
 
 

พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจ้างใน
มหาวทิยาลยัมหิดล (ศาลายา) ตามความคดิเห็นของเจ้าหน้าที่พสัดุ 

 
รมยร์วนิท ์หอมสวรรค ์1 
ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี2 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ัง น้ี มีว ัตถุประสงค์ 1)  เพื่อ เปรียบเทียบประสิทธิผลการจัด ซ้ือจัดจ้างใน
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ของเจ้าหน้าท่ีพสัดุ 2) ศึกษาระดับ
ประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ และ 3) 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเจา้หนา้ท่ีพสัดุกบัพฤติกรรมการจดัซ้ือจดั
จา้งในหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) โดยผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานในมหาวิทยาลยัมหิดล 
(ศาลายา) ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือบริการพสัดุ หรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ  านาจ
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจดัซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุ ในมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และ
ส านกังานอธิการบดี ท าการเลือกผูใ้หข้อ้มูลโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non – Probability sampling) ค  านึงถึง
ความสะดวกและเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีมีลกัษณะเฉพาะกลุ่มงานพสัดุ
และไม่ตอ้งการเปรียบเทียบกบักลุ่มงานอ่ืน โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 90 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล
เป็นแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และการวเิคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ก าหนดระดับนัยส าคญัท่ี .05 ในการหาอิทธิพลระหว่างตวัแปร
อิสระกบัตวัแปรตาม ผลการศึกษาคน้ควา้สรุปไดด้งัน้ี  
 1.  ประสิทธิผลการจัดซ้ือจัดจ้างในมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ  าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของเจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในงานพสัดุ ต าแหน่ง และ
หนา้ท่ี ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งจากพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยขีองเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
ไม่แตกต่าง  

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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 2. ระดบัประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) ตามความคิดเห็นของ
เจา้หนา้ท่ีพสัดุจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้น
ประหยดังบประมาณ รองลงมาคือ ดา้นระยะเวลาในการจดัซ้ือจดัจา้ง ต่อมาคือดา้นกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 
รองมาตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นคุณภาพพสัดุ  
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีของเจา้หนา้ท่ีพสัดุกบัพฤติกรรมการจดัซ้ือ
จดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) พบวา่ ดา้นความกงัวล มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัซ้ือจดั
จา้งจากพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยขีองเจา้หนา้ท่ีพสัดุมากท่ีสุดโดยจดัในระดบัสูง รองลงมาคือ ดา้นความถ่ี
และความต่อเน่ืองในการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีจดัในระดบัสูง ต่อมาคือ ดา้นความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลยี
จดัในระดบัสูง ดา้นความคาดหวงัจากการใชเ้ทคโนโลยจีดัในระดบัสูง ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งจากพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยขีองเจา้หนา้ท่ีพสัดุนอ้ยท่ีสุดคือดา้นอิทธิพล
จากสังคมจดัในระดบัสูง  
 ปัจจยัต่าง ๆ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัซ้ือจดั
จา้งของเจา้หน้าท่ีพสัดุไดร้้อยละ 78.10 โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งของเจา้หน้าท่ี
พสัดุ จ  านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลยี และดา้นความถ่ีและความต่อเน่ืองในการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลย ี 
 
ค าส าคญั : พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลย,ี ประสิทธิผล, จดัซ้ือจดัจา้ง 
 

บทน า 
 การบริหารงานพสัดุ หมายถึง การใชอ้  านาจในการจดัการเก่ียวกบัการพสัดุ ไดแ้ก่ การจดัซ้ือ จดั
จา้ง การเช่า การแลกเปล่ียน การควบคุม และการจ าหน่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ภายใตพ้ระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560             
ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ตามประกาศกฎกระทรวงการคลงัและประกาศคณะกรรมการต่างๆ รวมถึงการแจง้เวียนซกัซ้อม
ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติังานพสัดุ ตามระเบียบของกระทรวงการคลงั เพื่อให้การด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัและสร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัทุกภาคส่วนโดยมีหลกัการส าคญัท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม คุม้ค่าในการใชจ่้ายเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ป้องกนัการทุจริต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัการส าคญัของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจา้งหรือบริการพสัดุ หรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ  านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการ
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จดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือบริการ
พสัดุ หรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ  านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหาร
พสัดุของหน่วยงานของรัฐ เช่น หวัหนา้หน่วยงานของรัฐหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย และคณะกรรมการแต่งตั้ง
ตามระเบียบ ฯ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและวิธีปฏิบติัในการ
จดัซ้ือจดัจา้ง ทั้งสินคา้ บริการทัว่ไปและงานก่อสร้าง 
 ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ไดพ้ฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐโดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อ 1) สร้างมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2) เพิ่มความ
โปร่งใสและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 3) เป็นแหล่งขอ้มูลให้หน่วยงานภาครัฐไปอา้งอิงใน
การก าหนดราคากลางและของบประมาณ 4) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน 5) เพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นระบบท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐและ
เอกชนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง และงานพสัดุภาครัฐไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง โปร่งใส ลด
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ ลดความผิดพลาดในการปฏิบติัตามระเบียบ ลดความซ ้ าซ้อนการบนัทึกขอ้มูล ซ่ึง
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) และหวัหนา้ส่วนงานสามารถติดตามขอ้มูลงานจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
ไดแ้บบออนไลน์และเป็นปัจจุบนัรวมถึงการติดตามและเร่งรัดการใชจ่้ายเงินงบประมาณไดอี้กดว้ย 
 ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 
เป็นระบบท่ีใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกหน่วยงานของรัฐทัว่ประเทศ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เจ้าหน้าท่ีพสัดุจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บเลต โปรแกรม ระบบประมวลผล โปรแกรมตาราง
ค านวณ โปรแกรมน าเสนองาน ส่ือออนไลน์ รวมถึงแอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ขอ้มูล
ถูกตอ้งและชดัเจน ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและลดการจดัท าเอกสารท าให้ปริมาณการใช้กระดาษลด
นอ้ยลง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน โดยคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ด าเนินการก าหนดทกัษะด้านดิจิทลัของขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ทุกส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ องคก์รกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใชเ้ป็นกรอบแนวทางใน
การพฒันาบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทลัจึง (ร่าง) แนวทางการพฒันาทกัษะดา้น
ดิจิทลัของขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทลั และก าหนดทกัษะดา้นดิจิทลั
ของราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อสร้างและพฒันาบุคลากรให้มีกรอบความคิด
และทักษะท่ีจ าเป็นท่ีจะสนับสนุนการด าเนินตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวงัของบุคคลในการ
ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทลั หรือการเป็นภาคราชการท่ีมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 

613



 

 

รัฐบาลแบบเปิดและเช่ือมโยงกนัรัฐบาลท่ีมีความทนัสมยัและยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และรัฐบาลท่ีมี
วฒันธรรมดิจิทลั โดยไม่ครอบคลุมถึงทกัษะเฉพาะทางส าหรับวชิาชีพ (Professional Skills)  
 ทกัษะด้านดิจิทลัของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ  
 1. ความสามารถ หมายถึง กลุ่มพฤติกรรมท่ีบุคลากรภาครัฐควรแสดงออกเพื่อให้ปฏิบติัตาม
บทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวงัเพื่อการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทลัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. ความรู้ หมายถึง ความเขา้ใจเชิงวชิาการและวชิาชีพท่ีขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐควรตอ้งมี
เพื่อให้ปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวงัในการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ประสบการณ์ หมายถึง ส่ิงท่ีขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐเคยปฏิบติั เคยกระท า  
เคยสัมผสั หรือไดพ้บเห็นมาในอดีตท่ีสนบัสนุนให้การปฏิบติัตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวงัในการ
ปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทลั เกิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. คุณลกัษณะ หมายถึง นิสัย ความชอบ และแรงจูงใจของบุคลากรท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานและความส าเร็จในงาน อนัจะมีส่วนสนบัสนุนการปฏิบติัตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวงัใน
การปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทลั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การวิจยัน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
จดัซ้ือจดัจา้งของมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) ตามความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีพสัดุ จ  านวน 12 คณะ ใน
มหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) เน่ืองจากเป็นผูป้ฏิบติังานจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีบทบาทส าคญัในการสนนัสนุนการ
บริหารงานของมหาวิทยาลยัมหิดล และเป็นผูใ้ช้ เทคโนโลยีและโปรแกรมการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ในงานจดัซ้ือจดัจ้างของหน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลยัมหิดล (ศาลายา) เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวทิยาลยัมหิดล 
 

วตัถุประสงค์งานวจิัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) จ  าแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
2. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) ตามความ

คิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเจ้าหน้าท่ีพัสดุกับ

พฤติกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวทิยาลยัมหิดล (ศาลายา) 
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สมมติฐานงานวจิัย  
1. สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
แตกต่างกนั 

2. สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดซ้ือจัดจ้างมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวทิยาลยัมหิดล (ศาลายา) 

 
ขอบเขตงานวจิัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและพืน้ที่ 
 กลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษา คือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ในมหาวทิยาลยัมหิดล (ศาลายา) จ  านวน 12 คณะ
และส านักงานอธิการบดี ซ่ึงประกอบดว้ย ส านักงานอธิการบดี บณัฑิตวิทยาลยั หอสมุดและคลงัความรู้  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
คณะศิลปะศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบ าบัด คณะวิทยาศาสตรร์ คณะสังคมและ
มนุษยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศ์าสตร์ 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
  การศึกษาพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี ท่ี ส่ งผลต่อประสิทธิผลการจัด ซ้ือจัดจ้างใน
มหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ โดยผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตการศึกษาจาก
ทฤษฎีการกระท าท่ีมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior : TPB) ทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 
และแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บแบบสอบถามเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 

2.1 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกใน- 

การใช้งาน  

(Facilitating Conditions)  

2.2 ด้านความคาดหวังจากการใช้-

เทคโนโลยี  

(Performance Expectancy) 

2.3 ด้านอทิธพิลจากสังคม  

(Social Influence) 

2.4 ด้านความเข้ากนัได้ของเทคโนโลยี   

     (Perceived Compatibility)   

2.5 ความกงัวล (Anxiety) 

2.6 ความถี่ และความต่อเน่ืองในการใช้

อุปกรณ์เทคโนโลยี 

     (Frequency and Continuity) 

  

2. พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีที่ 

ของเจา้หนา้ทีพ่สัดุ 

1.1 เพศ (Gender) 

1.2 อายุ (Age) 

1.3 ระดับการศึกษา (Education) 

1.4 ประสบการณ์ (Experience) 

1.5 ต าแหน่ง (Position) 

1.6 หน้าที่ความรับผิดชอบในงานพัสดุ 

 (Responsibility) 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์

 

3.1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง      

      (Procurement Process) 

3.2 คุณภาพพัสดุ (Quality) 

3.3 ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

(Times) 

3.4 ประหยัดงบประมาณ Budget) 

 

3. ประสิทธิผลการจดัซ้ือจัดจา้งจาก

พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีของ

เจา้หนา้ทีพ่สัดุ 
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วธิีด าเนินการวจิัย 

 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด และค าถามปลายเปิด 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั โดยน าเคร่ืองมือการวิจยัหรือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง โดยให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตอบค าถามท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสุด โดยลกัษณะของ
ค าถามจะเป็นค าถามแบบให้เลือกค าตอบเดียว (Dichotomous Question) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ
มากกวา่หน่ึงขอ้ (Check List) และการเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามระดบัความ
คิดเห็นซ่ึงมีตั้งแต่เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
 

ประชากร  
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานในมหาวทิยาลยัมหิดล (ศาลายา) ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจา้งหรือบริการพสัดุหรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ  านาจให้ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือ
จดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีพสัดุในมหาวทิยาลยัมหิดล (ศาลายา)  
 

กลุ่มตัวอย่าง  
 ผูว้ิจยัได้เลือกผูใ้ห้ขอ้มูลโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non - Probability sampling) และค านึงถึง
ความสะดวก เลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ  านวน 117 คน ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
กลุ่มงานพสัดุและไม่ตอ้งการเปรียบเทียบกบักลุ่มงานอ่ืน โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.92 
 

เคร่ืองมือการวจิัย  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีได้สร้างจาก
การศึกษา ค้นควา้ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างของ
แบบสอบถามลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบผสม (Mixed Method) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ 
โดยเป็นค าถามแบบให้เลือกค าตอบเดียว (Dichotomous Question) แบบให้เลือกตอบ (Check List) และ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้วย
วิธีการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) จ  านวน 30 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่ในภาพรวม (Cronbach’s 
Alpha) เท่ากบั .956 สรุปวา่ แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือสูง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ดงัน้ี 
  1. รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากแบบสอบถามออนไลน์ และจากภาคสนามพร้อม
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และก าหนดรหัสเลขประจ าชุด (Code Book) ตามเกณฑ์ของ
เคร่ืองมือแต่ละส่วน 
  2. น าแบบสอบถามท่ีก าหนดรหัสเลขประจ าชุด (Code Book) แล้วมาบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อประมวลผลขอ้มูลและค านวณหาค่าทางสถิติแลว้น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
  

การวเิคราะห์ข้อมูล  
  ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ตามวถุัประสงค์ น าเสนอในรูปแบบตารางการวิเคราะห์ผลการศึกษา และน าผลการศึกษาท่ีได้มาสรุป
ผลการวจิยัพร้อมอภิปรายผลและเขียนขอ้เสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลและรูปแบบสถิติท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โดยโปรแกรม
ส าเร็จรูป และใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี .05 เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจยั โดยใช้
สถิติอา้งอิงในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ท าการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในงานพสัดุ หน้าท่ีความรับผิดชอบ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายระดบัความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีพสัดุของมหาวิทยาลยัมหิดล 
(ศาลายา) ท่ีมีต่อพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล 
(ศาลายา) 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบที (t- test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั .05ผลการวิจยั และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวั
แปรตามท่ีมีอิทธิพลต่อกนั ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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ผลการวจิัย 
 ผูว้จิยัไดส้รุปผลการคน้ควา้ตามวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ ไดด้งัน้ี  
 1. ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด มีประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล 
(ศาลายา) จ  าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การ ต าแหน่ง และหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานพสัดุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิผลการ
จดัซ้ือจดัจา้งจากพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยขีองเจา้หนา้ท่ีพสัดุไม่แตกต่างกนั 
 2 . ระดบัประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) ตามความคิดเห็นของ
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ มีระดบัประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) จากพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นประหยดังบประมาณ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69) รองลงมาคือ ดา้นระยะเวลาในการจดัซ้ือจดัจา้ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65) ต่อมาคือ ดา้นกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65) ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นคุณภาพพสัดุ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.77 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63) 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีของเจา้หนา้ท่ีพสัดุกบัพฤติกรรมการจดัซ้ือ
จัดจ้างในมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความกังวล มีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิผลการจดัซ้ือจัดจ้างจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเจ้าหน้าท่ีพสัดุมากท่ีสุด โดยจดัใน
ระดบัสูง มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .940** รองลงมาคือ ดา้นความถ่ี และความต่อเน่ืองในการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยจีดัในระดบัสูง มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .785** ต่อมาคือ ดา้นความเขา้กนัได้
ของเทคโนโลยีจดัในระดบัสูง มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .743** ดา้นความคาดหวงัจากการใช้
เทคโนโลยจีดัในระดบัสูง มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .702** ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งจากพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยขีองเจา้หนา้ท่ีพสัดุนอ้ยท่ีสุดคือดา้นอิทธิพล
จากสังคมจดัในระดบัสูง มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .592** 
 ปัจจยัต่าง ๆ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัซ้ือจดั
จา้งของเจา้หน้าท่ีพสัดุได้ร้อยละ 78.10 (R2= 0.781, F= 64.587) โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
จดัซ้ือจดัจา้งของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ จ  านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลยี (Beta = .433, t = 
6.643, Sig.= .000) ดา้นความถ่ีและความต่อเน่ืองในการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลย ี(Beta = .493, t = 6.297, Sig.= 
.000)  
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อภิปรายผลการวจิัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) จ  าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในงานพสัดุ เป็นเวลา 6 - 10 ปี ในต าแหน่งระดบั
พนกังานปฏิบติังาน และมีหน้าท่ีจดัซ้ือพสัดุ มีผลต่อประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล 
(ศาลายา) ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด ดา้นประสบการณ์ในงานพสัดุ ดา้นต าแหน่ง และดา้น
หนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานพสัดุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งจากพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีของเจา้หน้าท่ีพสัดุ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาลยัทิพย ์ฐานิสสรณ์ (2554: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการจัดท าประกาศในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 180 คน จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุป
ผลการวิจยัไดด้งัน้ี การทดสอบสมมติฐาน ประสิทธิภาพการจดัท าประกาศในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 87.5 มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.4 มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีต าแหน่งงานเป็นเจา้หน้าท่ีพสัดุ คิดเป็นร้อยละ 49.4 มี
รายได้ต่อเดือน 7,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.3  ประสบการณ์ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 1-5 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 47.5 และประเภทหน่วยงานเป็นหน่วยงานส่วนท้องถ่ินคิดเป็นร้อยละ 73.8 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเพศต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างต่อประสิทธิภาพการ จดัท าประกาศในระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐ ทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มอายุต่างกนั มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างต่อประสิทธิภาพการจดัท า ประกาศในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั สรุป
ปัจจยั 4 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ดา้นการมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ (e-GP) ด้านการมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ดา้นความพึงพอใจในการจดัท าประกาศในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP)  
 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจ้างในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) ตามความ
คิดเห็นของเจา้หน้าท่ีพสัดุจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี พบว่า ระดบัประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งจาก
พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีของเจา้หนา้ท่ีพสัดุของมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา)โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ดา้นประหยดังบประมาณมีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นระยะเวลาในการจดัซ้ือจดัจา้ง ต่อมา
คือ ดา้นกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง รองมาตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นคุณภาพพสัดุ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริพร ยศมูล (2551: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ืองประสิทธิภาพระบบการประมูล 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ศึกษากรณี : ส านักงาน
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ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม และส านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยสรุป
ดงัน้ี  

1. ประสิทธิภาพของการจดัซ้ือจดัจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ก่อใหเ้กิดความโปร่งใสมากกวา่การประมูลแบบเดิม และก่อใหเ้กิดการลดตน้ทุนของทางฝ่ายภาครัฐและผูค้า้ 
แต่ในเร่ืองความรวดเร็วยงัไม่สามารถท าให้เกิดความรวดเร็วในขั้นตอนในการปฏิบติังานได้เน่ืองจากมี
ขั้นตอนมากข้ึน รวมทั้งมีความยุง่ยาก แต่มีความรวดเร็วในการประมวลผลของขอ้มูล  

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งโดยการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ปัจจยัท่ี
ส าคญัคือปัจจยัความชดัเจนของกฎระเบียบและวิธีปฏิบติั ปัจจยัดา้นบุคคล ซ่ึงก็จะมีการรับรู้และเขา้ใจใน
การปฏิบติังานทกัษะในการปฏิบติัและทศันคติของบุคคล ปัจจยัสุดทา้ย คือ ความพร้อมในดา้นเทคโนโลยี
ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดลว้นมีความเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการท างาน 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเจ้าหน้าท่ีพัสดุกับ
พฤติกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) พบว่า อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีหน่วยงานจดัให้
ส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีตอ้งการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้ง 
คือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบ All in One และโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
มหาวิทยาลัยฯ จดัให้ โดยแอพพลิเคชั่นท่ีใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบติัการจัดซ้ือจัดจ้างนอกเหนือจาก
โปรแกรมท่ีใช้ในการจดัซ้ือจดัจา้ง คือ แอพพลิเคชัน่ไลน์ และระยะเวลาท่ีใชใ้นการใช้โปรแกรมจดัซ้ือจดั
จา้งต่อเน่ือง (โดยประมาณ) มากกวา่ 2 ชัว่โมงต่อคร้ัง พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยขีองเจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งของมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) ตามความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีพสัดุ
โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.39 ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความคาดหวงัจากการใช้เทคโนโลยีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดา้นอิทธิพลจากสังคม ต่อมาคือ ดา้นความถ่ีและความต่อเน่ืองในการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลย ีดา้นความเขา้กนั
ไดข้องเทคโนโลย ีรองมาตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความกงัวล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ผลงานวิจยัของ สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัท า วงศ์จตุรภทัร (2555 : KMITL Information Technology Journal 
(Jan. – Jun. 2012) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมและ
พยากรณ์พฤติกรรมของคนในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ถึงความสอดคลอ้งหรือความเหมาะสมของเทคโนโลยสีารสนเทศกบัลกัษณะงาน
มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของแต่ละบุคลอยา่งมีนยัส าคญั ในขณะท่ี การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของแต่ละบุคลนอ้ยกวา่ แต่ยงัคงมีผลกระทบในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึง
เป็นการยืนยนัความส าคญัของการรวมการรับรู้ถึงความสอดคล้องหรือความเหมาะสมของเทคโนโลยี
สารสนเทศกบัลกัษณะงานในการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะท่ีเป็น
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องค์การ ส าหรับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อผลผลิตหรือผลการด าเนินงานขององค์การ พบว่า 
เกิดข้ึนผ่านปัจจัยประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลท่ีความแปรปรวน (Variance) แตกต่างกัน ฉะนั้ น 
ความส าคญัของงานวิจยั คือ สามารถแสดงให้เห็นถึงความส าคญัในการผนวกการรับรู้ถึงความสอดคลอ้ง
หรือความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศกบัลกัษณะงานไวใ้นแบบจ าลองท่ีปรากฏในปัจจุบนั ดงันั้น 
ปัจจยัการรับรู้ถึงความสอดคล้องหรือเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศกบัลกัษณะงานจึงไม่เพียงแต่จะ
สามารถพฒันาการสร้างความเขา้ใจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ารเท่านั้น แต่
ยงัสามารถช่วยขยายขอบเขตแบบจ าลองท่ีศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสภาวะท่ีมีความสมคัรใจ
นอ้ยกวา่ไดอี้ก 
 

สรุปผลการวจิัย 
 1. ลักษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ แตกต่าง
กนั ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะของประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ ต าแหน่ง 
และ หนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานพสัดุ ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
การจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวทิยาลยัมหิดล (ศาลายา) ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ไม่แตกต่าง ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน 
 2. พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัซ้ือจดัจา้งมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัซ้ือจดั
จา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัซ้ือจดัจา้งตาม
ความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีพสัดุ มีความสัมพนัธ์ ต่อประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งในมหาวิทยาลยัมหิดล 
(ศาลายา)  
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผลการวจิัย 
 1. จากขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลพบวา่พนกังานพสัดุท่ีมีจ  านวนประชากรมากท่ีสุดคือเจา้หนา้ท่ีระดบั
ปฏิบติังาน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จึงควรจดัอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถดา้นเทคโนโลยีแก่
เจา้หนา้ท่ีพสัดุระดบัพนกังานปฏิบติังาน ท่ีมีความสนใจในการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 
 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยกีบัพฤติกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง
ในมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความกงัวล มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการ
จดัซ้ือจดัจา้งจากพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีของเจา้หนา้ท่ีพสัดุมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ท่าน
กงัวลวา่การน าขอ้มูลท่ีไดรั้บผา่นแอพพลิเคชัน่ เช่น ไลน์ กูลเกิลด๊อกส์ เฟซบุ๊ก สไกป์ ทวิตเตอร์ไม่สามารถ
น ามาใชเ้ป็นหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งไดโ้ดยคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด จึงควรมีนโยบายรับรองการน าขอ้มูลท่ี
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ไดรั้บผา่นแอพพลิเคชัน่ เช่น ไลน์ กูลเกิล ด๊อกส์ เฟซบุ๊ก สไกป์ ทวิตเตอร์ น ามาใชเ้ป็นหลกัฐานในการจดัซ้ือจดั
จา้งได ้

 
ข้อเสนอแนะงานวจิัยคร้ังต่อไป 
 ในการวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรเพิ่มเติมการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. การวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายกลุ่มตวัอย่างไปในกลุ่มงานอ่ืน ๆ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม 
 2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งของเจา้หน้าท่ีพสัดุ 
เช่น การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทศันคติต่อการใชเ้ทคโนโลย ีรูปแบบการใชชี้วติประจ าวนั ซ่ึงคาดวา่จะเป็นส่วน
ส าคญัและมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัจา้งของ
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 3. งานวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะเชิงปริมาณเท่านั้นจึงท าให้ไดข้อ้มูลในระดบัหน่ึง ดงันั้น ในการ
วิจัยคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์กับพนักงานของ
มหาวทิยาลยัมหิดล (ศาลายา) ท่ีมีหนา้ท่ีดา้นงานพสัดุวา่มีความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ นอกเหนือจากการวิจยัคร้ัง
น้ี 
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