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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค  (1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดล  (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจางตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของ

มหาวิทยาลัยมหิดล  (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดล  (4) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ระหวางผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณและการฝกอบรมแตกตางกัน  (5) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู

ความเขาใจของผูปฏิบัติงานกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน (6) เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของ

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประชากรที่ใชในการศึกษา

ครั้งนี้  คือผูปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวนทั้งส้ิน 69 คน  

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-Way ANOVA และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 

ผลการวิ จัยครั้ งนี้  พบว า  ผู ปฏิบัติ งานการจัดซื้ อจัดจ างด วยวิ ธี การทางอิ เ ล็กทรอนิกส ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล  (1) มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก   (2) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีอยูในระดับมาก  (3) มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับปานกลาง  

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบและหาความสัมพันธของตัวแปร พบวา  (4) ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานตางกันและผูปฏิบัติงานที่ไดรับการฝกอบรมตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการ

จัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน  (5) ความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงาน ไมมี

ความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (6) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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ABSTRACT 
The purposes of the research were (1) to study the knowledge of workers about the  

e-Procurement by e-Auction of Mahidol University, (2) study to the opinions of worker about the 

manager and co-worker to procure with the good governance, (3) study to the level of problems and 

difficulty from the e-Procurement by e-Auction of Mahidol University, (4) to compare the level of 

problems and difficulty at the office among workers who have different experiences and training, (5) to 

study the relationship between the knowledge of workers and the level of problems and difficulty at the 

office, (6) to study the relationship between the opinions of workers about the manager who had good 

governance and the workers who had problems and difficulty. This research used 69 workers who 

worked about the e-Procurement by e-Auction of Mahidol University and collected the data by 

questionnaires. The analytical data such as average were analyzed using a statistical program, 

standard deviation, One Way ANOVA and Pearson's Product Moment Correlation Coefficiention, at the  

.05  level  of  significance. 

This results showed that the workers who e-worked with auction procurement of Mahidol 

University, knew how to use it at a high level. The level of opinions the manager and co-about worker 

working with the good governance was also high. The level of opinions on problems and difficulty from 

the e-Procurement by e-Auction of Mahidol University was moderate. The workers who had different 

experiences and training had the same problems and difficulty about the e-Procurement by e-Auction. 

The knowledge of workers was not related the problems and difficulty from the e-Procurement by  

e-Auction. The manager and co-workers working with the good governance were not related to the 

problems and difficulty from the e-Procurement by e-Auction. 
 
Keywords : e-Procurement, e-Auction 
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คํานํา 
การปฏิรูประบบราชการไทยยุคใหมไดเร่ิมตนขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ที่ผานมา โดยนับจากวันที่

พระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม มี

ผลบังคับใช และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสวนราชการใหม และเกิดกระแสความสนใจของขาราชการ

และประชาชนในวงกวางอยางที่ไมเคยเปนมากอนในอดีต ส่ิงที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเกิดการปฏิรูประบบราชการไดแก การ

เปล่ียนแปลงที่เกิดจากทั้งการเกิดโครงสรางใหม วิธีคิดใหม และระบบทํางานใหม 

การปฏิรูประบบราชการ เปนการปรับเปล่ียนบทบาทของขาราชการ จากผูปฏิบัติมาเปนผูเอื้ออํานวยใหเกิด

การปฏิบัติ โดยใชแรงกายนอยลงแตใชปญญามากขึ้น รูปแบบการบริหารของระบบราชการจะเปลี่ยนไปเปนการ

บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และเปนการบริหารโดยมุงที่ประชาชนเปนศูนยกลาง การบริหารจัดการภาครัฐกับการ

ปฏิรูประบบราชการ จึงจะตองใชพลังปญญาและพลังสมองเปนแรงขับเคลื่อนใหการดําเนินงานของราชการไทยมี

ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
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การบริหารจัดการภาครัฐ ไดมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบราชการ เพื่อใหหนวยงานในภาครัฐมีการ

ปรับปรุงการทํางาน โดยนําเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน เปนการประเมินกระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงานของงานราชการ เพื่อใหเกิดการยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ และเปนการรองรับการพัฒนาคุณภาพระบบราชการในขั้นตอไป อีกทั้งยังมี

ความเหมาะสมกับภาคราชการไทย ในการประเมินองคกร และการปรับปรุงการบริหารจัดการ ตลอดจนการสงเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของสวนราชการ ซึ่งจะนําสวนราชการไปสูองคกรแหงความเปนเลิศได

อยางมีประสิทธิผล  

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพ เปนไปในทิศทาง

เดียวกัน และสอดคลองกับแผนกลยุทธ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย สนองตอบตอภารกิจหลัก ทั้ง 4 ดาน คือ ดาน

การศึกษา ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยได

กําหนดนโยบายคุณภาพ เพื่อใชเปนกรอบการดําเนินงานในภาพรวมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพเปนองคประกอบสําคัญ นโยบายคุณภาพทางการบริหาร เปนนโยบายหนึ่งที่สําคัญกับการบริหาร

โดยมีกรอบแนวทาง คือ ผูบริหารระดับสูงใหการสงเสริมสนับสนุน ในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

และจริงจัง ใหมีการพัฒนา โครงสราง ระบบ และกระบวนการ เพื่อใหเกิดคุณภาพมาตรฐาน  ใหมีหนวยงาน หรือ

คณะทํางานรองรับงานดานพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบและครบวงจร มีเครือขายงานพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับหนวยงานยอยภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดเปนรูปธรรม ใหมีการบริหารจัดการระบบตางๆ 

ดวยหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได  มีความรับผิดชอบตอสังคมและดําเนินงานดวย

คุณธรรม จริยธรรม  

 ในยุคของการสื่อสารที่ไรพรมแดนมีวิวัฒนาการและแนวคิดใหมๆ การปฏิรูประบบราชการไทยจึงสงผลใหมี

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในการบริหารงานภาครัฐ ที่มุงเนนและใหความสําคัญกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้งยังชวยสนับสนุนกระบวนการทํางาน ใหมีความรวดเร็ว ทันสมัย สอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเปนการบริหารการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

การจัดหาพัสดุเปนงานหนึ่งที่ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาดําเนินการ ซึ่งภาครัฐไดใหความสนใจ จึงไดประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2549 เปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 โดยใหนําวิธีการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มาใชโดยกวางขวางแพรหลาย 

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป ระเบียบดังกลาวใหใชบังคับ การจัดหาพัสดุของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝาย

บริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจการ โครงการ 

หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ดวยในแตละปสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปจากสํานักงบประมาณ

เพื่อนํามาดําเนินการในการบริหารและจัดการภายในสวนงานนั้นๆ จํานวนมาก  และงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใน

แตละคร้ังหรือในแตละรายการมีวงเงินเปนจํานวนมาก และในรายการที่มีวงเงินเปนจํานวนมากการจัดซื้อจัดจางจึง

อิงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และจากนโยบายดังกลาว

ของภาครัฐไดกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

สนับสนุนใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง ภายใตหลักการเพื่อใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงิน ความ
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โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรม ประหยัดงบประมาณแผนดิน บังเกิดความคุมคา ความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานหรือตรวจสอบได อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติพบวา 

ผูปฏิบัติงานยังประสบปญหาและอุปสรรคจนทําใหการปฏิบัติงานเกิดความลาชา ซึ่งสงผลกระทบตอแผนการใช

จายเงินงบประมาณ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะขาดความรูเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ และประสบการณในการจัดซื้อจัด

จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จึงอาจกลาวไดวาการจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกสยังไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายเทาที่ควร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  เพื่อนํามาปรับปรุง และหาแนวทางการแกไขในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตาม

กระบวนการที่ถูกตองและเหมาะสม ทั้งยังหาแนวทางและความคลองตัวในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเกิด

ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และไดพัสดุตรงกับความตองการ นําไปใชงานตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ตลอดจน

สามารถนําไปเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ที่ดีในอนาคตกับมหาวิทยาลัยมหิดลตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ที่สังกัดอยูใน

สวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปนผูปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน

ทั้งสิ้น 73 คน ไดตอบแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 69 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 94.52 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม  (Questionaire)  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร 

ทฤษฎี และแนวคิดตางๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และดัดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผูสรางมาแลวเปน

แนวทางในการสรางเครื่องมือ เพื่อใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 สวน  

 ผูวิจัยประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการรวบรวม ตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตอง

ครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับกอนที่จะนํามาบันทึกขอมูลและประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  

คาเฉลี่ย  (Mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devision)  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติไวที่ระดับ .05 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ขอมูลสวนบุคคล 

 ขอมูลสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดล  

พบวา  ผูปฏิบัติงาน ฯ สวนใหญเปนเพศหญิง  รอยละ  72.5  และเปนเพศชาย   รอยละ  27.5  โดยสวนใหญมี

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  88.4   สําหรับองคกรที่สังกัดสวนใหญเปนคณะ  คิดเปนรอยละ  

53.6  รองลงมาเปนสถาบัน คิดเปนรอยละ  20.3   ตําแหนงงานในปจจุบันสวนใหญมีตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  คิด

เปนรอยละ  56  รองลงมีตําแหนงอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ คิดเปนรอยละ  11.6  ผูปฏิบัติงานฯ สวนใหญมี

ประสบการณ นอยกวา 6 ป และมีประสบการณ 6 – 10 ป  คิดเปนรอยละ  31.9  รองลงมามีประสบการณ 11 – 15 

ป  คิดเปนรอยละ  18.8  สําหรับการไดรับการฝกอบรมสวนใหญรับการฝกอบรม 1 - 2  คร้ัง  คิดเปนรอยละ  44.9  

รองลงมารับการฝกอบรม 3 - 4  ครั้ง  คิดเปนรอยละ  36.2  
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ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส 

สวนในระดับความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (Mean =  2.46)  แสดงใหเห็นวา

ผูปฏิบัติงานไดดําเนินการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งได

หมายความวาผูปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจมากในกระบวนการจัดซื้อจัดจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดล   
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

 สําหรับระดับความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจางตามหลักธรรมาภิ

บาลที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งการปฏิบัติงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน  พบวา มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (Mean =  3.76) หมายความวาผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นวาการจัดซื้อจัดจางของ

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  โดยเฉพาะการทํางานดวยความสุจริต บริสุทธิ์ใจ และโปรงใส  
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของผูปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดล  พบวา อยูในระดับปานกลาง (Mean =  2.52)  หมายความวาผูปฏิบัติงาน

ในการจัดซื้อจัดจางมีปญหาและอุปสรรคของผูปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ดานการปฏิบัติงานของผูบริหาร ในขอ 3 ไมมีความรู

ความเขาใจในระเบียบและกระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  มีคาเฉลี่ยสูงสุด  2.86  และ

ดานการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน  ในขอ  11 ขอบังคับในการปฏิบัติงาน (ระเบียบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย มติครม. ขอกําหนดของสตง.) มีเปนจํานวนมากและสลับซับซอนยากแกการเขาใจ  มี

คาเฉลี่ยสูงสุด  3.84  
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปญหาและอุปสรรค 

เปนไปตาม    ไมเปนไปตาม ตัวแปร 

สมมติฐาน สมมติฐาน 

คา
นัยสําคัญ
ทางสถิติ 

1. ประสบการณในการปฏิบตัิงาน   .305 

2. การฝกอบรม   .943 

3. ความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงาน   .240 

4. หลักธรรมาภิบาลที่ดีในการปฏิบัติงานของผูบริหาร   .060 

5. หลักธรรมาภิบาลที่ดีในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน   .578 
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1. ผูปฏิบัติงานพัสดุที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ

อุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดลแตกตางกัน   ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   เนื่องมาจากผูปฏิบัติงานสวนใหญเปนผูที่มีประสบการณ

ใกลเคียงกัน คือ มีประสบการณ นอยกวา 6 ป จํานวน 22 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ  31.9  และมีประสบการณ 6 – 10 

ป  จํานวน 22 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ  31.9   และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางใน

การปฏิบัติงานของทั้งกลุมผูบริหารและกลุมผูปฏิบัติงานเองวามีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   

2. ผูปฏิบัติงานพัสดุที่มีการฝกอบรมแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อ

จัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดลแตกตางกัน   ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ไม

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   เนื่องมาจากผูปฏิบัติงานสวนใหญเปนผูที่ไดรับการฝกอบรมนอย คือ ไดรับการ

ฝกอบรม 1 - 2  ครั้ง จํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ  44.9   และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการ

จัดซื้อจัดจางในการปฏิบัติงานของทั้งกลุมผูบริหารและกลุมผูปฏิบัติงานเองวามีปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   

3. ความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการ

จัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดล   ผลการทดสอบสมมติฐาน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   เนื่องจากพบวาผูปฏิบัติงานที่มีคะแนนความรูความเขาใจใน

การปฏิบัติการ (ไดดําเนินการปฏิบัติงาน) สูง  มีระดับคะแนนของปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางนอย คือ  r  

=  -.143  แตมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P  =  .240 )  จึงสรุปไดวาไมมีความสัมพันธกัน 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของผูบริหาร มีความสัมพันธกับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดล   ผล

การทดสอบสมมติฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   พบวาผูบริหารที่มี

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีอยูในระดับคะแนนสูง  มีระดับคะแนนของปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานนอย คือ  r  =  -.227  แตมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P  =  .060 )  จึงสรุปไดวาไมมี

ความสัมพันธกัน 

 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของผูปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดล   ผล

การทดสอบสมมติฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   พบวาผูปฏิบัติงานที่

จัดซื้อจัดจางตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีอยูในระดับคะแนนสูง  จะมีระดับคะแนนของปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานนอย คือ  r  =  -.068  แตมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P  =  .578 )  จึงสรุปไดวาไมมี

ความสัมพันธกัน 

 

ขอวิจารณ 

 จากการศึกษาเรื่อง  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยมหิดล   ผลการศึกษาพบวา   ผูปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศึกษาครั้งนี้  มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  อยูในระดับปานกลาง  (Mean =  2.52,  S.D. =  .67)  โดยจากแบบสอบถาม พบวา ในความ
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คิดเห็นของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารไมมีความรูความเขาใจในระเบียบและกระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งอยูในระดับที่ปานกลาง  อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารไมไดเปนผูที่ปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัด

จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แตจะทราบในโครงสรางหลักของการจัดซื้อจัดจาง  ประกอบกับระเบียบพัสดุมี

การปรับเปลี่ยนอยูเสมอ และขั้นตอนในการดําเนินงานจะมีรายละเอียดเปนจํานวนมาก   สําหรับในสวนของ

ผูปฏิบัติงานใหความเห็นวาในเรื่องขอบังคับในการปฏิบัติงาน (ระเบียบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส กฎหมาย มติครม. ขอกําหนดของสตง.) มีเปนจํานวนมากและสลับซับซอนยากแกการเขาใจ และมี

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มาก  อีกทั้งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสอยูเสมอ 

สําหรับการทดสอบสมมติฐานปรากฏผลการศึกษาโดยสรุป พบวาสมมติฐานทั้ง  5  ขอ  ไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันวา  ปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดลไมไดเกิดจาก 

ประสบการณในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานที่แตกตางกัน  การที่ไดรับการฝกอบรมที่แตกตางกัน  ความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติการ (ไดดําเนินการปฏิบัติงาน) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของผูบริหาร  และของ

ผูปฏิบัติงาน 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยมหิดล  พบวา  ผูปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดซื้อจัด

จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดล อยูในระดับมาก   แตดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมี

ขั้นตอนในการปฏิบัติที่มากเกินไป มีความซับซอนซึ่งจะมีผลตอวิธีการปฏิบัติ ทําใหเกิดความไมชัดเจน เกิดความไม

ชํานาญ การจํากัดดวยระยะเวลาในการปฏิบัติ ทําใหการปฏิบัติงานในบางครั้งทําไดไมครบถวน  รวมทั้งมีการ

ประสานงานกับหลายฝายที่เปนผูเกี่ยวของ ทําใหเกิดความไมคลองตัว  หากไมไดรับการปรับปรุงหรือแกไขอาจ

สงผลใหการปฏิบัติงานลาชาหรือไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวได   

ดังนั้น  การจัดหาพัสดุที่ตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  นั้น  ผูปฏิบัติงานควรจะตองมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน  มีความตื่นตัวใน

การปฏิบัติงาน มีการรับรูขาวสารที่เกี่ยวของ และการรับรูหนังสือเวียนที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในรายละเอียดของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ที่ไดมี

การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปรับปรุงอยูเสมอ  ซึ่งผูปฏิบัติงานจะตองศึกษาในรายละเอียดของระเบียบพัสดุใหเขาใจ

และสามารถนําไปปฏิบัติไดตรงตามที่กําหนด  เพื่อใหเกิดหลักในการปฏิบัติงานที่ถูกตองและเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน   

ในการศึกษาครั้งตอไป  ควรจะทําการสํารวจเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องที่เกี่ยวกับ (1) ดานคุณภาพของสินคาและบริการที่ได

จากการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (2) ระยะเวลาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส (3) การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสามารถปองกันการสมยอมในการเสนอราคา 

(การฮั้ว)  และ (4) ควรจะมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อความสมบูรณของการวิจัย  
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