลดความผิดพลาดในการปฏิบติัตามระเบียบ  ลดความซ ้ าซ้อนการบนัทึกขอ้มูล  ซ่ึงฝ่าย
บริหารสามารถติดตามขอ้มูลไดแ้บบ  Online  Real  Time  ในระบบรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณได ้
  2.  กำรยอมรับระบบจัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยอเิลก็ทรอนิกส์  หมายถึง  การยอมรับการใช้
งานระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ของกรมบญัชีกลาง โดยอยากทราบเหตุผลว่า
เจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีใช้งานระบบจดัซ้ือจดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) มีการเขา้ไปใช้งานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วา่โปรแกรมท่ีใชง้านมีความเสถียรมากน้อยแค่ไหน  
และการใชง้านเป็นท่ียอมรับของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นพสัดุ  โดยความตั้งใจของผูใ้ชน้ี้พิจารณา
ไดจ้ากการรับรู้ของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ซ่ึงเป็นการรับรู้ถึงประโยชน์และความสะดวกในการใชง้านและ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศคือ ความเช่ือและทศันคติ 
  3.  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้ง  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง  พ.ศ.  2560  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2) ข  
กรณีวงเงิน  5,000  -  500,000.-   บาท  ท่ีลงในระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)     
  4.  เจ้ำหน้ำทีพ่ัสดุ  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  หมายถึง เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ี
ปฏิบติังาน ในต าแหน่ง ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  พนกังานสถาบนั  ลูกจา้งคณะ  และลูกจา้งส านกั  
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีลงระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  (e-GP)  โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
  5.  กำรรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจำกระบบ  (e-GP)    หมายถึง  การท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุ
รับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งานระบบ (e-GP)  เช่น  ระบบ (e-GP)   ช่วยท าให้ท างานได้
รวดเร็ว   เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  และเพิ่มผลผลิตของงาน 
  6.  กำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำน  ของระบบ  (e-GP)     หมายถึง  ทศันคติท่ี
เก่ียวกบัการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ของระบบ (e-GP)  เช่น การใชง้านระบบ (e-GP)      เป็น
เร่ืองงาน  ไม่ซับซ้อน  สามารถเรียนรู้และท าความเขา้ใจได้  โดยความยากง่ายในการใช้งานเป็น
คุณสมบติัท่ีส าคญัประการหน่ึงต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ 
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  7.   ทัศนคติต่อกำรใช้ระบบ  (e-GP)   หมายถึง  ทศันคติต่อการใชง้านระบบ  (e-
GP)  เช่น  มีความรู้สึกวา่ระบบ  (e-GP)  มีประสิทธิภาพ   และรู้สึกวา่การใชง้านระบบ  (e-GP) ช่วย
ท าใหป้ระหยดัเวลาและลดขั้นตอนการท างาน  เจา้หนา้ท่ีรู้สึกวา่การใชง้านระบบ  (e-GP)  มีขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง  สามารถดึงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและหนา้เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 
  8.  บรรทดัฐำนทำงสังคม  หมายถึง  ผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงานให้ความส าคญักบั
การใช้งานระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  (e-GP)  มาใช้ในการปฏิบัติงาน  เพื่อความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้ ของขอ้มูลในระบบ  (e-GP)   
  9.  กำรรับรู้ถึงกำรควบคุมพฤติกรรมใช้ระบบ  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีใชง้าน
ระบบ  (e-GP)  มีความรู้ความเขา้ใจเพียงพอในการใชร้ะบบ  มีความตอ้งการหาความรู้เพิ่มเติม  และ
มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใชร้ะบบ  (e-GP)  สามารถใชร้ะบบ (e-GP)  จนงานส าเร็จได ้
  10.   ควำมตั้งใจในระบบ  (e-GP)   หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความตั้งใจในการใช้
งานระบบ (e-GP)  มีความกระตือรือร้นในการใชง้านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  (e-GP)  ทั้งต่อ
หนา้และลบัหลงั  เม่ือเพื่อนร่วมงานขอความร่วมมือในการปรับปรุงระบบ  (e-GP) เจา้หน้าท่ีพสัดุ
จะให้ความร่วมมือทนัที  โดยเจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความพยายามในการเรียนรู้การใชง้านระบบ  (e-GP)  
ดว้ยตนเอง  และศึกษาจากเพื่อนร่วมงาน  

11.  ควำมตั้งใจใช้เครือข่ำยสังคมออนไลน์  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความเขา้ใจ
และตระหนกัถึงความส าคญัในการใชง้านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  (e-GP)  โดยตั้งใจเขา้ร่วม
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบัระบบ  (e-GP) เม่ือมีโอกาสในการเขา้รับการฝึกอบรมจะ
ตั้งใจอบรมเพื่อให้จบหลกัสูตร  เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบติังานจริง  
และสามารถน าความรู้ไดจ้ากการอบรมถ่ายทอดใหเ้พื่อนร่วมงานได ้

 

3.2 สมมติฐำนในกำรวจิัย 
 

1.  เจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีสังกดัหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดั

จา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ท่ีแตกต่างกนั     

 2.  เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดั

จา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ท่ีแตกต่างกนั 

 3.  เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมีต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ท่ีแตกต่างกนั 
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4.  เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีอายุการท างานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง

ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ท่ีแตกต่างกนั 

5.  เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมีประสบการณ์ในการใชง้านระบบฯ ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการยอมรับ

ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ท่ีแตกต่างกนั 

6.  เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมีลกัษณะการท างานระบบฯ ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการยอมรับระบบ

การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ท่ีแตกต่างกนั 

 

3.3 ประชำกร 
 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้หน้าท่ีพสัดุ  ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์  จ  านวนประชากร 58 คน  โดยเก็บขอ้มูลกบัประชากรทั้งหมด  ขอ้มูล  ณ วนัท่ี  1 -30  
สิงหาคม  2562  เก็บกบัประชากรทั้งหมด 

 

3.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถาม  (Questionnaire)  รายละเอียดตาม

แบบสอบถาม  ซ่ึงสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัยอมรับระบบการ

จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ  สถาบนับณัฑิต-    

พฒันบริหารศาสตร์    และอาศยัผลงานวิจยัท่ีผ่านมาเป็นแนวทาง  โดยแบ่งเน้ือหาและโครงสร้าง

ของแบบสอบถามออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนที ่ 1   

 ขอ้มูลตวัแปรอิสระซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไป  ของเจา้หน้าท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์    ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงจะบ่งบอกใหท้ราบถึงปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป  

 ตอนที ่ 2 

 เป็นแบบวดัการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยผูว้ิจยัได้

สร้างแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดยมีการให้น ้ าหนกัคะแนนตามแบบของ  

Likert  ขอ้ความจะเก่ียวกบัการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ดงัน้ี 
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 เกณฑ์กำรให้คะแนนของแบบวดักำรยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

แบบวดัยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  สร้างข้ึน  ประกอบดว้ย  

ขอ้ความทั้งเชิงบวก  ต่อการท าการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยมี

ลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า  (Rating  Scale)  ให้เลือก  5  ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  

นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  โดยก าหนดน ้าหนกัคะแนน  ดงัน้ี    

 1.  ขอ้ความเชิงบวกต่อการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ดงัน้ี 

       มากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 5   คะแนน 

       มาก   ใหค้ะแนน 4 คะแนน 

       ปานกลาง  ใหค้ะแนน 3 คะแนน 

       นอ้ย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน 

       นอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

 2.  ค  านวณค่าเฉล่ียรวมของเกณฑ์น ้ าหนกัในแต่ละดา้นของแบบสอบถามเพื่อหาค่าระดบั

การยอมรับ  โดยเปรียบเทียบตามแบบของ  Best  (1970 : 399  อา้งถึงใน  บวรศกัด์ิ  มเหสังขกุล, 

2541 : 34)  ดงัน้ี 

   ระดบัการยอมรับมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.21  -  5.00 

   ระดบัการยอมรับมาก   ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.41  -  4.20 

   ระดบัการยอมรับปานกลาง  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.61  -  3.40 

  ระดบัการยอมรับนอ้ย   ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.81  -  2.60 

  ระดบัการยอมรับนอ้ยท่ีสุด  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00  -  1.80 

 
3.5  กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

เม่ือสร้างแบบสอบถามซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีแล้ว  ผู ้วิจ ัยได้ทดสอบ

แบบสอบถามท่ีสร้างดงัน้ี  ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน

ไปทดสอบ    Pre-test  กบัเจา้หน้าท่ีพสัดุ ท่ีไม่ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  30  คน  เพื่อหาค่าความ

เช่ือมัน่แบบอลัฟา  (Alpha  Coefficient)  ของแบบสอบถามจากขอ้มูลท่ีได ้ ปรากฏวา่   ไดค้่าอลัฟา  
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เท่ากบั .936  ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.70  แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่   จากนั้นจึงน า

แบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป  (ดงัภาคผนวก  ก.) 

 

3.6  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่ง

แบบสอบถามไปยงัเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  รวมทั้งสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  

จ านวน  58  คน  สามารถรวบรวม  และสัมภาษณ์กลบัคืนมาได ้ ทั้งส้ิน    58   คน  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  

100  โดยช่วงเวลาการเก็บขอ้มูลอยูร่ะหวา่งเดือนสิงหาคม  -  กนัยายน  2562 

 
3.7  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเร่ืองการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ในการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์

ขอ้มูล  ดงัต่อไปน้ี 

 1.  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  วเิคราะห์ดว้ยวธีิแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ

หรือค่าเฉล่ีย  ตามลกัษณะของตวัแปร 

 2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

3.  การวิจยัหาความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระ  หน่วยงาน  ระดบัการศึกษา  ต าแหน่ง  
ประสบการณ์ในการใช้งานระบบฯ  อายุการท างาน  ลกัษณะการท างานท่ีเก่ียวกบัการใช้ระบบฯ       
ตวัแปรตามคือ  การยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  วิเคราะห์โดยการหาค่า t-test  และ  F-test   
ตามลกัษณะของตวัแปรอิสระ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 



 

บทที ่ 4 
 

ผลการวจิัย 
 
 การวิจัยเ ร่ือง  การยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) กรณี
เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีพสัดุ  สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ซ่ึง
รวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถาม กบัประชากร  ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
พสัดุ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  จ  านวน  58  ชุด     เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดรั้บ
แบบสอบถามไดคื้นมา  58  ชุด  ร้อยละ    100.00   ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ  และ
น าเสนอผลการวจิยั  ดงัน้ี 

 
4.1  ข้อมูลทัว่ไปของบุคลากร 
 
 หน่วยงาน จากการวจิยั  พบวา่  เกินกวา่คร่ึงหน่ึงสังกดัคณะ/ส านกั/ศูนยต่์าง ๆ    จ  านวน  34  
คน  คิดเป็นร้อยละ  58.62  รองลงมา  เป็นสังกดัส านกังานอธิการบดี  จ  านวน   24  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  41.38   
 ระดับการศึกษา  จากการวิจยั  พบว่า  ส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดบัต ่ากว่าหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี   จ  านวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.97  รองลงมา  จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี   
จ  านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.03   

ต าแหน่ง   จากการวิจยั  พบว่า  เกินกว่าคร่ึงหน่ึง  ต าแหน่งพนกังานสถาบนั  จ  านวน  30  
คน  คิดเป็นร้อยละ  51.72  รองลงมา  ต าแหน่งลูกจ้างคณะ/ลูกจ้างส านัก/ลูกจ้างศูนย์ต่าง  ๆ   
จ  านวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.31   น้อยท่ีสุด  ต าแหน่งขา้ราชการ   จ  านวน  11  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  18.97 

ประสบการณ์ในการใช้ระบบฯ   จากการวิจยั  พบวา่  มากท่ีสุดมีประสบการใชร้ะบบ  5  ปี
ข้ึนไป   จ  านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.48  รองลงมา  1 – 2  ปี  จ  านวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  
27.59  นอ้ยท่ีสุด  นอ้ยกวา่  1  ปี    จ  านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.24    

อายุการท างาน   จากการวิจยั  พบว่า  จ  านวนมากท่ีสุดมีอายุการท างาน 20  ปีข้ึนไป   
จ  านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.48  รองลงมา  ต ่ากว่า  5  ปี  จ  านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  
24.14  นอ้ยท่ีสุด  11 – 15  ปี   จ  านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.62    
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ลักษณะการท างานที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบ   จากการวิจยั  พบว่า  ส่วนใหญ่  ใช้เป็น
ประจ า จ  านวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ  63.79  รองลงมา  ใชบ้า้งบางคร้ัง  จ  านวน  21  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  36.21    

 
ตารางที ่   4.1 แสดง  จ านวน  ร้อยละ  จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปของบุคลากร 

ข้อมูลทัว่ไปของบุคลากร จ านวน 
(N=58) 

ร้อยละ  
(100.00) 

หน่วยงาน 
  

 
สังกดัคณะ/ส านกั/ศูนยต่์าง  ๆ 34 58.62 

 
สังกดัส านกังานอธิการบดี 24 41.38 

ระดับการศึกษา   

 

ต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี 40 68.97 

 

สูงกวา่ปริญญาตรี 18 31.03 

ต าแหน่ง   

 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า 11 18.97 

 
พนกังานสถาบนั 30 51.72 

 

ลูกจา้งคณะ/ลูกจา้งส านกั/ลูกจา้งศูนยต่์าง ๆ 17 29.31 

ประสบการณ์ในการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP) 

 
นอ้ยกวา่  1  ปี 10 17.24 

 
1 - 2 ปี 16 27.59 

 
3 - 4 ปี 12 20.69 

 
5 ปีข้ึนไป 20 34.48 

อายุการท างาน 
 

 
ต ่ากวา่  5  ปี 14 24.14 

 
5 - 10 ปี 13 22.41 

 
11 - 15 ปี 5 8.62 

 
16 - 20 ปี 6 10.34 

 
20 ปีข้ึนไป 20 34.48 
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ตารางที ่   4.1  (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไปของบุคลากร จ านวน 
(N=58) 

ร้อยละ  
(100.00) 

ลกัษณะการท างานทีเ่กี่ยวกบัการใช้ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP) 

 
ใชบ้า้งบางคร้ัง 21 36.21 

  ใชเ้ป็นประจ า 37 63.79 

 
4.2  ระดับการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์  (e-GP) โดยวธีิ 
      เฉพาะเจาะจง   ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีพ่สัดุ 
 
จากการวิจยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   

พฒันบริหารศาสตร์  ท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบจดัซ้ือจดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) กรณี
เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  พบวา่  มีค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็น  อยูใ่นระดบั  
ปานกลาง      (ค่าเฉล่ีย  =  3.23,  S.D.  =  0.64)  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่  มีค่าเฉล่ียสูงสุด       
อยูใ่นระดบัมาก   คือ  ดา้นความตั้งใจในระบบ e-GP  (ค่าเฉล่ีย  =  3.61 ,  S.D.  =  0.76)  รองลงมา  
มีค่าเฉล่ีย  อยูใ่นระดบัมาก  คือ  ดา้นความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์  (ค่าเฉล่ีย   =  3.54 , 
S.D.  =  0.86)  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ จาก
ระบบ (e-GP)  (ค่าเฉล่ีย  =  2.97  ,  S.D.  =   0.77)  (รายละเอียดตามตารางท่ี   4.2) 
 

ตารางที ่ 4.2    แสดงค่าเฉลีย่   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความการยอมรับระบบ 
การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิสก์  (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
 ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีพ่สัดุ 

การยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-GP) 

Mean S.D. ระดับการ
ยอมรับ 

ดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากระบบ  (e-GP) 2.97  0.77  ปานกลาง 

ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ของระบบ (e-GP) 3.09  0.74  ปานกลาง 

ดา้นทศันคติต่อการใชร้ะบบ (e-GP) 3.00  0.80  ปานกลาง 

ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 3.03  0.85  ปานกลาง 

ดา้นการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติการณ์ใชร้ะบบ e-GP 3.39  0.69  ปานกลาง 
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ตารางที ่ 4.2    (ต่อ) 

การยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-GP) 

Mean S.D. ระดับการ
ยอมรับ 

ดา้นความตั้งใจในระบบ  e-GP 3.61  0.76  มาก 

ดา้นความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 3.54  0.86  มาก 

รวม 3.23  0.64  ปานกลาง 
 

4.2.1  ด้านการรับรู้ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  จากระบบ  (e-GP)   
 

จากการวจิยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   พฒั
นบริหารศาสตร์  ดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  จากระบบ  (e-GP)  ภาพรวม  พบวา่ มีค่าเฉล่ียรวม  
อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  =  2.97 ,  S.D.  =  0.77)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  อยูใ่นระดบัปานกลาง   คือ  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชร้ะบบ  e-GP  เป็นประโยชน์ต่อการท างาน  
(ค่าเฉล่ีย  =  3.16 ,  S.D.  =  0.79)  รองลงมา  มีค่าเฉล่ีย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ  การใชง้านระบบ  
e-GP  ช่วยเพิ่มผลผลิตของงาน  (ค่าเฉล่ีย   =  3.02 , S.D.  =  1.03)  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ การใชง้านระบบ  e-GP  ท าให้ท างานไดร้วดเร็วมากยิ่งข้ึน  (ค่าเฉล่ีย = 2.76 ,  S.D.  =   
0.82)   (รายละเอียดตามตารางท่ี   4.3) 
 

ตารางที ่ 4.3    แสดงค่าเฉลีย่   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้านการรับรู้ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
  จากระบบ  (e-GP) 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ทีไ่ด้รับ จากระบบ  (e-GP) Mean S.D. ระดับการ
ยอมรับ 

การใชง้านระบบ  e-GP  ท าใหท้  างานไดร้วดเร็วมาก
ยิง่ข้ึน 

2.76 0.82 ปานกลาง 

การใชง้านระบบ  e-GP  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 

2.97 0.86 ปานกลาง 

การใชง้านระบบ  e-GP  ช่วยเพิ่มผลผลิตของงาน 3.02 1.03 ปานกลาง 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชร้ะบบ  e-GP  เป็นประโยชน์ต่อ
การท างาน 

3.16 0.79 ปานกลาง 

รวม 2.97  0.77  ปานกลาง 
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4.2.2  ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ของระบบ (e-GP) 
 
จากการวจิยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   พฒั

นบริหารศาสตร์  ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ของระบบ (e-GP)  ภาพรวม  พบว่า          มี
ค่าเฉล่ียรวม อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  =  3.09 ,  S.D.  =  0.74)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   
มีค่าเฉล่ียสูงสุด  อยู่ในระดบัปานกลาง   คือ  การใช้งานระบบ  e-GP  จะท าให้ไดผ้ลงานตามท่ี
ตอ้งการ  (ค่าเฉล่ีย  =  3.17 ,  S.D.  =  0.78)  รองลงมา  มีค่าเฉล่ีย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ  
ขั้นตอนในการใชร้ะบบ e-GP  นั้น มีความชดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย  (ค่าเฉล่ีย   =  3.07 , S.D.  =  
0.77)  และการใชง้านระบบ  e-GP  มีความง่ายและสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล  (ค่าเฉล่ีย   =  3.07 , 
S.D.  =  0.83) และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การใชง้านระบบ  e-GP  มีความง่ายใน
การใชง้านในระบบ  (ค่าเฉล่ีย = 3.05 ,  S.D.  =   0.89)   (รายละเอียดตามตารางท่ี   4.4) 
 
ตารางที ่ 4.4    แสดงค่าเฉลีย่   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  
  ของระบบ (e-GP) 

ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
ของระบบ (e-GP) 

Mean S.D. ระดับการ
ยอมรับ 

ขั้นตอนในการใชร้ะบบ e-GP  นั้น มีความชดัเจนและ
เขา้ใจไดง่้าย 

3.07 0.77 ปานกลาง 

การใชง้านระบบ  e-GP  มีความง่ายและสะดวกใน
การเขา้ถึงขอ้มูล 

3.07 0.83 ปานกลาง 

การใชง้านระบบ  e-GP  มีความง่ายในการใชง้านใน
ระบบ 

3.05 0.89 ปานกลาง 

การใชง้านระบบ  e-GP  จะท าใหไ้ดผ้ลงานตามท่ี
ตอ้งการ 

3.17 0.78 ปานกลาง 

รวม 3.09  0.74  ปานกลาง 
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4.2.3  ด้านทศันคติต่อการใช้ระบบ (e-GP) 
 
จากการวจิยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   พฒั

นบริหารศาสตร์  ดา้นทศันคติต่อการใชร้ะบบ (e-GP)  ภาพรวม  พบวา่  มีค่าเฉล่ียรวม อยูใ่นระดบั  
ปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  =  3.00 ,  S.D.  =  0.80)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   มีค่าเฉล่ียสูงสุด  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง   คือ  การใชร้ะบบ  e-GP  ท าให้ขอ้มูลมีความถูกตอ้งท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั
และมีความน่าเช่ือถือ  และสามารถใชง้านไดต้ลอด  24  ชัว่โมง  (ค่าเฉล่ีย  =  3.26 ,  S.D.  =  0.95)  
รองลงมา  มีค่าเฉล่ีย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ  การใชร้ะบบ  e-GP  จะช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูลไดม้าก
ข้ึน  (ค่าเฉล่ีย   =  3.17 , S.D.  =  0.84)  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การใชร้ะบบ  
e-GP   ท าให้รู้สึกวา่ประหยดัเวลาและลดขั้นตอนการท างานได ้ (ค่าเฉล่ีย = 2.48 ,  S.D.  =   0.98)   
(รายละเอียดตามตารางท่ี   4.5) 
 
ตารางที ่ 4.5    แสดงค่าเฉลีย่   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้านทศันคติต่อการใช้ระบบ (e-GP) 

ด้านทศันคติต่อการใช้ระบบ (e-GP) Mean S.D. ระดับการ
ยอมรับ 

การใชร้ะบบ  e-GP  จะช่วยใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากข้ึน 3.17 0.84 ปานกลาง 

การใชร้ะบบ e-GP  ท าใหรู้้สึกวา่มีประสิทธิภาพ 3.09 0.90 ปานกลาง 

การใชร้ะบบ  e-GP   ท าใหรู้้สึกวา่ประหยดัเวลาและ
ลดขั้นตอนการท างานได ้

2.48 0.98 ปานกลาง 

การใชร้ะบบ  e-GP  ท าใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้งท าให้
ไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและมีความน่าเช่ือถือ  และ
สามารถใชง้านไดต้ลอด  24  ชัว่โมง 

3.26 0.95 ปานกลาง 

รวม 3.00  0.80  ปานกลาง 

 
4.2.4  ด้านบรรทดัฐานทางสังคม 
 
จากการวจิยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   พฒั

นบริหารศาสตร์  ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม  ภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉล่ียรวม อยู่ในระดบั       ปาน
กลาง  (ค่าเฉล่ีย  =  3.03 ,  S.D.  =  0.85)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   มีค่าเฉล่ียสูงสุด  อยูใ่นระดบั
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ปานกลาง   คือ  เพื่อนร่วมงานของท่านใหค้วามส าคญัระบบ  และคิดวา่ท่านสามารถใชร้ะบบ   e-GP    
ในการท างานเป็นอยา่งดี  (ค่าเฉล่ีย  =  3.17 ,  S.D.  =  0.96)  รองลงมา  มีค่าเฉล่ีย  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  คือ  ผูบ้ริหารของท่านคิดวา่ควรใชร้ะบบ  e-GP    ในการปฏิบติังาน  (ค่าเฉล่ีย   =  3.14 , S.D.  
=  1.00)  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ เพื่อนร่วมงานของท่านท่ีเคยใชร้ะบบคิดวา่
ท่านควรใชร้ะบบ e-GP  (ค่าเฉล่ีย = 2.86 ,  S.D.  =   1.02)   (รายละเอียดตามตารางท่ี   4.6) 
 
ตารางที ่ 4.6    แสดงค่าเฉลีย่   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้านบรรทดัฐานทางสังคม 

ด้านบรรทดัฐานทางสังคม Mean S.D. ระดับการ
ยอมรับ 

ระบบ  e-GP  มีส่ือต่าง ๆ  ในการประชาสัมพนัธ์การ
ใชง้านในระบบ  ท าใหท้่านคิดวา่ควรใชร้ะบบ  e-GP   

2.97 0.90 ปานกลาง 

เพื่อนร่วมงานของท่านท่ีเคยใชร้ะบบคิดวา่ท่านควร
ใชร้ะบบ e-GP 

2.86 1.02 ปานกลาง 

ผูบ้ริหารของท่านคิดวา่ควรใชร้ะบบ  e-GP    ในการ
ปฏิบติังาน 

3.14 1.00 ปานกลาง 

เพื่อนร่วมงานของท่านใหค้วามส าคญัระบบ  และคิด
วา่ท่านสามารถใชร้ะบบ   e-GP    ในการท างานเป็น
อยา่งดี 

3.17 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.03  0.85  ปานกลาง 

 
4.2.5  ด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติการณ์ใช้ระบบ e-GP 
 
จากการวจิยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   พฒั

นบริหารศาสตร์  ดา้นการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติการณ์ใช้ระบบ e-GP  ภาพรวม  พบวา่  มีค่าเฉล่ีย
รวม อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  =  3.39 ,  S.D.  =  0.69)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  อยู่ในระดบัมาก   คือ  การเขา้ร่วมการอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบ e-
GP  ในการท างานเป็นอยา่งดี  (ค่าเฉล่ีย  =  3.79 ,  S.D.  =  0.89)  รองลงมา  มีค่าเฉล่ีย  อยูใ่นระดบั
มาก  คือ  เม่ือมีขอ้มูลไม่เพียงพอในการใชร้ะบบ  e-GP   ท่านคิดวา่ตอ้งหาขอ้มูลความรู้เพิ่มเติม  
(ค่าเฉล่ีย   =  3.72 , S.D.  =  0.89)  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ความสามารถใช้
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งานระบบ  e-GP  ไดแ้มจ้ะไม่มีความรู้ความเขา้ใจเพียงพอในการใชร้ะบบ  (ค่าเฉล่ีย = 2.91 ,  S.D.  =   
0.90)   (รายละเอียดตามตารางท่ี   4.7) 
 
ตารางที ่ 4.7    แสดงค่าเฉลีย่   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้านการรับรู้ถึงการควบคุม 
  พฤติการณ์ใช้ระบบ e-GP   

ด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติการณ์ใช้ระบบ e-GP Mean S.D. ระดับการ
ยอมรับ 

ความสามารถใชง้านระบบ  e-GP  ไดแ้มจ้ะไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจเพียงพอในการใชร้ะบบ 

2.91 0.90 ปานกลาง 

เม่ือมีขอ้มูลไม่เพียงพอในการใชร้ะบบ  e-GP   ท่าน
คิดวา่ตอ้งหาขอ้มูลความรู้เพิ่มเติม 

3.72 0.89 มาก 

การตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใช้
ระบบ e-GP     เช่น  ระบบอินเตอร์เน็ตชา้  แต่ท่านก็
สามารถใชง้านระบบ  e-GP   จนงานส าเร็จได ้  

3.12 1.16 ปานกลาง 

การเขา้ร่วมการอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั
ระบบ e-GP 

3.79 0.89 มาก 

รวม 3.39  0.69  ปานกลาง 

 
4.2.6  ด้านความตั้งใจในระบบ e-GP 
 
จากการวจิยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   พฒั

นบริหารศาสตร์  ดา้นความตั้งใจในระบบ  e-GP  ภาพรวม  พบวา่  มีค่าเฉล่ียรวม อยูใ่นระดบั  มาก  
(ค่าเฉล่ีย  =  3.61 ,  S.D.  =  0.76)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   มีค่าเฉล่ียสูงสุด  อยูใ่นระดบัมาก   
คือ  ความพยายามในการเรียนรู้การใชง้านระบบ  e-GP   (ค่าเฉล่ีย  =  3.84 ,  S.D.  =  0.77)  
รองลงมา  มีค่าเฉล่ีย  อยู่ในระดับมาก  คือ  ความตั้งในและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการ
ปรับปรุงระบบ  e-GP  (ค่าเฉล่ีย   =  3.67 , S.D.  =  0.89)  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบัมาก คือ 
ความกระตือรือร้นในการใชร้ะบบ  e-GP    มาก  (ค่าเฉล่ีย = 3.43 ,  S.D.  =   0.94)   (รายละเอียดตาม
ตารางท่ี   4.8) 
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ตารางที ่ 4.8    แสดงค่าเฉลีย่   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้านความตั้งใจในระบบ e-GP 

ด้านความตั้งใจในระบบ  e-GP Mean S.D. ระดับการ
ยอมรับ 

ความกระตือรือร้นในการใชร้ะบบ  e-GP    มาก 3.43 0.94 มาก 

ความพยายามในการเรียนรู้การใชง้านระบบ  e-GP    3.84 0.77 มาก 

ความตั้งใจในการเผยแพร่และใหข้อ้มูลกบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัระบบ  e-GP 

3.48 0.92 มาก 

ความตั้งในและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการ
ปรับปรุงระบบ  e-GP 

3.67 0.89 มาก 

รวม 3.61  0.76  มาก 

 
4.2.7  ด้านความตั้งใจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
จากการวจิยั ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   พฒั

นบริหารศาสตร์  ดา้นความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์  ภาพรวม  พบวา่  มีค่าเฉล่ียรวม อยูใ่น
ระดบั  มาก  (ค่าเฉล่ีย  =  3.54 ,  S.D.  =  0.86)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   มีค่าเฉล่ียสูงสุด  อยูใ่น
ระดบัมาก   คือ  การเขา้ร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบัระบบ  e-GP     หากระบบมี
การปรับปรุง  (ค่าเฉล่ีย  =  3.93 ,  S.D.  =  0.92)  รองลงมา  มีค่าเฉล่ีย  อยูใ่นระดบัมาก  คือ  การใช้
งานในระบบ e-GP   อยา่งสม ่าเสมอ  (ค่าเฉล่ีย   =  3.55 , S.D.  =  1.10)  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง คือ ระบบ  e-GP   มีประสิทธิภาพกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ (ค่าเฉล่ีย = 3.16 ,  S.D.  =   
1.04)   (รายละเอียดตามตารางท่ี   4.9) 
 
ตารางที ่ 4.9    แสดงค่าเฉลีย่   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้านความตั้งใจใช้เครือข่าย 

สังคมออนไลน์ 

ด้านความตั้งใจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Mean S.D. ระดับการ
ยอมรับ 

การใชง้านในระบบ e-GP   อยา่งสม ่าเสมอ 3.55 1.10 มาก 

การเขา้ร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบั
ระบบ  e-GP     หากระบบมีการปรับปรุงแกไ้ข 

3.93 0.92 มาก 
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ตารางที ่ 4.9    (ต่อ) 

ด้านความตั้งใจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Mean S.D. ระดับการ
ยอมรับ 

ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของระบบ  e-
GP     ท่านจะแนะน าใหผู้อ่ื้นใชง้านระบบ  e-GP   
ดว้ย 

3.53 0.94 มาก 

ระบบ  e-GP   มีประสิทธิภาพกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ 3.16 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.54  0.86  มาก 

 
4.3  การทดสอบสมมติฐาน 

 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ก าหนดสมมติฐานในการวิจยัไว ้ 6  สมมติฐาน  และในการ
ทดสอบสมมติฐานดงักล่าว  ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบค่าสถิติใช ้t-test  และ  F-test   โดยก าหนดระดบั
นัยส าคัญทางสถิติท่ี  .05   เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยภูมิหลังของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  หน่วยงาน  ระดบัการศึกษา  
ต าแหน่ง  ประสบการณ์ในการใชง้านระบบฯ  อายุการท างาน  ลกัษณะการท างานท่ีเก่ียวกบัการใช้
ระบบฯ  ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ  (Inpendent  Variables)  กบัการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  ซ่ึงเป็นตวัแปร
ตาม  (Dependent  Variables) ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏดงัน้ี 
 
 สมมติฐานที่  1  เจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีสังกดัหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการยอมรับระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ท่ีแตกต่างกนั     
 

ผลการวิเคราะห์  ความแตกต่างของการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์    
(e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จ  าแนกตาม หน่วยงาน   ปรากฏว่า  กลุ่มตวัอย่างสังกดัส านักงาน
อธิการบดี  มีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
มากกวา่หน่วยงานท่ีสังกดัคณะ/ส านกั/ศูนยต่์าง  ๆ   และจากการทดสอบดว้ย  t-test    พบกวา่  กลุ่ม
ตวัอย่างสังกดัหน่วยงานท่ีต่างกนัมีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05  (t=0.558,  P=0.635)  ดงันั้น  ผล
การศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ (รายละเอียดตามตารางท่ี  4.10)   
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ตารางที ่ 4.10  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
                            อเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน N Mean S.D. t P 

สังกดัส านกังานอธิการบดี 24 3.29 0.56 0.558 0.635 

สังกดัคณะ/ส านกั/ศูนยต่์าง  ๆ 34 3.19 0.69 
  

รวม 58 3.23  0.64      

 
สมมติฐานที่  2  เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการยอมรับระบบ

การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ท่ีแตกต่างกนั  
 

ผลการวิเคราะห์  ความแตกต่างของการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์    
(e-GP)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ  าแนกตาม ระดบัการศึกษา   ปรากฏวา่  กลุ่มตวัอยา่งระดบัการศึกษา
ต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี  มีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดย
วธีิเฉพาะเจาะจง มากกวา่ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี   และจากการทดสอบดว้ย  t-test    พบกวา่  กลุ่ม
ตวัอยา่งระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ไม่
แตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05  (t=-0.708,  P=0.448)  ดงันั้น  ผลการศึกษาจึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ (รายละเอียดตามตารางท่ี  4.11)   

 
ตารางที ่ 4.11  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
                            อเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง แยกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา N Mean S.D. t P 

สูงกวา่ปริญญาตรี 18 3.14 0.57 -0.708 0.448 
ต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี 40 3.27 0.67 

  รวม 58 3.23  0.64      
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สมมติฐานที่  3  เจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีมีต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการยอมรับระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ท่ีแตกต่างกนั  
 

จากการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  จ  าแนกตาม ต าแหน่ง พบวา่  ต าแหน่งพนกังานสถาบนั  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  เท่ากบั  
3.29  รองลงมา  ต าแหน่งลูกจา้งคณะ/ลูกจา้งส านัก/ลูกจา้งศูนยต่์าง  ๆ     มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.28  
และต าแหน่งขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02  และเม่ือทดสอบด้วยสถิติ  F-test  
พบวา่ เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมีต าแหน่งต่างกนั  จะมีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05  (F=0.757,  P=0.474)  
ดงันั้น  ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ (ตารางท่ี 4.12)  

 
ตารางที ่ 4.12  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
                            อเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง แยกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง N Mean S.D. F P 

ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า 11 3.02 0.71 0.757 0.474 

พนกังานสถาบนั 30 3.29 0.56 
  

ลูกจา้งคณะ/ลูกจา้งส านกั/
ลูกจา้งศูนยต่์าง ๆ 

17 3.28 0.73 

  

รวม 58 3.23  0.64      

 
สมมติฐานที ่ 4  เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีอายกุารท างานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการยอมรับระบบการ

จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ท่ีแตกต่างกนั  
 

จากการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดย
วธีิเฉพาะเจาะจง จ าแนกตาม อายุการท างาน พบวา่  อายุ  16 – 20  ปี  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  เท่ากบั  3.52  
รองลงมา  ต ่ากวา่  5  ปี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.38   อาย ุ 5 -  10  ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.30  อายุ  11 – 15  
ปี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั    3.18  และอายุ  20  ปีข้ึนไป  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01  และเม่ือทดสอบดว้ยสถิติ  
F-test  พบวา่ เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมีอายุการท างานต่างกนั  จะมีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05  (F=1.136,  
P=0.350)  ดงันั้น  ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ (ตารางท่ี 4.13)  

 
ตารางที ่ 4.13  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
                            อเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  แยกตามอายุการท างาน 

อายุการท างาน N Mean S.D. F P 

ต ่ากวา่  5  ปี 14 3.38 0.58 1.136 0.350 
5 - 10 ปี 13 3.30 0.46 

  11 - 15 ปี 5 3.18 0.73 

  16 - 20 ปี 6 3.52 0.29 
  20 ปีข้ึนไป 20 3.01 0.80 

  รวม 58 3.23  0.64      

 
สมมติฐานที ่ 5 เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมีประสบการณ์ในการใชง้านระบบฯ ท่ีแตกต่างกนั มีระดบั

การยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ท่ีแตกต่างกนั 
 
จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง  จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการใช้งานระบบฯ พบว่า  ประสบการณ์ในการใช้
ระบบฯ  3 – 4 ปี  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  เท่ากบั  3.40  รองลงมา  น้อยกวา่  1  ปี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.28   
ประสบการณ์ในการใชง้านระบบ  1 – 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.18  และประสบการณ์ในการใชง้าน
ระบบฯ  5  ปีข้ึนไป  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15  และเม่ือทดสอบดว้ยสถิติ  F-test  พบวา่ เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ี
มีอายุการท างานต่างกนั  จะมีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05  (F=0.440,  P=0.725)  ดงันั้น  ผล
การศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางที ่ 4.14  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
                            อเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP)โดยวธีิเฉพาะเจาะจง แยกตามประสบการณ์ในการใช้งานระบบ 

ประสบการณ์ในการใช้งานระบบฯ N Mean S.D. F P 

นอ้ยกวา่  1  ปี 10 3.28 0.49 0.440 0.725 

1 - 2 ปี 16 3.18 0.48 

  3 - 4 ปี 12 3.40 0.61 
  5 ปีข้ึนไป 20 3.15 0.83 
  รวม 58 3.23  0.64      

 
สมมติฐานที่  6  เจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีมีลกัษณะการท างานระบบฯ ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการ

ยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ท่ีแตกต่างกนั 
 

ผลการวิเคราะห์  ความแตกต่างของการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์    
(e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ  าแนกตาม ลกัษณะการท างานระบบฯ  ปรากฏวา่  กลุ่มลกัษณะการ
ท างานระบบฯ ใช้เป็นประจ า  มีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดย
วธีิเฉพาะเจาะจง มากกวา่กลุ่มลกัษณะการท างานระบบฯ  ใชบ้า้งบางคร้ัง  และจากการทดสอบดว้ย  
t-test    พบกวา่  กลุ่มตวัอยา่งลกัษณะการท างานระบบฯ  ท่ีต่างกนัมีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05  
(t=0.734,  P=0.395)  ดงันั้น  ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ (รายละเอียดตามตารางท่ี  
4.15)   

 
ตารางที ่ 4.15  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
                            อเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวธีิเฉพาะเจาะจง แยกตามลกัษณะการท างานระบบฯ 

ลกัษณะการท างานระบบฯ N Mean S.D. t P 

ใชเ้ป็นประจ า 37 3.32 0.69 0.734 0.395 

ใชบ้า้งบางคร้ัง 21 3.08 0.52 
  รวม 58 3.23  0.64      
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4.4  ปัญหาของผู้ใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP)   
        โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 
  ปัญหาของผูใ้ช้งานระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง มีทั้งหมด  6  ขอ้ จากการศึกษา  พบวา่  ในจ านวนน้ีขอ้ปัญหาของผูใ้ชง้านระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ท่ีกลุ่มตวัอยา่งระบุ  1  ใน  4  ร้อยละ  
25.00   การใชง้านระบบ (e-GP)  ยงัไม่เสถียร มีการปรับปรุงระบบค่อนขา้งบ่อย  บางคร้ังท าให้มี
อุปสรรคในการท างานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ รองลงมา  ร้อยละ  20.83   การเขา้ระบบ
หลุดบ่อย  ๆ  บางคร้ังข้ึนไม่มีสิทธ์ิงาน  ตอ้งเขา้ Login  ใหม่หลายรอบท าใหเ้สียเวลา  ร้อยละ  16.67     
ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาในการเขา้ท างานชา้มาก   ท าให้เสียเวลาในปฏิบติังาน  เพราะงานท่ีท า
ตอ้งเขา้ระบบ MIS  อีกทั้งตอ้งเขา้ระบบ  (e-GP)  อีก/ระบบ (e-GP) มีขั้นตอนท่ีเยอะมากท าให้เกิด
ความยุง่ยาก  และงานเกิดความล่าชา้  ร้อยละ  12.50  ขั้นตอนการขอ  ช่ือผูใ้ชง้าน และ  รหสัผา่น    
มีความยุง่ยาก   และงานเกิดความล่าชา้  นอ้ยท่ีสุด     ร้อยละ  8.33  ควรจดัท าคู่มือ (e-GP)  และจดั
อบรมใหก้บับุคลากรท่ีบรรจุใหม่  เพื่อลดขอ้ผดิพลาด  (รายละเอียดตามตารางท่ี  4.16)   
 
ตารางที ่   4.16 แสดง  จ านวน  ร้อยละ  จ าแนกตามปัญหาของผู้ใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
                            อเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

ปัญหาของผู้ใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์  
(e-GP) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

จ านวน 
(N=24) 

ร้อยละ  
(100.00) 

 - การเขา้ระบบหลุดบ่อย  ๆ  บางคร้ังข้ึนไม่มีสิทธ์ิงาน  ตอ้งเขา้ 
Login  ใหม่หลายรอบท าให้เสียเวลา 

5 20.83 

 - ขั้นตอนการขอ  ช่ือผูใ้ชง้าน  และ  รหสัผา่น  มีความยุง่ยาก 3 12.50 
 - ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาในการเขา้ท างานชา้มาก  ท าให้
เสียเวลาในปฏิบติังาน  เพราะงานท่ีท าตอ้งเขา้ระบบ MIS  อีกทั้ง
ตอ้งเขา้ระบบ  (e-GP)  อีก 

4 16.67 

 - การใชง้านระบบ (e-GP)  ยงัไม่เสถียร มีการปรับปรุงระบบ
ค่อนขา้งบ่อย  บางคร้ังท าให้มีอุปสรรคในการท างานไม่เป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนดไว ้

6 25.00 
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ตารางที ่   4.16 (ต่อ) 

ปัญหาของผู้ใช้งานระบบ e-GP โดยวธีิเฉพาะเจาะจง จ านวน 
(N=24) 

ร้อยละ  
(100.00) 

 - ควรจดัท าคู่มือ (e-GP)  และจดัอบรมใหก้บับุคลากรท่ีบรรจุใหม่  
เพื่อลดขอ้ผดิพลาด 

2 8.33 

 - ระบบ (e-GP) มีขั้นตอนท่ีเยอะมากท าใหเ้กิดความยุง่ยาก  และ
งานเกิดความล่าชา้ 

4 16.67 

 
4.5  แนวทางการพฒันาระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP)   
        โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวธีิเฉพาะเจาะจง และท าให้ทราบวา่ ควรส่งเสริมปัจจยัใดให้
มีข้ึน เพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดนโยบายเพื่อใหบุ้คลากรมีความตั้งใจใชร้ะบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมี
ขอ้เสนอแนะทั้งทางดา้นนโยบาย และดา้นปฏิบติั อนัไดแ้ก่ 

1. สถาบนัควรท าหนงัสือถึงกรมบญัชีกลาง  โดยแจง้ใหท้ราบวา่การเขา้ระบบหลุด
บ่อย  ๆ   ท าให้เสียเวลา  โดยขอให้ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยตรวจสอบช่องสัญญา
อินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความเร็ว และประสิทธิภาพในการใชง้าน 

2.  สถาบนัก าหนดเป็นนโยบายโดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขียนการ
พฒันาควรมีการจดัท าขั้นตอนการขอ  ช่ือผูใ้ชง้าน และ  รหสัผา่น     

3.  ควรมอบหมายให้กองคลงัและพสัดุพฒันาองคค์วามรู้การใชง้านการจดัซ้ือจดั
จา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อยา่งเป็นระบบทั้งบุคลากรท่ีท างานดา้นพสัดุ   
และบุคลากรในภาพรวมของสถาบนัฯ  

4.  ควรมอบหมายให้กองคลงัและพสัดุจดัท าคู่มือการใช้งานระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ใหก้บับุคลากร  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเขา้ใชง้านระบบไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง จะช่วยลดเวลาในการท างานได ้ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.  ควรมอบหมายให้กองคลังและพสัดุจัดอบรมระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ใหก้บับุคลากร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 



 

 

 

บทที ่ 5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง  การยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง   ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพสัดุ  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์  มี
วตัถุประสงค ์  3  ประการคือ  1)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพสัดุ  สถาบัน
บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์    2)  เพื่อศึกษาปัญหาของผูใ้ช้ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3)  เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง โดยท าการศึกษาจากเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์      ท  าการรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม กบับุคลากร  ซ่ึงเป็น
บุคลากรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  จ  านวน  58  ชุด     เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ไดรั้บแบบสอบถามไดคื้นมา  58  ชุด  ร้อยละ  100.00    ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ  สถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่  ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยใชว้ธีิ  t-test,  F-test   
 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 

5.1.1  ข้อมูลทัว่ไปของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
  จากการวิจยั พบวา่    เกินกวา่ก่ึงหน่ึง  เป็นสังกดัคณะ/ส านกั/ศูนยต่์าง ๆ    จ  านวน 
34 คน  คิดเป็นร้อยละ  58.62  ส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี   
จ  านวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.97    เกินกว่าก่ึงหน่ึง  ต าแหน่งพนกังานสถาบนั  จ  านวน  30  
คน  คิดเป็นร้อยละ  51.72  มากท่ีสุด  มีประสบการณ์ในการใช้ระบบฯ  5  ปีข้ึนไป   จ  านวน  20  
คน  คิดเป็นร้อยละ  34.48  มากท่ีสุด  มีอายุการท างาน  20  ปีข้ึนไป   จ  านวน  20  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  34.48  ส่วนใหญ่  ลกัษณะการท างานท่ีเก่ียวกบัการใชง้านระบบ ใชเ้ป็นประจ า จ  านวน  37  คน  
คิดเป็นร้อยละ  63.79     
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5.1.2  ระดับความการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์  (e-GP)   
          โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีพ่สัดุ   ดังนี ้
 
จากการวิจยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   

พฒันบริหารศาสตร์  ที่มผีลต่อการยอมรับระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  พบวา่  มีค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็น  อยูใ่นระดบั  
ปานกลาง      (ค่าเฉล่ีย  =  3.23,  S.D.  =  0.64)  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  อยูใ่น
ระดบัมาก   คือ  ดา้นความตั้งใจในระบบ e-GP  (ค่าเฉล่ีย  =  3.61 ,  S.D.  =  0.76)  และมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด  อยู่ในระดบัปานกลาง  คือ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากระบบ (e-GP)  (ค่าเฉล่ีย  =  
2.97  ,  S.D.  =   0.77)   

-  ด้านการรับรู้ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  จากระบบ  (e-GP)   
จากการวจิยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   พฒั

นบริหารศาสตร์  ดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  จากระบบ  (e-GP)  ภาพรวม  พบวา่ มีค่าเฉล่ียรวม  
อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  =  2.97 ,  S.D.  =  0.77)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  อยูใ่นระดบัปานกลาง   คือ  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชร้ะบบ  e-GP  เป็นประโยชน์ต่อการท างาน  
(ค่าเฉล่ีย  =  3.16 ,  S.D.  =  0.79)  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การใชง้านระบบ  
e-GP  ท าใหท้  างานไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน  (ค่าเฉล่ีย = 2.76 ,  S.D.  =   0.82)    

-  ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ของระบบ (e-GP) 
จากการวจิยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   พฒั

นบริหารศาสตร์  ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ของระบบ (e-GP)  ภาพรวม  พบว่า          มี
ค่าเฉล่ียรวม อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  =  3.09 ,  S.D.  =  0.74)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   
มีค่าเฉล่ียสูงสุด  อยู่ในระดบัปานกลาง   คือ  การใช้งานระบบ  e-GP  จะท าให้ไดผ้ลงานตามท่ี
ตอ้งการ  (ค่าเฉล่ีย  =  3.17 ,  S.D.  =  0.78)  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การใช้
งานระบบ  e-GP  มีความง่ายในการใชง้านในระบบ  (ค่าเฉล่ีย = 3.05 ,  S.D.  =   0.89) 

-  ด้านทศันคติต่อการใช้ระบบ (e-GP) 
จากการวิจยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   

พฒันบริหารศาสตร์  ดา้นทศันคติต่อการใช้ระบบ (e-GP)  ภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉล่ียรวม อยู่ใน
ระดบั  ปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  =  3.00 ,  S.D.  =  0.80)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   มีค่าเฉล่ียสูงสุด  
อยูใ่นระดบัปานกลาง   คือ  การใชร้ะบบ  e-GP  ท าให้ขอ้มูลมีความถูกตอ้งท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัและมีความน่าเช่ือถือ  และสามารถใชง้านไดต้ลอด  24  ชัว่โมง  (ค่าเฉล่ีย  =  3.26 ,  S.D.  =  
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0.95)  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยู่ในระดบัปานกลาง คือ การใช้ระบบ  e-GP   ท าให้รู้สึกว่า
ประหยดัเวลาและลดขั้นตอนการท างานได ้ (ค่าเฉล่ีย = 2.48 ,  S.D.  =   0.98) 

-  ด้านบรรทดัฐานทางสังคม 
จากการวิจยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   

พฒันบริหารศาสตร์  ด้านบรรทดัฐานทางสังคม  ภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉล่ียรวม อยู่ในระดับ       
ปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  =  3.03 ,  S.D.  =  0.85)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   มีค่าเฉล่ียสูงสุด  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง   คือ  เพื่อนร่วมงานของท่านใหค้วามส าคญัระบบ  และคิดวา่ท่านสามารถใชร้ะบบ   
e-GP    ในการท างานเป็นอยา่งดี  (ค่าเฉล่ีย  =  3.17 ,  S.D.  =  0.96)  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง คือ เพื่อนร่วมงานของท่านท่ีเคยใชร้ะบบคิดวา่ท่านควรใชร้ะบบ e-GP  (ค่าเฉล่ีย = 
2.86 ,  S.D.  =   1.02) 

-  ด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติการณ์ใช้ระบบ e-GP 
จากการวิจยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   

พฒันบริหารศาสตร์  ด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติการณ์ใช้ระบบ e-GP  ภาพรวม  พบว่า  มี
ค่าเฉล่ียรวม อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  =  3.39 ,  S.D.  =  0.69)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   
มีค่าเฉล่ียสูงสุด  อยูใ่นระดบัมาก   คือ  การเขา้ร่วมการอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบ e-
GP  ในการท างานเป็นอยา่งดี  (ค่าเฉล่ีย  =  3.79 ,  S.D.  =  0.89)    และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ ความสามารถใชง้านระบบ  e-GP  ไดแ้มจ้ะไม่มีความรู้ความเขา้ใจเพียงพอในการใช้
ระบบ  (ค่าเฉล่ีย = 2.91 ,  S.D.  =   0.90) 

-  ด้านความตั้งใจในระบบ e-GP 
จากการวิจยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   

พฒันบริหารศาสตร์  ดา้นความตั้งใจในระบบ  e-GP  ภาพรวม  พบวา่  มีค่าเฉล่ียรวม อยู่ในระดบั  
มาก  (ค่าเฉล่ีย  =  3.61 ,  S.D.  =  0.76)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   มีค่าเฉล่ียสูงสุด  อยูใ่นระดบั
มาก   คือ  ความพยายามในการเรียนรู้การใชง้านระบบ   e-GP   (ค่าเฉล่ีย  =  3.84 ,  S.D.  =  0.77)  
และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบัมาก คือ ความกระตือรือร้นในการใชร้ะบบ  e-GP    มาก  (ค่าเฉล่ีย 
= 3.43 ,  S.D.  =   0.94)    

-  ด้านความตั้งใจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
จากการวิจยั  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิต   

พฒันบริหารศาสตร์  ดา้นความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์  ภาพรวม  พบวา่  มีค่าเฉล่ียรวม อยู่
ในระดบั  มาก  (ค่าเฉล่ีย  =  3.54 ,  S.D.  =  0.86)  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่   มีค่าเฉล่ียสูงสุด  อยู่
ในระดบัมาก   คือ  การเขา้ร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบัระบบ  e-GP     หาก
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ระบบมีการปรับปรุง  (ค่าเฉล่ีย  =  3.93 ,  S.D.  =  0.92)  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คือ ระบบ  e-GP   มีประสิทธิภาพกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ (ค่าเฉล่ีย = 3.16 ,  S.D.  =   1.04) 

 
 5.1.3  การทดสอบสมมติฐาน 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ก าหนดสมมติฐานในการวิจยัไว ้ 6  สมมติฐาน  และในการ

ทดสอบสมมติฐานดงักล่าว  ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบค่าสถิติใช ้t-test  และ  F-test   โดยก าหนดระดบั
นัยส าคัญทางสถิติท่ี  .05   เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยภูมิหลังของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  หน่วยงาน  ระดบัการศึกษา  
ต าแหน่ง  ประสบการณ์ในการใชง้านระบบฯ  อายุการท างาน  ลกัษณะการท างานท่ีเก่ียวกบัการใช้
ระบบฯ  ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ  (Inpendent  Variables)  กบัการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  ซ่ึงเป็นตวัแปร
ตาม  (Dependent  Variables) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ทุกปัจจยัท่ีศึกษา  ไดแ้ก่  หน่วยงาน  
ระดบัการศึกษา  ต าแหน่ง  อายกุารท างาน  ประสบการณ์ในการใชง้านระบบฯ  ลกัษณะการท างาน
ระบบฯ  ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง   
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 จากการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัตอ้งการทราบถึงปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลต่อการยอมรับ
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ของเจา้หน้าท่ีพสัดุ  : 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  มีดงัน้ี 
 

 5.2.1  การยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีพสัดุ  ในการยอมรับระบบการจัดซ้ือจดัจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  อยูใ่นระดบัปานกลาง    ดงัน้ี 
 5.2.1.1  ดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากระบบ (e-GP) ภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม  อยูใ่น
ระดับ  ปานกลาง  อาจเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าท่ีพสัดุปฏิบัติใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
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อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ท าให้ท างานไดย้งัชา้ลง ระบบไม่เสถียร  ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
งานระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  เพื่อจะไดเ้พิ่มการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ จาก
ระบบ (e-GP) 
 5.2.1.2  ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ของระบบ (e-GP) ภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม  อยู่
ในระดบั  ปานกลาง  อาจเป็นเพราะวา่เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีเคยใชง้านระบบ  (e-GP)  มีความง่ายในการ
ใชง้านในระบบ ควรเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในการใชง้าน  เพื่อช่วยให้เจา้หนา้ท่ีรับรู้ความง่ายในการ
ใชง้าน  ของระบบ (e-GP) 

5.2.1.3  ดา้นทศันคติต่อการใชร้ะบบ (e-GP) ภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม  อยู่ในระดบั  ปาน
กลาง  อาจเป็นเพราะว่าเจา้หน้าท่ีพสัดุใช้ระบบ  (e-GP)ท าให้รู้สึกว่าไม่ประหยดัเวลาและเพิ่ม
ขั้นตอนการท างานได ้ควรลดขั้นตอนการท างาน  เพื่อช่วยให้เจา้หนา้ท่ีรับรู้ความง่ายในการใชง้าน  
ของระบบ (e-GP) 

5.2.1.4  ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม  ภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม  อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  อาจ
เป็นเพราะวา่เพื่อนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์ท่ีเคยใช้ระบบคิดวา่ท่านควรใช้ระบบ (e-GP) ในการ
ปฏิบติังาน ควรส่งเสริมเจา้หน้าท่ีพสัดุให้เรียนรู้การใชง้านจากเพื่อนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์ใน
การใชง้านระบบ (e-GP)  เพื่อจะไดเ้พิ่มทศันคติต่อการใชร้ะบบ  (e-GP)  และยงัเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

5.1.1.5  ดา้นการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมใชร้ะบบ  (e-GP) ภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม  อยู่
ในระดบั  ปานกลาง  อาจเป็นเพราะวา่เจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีเคยเขา้ร่วมการอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัระบบ (e-GP)  ควรส่งเสริมให้มีการอบรมความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการลงระบบ (e-GP)  
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีปฏิบติังาน   

5.1.1.6  ดา้นความตั้งใจในระบบ  (e-GP) ภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม  อยู่ในระดบั  มาก  อาจ
เป็นเพราะว่าเจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความพยายามในการเรียนรู้การใชง้านระบบ  (e-GP)    และมีความ
ตั้งใจและพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการปรับปรุงระบบ  e-GP 

5.1.1.7  ดา้นความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม  อยูใ่นระดบั  
มาก  อาจเป็นเพราะวา่เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีการเขา้ร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบัระบบ  
e-GP     หากระบบมีการปรับปรุงแกไ้ข  และมีการใชง้านในระบบ e-GP   อยา่งสม ่าเสมอ 

 

5.2.1  ปัจจัยข้อมูลทัว่ไปของบุคลากร 
 จากผลการวจิยั  พบผลวา่  กลุ่มตวัอยา่ง  เกินกวา่คร่ึงสังกดัคณะ/ส านกั/ศูนยต่์าง ๆ (ร้อยละ  
58.62)  มีการศึกษาระดบัระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี/ปริญญาตรี  (ร้อยละ  51.72)  มีต าแหน่งพนกังาน
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สถาบนั  (ร้อยละ  51.72)  มีประสบการณ์ในการใชร้ะบบฯ  (ร้อยละ  34.48)  มีอายุการท างาน  20  
ปีข้ึนไป  (ร้อยละ  34.48)  และมีลกัษณะการท างานท่ีเก่ียวกบัการใชง้านระบบ  (ร้อยละ  63.79) 
 หน่วยงาน  ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  ของเจา้หน้าท่ีพสัดุ  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสังกดัคณะ/ส านกั/ศูนยต่์าง  ๆ  หรือ  
สังกดัส านกังานอธิการบดี  มีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  สุจิตราภา  ชยันุศิลป์  (2557) ได้
ศึกษาการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   พบว่าหน่วยงานมีผลต่อการยอมรับระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
 การศึกษา  ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  ของเจา้หน้าท่ีพสัดุ  ไม่ว่าจะมีการศึกษาระดบัใดก็สามารถการยอมรับระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ผลงานวจิยัของ  ผดุงศิลป์ สุยะ (2552) ศึกษาระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการ
ต ารวจสังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัพะเยา พบวา่การศึกษามีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขา้ราชการต ารวจ   
 ต าแหน่ง  ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  ของเจา้หน้าท่ีพสัดุ  ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งต่างกนั  มีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ  สุจิตราภา  ชัยนุศิลป์  (2557) ได้ศึกษาการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   พบว่าต าแหน่งไม่มีผล
ต่อการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
 ประสบการณ์ในการใช้ระบบฯ  ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  ไม่วา่จะเป็นประสบการณ์ในการ
ใช้ระบบฯ  ต่างกนั  มีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ผดุงศิลป์ สุยะ (2552) ศึกษา
ระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการต ารวจสังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัพะเยา พบวา่
ประสบการณ์ในการใชร้ะบบฯ  มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศของขา้ราชการต ารวจ   
 อายุการท างาน  ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ของเจา้หน้าท่ีพสัดุ  ไม่ว่าจะเป็นอายุการท างานต่างกนั  มีการยอมรับระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง



- 80 - 
 

กบัผลงานวิจยัของ  กรรณิการ์ กงพะลี (2555) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวา่
อายุการท างานมีผลการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  

ลกัษณะการท างานท่ีเก่ียวกบัการใช้งานระบบ  ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  ไม่วา่จะเป็นลกัษณะการ
ท างานท่ีเก่ียวกบัการใชง้านระบบต่างกนั  มีการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP)  โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  กรรณิการ์ กงพะลี 
(2555) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของบุคลากรสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่าลกัษณะการท างานเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของบุคลากรสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  
 

5.3  ข้อเสนอแนะ   
  
 5.3.1  ปัญหาจากการวจัิย   
 
 จากผลของการตอบแบบสอบถามการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้พบปัญหาจากการตอบ
แบบสอบถามท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดงัน้ี 

- การเขา้ระบบหลุดบ่อย  ๆ  บางคร้ังข้ึนไม่มีสิทธ์ิตอ้งเขา้ Login  ใหม่หลายรอบท าให้
เสียเวลา 
 -  ขั้นตอนการขอช่ือผูใ้ชง้าน  และรหสัผา่น  มีความยุง่ยาก 
 -  ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาในการเขา้ท างานชา้มาก   ท าให้เสียเวลาในปฏิบติังาน  เพราะ
งานท่ีท าตอ้งเขา้ระบบ MIS  อีกทั้งตอ้งเขา้ระบบ  (e-GP)  อีก 
 -  การใชง้านระบบ (e-GP)  ยงัไม่เสถียร มีการปรับปรุงระบบค่อนขา้งบ่อย  บางคร้ังท าให้มี
อุปสรรคใ์นการท างานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้
 -  ระบบ (e-GP) มีขั้นตอนท่ีเยอะมากท าใหเ้กิดความยุง่ยาก  และงานเกิดความล่าชา้ 
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5.3.2  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 

จากผลการวจิยัคร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และท าให้ทราบวา่ ควรส่งเสริมปัจจยัใดให้มีข้ึน เพื่อ
น าไปใช้ในการก าหนดนโยบายเพื่อให้บุคลากรมีความตั้ งใจใช้ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมี
ขอ้เสนอแนะทั้งทางดา้นนโยบาย และดา้นปฏิบติั อนัไดแ้ก่ 

 
เชิงนโยบาย 
- สถาบนัควรท าหนงัสือถึงกรมบญัชีกลาง  โดยแจง้ให้ทราบวา่การเขา้ระบบหลุดบ่อย  ๆ   

ท าให้เสียเวลา  โดยขอให้ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยตรวจสอบช่องสัญญาอินเตอร์เน็ตเพื่อ
เพิ่มความเร็ว และประสิทธิภาพในการใชง้าน 

-  สถาบนัก าหนดเป็นนโยบายโดยมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขียนการพฒันาควรมี
การจดัท าขั้นตอนการขอ  ช่ือผูใ้ชง้าน และ  รหสัผา่น     

-  ควรมีการพฒันาองคค์วามรู้การใชง้านการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  อย่างเป็นระบบทั้งบุคลากรท่ีท างานดา้นพสัดุ   และบุคลากรในภาพรวมของ
สถาบนัฯ  

-  ควรมอบหมายให้กองคลงัและพสัดุพฒันาองคค์วามรู้การใช้งานการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อยา่งเป็นระบบทั้งบุคลากรท่ีท างานดา้นพสัดุ   และ
บุคลากรในภาพรวมของสถาบนัฯ  

 
เชิงปฏิบัติ 
-  ควรมอบหมายให้กองคลงัและพสัดุจดัท าคู่มือการใช้งานระบบการจดัซ้ือจดัจา้งด้วย

อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ให้กบับุคลากร  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเขา้ใชง้านระบบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จะช่วยลดเวลาในการท างานได ้ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

-  ควรมอบหมายให้กองคลงัและพสัดุจดัอบรมระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP)  ใหก้บับุคลากร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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5.3.3  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรวิจัยระดับการยอมรับระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบติังานเชิงลึก  โดยเฉพาะในเร่ืองกระบวนการท างานการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 2.  ควรวิจยัระดบัความคิดเห็นของการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ การยอมรับระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบติังาน  กบัหน่วยงาน
ราชการอ่ืน   เพื่อเปรียบเทียบกบัหน่วยงานท่ีมีการยอมรับระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-
GP)  เพื่อจะไดค้วามหลากหลายของตวัแปร 
 3.  ควรวจิยัพฒันาระบบเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาความซ ้ าซ้อนในการใชง้านระบบจดัจา้ง
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
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N %

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

Cronbach's Alpha N of Items

.936 28

 
Scale Mean 

if Item 

Deleted

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted

Corrected 

Item-Total 

Correlation

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted

การใชง้านระบบ  e-GP  ท าให้ท างานไดร้วดเรว็มากยิ่งข้ึน 86.2000 220.717 .481 .935

การใชง้านระบบ  e-GP  ชว่ยเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานให้ดยีิ่งข้ึน 86.0000 216.897 .587 .933

การใชง้านระบบ  e-GP  ชว่ยเพิม่ผลผลติของงาน 85.9333 220.685 .383 .936

ข้อมูลทีไ่ดจ้ากการใชร้ะบบ  e-GP  เปน็ประโยชน์ตอ่การท างาน 85.8000 215.338 .784 .932

ข้ันตอนในการใชร้ะบบ e-GP  น้ัน มีความชดัเจนและเข้าใจไดง่้าย 86.0000 224.000 .472 .935

การใชง้านระบบ  e-GP  มีความง่ายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 85.9667 222.585 .482 .935

การใชง้านระบบ  e-GP  มีความง่ายในการใชง้านในระบบ 86.0000 220.966 .506 .934

การใชง้านระบบ  e-GP  จะท าให้ไดผ้ลงานตามทีต่อ้งการ 85.8000 220.786 .616 .934

การใชร้ะบบ  e-GP  จะชว่ยให้เข้าถึงข้อมูลไดม้ากข้ึน 86.1000 219.541 .600 .934

การใชร้ะบบ e-GP  ท าให้รูส้ึกว่ามีประสิทธิภาพ 86.1333 217.775 .669 .933

การใชร้ะบบ  e-GP   ท าให้รูส้ึกว่าประหยัดเวลาและลดข้ันตอนการท างานได้ 86.5333 219.844 .445 .935

การใชร้ะบบ  e-GP  ท าให้ข้อมูลมีความถูกตอ้งท าให้ไดข้้อมูลทีเ่ปน็ปจัจุบนัและมีความ

น่าเชือ่ถือ  และสามารถใชง้านไดต้ลอด  24  ชัว่โมง

85.8667 215.292 .688 .932

ระบบ  e-GP  มีสือ่ตา่ง ๆ  ในการประชาสัมพนัธ์การใชง้านในระบบ  ท าให้ท่านคดิว่าควรใช้

ระบบ  e-GP

86.0000 218.207 .632 .933

เพือ่นรว่มงานของท่านทีเ่คยใชร้ะบบคดิว่าท่านควรใชร้ะบบ e-GP 86.1000 213.403 .553 .934

ผู้บรหิารของท่านคดิว่าควรใชร้ะบบ  e-GP    ในการปฏิบตังิาน 85.7000 209.941 .701 .932

เพือ่นรว่มงานของท่านให้ความส าคญัระบบ  และคดิว่าท่านสามารถใชร้ะบบ   e-GP    ใน

การท างานเปน็อย่างดี

85.8000 211.269 .727 .932

ความสามารถใชง้านระบบ  e-GP  ไดแ้ม้จะไม่มีความรูค้วามเข้าใจเพยีงพอในการใชร้ะบบ 86.1000 226.093 .273 .937

เมือ่มีข้อมูลไม่เพยีงพอในการใชร้ะบบ  e-GP   ท่านคดิว่าตอ้งหาข้อมูลความรูเ้พิม่เตมิ 85.3000 224.700 .369 .936

การตอ้งอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยตอ่การใชร้ะบบ e-GP     เชน่  ระบบอินเตอรเ์น็ต

ชา้  แตท่่านก็สามารถใชง้านระบบ  e-GP   จนงานส าเรจ็ได้

85.8667 213.568 .508 .935

การเข้ารว่มการอบรมเพือ่หาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับระบบ e-GP 85.4000 217.490 .511 .934

ความกระตอืรอืรน้ในการใชร้ะบบ  e-GP    มาก 85.6333 216.378 .612 .933

ความพยายามในการเรยีนรูก้ารใชง้านระบบ  e-GP 85.2667 215.237 .663 .933

ความตัง้ใจในการเผยแพรแ่ละให้ข้อมูลกับผู้ทีเ่กีย่วข้องกับระบบ  e-GP 85.6000 214.524 .624 .933

ความตัง้ใจและพรอ้มทีจ่ะให้ความรว่มมือในการปรบัปรงุระบบ  e-GP 85.3000 218.286 .511 .934

การใชง้านในระบบ e-GP   อย่างสม่ าเสมอ 85.3667 213.895 .557 .934

การเข้ารว่มในการฝึกอบรมเพือ่เพิม่พนูความรูเ้กีย่วกับระบบ  e-GP     หากระบบมีการ

ปรบัปรงุแก้ไข

85.1000 213.266 .638 .933

ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคญัของระบบ  e-GP     ท่านจะแนะน าให้ผู้อืน่ใชง้าน

ระบบ  e-GP   ดว้ย

85.4333 210.392 .741 .931

ระบบ  e-GP   มีประสิทธิภาพกว่าทีค่าดการณ์ไว้ 85.8000 211.407 .695 .932

Mean Variance

Std. 

Deviation N of Items

88.9667 233.068 15.26656 28

Item-Total Statistics

Scale Statistics

ภาคผนวก  ก.  (ผลค่าอลัฟา)

Case Processing Summary

 

Cases

Reliability Statistics



 
 

ภาคผนวก  ข.  แบบสอบถาม 
เร่ือง   การยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP)  

วธีิเฉพาะเจาะจง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีพ่สัดุ :กรณศึีกษาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

ส่วนที ่1   ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ตอบ 
โปรดเติมค ำลงใน       หรือกำเคร่ืองหมำย  ลงใน  ท่ีตรงกบัควำมจริงเก่ียวกบัตวัท่ำน 
 

1. หน่วยงำน 
1    สังกดัคณะ    2    สังกดัส ำนกั  
3    สังกดัส ำนกังำนอธิกำรบดี     
4    สังกดัอ่ืนๆ ............................................................................................................. 

2. ระดบักำรศึกษำ 
1   ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี    2   ปริญญำตรี 
3   สูงกวำ่ปริญญำตรี.       

3. ต ำแหน่ง 
1   ขำ้รำชกำร    2   ลูกจำ้งประจ ำ  
3   พนกังำนสถำบนั    4   ลูกจำ้งคณะ  
5   ลูกจำ้งส ำนกั   6.    อ่ืน ๆ.................................................... 

4. อำยกุำรท ำงำน 
1   ต ่ำกวำ่ 5 ปี   2   5 -  10 ปี  
3   11 -  15 ปี    4   16 -  20 ปี  
5   20 ปีข้ึนไป   

5. ประสบกำรณ์ในกำรใชง้ำนระบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
1   นอ้ยกวำ่ 1 ปี   2   1 - 2 ปี  
3   3 - 4 ปี     4   5 - 6 ปี  
5   6 ปี ข้ึนไป   

6. ลกัษณะกำรท ำงำนท่ีเก่ียวกบักำรใชร้ะบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
1   ใชบ้ำ้งบำงคร้ัง   2   ใชเ้ป็นประจ ำ    
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ส่วนที ่2   ความเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP)  
      กรณีศึกษาวธีิเฉพาะเจาะจง 
โปรดกำเคร่ืองหมำย ลงในช่องท่ีตรงกบัควำมรู้สึกของท่ำนท่ีสุดเพียงขอ้เดียว และกรุณำตอบค ำถำมทุกขอ้ 

 
ยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP)               

กรณีศึกษาวธีิเฉพาะเจาะจง 

ระดบัการยอมรับ 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

 กำรรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ จำกระบบ  (e-GP)       

1.  กำรใชง้ำนระบบ  e-GP  ท ำใหท้  ำงำนไดร้วดเร็วมำกยิง่ข้ึน      

2.  กำรใชง้ำนระบบ  e-GP  ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนใหดี้ยิง่ข้ึน      

3.  กำรใชง้ำนระบบ  e-GP  ช่วยเพิ่มผลผลิตของงำน      

4.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรใชร้ะบบ  e-GP  เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำน      

 กำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใชง้ำน ของระบบ (e-GP)       

5.  ขั้นตอนในกำรใชร้ะบบ e-GP  นั้น มีควำมชดัเจนและเขำ้ใจไดง่้ำย      

6.  กำรใชง้ำนระบบ  e-GP  มีควำมง่ำยและสะดวกในกำรเขำ้ถึงขอ้มูล      

7.  กำรใชง้ำนระบบ  e-GP  มีควำมง่ำยในกำรใชง้ำนในระบบ      

8.  กำรใชง้ำนระบบ  e-GP  จะท ำใหไ้ดผ้ลงำนตำมท่ีตอ้งกำร      

. ทศันคติต่อกำรใชร้ะบบ  (e-GP)      

9.  กำรใชร้ะบบ  e-GP  จะช่วยใหเ้ขำ้ถึงขอ้มูลไดม้ำกข้ึน      

10.  กำรใชร้ะบบ e-GP  ท  ำใหรู้้สึกวำ่มีประสิทธิภำพ      

11.  กำรใชร้ะบบ  e-GP   ท  ำใหรู้้สึกวำ่ประหยดัเวลำและลดขั้นตอนกำร
ท ำงำนได ้

     

12.  กำรใชร้ะบบ  e-GP  ท ำใหข้อ้มูลมีควำมถูกตอ้งท ำใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัและมีควำมน่ำเช่ือถือ  และสำมำรถใชง้ำนไดต้ลอด  24  ชัว่โมง 

     

. บรรทดัฐำนทำงสังคม        

13.  ระบบ  e-GP  มีส่ือต่ำง ๆ  ในกำรประชำสัมพนัธ์กำรใชง้ำนในระบบ  ท ำ
ใหท้่ำนคิดวำ่ควรใชร้ะบบ  e-GP   

     

14.  เพื่อนร่วมงำนของท่ำนท่ีเคยใชร้ะบบคิดวำ่ท่ำนควรใชร้ะบบ e-GP      
15.   ผูบ้ริหำรของท่ำนคิดวำ่ควรใชร้ะบบ  e-GP    ในกำรปฏิบติังำน      
16.  เพื่อนร่วมงำนของท่ำนใหค้วำมส ำคญัระบบ  และคิดวำ่ท่ำนสำมำรถใช้

ระบบ   e-GP    ในกำรท ำงำนเป็นอยำ่งดี 
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ยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP)               

กรณีศึกษาวธีิเฉพาะเจาะจง 

ระดบัการยอมรับ 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

 กำรรับรู้ถึงกำรควบคุมพฤติกำรณ์ใชร้ะบบ  e-GP    (ต่อ)      
17.  ท่ำนสำมำรถใชง้ำนระบบ  e-GP  ไดแ้มจ้ะไม่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ

เพียงพอในกำรใชร้ะบบ 
     

18.  เม่ือมีขอ้มูลไม่เพียงพอในกำรใชร้ะบบ  e-GP   ท่ำนคิดวำ่ตอ้งหำขอ้มูล
ควำมรู้เพิ่มเติม 

     

19.  ถำ้ฉนัตอ้งอยูใ่นสภำพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ ำนวยต่อกำรใชร้ะบบ e-GP     เช่น  
ระบบอินเตอร์เน็ตชำ้  แต่ท่ำนก็สำมำรถใชง้ำนระบบ  e-GP   จนงำน
ส ำเร็จได ้  

     

20.  ท่ำนจะเขำ้ร่วมกำรอบรมเพื่อหำควำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบ e-GP         
 ควำมตั้งใจในระบบ  e-GP         

21.  ท่ำนมีควำมกระตือรือร้นในกำรใชร้ะบบ  e-GP    มำก      
22.  ท่ำนมีควำมพยำยำมในกำรเรียนรู้กำรใชง้ำนระบบ  e-GP         
23.  ท่ำนมีควำมตั้งใจในกำรเผยแพร่และใหข้อ้มูลกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั 

ระบบ  e-GP    
     

24.  ท่ำนมีควำมตั้งใจและพร้อมท่ีจะใหค้วำมร่วมมือในกำรปรับปรุงระบบ  
e-GP    

     

 ควำมตั้งใจใชเ้ครือข่ำยสังคมออนไลน์       
25.  ท่ำนจะใชง้ำนในระบบ e-GP   อยำ่งสม ่ำเสมอ      
26.  ท่ำนจะเขำ้ร่วมในกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพนูควำมรู้เก่ียวกบัระบบ  e-GP     

หำกระบบมีกำรปรับปรุงแกไ้ข 
     

27.  เม่ือท่ำนมีควำมเขำ้ใจและตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบ  e-GP     
ท่ำนจะแนะน ำใหผู้อ่ื้นใชง้ำนระบบ  e-GP   ดว้ย 

     

28.  ท่ำนคิดวำ่ระบบ  e-GP   มีประสิทธิภำพกวำ่ท่ีคำดกำรณ์ไว ้      
 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคในการใช้ระบบ  e-GP   
            
            
            
            
             
 
             



 

ประวตัผู้ิเขียน 

นายสัมพนัธ์  ยิม้กนั 
 

สถานทีเ่กดิ  โรงพยาบาลจุฬาฯ  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

สถานทีท่ี่อยู่ปัจจุบัน 202/265  คลองสองตน้นุ่น    เขตลาดกระบงั   กรุงเทพฯ  10520 
 

ต าแหน่งหน้าที่  นกัวชิาการพสัดุปฏิบติัการ 

   คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   sampan.y@nida.ac.th 
 

ประวตัิการศึกษา  ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (พฒันาสังคม)  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์บณัฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  สถาบนัราชภฎัจนัเกษม 
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