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ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดซือจัดจ้าง
สําเร็จก่อนกําหนดเวลา ของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
จันทร์จิรา โสภาวรรณ1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ2

บทคัดย่อ
การวิ จั ยเรื อง “ศึ ก ษาปั จ จั ยทีส่ งผลต่ อ ความสํา เร็จ ของการจัดซื อจั ดจ้ า ง สํา เร็จ ก่ อน
กําหนดเวลา ของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม” เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ
มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อการจัดซือจัดจ้ างสําเร็จก่อนกําหนดเวลา ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย คือ ผู้ปฏิบัติงานด้ านการจัดซือจัดจ้ างของสํานักงานปลั ดกระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ และสังคม ประกอบด้ วย ข้ าราชการ และพนักงานราชการ จํานวน ราย
ผู้ วิจั ยใช้ วิ ธีก ารเลื อ กตัวอย่ า งโดยการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้ คุณสมบั ติตามมาตรฐานกํา หนด
ตําแหน่ งของสํานักงานข้ าราชการพลเรือนเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ หน้ าทีความรั บผิดชอบ
หลัก ลักษณะงานทีปฏิบัติ และงานทีได้ รับมอบหมาย ตามนโยบายของสํานักงานปลัดกระทรวง
ดิ จิ ทัล เพื อเศรษฐกิจ และสัง คม การวิ จั ย ครั งนี ผู้ วิ จั ย ได้ ท าํ การศึ ก ษาภาคสนาม ณ สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม โดยการสังเกตการณ์ การร่วมปฏิบัติงานการจัดซือ
จั ดจ้ า ง และการสัมภาษณ์ เ ชิ งลึ ก ตามประเด็น คําถามทีกําหนดหั ว ข้ อ ไว้ ซึ งเก็บ รวบรวมข้ อมูล
ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.
ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีการ
พรรณาประกอบตารางข้ อ มู ล และนํา เสนอผลการวิ จั ย ด้ ว ยวิ ธีก ารพรรณนาเรี ย งลํา ดั บ เป็ น
หมวดหมู่ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ทีส่ ง ผลต่ อ ความสํา เร็จ ของการจั ด ซื อจั ด จ้ า ง สํา เร็จ ก่ อ น
กําหนดเวลา ของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม มีหลายปัจจัย ดังนี ปัจจัย
แรก คือ ปั จจัยด้ านบุคลากร ปั จจัยรองลงมา คือ ปั จจัยด้ านการบริหาร ซึงมีค่าเท่ากันกับปั จจัย
ด้ านการมีส่วนร่วม
จากการวิจัยในครังนีมีข้อเสนอแนะเกียวกับการพัฒนาปั จจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จของ
การจั ดซื อจั ดจ้ า งว่ า หน่ วยงานควรวางแผนเพื อพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดับ อย่ า งทัวถึ ง เพื อให้
บุคลากรมีความรู้ มีความเข้ าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการจัดซือจัดจ้ างโดยต้ องดําเนิน
กระบวนการต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ซึงจะส่งผลให้ การจัดซือจัดจ้ างในแต่ละครั งประสบ
ผลสําเร็จ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์ทกรมบั
ี
ญชีกลางกําหนด
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นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก
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คํ า สํ า คัญ ปั จ จั ย ที ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ การจั ด ซื อจั ด จ้ าง หลั ก ธรรมาภิ บ าล (GOOD
GOVERNANCE)
บทนํา
การจั ดซื อจั ดจ้ า งและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐเป็ นกระบวนการทีเกียวข้ อ งกับทุ ก ส่ ว น
ราชการ กล่าวคือ ทุกส่วนราชการจําเป็ นต้ องดําเนินการจัดซือจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เพือให้ มีพัสดุไว้ ใช้ ในการปฏิบัติราชการซึงมีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการ
แผ่ นดินของส่วนราชการต้ อ งเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีการบริ หารกิจการบ้ านเมื อ งทีดี ซึง
สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.
กล่าวคือ การบริหารราชการแผ่นดินต้ องเป็ นไปเพือประโยชน์สขุ ของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลด
ขันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ อํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้ องการของประชาชน
ในปั จจุ บันรั ฐบาลได้ ตราพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้ างและการบริหารพั สดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
เพือกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ เป็ นมาตรฐานกลางให้ ส่วนราชการองค์การมหาชน
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอืนของรัฐใช้ เป็ นหลักปฏิบัติวัตถุประสงค์หลักของพระราชบัญญัติฯ คือ
ต้ องการเปิ ดข้ อมูลสู่สาธารณชนให้ มาทีสุดเพือให้ เกิดความโปร่งใสและเปิ ดโอกาสให้ มีการแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ลดปั ญหาการทุจริ ตและมีการใช้ จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
อย่างคุ้มค่าปัจจุบันการจัดซือจัดจ้ างสามารถดําเนินการได้ วิธี (อ้ างอิงจาก พระราชบัญญัติการ
จัดซือจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
) กล่าวคือการจัดซือจัดจ้ างด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Bidding) การจั ด ซื อจั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธีคั ด เลื อ กการจั ด ซื อจั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงตามลําดับการจัดซือจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐจําเป็ นต้ องดําเนินการภายใต้
กฎหมาย ระเบี ยบ กฎกระทรวง และหนั งสือ เวี ยนต่ าง ๆ ซึ งมี ก ารปรั บ เปลี ยนบ่ อยครั งทําให้
ผู้ปฏิบัติงานต้ องศึกษาให้ เข้ าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอย่างแท้ จริงเพือให้ การจัดซือจัดจ้ าง
และการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ ถู ก ต้ องตามหลั กเกณฑ์แ ละแนวทางปฏิบั ติ และเจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
วัตถุประสงค์ในการวิจยั
เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดซือจัดจ้ างสําเร็จก่อนกําหนดเวลาของ
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
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ขอบเขตในการวิจยั
ประชากรทีใช้ ในการศึกษาและพืนที
ประชากรทีผู้ วิ จั ย ใช้ ศึ ก ษาในครั งนี คื อ ผู้ ป ฏิบั ติ ง านเกี ยวกั บ การจั ด ซื อจั ด จ้ า ง ซึ ง
ประกอบด้ วยข้ าราชการ และพนักงานราชการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม จํานวน 10 คน ซึงผู้บริหาร ข้ าราชการและพนักงานราชการ เหล่านี ต้ องประสบกับ
ปั ญหาการจัดทําโครงการเร่ งด่วน ทีต้ องดําเนิ นการจั ดซือจั ดจ้ างจากเงินงบประมาณเหลื อจ่ าย
ประจําปี ของแต่ละปี จําเป็ นต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาทีกําหนด เนืองจากหาก
ดําเนินการแล้ วเสร็จ หรือไม่ทนั ตามกําหนดเวลาดังกล่าว งบประมาณเหลือจ่ายจะถูกพับไป
ขอบเขตด้ านเนือหา
ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดซือจัดจ้ าง สําเร็จก่อนกําหนดเวลา ปัจจัยที
ต้ องการศึกษา ได้ แก่ ปัจจัยด้ านบุคลากร ปัจจัยด้ านการสือสาร ปัจจัยด้ านการบริหาร และปัจจัย
ด้ านการมีส่วนร่ วม โดยผู้วิจัยได้ ศึกษาวิจัยภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี ยวกั บ การจั ด ซื อจั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.
ซึ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ หรื อ
เจตนารมณ์ตรงกับแนวคิดเกียวกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของการบริหารกิจการ
บ้ านเมืองทีดี
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตังแต่เดือนสิงหาคม
ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 3
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการวิจยั
1) ทราบถึงปั จจั ยทีส่งผลต่ อความสําเร็จของการดําเนิ นการจั ดซือจัดจ้ าง สําเร็จก่อน
กําหนดเวลา และข้ อมู ลทีได้ จากการวิ จัยในครั งนี สามารถนําไปใช้ วางแผน และปรั บเปลี ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
2) ทราบถึงระดับความรู้ ความเข้ าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการจัดซือจัดจ้ าง
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้ านการจัดซือจัดจ้ าง ของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยในครังนีสามารถจะนําไปใช้ ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ ความเข้ าใจ ของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
3) ผู้ทสนใจสามารถนํ
ี
าข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยในครังนีไปเป็ นแนวทางการศึกษาในเรื องที
เกียวข้ องต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยทีส่งผลต่อความสําเร็ จ
- ปั จจัยด้านบุคลากร
- ปั จจัยด้านการสื อสาร
- ปั จจัยด้านการบริ หาร
- ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วม

กระบวนการจัดซือจัดจ้าง
สําเร็ จก่อนกําหนดเวลา

วิธีการวิจยั
การวิ จั ย ครั งนี เป็ นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย ได้ ล งศึ ก ษาภาคสนาม ณ สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม โดยการสังเกตการณ์ การร่วมปฏิบัติงานการจัดซือ
จัดจ้ าง และการสัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นคําถามทีกําหนดหัวข้ อไว้ ประกอบกับประเด็นคําถาม
แบบปลายเปิ ด เพือให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นเพิมเติมในประเด็นทีต้ องการนําเสนอ
จากนันผู้วิจัยจะนําประเด็นคําถามแบบปลายเปิ ดมาวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลเพือใช้ ในการ
อภิปรายผล
การออกแบบการวิจยั
สิงทีต้องการศึกษา
เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผล
ต่อความสําเร็จของการ
จัดซือจัดจ้ างสําเร็จก่อน
กําหนดเวลา
- ปัจจัยด้ านบุคลากร
- ปัจจัยด้ านการสือสาร
- ปัจจัยด้ านการบริหาร
- ปัจจัยด้ านการมีส่วน
ร่วม

ระเบียบวิธีวิจยั
ประชากร
วิธีการวิจยั
- แนวคิดเกียวกับหลักธรร บุคลากรของ
- การวิเคราะห์เอกสาร
มา
สํานักงาน
- การสังเกตกาณ์
ภิบาล(Good
ปลัดกระทรวง
-การร่วมปฏิบัติงาน
กระทรวงดิจิทลั เพือ -การสัมภาษณ์
Governance)
เศรษฐกิจและสังคม ผู้ปฏิบัติงานด้ านการ
การบริหารกิจการ
จํานวน 10 คน
จัดซือจัดจ้ าง
บ้ านเมืองทีดี
เชิงลึกแบบปลายปิ ด
- แนวคิดและหลักเกณฑ์
และแบบเปิ ดตามหัวข้ อ
เกียวกับการจัดซือจัดจ้ าง
ทีกําหนดไว้
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
แนวคิดและทฤษฎี
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เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
การวิจัยครังนีใช้ วิธีสังเกตการณ์โดยการร่ วมปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์ เชิงลึกเป็ น
เครืองมือในการวิจัย คําถามในแบบสัมภาษณ์ประกอบด้ วยข้ อมูล 2 ส่วน คือ 1) ข้ อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่ มผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด และ2) คํา ถามประกอบแบบสอบถาม
กรณีศึกษาวิจัยซึงเป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ดเพือให้ ได้ ข้อมูลในหลายมิติ ทังข้ อมูลเชิงกว้ าง
และข้ อมูลเชิงลึก
เนือหาคําถามในแบบสอบถามมีลักษณะเพือทราบข้ อมูลส่วนบุคคล ระดับความรู้ ความ
เข้ าใจเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการจัดซือจัดจ้ าง และปั จจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จ
ของการจัดซือจัดจ้ างสําเร็จก่อนกําหนดเวลา ได้ แก่ ปั จจัยด้ านบุคลากร ปั จจัยด้ านการบริ หาร
(ทรัพยากร คน เงิน เวลา) ปัจจัยด้ านการสือสาร และปัจจัยด้ านการมีส่วนร่วม
ทังนี เพื อหาแนวโน้ มในการพั ฒ นาบุ คลากรผู้ ป ฏิบั ติงานด้ า นการจั ดซื อจั ดจ้ า ง ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักเกณฑ์
การจัดซือจัดจ้ าง ส่งผลให้ การจัดซือจัดจ้ างประสบผลสําเร็จก่อนกําหนดเวลา และบรรลุเป้ าหมาย
ตามทีกําหนดไว้ ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครังนีผู้วิจัยได้ วิจัยเอกสารจากการทบทวนวรรณกรรม ในส่วนของกฎหมาย
ระเบี ยบ หนั งสือ เวี ยน วิ ทยานิ พ นธ์ สารนิ พ นธ์ บทความวิ ช าการ วารสาร และผลงานวิ จั ย ที
เกียวข้ องกับการจัดซือจัดจ้ างซึงต้ องดําเนินการภายใต้ หลักธรรมาภิบาล และงานวิ จัยเกียวกับ
ปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จ เพือรวบรวมข้ อมูลมาใช้ ในการกําหนดรูปแบบ และกรอบคําถามการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยครังนี ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์ออกเป็ น ส่วน
ประกอบด้ วย 1) ลักษณะข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 2) ลักษณะงานที
ปฏิบัติ คือ หน้ าทีความรับผิดชอบหลัก และ3) งานทีได้ รับมอบหมายตามนโยบายของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม โดยข้ อมูลในส่วนนีผู้วิจัยใช้ วิธีก ารพรรณาประกอบ
ตารางข้ อมูล
การนําเสนอผลการวิจยั
การนําเสนอผลการวิจัยด้ านข้ อมูลส่วนบุคคลของประชากรผู้ให้ ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ วิธีการ
พรรณนาประกอบตารางข้ อ มู ล ในส่ ว นของผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี ยวกั บ ปั จ จั ย ที ส่ ง ผลต่ อ
ความสําเร็จของการจัดซือจัดจ้ างสําเร็จก่อนกําหนดเวลา และระดับความรู้ ระดับความเข้ าใจของ

537

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้ านการจัดซือจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสํานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทลั เพือเศรษฐกิจ ผู้วิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยด้ วยวิธกี ารพรรณนาเรียงลําดับเป็ นหมวดหมู่
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเกียวข้อง
1) แนวคิ ด เกี ยวกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) ของการบริ ห ารกิ จ การ
บ้ านเมืองทีดี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการสร้ างระบบบริหารกิจการบ้ านเมืองและสังคม
ทีดี พ.ศ.
(
น. ) ได้ ให้ ความหมายว่ า การบริ หารกิจการบ้ านเมืองและสังคมทีดี
คือ แนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้ สังคมทังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึง
ครอบคลุมไปถึงฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายปฏิบัติการ ฝ่ ายราชการ และฝ่ ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็ นพลังก่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยังยืน และเป็ นส่วนเสริม
ความเข้ มแข็งหรือสร้ างภูมิค้ ุมกันแก่ประเทศเพือบรรเทา ป้ องกัน หรือแก้ ไขเยียวยาภาวะวิกฤต
ภยันตรายทีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สกึ ถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมี
ส่ ว นร่ ว ม อั น เป็ นคุ ณ ลั ก ษณะสํา คั ญ ของศั ก ดิ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข สอดคล้ องกับความเป็ นไทย รัฐธรรมนูญ และ
กระแสโลกยุคปั จจุ บัน พระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองทีดี
พ.ศ.
, (2546) เนืองจากมีการปฏิรูประบบราชการเพือให้ การปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้ บริการแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึนการบริ
หารราชการและการปฏิบัติหน้ าทีของส่วนราชการต้ องใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี เพื อ
วัตถุประสงค์ ดังนี ( ) เพือให้ การบริหารราชการเป็ นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชน ( ) เกิด
ผลสัมฤทธิต่ อภารกิจของรั ฐ ( ) มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้ มค่ าในเชิ งภารกิจของรั ฐ ( ) ลด
ขั นตอนการปฏิ บั ติ ง านที เกิ น ความจํ า เป็ น( ) ประชาชนได้ รั บ การอํา นวยความสะดวก
และได้ รับการตอบสนองความต้ องการ ( ) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมําเสมอ
2) แนวคิ ด และหลั ก เกณฑ์ เ กี ยวกั บ การจั ด ซื อจั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พระราชบั ญ ญั ติก ารจั ด ซื อจั ดจ้ า งและการบริ หารพั ส ดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 มี เ จตนารมณ์ เ พื อ
ให้ การดําเนินการจัดซือจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานทีเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพือให้ หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้ เป็ นหลัก
ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนให้ มากทีสุดเพือให้ เกิดความโปร่ งใสและเปิ ด
โอกาสให้ มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม มีการดําเนินการจัดซือจัดจ้ างทีคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของ
การใช้ งานเป็ นสําคัญ ซึงจะก่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการใช้ จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงาน
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึงจะทําให้ การจัดซือจัดจ้ างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล
รวมทังเพือให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ ซึงเป็ นมาตรการหนึงเพือป้ องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอืน ๆ เช่น การจัดซือจัดจ้ างด้ ว ยวิธีการ
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึงจะทําให้ เกิดความโปร่ งใสในการดําเนินการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ อันจะเป็ น
การสร้ างความเชือมันให้ กับสาธารณชน และก่อให้ เกิดผลดีกับการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐให้ เป็ น
ทียอมรั บโดยทัวกัน (พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพั สดุภาครั ฐ พ.ศ. 256 ,
บทเฉพาะกาล)
3) วรรณกรรมทีเกียวข้ องกับปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จ ดังนี
ปทุมไฉไล สิงหนาท และคณะ (
น. 110 - 112) ได้ ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่ อ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของสถานศึกษาขัน
พืนฐาน
ภาคภูมิ มิงมิตร (
น. 11) ได้ ศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จในการจัดการความรู้
ของรัฐสภา ซึงการศึกษาครังนีถือเป็ นการศึกษาปฐมบทของการศึกษาปั จจัยแห่งความสําเร็จใน
การจัดการความรู้ในบริบทของรัฐสภา
ภัทรานิ ษฐ์ ทองสามสี และ ธีร ะวั ฒน์ จั น ทึก (
น. ) ได้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ความสัม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย ทีส่ ง ผลต่ อ ความสํา เร็จ ในโครงการทุ น พั ฒ นาแผนธุ ร กิ จ
นวัตกรรม กรณีศึกษาพืนทีภาคกลาง
ธาราภรณ์ อ่างแก้ ว (
น. 286) ได้ ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จในการ
เยียวยาผู้ทได้
ี รับผลกระทบจากการเปิ ดเสรีทางการค้ า กรณีศึกษา: กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
และวิเคราะห์ระเบียบหรือกฏหมายทีเกียวข้ องกับกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ข้อค้นพบ
ปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดซือจัดจ้ าง สําเร็จก่อนกําหนดเวลา ของสํานักงาน
ปลั ดกระทรวงดิจิ ทัลเพื อเศรษฐกิจ และสังคม มีหลายปั จ จั ย ดังนี ปั จ จั ยแรก คือ ปั จ จั ยด้ า น
บุคลากร ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยด้ านการบริหาร ซึงมีค่าเท่ากันกับปัจจัยด้ านการมีส่วนร่วม
การวิ จั ย เรื อง ศึ ก ษาปั จ จั ย ทีส่ ง ผลต่ อ ความสํา เร็จ ของการจั ด ซื อจั ด จ้ า ง สํา เร็จ ก่ อ น
กําหนดเวลา ของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม พบข้ อมูล ดังนี
1) ข้ อ มู ลส่ว นบุ คคล ผลการวิ จั ยพบว่ า กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมู ลเป็ นข้ า ราชการและพนั กงาน
ราชการทีปฏิบัติงานการจัดซือจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยแบ่งตามลักษณะงานทีปฏิบัติ
ได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมู ลทีปฏิบัติงานการจัดซื อจั ดจ้ างตามลักษณะงานทีปฏิบัติ หรื อ
ปฏิบั ติ ง านตรงตามตํา แหน่ ง และกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทีปฏิบั ติ ง านการจั ด ซื อจั ด จ้ า งตามทีได้ รั บ
มอบหมาย หรือตามนโยบายของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
2) ความจําเป็ นต้ องดําเนินการจัดซือจัดจ้ างอย่างเร่ งด่วนในช่วงใกล้ สินปี งบประมาณ
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ เคยมีความจําเป็ นต้ องดําเนินการจัดซือจัดจ้ างอย่า ง
เร่ ง ด่ ว น จํา นวน 8 ราย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 80 และกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทีไม่ เ คยมี ค วามจํา เป็ นต้ อ ง
ดําเนินการจัดซือจัดจ้ างอย่างเร่งด่วน จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20
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3) ปัญหาด้ านการจัดหาพัสดุ ในสถานการณ์ทต้ี องดําเนินการจัดซือจัดจ้ างอย่างเร่ งด่วน
ในช่วงใกล้ สนปี
ิ งบประมาณ และแนวทางแก้ ไข ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทีปฏิบัติงานการ
จัดซือจัดจ้ างภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ประสบปัญหาและไม่มีแนวทาแก้ ไข เนืองจาก
ไม่มีความจําเป็ นต้ องดําเนินการจัดซือจัดจ้ างในช่ วงใกล้ สินปี งบประมาณ ในส่วนของกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลทีปฏิบัติงานการจัดซือจัดจ้ างภายในวงเงินตังแต่ 500,001 บาท ขึนไป และจัดซือจัดจ้ างทุก
วงเงินงบประมาณ มีปัญหาเกียวกับระยะเวลาสําหรับการดําเนินการจัดซือจัดจ้ างทีมีจาํ กัด ซึงถือ
เป็ นความเสียงให้ การจัดซือจัดจ้ างครังนัน ๆ ไม่สาํ เร็จ
แนวทางการแก้ ไขปัญหาในการจัดซือจัดจ้ าง คือ ประชุมร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน
ประเมิ น ความต้ อ งการหรื อ ความเร่ ง ด่ ว นของพั ส ดุ ที จํา เป็ นต้ อ งดํา เนิ น การจั ด หาก่ อ นเริ ม
กระบวนการจัดซือจัดจ้ าง เสนอผู้มีอาํ นาจแต่ งตังบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ หรื อความ
เชียวชาญเฉพาะด้ าน เพือกําหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสําหรับใช้ ใน
การจัดซือจัดจ้ างหรื อการจัดหาพั สดุ เพื อไม่ให้ เกิดความล่ าช้ า และลดปั ญหาพั สดุไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้ งาน
4) ระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก เกณฑ์และวิ ธีก ารเกียวกับ การจั ดซื อจั ดจ้ า งของ
บุคลากร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทีปฏิบัติงานการจัดซือจัดจ้ างภายในวงเงินงบประมาณ
ตังแต่ , บาท ขึนไป และปฏิบัติงานการจัดซือจัดจ้ างทุกวงเงินงบประมาณ มีระดับความรู้
ความเข้ าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการจัดซือจัดจ้ าง มากกว่ากลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทีปฏิบัติงาน
การจัดซือจัดจ้ างภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน , บาท
5) ปั จจั ยทีส่งผลกระทบต่ อความสําเร็จของการจั ดซื อจั ดจ้ างในหน่ วยงาน ผลการวิ จั ย
พบว่า กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง 2 กลุ่ม มีความเห็นสอดคล้ องกันว่า ทุกปัจจัยส่งผลกระทบต่อความสําเร็จ
ของการจัดซือจัดจ้ างในหน่วยงาน แต่ให้ ความสําคัญต่อระดับความรู้ ความเข้ าใจในหลักเกณฑ์และ
วิ ธีการเกียวกับการจัดซื อจัดจ้ างของบุคลากรมากทีสุด เนืองจากกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ า หาก
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้ าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการจัดซือจัดจ้ างแล้ ว ย่อมจะส่งผล
ให้ ก ารดํา เนิ น การจั ดซื อจั ดจ้ า งเกิ ดความล่ า ช้ า หรื ออาจไม่ ป ระสบผลสํา เร็จ นอกจากนี ยั ง มี
ข้ อเสนอแนะว่ าให้ หน่ วยงานจั ดอัตรากําลั งให้ เพี ยงพอกับปริ มาณงานทีรั บผิ ดชอบ หรื อทีได้ รั บ
มอบหมาย เพือให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากทีสุด
6) ปั จจัยทีจะส่งผลให้ การดําเนินงานการจัดซือจัดจ้ างในหน่วยงานประสบผลสําเร็จได้
เร็ว ทีสุ ด ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย แรกทีกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จํา นวน คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ มี
ความเห็น ว่ า จะส่ ง ผลให้ ก ารจั ด ซื อจั ด จ้ า งประสบผลสํา เร็จ เร็ว ที สุ ด คื อ ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากร
รองลงมา คือ ปั จจัยด้ านการบริหาร ซึงมีจาํ นวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 เท่ากันกับปั จจัยด้ าน
การมีส่วนร่วม
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7) ปั จจัยทีสามารถพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพมากขึนเพื อให้ การดําเนินงานจัดซือจัดจ้ าง
หรือการจัดหาพัสดุประสบผลสําเร็จก่อนกําหนดเวลา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ ข้อมู ลส่วนใหญ่
จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ มีความเห็นว่า ปั จจัยด้ านบุคลากร (ระดับความรู้ ความเข้ าใจ
เกียวกับ หลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธีก ารเกียวกับการจั ดซื อจั ดจ้ าง) เป็ นปั จ จั ยทีสามารถพั ฒนาได้ โดย
สามารถพัฒนาด้ วยการส่งเสริม ให้ ความรู้ เกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซือจั ดจ้ าง และผู้ให้
ข้ อมูลระดับผู้บริหาร จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10 มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้ านการมีส่วนร่วม
เป็ นปั จจัยทีสามารถพั ฒนาได้ และผู้ให้ ข้อมูลระดับผู้บริหาร จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10 มี
ความเห็นว่า ปัจจัยด้ านบุคลากร ปัจจัยด้ านการบริหาร ปัจจัยด้ านการสือสาร และปัจจัยด้ านการมี
ส่วนร่วม เป็ นปัจจัยทีสามารถพัฒนาได้ ทงหมด
ั
8) ปั จจัยอืน ๆ ทีจะส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดซือจัดจ้ างสําเร็จก่อนกําหนดเวลา
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70 มีความเห็นว่ า ปั จจัยอืนทีจะ
ส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดซือจัดจ้ าง สําเร็จก่อนกําหนดเวลา คือ ปัจจัยด้ านระบบการจัดซือ
จัดจ้ างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และอุปกรณ์เทคโนโลยีสาํ หรับใช้ ในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
1) ข้ อเสนอแนะเกียวกับการพัฒนาปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดซือจัดจ้ าง
ผลการวิจัยทีพบว่า ปัจจัยทีสามารถพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพมากขึนเพือให้ การดําเนินงานการ
จัดซือจัดจ้ างประสบผลสําเร็จก่อนกําหนดเวลา ของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจ
และสังคม จากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลร้ อยละ 80 ให้ ความเห็นว่าปัจจัยด้ านบุคลากร คือปัจจัยทีสามารถ
พัฒนาได้ กล่าวคือ หากบุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกียวกับการ
จัดซือจัดจ้ าง ย่อมส่งผลให้ การจัดซือจัดจ้ างสําเร็จก่อนกําหนดเวลา เป็ นต้ น
ในการนี ผู้วิจัยมองว่าทุกหน่วยงานมีความจําเป็ นต้ องดําเนินการจัดซือจัดจ้ าง เพือจัดหา
พัสดุไว้ ใช้ ในส่วนราชการของตนเอง และในปัจจุบัน สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจ
และสังคม ได้ มอบอํานาจให้ แก่ สํานัก กอง กลุ่ม ศูนย์ สามารถดําเนินการจัดซือจัดจ้ างได้ เอง
ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท (ข้ อมูล ณ วันที 1 มกราคม 2563) ดังนัน เห็น
ควรพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ทเกี
ี ยวข้ องให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักเกณฑ์และวิธกี าร
เกียวกับการจัดซือจัดจ้ างเพือให้ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ อย่างถูกต้ อง ตรงตามกฎหมาย และ
ระเบียบต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง
2) ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป
การวิจัยในครั งต่อไปควรวิจัยเพื อศึกษาแนวทางการพั ฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการ
จัดซือจั ดจ้ าง ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลั กเกณฑ์และวิ ธีการเกียวกับการจั ดซื อจั ดจ้ า ง ทังนี
เพื อให้ ท ราบแนวทางการพั ฒ นา หรื อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจของบุ ค ลากรให้ ส ามารถ
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ดําเนินการจัดซือจัดจ้ างได้ ทุกวิธี และสามารถนําข้ อมู ลทีได้ จากการวิ จัยในครังนี ไปใช้ วางแผน
สําหรับพัฒนาบุคลากรต่อไป
บรรณานุกรม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการสร้ างระบบบริหารกิจการบ้ านเมืองและสังคมทีดี พ.ศ.
2542. (2542).
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี พ.ศ. 2546. (2546)
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. (2561). หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้ า.
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. (2560).
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.
(2560).
ปทุมไฉไล สิงหนาท และคณะ. (2559 : 110 - 112). (วารสารชุมชนวิจัย ปี ที 10 ฉบับที 3
(กันยายน – ธันวาคม 2559). ปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของสถานศึกษาขันพืนฐาน.
ภาคภูมิ มิงมิตร. (2560 : 11). (วารสารธุรกิจปริทศั น์ ปี ที 9 ฉบับที 1 (มกราคม – มิถุนายน
2560). จจัยแห่งความสําเร็จในการจัดการความรู้ของรัฐสภา.
ภัทรานิษฐ์ ทองสามสี และ ธีระวัฒน์ จันทึก. (2559 : 88). วารสารราชมงคลล้ านนา ปี ที 4 ฉบับ
ที 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559). วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่งผล
ต่อความสําเร็จ ในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม กรณีศึกษาพืนทีภาคกลาง.
ธาราภรณ์ อ่างแก้ ว. (2560 : น. 286). ปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จในการเยียวยาผู้ทได้
ี รับ
ผลกระทบจากการเปิ ดเสรีทางการค้ า กรณีศึกษา: กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์.
วารสารวิจัย และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

