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การพัฒนาเกณฑ์อ้างอิงสําหรับการจัดหา
ระบบสารสนเทศหน่วยงานของรัฐ∗
ฑกลชัย อุตตรนที∗∗จารึก ชูกิตติกลุ ∗∗∗
สมชัย ชินะตระกูล∗∗∗ และ วจี ชูกิตติกุล∗∗∗
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาเกณฑ์ อ้ า งอิ ง การจั ด หาระบบสารสนเทศหน่ ว ยงานของรั ฐ
ประกอบด้วยข้อกําหนดความต้องการด้านคุณภาพ ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านปัจจัยความสําเร็จ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาระบบสารสนเทศหน่วยงานของรัฐจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ จํานวน 111 คน แบ่งเป็น ระดับอํานวยการ จํานวน 14 คน ระดับจัดการ จํานวน 31
คน และระดับปฏิบัติการ จํานวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าไค-สแควร์
ผลการวิจัย พบว่า (1) เกณฑ์อ้างอิงการจัด หาระบบสารสนเทศหน่วยงานของรัฐ มีจํานวน 20
ข้อกําหนด ประกอบด้วย ข้อกําหนดความต้องการด้านคุณภาพ จํานวน 6 ข้อ ด้านความมั่นคงปลอดภัยจํานวน
8 ข้อ และด้านปัจจัยความสําเร็จจํานวน 6 ข้อ และ (2) ทดสอบการยอมรับเกณฑ์อ้างอิงการจัดหาระบบ
สารสนเทศหน่วยงานของรัฐที่พัฒนาขึ้น ผลปรากฏว่ าเกณฑ์อ้างอิงการจัด หาได้รับการยอมรับ จากผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องทุกข้อกําหนด โดยมีค่าการยอมรับอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ จํานวนผู้ยอมรับแตกต่างจากจํานวนผู้ไม่
ยอมรับอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ คือ เกณฑ์อ้างอิงการจัดหาระบบสารสนเทศหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการยอมรับ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และนวัตกรรมที่ได้ คือ รูปแบบเกณฑ์อ้างอิงการจัดหาระบบสารสนเทศหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นจากเกณฑ์อ้างอิงการจัดหาจํานวน 20 ข้อกําหนด
คําสําคัญ: คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย ปัจจัยความสําเร็จ เกณฑ์อ้างอิงการจัดหา
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Developing the Criteria for Procurement of
the Government Information System∗
Takolchai Uttranadhi∗∗ Jaruek Chookittikul∗∗∗
Somchai Shinatrakool∗∗∗ and Wajee Chookittikul∗∗∗
Abstract
The purpose of this research was to develop the criteria for procurement of the
government information system which comprised requirements in terms of a set of quality,
security and success factor. The samples were 111 stakeholders involved in the government
information system procurement from the Information Technology department and the
Procurement department, categorized as 14 directors, 31 managers and 66 staffs. The tool
was a set of questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency, mean and
Chi-square.
The results obtained were: (1) The criteria for procurement of the government
information system has 20 requirements, comprised 6 quality, 8 security, and 6 success
factor requirements. (2) The test of acceptance for the criteria for procurement of the
government information system was made by the stakeholders involved in the government
information system procurement found that they accepted all requirements and the level of
acceptance was in the high level. Also the numbers of acceptors were significantly different
from the numbers of deniers at the level of .05
The contribution in this research was the criteria for procurement of the government
information system which accepted by the stakeholders and an innovation. The criteria for
procurement of the government information system model synthesized from all 20
requirements of the criteria for procurement was obtained.
Key words: Quality; Security; Success factor; The Criteria for Procurement
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บทนํา

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐใช้งบประมาณเป็น
จํ า นวนมากในการจัด หาระบบสารสนเทศเพื ่อ
นํา มาใช้งาน แต่พบว่า ระบบสารสนเทศที่จัด หามัก
ประสบปัญ หาความล้มเหลว มีปัญ หาด้า นคุณภาพ
และปัญ หาด้า นความมั่น คงปลอดภัย (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2550) ทั้งนี้
การจัดหาระบบสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐเป็น
งานพัสดุที่มีข้อกําหนดขอบเขตและรายละเอียดของ
งาน (Term of Reference: TOR) เป็นเอกสาร
ระบุความต้องการทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบ รวมถึงใช้อ้างอิงในการตรวจรับ TOR จึงเป็น
เครื่องมือสํา คัญในการควบคุมคุณภาพของระบบที่
จัด หา แต่เ นื่อ งจากข้อ กํา หนดด้า นคุณ ภาพ ความ
มั่น คงปลอดภัย และปัจ จัย ความสํา เร็จ ของระบบ
สารสนเทศ มีเป็นจํานวนมากหลายข้อกําหนด และ
ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ งในการจัด หาในหน่ว ยงานของรัฐ
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนด
ต่า ง ๆ ที่ดีเ พีย งพอที่จ ะนํา มาจัด ทํา เป็น ข้อ กํา หนด
ความต้องการของระบบได้อย่า งเหมาะสม (รัฐพงศ์
โภคะสุว รรณ, 2550) เกิด ปัญ หาเรื ่อ งความไม่
ชัด เจนของคุณ ลัก ษณะเฉพาะแล ะเงื ่อ นไขที่
กําหนดใน TOR (สิริมนต์ ถาแก้ว, 2548) ส่งผลให้
ขาดประสิท ธิภ าพในการตรวจรับ ผลการจัด จ้า ง
(มลิ ใจมุ่ง, 2544) ทําให้ TOR ไม่สามารถใช้เป็น
เครื ่ อ งมื อ ควบคุ ม ระบบที ่ จ ั ด หาให้ ม ี ค ุ ณ ภาพ มี
ความมั่ น คงปลอดภั ย และประสบความสํา เร็ จ ใน
การใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาเกณฑ์อ้างอิงการจัดหาระบบสาร
สนเทศในหน่วยงานของรัฐ สําหรับใช้เป็นข้อกําหนด
ความต้องการระบบประกอบในเอกสาร TOR ของ
การจัดหาระบบสารสนเทศหน่วยงานของรัฐ โดยให้มี
คุณสมบัติดังนี้
1. ประกอบด้วยข้อกําหนดทางด้านคุณภาพ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านปัจจัยความสําเร็จ
2. เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้วิจัย จึง มีแ นวคิด ในการพัฒ นาข้อ กํา หนด
ที ่เ ป็น เกณฑ์อ้า งอิง ด้า นคุณ ภาพ ด้า นความมั ่น คง
ปล อดภัย แล ะด้า นปัจ จัย คว ามสํ า เร็จ ระบบ
สารสนเทศ สํ า หรับ ผู ้ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ งใช้ใ นการ
จัดทํา TOR เพื่อให้ระบบที่จัดหามีคุณภาพ มีความ
มั่น คงปลอดภัย และประสบความสํา เร็จ ในการใช้
งานตามเกณฑ์ เรีย กในงานวิจัย นี้ว่า เกณฑ์อ้า งอิง
การจัดหาระบบสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ

วิธีการวิจัย
การพั ฒนาเกณฑ์ อ้ างอิ งการจั ดหาระบบสาร
สนเทศในหน่วยงานของรัฐ เริ่มจากการศึกษาหลักการ
งานวิ จั ย ทฤษฎี และมาตรฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์ในด้านคุณภาพ (Boehm &
Lipow, 1976; Cavano & McCall, 1978; ISO/IEC
9126, 2007; CMMI, 2010) ความมั่นคงปลอดภัย
(Fawcett, 1999; ISO/IEC 27001, 2005) และปัจจัย
ความสําเร็จ (Davis, 1989; Delone & McLean, 1992;
Wateridge, 1998; Elpez & Fink, 2006; Wang & Li,
2009)
จากนั้นประมวลความรู้ที่ได้รับและใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สังเคราะห์
ขึ้นเป็นรายการลักษณะสําคัญระบบสารสนเทศใน 3
ด้าน คือ ด้านคุณภาพ ด้านความมั่นคงปลอดภัย และ
ด้านปัจจัยความสําเร็จ และใช้วิธีการแผนภูมิหัวเรื่อง
สัมพันธ์ (Concept Chart) เพื่อลดทอนลักษณะที่มี
ความซ้ําซ้อนและเป็นผลสื บเนื่องต่อกัน ดังตัวอย่า ง
แสดงในรูปที่ 1 โดยคุณลักษณะด้านหัวลูกศรจะเป็น
ผลสื บ เนื่ อ งมาจากคุ ณ ลั ก ษณะด้ า นปลายลู ก ศร
จากนั้ น ปรั บ ปรุ ง เรี ย บเรี ย งขึ้ น ใหม่ เป็ น รายการ
คุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ที่ ต้ อ งมี ข องระบบสารสนเทศที่
จัดหาได้จํานวน 10 คุณลักษณะ ดังแสดงในรูปที่ 2
จั ดทํ าข้ อกํ าหนดย่ อยสํ าหรั บรายการ
คุณลักษณะสําคัญที่ออกแบบจํานวน 10 คุณลักษณะ
ดัง กล่า วเพื่อ การตรวจวัด และใช้เ ป็น เกณฑ์อ้า งอิง
การจัดหาระบบสารสนเทศ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
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พิจ ารณาตรวจสอบข้อกําหนดที่จัดทํา และปรับปรุง
ทดสอบการยอมรั บ เกณฑ์ อ้า งอิ งการจั ด หา
ตามความเห็นผู้เชี่ยวชาญจนได้ข้อกําหนดที่สมบูรณ์ ระบบสารสนเทศหน่ว ยงานของรัฐ ที ่พ ัฒ นาขึ ้น
จํานวน 20 ข้อกําหนด ดังตารางที่ 1
ของผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ งด้ว ยการสร้า งแบบสอบถาม
เพื่อ ประเมิน การยอมรับ มีขั้น ตอนการสร้า งดัง นี้
(1) สร้างแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับแบบ
ลิเ คิร ์ต มีข ้อ คํ า ถามเป็น รายการตรวจสอบการ
ยอมรับข้อกําหนดย่อยจํานวน 20 ข้อ กําหนดให้
เกณฑ์ ก ารยอมรั บ ที ่ ค่ า เฉลี ่ ย คะแนนตั ้ ง แต่ 3.25
ขึ้นไป และเกณฑ์การยอมรับในระดับมากที่ค่า เฉลี่ย
คะแนนตั้งแต่ 3.51 ขึ้น ไป (2) ปรึกษาผู้เ ชี่ย วชาญ
เพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ได้ แ ก่
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา ภาษาที่ ใ ช้ และ
ปรับ ปรุง แบบสอบถามตามความเห็น ผู้เ ชี่ย วชาญ
(3) นําเครื่องมือไปทดลอง (Try Out) กับตัวอย่างที่
ไม่ใช่ตัวอย่างในการวิจัย จํา นวน 30 คน เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อ มั่น
.94 และ (4) ปรับ ปรุงเครื่องมือเป็นฉบับสมบูรณ์
นําไปเก็บข้อมูลกับตัวอย่างจํานวน 111 คน ที่ได้จาก
การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ด้ว ยเกณฑ์ร้อยละ 25 จากประชากรซึ่งเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดหาระบบสารสนเทศหน่วยงานของ
รัฐในฝ่ ายเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศและฝ่ ายจั ดหา
รูปที่ 1 ตัวอย่างการลดทอนลักษณะที่มีความซ้ําซ้อน
และการพัสดุ จํานวน 406 คน จาก 202 หน่วยงาน
คุณภาพ
โดยส่งทางไปรษณีย์พร้อ มแนบมาตรฐานการจัด หา
- มีประสิทธิภาพ
ให้พิจ ารณา และ ขอความร่ว มมือ ผู้ป ระเมิน ส่ง คืน
- บํารุงรักษาได้
- ความพึงพอใจ
ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้มีผู้ส่งแบบประเมินกลับคืนจํานวน
ความมั่นคงปลอดภัย
88 คน คิดเป็นร้อยละ 79 นําแบบสอบถามที่ได้รับคืน
- ความถูกต้อง
จากตั ว อย่ า งมาบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และประมวลผลเพื่ อ
- ความพร้อมใช้
วิ เ คราะห์ ก ารยอมรั บ มาตรฐานการจั ด หาระบบ
- ความลับ
- ความสอดคล้อง
สารสนเทศหน่วยงานของรัฐจํานวน 20 ข้อ กําหนด
ปัจจัยความสําเร็จ
โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และไค-สแควร์.
- ตรงตามข้อกําหนด
- ตรงตามงบประมาณ
- ตรงตามเวลา
รูปที่ 2 รายการ 10 คุณลักษณะสําคัญจาก 3 ด้าน คือ
คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และปัจจัยความสําเร็จ

วรสารเทคโนโลยี
วารสารเทคโนโลยีภภาคใต้
าคใต้ปีปีทที่ 6ี่ 8ฉบัฉบับบทีที่ 2่ 1กรกฎาคม
มกราคม – ธัมินถวาคม
ุนายน 2556
2558

ตารางที่ 1 เกณฑ์อ้างอิงการจัดหาจํานวน 20 ข้อกําหนด
คุณลักษณะ
1. ความพึงพอใจ (Satisfaction)

1.
2.
2. บํารุงรักษาได้ (Maintainability)
1.
2.
3. มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
1.
2.
4. ความลับ (Confidentiality)
1.
2.
5. ความถูกต้อง (Integrity)
1.
2.
6. ความพร้อมใช้ (Availability)
1.
2.
7. ความสอดคล้อง (Conformance)
1.
2.
8. ตรงความต้องการ (Meet Requirements) 1.
2.
9. ตรงตามกําหนดเวลา (Meet Time Scale) 1.
2.
10. ตรงตามงบประมาณ (Meet Budget)
1.
2.
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ข้อกําหนด

ผู้ใช้พอใจเมื่อใช้งาน
มีข้อผิดพลาดน้อย
สามารถปรับปรุงให้ทํางานใหม่ได้
มีการบันทึกความผิดปกติได้อตั โนมัติ
ผลิตสิ่งทีผ่ ู้ใช้ต้องการได้รวดเร็ว
เสียค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบน้อย
ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
กําหนดให้ใช้เฉพาะผู้มสี ิทธิเท่านั้นโดยมีรหัสผ่านของผู้ใช้เอง
ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูล
กําหนดให้มีการตรวจสอบการป้อนค่าข้อมูลที่ผดิ โดยอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผู้ใช้ต้องการ
สามารถทําสําเนาข้อมูลเก็บไว้ได้
เป็นระบบที่มีวิธีปฏิบตั ิเข้ากันได้กับนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
เป็นระบบที่มีการทํางานทีไ่ ม่ขดั กับกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน
ทํางานได้ตามที่ผู้ใช้คาดหวัง
มีคณ
ุ สมบัติตามข้อกําหนดที่ระบุในเอกสารจัดจ้าง
พัฒนาได้เร็วไม่ล่าช้า
ติดตั้งใช้งานได้ตามกําหนด
มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาไม่เกินที่กําหนด
มีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาไม่เกินที่กําหนด

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. เกณฑ์อ้างอิงการจัดหาระบบสารสนเทศ
หน่วยงานของรัฐ มีจํานวน 20 ข้อกําหนด ได้จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามประเมินการยอมรับ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงดังตารางที่ 2 พบว่าเกณฑ์
อ้างอิงการจัดหาทั้ง 20 ข้อกําหนดได้รับการยอมรับ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีค่าเฉลี่ยการยอมรับอยู่ใน
ระดั บ มากทุ กข้ อกํ า หนด และไม่ มีผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อง
รายใดนําเสนอข้อกําหนดเพิ่มเติมในคําถามปลายเปิด
ที่เตรียมไว้ให้ในแบบสอบถาม
2. จํานวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 3 ระดับของ
การบริห าร คือ ระดับ อํา นวยการ ระดับ จัด การ
และระดับปฏิบัติการในผ่ายเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

และฝ่ ายจัด หาและการพั สดุ ที่ ยอมรั บเกณฑ์อ้างอิ ง
การจัดหา มีจํานวนมากกว่าจํานวนผู้ไม่ยอมรับ ได้
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามประเมินการ
ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงดังตารางที่ 3
3. จํา นวนผู้ย อมรับ แตกต่า งจากจํา นวนผู้
ไม่ยอมรับอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้
จากผลการทดสอบค่าไค-สแควร์ที่ได้จากการคํานวณ
มีค่ามากกว่าค่าไค-สแควร์วิกฤต ที่ df=1 และ k=2
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.84 ดังแสดงในตารางที่ 3
4. คุณลักษณะทั้ง 10 ประการของเกณฑ์
อ้ า งอิ ง การจั ด หาระบบสารสนเทศ สามารถนํ า มา
สังเคราะห์เป็นรูปแบบเกณฑ์อ้างอิงการจัดหาระบบ
สารสนเทศหน่วยงานของรัฐ ได้ดังรูปที่ 3
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์การยอมรับเกณฑ์อ้างอิงการจัดหาระบบสารสนเทศ
ข้อกําหนด

ค่าเฉลี่ย

S.D.

1. ผู้ใช้พอใจเมื่อใช้งาน
2. มีข้อผิดพลาดน้อย
3. สามารถปรับปรุงให้ทํางานใหม่ได้
4. มีการบันทึกความผิดปกติได้อตั โนมัติ
5. ผลิตสิ่งทีผ่ ู้ใช้ต้องการได้รวดเร็ว
6. เสียค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบน้อย
7. ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
8. กําหนดให้ใช้เฉพาะผู้มสี ิทธิเท่านั้นโดยมีรหัสผ่านของผู้ใช้เอง
9. ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูล
10. กําหนดให้มีการตรวจสอบการป้อนค่า ข้อมูลที่ผดิ โดยอัตโนมัติ
11. สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผู้ใช้ต้องการ
12. สามารถทําสําเนาข้อมูลเก็บไว้ได้
13. เป็นระบบที่มีวิธีปฏิบัตเิ ข้ากันได้กับนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
14. เป็นระบบที่มีการทํางานที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน
15. ทํางานได้ตามที่ผู้ใช้คาดหวัง
16. มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดทีร่ ะบุในเอกสารจัดจ้าง
17. พัฒนาได้เร็วไม่ล่าช้า
18. ติดตั้งใช้งานได้ตามกําหนด
19. มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาไม่เกินที่กําหนด
20. มีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาไม่เกินที่กําหนด
*กําหนดเกณฑ์การยอมรับระดับมากที่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
รวม

4.25
3.95
4.16
3.97
4.00
3.97
4.31
4.40
4.27
4.15
4.24
4.23
4.20
4.23
4.15
4.08
4.06
4.01
4.06
4.09
4.14

0.65
0.74
0.64
0.72
0.73
0.78
0.70
0.65
0.74
0.75
0.74
0.69
0.66
0.69
0.69
0.73
0.72
0.81
0.72
0.71
0.71

ระดับการ
ยอมรับ*
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์
ข้อกําหนด
1. ผู้ใช้พอใจเมื่อใช้งาน
2. มีข้อผิดพลาดน้อย
3. สามารถปรับปรุงให้ทํางานใหม่ได้
4. มีการบันทึกความผิดปกติได้อตั โนมัติ
5. ผลิตสิ่งทีผ่ ู้ใช้ต้องการได้รวดเร็ว
6. เสียค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบน้อย
7. ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
8. กําหนดให้ใช้เฉพาะผู้มสี ิทธิเท่านั้นโดยมีรหัสผ่านของผู้ใช้เอง
9. ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูล
10. กําหนดให้มีการตรวจสอบการป้อนค่าข้อมูลทีผ่ ิดโดยอัตโนมัติ
11. สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผู้ใช้ต้องการ
12. สามารถทําสําเนาข้อมูลเก็บไว้ได้
13. เป็นระบบที่มีวิธีปฏิบัตเิ ข้ากันได้กับนโยบายความมั่นคงปลอดภัย

χ2
(df=1)
52.55
20.05
52.55
22.00
24.05
14.73
52.55
58.91
43.68
33.14
40.91
43.68
46.55

จํานวนคน
ยอมรับ ไม่ยอมรับ
78
10
65
23
78
10
66
22
67
21
62
26
78
10
80
8
75
13
71
17
74
14
75
13
76
12

วรสารเทคโนโลยี
วารสารเทคโนโลยีภภาคใต้
าคใต้ปีปีทที่ 6ี่ 8ฉบัฉบับบทีที่ 2่ 1กรกฎาคม
มกราคม – ธัมินถวาคม
ุนายน 2556
2558
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
χ2*
(df=1)
43.68
38.23
30.73
26.18
26.18
28.41
30.73

ข้อกําหนด
14. เป็นระบบที่มีการทํางานที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน
15. ทํางานได้ตามที่ผู้ใช้คาดหวัง
16. มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดทีร่ ะบุในเอกสารจัดจ้าง
17. พัฒนาได้เร็วไม่ล่าช้า
18. ติดตั้งใช้งานได้ตามกําหนด
19. มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาไม่เกินที่กําหนด
20. มีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาไม่เกินที่กําหนด
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05
**กําหนดเกณฑ์การยอมรับที่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

คุณลักษณะด้าน
ปัจจัยความสําเร็จ

ตรงความต้องการ
ต้องการ
ตรงงบประมาณ
ตรงกําหนดเวลา

ความพึงพอใจ
บํารุงรักษาได้



ความถูกต้อง

จํานวนคน
ยอมรับ** ไม่ยอมรับ
75
13
73
15
70
18
68
20
68
20
69
19
70
18

คุณลักษณะด้าน
คุณภาพ

มีประสิทธิภาพ
ความลับ

ความสอดคล้อง

ความพร้อมใช้

คุณลักษณะด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัย

รูปที่ 3 เกณฑ์อ้างอิงการจัดหาระบบสารสนเทศหน่วยงานของรัฐทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 10 คุณลักษณะ
อภิปรายผลการวิจัย
เกณฑ์ อ้ า งอิ ง การจั ด หาระบบสารสนเทศ
หน่วยงานของรัฐที่ออกแบบ ประกอบด้วยข้อกําหนด
ด้ า นคุ ณ ภาพ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย และด้ า น
ปัจจัยความสําเร็จ ซึ่งเป็นข้อกําหนดขั้นต่ํา 3 ด้านที่
จําเป็นสําหรับระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
ใช้คะแนนเฉลี่ยแปลผล 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การ
วิเคราะห์ตามแนวคิดของ Best (1970) ดังนี้ ค่า
คะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.49 เท่ า กั บ ระดั บ น้ อยสุ ด ค่ า

คะแนนเฉลี่ ย 1.50-2.49 เท่ า กั บ ระดั บ น้ อ ย ค่ า
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 เท่ากับระดับปานกลาง ค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 เท่ากับระดับมาก ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.50-5.00 เท่ากับระดับมากสุด ปรากฏว่าผู้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งยอมรั บ ข้ อ กํ า หนดเกณฑ์ อ้ า งอิ ง การ
จัดหาในระดับมากทั้ง 20 ข้อกําหนด เนื่องจากจะ
ช่ ว ยให้ ร ะบบสารสนเทศที่ จั ด หามี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐฬส กลิ่นจันทร์ (2553)
และเชษฐา วัฒนจงกล (2552) พบว่าการจัดทําเกณฑ์
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ข้อกําหนดในการพิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบหรือวัสดุที่
ต้ อ งการจั ด หาสามารถช่ ว ยให้ ฝ่ า ยจั ด ซื้ อ ตั ด สิ น ใจ
คัด เลือกได้ดีขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Seddon, et al., (2002) พบว่าองค์การในยุโรปและ
สหรั ฐ อเมริ ก าประสบความสํ า เร็ จ ในการประเมิ น
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีเทียบเคียงคุณลักษณะ
จากความรู้ที่มีอยู่ ปัจจุบันผู้วิจัยยังไม่พบผลการศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับเกณฑ์อ้างอิง
การจัดหาระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่พบ
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการประเมินระบบสารสนเทศ การ
พั ฒ นาระบบการจั ด หา และวิ ธี ก ารพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ระบบ
สารสนเทศ เช่น ไพศาล กาญจนวงศ์ (2553) พบว่า
ประเมิ น ระบบจากการใช้ ป ระโยชน์ ความถู ก ต้ อ ง
ความสามารถทํ างาน และความเป็น ไปได้ ศรายุทธ
ปัญญารักษา (2552) ประเมินจากความเร็ว ความ
ถูกต้อง ความสะดวก และความสมบูร ณ์ของข้อมูล
Chen (2009) ประเมินด้วยการกําหนดกรอบตัวชี้วัด
หลัก ตัว ชี ้วัด รอง และคะแนนสํ า หรับ ตัว ชี้วัด โดย
ตัดสินผลการจัดหาจากคะแนนรวมทั้งหมด ทั้งนี้ให้
ผู้จัด หาเป็น ผู้กํา หนดตัว ชี้วัด น้ํา หนัก และคะแนน
ด้วยตนเอง He, et al., (2009) ประเมินด้วยวิธีการทาง
เหมืองข้อมูล และ Al-Maskari (2007) ประเมินจาก
ประสิ ทธิผลของระบบโดยพบว่ าประสิทธิ ผลขึ้นอยู่กับ
ความถูกต้องมากกว่าความสมบูรณ์ เป็นต้น
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดหา
ของหน่วยงานของรัฐ เช่น Li, et al., (2006) พัฒนา
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ใช้
การจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน
Meneklis, et al., (2005) พัฒนาระบบการจัดหาของ
หน่วยงานของรัฐด้วยวิธีการเว็บเซอร์วิส และ Jing, et
al., (2007) กําหนดกรอบและปัจจัยสําคัญสําหรับการ
พัฒนาระบบการจัดหาของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ Barg (2005) พบว่า

การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยของรัฐด้วยวิธี
อาไจล์ช่วยให้ได้ผลผลิตที่ใช้งานได้ดีมากขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงค่าคะแนนเฉลี่ยการยอมรับ
เกณฑ์อ้างอิงในแต่ละด้าน พบว่าในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยได้รับการยอมรับด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25
สูงกว่าด้านปัจจัยความสําเร็จที่ได้รับการยอมรับด้วย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07 และสูงกว่าด้านคุณภาพที่ได้รับ
การยอมรับด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.05 จึงกล่าวได้ว่า
ผู ้ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ งให้ค วามสํ า คัญ ต่อ ลัก ษณะด้า น
ความมั ่น คงปลอดภัย เป็น ลํา ดับ แรก รองลงมาคือ
ด้านปัจจัยความสําเร็จ และด้านคุณภาพตามลําดับ
เนื่ อ งจากมี ก ารตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาการโจมตี แ ละ
บุ ก รุ ก ระบบที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งมากในปั จ จุ บั น และมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์ประสานการ
รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบคอมพิ ว เตอร์
ประเทศไทย, 2551)
ทั ้ง นี ้ การกํ า หนดคุณ ลัก ษณะเฉพาะและ
การจัดทําเกณฑ์อ้างอิงยังเป็นวิธีดําเนินการที่สามารถ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการพัสดุอีกด้วย

สรุป
1. ได้ จั ด ทํ า เกณฑ์ อ้ า งอิ ง การจั ด หาระบบ
สารสนเทศหน่ ว ยงานของรั ฐ มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 20
ข้อกํ าหนด ประกอบด้ ว ยข้ อกํา หนดด้ า นคุ ณภาพ 6
ข้อ ด้านความมั่นคงปลอดภัย 8 ข้อ และด้านปัจจัย
ความสําเร็จ 6 ข้อ
2. ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งให้ ก ารยอมรั บ เกณฑ์
อ้างอิงการจัดหาระบบสารสนเทศหน่วยงานของรัฐ
ในระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
1. หน่ ว ยงานของรั ฐ นํ า เกณฑ์ อ้ า งอิ ง การ
จัด หาจํา นวน 10 คุณลักษณะ 20 ข้อกํา หนดที่ได้
จากการวิจ ัย ไปใช้เ ป็น ข้อ กํ า หนดความต้อ งการ
ระบบในเอกสาร TOR ของระบบสารสนเทศที่จัดหา
เพื ่อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ควบคุ ม ระบบสารสนเทศให้ มี
คุณลักษณะตามข้อกําหนด
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