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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะโมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาล
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหน่วยงาน
ภาครัฐ จ�ำนวน 353 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS Version 20 และ AMOS Version 6.0 การศึกษา
พบว่าลักษณะ โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 66.8 ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: หลักธรรมภิบาล, การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, โมเดลสมการโครงสร้าง

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. บทน�ำ
การกำำ�กับั ดููแลองค์์กรภาครััฐตามหลัักธรรมาภิิบาลของการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี (Good Governance) เป็็นหลััก
การสากลที่่�ได้้การยอมรัับจากสถาบัันนานาชาติิ ว่่าเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการทำำ�ให้้องค์์กรประสบความสำำ�เร็็จ (สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ, 2552) และเป็็นที่่�ยอมรัับกัันในหมู่่�องค์์กรโลกบาล เพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศทั้้�ง
หลายว่่าเป็็นแนวคิิดและปััจจััยสำำ�คััญที่่�ช่่วยส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนและเห็็นได้้ชััดจากการให้้ทุุนช่่วยเหลืือแก่่ประเทศใด
จะพิิจารณาจาก “ระดัับธรรมาภิิบาล” และ “ระดัับความรัับผิิดทางการเมืือง” ของประเทศนั้้�น ๆ (Elkington, 2006)
ซึ่่�งผลจากการใช้้หลัักธรรมภิิบาลจะช่่วยให้้การดำำ�เนิินนโยบายได้้อย่่างจริิงจัังในการลดความยากจน พััฒนาประชาธิิปไตย
พััฒนาการบริิหารงานให้้โปร่่งใส และมีีความรัับผิิดชอบ (Brand, 2007).
หลัักบริิหารจััดการบ้้านที่่�ดีี (Good Governance) มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับประเทศไทย (ทิิวากร แก้้วมณีี, 2559)
เริ่่�มมีีบทบาทในประเทศไทย เมื่่�อปีี พ.ศ. 2540 จากเหตุุการณ์์วิิกฤตเศรษฐกิิจ ที่่�ส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อทุุกภาคส่่วนของ
สัังคม โดยสาเหตุุหนึ่่�งเกิิดจากการบริิหารจััดการในระดัับชาติิ และระดัับองค์์กรทั้้�งในภาครััฐและเอกชนที่่�มีีความบกพร่่องที่่�
ขาดประสิิทธิิภาพและขาดจริิยธรรม (สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ, 2552) เหตุุที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
มุ่่�งเน้้นและส่่งเสริิมให้้หน่่วยงานภาครััฐไม่่ว่า่ จะเป็็น ส่่วนราชการ รััฐวิิสาหกิิจ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและหน่่วยงานของ
รััฐที่่�ไม่่สัังกััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี กระทรวงหรืือทบวง มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลองค์์กรภาครััฐตามหลััก
ธรรมาภิิบาลของการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี และนำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรมสู่่�มาตรฐานสากล
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เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2560 การจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐได้้ถููกกำำ�หนดและดำำ�เนิินการภายใต้้ พรบ.การจััดซื้้�อจััดจ้้างภาค
รััฐ พ.ศ. 2560 โดยมีีหลัักการสำำ�คัญ
ั ในการนำำ�ระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐด้้วยอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic Government
Procurement: e-GP) เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐของประเทศ โดยมีีจุดุ ประสงค์์ให้้หน่่วยงานภาครััฐ
และเอกชนสามารถเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้างและพััสดุุภาครััฐของประเทศ (พระราชบััญญััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ภาครััฐ, 2560) นอกจากนี้้�ผลการศึึกษาในหลายด้้านเกี่่�ยวกัับแง่่มุมุ ต่่าง ๆ ของการใช้้งานระบบจััดซื้้�อจััดจ้้างด้้วยอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Government Procurement: e-GP) ไม่่ตอบโจทย์์เชิิงนโยบายและวิิธีีปฏิิบัติั ิ e-GP ให้้มีีประสิิทธิิภาพ (Concha et al.,
2012; Vaidya et al., 2004) และการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐงานส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้คำ�นึ
ำ ึงถึึงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลที่่�เพีียง
พอ ทั้้�งในแง่่ของมููลค่่าและความเสี่่�ยงของการใช้้งานระบบ e-GP (Trkman & McCormack, 2010) นอกจากนี้้�งานศึึกษา
ของ Neupane et al. (2012) ทำำ�ให้้เชื่่�อได้้ว่่าระบบ e-GP ที่่�เหมาะสมสามารถลดการทุุจริิตในหน่่วยงานของรััฐ และ
การดำำ�เนิินการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐยัังสะท้้อนความตึึงเครีียดระหว่่างความคาดหวัังของสัังคมเกี่่�ยวกัับมาตรฐานการกำำ�กัับ
ดููแลตามความต้้องการด้้านการจััดการและอิิทธิิพลทางการเมืืองที่่�เปิิดเผย และผลการศึึกษาที่่�ผ่่านมาส่่วนให้้เห็็นถึึงข้้อดีีและ
ข้้อเสีียของระบบ e-GP ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�กว้้างขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านความเชื่่�อมั่่�นทางธุุรกิิจ ด้้านความโปร่่งใสและการลด
ความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ให้้สามารถบรรลุุผลตามเป้้าหมายของการจััดซื้้�อจััดจ้้างนั้้�น ๆ (Curtin University of Technology, 2007)
โดยการจััดซื้้�อจััดจ้้างทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้พิิสููจน์์ตััวเองว่่าเป็็นเครื่่�องมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น
จากผลการศึึกษาในปััจจุุบัันยัังไม่่ทราบชััดว่่าหลัักธรรมาภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐมีีองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญอะไร
บ้้าง โดยเฉพาะระบบ e-GP ที่่�ประเทศไทยกำำ�ลัังดำำ�เนิินการปรัับระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐของประเทศ ซึ่ง่� บริิบททาง
วิิชาการด้้านหลัักธรรมภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างยัังไม่่พบผลการศึึกษา ดัังนั้้�นจึึงทำำ�ให้้ผู้้�วิิจััยสนใจลัักษณะของโมเดลสม
การโครงสร้้างหลัักธรรมาภิิบาลการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ เพื่่�อประโยชน์์ต่่อการขัับเคลื่่�อนและนำำ�เสนอหลัักการธรรมภิิบาล
ในการบริิหารการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐให้้เกิิดความแข็็งแกร่่ง เพีียงพอที่่�จะแข่่งขัันกัับต่่างประเทศได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
อัันจะช่่วยให้้ประเทศชาติิมีีการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

2. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
จากหลักธรรมาภิบาลก�ำเนิดมาในเงื่อนไขของธนาคารโลกที่ปล่อยเงินกู้แก่ประเทศก�ำลังพัฒนา (Maldonado, 2010)
โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาการด�ำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาลผู้กู้ (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) ต่อมามีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เช่น คณะกรรมการธิการ
เศรษฐกิิจและสัังคมสำำ�หรัับเอเชีียและแปซิิฟิกิ แห่่งสหประชาชาติิ (UNESCAP) สำำ�นักั งานโครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิ
(UNDP) องค์์การการค้้าโลก (WTO) และองค์์กรเพื่่�อความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจและการพััฒนา (OECD)
ธรรมาภิิบาลที่่�เกิิดขึ้้�นและเชื่่�อมโยงไปยัังสัังคมต่่าง ๆ ทั้้�งระดัับมหภาค (Macro) หรืือระดัับจุุลภาค (Micro) ซึ่่�งสถาบััน
อภิิบาลแห่่งแคนาดา (The Institute on Governance : IOG) (Graham et al, 2003) ระบุุว่่าเมื่่�อกล่่าวถึึง ธรรมาภิิบาล
จะมีีขอบเขตครอบคลุุม 4 ระดัับ คืือ (1) ระดัับโลก (Global Governance) เพื่่�อแก้้ปััญหาระหว่่างประเทศ หรืือระหว่่างรััฐ
ต่่อรััฐที่่�ไม่่มีีกฎเกณฑ์์ให้้ยึึดถืือปฏิิบัติั ิรวมถึึงกฎ ระเบีียบระหว่่างประเทศว่่าด้้วยเสถีียรภาพด้้านการไหลเวีียนทางเศรษฐกิิจ
เงิินทุุน และสิินค้้า เป็็นต้้น (2) ระดัับชาติิ (National Governance) ซึ่ง่� ครอบคลุุมทุุกเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรฐานทางการ
เมืือง เศรษฐกิิจ และการปกครองของประเทศ อัันประกอบด้้วย กฎหมายการบริิหาร (Administration Law) เศรษฐศาสตร์์
การเมืือง (Political Economy) และแนวคิิดสถาบัันนิิยมใหม่่ (New Institutionalism) (Sabel, 1993) (3) ระดัับองค์์กร
(Organizational Governance) ประกอบด้้วยแนวทางหรืือกระบวนทััศน์์การจััดการ ถ้้าเป็็นองค์์กรภาครััฐก็็เป็็นการจััดการ
สาธารณะ (Public Management) เน้้นหลัักการจััดการที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับผลงานหรืือผลการปฏิิบัติั ิงาน (Performance)
ที่่�เกิิดจากระบบอำำ�นาจที่่�ได้้รัับมอบ (Mandates) และอยู่่�ภายใต้้เงื่่�อนไขข้้อจำำ�กััดเท่่าที่่�เป็็นอยู่่� ซึ่ง่� เป็็นแนวคิิดที่่�มองหลัักการ
จััดการสาธารณะในระยะสั้้�น (Lynn, Heinrich and Hill, 2001: 59) และ (4) ระดัับชุุมชน (Community Governance)
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เป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของชุุมชนต่่าง ๆ โดยปััจจััยหลัักธรรมาภิิบาล ผู้้�วิิจััยได้้สรุุปดัังแสดงในตารางที่่� 1
หลัักธรรมภิิบาลมีีความสำำ�คััญในการบริิหารจััดการทุุกระดัับ ดัังนั้้�นแนวคิิดหลัักธรรมภิิบาลจึึงจำำ�เป็็นต่่อการกำำ�หนดให้้
เป็็นหลัักการบริิหารการจััดซื้้�อจััดจ้้างเช่่นกััน ดัังนั้้�นผู้้�วิิจััยจึึงกำำ�หนดโมเดลสมมติิฐานองค์์ประกอบของหลัักธรรมาภิิบาล
การจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ ดัังภาพประกอบ 1 โดยแบบจำำ�ลองสมการโครงสร้้างจากตััวแปรสัังเกตจำำ�นวน 15 ตััวแปร ที่่�ได้้จาก
การวิิเคราะห์์ปััจจััย (Factor Analysis) นำำ�มาสร้้างเป็็นแบบจำำ�ลองสมการโครงสร้้างตั้้�งต้้น ตามแนวคิิดของธนายุุทธ ไชยธง
รััตน์์และณรงค์์ เหลืืองบุุตรนาค (2560) (ภาพที่่� 1) กัับตััวแปรแฝงที่่�เป็็นค่่าคาดหวัังของงานวิิจััยนี้้� คืือ Procurement
Process Model (PPM) จำำ�นวน 4 ตััวแปร ได้้แก่่ การบริิหารจััดการวางแผนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง (Plan Procurement
Management; PlanP) การดำำ�เนิินงานการจััดซื้้�อจััดจ้้าง (Conduct Procurement, ConductP) การกำำ�กับั ดููแล (Adminiister Procurement, AdP) และปิิดการจััดซื้้�อจััดจ้้าง (Closed Procurement, ClosedP) โดยมีีสมมติิฐาน ดัังนี้้�
สมมติิฐานที่่� 1 (H1) ปััจจััยด้้านหลัักธรรมภิิบาล มีีความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุต่่อการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ
สมมติิฐานที่่� 2 (H2) โมเดลสมการโครงสร้้างหลัักธรรมภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ เพื่่�อการทดสอบว่่าโมเดล
เส้้นทางที่่�สร้้างขึ้้�นตามทฤษฎีีมีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููลจริิงเชิิงประจัักษ์์หรืือไม่่

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

Total

กพร.

Thailand

IDA

EU

USA

UNESCAP

UNSCAP

UNDP

AfDB’s

ADB

WB

No Items

UN

ตารางที่ 1 สรุปปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล

✓ ✓ 8
✓ ✓ 7

1

หลักประสิทธิผล(Effectiveness)

2

หลักประสิทธิภาพ(Efficiency)

✓

3

หลักความโปร่งใส(Transparency)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 12

4

หลักการตอบสนอง(Responsiveness)

✓ ✓

5

หลักการกระจายอำ�นาจ(Decentralization)

6

หลักภาระความรับผิดชอบ(Accountability)

✓ ✓ ✓ ✓

7

หลักเสมอภาค(Equity)

✓

8

หลักนิติธรรม (Rule of Law)

✓ ✓

9

หลักความซื่อสัตย์ (Integrity)

✓

10 หลักความคุ้มค่า (Economy)

✓

✓

✓ ✓ 5

✓

✓ ✓ 3
✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ 10

✓ ✓ ✓

✓ ✓ 6

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9
✓

2

✓

2

11 หลักการมีส่วนร่วม(Participation)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 12

12 หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus)

✓

✓ ✓
✓

13 หลักการคาดคะเนได้ (Predictability)
14 หลักป้องกันการทุจริต
(Combating corruption)
15 หลักมุ่งเน้น ฉันทามติ (consensus oriented)

✓ 4
1

✓

1

✓

✓ ✓

✓

✓

5
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3. วิธีการศึกษา
โมเดลสมการโครงสร้้างหลัักธรรมภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ มีีขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการศึึกษาวิิจััย ดัังนี้้�
1) ศึึ ก ษาเอกสารหรืื อ งานวิิ จัั ย ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งเพื่่�อรวบรวมตัั ว ชี้้�วัั ด (Manifest variable) ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ ปัั จ จัั ย
ด้้านหลัักธรรมภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ
2) จััดหมวดหมู่่�ตััวชี้้�วััดต่่าง ๆ จากการวิิเคราะห์์ปรัับปรุุงแก้้ไขโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีประสบการณ์์ด้้านการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
จำำ�นวน 5 ท่่าน เพื่่�อหาข้้อสรุุปในการจััดสร้้างแบบสอบถาม สำำ�หรัับกลุ่่�มตััวอย่่าง ผลจากการปรัับปรุุงแก้้ไขเพิ่่�มเติิมทำำ�ให้้ได้้
ปััจจััย 15 ปััจจััย ดัังแสดงในภาพที่่� 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3) จััดทำำ�แบบสอบถาม เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลตามตััวชี้้�วััดที่่�ได้้จากข้้อ 5.2 หาคุุณภาพของแบบสอบถาม โดยทดลองใช้้กัับ
กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 ตััวอย่่าง นำำ�มาหาค่่าความเชื่่�อมั่่�นของแบบสอบถามได้้เท่่ากัับ 0.980
4) ผู้้�วิิจััยเลืือกใช้้การเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วยวิิธีี Web Surveys (W. Lawrence Neuman, 2006) โดยเผยแพร่่
แบบสอบถามบนเว๊๊บไซต์์ของกรมบััญชีีกลาง (www.gprocurement.go.th) ระหว่่างเดืือนเมษายน 2559 ถึึงพฤษภาคม
2559 ได้้รัับการตอบกลัับ จำำ�นวน 353 ชุุด และขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นไปตามแนวคิิดของ Andy field (2013) ที่่�กลุ่่�ม
ตััวอย่่างที่่�ไม่่ต่ำำ��กว่่า 300 ตััวอย่่าง โดยได้้มาจากการสุ่่�มแบบการสุ่่�มอย่่างมีีระบบ (Systematic Random Sampling)
(W.Lawrence Neuman, 2006)
5) การตรวจสอบเงื่่�อนไขเบื้้�องต้้น (Assumptions) สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์สมการเชิิงโครงสร้้าง เป็็นการตรวจสอบความ
กลมกลืืน (Goodness of Fit) ของโมเดลตามเกณฑ์์การตรวจสอบ 7 ข้้อ อัันประกอบด้้วย p-value หรืือ X2, X2/df,
Normal fit index (NFI), Goodness of Fit Index (GFI), Fit Index (CFI), Standardized RMR, Root Mean Square
Error of Approximate (RMSEA) (ยุุทธ ไกยวรรณ์์, 2556 ; กริิช แรงสููงเนิิน, 2554; ระพิินทร์์ โพธิ์์�ศรีี, 2551; ชััยวิิชิิต เชีียร
ชนะ, 2558; ธานิินทร์์ ศิิลป์์จารุุ, 2555; Andy Field, 2013)
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4. ผลการศึกษา
ผลการวิิเคราะห์์สมการโครงสร้้างหลัักธรรมภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ พบว่่า โมเดลเริ่่�มต้้นไม่่มีีความสอดคล้้อง
กัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ ไม่่สามารถมารถสรุุปและแปรผลได้้ โดยมีีค่า่ สถิิติที่่�ิ ไม่่ผ่า่ นเกณฑ์์ตามที่่�กำำ�หนด ดัังนี้้� ค่่าสถิิติิ ไคสแควร์์
มีีนััยสำำ�คััญ (P-value <0.05) ค่่าไค-สแควร์์สัั มพัันธ์์เท่่ากัับ 5.676 (สููงกว่่าเกณฑ์์) ดััชนีี NFI มีีค่่าเท่่ากัับ 0.881 (ต่ำำ��กว่่า
เกณฑ์์) ดััชนีี GFI มีีค่่าเท่่ากัับ 0.786 (ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์) ดััชนีี CFI มีีค่่าเท่่ากัับ 0.899 (ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์) ค่่า Standardized RMR
มีีค่่าเท่่ากัับ 0.041 และค่่า RMSEA มีีค่่าเท่่ากัับ 0.115 (สููงกว่่าเกณฑ์์) แสดงว่่าโมเดลยัังไม่่สอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องปรัับโมเดลให้้มีีความกลมกลืืนมากขึ้้�น โดยผู้้�วิิจััยได้้ปรัับโมเดลตามค่่าเสนอแนะจากดััชนีีปรัับโมเดล
(Model Modification Indices : MI) ผลการวิิเคราะห์์โมเดลที่่�ปรัับแล้้ว ค่่าสถิิติิ ไคสแควร์์ ไม่่มีนัี ยั สำำ�คัญ
ั (P-value =0.050)
ค่่าไค-สแควร์์สััมพัันธ์์เท่่ากัับ 1.258 ดััชนีี NFI มีีค่่าเท่่ากัับ 0.982 ดััชนีี GFI มีีค่่าเท่่ากัับ 0.967 ดััชนีี CFI มีีค่่าเท่่ากัับ 0.996
ค่่า Standardized RMR มีีค่่าเท่่ากัับ 0.040 และค่่า RMSEA มีีค่่าเท่่ากัับ 0.027 ค่่าสถิิติิทั้้�งหมดผ่่านเกณฑ์์ตามที่่�กำำ�หนด
แสดงว่่า สมการเชิิงโครงสร้้างหลัักธรรมภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ ดัังแสดงในภาพที่่� 2
ผลการวิิเคราะห์์ความสอดคล้้องกลมกลืืนของโมเดลการวััดของแต่่ละตััวแปรแฝง เพื่่�อให้้ทราบถึึงความสััมพัันธ์์ ดัังปรากฏ
ในตารางที่่� 3 พิิจารณาประมาณค่่าพารามิิเตอร์์ในการวิิเคราะห์์ถดถอย (R2) จากผลลััพธ์์ของการวิิเคราะห์์ของการวิิเคราะห์์
สมการเชิิงโครงสร้้าง พบว่่า ค่่า R2 มีีค่่า 0.688 หมายความว่่า องค์์ประกอบปััจจััย สามารถอธิิบายโมเดลสมการโครงสร้้าง

ภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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ตารางที่ 2 ค่าดัชนีโมเดลความสัมพันธ์สมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ก่อนและหลังปรับโดยการเชื่อมค่าความคลาดเคลื่อน
ก่อนการปรับโมเดล
ค่าสถิติ
ผลการพิจารณา

ค่าดัชนี
เกณฑ์
				
		 X2/df
< 3.00
2
p-value of X
> 0.05

หลังการปรับโมเดล
ค่าสถิติ
ผลการพิจารณา

5.676		 ไม่ผ่านเกณฑ์		 1.258		

ผ่านเกณฑ์

<0.001		 ไม่ผ่านเกณฑ์		 0.050		

ผ่านเกณฑ์

		 NFI

> 0.90

0.881		 ไม่ผ่านเกณฑ์		 0.982		

ผ่านเกณฑ์

		 GFI

> 0.90

0.786		 ไม่ผ่านเกณฑ์		 0.967		

ผ่านเกณฑ์

		 CFI

> 0.95

0.899		 ไม่ผ่านเกณฑ์		 0.996		

ผ่านเกณฑ์

		 RMR

< 0.08

0.041		 ผ่านเกณฑ์		 0.040		

ผ่านเกณฑ์

RMSEA

< 0.08

0.115		 ไม่ผ่านเกณฑ์		 0.027		

ผ่านเกณฑ์

แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างที่ผ่านการวิเคราะห์ที่แสดงดังภาพที่ 2 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อโมเดลสมการโครงสร้าง
หลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อน�ำมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์จะได้ดังสมการที่ (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)
ตารางที่ 3 ค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัดแต่ละตัวแปรแฝงของโมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาล
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Standardized
Regression
Weight

Regression Weights
แปร			
ตัวแปรแฝง สัตังวเกต
						
		

Estimate

S.E.

C.R.

p

Estimate

		
R2

		Good

GG04		 0.82

0.045

18.161

**

0.748

0.559

		
Governance

GG06		 1.033

0.048

21.549

**

0.953

0.825

		
factors

GG08		 1.036

0.045

23.09

**

0.927

0.780

		
(GPP)

GG12		 0.878

0.051

17.292

**

0.716

0.512

		

GG14		 0.832

0.049

17.093

**

0.742

0.551

		

GG13		 0.788

0.06

13.054

**

0.702

0.619

		

GG02		 0.785

0.042

18.699

**

0.760

0.577

		

GG15		 1.124

0.189

5.958

**

1.000

0.683
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

Regression Weights
แปร			
ตัวแปรแฝง สัตังวเกต
						
		

Estimate

Standardized
Regression
Weight

S.E.

C.R.

p

Estimate

		
R2

		Good
		
Governance

GG01		 0.853

0.044

19.314

**

0.774

0.599

GG10		 0.94

0.043

21.85

**

0.826

0.682

		factors
		(GPP)

GG11		 0.968

0.046

21.008

**

0.812

0.659

GG05		 0.941

0.041

23.023

**

0.847

0.717

		

GG07		 0.973

0.039

25.003

**

0.880

0.775

		

GG09		 1

-

0.899

0.809

		

สัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficient) =0.604

Procurement

PlanPM		 1

Process Model ConductP		 1.723
		(PPM)

AdP		 0.892
ClosedP		 1.105

		

-

-

-

-

-

0.798

0.712

0.096

17.87

**

0.890

0.793

0.05

17.778

**

0.907

0.823

0.065

16.99

**

0.848

0.719

สัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficient) = 0.782

									

0.688

หมายเหตุ : ** ระดับส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 (p<0.05)
จากผลการวิิจััยในตารางที่่� 3 แสดงค่่าความสอดคล้้องกลมกลืืนของโมเดลการวััดแต่่ละตััวแปรแฝง เมื่่�อนำำ�แต่่ละ
ตััวแปรแฝงมาประกอบเป็็นโมเดล โดยรวมพบว่่า โมเดลสมการโครงสร้้างหลัักธรรมภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ
มีีความสััมพัันธ์์อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติทุิ กุ ตััวแปร ซึ่ง่� สามารถอธิิบายค่่าน้ำำ��หนัักความสััมพัันธ์์ (Standardized regression
weights) ขององค์์ประกอบอยู่่�ระหว่่าง 0.702 ถึึง 1.011 ซึ่่�งตััวแปรสัังเกตทุุกตััวแปรตััวแปรมีีความสััมพัันธ์์อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิต่่อตััวแปรแฝง และค่่าสหสััมพัันธ์์พหุุคููณยกกำำ�ลัังสอง (R2) ซึ่่�งเป็็นค่่าสััมประสิิทธิ์์�การพยากรณ์์ตััวแปรสัังเกต
(หลัักธรรมภิิบาล) ได้้ร้้อยละ 55.9 ถึึง 82.5 โดยค่่าน้ำำ��หนัังองค์์ประกอบที่่�สููงที่่�สุุด คืือ ด้้านความโปร่่งใส (ß = 1.011) รอง
ลงมา คืือ ด้้านความเสมอภาค (ß = 0.953) หลัักคุุณธรรม (ß = 0.927) และน้้อยที่่�สุุด คืือ การต่่อต้้านการทุุจริิต (ß =
0.702) การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีสมมติิฐานของการวิิจััย 2 ข้้อ ซึ่ง่� จากผลการวิิเคราะห์์สามารถนำำ�เสนอเป็็นรายสมมติิฐาน (ตารางที่่�
4) ดัังนี้้�
สมมติิฐานที่่� 1 ปััจจััยด้้านหลัักธรรมาภิิบาล มีีมีีความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุต่่อการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ พบว่่า เป็็นไป
ตามสมมติิฐานของการวิิจััยนั่่�น คืือ ตััวแปรแฝง หลัักธรรมาภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ มีีความสััมพัันธ์์ทางตรงในเชิิง
บวกต่่อการจััดซื้้�อจััดจ้้างภารััฐ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� 0.05 ซึ่่�งให้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์�เส้้นทาง (Path Coefficient = 0.604)
(DE=0.604) นั้้�นหมายความว่่า ถ้้าการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐมีีการกำำ�หนดหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ชััดเจน การจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ
จะมีีแนวโน้้มมีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�นไปด้้วย
สมมติิฐานที่่� 2 โมเดลสมการโครงสร้้างหลัักธรรมภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ เพื่่�อ การทดสอบว่่าโมเดลเส้้นทาง
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ที่่�สร้้างขึ้้�นตามทฤษฎีีมีคี วามสอดคล้้องกัับข้้อมููลจริิงเชิิงประจัักษ์์หรืือไม่่ โดยการประเมิินความสอดคล้้องของโมเดล (Evaluation
the Data-Model Fit) ค่่าสถิิติิที่่�ใช้้ในการตรวจสอบความสอดคล้้องของตััวแบบเชิิงประจัักษ์์กัับโมเดลทางทฤษฎีี ก็็คืือ
การใช้้ค่่า p-Value ซึ่่�งต้้องมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (Significant : Sig.) มีีค่่ามากกว่่า p>0.05 จึึงถืือว่่าโมเดลมีีความกลมกลืืน
สอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ เมื่่�อ ค่่า p>0.05 ผลที่่�ได้้จะไม่่ Sig. ซึ่่�งหมายความว่่า ไม่่แตกต่่างกัันหรืือมีีความสอดคล้้องกััน
ซึ่่�งค่่าที่่�คำำ�นวณได้้จากผลการวิิจััย ค่่า p = 0.05 (ตามภาพที่่� 1)
จากรายงานผลการวิิเคราะห์์ข้้างต้้น สรุุปได้้ว่่า โมเดลสมการโครงสร้้างหลัักธรรมภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ
อยู่่�ในระดัับมาก และความกลมกลืืนกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ ซึ่ง่� เป็็นไปตามสมมติิฐานข้้อทั้้�ง 2 ข้้อ
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
		

			
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
				 อิทธิพล		 ยอมรับ/ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 1 (H1) โมเดลหลักธรรมาภิบาลใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ		

		
DE=0.604**

สมมติฐานที่ 2 (H2) โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการ		
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อการทดสอบว่าโมเดลเส้นทางที่สร้างขึ้นตาม			
ทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงเชิงประจักษ์หรือไม่

-			

ยอมรับ
ยอมรับ

5. สรุป
5.1 โมเดลสมการโครงสร้้างหลัักธรรมภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ ประกอบด้้วย 14 ตััวชี้้�วัดั ได้้แก่่ หลัักความคุ้้�มค่่า
หลัักความเสมอภาค หลัักนิิติิธรรม หลัักคุุณธรรม หลัักความรัับผิิดชอบ หลัักความมุ่่�นเน้้นฉัันทามติิ หลัักการมีีส่่วนร่่วม
หลัักประสิิทธิิผล ความโปร่่งใส หลัักประสิิทธิิภาพ หลัักการกระจายอำำ�นาจการต่่อต้้านการทุุจริิต หลัักความสอดคล้้อง และ
ความสามารถคาดการณ์์ได้้ โดยทั้้�ง 2 ปััจจััยมีีความสััมพัันธ์์กัันในทางบวกแบบสองทิิศทาง
5.2 ค่่าความสอดคล้้องกลมกลืืนของโมเดลการวััดของสมการโครงสร้้างหลัักธรรมภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐมีีค่า่
ร้้อยละ 68.8

6. อภิปรายผล
การประเมิินโมเดลสมการโครงสร้้างหลัักธรรมภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ พบว่่า
6.1 ผลการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงสำำ�รวจของหลัักธรรมาภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ พบว่่า ตััวแปรที่่�ศึึกษา
ทั้้�งหมด 14 ตััว และองค์์ประกอบสามารถอธิิบายความแปรปรวนของตััวแปรทั้้�งหมดได้้ร้้อยละ 68.86 น้ำำ��หนัักองค์์ประกอบ
ของตััวแปรแต่่ละตััวมีีค่่าตั้้�งแต่่ 0.780 ถึึง 0.882 แสดงว่่าตััวแปรที่่�นำำ�มาวิิเคราะห์์สามารถใช้้ศึึกษาหลัักธรรมาภิิบาล
ในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐได้้ ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากตััวแปรเหล่่านี้้�เป็็นตััวแปรที่่�มีีเอกสารและงานวิิจััยรองรัับ โดยผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษา
เอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างกว้้างขวาง จึึงได้้ตััวแปรสำำ�คััญที่่�สอดคล้้องและครอบคลุุมโครงสร้้างใหญ่่ของหลัักธร
รมาภิิบาลภาครััฐ ที่่�สามารถจััดกลุ่่�มเข้้าองค์์ประกอบได้้ 1 องค์์ประกอบ แล้้วนั้้�น
6.2 ผลการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงยืืนยัันของหลัักธรรมาภิิบาลในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ พบว่่า โมเดลองค์์ประกอบ
เชิิงยืืนยัันของหลัักธรรมาภิิบาล ประกอบด้้วย 14 องค์์ประกอบ โดยที่่�โมเดลมีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ของ
หน่่วยงานภาครััฐอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี โดยมีีค่่าสถิิติิวััดความกลมกลืืนผ่่านเกณฑ์์ดีีทุุกตััว และลำำ�ดัับความสำำ�คััญขององค์์ประกอบ
3 อัันดัับหลััก คืือ ความโปร่่งใส หลัักด้้านเสมอภาคและหลัักคุุณธรรม
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เมื่่�อพิิจารณาความสำำ�คัญ
ั หลัักความโปร่่งใสและหลัักความเสมอภาคในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ สอดคล้้องกัับความ ตกลง
ว่่าด้้วยการจััดซื้้�อโดยรััฐขององค์์การการค้้าโลก (WTO, 2012) และพรบ.การจััดซื้้�อจััดจ้้างและบริิหารพััสดุุภาครััฐ พ.ศ.2560
(พระราชบััญญััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ, 2560) ที่่�ต้้องกระทำำ�โดยเปิิดเผยเปิิดโอกาสให้้มีีการแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม
มีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ประกอบการทุุกรายโดยเท่่าเทีียมกััน มีีระยะเวลาที่่�เหมาะสมและเพีียงพอต่่อการยื่่�นข้้อเสนอ มีีหลัักฐาน
การดำำ�เนิินงานชััดเจนและมีีการเปิิดเผยข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุในทุุกขั้้�นตอน และหลัักคุุณธรรม
ในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ จะเห็็นได้้ว่่า มีีความสำำ�คััญมากเป็็นลำำ�ดัับแรก ๆ โดยมีีค่่าน้ำำ��หนัักองค์์ประกอบใกล้้เคีียงกััน
สอดคล้้องกัับงานวิิจััย ทิิวากร แก้้วมณีี (2555), Kaufmann, D. Kraay, A and Mastruzzi, M. (2010) และ Lachit, C.,
(2013) ที่่�ยึึดมั่่�นในความถููกต้อง โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่่�ของรััฐยึึดถืือหลัักการจััดซื้้�อจััดจ้้างนี้้�ในการปฏิิบัติั ิหน้าที่่�เพื่่�อให้เป็น
ตััวอย่างแกสัังคม และสนัับสนุุนให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียพััฒนาตนเอง
หลัักธรรมาภิิบาลการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ ประกอบด้้วย 2 มิิติิหลััก คืือ (1) กระบวนการของการสร้้างความสััมพัันธ์์
ระหว่่างภาครััฐ ภาคสัังคม เอกชน และประชาชน ในการทำำ�ให้้การบริิหารราชการแผ่่นดิินดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โปร่่งใส และตรวจสอบได้้ (2) การบริิหาร การปกครองที่่�ดีี หรืือการบริิหาร การปกครองที่่�เป็็นธรรมโดยมีีประกอบ 3 ประการ
ด้้านความโปร่่งใส (Transparency) การตรวจสอบได้้ (Accountability) และความมีีประสิิทธิิภาพ (Efficiency) ตามหลััก
การของสำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการร่่วมกัับมููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยกฎหมาย (2546)

7.ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการนำำ�ผลการวิิจัยั จากองค์์ประกอบของหลัักธรรมาภิิบาลไปใช้้ในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐที่่�พััฒนา
ขึ้้�นนี้้� พบว่่า มีีความเที่่�ยงตรงเชิิงโครงสร้้างดีี จึึงสามารถนำำ�ไปใช้้การวางนโยบายและทิิศทางการกำำ�กับั ดููแลการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ภาครััฐได้้
7.2 หน่่วยงานของภาครััฐสามารถนำำ�หลัักหลัักธรรมาภิิบาลการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ ประกอบด้้วย 2 มิิติิหลััก คืือ
(1) การบริิหารการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�เป็็นธรรม และ (2) การสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาครััฐ ภาคสัังคม เอกชน และประชาชน
ให้้การจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐดำำ�เนิินไปอย่่าง โปร่่งใส เสมอภาคทุุกภาคส่่วน และมีีหลัักคุุณธรรม
7.3 องค์์ประกอบของหลัักธรรมาภิิบาลการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐที่่�พััฒนาขึ้้�น มุ่่�งเน้้นต่่อบทบาทของหน่่วยงานของรััฐ หาก
ต้้องการใช้้องค์์ประกอบที่่�คำำ�นึงึ ถึึงหลัักธรรมาภิิบาลการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐที่่�กว้้างขวางหรืือซัับซ้้อนมากกว่่านี้้� อาจเพิ่่�มเติิม มุุมมอง
ของผู้้�ค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในมิิติิอื่่�น ๆ ร่่วม
7.4 องค์์ประกอบของหลัักธรรมาภิิบาลการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐที่่�พััฒนาขึ้้�นในครั้้�งนี้้� เหมาะสำำ�หรัับศึึกษาหลัักธรรมาภิิ
บาลการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ หากต้้องการศึึกษาในระดัับอื่่�น ๆ จำำ�เป็็นต้้องปรัับปรุุงแก้้ไขตััวแปรและองค์์ประกอบให้้เหมาะ
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