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บทคัดย่อ

	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี	 เช่น	การรับรู้

ถึงประโยชน์	ความสะดวกสบายในการใช้งาน	และทัศนคติที่มีผลต่อความพึงพอใจเทคโนโลยี	2.	เพื่อ

ศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการเทคโนโลยี	 เช่น	 ความมีประสิทธิภาพ	 การบรรลุเป้าหมาย	

ความสามารถของระบบ	และความเป็นส่วนตัว	ที่มีผลต่อความพึงพอใจเทคโนโลยี	3.	เพื่อศึกษาปัจจัย

ด้านการยอมรับเทคโนโลยีผ่านคุณภาพการให้บริการมีผลต่อความพอใจในการใช้งานเทคโนโลยี	 โดย

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณา	 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	 เป็นผู้ที่เคยใช้งานระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐมาก่อน	เป็นจ�านวน	455	ชุด	และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม	SmartPLS	3.0	

	 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ	 68.80	 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ	69.90	และมีระยะเวลาในการใช้งานระบบ	e-GP	ประมาณ	1-2	ปี	คิด

เป็นร้อยละ	 47.69	 โดยผลการเก็บข้อมูลในด้านการยอมรับเทคโนโลยี	 มีการให้ความส�าคัญกับด้าน

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.27	ให้ความส�าคัญกับด้านความง่ายในการใช้งานมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.21	ให้ความส�าคัญกับทัศนคติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.08	ในด้านคุณภาพ	ให้ความส�าคัญ

กับด้านการบรรลุเป้าหมายค่าเฉลี่ย	 4.47	 ให้ความส�าคัญกับด้านความสามารถของระบบค่าเฉลี่ย	

4.23	 ให้ความส�าคัญกับด้านความมีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ย	 4.16	และให้ความส�าคัญกับด้านความเป็น

ส่วนตัวค่าเฉลี่ย	 3.10	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้

งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจัยพบว่า	 ทั้งการยอมรับเทคโนโลยี	

และคุณภาพในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อความพึงพอใจในการในการใช้งานอย่างมีนัย
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ส�าคัญทางสถิติ	 รวมถึงการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผ่านคุณภาพของการบริการมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการใช้งานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ:	 การยอมรับเทคโนโลยี	 คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์	 ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง	 และ	

PLS-SEM

Abstract

	 The	Objective	of	this	research	was	to	1.	Study	the	factors	of	technology	accep-

tance	such	as	perceived	benefits,	convenience	in	use	and	attitudes	that	affect	the	

satisfaction	of	technology	2.	Study	the	quality	factors	in	providing	technology	services	

such	as	efficiency,	achieving	goals,	System	capabilities	and	privacy	 that	affects	 the	

satisfaction	of	technology	3.	Study	the	factors	of	technology	acceptance	through	ser-

vice	quality	affecting	satisfaction	in	using	technology.This	research	is	a	descriptive	re-

search	that	study	in	person	who	has	used	or	known	the	e-gp	system	for	a	total	of	455	

questionnaires.	Statistics	used	in	data	analysis	are	percentage,	mean,	standard	devia-

tion	and	coefficients	with	SmartPLS	3.0.

	 The	majority	of	respondents	were	male	68.80	percent,	graduating	with	a	bach-

elor's	degree	69.90	percent,	with	monthly	income	between	15,000-30,000	baht	45.00	

percent	and	the	duration	of	using	the	e-GP	system	is	approximately	1-2	years,	47.69	

percent.	In	terms	of	technology	acceptance,	usefulness	in	use	is	4.27	and	the	standard	

deviation	is	0.45.Focus	is	on	ease	of	use	4.21	standard	deviation	is	0.55,	attitude	is	

4.08,	standard	deviation	equal	to	0.67.	In	terms	of	quality,	achieving	the	average	4.47,	

standard	deviation	0.52,	ability	of	 the	system,	and	 the	average	4.23,	and	standard	

deviation	0.49,	efficiency	of	4.16	deviations	standard	0.64.	Privacy	Average	3.10	stan-

dard	deviation	0.42.

Keywords:	Technology	Acceptance,	Quality	of	Electronic	Service,	Procurement	System	

and	PLS-SEM
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 ในป ัจจุ บันการขยายตั วของความ

ต้องการในด้านต่างๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 ที่มีความ

จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศด้านการขยายตัวใน

รูปแบบของการลงทุนก่อสร้างในโครงการใหม	่

หรือการบ�ารุง	 ซ่อมแซมระบบเดิมท่ีมีอยู่แล้ว	 ซึ่ง

งานโครงสร้างพื้นฐาน	 โดยส่วนมากเป็นโครงการ

ที่ต้องใช้ทรัพยากรจ�านวนมาก	 เช่น	 เงินลงทุน	

บุคลากรที่มีความรู้	 หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ	 ระยะ

เวลาในการศึกษาออกแบบ	 และการศึกษาการใช้

เทคโนโลยีใหม่	ๆ	ในการด�าเนินงานดังกล่าว	และ

เนื่องจากงานโครงสร้างพื้นฐานผู้ที่ดูแลมันเป็น

หน่วยงานภาครัฐ	ในการก�ากับดูแล	

	 ระบบอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นระบบที่ถูก

พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว	 เพื่อตอบสนองความ

ต้องการในปัจจุบัน	 และยังคงมีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็วเพื่อให้ตอบสนองในทุกด้าน	 โดยเฉพาะ

ด้านท่องเที่ยวและการบริการ	 ที่สามารถช่วย

ให้การท�างานน้ันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน	 ส่ง

ผลให้หน่วยงานต่างๆ	 มุ่งมั่นพัฒนา	 และใช้งาน

ระบบอิ เล็กทรอนิกส ์ เพื่ อตอบสนองความ

ต้องการ	 รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ท�างานของตน	 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐน�าโดยกรม

บัญชีกลาง	 จึงได้มีแนวคิดและความมุ่งมั่นในการ

ใช้งานระบบเทคโนโลยีมาช่วยเหลือ	 ในระบบจัด

ซื้อจัดจ ้างภาครัฐ	 จึงได ้ มีการพัฒนาระบบ	

ปรับปรุง	 จนมีประสิทธิภาพระบบตามความ

ต้องการอย่างครบถ้วน	และมีการทดสอบ	ทดลอง

ใช้จนเป็นที่ยอมรับ	 และได้มีการขยายผลให้

หน่วยงานอื่นๆ	ใช้งานโดยมีการประกาศพระราช

บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค

รัฐ	พ.ศ.	2560	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	

2560	 เพื่อวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานของรัฐทุก

แห่งน�าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน	 มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อ

สาธารณชนให้มากที่สุด	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	

และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	ให้

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้งานใน

การ เข ้ า ถึ งแหล ่ งข ้ อมูลต ่ า งๆ	 ได ้อย ่ า งมี

ประสิทธิภาพ	 หากแต่ระบบดังกล่าว	 ได้พบ

ปัญหาต่างๆ	 ซ่ึงเกิดขึ้นในประเด็นส�าคัญ	 เช่น	

ปัญหาเกี่ยวกับความสอดคล้องกันระหว่างหน่วย

งานภาครัฐและเอกชน	 การใช้ข้อมูลจากระบบที่

เป็นมาตรฐานร่วมกัน	 และทัศนคติในการใช้งาน

ของระบบ	 ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว	 โดยส่วนใหญ่

แล้วเป็นผลมาจากปัจจัยด้านการยอมรับในการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ท� า ง า น ม า เ ป ็ น ร ะ บบ

อิเล็กทรอนิกส์	 พร้อมกันนี้	 ยังพบปัญหาในด้าน

คุณภาพของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการ

ใช้งาน	 ทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงาน	

การรับรู้ความสามารถของระบบ	 การบรรลุเป้า

หมายตามที่คาดหวัง	 ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้งาน	 ซึ่งส่งผลให้มีกระบวนการจัดซื้อจัด

จ้างของภาครัฐติดขัดส่งผลให้หลายๆ	 หน่วยงาน

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่วางแผน

ไว้

	 โดยปัญญาดังกล่าว	 อาจเป็นผลเกิดจาก

ป ัจ จัยทางด ้ านการยอมรับ ในการใช ้ ง าน

เทคโนโลยี	 ทัศนคติในการใช้งานเทคโนโลยี	 หรือ

ความพึงพอใจความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยี

ที่ส่งผลให้	 มีการต่อต้านการใช้งานระบบที่เพิ่ม

ขึ้น	 โดยได้มีการออกมาแก้ไขปัญหาด้วยหลาก

หลายวิธี	 แต่ก็	 ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได	้
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หากเป็นการเพ่ิมกระบวนการ	 เพ่ิมข้อจ�ากัดใน

การด�าเนินการซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการได้	 ส่งผลกระทบไปยังการด�าเนินการใน

ส่วนอื่น	 ๆ	 ซึ่งท�าให้ผลลัพธ์สุดท้ายก็อาจจะเป็น

อุปสรรคปัญหาขององค์กร

	 งานวิจัยในครั้งนี้	 มุ ่งเน้นศึกษาเพื่อให้

ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบ	หรือมีความสัมพันธ์

ต่อระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	 โดยดูถึงปัญหาในการ

ใช้ระบบในด้านต่างๆ	 เพื่อที่จะได้น�าไปพัฒนา

ปรับปรุงกลยุทธ์	 ให้มีประสิทธิภาพในการด�าเนิน

การ	พร้อมทั้งการน�าข้อมูลจากงานวิจัยไปพัฒนา

หน่วยงานภาคให้มีความยั่งยืน	 สามารถปรับตัว

ต ่อสภาพแวดล ้อมที่ เปลี่ ยนไป	 ได ้อย ่าง มี

ประสิทธิภาพต่อไป		

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับ

เทคโนโลยี	 ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน

เทคโนโลยีการจัดซื้อบนระบบอิเล็กทรอนิกส์	

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพของการ

บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ท่ีมีผลการยอมรับใช้

เทคโนโลยีของการจัดซื้อบนระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 3 . 	 เพื่อศึกษาป ัจจัยในการยอมรับ

เทคโนโลยี	 ที่ส่งผ่านคุณภาพในการบริการด้าน

ระบบที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้

งานระบบจัด จัดซื้ อที่ ด� า เนินการบนระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ทฤษฎีเป็นการให้เหตุผลการยอมรับการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละคนหรือกลุ่ม

คนได้	และช่วยในการคาดการณ์พฤติกรรมมนุษย์

ในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	อีกทั้งท�าให้เข้าใจถึงอิทธิพล

ของตัวแปรต่างๆ	ที่ส่งผลต่อการยอมรับ	และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไป

ถึงการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจด้านไอที	 ในแต่ละ

ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

จะมีองค์ประกอบหลักส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึง

ปัจจัยที่แตกต่างกัน	 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผล

หรือมีความสัมพันธ์กัน	 ในการส่งเสริมให้เกิดการ

ยอมรับและน�าไปใช้	 ทั้งนี้	 มีหลายทฤษฎีที่มี

ประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับอย่างกว้าง

ขวาง	 ได้แก่	 1.	 ทฤษฎีการกระท�าตามหลักเหตุ

และผลโดย	 เป็นหนึ่งในทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม	

ที่ถูกน�ามาใช้ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์มากที่สุด	

ตามทฤษฎีได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ

เชื่อ	 และทัศนคติที่มีต ่อพฤติกรรมว ่า	 การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์เป็นผลจากการ

เปลี่ยนแปลงความเชื่อ	 และบุคคลจะแสดง

พฤติกรรม	 เพราะคิดว่าเป็นสิ่งสมควรกระท�า	

เนื่องจากบุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระ

ท�าเสมอ	 2.	 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	 เกิดจาก

การใช้กรอบแนวคิดประกอบด้วย	 3	 ปัจจัยที่

เ ก่ียวข ้อง	 ได ้แก ่	 ทัศนคติ ท่ีมีต ่อพฤติกรรม	

บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู ่โดยรอบการแสดง

พฤติกรรม	 และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม

ของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ	 ได้น�า

เสนอทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม	 ให้สามารถน�า

ปรับใช้เพื่อศึกษาความตั้งใจและพฤติกรรมใน

บริบทที่หลากหลาย	 รวมถึงสามารถช่วยสร้าง

ความเข้าใจในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของ

แต่ละบุคคล	 3.	 ทฤษฎีปัญญาทางสังคม	 เป็น
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ทฤษฎีที่ใช ้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

มนุษย์	 โดยตามทฤษฎีอธิบายว่าความตั้งใจแสดง

พฤติกรรมของแต ่ละบุคคลจะได ้รับแรงขับ

เคลื่อนจากความเชื่อมั่นของผู้ใช้	 และความคาด

หวังในผลลัพธ์ของการท�างาน

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์

	 คุณภาพการให้บริการเป็นมโนทัศน์ใน

การประเมินของผู้รับบริการโดยท�าการเปรียบ

เทียบระหว ่างการบริการท่ีคาดหวังกับการ

บริการที่รับรู ้จริงจากผู ้ให้บริการ	 ซึ่งหากผู้ให้

บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ	 หรือสร้างการบริการที่มี

ระดับสูงกว่าที่ผู ้รับบริการได้คาดหวังจะส่งผล

ให้การบริการดังกล่าว	 เกิดคุณภาพการให้บริการ

ซึ่งจะท�าให้ผู ้รับบริการเกิดความพึงพอใจจาก

บริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก	 Ro-madhoni	 et	

al.,	(2015.	ได้กล่าวว่า	คุณภาพการให้บริการจัด

เป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญประการหน่ึงท่ีธุรกิจได้น�ามา

ใช ้ในการเพิ่มระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขัน	รวมถึง	Wijoseno	and	Ariyanti	(2015.	

อธิบายว่า	คุณภาพการบริการ	เป็นระดับของการ

บริการที่สามารถตอบสนองความจ�าเป็น	 ความ

ต้องการ	 และความคาดหวังของลูกค้าได้	 ดังนั้น	

การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้

ของผู้บริโภค	 เป็นไปในรูปแบบของการเปรียบ

เทียบทัศนคติที่มีต่อการบริการท่ีคาดหวังและ

การบริการตามที่รับรู ้ว่า	 มีความสอดคล้องกัน

เพียงใด	และอีกหนึ่งประการ	คือ	การให้บริการที่

มีคุณภาพนั้น	หมายถึง	การให้บริการที่สอดคล้อง

กับความคาดหวังของผู้รับบริการ	 หรือผู้บริโภค

อย่างสม�่าเสมอ	 ดังนั้น	 ความพึงพอใจของการ

บริการ	 จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท�าให้

เป็นไปตามความคาดหวัง	 ของผู้รับบริการหรือผู้

บริโภค	 และคุณภาพของบริการเป็นส่ิงส�าคัญ

ที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือ

กว่าคู่แข่ง

ความพึงพอใจในการใช้งาน

การท่ีผู้บริโภคมีความต้ังใจ	หรือวางแผนในการก

ระท�าพฤติกรรมหนึ่ง	โดยพฤติกรรมนั้นจะอยู่ภาย

ใต้การควบคุมของความต้ังใจ	 และการพิจารณา

ถึงผลของการกระท�า	 โดยอาจจะเป็นผลมาจาก

แรงกระตุ้นทั้งภายใน	และภายนอก	(Lee	et	al.,	

2006.	ความพึงพอใจในการใช้งาน	หรือการตั้งใจ

ในการใช้งานเป็นประเด็นทั่วไป	มีการศึกษาอย่าง

กว้างขวาง	โดยจะมุ่งเน้นไปที่มิติความพึงพอใจใน

การรับบริการ	

	 จึงสรุปว่า	 ความพึงพอใจในการใช้งาน	

หรือความตั้งใจในการใช้งาน	 คือ	 การแสดงออก

ถึงแผนการของผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการ	 ในช่วง

เวลาใดเวลาหนึ่งอย่างต้ังใจ	 และให้ความส�าคัญ

เป็นล�าดับแรก	ความพอใจนั้นเกิดจากทัศนคติที่ดี

ของผู้บริโภคที่มีต่อสิ่งนั้น	ๆ 	เช่น	ความพึงพอใจใน

การใช้งาน	หรือความพึงพอใจในการรับบริการ	ที่

อาจจะมาจากทัศนคติ ในการใช ้ งาน	 หรือ

ประสบการณ์ที่สัมผัสโดยตรง	พร้อมเป็นแรงผลัก

ดันในการใช้บริการนั้นซ�้าๆ	 ซ่ึงอาจจะวัดได้จาก

ความพอใจ	 หรือเชื่อมั่นในการรับบริการ	 การยัง

ใช้งานอย่างต่อเนื่อง	 และการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา	หรือปรับปรุงระบบ	ต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย	ได้พัฒนา

มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ในปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการยอมรับเทคโนโลยี	 และคุณภาพในการให้

บริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ี	 จึงได้ยึดหลักการและ

ทฤษฎีที่เป็นอิทธิพลในการยอมรับเทคโนโลยี	
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โดยผู้วิจัยได้น�าตัวแปรที่มักถูกน�ามาศึกษา	 จาก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความ

พึงพอใจในการใช้งาน	ดังภาพที่	1

	 โดยในงานวิจัยฉบับนี้ได้น�าปฏิบัติตาม

หลักการวิเคราะห์สมการโมเดลเชิงโครงสร้าง

แบบก�าลังสองน้อยสุดบางส่วน	ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้

ความแปรปรวนร่วมเป็นพื้นฐาน	 มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลให้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายใน

โมเดลให้ได้มากที่สุด	 โดยการทดสอบดังกล่าวไม่

ได้มุ่งเน้นทดสอบทฤษฎี	 แต่มุ่งเน้นการทดสอบ

นัยส�าคัญรายเส้นทาง	 โดยมีข้อตกลงข้อบังคับท่ี

น้อยกว่าการวิเคราะห์ด้วยวิธีอื่น	 เช่น	 ข้อมูลไม่

จ�าเป็นต้องมีการแจกแจงปกติ	 (Hair	 et	 al.,	

2014.	 และไม่จ�าเป็นต้องมีการประเมินความ

กลมกลืนของโมเดล	 เน่ืองจากการวิเคราะห์ดัง

กล่าวจะมีความกลมกลืนเสมอ	 ซึ่งการวิเคราะห์

ในงานวิจัยฉบับนี้จะใช้โปรแกรม	SmartPLS	3.0	

ในการวิเคราะห์	

สมมติฐานการวิจัย

	 สมมติฐานที่ 	 1	 ป ัจจัยเกี่ยวกับการ

ยอมรับการใช้เทคโนโลยีมีผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส์

		 สมมติฐานที่	 2	 ปัจจัยเก่ียวกับคุณภาพ

การบริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

	 สมมติฐานที่ 	 3	 ป ัจจัยเกี่ยวกับการ

ยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อคุณภาพการบริการ

ร ะบบ จั ด ซื้ อ ที่ ด� า เ นิ น ก า ร บน เ ค รื อ ข ่ า ย

อินเทอร์เน็ต	

	 สมมติฐานที่ 	 4	 ป ัจจัยเกี่ยวกับการ

ยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผ่านคุณภาพการบริการ

ร ะบบ จั ด ซื้ อ ที่ ด� า เ นิ น ก า ร บน เ ค รื อ ข ่ า ย

อินเทอร์เน็ตมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

ภาพ 1		กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การเก็บข้อมูล	 ในงานวิจัยฉบับนี้ใช้กลุ่ม

ตัวอย่างเป็น	 บุคคลท่ัวไปท่ีเคยใช้งานหรือรู้จัก

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส	์

โดยจากการอ้างอิงตามแนวความคิดของ	 Taro	

Yamane	ที่มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ	5	พบว่า	

จะต้องมีกลุ่มตัวอย่าง	 อย่างน้อย	 400	 ตัวอย่าง	

เพื่อเพิ่มความแม่นย�าในการวิเคราะห์ผล	ของงาน

วิจัยผู ้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถามมาทั้งส้ิน	 455	

ตัวอย่าง	 และมีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วย

ค�าถามแบบช่วงมาตร	 5	 ระดับตามแนวคิดของ	

Likert	Scale	

การหาค่าความเที่ยงและความเชื่อมั่นของ

เครื่องมือ 

		 ข ้ อค� า ถาม ในแบบสอบถามมี ก าร

ปรับปรุงให้มีความชัดเจน	ถูกต้องมากขึ้น	 โดยได้

ด�าเนินการจัดท�าแบบประเมินค่าดัชนีความ

สอดคล ้ อ ง 	 ( IOC . 	 ของตั วข ้ อค� าถาม ใน

แบบสอบถาม	 โดยในงานวิจัยในครั้งน้ีได้ให้ผู้ทรง

คุณวุฒิเป็นคนประเมินข้อค�าถามจ�านวน	 5	 ท่าน	

เพื่อดูถึงความสอดคล้องของข้อค�าถาม	 โดยมี

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 0.5	และได้มีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบข้อค�าถามตามข้อเสนอแนะจากผู ้ทรง

คุณวุฒิ	

	 ผู ้ วิ จั ย ได ้ ท� า ก า รทดสอบรวมรวบ

แบบสอบถามจ�านวน	30	ชุด	เพื่อตรวจสอบหาค่า

ครอนบาคเพื่อเป ็นการทดสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือในงานวิจัย	 โดยจากการทดสอบพบว่า	

ข้อค�าถามทุกข้อมีค่ามากกว่า	0.7	ทุกข้อค�าถาม

ผลการวิจัย

	 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายคิดเป็นร้อยละ	 68.80	 จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ	69.90	มี

รายได้ต่อเดือนระหว่าง	15,000-30,000	บาท	คิด

เป็นร้อยละ	45.00	และมีระยะเวลาในการใช้งาน

ระบบ	 e-GP	 ประมาณ	 1-2	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	

47.69	 โดยในด้านการยอมรับเทคโนโลยี	 และมี

ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับความ

คิดเห็น	ดังตารางที่	1

	 ตารางที่	1	พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบสูง

คือปัจจัยด้าน	การบรรลุเป้าหมาย	ที่กลุ่มตัวอย่าง

มีความคิดเห็นว่ามีผลกระทบต่อความพึงพอใจใน

การใช้งานมากท่ีสุด	 ในทางกลับกัน	 ปัจจัยที่มีค่า

ต�่าที่สุดคือ	ความเป็นส่วนตัว	ที่มีค่าเฉลี่ยค่อนข้าง

ต�่า	หรือมีผลกระทบกับความพึงพอใจน้อยที่สุด

	 โดยผู้วิจัยได้ท�าการประเมินคุณภาพของ

โมเดลการวัดโดยใช้สถิติ	 จึงได้ท�าการประเมินวัด

ความเที่ยงภายในโดยในงานวิจัยครั้งนี้ได้ท�าการ

เก็บข้อมูลและท�าการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม	

SMARTPLS	3.0	โดยพบค่าความเชื่อมั่นค่าความ

เที่ยงคอมโพสิต	 ยอมรับได้ในการใช้งาน	 คือ	 ไม่

ควรต�่ากว่า	0.70	(Hair	et	al.,	2014.	แต่พบว่า

ด้านความเป็นส่วนตัวมีค่า	 0.548	 เพื่อให้ไม่

กระทบต่อผลลัพธ์จึงท�าการตัดตัวแปรดังกล่าว

ออก	Montree	(2010.	ดังตารางที่	2	

	 จากการประเมินค่าความเที่ยงภายใน

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดแล้วจึงท�าการ

ประเมินความเที่ยงของตัวบ่งชี้	 แสดงดังภาพที่	 1	

โดยดูจากการทดสอบน�้าหนักองค ์ประกอบ

ภายนอกความเท่ียงของตัวบ่งชี้ในซ่ึงก�าหนดไว้ไม่

ควรน้อยกว่า	 0.5	 หรือหากค่าส่วนใหญ่มีค่าสูง

กว่า	0.5	ก็สามารถยอมรับได้	Montree	 (2015.	

โดยจากการวิเคราะห์พบว่ามีค่าต�่ากว่า	 0.5	

จ�านวน	 2	 ข้อค�าถามจึงด�าเนินการตัดข้อค�าถาม

ออกและวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป
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ตาราง 1	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการแปรความหมายของตัวที่ศึกษา

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

แปรความหมาย

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 4.27 0.45 มากที่สุด

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 4.21 0.55 มากที่สุด

ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 4.08 0.67 มาก

ความมีประสิทธิภาพ 4.16 0.64 มาก

การบรรลุเป้าหมาย 4.47 0.52 มากที่สุด

ความสามารถของระบบ 4.23 0.49 มากที่สุด

ความเป็นส่วนตัว 3.1 0.42 มาก

ความมั่นใจในการใช้งาน 4.23 0.82 มากที่สุด

การพัฒนาและปรับปรุงระบบ	 4.23 0.78 มากที่สุด

ความเหมาะสมในการใช้งาน 4.35 0.71 มากที่สุด

ตาราง 2	ตารางแสดงค่าการวิเคราะห์ความเที่ยงภายใน	

ปัจจัยที่ใช้ในงานวิจัย ค่าครอนบาค ค่าความเที่ยงคอมโพสิต  

การยอมรับเทคโนโลยี 0.767 0.826

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 0.555 0.747

ความสะดวกในการใช้งาน 0.648 0.790

ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 0.677 0.821

ด้านคุณภาพในการให้บริการ 0.816 0.854

ความมีประสิทธิภาพ 0.751 0.841

การบรรลุเป้าหมาย 0.774 0.869

ความสามารถของระบบ 0.612 0.770

ความเป็นส่วนตัว 0.387 0.548

ความตั้งใจในการใช้งาน 0.460 0.713
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	 นอกจากน้ียังมีการประเมินความตรงเชิง

ลู ่เข้าซึ่งพิจารณาจากการสกัดความแปรปรวน

โดยเฉลี่ยค่ามากกว่า	 0.5	 พร้อมทั้งพิจารณาโดย

การใช้ความตรงเชิงจ�าแนก	 (Hair	 et	 al.,	 2014.	

จากการใช้ตาราง	 Fornell-Larcker	 Criterion	

ซึ่งเป็นค่าตารางที่แสดงความสัมพันธ์ของค่าราก

ที่สองในแนวเส้นทแยงมุม	 แสดงดังตารางที่	 3	

โดยพบว่าค่าจากตาราง	Fornell-Larcker	Crite-

rion	 มีค่าความสัมพันธ์	 สอดคล้องกับปัจจัยของ

ตนเองสูงที่สุดในทุกปัจจัยในงานวิจัย

ภาพ 2	แสดงค่าน�้าหนักองค์ประกอบภายนอกของข้อค�าถามในงานวิจัย
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	 จากการประเมินคุณภาพของโมเดลเป็น

ไปตามขั้นตอนการท�างานวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์

แล้ว	 ผู้วิจัยได้ท�าการประเมินผลโมเดลโครงสร้าง	

โดยวิธี	 Build-up	 Approach	 โดยการวิเคราะห์

ตัวแปรแฝงล�าดับท่ีหนึ่งก ่อนแล้วน�าคะแนน

ปัจจัยมาเป็นตัวแปรชี้วัดล�าดับที่สองแสดงดัง

ตารางที่	4	

	 พบว ่ าตั วแปรล� าดับที่ หนึ่ งมี ความ

สัมพันธ์กับตัวแปรล�าดับที่สอง	ครบทุกตัวแปรใน

งานวิจัยโดยมีค่าช่วงความเช่ือม่ันที่	 99	%	 จึง

ด�าเนินการทดสอบสมมติฐานโดยการ	 Boot-

strapping	 ซึ่งเป็นการจ�าลองการเพิ่มจ�านวน

ตัวอย่างข้อมูลเป็นจ�านวน	5,000	ข้อมูล	ตามค�า

แนะน�า	(Hair	et	al.,	2014.	โดยได้ผลลัพธ์	แสดง

ดังภาพที่	3
ตาราง 4 ค่าน�้าหนักของตัวแปรล�าดับหนึ่ง

ตัวแปรล�าดับสอง ตัวแปรล�าดับที่หนึ่ง R-square coefficient P-value

การยอมรับเทคโนโลยี

การรับรู้ประโยชน์ 0.7 1.149 <0.01

การรับรู้ง่ายในการใช้งาน 0.65 1.188 <0.01

ด้านทัศนคติ 0.45 0.997 <0.01

คุณภาพการให้บริการ

ด้านความมีประสิทธิภาพ 0.8 1.013 <0.01

ด้านบรรลุเป้าหมาย 0.64 1.061 <0.01

ด้านความสามารถของระบบ 0.58 1.065 <0.01

ภาพ 3 แสดงผลการวิเคราะห์	ค่า	Coefficient	และค่าช่วงความเชื่อมั่น

หมายเหตุ *	คือปัจจัยที่มีช่วงความเชื่อมั่นที่	95	%	,**	คือตัวแปรที่มีช่วงความเชื่อมั่นที่	99	%
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	 เพื่ อ ให ้ตอบสมมติฐานการยอมรับ

เทคโนโลยีที่ส่งผ่านคุณภาพการให้บริการที่มีผล

ต่อความพึงพอใจในการใช้งานผู้วิจัยจึงได้ด�าเนิน

การ	 วิเคราะห์สมมติฐานอิทธิพลของตัวแปรโดย

วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง	ทางอ้อม		และอิทธิพล

รวมของตัวแปรในงานวิจัย	 โดยจากการทดสอบ

แสดงได้ดังตารางที่	5

	 จากตารางที่	5	การวิเคราะห์อิทธิพลทาง

ตรง	ทางอ้อม	และอิทธิพลรวม	ของตัวแปรในงาน

วิจัย	พบว่า	การยอมรับเทคโนโลยีผ่านคุณภาพใน

การให้บริการมีอิทธิพลทางตรง	 และทางอ้อมต่อ

ความพึงพอใจในการใช้	 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ความเชื่อมั่นที่ระดับ	0.01	ซึ่งมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

ในส่วนของคุณภาพในการให้บริการ	 พบว่า	

อิทธิพลทางตรงต่อมีการยอมรับเทคโนโลยี	โดยมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	เช่นกัน

	 จึงสรุปได้ว่า	ตัวแปรในงานวิจัย	คุณภาพ

ในการให้บริการ	 มีอิทธิพลทางตรง	 (Direct	 Ef-

fect.	และอิทธิพลรวม	 (Total	Effect.	กับความ

พึงพอใจในการใช้งาน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	 0.01	 ส่วนการยอมรัยบเทคโนโลยี	 มี

อิทธิพลทางตรง	 (Direct	 Effect.	 และทางอ้อม	

(Indirect	Effect.	กับความพึงพอใจในการใช้งาน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

สรุปผลการวิจัย 

	 จากผลการวิเคราะห์และทดสอบตาม

กรอบแนวความคิดและสมมติฐานงานวิจัยพบว่า	

การยอมรับเทคโนโลยี	 ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้งานเทคโนโลยีซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	 Liao	 (2015)	 คือ	 การที่ผู้ใช้งานมีมุมมอง

ทัศนคติ 	 การรับ รู ้ประโยชน ์ ในการใช ้ งาน

เทคโนโลยี	 จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการ

ใช้งาน	 ในด้านคุณภาพในการให้บริการส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช ้ งานเทคโนโลยีซึ่ ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Leonnard	 et	 al.,	

(2017)	คือ	การที่ผู้ใช้งานรับรู้ได้ถึงประสิทธิภาพ

ของระบบ	 ระบบสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน	จะส่งผลให้

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากขึ้น	 และการยอมรับ

ตาราง 5	การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง	ทางอ้อม	และอิทธิพลรวมของตัวแปรในงานวิจัย

ปัจจัยผล ค่าสัมประสิทธิ์

แสดงการตัดสินใจ

อิทธิพล การยอมรับ

เทคโนโลยี

คุณภาพในการ

ให้บริการ

คุณภาพในการให้

บริการ
0.54

อิทธิพลทางตรง	 0.68** -

อิทธิพลทางอ้อม - -

อิทธิพลรวม 0.68** -

ความพึงพอใจใน

การใช้งาน
0.64

อิทธิพลทางตรง	 0.26** 0.34**

อิทธิพลทางอ้อม 0.33** -

อิทธิพลรวม 0.59** 0.34**

หมายเหตุ	*	คือปัจจัยที่มีช่วงความเชื่อมั่นที่	95	%	,**	คือตัวแปรที่มีช่วงความเชื่อมั่นที่	99	%
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เทคโนโลยีที่ผ่านคุณภาพในการให้บริการ	 ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยี	คือการ

ท่ีผู้ใช้งานพึงพอใจอาจไม่ได้เกิดจากการยอมรับ

เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากผลทั้ง

คุณภาพในการให ้บริการ	 และการยอมรับ

เทคโนโลยีในเวลาเดียวกัน	

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากการวิจัยเรื่อง	 อิทธิพลการยอมรับ

เทคโนโลยี 	 และคุณภาพในการให ้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์	 ที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัด

ซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครั้งน้ี	 ผลการศึกษาพบว่า	 การยอมรับการใช้

เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบ

จัดซื้อที่ด�าเนินการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ซึ่ง

จากผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

Sondakh	 (2017)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	Behav-

ioral	 Intention	 to	Use	E-Tax	Service	Sys-

tem:	An	Application	of	Technology	Accep-

tance	Model	ด้วยแบบจ�าลอง	TAM	ผลการวิจัย

พบว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	 มีผลเชิง

บวกที่ส�าคัญต่อการรับรู้ประโยชน์	 และทัศนคติ

ต่อการใช้	 นอกจากนี้การรับรู้ประโยชน์	 มีผลใน

เชิงบวกและมีนัยส�าคัญต่อทัศนคติต่อการใช้งาน

ระบบ	 แต่ไม่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	 ใน

การใช้งานระบบ	 e-SPT	 ส่วนทัศนคติต่อการใช้

งาน	 มีผลในทางบวกและมีนัยส�าคัญต่อความ

ต้ังใจเชิงพฤติกรรม	 ในการใช้งาน	 ทั้งนี้ถ้าทาง

หน่วยงานของภาครัฐ	 ให้ความส�าคัญกับการใช้

เทคโนโลยีมากขึ้น	 รวมถึงให้การสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในหน่วยงาน	 เพื่อประกอบการตัดสิน

ใจในกระบวนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้

มีความถูกต้อง	 แม่นย�า	 รวดเร็วยิ่งข้ึน	 อาจส่งผล

ให้เกิดการยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อ

ความตั้งใจในการใช้งานระบบจัดซื้อที่ด�าเนินการ

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	เพิ่มมากขึ้น

	 ในด้านปัจจัยในความพึงพอใจในการใช้

งานเทคโนโลยีของระบบจัดซื้อบนอินเทอร์เน็ต	ที่

เ ป ็ น ผ ล ม า ก จ า ก คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร

อิ เ ล็ กทรอนิกส ์ อย ่ า งมีนั ยส� าคัญทางสถิ ติ	

เนื่องจากการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะยอมรับ

เทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่งได้นั้น	 ต้องขึ้นอยู่กับ	

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน	 ความง่ายในการ

ใช้งาน	 รวมถึงทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน	ซึ่งปัจจัย

เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้

งานระบบ	 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

Sang	 &	 Lee	 (2009)	 ได้ท�าการศึกษาเร่ือง	

E-Government	 Adoption	 in	 ASEAN:	 the	

Case	of	Cambodia	เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีผล

ต่อการยอมรับของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน

กัมพูชาว ่าซึ่งเป ็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคม

อาเซียน	 งานวิจัยนี้ ใช ้ รูปแบบการยอมรับ

เทคโนโลยี	ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม	

ทฤษฎีและความไว้วางใจ	ในการสร้างแบบจ�าลอง

การยอมรับของผู้ใช้	 และได้ท�าการทดสอบแบบ

จ�าลองด้วยการศึกษาเชิงประจักษ์	 ผลการวิจัย

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยสนับสนุนในการยอมรับ

ประกอบด้วย	การรับรู้ประโยชน์	ความได้เปรียบ	

และความไว้วางใจ	 และปัจจัยที่ส�าคัญในการรับรู้

ประโยชน์	ได้แก่	ภาพลักษณ์	และคุณภาพผลผลิต	

ประโยชน์จากการศึกษานี้จะช่วยให้ผู้มีอ�านาจใน

การตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลออกแบบ	 ใช้

นโยบายและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการยอมรับบริการ

ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในกัมพูชาและในประ
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เทศอ่ืนๆ	 โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมี

สถานการณ์คล้ายกัน

	 ทั้งน้ีจากผลการศึกษายังพบว่า	 การส่ง

ผลต่อความถึงพอใจในการใช้งานระบบการจัด

ซื้อที่ด�าเนินการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับการ

ย อ ม รั บ เ ท ค โ น โ ล ยี ข อ ง ร ะ บบ จั ด ซื้ อ บ น

อิ น เ ทอ ร ์ เ น็ ต 	 ผ ่ า นคุณภาพกา รบริ ก า ร

อิเล็กทรอนิกส์	 ยังมีตัวแปรแฝงที่ส่งผลต่อต่อ

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบการจัดซื้อที่

ด�าเนินการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	คือเรื่องของ

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์	 ประกอบด้วย

ตัวแปรแฝง	 2	 ตัวแปร	 ได ้แก ่	 ด ้านความมี

ประสิทธิภาพ	 และด้านความสามารถของระบบ	

ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบการจัด

ซื้อที่ด�าเนินการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

	 ในด้านความพึงพอใจต่อการบริการ	ยังมี

ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Supot	(2018.	ที่ได้

ท�างานวิจัยหัวข ้อป ัจจัยการตลาดดิจิ ตัลที่มี

อิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจและความภักดี

แก่ลูกค้าในธุรกิจโรงแรมกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยม

อันดามันและได้ผลลัพธ์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจทั้งสิ้น	 5	 ปัจจัย	 คือ	 ความน่าเชื่อถือ	 การ

บริการท่ีเป็นรูปธรรม	 ความใส่ใจ	 การตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า	และความภัคดี	ซึ่งจะพบ

ว่าจะสอดคล้องกับงานวิจัยในฉบับนี้ในด้านของ

การตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 เนื่องจาก

การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ควรให้ความ

ส�าคัญกับ	 การท�างานผ่านสื่อออนไลน์เป็นอย่าง

มาก	 โดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญ	 เนื่องจากเป็นส่วน

ส�าคัญในการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง	 อาจมีภาพ

หรือสื่อในการช่วย	เป็นส�าคัญและเป็นจุดที่ส�าคัญ

ท่ีสุดที่ท�าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจตามบริการที่

ได้รับ	

	 นอกจากน้ียังพบว่า	 การใช้เทคโนโลยี

ใหม่เข้ามาชี้กางานในอุตสาหกรรมจ�าเป็นต้องมี

กลยุทธ์ท่ีจะต้องสร้างความพึงพอใจในการได้รับ

บริการ	 และวามผูกพันของลูกค้า	 ในเชิงรุกอย่าง

จริงจัง	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	 หรือ

เป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม	

ข้อเสนอแนะ

	 เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้ครบถ้วนสมบูรณ์

น�าไปอ้างอิง	 และใช้งานต่อได้ในอนาคตตาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยฉบับนี้	จึง

มีข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้	พบว่า	

	 1.	 องค์กรภาครัฐ	 ควรมีการให้ความรู้

ความเข้าใจกับผู้ที่มาติดต่อจัดซ้ือจัดจ้างกับหน่วย

งานภาครัฐ	 ในเชิงรุกเรื่องของการรับรู้ประโยชน์

ในการใช้งานระบบ	 ว่าระบบมีความง่ายและ

สะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง	 ให้มีการแบ่งขั้นตอน

การท�างานอย่างเหมาะสม	 ช่วยให้เกิดความเท่า

เทียมในการแข่งขัน	 และสามารถไว้วางใจในการ

ใช้งาน	และจะเป็นประโยชน์ทั้งส�าหรับหน่วยงาน

ภาครัฐและผู้ที่มาติดต่อเพื่อเพิ่มการตอบสนอง

ต่อการใช้บริการ	ให้มีคามรวดเร็วและถูกต้อง	

	 2.	 องค์กรภาครัฐ	 ควรมีการพัฒนา

คุณภาพในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์	 โดยการ

ก�าหนดขั้นตอนและรายละเอียดงานของระบบให้

เกิดความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย	 รวมท้ังก�าหนด

มาตรฐานในการก�าหนดงบประมาณเกิดความ

เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

	 3.	 องค์กรภาครัฐ	 ควรมีการพัฒนา

คุณภาพในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์	 ที่เกี่ยว

กับเอกสารระหว่างบริษัทและภาครัฐให้มีการ
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ก�าหนดการให ้บริการ ท่ี เป ็นไปในแนวทาง

เดียวกัน	 รวมทั้งมีการอธิบายหากที่มาติดต่อจัด

ซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ	 เกิดข้อสงสัยหรือ

ข้อผิดพลาดในการใช้งาน	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ที่ตรงกัน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

	 ควรศึกษาถึงปัจจัยของตัวแปรอิสระ

อื่นๆ	 เช่น	 ทัศนคติของระบบ	 แรงจูงใจ	 และ

พฤติกรรมการใช้งาน	 หรือรูปแบบการใช้งาน

คอมพิวเตอร์	 เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้

ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น	 และควรศึกษาปัจจัย

คุณภาพของเทคโนโลยี	 เช่น	การพัฒนาระบบจัด

ซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 ที่มีความหลากหลายหรือเพิ่ม

ตัวแปรให้มากข้ึน	 เพ่ือรองรับกับสถานการณ์

ปัจจุบัน	 เนื่องจากปัจจุบันระบบดังกล่าวเพิ่งถูก

พัฒนาอย่างจริงจังและบังคับใช้เป็นระยะเวลา	

1-2	ปี	เพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่มาติดต่อจัด

ซ้ือจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ	 และเพ่ือรองรับ

กับการเติบโตทางระบบ	
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