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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใชง้านระบบการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัซ้ือจดัจา้งในบริษทัเอกชน 2. เพื่อศึกษาลกัษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูใ้ชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัซ้ือ
จดัจา้งในบริษทัเอกชน และ 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความง่ายต่อการใชง้านและประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ในการใชง้านระบบกบัความตั้งใจในการใชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจดัซ้ือจดัจา้งในบริษทัเอกชน ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่าง 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ คือ สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean, X ) ความถ่ี (Frequency) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD, Standard Division) ทดสอบสมมติฐานดว้ย t-
test Independent, F-test และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท าการวิเคราะห์วิธีการถดถอยเชิงเส้น 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 ผลการศึกษา พบวา่ ผูใ้ชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) มีความตั้งใจท่ีจะใชง้าน
ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ในการจัดซ้ือเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
บริษัทเอกชน ข้ึนอยู่กับประโยชน์ของระบบมากกว่าความง่ายของการใช้งานระบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)  ดงันั้นบริษทัควรพฒันาบุคลากรของบริษทัและก าหนดกลยุทธ์การบริหารเพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาระบบเทคโนโลยีภายในองค์กรและก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษทั
เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงในอนาคตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์
สูงสุด  
 
ค าส าคัญ: ความตั้งใจในการใชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ในการจดัซ้ือจดัจา้ง, 
บริษทัเอกชน 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study is to study the factors as follows: 1.) To study factors affecting intention of 

using the electronic auction system to increase the efficiency of procurement in companies. 2.) To study 

the demographic characteristics of users of the electronic auction system in order to increase the efficiency 

of procurement in private companies. 3.) To study the relationship between user’s facilitation or ease with 

user and benefit of using auction system to increase the efficiency of procurement in private companies. 

The purposive sampling was used by 200 people. The instrument used in this research was a 

questionnaire. The statistics used were Mean, X, Frequency, Standard Deviation (SD, Standard Division). 

Test the hypothesis with t-test Independent, F-test Inferential Statistics, perform multiple regression 

analysis to study the relationship between dependent variables and independent variables.     

   The results of the study revealed that users of auction systems intend 

significantly to use the electronic auction system (E-Auction) in procurement depending on benefits rather 

than ease of use. Using e-auction leads to increasing the operational efficiency of procurement. Therefore, 

the private company should develop the personnel’s company and set the management strategy to be a 

guideline in the development of technology systems within the organization and determine the direction of 

the company's operations in order to be a line with the changing conditions in the future with effective 

operation and getting the most benefit.  

Key word: Intention to use the E-Auction System, Private Company 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทส าคญัต่อองคก์รในทุก ๆ ดา้น อาทิ เช่นดา้นการจดัการการด าเนินงาน
รวมถึงยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ซ่ึงเทคโนโลยีในปัจจุบนัน้ีมีการพฒันา
และมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลานั้นท าให้องค์กรต่างๆ มีความจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบ
การท างานและบุคลากรใหมี้ความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ดงันั้นการน าระบบการประมูล



3 

อิเล็กทรอนิกส์เขา้มาใช้เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจดัการระบบจดัซ้ือจดัจา้งให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เป็นการลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้หรือบริการเขา้มาใชใ้นองคก์รทั้งภายในและภายนอกและเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการจดัหาและจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการดว้ย ถือไดว้า่การประมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการจดัซ้ือจดัจา้ง เพราะเป็นน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเจรจา
ต่อรอง เพื่อเป็นการคดัเลือกผูข้ายและผูซ้ื้อสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด
ส าหรับผูซ้ื้อนั้นเอง                                                                   

ส าหรับภาคเอกชน มีการน าการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) มาใชก้บัการจดัซ้ือจดัจา้งตั้งแต่
ปี 2546 และยงัคงใชอ้ยูจ่นถึงขณะน้ี เน่ืองจากประโยชน์ของการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย E-Auction มีมากมายดงัน้ี 
การแข่งขนัเสนอราคาในระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ท าให้ผูซ้ื้อสินคา้ หรือจ้างงาน 
สามารถซ้ือสินค้าได้ในราคาท่ีต ่าลงจากราคาตลาด ช่วยประหยดัต้นทุนในการจดัซ้ือ โดยเฉล่ียอตัรา
ประหยดั 8-10% หรือเท่ากบับริษทัจะไดก้ าไรเพิ่ม 8-10% นั้นสามารถลดขั้นตอนการท างานของฝ่ายจดัซ้ือ 
จากผลการวิจยัพบว่าขั้นตอนการเสนอราคาและต่อรองราคากบัผูข้าย เป็นขั้นตอนท่ีใช้เวลามากกว่า 40% 
ของขั้นตอนในการจดัซ้ือทั้งหมด ทั้งการติดต่อผูข้ายแต่ละรายให้ส่งใบเสนอราคาจนครบราย ท าการต่อรอง
ราคากบัผูข้ายแต่ละราย บางคร้ังดา้นผูข้ายเองอาจตอ้งกลบัไปพิจารณาปรับราคากลบัไปกลบัมาหลายๆรอบ 
เหล่าน้ีเป็นตน้ ท าใหสู้ญเสียเวลาการท างาน แต่ในทา้ยท่ีสุดราคาท่ีไดก้ลบัไม่ไดร้าคาท่ีดีสุด หน่วยงานจดัซ้ือ
สามารถลดเวลาท่ีต้องสูญเสียไปน้ี ด้วยระบบและสามารถจัดสรรเวลาไปใช้ในการพฒันาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจดัซ้ือนั้นเอง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงความตั้งใจในการใช้งานระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจดัซ้ือจดัจา้งในบริษทัเอกชน       
 2. เพื่อศึกษาลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้งานระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Auction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัซ้ือจดัจา้งในบริษทัเอกชน 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความง่ายต่อการใชง้านและประโยชน์ท่ีไดรั้บในการใชง้านระบบ
กบัความตั้งใจในการใช้งานระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จดัซ้ือจดัจา้งในบริษทัเอกชน 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 สมมติฐาน ความง่ายในการใชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และ ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บในการใชง้านระบบมีผลต่อความตั้งใจในการใชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการจดัซ้ือจดัจา้งในบริษทัเอกชน 
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ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  1.1  ตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจบริษัท ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน รูปแบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ความถ่ีในการจดัการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ มูลค่าการจดังานประมูล
อิเล็กทรอนิกส์    

1.2 ตวัแปรเก่ียวกบัความง่ายต่อการใชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Auction) และประโยชน์ท่ีไดรั้บในการใชง้านระบบระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Auction)           
 2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง      
  2.1 ขอบเขตพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของการจดัซ้ือ
จดัจา้งดว้ยระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษาบริษทัเอกชน     
  2.2 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานบริษทัเอกชนท่ีใช้ระบบการ
ประมูลออนไลน์ (E-Auction) บริษทัแห่งหน่ึง       
  2.3 กลุ่มตวัอยา่ง การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกลุ่มตวัอยา่ง 
พนกังานบริษทัเอกชนท่ีใชร้ะบบการประมูลออนไลน์ (E-Auction) บริษทัแห่งหน่ึง จ านวนทั้งส้ิน 200 คน 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

1. ทฤษฎีการจดัซ้ือการจดัหา (Procurement) 
 อรุณ บริรักษ์(2550) การจดัซ้ือแบบลีน(Lean Purchasing) คือการจดัซ้ือแบบลีนนั้นไดถู้กมาใชใ้น
ธุรกิจการผลิตสินคา้ คือการน าเอาการผลิตแบบทนัเวลา (Just in Time, JIT)หลกัการแนวคิดแบบลีน (Lean 
Thinking) เป็นอีกหลกัการหน่ึงท่ีหลายๆ องค์กรทัว่โลกให้การยอมรับในการท่ีจะลดและก าจดัความสูญ
เปล่า (Waste) ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ภายในองค์กรและท าให้เกิดการไหลอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการการลดค่าใชจ่้าย และรอบเวลาในการด าเนินงาน ลดค่าใชจ่้ายทางดา้นแรงงาน ลดสินคา้
คงคลงั ท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นตน้  
2. ทฤษฎีการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 
 กิติ กดีวฒันะกุล (2547:78) ไดใ้ห้ความหมาย เป็นการจดัการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการระหวา่ง
ผูข้ายและผูซ้ื้อ (ซ่ึงอาจมีมากกว่า 1) เขา้มาแข่งขนักนัในการเสนอราคาในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีไดมี้การ
ก าหนด            ยุ
พาวรรณ วรรณวาณิชน์(2548:78) ได้ให้ความหมายของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction) ว่าผูท่ี้
ต้องการซ้ือสินค้าหรือบริการประกาศให้ผูข้ายท่ีมีสินค้าหรือบริการหลายๆบริษทัเสนอราคาผ่านระบ
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อิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีไดมี้การก าหนด และผูท่ี้เสนอดีท่ีสุดจะไดรั้บคดัเลือก นอกจากน้ีไม่ไดพ้ิจารณา
จากราคาเท่านั้นยงัสามารถน าคะแนนคุณภาพมาพิจารณาประกอบดว้ย สรุปไดว้า่ การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Auction) เป็นการจดัหาสินคา้และบริการผ่านทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์โดนน า เอาเสนอสินคา้และ
บริการท่ีเกิดจากความตอ้งการของหน่วยงานนั้นๆการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เป็นการน า
เทคโนโลยีมาพฒันามาใช้ส่วนงานจดัซ้ือ งานจา้งบริการ หรืองานจา้งเหมาก่อสร้าง โดยเข้ามาใช้แทน
ขั้นตอนการเสนอราคาและต่อรองราคากบัผูข้าย (ซัพพลายเออร์) กล่าวคือ ในขั้นตอนการท างานของฝ่าย
จดัซ้ือโดยทัว่ไป เม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้ ขั้นตอนจะเร่ิมจากการก าหนดสเปกสินคา้ท่ีจะซ้ือ เง่ือนไขการจ่ายเงิน 
การเรียกสินคา้เขา้ ฯลฯ ก าหนดงบประมาณท่ีจะซ้ือ สรรหาผูข้ายและท าการคดัเลือกผูท่ี้สามารถขายสินคา้
ไดต้ามท่ีก าหนด จากนั้นฝ่ายจดัซ้ือจะขอให้ผูข้ายแต่ละรายส่งใบเสนอราคามาพิจารณา และท าการต่อรอง
ราคากบัซัพพลายเออร์แต่ละรายไปเร่ือย ๆ จนไดร้าคาท่ีฝ่ายจดัซ้ือเห็นว่าอยู่ในงบประมาณท่ีจดัซ้ือได ้และ
ให้ความเสรีในการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยอาศยัเครือขายอินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและ
แข่งขนัราคา บริการน้ีจึงนับเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถตกลงราคาสินคา้และบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอนัรวดเร็ว ไม่เพียงแต่ขั้นตอนท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ แต่ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ี
ประหยดัเวลาและทรัพยากรของทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายไดน้ั้นเอง 
 
3. ทฤษฎีเก่ียวกบัการวดัประสิทธิภาพกิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งในองคก์รเอกชน 

ปรีชา พนัธุมสินชยั และคณะ (2547) จากการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เขา้มาใชใ้นการพฒันาองคก์ร
ทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการผลิต ดา้นการบญัชี ดา้นการเงิน และระบบการประมวลผล 
หากตอ้งการวดัตวัช้ีวดัการด าเนินงาน Key Performance Indicator: KPIs ของหน่วยงานจดัซ้ือจะใชว้ิธีการ 
BSC(Balance Scorecard)นั้นก็คือการท่ีองค์กรจะมีการวดัความส าเร็จดา้นใดนั้น จ  าเป็นตอ้งมีการก าหนด 
KPI อะไรบา้ง องคก์รจะตอ้งเร่ิมจากองคก์รมีทิศทาง วิสัยทศัน์และกลยุทธ์ ระดบัองคก์รซ่ึงจะตอ้งถ่ายทอด
ลงสู่ระดับต่างๆในองค์กรจากแผนกลยุทธ์ก็เปล่ียนเป็นแผนปฏิบัติการ แผนการตลาด การผลิต การ
ด าเนินงาน การเงิน และการจ าท างบประมาณ ซ่ึงการด าเนินการดา้นใดมีความส าเร็จเพียงใด ก็จะสามารถวดั
ไดป้ระเมิณได ้ดงันั้นการก าหนดการวดัผลข้ึนอยูแ่ต่และโครงสร้างและการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละองคก์ร
นั้น ๆในการก าหนดการวดัผลการด าเนินงาน      
 Weels (2005) ไดก้ล่าววา่ มุมมองเชิงการบริหารดา้นต่างๆ ของผูบ้ริการองคก์รเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด
ท่ีจะมีอิทธิพลในการจดัซ้ือจดัหา ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการประเมิน ซ่ึงมุมมองเชิงการบริหารนั้นสามารถแบ่ง
ออกเป็นดา้นต่างๆ          
    
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

คมสนัต ์สุวรรณมานะศลิป์ (2547) ศกึษาเรือ่งการประมลูงานดว้ยระบบ อเิลก็ทรอนิกส ์(e-
Auction) กรณศีกึษา: การจดัซือ้จดัจา้งสาหรบับรษิทัและโรงงานอุตสาหกรรมใน ภาคเอกชน ซึง่เป็น
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การศกึษาโดยนาขอ้มลูปฐมภมูทิีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์บรษิทั หรอืโรงงาน อุตสาหกรรมของภาคเอกชนที่
มสี่วนเกีย่วขอ้งในการประมลูจดัซือ้จดัจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ จานวน 6 บรษิทั แบ่งเป็น บรษิทั
ผูจ้ดัการประมลู จ านวน 3 บรษิทั และบรษิทัผูเ้ขา้รว่มประมลู จ านวน 3 บรษิทั มาวเิคราะหศ์กึษาแบบ
พรรณนาความ โดยอาศยัหลกัการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรท์ี่ เกีย่วขอ้ง ผลจากการศกึษา พบว่า 
การน าระบบอเิลก็ทรอนิกสม์าประยกุตใ์ชส้ าหรบัการจดัการ ประมลูนัน้ นามาซึง่ผลประโยชน์หรอืขอ้ด ี3 
ประการคอื ความโปรง่ใส กล่าวคอื ผลการประมลูจะถูก เปิดเผยใหผู้เ้ขา้รว่มประมลูทุกรายทราบ
ตลอดเวลาในระหว่างด าเนินการประมลู ท าใหผู้ป้ระมลู สามารถน าขอ้มลูดงักล่าว กลบัมาปรบัปรงุและ
พฒันาประสทิธภิาพในการด าเนินงานของตนใหด้ ียิง่ขึน้ในครัง้ต่อไป ความรวดเรว็ และราคาซือ้ขาย
ยตุธิรรม โดยเกดิจากผูเ้ขา้ร่วมประมลูมขีอ้มลูไมค่รบสมบรูณ์ ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมในการยื่นเสนอราคา
ของผูเ้ขา้รว่มประมลูเป็นไปอยา่งเสรแีละสมบูรณ์ ทาใหไ้ดร้าคาทีม่ปีระสทิธภิาพ แต่ผลเสยีหรอืปญัหาที่
ตามมา คอื ค่าใชจ้่ายสาหรบัการลงทุนเริม่ตน้ใน การจดัท าระบบโปรแกรมการประมลูมรีาคาสงู ผูจ้ดัการ
ประมลูจงึควรตอ้งพจิารณาถงึความคุม้ค่าทีเ่กดิขึน้ นอกจากนี้ราคาทีเ่กดิขึน้จากการประมลูไมเ่หมาะสม
สอดคลอ้งกบัราคาทีแ่ทจ้รงิของตลาด ซึง่ อาจส่งผลเสยีต่อผูจ้ดัการประมลูในเรือ่งคุณภาพของสนิคา้หรอื
บรกิารทีไ่ดร้บั หรอืผูช้นะการประมลู ไมส่ามารถดาเนินงานไดเ้สรจ็ตามระยะเวลาทีบ่รษิทัผูจ้ดัการ
ประมลูตอ้งการ และประการสุดทา้ย จากการศกึษา พบว่า การประมลูงานดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
สามารถประหยดังบประมาณหรอืต ่า กว่าราคากลางทีต่ ัง้ไวป้ระมาณรอ้ยละ 10-12 ซึง่ผลลพัธด์งักล่าว 
อาจมปีจัจยัอื่นเกีย่วขอ้งดว้ย อาทเิช่น การก าหนดงบประมาณทีผ่ดิพลาดหรอืก าหนดไวส้งูเกนิภาวะ
ความเป็นจรงิ ดงันัน้ ผูจ้ดัการประมลู Ref. code: 25595804010618TCY จงึควรพจิารณาถงึสาเหตุของ
การประหยดัก่อนท าการสรุปว่า การประมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์สามารถช่วยใหบ้รษิทัประหยดั
งบประมาณไดเ้ป็นจ านวนมาก         
 กิตติพงษ ์ศรีมงคล (2551) ไดท้  าการศึกษาการประเมินทศันะคติต่อการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Auction) ส าหรับหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล งานวจิยัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการ
จดัการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปัจจยัความพึงพอใจแบ่ง 5 ปัจจยั คือ ดา้น
คุณภาพของงานปัจจยัภายนอก ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นกระบวนการประมูล และเกณฑใ์นการ
ตรวจสอบผูป้ระมูลงานวจิยัดงักล่าว โดยการจดัท าแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูรั้บจา้งและตวัแทน
เจา้ของงานเพื่อน ามาศึกษาประโยชน์ของการใชร้ะบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 
  

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 เป็นแบบสอบถามรายงานตนเองท่ีสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานบริษทัเอกชท่ีใชบ้ริการระบบการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) โดยครอบคลุมข้อมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
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หน่วยงาน ประสบการณ์ท างาน รูปแบบการประมูลท่ีใช้ และความถ่ีในการใช้งานประมูลต่อเดือน และ 
มูลค่าการจดังานประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้ระบบ
การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัจดัจา้งต่อไปในอนาคตจ านวน 2 
หวัขอ้ต่อไปน้ี 1).ความง่ายในการใชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Auction) และ 2) ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นดา้นความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Auction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัจดัจา้งต่อไปในอนาคต 
   
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจ ัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามช่วงระยะเวลาท่ีวางแผนด าเนินการ โดยท าการแจก
แบบสอบถามไปยงัผูใ้ช้บริการระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี
ค านวณไดผ้า่นช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โดยขอความร่วมมือในการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง และ
ตอบกลบั พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม หากมีฉบบัใดไม่
สมบูรณ์จะคดัออกและท าการเก็บเพิ่มใหค้รบจ านวน แลว้จึงน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 แบบสอบถามท่ีครบสมบูรณ์จะน ามาลงขอ้มูลและใชโ้ปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดย
ใชส้ถิติท่ีในการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
  3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล  
   3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานบริษัทเอกชท่ีใช้บริการระบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 
   3.1.2 ความคิดเห็นเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัจดัจา้งต่อไปในอนาคตจ านวน 2 หวัขอ้ต่อไปน้ี 
1). ความง่ายในการใชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และ 2) ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Auction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัจดัจา้งต่อไปในอนาคต วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียจากการจดัคะแนนในการแปลความหมาย 
   3.13 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ช้ระบบการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) กบั ขอ้มูลความคิดเห็นดา้นความง่ายของการใช้งานและประโยชน์ใน
การใชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งของแต่ละ
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ประเภทธุรกิจ           
  3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชท้ดสอบสมมติฐาน 
   3.2.1 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดา้น1). ความง่ายในการใชง้านระบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และ 2) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Auction) กบัความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จดัจดัจา้งต่อไปในอนาคต ด้วยวิธีการวิเคราะห์โดใช้ขอ้มูลทางสถิติด้วยวิธีการถดถอยเชิงเส้น  (Multiple 
Regression Analysis) 
    

ผลการวจัิย 
 

การสรุปผลการศึกษาจะน าเสนอในรูปแบบค าบรรยาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1. การสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา 
  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่จากจ านวนผูใ้ชบ้ริการการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Auction)ของฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทัเอกชน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีมากกวา่เพศชายจ านวน 
38 คน และส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 26 ถึง 30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจการ
ผลิต และธุรกิจบริการรองลงมา โดยจากจ านวน ผูใ้ชบ้ริการ 200 คน ไม่พบวา่ท างานให้บริษทัประเภทซ้ือมา
ขายไป ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ธุรกิจซ้ือมาขายไป มีพฤติกรรมของหน่วยงานจดัซ้ือท่ีแตกต่างจากธุรกิจการ
ผลิตและบริการ นอกจากน้ียงัสามารถพิจารณาถึงว่า ผูใ้ช้บริการการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) มี
ประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี และรูปแบบท่ีผูใ้ชบ้ริการการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction) คือ รูปแบบ
ปิด เป็นรูปแบบท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมประมูลสามารถเสนอราคาและไม่สามารถเห็นราคาของราคาของผูเ้ขา้ร่วม
ประมูลรายอ่ืน ๆได้นั้นก็คือ ผูเ้สนอราคาต้องค านวณราคาตน้ทุนท่ีจะเสนอโดยไม่ท าให้บริษทัเสียหาย
นั้นเอง ในมุมมองของเจา้ของงานหรือก็คือผูใ้ช้บริการการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)จะท าให้ได้
ราคาท่ีดีท่ีสุดของ ผูเ้ขา้ร่วมประมูลทุกรายท าให้บริษทัของตนเองประหยดัค่าใช้จ่ายส าหรับสินค้าหรือ
บริการเมือท าการซ้ือขายสินคา้และบริการผา่นระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหน่ึงในการจดัซ้ือ
จดัจา้งแบบลีนโดยการเคร่ืองมือเขา้มาช่วยนั้นเอง และเมือพิจารณาถึงงบประมาณในการจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละ
คร้ังเราสามารถพิจารณาถึงพฤติกรรมในการซ้ือขายสินคา้ภายในบริษทันั้น ๆได้ โดยส่วนใหญ่มีการใช้
ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)ท่ีงบประมาณ 5-10ลา้นบาทต่อคร้ัง 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นจากผูใ้ชง้านระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ในดา้นความง่าย
ของการใชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และ ประโยชน์ของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Auction) พบว่า ผูใ้ช้งานระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความคิดเห็นต่อการใช้งานในดา้นความง่าย
ของการใช้งานระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction) ว่าไม่มีความซับซ้อนในการงาน ใช้งานง่าย 
สะดวก และพร้อมท่ีจะศึกษาการใชง้านทางดา้นเทคโนโลยเีพิ่มเติม เพราะการน าระบบใดระบบหน่ึงงเขา้มา
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ใช้ในองค์กรอุปสรรคส าคญัท่ีสุดอีกอย่างหน่ึงคือความพร้อมของบุคลากรในองค์กรท่ีจะปรับการท างาน 
จากการท ารูปแบบเดินเปล่ียนมาใชเ้ทคโนโลยีมาทดแทนเพื่อให้องค์กรกา้วไปขา้งหน้าอย่างรวดเร็วทนัต่อ
การแข่งขนัในยคุปัจจุบนั (Digital transformation) นั้นเอง นอกจากน้ีในการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่บุคลากรใน
บริษทั ให้ความเห็นว่าพร้อมท่ีจะฝึกฝนในการเรียนรู้ใช้งานระบบอีกดว้ย และจากการศึกษายงัพบว่าความ
คิดเห็นจากผูใ้ช้งานระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction) เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น ไดข้อ้สรุปวา่ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)เขา้มาช่วยใชก้ารท างาน
สะดวก รวดเร็ว และผลลพัธ์ท่ีได้ ดียิ่งข้ึน ในการวดัผลการด าเนินงานของหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้ง (KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจของผูใ้ชร้ะบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งมาก
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้งไดดี้ท่ีสุด และส่งผลให้บริษทั สามารถลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการ รวมถึงท าให้เพิ่มศักยภาพในการ
ด าเนินงานของบุคลากรไดสู้งสุดอีกดว้ย        
 ผลการศึกษาขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชร้ะบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Auction) กบั ขอ้มูลความคิดเห็นด้านความง่ายของการใช้งานและประโยชน์ในการใช้งานระบบการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สามารถวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งของแต่ละประเภทธุรกิจ 
โดยการศึกษาคร้ังน้ีใหก้ าหนดใหผู้ใ้ชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) พบวา่  

 อุตสาหกรรมผลิตเคมีภณัฑส่์วนใหญ่มีการจดัซ้ือจา้งสินคา้และบริการในบริษทัดว้ยงบประมาณ 5-
10 ลา้นบาท/คร้ัง โดยนิยมใชรู้ปแบบการประมูลแบบปิดและความถ่ีในการจดัซ้ือจดัจา้ง 1-20 งานต่อเดือน 
 อุตสาหกรรมผลิตพลงังานส่วนใหญ่มีการจดัซ้ือจา้งสินคา้และบริการในบริษทัดว้ยงบประมาณ 50 
ลา้นบาท/คร้ัง ข้ึนไป โดยนิยมใช้รูปแบบการประมูลแบบปิดและรูปแบบมีสูตรค านวณและความถ่ีในการ
จดัซ้ือจดัจา้ง 1-20 งานต่อเดือน       
 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมส่วนใหญ่มีการจดัซ้ือจา้งสินคา้และบริการในบริษทัด้วย
งบประมาณ 5-10 ลา้นบาท/คร้ัง โดยนิยมใชรู้ปแบบการประมูลแบบปิดและความถ่ีในการจดัซ้ือจดัจา้ง 1-20 
งานต่อเดือน         
 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยส่์วนใหญ่มีการจดัซ้ือจา้งสินคา้และบริการในบริษทัดว้ยงบประมาณ 
5-10 ลา้นบาท/คร้ัง โดยนิยมใชรู้ปแบบการประมูลแบบปิดและความถ่ีในการจดัซ้ือจดัจา้ง 1-20 งานต่อเดือน
 อุตสาหกรรมขนส่งส่วนใหญ่มีการจดัซ้ือจา้งสินคา้และบริการในบริษทัดว้ยงบประมาณ 5-10 ลา้น
บาท/คร้ัง โดยนิยมใช้รูปแบบการประมูลแบบเปิดและความถ่ีในการจดัซ้ือจดัจา้ง 1-20 งานต่อเดือน
 อุตสาหกรรมการศึกษาส่วนใหญ่มีการจดัซ้ือจา้งสินคา้และบริการในบริษทัดว้ยงบประมาณไม่เกิน 
1 ลา้นบาท/คร้ัง โดยนิยมใชรู้ปแบบการประมูลแบบปิดและความถ่ีในการจดัซ้ือจดัจา้ง 1-20 งานต่อเดือน
 อุตสาหกรรมธนาคารและสถาบนัการเงินส่วนใหญ่มีการจดัซ้ือจา้งสินคา้และบริการในบริษทัดว้ย
งบประมาณ 5-10 ลา้นบาท/คร้ัง โดยนิยมใชรู้ปแบบการประมูลแบบปิดและความถ่ีในการจดัซ้ือจดัจา้ง 1-20 
งานต่อเดือน 



10 

2. การสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 
 ผลการวเิคราะห์การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ด้าน1).  ความง่ายในการใช้งานระบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และ 2) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Auction) กบัความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จดัจดัจา้งต่อไปในอนาคต พบวา่ ความง่ายต่อการใชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์   (E-Auction) ไม่มี
อิทธิผลต่อผลความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จัดจัดจ้างต่อไปในอนาคต มี เพียงประโยชน์ต่อการใช้งานระบบการประมูลอิ เล็กทรอนิกส์ (E-
Auction)เท่านั้น ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัจดัจา้งต่อไปในอนาคตและมีความสัมพนัธ์กนั แบบมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.01 ซ่ึงสามารถพยากรณ์ความตั้งใจท่ีจะใช้ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจดัจดัจา้งต่อไปในอนาคตไดร้้อยละ 6.5  ซ่ึงถือว่ามีอิทธิพลน้อยไป ต่อความความ
ตั้งใจในการใชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัซ้ือจดัจา้ง
ต่อไปในอนาคต  
 

อภิปรายผล 
 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล ท าใหท้ราบผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลการวิจยั โดยวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดด้งัน้ี           
  Davis, Bagozzi & Warshaw (1989; Seyal & Rahman, 2003; Maes&Poels,2007) ไดก้ล่าวถึงการ
รับรู้ถึงประโยชน์เป็นความเช่ือของผูใ้ช้งานว่าการใช้งานส่ิงใดแล้วส่งผลให้มีการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีท าอยูใ่หดี้ข้ึน จะท าใหแ้รงจูงใจหรือความตั้งใจท่ีจะใชง้านส่ิงนั้นมีมากข้ึน 
 Davis (1989) ไดก้ล่าวว่า การรับรู้ความมีประโยชน์ของผูใ้ช้งานจะอยูใ่นระดบัท่ีสูงมากก็ต่อเมือ
เทคโนโลยดีงักล่าวเขา้มาท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนส าหรับการพิจารณาวา่ท าไมประโยชน์ต่อ
การใชง้านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)มีอิทธิพลนอ้ยเกินไปต่อความตั้งใจในการใชง้าน
ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินต่อไปในอนาคตแลว้นั้น จากการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยวธีิการตอบแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจไดว้า่ การแข่งกนักบัโลกธุรกิจเป็นของคู่
กนัเสมอ หากท าธุรกิจตอ้งท าใจยอมรับ กบัการแข่งขนัท่ีนบัวนัจะยิ่งหนกัข้ึนเร่ือย ๆ ตามการเปล่ียนแปลง
เคล่ือนไหว ไปอยา่งรวดเร็วโดยทัว่ไปธุรกิจจะแข่งขนักนัอยู ่4 ดา้นใหญ่    
  1) ด้านนวตักรรม (Innovation) การประดิษฐ์คิดคน้ใช้นวตักรรมสร้างสรรค์ธุรกิจ หรือ
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ   
  2) แข่งขนัดา้นความเร็ว (Speed) คือท าอะไรไดเ้ร็วกวา่ หรือก่อนคนอ่ืน  
  3) แข่งขนัดา้นคุณภาพ (Quality) คือเนน้ท่ีคุณภาพของงานท่ีท าออกไป  
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มีรายละเอียดแยกออกไป เช่น ใครท าคุณภาพไดต้รงความตอ้งการของผูซ้ื้อมากกวา่กนั หรือ ใครท าคุณภาพ
ไดก้วา่คนอ่ืน      
  4) แข่งขนัด้านตน้ทุน (Cost Effective) แข่งขนัว่าใครจะควบคุมตน้ทุนได้ดีกว่ากนั ซ่ึง
ส่งผลต่อราคาผลิตภณัฑแ์ละบริการในท่ีสุด       
  หากพิจารณาถึง 4 ด้านข้างต้นแล้วนั้น “ความตั้งใจในการใช้งานระบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินต่อไปในอนาคต” มีอิทธิพลนอ้ยมากก็เพราะเน่ืองจาก
ประโยชน์ของระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) นั้นสามารถท าให้องคก์รไดเ้ปรียบต่อคู่แข่งทาง
ธุรกิจเป็นอยา่งมากนั้นเอง      
 ศริญญา หอมสินธ์ุ กล่าววา่ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัน้ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เน่ือง
ดว้ยการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มาใชใ้นการท างานขององคก์รหรือบริษทัจึงส่งผลต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ
ท่ีมีทวคีวามเขม็ขน้มากข้ึนนั้นเอง 
  

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการกล่าวถึง การน าระบบเขา้มาช่วยในการท างานซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมืออนั
เป็นส่วนส าคญัในการสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั ท าใหธุ้รกิจด าเนินไปไดอ้ยา่งเท่าทนัธุรกิจคู่แข่ง โดยการ
น าระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เป็นการเปล่ียนแปลงองคก์รหรือธุรกิจอย่างส าคญัคือเป็น
การน าเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือ เขา้มาใชใ้นการปรับปรุงเพื่อท าให้ธุรกิจหรือองค์กรมีความพร้อมในโลก
ดิจิทลัมากข้ึน(Digital transformation)  นอกจากน้ี ในส่วนเจา้ของธุรกิจเองตอ้งมีการก าหนดยุทธศาสตร์ 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์ร รวมถึงวสิัยทศัน์ของผูน้ าท่ีพร้อมจะมีการรับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
การมีและใช้นวตักรรมให้เกิดประโยชน์ นอกจากจากน้ีการท่ีสามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ เป็นการสร้าง
ประโยน์ให้แก่องค ์ซ่ึงกล่าวคือการน าระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เป็นการดึงศกัยภาพใน
การท างานและประสิทธิภาพในกระบวนการท างานข้ึนนั้นเอง 

 
เอกสารอ้างองิ 
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