
ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จของการจดัซือจดัจา้ง  
สําเร็จก่อนกําหนดเวลา ของสํานกังานปลดักระทรวงดิจิทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม 

จนัทรจิ์รา โสภาวรรณ1 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลยัพร รตันเศรษฐ2

บทคดัย่อ 
การวิจัยเรือง “ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อความสาํเร็จของการจัดซือจัดจ้าง สาํเร็จก่อน

กาํหนดเวลา ของสาํนักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกจิและสังคม” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทส่ีงผลต่อการจัดซือจัดจ้างสาํเรจ็ก่อนกาํหนดเวลา ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวิจัย คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซือจัดจ้างของสาํนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ จาํนวน  ราย 
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้คุณสมบัติตามมาตรฐานกาํหนด
ตาํแหน่งของสาํนักงานข้าราชการพลเรือนเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ หน้าทคีวามรับผิดชอบ
หลัก ลักษณะงานทีปฏิบัติ และงานทไีด้รับมอบหมาย ตามนโยบายของสาํนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม การวิจัยครังนีผู้วิจัยได้ทาํการศึกษาภาคสนาม ณ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม โดยการสังเกตการณ์ การร่วมปฏบัิติงานการจัดซือ
จัดจ้าง และการสัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นคําถามทีกาํหนดหัวข้อไว้ ซึงเกบ็รวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.  ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
พรรณาประกอบตารางข้อมูล และนําเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเรียงลําดับเป็น
หมวดหมู่ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดซือจัดจ้าง สําเร็จก่อน
กาํหนดเวลา ของสาํนักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกจิและสงัคม มีหลายปัจจัย ดังนี ปัจจัย
แรก คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริหาร ซึงมีค่าเท่ากันกับปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วม  

จากการวิจัยในครังนีมีข้อเสนอแนะเกียวกับการพัฒนาปัจจัยทส่ีงผลต่อความสาํเรจ็ของ 
การจัดซือจัดจ้างว่า หน่วยงานควรวางแผนเพือพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทัวถึง เพือให้
บุคลากรมีความรู้ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการจัดซือจัดจ้างโดยต้องดาํเนิน
กระบวนการต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ซึงจะส่งผลให้การจัดซือจัดจ้างในแต่ละครังประสบ
ผลสาํเรจ็ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑท์กีรมบัญชีกลางกาํหนด 

1 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
2 ทปีรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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คําสําคัญ  ปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จ  การจัดซือจัดจ้าง  หลักธรรมาภิบาล (GOOD 

GOVERNANCE)

บทนาํ 
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นกระบวนการทีเกียวข้องกับทุกส่วน

ราชการ กล่าวคือ ทุกส่วนราชการจาํเป็นต้องดาํเนินการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เพือให้มีพัสดุไว้ใช้ในการปฏบัิติราชการซึงมีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการ
แผ่นดินของส่วนราชการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ซึง
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.  กล่าวคือ การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพือประโยชน์สขุของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลด
ขันตอนการปฏบัิติงาน การกระจายอาํนาจการตัดสินใจ อาํนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  

ในปัจจุบันรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.  เพือกาํหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นมาตรฐานกลางให้ส่วนราชการองค์การมหาชน
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอนืของรัฐใช้เป็นหลักปฏบัิติวัตถุประสงค์หลักของพระราชบัญญัติฯ คือ
ต้องการเปิดข้อมูลสู่สาธารณชนให้มาทสีุดเพือให้เกดิความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ลดปัญหาการทุจริตและมีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
อย่างคุ้มค่าปัจจุบันการจัดซือจัดจ้างสามารถดาํเนินการได้  วิธี (อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ) กล่าวคือการจัดซือจัดจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) การจัดซือจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกการจัดซือจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามลาํดับการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจาํเป็นต้องดาํเนินการภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่าง ๆ ซึงมีการปรับเปลียนบ่อยครังทาํให้
ผู้ปฏบัิติงานต้องศึกษาให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏบัิติอย่างแท้จริงเพือให้การจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ และเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  

วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 
เพือศึกษาปัจจัยทส่ีงผลต่อความสาํเรจ็ของการจัดซือจัดจ้างสาํเรจ็ก่อนกาํหนดเวลาของ

สาํนักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกจิและสงัคม 
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ขอบเขตในการวิจยั 
ประชากรทใีช้ในการศึกษาและพืนท ี

ประชากรทีผู้วิจัยใช้ศึกษาในครังนี คือ ผู้ปฏิบัติงานเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง ซึง
ประกอบด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ของสาํนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม จาํนวน 10 คน ซึงผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการ เหล่านี ต้องประสบกับ
ปัญหาการจัดทาํโครงการเร่งด่วน ทีต้องดาํเนินการจัดซือจัดจ้างจากเงินงบประมาณเหลือจ่าย
ประจาํปีของแต่ละปี จาํเป็นต้องดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาทีกาํหนด เนืองจากหาก
ดาํเนินการแล้วเสรจ็ หรือไม่ทนัตามกาํหนดเวลาดังกล่าว งบประมาณเหลือจ่ายจะถูกพับไป 

ขอบเขตด้านเนือหา 
ศึกษาปัจจัยทส่ีงผลต่อความสาํเรจ็ของการจัดซือจัดจ้าง สาํเรจ็ก่อนกาํหนดเวลา ปัจจัยที

ต้องการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการสอืสาร ปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกียวกับการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ซึงมีวัตถุประสงค์ หรือ
เจตนารมณ์ตรงกบัแนวคิดเกยีวกบัหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทดีี 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตงัแต่เดือนสงิหาคม  ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 3 

ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั 
1) ทราบถึงปัจจัยทีส่งผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินการจัดซือจัดจ้าง สาํเร็จก่อน

กาํหนดเวลา และข้อมูลทีได้จากการวิจัยในครังนีสามารถนําไปใช้วางแผน และปรับเปลียนวิธีการ
ปฏบัิติงานบุคลากรของสาํนักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกจิและสงัคม 

2) ทราบถึงระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกยีวกับการจัดซือจัดจ้าง
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซือจัดจ้าง ของสาํนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ 
และข้อมูลทีได้จากการวิจัยในครังนีสามารถจะนาํไปใช้ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ของ
บุคลากรผู้ปฏบัิติงาน 

3) ผู้ทสีนใจสามารถนาํข้อมูลทีได้จากการวิจัยในครังนีไปเป็นแนวทางการศึกษาในเรืองที
เกยีวข้องต่อไป 

534



กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ตวัแปรตน้   ตวัแปรตาม 

วิธีการวิจยั 
การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ลงศึกษาภาคสนาม ณ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม โดยการสังเกตการณ์ การร่วมปฏบัิติงานการจัดซือ
จัดจ้าง และการสมัภาษณ์เชิงลึกตามประเดน็คาํถามทกีาํหนดหัวข้อไว้ ประกอบกบัประเดน็คาํถาม
แบบปลายเปิด เพือให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเหน็เพิมเติมในประเดน็ทต้ีองการนาํเสนอ 
จากนันผู้วิจัยจะนาํประเดน็คาํถามแบบปลายเปิดมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพือใช้ในการ
อภิปรายผล 

การออกแบบการวิจยั 

สิงทีตอ้งการศึกษา แนวคิดและทฤษฎี 
ระเบยีบวิธีวิจยั 

ประชากร วิธีการวิจยั 
เพือศึกษาปัจจัยทส่ีงผล
ต่อความสาํเรจ็ของการ
จัดซือจัดจ้างสาํเรจ็ก่อน
กาํหนดเวลา 
- ปัจจัยด้านบุคลากร
- ปัจจัยด้านการสอืสาร
- ปัจจัยด้านการบริหาร
- ปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วม

- แนวคิดเกียวกบัหลักธรร
มา
ภิบาล(Good

Governance)

การบริหารกจิการ
บ้านเมืองทดีี
- แนวคิดและหลักเกณฑ์
เกยีวกบัการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ

บุคลากรของ
สาํนักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงดิจิทลัเพือ
เศรษฐกจิและสงัคม 
จาํนวน 10 คน 

- การวิเคราะห์เอกสาร
- การสงัเกตกาณ์
-การร่วมปฏบัิติงาน
-การสมัภาษณ์
ผู้ปฏบัิติงานด้านการ
จัดซือจัดจ้าง
เชิงลึกแบบปลายปิด
และแบบเปิดตามหัวข้อ
ทกีาํหนดไว้

ปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จ 
- ปัจจยัดา้นบุคลากร
- ปัจจยัดา้นการสือสาร
- ปัจจยัดา้นการบริหาร
- ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม

กระบวนการจดัซือจดัจา้ง
สาํเร็จก่อนกาํหนดเวลา 
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เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
การวิจัยครังนีใช้วิธีสังเกตการณ์โดยการร่วมปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์ เชิงลึกเป็น

เครืองมือในการวิจัย คาํถามในแบบสมัภาษณ์ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด และ2) คําถามประกอบแบบสอบถาม
กรณีศึกษาวิจัยซึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเพือให้ได้ข้อมูลในหลายมิติ ทงัข้อมูลเชิงกว้าง 
และข้อมูลเชิงลึก  

เนือหาคาํถามในแบบสอบถามมีลักษณะเพือทราบข้อมูลส่วนบุคคล ระดับความรู้ ความ
เข้าใจเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง และปัจจัยทีส่งผลต่อความสาํเร็จ
ของการจัดซือจัดจ้างสาํเร็จก่อนกาํหนดเวลา ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหาร
(ทรัพยากร คน เงิน เวลา) ปัจจัยด้านการสอืสาร และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  

ทังนี เพือหาแนวโน้มในการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซือจัดจ้าง  ของ
สาํนักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกจิและสงัคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกยีวกบัหลักเกณฑ์
การจัดซือจัดจ้าง ส่งผลให้การจัดซือจัดจ้างประสบผลสาํเร็จก่อนกาํหนดเวลา และบรรลุเป้าหมาย
ตามทกีาํหนดไว้ในแผนปฏบัิติราชการประจาํปี 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวิจัยในครังนีผู้วิจัยได้วิจัยเอกสารจากการทบทวนวรรณกรรม ในส่วนของกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือเวียน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความวิชาการ วารสาร และผลงานวิจัยที
เกียวข้องกับการจัดซือจัดจ้างซึงต้องดาํเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และงานวิจัยเกียวกับ
ปัจจัยทส่ีงผลต่อความสาํเรจ็ เพือรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการกาํหนดรูปแบบ และกรอบคาํถามการ
สมัภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มูล 
การวิจัยครังนี ผู้วิจัยดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์ออกเป็น  ส่วน 

ประกอบด้วย 1) ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 2) ลักษณะงานที
ปฏบัิติ คือ หน้าทคีวามรับผิดชอบหลัก และ3) งานทไีด้รับมอบหมายตามนโยบายของสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม โดยข้อมูลในส่วนนีผู้วิจัยใช้วิธีการพรรณาประกอบ
ตารางข้อมูล  

การนาํเสนอผลการวิจยั 
การนาํเสนอผลการวิจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการ

พรรณนาประกอบตารางข้อมูล ในส่วนของผลการศึกษาข้อมูลเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อ
ความสาํเรจ็ของการจัดซือจัดจ้างสาํเรจ็ก่อนกาํหนดเวลา และระดับความรู้ ระดับความเข้าใจของ
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บุคลากรผู้ปฏบัิติงานด้านการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสาํนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทลัเพือเศรษฐกจิ ผู้วิจัยจะนาํเสนอผลการวิจัยด้วยวิธกีารพรรณนาเรียงลาํดับเป็นหมวดหมู่ 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 
1) แนวคิดเกียวกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองทดีี ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ทีดี พ.ศ.  (  น. ) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทดีี 
คือ แนวทางสาํคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทงัภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึง
ครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏบัิติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสขุ มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกนัเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืน และเป็นส่วนเสริม
ความเข้มแขง็หรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพือบรรเทา ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤต
ภยันตรายทหีากจะมีมาในอนาคต เพราะสงัคมจะรู้สกึถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมี
ส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสําคัญของศักดิศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบ
ประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกบัความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และ
กระแสโลกยุคปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทดีี 
พ.ศ. , (2546) เนืองจากมีการปฏรูิประบบราชการเพือให้การปฏบัิติงานของส่วนราชการ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึนการบริ
หารราชการและการปฏิบัติหน้าทขีองส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี เพือ
วัตถุประสงค์ ดังนี ( ) เพือให้การบริหารราชการเป็นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชน ( ) เกิด
ผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ ( ) มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ( ) ลด
ขันตอนการปฏิบัติงานทีเกินความจําเป็น( ) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก 
และได้รับการตอบสนองความต้องการ ( ) มีการประเมินผลการปฏบัิติราชการอย่างสมาํเสมอ 

2) แนวคิดและหลักเกณฑ์เกียวกับการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีเจตนารมณ์เพือ 
ให้การดาํเนินการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏบัิติงานทเีป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาํไปใช้เป็นหลัก
ปฏบัิติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากทสีุดเพือให้เกิดความโปร่งใสและเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างทีคาํนึงถึงวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานเป็นสาํคัญ ซึงจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดาํเนินงาน
และมีการประเมินผลการปฏบัิติงาน ซึงจะทาํให้การจัดซือจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทงัเพือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ ซึงเป็นมาตรการหนึงเพือป้องกนัปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอืน ๆ เช่น การจัดซือจัดจ้างด้วยวิธีการ
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ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซึงจะทาํให้เกิดความโปร่งใสในการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็น
การสร้างความเชือมันให้กับสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซือจัดจ้างภาครัฐให้เป็น  
ทียอมรับโดยทัวกัน (พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256 , 
บทเฉพาะกาล) 

3) วรรณกรรมทเีกยีวข้องกบัปัจจัยทส่ีงผลต่อความสาํเรจ็ ดังนี
ปทุมไฉไล สิงหนาท และคณะ (  น. 110 - 112) ได้ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อ

ความสาํเรจ็ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอพียงของสถานศึกษาขัน
พืนฐาน 

ภาคภมูิ มงิมิตร (  น. 11) ได้ศึกษาปัจจัยแห่งความสาํเรจ็ในการจัดการความรู้
ของรัฐสภา ซึงการศึกษาครังนีถือเป็นการศึกษาปฐมบทของการศึกษาปัจจัยแห่งความสาํเร็จใน
การจัดการความรู้ในบริบทของรัฐสภา  

ภัทรานิษฐ์ ทองสามสี และ ธีระวัฒน์ จันทึก (  น.  ) ได้ศึกษาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจ
นวัตกรรม กรณีศึกษาพืนทภีาคกลาง  

ธาราภรณ์ อ่างแก้ว (  น. 286) ได้ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อความสาํเร็จในการ
เยียวยาผู้ทไีด้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า กรณีศึกษา: กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ 
และวิเคราะห์ระเบียบหรือกฏหมายทเีกยีวข้องกบักองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์  

ขอ้คน้พบ 
ปัจจัยทส่ีงผลต่อความสาํเรจ็ของการจัดซือจัดจ้าง สาํเรจ็ก่อนกาํหนดเวลา ของสาํนักงาน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม มีหลายปัจจัย ดังนี ปัจจัยแรก คือ ปัจจัยด้าน
บุคลากร ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริหาร ซึงมีค่าเทา่กนักบัปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

การวิจัยเรือง ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดซือจัดจ้าง สําเร็จก่อน
กาํหนดเวลา ของสาํนักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกจิและสงัคม พบข้อมูล ดังนี 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นข้าราชการและพนักงาน
ราชการทปีฏบัิติงานการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยแบ่งตามลักษณะงานทปีฏบัิติ
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทีปฏิบัติงานการจัดซือจัดจ้างตามลักษณะงานทปีฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติงานตรงตามตําแหน่ง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทีปฏิบัติงานการจัดซือจัดจ้างตามทีได้รับ
มอบหมาย หรือตามนโยบายของสาํนักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกจิและสังคม 

2) ความจาํเป็นต้องดาํเนินการจัดซือจัดจ้างอย่างเร่งด่วนในช่วงใกล้สินปีงบประมาณ
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เคยมีความจําเป็นต้องดาํเนินการจัดซือจัดจ้างอย่าง
เร่งด่วน จํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทีไม่เคยมีความจําเป็นต้อง
ดาํเนินการจัดซือจัดจ้างอย่างเร่งด่วน จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
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3) ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ ในสถานการณ์ทต้ีองดาํเนินการจัดซือจัดจ้างอย่างเร่งด่วน
ในช่วงใกล้สนิปีงบประมาณ และแนวทางแก้ไข ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทปีฏบัิติงานการ
จัดซือจัดจ้างภายในวงเงินไม่เกนิ 500,000 บาท ไม่ประสบปัญหาและไม่มีแนวทาแก้ไข เนืองจาก
ไม่มีความจําเป็นต้องดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในช่วงใกล้สินปีงบประมาณ ในส่วนของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลทปีฏบัิติงานการจัดซือจัดจ้างภายในวงเงินตังแต่ 500,001 บาท ขนึไป และจัดซือจัดจ้างทุก
วงเงินงบประมาณ มีปัญหาเกียวกับระยะเวลาสาํหรับการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างทีมีจาํกัด ซึงถือ
เป็นความเสยีงให้การจัดซือจัดจ้างครังนัน ๆ ไม่สาํเรจ็ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดซือจัดจ้าง คือ ประชุมร่วมกันวางแผนการดาํเนินงาน 
ประเมินความต้องการหรือความเร่งด่วนของพัสดุทีจําเป็นต้องดําเนินการจัดหาก่อนเริม
กระบวนการจัดซือจัดจ้าง เสนอผู้มีอาํนาจแต่งตังบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ หรือความ
เชียวชาญเฉพาะด้าน เพือกาํหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสาํหรับใช้ใน
การจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพือไม่ให้เกิดความล่าช้า และลดปัญหาพัสดุไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

4) ระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการจัดซือจัดจ้างของ
บุคลากร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทปีฏบัิติงานการจัดซือจัดจ้างภายในวงเงินงบประมาณ 
ตงัแต่ ,  บาท ขนึไป และปฏบัิติงานการจัดซือจัดจ้างทุกวงเงินงบประมาณ มีระดับความรู้ 
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกบัการจัดซือจัดจ้าง มากกว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลทปีฏบัิติงาน
การจัดซือจัดจ้างภายในวงเงินงบประมาณไม่เกนิ ,  บาท 

5) ปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จของการจัดซือจัดจ้างในหน่วยงาน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทงั 2 กลุ่ม มีความเหน็สอดคล้องกันว่า ทุกปัจจัยส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จ
ของการจัดซือจัดจ้างในหน่วยงาน แต่ให้ความสาํคัญต่อระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกียวกับการจัดซือจัดจ้างของบุคลากรมากทีสุด เนืองจากกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า หาก
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกบัการจัดซือจัดจ้างแล้ว ย่อมจะส่งผล
ให้การดําเนินการจัดซือจัดจ้างเกิดความล่าช้า หรืออาจไม่ประสบผลสําเร็จ นอกจากนียังมี
ข้อเสนอแนะว่าให้หน่วยงานจัดอัตรากาํลังให้เพียงพอกับปริมาณงานทีรับผิดชอบ หรือทีได้รับ
มอบหมาย เพือให้การปฏบัิติงานมีประสิทธิภาพ และเกดิประสทิธผิลมากทสีุด 

6) ปัจจัยทจีะส่งผลให้การดาํเนินงานการจัดซือจัดจ้างในหน่วยงานประสบผลสาํเร็จได้
เร็วทีสุดผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรกทีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ  มี
ความเห็นว่าจะส่งผลให้การจัดซือจัดจ้างประสบผลสําเร็จเร็วทีสุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร 
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริหาร ซึงมีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากันกับปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วม  
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7) ปัจจัยทสีามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึนเพือให้การดาํเนินงานจัดซือจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประสบผลสาํเรจ็ก่อนกาํหนดเวลา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  มีความเหน็ว่า ปัจจัยด้านบุคลากร (ระดับความรู้ ความเข้าใจ
เกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง) เป็นปัจจัยทีสามารถพัฒนาได้ โดย
สามารถพัฒนาด้วยการส่งเสริม ให้ความรู้เกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซือจัดจ้าง และผู้ให้
ข้อมูลระดับผู้บริหาร จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 มีความคิดเหน็ว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

เป็นปัจจัยทสีามารถพัฒนาได้ และผู้ให้ข้อมูลระดับผู้บริหาร จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 มี
ความเหน็ว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านการสอืสาร และปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วม เป็นปัจจัยทสีามารถพัฒนาได้ทงัหมด 

8) ปัจจัยอืน ๆ ทีจะส่งผลต่อความสาํเร็จของการจัดซือจัดจ้างสาํเรจ็ก่อนกาํหนดเวลา
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความเหน็ว่า ปัจจัยอืนทีจะ
ส่งผลต่อความสาํเรจ็ของการจัดซือจัดจ้าง สาํเรจ็ก่อนกาํหนดเวลา คือ ปัจจัยด้านระบบการจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และอุปกรณ์เทคโนโลยีสาํหรับใช้ในการปฏบัิติงาน 

ขอ้เสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะเกยีวกบัการพัฒนาปัจจัยทส่ีงผลต่อความสาํเรจ็ของการจัดซือจัดจ้าง

ผลการวิจัยทพีบว่า ปัจจัยทสีามารถพัฒนาให้มีประสทิธภิาพมากขึนเพือให้การดาํเนินงานการ
จัดซือจัดจ้างประสบผลสาํเรจ็ก่อนกาํหนดเวลา ของสาํนักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกจิ
และสงัคม จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 80 ให้ความเหน็ว่าปัจจัยด้านบุคลากร คือปัจจัยทสีามารถ
พัฒนาได้ กล่าวคือ หากบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกยีวกบัหลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกยีวกบัการ
จัดซือจัดจ้าง ย่อมส่งผลให้การจัดซือจัดจ้างสาํเรจ็ก่อนกาํหนดเวลา เป็นต้น 

ในการนี ผู้วิจัยมองว่าทุกหน่วยงานมีความจาํเป็นต้องดาํเนินการจัดซือจัดจ้าง เพือจัดหา
พัสดุไว้ใช้ในส่วนราชการของตนเอง และในปัจจุบัน สาํนักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกจิ
และสงัคม ได้มอบอาํนาจให้แก่ สาํนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ สามารถดาํเนินการจัดซือจัดจ้างได้เอง
ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกนิ 100,000 บาท (ข้อมูล ณ วันท ี1 มกราคม 2563) ดังนัน เหน็
ควรพัฒนาบุคลากรผู้ปฏบัิติงานและผู้ทเีกียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร
เกยีวกบัการจัดซือจัดจ้างเพือให้สามารถปฏบัิติงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย และ
ระเบียบต่าง ๆ ทเีกยีวข้อง 

2) ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป
การวิจัยในครังต่อไปควรวิจัยเพือศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการ

จัดซือจัดจ้าง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง ทังนี 
เพือให้ทราบแนวทางการพัฒนา หรือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรให้สามารถ
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ดาํเนินการจัดซือจัดจ้างได้ทุกวิธี และสามารถนําข้อมูลทีได้จากการวิจัยในครังนีไปใช้วางแผน
สาํหรับพัฒนาบุคลากรต่อไป 
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