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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะโมเดลสมการ
โครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่ง
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐ จานวน 353 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป SPSS Version 20 และ AMOS Version 6.0 การศึ ก ษา พบว่ า ลั ก ษณะ โมเดลสมการ
โครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 นอกจากนี้ตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 66.8 ตามลาดับ
คาสาคัญ: หลักธรรมภิบาล, การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, โมเดลสมการโครงสร้าง
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Abstract
The Compatibility Model. Objective of this research were to study the Good
Governance in Government Procurement, study The Structural Equation Model of the
Good Governance in Government Procurement. The research method is the survey
with questionnaire from Government sector 353 samples. Then, The data analysis of
SPSS program Version 20 and AMOS Version 6.0 for structural equation model. It was
found that the Structural Equation Model of the the Good Governance in Government
Procurement were significantly correlated behavior, p= 0. 05 Furthermore, the
developed model was 66.8 % consistent with the empirical data.
Keywords: Good Governance, Government Procurement, Structural Equation Model
1. บทนา
การกากับดูแลองค์กรภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) เป็นหลักการสากลที่ได้การยอมรับจากสถาบันนานาชาติ ว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการทา
ให้องค์กรประสบความสาเร็จ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) และเป็นที่
ยอมรับกันในหมู่องค์กรโลกบาล เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งหลายว่าเป็นแนวคิดและปัจจัย
ส าคั ญ ที่ ช่ว ยส่ งเสริ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น และเห็ น ได้ ชัด จากการให้ ทุ น ช่ ว ยเหลื อ แก่ ป ระเทศใดจะ
พิจารณาจาก “ระดับธรรมาภิบาล” และ “ระดับความรับผิดทางการเมือง” ของประเทศนั้น ๆ
(Elkington, 2006) ซึ่งผลจากการใช้หลักธรรมภิบาลจะช่วยให้ การดาเนินนโยบายได้อย่างจริงจังใน
การลดความยากจน พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาการบริหารงานให้โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ
(Brand, 2007).
หลักบริหารจัดการบ้านที่ดี (Good Governance) มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับประเทศไทย
(ทิวากร แก้วมณี, 2559) เริ่มมีบทบาทในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2540 จากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกภาคส่วนของสังคม โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการในระดับชาติ
และระดับองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีความบกพร่องที่ขาดประสิทธิภาพและขาดจริยธรรม
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) เหตุที่กล่าวมาข้างต้นนั้นให้มุ่งเน้นและส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแล
องค์กรภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และนาไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมสู่มาตรฐานสากล
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เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ถูกกาหนดและดาเนินการภายใต้ พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการสาคัญในการนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐของประเทศ โดยมีจุดประสงค์ ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐของประเทศ (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ,
2560) นอกจากนี้ผลการศึกษาในหลายด้านเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ไม่ตอบโจทย์เชิงนโยบายและวิธีปฏิบัติ
e-GP ให้มีประสิทธิภาพ (Concha et al., 2012; Vaidya et al., 2004) และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานส่วนใหญ่ไม่ได้คานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพียงพอ ทั้งในแง่ของมูลค่าและความเสี่ยง
ของการใช้งานระบบ e-GP (Trkman & McCormack, 2010) นอกจากนี้งานศึกษาของ Neupane
et al. (2012) ทาให้เชื่อได้ว่าระบบ e-GP ที่เหมาะสมสามารถลดการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ และ
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐยังสะท้อนความตึงเครียดระหว่างความคาดหวังของสังคมเกี่ยวกับ
มาตรฐานการกากับดูแลตามความต้องการด้านการจัดการและอิทธิพลทางการเมืองที่เปิดเผย และผล
การศึกษาที่ผ่านมาส่วนให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของระบบ e-GP ของผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นด้านความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ด้านความโปร่งใสและการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุผล
ตามเป้ า หมายของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งนั้ น ๆ (Curtin University of Technology, 2007) โดยการ
จัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
จากผลการศึกษาในปัจจุบันยังไม่ ทราบชัดว่าหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครั ฐ มี
องค์ประกอบที่สาคัญอะไรบ้าง โดยเฉพาะระบบ e-GP ที่ประเทศไทยกาลังดาเนินการปรับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศ ซึ่งบริบททางวิชาการด้านหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่
พบผลการศึกษา ดังนั้นจึงทาให้ผู้วิจัยสนใจลักษณะของโมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมาภิบาลการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อประโยชน์ต่อการขับ เคลื่อนและนาเสนอหลักการธรรมภิบาลในการบริหาร
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ให้ เ กิ ด ความแข็ ง แกร่ ง เพี ย งพอที่ จ ะแข่ ง ขั น กั บ ต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
2. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
จากหลักธรรมาภิบาลกาเนิดมาในเงื่อนไขของธนาคารโลกที่ปล่อยเงินกู้แก่ประเทศกาลังพัฒนา
(Maldonado, 2010) โดยมีจุด ประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาการดาเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและ
ทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ของรั ฐ บาลผู้ กู้ (ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ, 2552) ต่ อ มามี
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เช่น คณะกรรมการธิการเศรษฐกิจและสังคมสาหรับ
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เอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) องค์ ก ารการค้า โลก (WTO) และองค์ ก รเพื่ อ ความร่ว มมือ ทางเศรษฐกิ จ และการพัฒนา
(OECD)
ธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นและเชื่อมโยงไปยังสังคมต่าง ๆ ทั้งระดับมหภาค (Macro) หรือระดับ
จุลภาค (Micro) ซึ่งสถาบันอภิบาลแห่งแคนาดา (The Institute on Governance : IOG) (Graham
et al, 2003) ระบุว่าเมื่อกล่าวถึง ธรรมาภิบาลจะมีขอบเขตครอบคลุม 4 ระดับด้วยกัน คือ (1) ระดับ
โลก (Global Governance) เพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศ หรือระหว่างรัฐต่อรัฐที่ไม่มีกฎเกณฑ์ให้
ยึดถือปฏิบัติรวมถึงกฎ ระเบียบระหว่างประเทศว่าด้วยเสถียรภาพด้านการไหลเวียนทางเศรษฐกิจ
เงินทุน และสินค้า เป็นต้น (2) ระดับชาติ (National Governance) ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ อันประกอบด้วย กฎหมายการ
บริหาร (Administration Law) เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) และแนวคิดสถาบัน
นิยมใหม่ (New Institutionalism) (Sabel, 1993) (3) ระดับองค์กร (Organizational Governance)
ประกอบด้วยแนวทางหรือกระบวนทัศน์การจัดการ ถ้าเป็น องค์กรภาครัฐก็เป็นการจัดการสาธารณะ
(Public Management) เน้ น หลั ก การจั ด การที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ผลงานหรื อ ผลการปฏิ บั ติ งาน
(Performance) ที่เกิดจากระบบอานาจที่ได้รับมอบ (Mandates) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อ จากัด
เท่าที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มองหลักการจัดการสาธารณะในระยะสั้น (Lynn, Heinrich and Hill,
2001: 59) และ (4) ระดับชุมชน (Community Governance) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
ชุมชนต่าง ๆ โดยปัจจัยหลักธรรมาภิบาล ผู้วิจัยได้สรุปดังแสดงในตารางที่ 1
หลักธรรมภิบาลมีความสาคัญในการบริหารจัดการทุกระดับ ดังนั้นแนวคิดหลักธรรมภิบาลจึง
จาเป็นต่อการกาหนดให้เป็นหลักการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงกาหนดโมเดล
สมมติ ฐ านองค์ ป ระกอบของหลั กธรรมาภิบ าลการจั ดซื้ อ จัด จ้า งภาครัฐ ดั งภาพประกอบ 1 โดย
แบบจาลองสมการโครงสร้างจากตัวแปรสังเกตจานวน 15 ตัวแปร ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย
(Factor Analysis) นามาสร้างเป็นแบบจาลองสมการโครงสร้างตั้งต้น ตามแนวคิดของธนายุทธ ไชย
ธงรัตน์และณรงค์ เหลืองบุตรนาค (2560) (ภาพที่ 1) กับตัวแปรแฝงที่เป็นค่าคาดหวังของงานวิจัยนี้
คือ Procurement Process Model (PPM) จานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ การบริหารจัดการวางแผนการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง (Plan Procurement Management; PlanP) การด าเนิ น งานการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
(Conduct Procurement, ConductP) การกากับดูแล (Administer Procurement, AdP) และปิด
การจัดซื้อจัดจ้าง (Closed Procurement, ClosedP) โดยมีสมมติฐาน ดังนี้
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สมมติฐานที่ 1 (H1) ปัจจัยด้านหลักธรรมภิบาล มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
สมมติฐานที่ 2 (H2) โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อ
การทดสอบว่าโมเดลเส้นทางที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงเชิงประจักษ์หรือไม่
3. วิธีการศึกษา
โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีขั้นตอนการดาเนินการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมตัวชี้วัด (Manifest variable) ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยด้านหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.2 จัดหมวดหมู่ตัวชี้วัดต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 5 ท่าน เพื่อหาข้อสรุปในการจัดสร้างแบบสอบถาม สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
ผลจากการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมทาให้ได้ปัจจัย 15 ปัจจัย ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตารางที่ 1 สรุปปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล
Items

1

หลักประสิทธิผล
(Effectiveness)
หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency)
หลักความโปร่งใส
(Transparency)
หลักการตอบสนอง
(Responsiveness)
หลักการกระจาย
อานาจ
(Decentralization)
หลักภาระความ
รับผิดชอบ
(Accountability)
หลักเสมอภาค(Equity)

2
3
4
5

6

7

UN WB ADB AfDB’s UNDP UNSCAP UNESCAP



















USA

EU

IDA








Total











8













7













12





5





3





10





6







กพร.







Thailand
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
No

Items

8

หลักนิติธรรม (Rule of
Law)
หลักความซื่อสัตย์
(Integrity)
หลักความคุ้มค่า
(Economy)
หลักการมีส่วนร่วม
(Participation)
หลักความมุ่งเน้นฉันทา
มติ (Consensus)
หลักการคาดคะเนได้
(Predictability)
หลักป้องกันการทุจริต

9
10
11
12
13
14

(Combating corruption)

15 หลักมุ่งเน้น ฉันทามติ
(consensus oriented)

UN WB ADB AfDB’s UNDP UNSCAP UNESCAP










USA

EU

IDA

Thailand

กพร.

Total











9
2








2




























10
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3.3 จั ด ท าแบบสอบถาม เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 5.2 หาคุ ณ ภาพของ
แบบสอบถาม โดยทดลองใช้ กั บ กลุ่มตั วอย่ างจ านวน 30 ตั ว อย่ า ง น ามาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามได้เท่ากับ 0.980
3.4 ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี Web Surveys (W. Lawrence Neuman,
2006) โดยเผยแพร่ แ บบสอบถามบนเว๊ บ ไซต์ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง (www.gprocurement.go.th)
ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึง พฤษภาคม 2559 ได้รับการตอบกลับ จานวน 353 ชุด และขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามแนวคิดของ Andy field (2013) ที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต่ากว่า 300 ตัวอย่าง
โดยได้มาจากการสุ่มแบบการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling) (W.Lawrence
Neuman, 2006: 230-232)
3.6 การตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้น (Assumptions) สาหรับการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้ าง
เป็นการตรวจสอบความกลมกลืน (Goodness of Fit) ของโมเดลตามเกณฑ์การตรวจสอบ 7 ข้อ อัน
ประกอบด้วย p-value หรือ X2, X2/df, Normal fit index (NFI), Goodness of Fit Index (GFI),
Fit Index ( CFI) , Standardized RMR, Root Mean Square Error of Approximate ( RMSEA)
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556 ; กริช แรงสูงเนิน, 2554; ระพินทร์ โพธิ์ศรี, 2551; ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2558;
ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555; Andy Field, 2013)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พบว่า โมเดล
เริ่มต้นไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ไม่สามารถมารถสรุปและแปรผลได้ โดยมีค่าสถิติที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด ดังนี้ ค่าสถิติ ไคสแควร์ มีนัยสาคัญ (P-value <0.05) ค่าไค-สแควร์สั
มพันธ์เท่ากับ 5.676 (สูงกว่าเกณฑ์) ดัชนี NFI มีค่าเท่ากับ 0.881 (ต่ากว่าเกณฑ์) ดัชนี GFI มีค่า
เท่ากับ 0.786 (ต่ากว่าเกณฑ์) ดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 0.899 (ต่ากว่าเกณฑ์) ค่า Standardized RMR
มีค่าเท่ากับ 0.041 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.115 (สูงกว่าเกณฑ์) แสดงว่าโมเดลยังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีความจาเป็นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลื นมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับ
โมเดลตามค่าเสนอแนะจากดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices : MI) ผลการวิเคราะห์
โมเดลที่ปรับแล้ว ค่าสถิติ ไคสแควร์ ไม่มีนัยสาคัญ (P-value =0.050) ค่าไค-สแควร์สัมพันธ์เท่ากับ
1.258 ดัชนี NFI มีค่าเท่ากับ 0.982 ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.967 ดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 0.996 ค่า
Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.040 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.027 ค่าสถิติทั้งหมดผ่าน
เกณฑ์ ต ามที่ ก าหนด แสดงว่ า สมการเชิ งโครงสร้า งหลัก ธรรมภิบ าลในการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งภาครัฐ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในภาพที่ 2
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัดของแต่ละตัวแปรแฝง เพื่อให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ ดังปรากฏในตารางที่ 3 พิจารณาประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ถดถอย (R2)
จากผลลัพ ธ์ ของการวิเ คราะห์ ของการวิเ คราะห์ สมการเชิ งโครงสร้า ง พบว่ า ค่ า R2 มี ค่ า 0.688
หมายความว่ า องค์ ป ระกอบปั จ จั ย สามารถอธิ บ ายโมเดลสมการโครงสร้ างหลั ก ธรรมภิ บาลใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ร้อยละ 68.8

ภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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ตารางที่ 2 ค่าดัชนีโมเดลความสัมพันธ์สมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ก่อนและหลังปรับโดยการเชื่อมค่าความคลาดเคลื่อน
ค่าดัชนี

เกณฑ์

X2/df
p-value of X2
NFI
GFI
CFI
RMR
RMSEA

< 3.00
> 0.05
> 0.90
> 0.90
> 0.95
< 0.08
< 0.08

ก่อนการปรับโมเดล
ค่าสถิติ
ผลการ
พิจารณา
5.676
ไม่ผา่ นเกณฑ์
<0.001
ไม่ผา่ นเกณฑ์
0.881
ไม่ผา่ นเกณฑ์
0.786
ไม่ผา่ นเกณฑ์
0.899
ไม่ผา่ นเกณฑ์
0.041
ผ่านเกณฑ์
0.115
ไม่ผา่ นเกณฑ์

หลังการปรับโมเดล
ค่าสถิติ
ผลการ
พิจารณา
1.258
ผ่านเกณฑ์
0.050
ผ่านเกณฑ์
0.982
ผ่านเกณฑ์
0.967
ผ่านเกณฑ์
0.996
ผ่านเกณฑ์
0.040
ผ่านเกณฑ์
0.027
ผ่านเกณฑ์

แบบจาลองสมการโครงสร้างที่ผ่านการวิเคราะห์ที่แสดงดังภาพที่ 2 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อ
โมเดลสมการโครงสร้า งหลัก ธรรมภิบ าลในการจั ดซื้ อ จัด จ้า งภาครั ฐ เมื่ อ น ามาเขี ย นเป็ นสมการ
พยากรณ์จะได้ดังสมการที่ (1) – (2)
Procurement Process Model (PPM) = (0.604 * GGP) + res1
(1)
Good Governance factors (GPP) = (0.748*GG04) + (0.953*GG06) +
(2)
(0.927*GG8) + (0.716*GG12) + (0.742*GG14) + (0.702*GG13) +
(0.760*GG02) + (1.00*GG15) + (0.774*GG01) + (0.826*GG10) +
(0.816*GG11) + (0.847*GG05) + (0.880*GG7) + (0.899*GG09)
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ตารางที่ 3 ค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัดแต่ละตัวแปรแฝงของโมเดลสมการ
โครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ตัวแปรแฝง
Good
Governance
factors (GPP)

Procurement
Process Model
(PPM)

ตัวแปร
สังเกต

p
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
-

Standardized
Regression
Weight
Estimate
0.748
0.953
0.927
0.716
0.742
0.702
0.760
1.000
0.774
0.826
0.812
0.847
0.880
0.899

0.559
0.825
0.780
0.512
0.551
0.619
0.577
0.683
0.599
0.682
0.659
0.717
0.775
0.809

**
**
**

0.798
0.890
0.907
0.848

0.712
0.793
0.823
0.719

Regression Weights

Estimate
S.E.
C.R.
GG04
0.82
0.045 18.161
GG06
1.033
0.048 21.549
GG08
1.036
0.045 23.09
GG12
0.878
0.051 17.292
GG14
0.832
0.049 17.093
GG13
0.788
0.06
13.054
GG02
0.785
0.042 18.699
GG15
1.124
0.189 5.958
GG01
0.853
0.044 19.314
GG10
0.94
0.043 21.85
GG11
0.968
0.046 21.008
GG05
0.941
0.041 23.023
GG07
0.973
0.039 25.003
GG09
1
สัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficient) =0.604
PlanPM
1
ConductP 1.723
0.096 17.87
AdP
0.892
0.05
17.778
ClosedP
1.105
0.065 16.99
สัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficient) =

R2

0.688

หมายเหตุ : *** ระดับสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (p<0.05)
จากผลการวิจัยในตารางที่ 3 แสดงค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัดแต่ละตัวแปร
แฝง เมื่ อ น าแต่ ล ะตั ว แปรแฝงมาประกอบเป็ น โมเดล โดยรวมพบว่ า โมเดลสมการโครงสร้ า ง
หลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทุกตัวแปร ซึ่ง
สามารถอธิบายค่าน้าหนักความสัมพันธ์ (Standardized regression weights) ขององค์ประกอบอยู่
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ระหว่าง 0.702 ถึง 1.011 ซึ่งตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรตัวแปรมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ต่อตัวแปรแฝง และค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกาลังสอง (R2) ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ตัวแปร
สังเกต (หลักธรรมภิบาล) ได้ร้อยละ 55.9 ถึง 82.5 โดยค่าน้าหนังองค์ประกอบที่สูงที่สุด คือ ด้าน
ความโปร่งใส (β = 1.011) รองลงมา คือ ด้านความเสมอภาค (β = 0.953) หลักคุณธรรม (β =
0.927) และน้อยที่สุด คือ การต่อต้านการทุจริต (β = 0.702)
การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานของการวิจัย 2 ข้อ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์สามารถนาเสนอเป็น
รายสมมติฐาน (ตารางที่ 4) ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล มีมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยนั่น คือ ตัวแปรแฝง หลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ มีความสัมพันธ์ทางตรงในเชิงบวกต่อการจัดซื้อจัดจ้างภารัฐ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient = 0.604) (DE=0.604) นั้นหมายความว่า ถ้า
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีการกาหนดหลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะมีแนวโน้ม
มีที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นไปด้วย
สมมติฐานที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อ
การทดสอบว่าโมเดลเส้นทางที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงเชิงประจักษ์หรือไม่
โดยการประเมินความสอดคล้องของโมเดล (Evaluation the Data-Model Fit) ค่าสถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบเชิงประจักษ์กับโมเดลทางทฤษฎี ก็คือ การใช้ค่า p-Value ซึ่ง
ต้องมีนัยสาคัญทางสถิติ (Significant : Sig.) มีค่ามากกว่า p>0.05 จึงถือว่าโมเดลมีความกลมกลืน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อ ค่า p>0.05 ผลที่ได้จะไม่ Sig. ซึ่งหมายความว่า ไม่แตกต่างกัน
หรือมีความสอดคล้องกัน ซึ่งค่าที่คานวณได้จากผลการวิจัย ค่า p = 0.05 (ตามภาพที่ 1)
จากรายงานผลการวิเคราะห์ข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอยู่ในระดับมาก และความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อทั้ง 2 ข้อ
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ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 (H1) โมเดลหลั ก ธรรมาภิ บ าลใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สมมติฐานที่ 2 (H2) โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิ
บาลในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ เพื่ อ การทดสอบว่ า
โมเดลเส้นทางที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลจริงเชิงประจักษ์หรือไม่

ผลการทดสอบสมมติฐาน
อิทธิพล
ยอมรับ/ปฏิเสธ
DE=0.604**
ยอมรับ
-

ยอมรับ

5. สรุป
5.1 โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ประกอบด้วย 14 ตัวชี้วัด
ได้แก่ หลักความคุ้มค่า หลักความเสมอภาค หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความมุ่นเน้นฉันทามติ หลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิผล ความโปร่งใส หลักประสิทธิภาพ หลักการ
กระจายอานาจการต่อต้านการทุจริต หลักความสอดคล้อง และความสามารถคาดการณ์ไ ด้ โดยทั้ง 2
ปัจจัยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกแบบสองทิศทาง
5.2 ค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัด ของสมการโครงสร้า งหลัก ธรรมภิบ าลใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีค่าร้อยละ 68.8
6. อภิปรายผล
การประเมินโมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พบว่า
6.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจของหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 14 ตัว และองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ทั้งหมดได้ร้อยละ 68.86 น้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแต่ละตัวมีค่าตั้งแต่ 0.780 ถึง 0.882 แสดง
ว่าตัวแปรที่นามาวิเคราะห์สามารถใช้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ ทั้งนี้
เนื่องจากตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่มีเอกสารและงานวิจัยรองรับ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง จึงได้ตัวแปรสาคัญที่สอดคล้องและครอบคลุมโครงสร้างใหญ่ของ
หลักธรรมาภิบาลภาครัฐ ที่สามารถจัดกลุ่มเข้าองค์ประกอบได้ 1 องค์ประกอบ แล้วนั้น
6.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
พบว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 14 องค์ประกอบ โดยที่
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โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าสถิติวัด
ความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว และลาดับความสาคัญขององค์ประกอบ 3 อันดับหลัก คือ ความ
โปร่งใส หลักด้านเสมอภาคและหลักคุณธรรม
เมื่อพิจารณาความสาคัญหลักความโปร่งใสและหลักความเสมอภาคในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐขององค์การการค้าโลก (WTO, 2012) และ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ,
2560) ที่ ต้ อ งกระท าโดยเปิ ด เผยเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม มี ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มี
หลักฐานการดาเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุก
ขั้นตอน และหลักคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะเห็นได้ว่า มีความสาคัญมากเป็นลาดับแรก ๆ
โดยมี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบใกล้ เ คี ย งกั น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ทิ ว ากร แก้ ว มณี (2555),
Kaufmann, D. Kraay, A and Mastruzzi, M. (2010) และ Lachit, C., (2013) ที่ยึดมั่นในความถูกต
อง โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักการจัดซือ้ จัดจ้างนี้ในการปฏิบัตหิ นาที่เพื่อใหเปนตัวอยาง
แกสังคม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพัฒนาตนเอง
หลักธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบด้วย 2 มิติหลัก คือ (1) กระบวนการของ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม เอกชน และประชาชน ในการทาให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) การบริหาร การปกครอง
ที่ ดี หรื อ การบริ ห าร การปกครองที่ เ ป็ น ธรรมโดยมี ป ระกอบ 3 ประการ ด้ านความโปร่ ง ใส
(Transparency) การตรวจสอบได้ (Accountability) และความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency)
ตามหลักการของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย
(2546)
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยจากองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งภาครัฐ ที่ พัฒ นาขึ้ นนี้ พบว่ า มี ค วามเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้างดี จึ งสามารถน าไปใช้ การวาง
นโยบายและทิศทางการกากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้
7.2 หน่ ว ยงานของภาครั ฐ สามารถน าหลั ก หลั ก ธรรมาภิ บ าลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ประกอบด้ ว ย 2 มิ ติ ห ลั ก คื อ (1) การบริ ห ารการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ ป็ น ธรรม และ (2) การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม เอกชน และประชาชนให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดาเนินไป
อย่าง โปร่งใส เสมอภาคทุกภาคส่วน และมีหลักคุณธรรม
7.3 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่พัฒนาขึ้น มุ่งเน้นต่อบทบาท
ของหน่วยงานของรัฐ หากต้องการใช้องค์ประกอบที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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ที่กว้างขวางหรือซับซ้อนมากกว่านี้ อาจเพิ่มเติมมุมมองของผู้ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติอื่น ๆ
ร่วม
7.4 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ เหมาะ
สาหรับศึกษาหลักธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หากต้องการศึ กษาในระดับอื่น ๆ จาเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขตัวแปรและองค์ประกอบให้เหมาะสมกับบริบทของระดับการศึกษานั้น ๆ
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