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                การวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการจดัซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์ มวีัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์ (2)เพื่อวัดผลสมัฤทธ์ิของการใช้คู่มือการจัดซื้อ   
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์ (3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของบุคลากรในการใช้คู่มือท่ีสร้างขึ้น  การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก ่ขั้นตอนที่  1  ท าการสร้าง
และหาคณุภาพของคู่มือ ในการสร้างคู่มือผ่านสื่อออนไลนผ์ู้วิจัยใช้โปรแกรม ADOBE FLASH CS6  และหาคณุภาพของ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) ขั้นตอนท่ี 2 ท าการทดลองใช้คู่มือการกับกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการของ 
ส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน  30  คน  แบ่งเป็นอายุงาน 5-10 ปี 
จ านวน 15 คนและอายุงานมากกว่า 5 ปี จ านวน 15 คน เพือ่วัดผลสัมฤทธ์ิของการใช้คู่มือด้านความรูค้วามเข้าใจ  และ  
ศึกษาความพึงพอใจด้านเนื้อหา ด้านสื่อออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการทดลองพบว่าคุณภาพของคู่มือการจดัซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสือ่ออนไลน์ท่ีสรา้งขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและวตัถุประสงค์ (IOC) 
เท่ากับ 0.66-1.00 ส่วนผลการประเมินความรูค้วามเข้าใจก่อนและหลังการใช้คู่มือวิธีการจดัซื้อจัดจา้งโดยวิธีตกลงราคา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า ผลการเรยีนรู้หลังจากศึกษาด้วยคู่มือมี
ผลคะแนนสูงข้ึนกว่าก่อนการใช้คูม่ือ ผลประเมินความพึงพอใจของคู่มือด้านเนื้อหาของกลุม่ตัวอย่างที่มีอายุงานระหว่าง 
1-5 ปี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (ระดับมาก) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และกลุ่มทีม่ีอายุงานมากกว่า 5 ปี มี
คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61  ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของคู่มือด้านสื่อ
ออนไลน์ กลุม่ตัวอย่างท่ีมีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 3.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 กลุ่มที่มี
อายุงานมากกว่า 5 ปี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (ระดับมาก) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.126 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
คู่มือท่ีสร้างขึ้นมผีลสัมฤทธ์ิที่ดสีามารถใช้งานได้กับท้ังผู้ปฏิบตัิงานท่ีเพิ่งเริ่มท างานและผู้ที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปี  เป็น
คู่มือท่ีมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใช้ในการใช้งาน สามารถน ามาใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค ์
 
ค าส าคัญ: คู่มือการจัดซื้อจดัจ้าง  สื่อออนไลน์  การจดัซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา   
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ABSTRACT 

 This study primary aims are firstly, to design and develop the performance 

appraisal manual  for faculty members through storying using visualization cartoon 

techniques; and secondly, to investigate the levels of satisfaction among the academic 

staff towards the initiated manual. At the outset, the manual design and quality 

assessing were carried out through the analysis of the index of item objective 

congruence (IOC) over manual content and media.The evaluation was judged by 3 

experts for each category. Then the handbook was used for trial observation. Twenty 

faculty members at College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of 

Technology North Bangkok participated in the phase of trial implementation. The 

means and standard deviations were calculated for data analysis. 

The instruments in the research comprise comic narration handbook for 

academic staff’s performance evaluation in conjunction with a 5-point Likert scale 

satisfaction survey. As results, the index of item-objective congruence measure 

reveals the homogeneity and quality of the manual (IOC =0.66-1.00). The participants 

showed relatively high levels of satisfaction towards these following facets:  

understanding of the steps involved in filling out the evaluation form (  = 3.8, SD = 

0.82); content (  = 4.22, SD = 0.63); and positive attitude towards the comic media (  

= 3.99, SD = 0.63). 
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บทน า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือเป็นมหาวิทยาลัย ในก ากับของรัฐตามพระราชบัญญตัิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550  ซึ่งในการบริหารมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีระเบียบ 
หลาย ๆ ฉบับ เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งการด าเนินการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ เป็นหลักและรายได้จากเงินค่าหน่วยกิตของนักศึกษา อีกส่วนหนึ่งเพื่อด าเนินการใช้จ่ายในการ
บริหารงานภายในมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากเงินงบประมาณในการบริหารงานพัสดุแต่ละปีมีจ านวนมากการบริหารงานพัสดุจึงมีความส าคัญ
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง ท้ังนี้ เพราะพัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดการ
ด้านพัสดุ จึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนกองทัพที่ต้องการทหารฝ่ายส่ง
ก าลังบ ารุงกระบวนการบริหารงานในหลายกระบวนการที่ใช้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยได้ ก าหนด ระเบียบการบริหารงานพัสดุไว้เพื่อการ
บริหารงานพัสดุ คือ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551 ซึ่งการ
ด าเนินการบริหารงบประมาณที่ได้รับจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงานหรือมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย 
1. การวางแผนงบประมาณ 2. การค านวณต้นทุนผลผลิต 3. การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 4. การบริหารทางการเงิน
และควบคุมงบประมาณ 5. การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 6. การบริหารสินทรัพย์ 7. การตรวจสอบ
ภายใน 
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 การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน พบว่า
ประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดหาพัสดุ มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหา พัสดุ เพื่อ
ใช้ในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551 ซึ่งในการจัดหาพัสดุควรยึดหลักการ  ดังนี้  ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน (Value for 
Money ความโปร่งใส (Transparency) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 
ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน (Accountability) 
 ถึงแม้จะมีระเบียบพัสดุคอยควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ก็ยังพบปัญหาในการด าเนินการจัดหา
โดยการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ปัญหาซึ่งประมวลจากข้อเขียนของปรีชา  จ าปารัตน์ และไพศาล  ชัยมงคล (2527:75-
82,286-287,303-304)และวีรศักดิ์  เวียงชัย (2530:36) สรุปได้ดังนี้ 
 1.  การซื้อหรือการจ้างไม่ได้ค านึงถึงช่วงเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ไม่ได้ค านึงถึงระยะเวลาด าเนินการว่าจะ
พอดีกับความต้องการใช้พัสดุหรือไม่ 
 2.  การปฏิบัติงานธุรการในการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยเฉพาะหน่วยงานของทางราชการเนื่องจากมีความ
ยุ่งยากเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบตัิ ซึ่งมุ่งควบคุมในเรื่องการทุจริตเป็นส าคัญ จนบางครั้งท าให้ประสิทธิภาพในการ
บริหารลดลง 
 3.  การตกลงราคาส่วนมากจะยึดเอาราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่มีการ
ส ารวจความสามารถของผู้ขายหรือตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านเทคนิค และการผลิต บางครั้งท าให้ได้พัสดุคุณภาพ
ต่ า การยึดถือราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่ปัญหาการรวมหัวกันในระหว่างผู้ขายหรือท่ีเรียกว่า “ฮั้ว”ซึ่งเป็นปัญหา
ที่แก้ไขได้ยาก และในบางครั้งเจ้าหน้าที่จัดหาก็อาจจะรู้เห็นเป็นใจด้วย 
 4.  ปัญหาเจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจในปรัชญาการบริหารพัสดุสมัยใหม่ส่วนมากมักจะ
ท างานในหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน หรือไม่ก็ถูกส่งตัวมาจากหน่วยงานหรือกองอื่นๆ เนื่องจากไม่สามารถจะ
ท างานในหน่วยงานนั้นๆได้ดังนั้น  
หน่วยงานจัดหาจึงกลายเป็นที่รวมของเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีคุณสมบัติหรือความรู้ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวโยงไปถึงปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้อีกด้วย 
 5.  ผู้บริหารไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติงานดีพอ รวมทั้งการควบคุมพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน  
 กล่าวโดยสรุป ปัญหาทุกขั้นตอนเกิดการไม่เข้าใจในระบบที่ถูกต้องเกิดการสื่อสารแบบเข้าใจผิดจึงท าให้
ท างานผิดพลาดและส่งผลเสียให้กับมหาวิทยาลัยฯ การสื่อสารในองค์การเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารต้องค านึงถึงในการ
บริหารองค์การ การสื่อสารในองค์การจะท าให้เกิดความสมัพันธ์ที่ดีภายในองค์การ เพราะหากขาดการสื่อสารภายใน
องค์กรแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะท าให้งานมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรได้ ( กริช สืบสนธิ 
2537 : หน้า65 ) จากปัญหาดังกล่าวจึงคิดออกแบบ การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1)   เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือผ่านสื่อออนไลน์ 
  2)  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้คู่มือการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์  
   3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้คู่มือท่ีพัฒนาขึ้น 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการสร้างคู่มือการการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์  โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี ้
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1. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการของส านักงานอธิการบดี จ านวน 30 คน  แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุงาน 

ระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 15  คน และอายุมากกว่า 5 ปี  จ านวน 15  คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 

2.1 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการใช้โปรแกรม ADOBE FLASH CS6 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจ จากการใช้งานคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลง
ราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการใช้โปรแกรม ADOBE 
FLASH CS6 จ านวน 1 ฉบับ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อออนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 
ซึ่งก าหนดความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของเนื้อหาของแบบฟอร์มแบบการ
จัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา และสว่นของคู่มือท่ีจัดท าด้วยโปรแกรม ADOBE FLASH CS6 

 
3. การพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การพัฒนาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือผ่านสื่อออนไลน์ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้ 

 3.1 การพัฒนาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ADOBE FLASH CS6  เป็นโปรแกรมส าหรับใช้ตกแต่งภาพและตัวอักษร 
น ามาใช้เพื่อการตกแต่งภาพให้กับคู่มือการเรียนรู้  
  3.2 การประเมินคุณภาพของคู่มือ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 2 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้าน
สื่อ 3 ท่าน  ตรวจพิจารณาทั้งเนื้อหาและภาพประกอบ    

 3.3 การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้คู่มือ เป็นข้อค าถาม จ านวน 3 ชุด รวม 15 ข้อ โดยแบ่งหัวข้อ
ตามเงื่อนไขกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 กรณีซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใน 1 ใบรายงาน ราคาต่ ากว่า 5,000 
บาท วิธีตกลงราคา (ข้อค าถาม ข้อ 1-5)    ชุดที่ 2 กรณีจัดท าใบรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหรือจ้างโดย
วิธีตกลงราคาซึ่งมีราคาครั้งหนึ่งไม่กิน  100,000 บาท (ข้อค าถาม ข้อ 6-10)  และ  ชุดที่ 3 กรณีงานจ้างซ่อมพัสดุที่
ช ารุดโดยวิธีตกลงราคา (ข้อค าถาม ข้อ10-15)  

3.4 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานคู่มือ สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ส่วนที่  2  ความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาก่อนการศึกษาด้วยคู่มือ  แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5 ระดับ   
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอคู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ แบ่งเป็นด้านเนื้อหา และด้านสื่อออนไลน์จ านวน 11 ข้อ 
ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะแบบอัตนัย 
   
4.  วิธีการทดลอง 
 1) หาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 2 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ 3 ท่าน 
 2) น าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่าน
สื่อออนไลน์ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่าง โดยให้ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดย
ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์  ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับรอบการจัดซื้อจัดจ้างจริงของปีงบประมาณ 
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 2) หลังจากกลุ่มตัวอย่างศึกษาคู่มือแล้ว ให้ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้คู่มือแล้ว  และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่าน
สื่อออนไลน์ 
 3) วิเคราะห์ผลและสรุปผลข้อมูล  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย มีดังนี ้
 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์  แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
ประกอบด้วยแบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญ  ด้านสื่อและแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ซึ่งผลที่ได้
จากการประเมินเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงแบบ IOC (Index of item objective congruence)  ผลการประเมิน
คุณภาพจากผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ และด้านเนื้อหา  พบว่าแต่ละหัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  +1  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถน ามาใช้เป็นแบบสอบถามได้   โดยข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ คือ  ขนาดรูปภาพมีความเหมาะสม 
และ ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา คือ ขนาดรูปภาพมีความเหมาะสมครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
แต่ขนาดจอ Youtube ควรใหญ่กว่านี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ภายหลังจากผู้เช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพของคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสื่อ
ออนไลน์  ผู้วิจัยได้ปรับปรุงคู่มือตามข้อเสนอแนะจนได้คู่มือท่ีสมบูรณ์สามารถพร้อมน าไปทดลองต่อไป 

2. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิจากการใช้คู่มือของกลุ่มตัวอย่าง โดยท าการวัดก่อนการใช้คู่มือ และ
หลังการใช้งานคู่มือ   การวัดผลสัมฤทธิ์จากการใช้งานของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการท าแบบทดสอบซึ่งเป็นข้อค าถาม 
จ านวน 3 ชุด 15 ข้อ โดยแบ่งหัวข้อตามเง่ือนไขกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 กรณีซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ใน 1 ใบรายงาน ราคาต่ ากว่า 5,000 บาท วิธีตกลงราคา (ข้อ 1-5)    ชุดที่ 2 กรณีจัดท าใบรายงานขอความเห็นชอบ
ในการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาซึ่งมีราคาครั้งหนึ่งไม่กิน  100,000 บาท (ข้อ 6-10)  และ  ชุดที่ 3 กรณีงาน
จ้างซ่อมพัสดุที่ช ารุดโดยวิธีตกลงราคา (ข้อ 10-15)  
 
ตารางที่ 1   ผลแบบทดสอบชุดที่ 1 เปรียบเทียบการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิจากการใช้งานของกลุม่ตัวอย่างก่อน
ทดลองใช้คู่มือ-หลังทดลองใช้คู่มือ   
 

หัวข้อ 
ก่อน หลัง 

x  S.D x  S.D 
(ชุดที่ 1)  กรณีซ้ือวัสดุส้ินเปลืองใน 1 ใบรายงาน  
ราคาต่ ากว่า 5,000 บาท วิธีตกลงราคา 

1. “วัสด”ุ มีวงเงินตั้งแต่กี่บาทต่อ 1 หน่วย 
2. การจัดซ้ือวัสดุที่มีราคาต่ ากวา่ 5,000 บาท ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดอุยา่งน้อยกี่คน 
3. กรณีที่ผู้ขอซ้ือวัสดุมีความต้องการใช้วัสดุต้องด าเนินการขั้นตอนใดก่อน 
4. บุคคลใดมีหน้าที่ตามระเบียบในการติดต่อผู้ขาย 
5. บุคคลใดมีอ านาจลงนามในใบสั่งซ้ือวัสดุ 

 

 
 

0.35 
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รวม 0.49 0.03 0.85 0.14 
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ตารางที่ 2  ผลแบบทดสอบชุดที่ 2 เปรียบเทียบการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิจากการใช้งานของกลุม่ตัวอย่าง
ตัวอย่างก่อนทดลองใช้คู่มือและหลังทดลองใช้คู่มือ   

หัวข้อ 
ก่อน หลัง 

x  S.D x  S.D 
(ชุดที่ 2) กรณีจัดท าใบรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหรือจ้างโดยวิธีตก
ลงราคาซ่ึงมีราคาครั้งหนึ่งไม่กิน 100,000 บาท ที่ไม่ต้องด าเนินการตาม ข้อ 17 
กระท าได้ในกรณีใดบ้าง 
1.  กรณีการจัดท าใบรายงานความเห็นชอบ มีกรณีใดบ้าง 
2.  ข้อใดคือวันที่ในใบเสร็จรับเงินเพื่อน ามาจัดท า ใบรายงานความเห็นชอบ 
3.  ผู้มีหน้าที่อนุมัติลงนามในใบรายงานขอความเห็นชอบ 
4.  กรณีท าใบรายงานขอความเห็นชอบต้องใช้ในกรณีวงเงินไม่เกินเท่าไหร่ 
5.  เหตุการณ์ใดที่สามารถใช้ในใบรายงานขอความเห็นชอบได้ 

 
 
 
0.85 
0.55 
0.75 
0.50 
0.70 

 
 
 
0.37 
0.51 
0.44 
0.51 
0.47 

 
 
 
0.90 
0.85 
0.80 
0.75 
0.95 

 
 
 
0.31 
0.37 
0.41 
0.44 
0.22 

รวม 0.67 0.18 0.85 0.09 
 
ตารางที่ 3  ผลแบบทดสอบ ชุดที่ 3 เปรียบเทียบการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิจากการใช้งานของกลุม่ตัวอย่าง
ตัวอย่างก่อนทดลองใช้คู่มือและหลังทดลองใช้คู่มือ   

หัวข้อ 
ก่อน หลัง 

x  S.D x  S.D 
(ชุดที่ 3) กรณีงานจ้างซ่อมพัสดุที่ช ารุดโดยวิธีตกลงราคา  
1.  ผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบการช ารุดของพัสดุในเบื้องต้นก่อนการแจ้งซ่อม 
2.  บุคคลใดผู้มีหน้าที่จัดท าใบรายงานขอจ้างในกรณีงานจ้างซ่อม 
3.  บุคคลใดมีหน้าที่ตามระเบียบในการติดต่อผู้รับจ้าง 
4.  อัตราอากรเพื่อใช้สลักหลังตราสารของกรมสรรพากรที่ใช้ติดไว้ในใบสั่งจ้างหรือ
สัญญา 
5.  กรณีงานจ้างเกิน 200,000 บาท ต้องเสียอากรรูปแบบใด 

 
0.55 
0.50 
0.70 
0.80 
 
0.60 

 
0.51 
0.51 
0.47 
0.41 
 
0.50 

 
0.95 
0.80 
0.90 
0.95 
 
0.85 

 
0.22 
0.41 
0.31 
0.22 
 
0.37 

รวม 0.64 0.13 0.88 0.12 
  

จากข้อมูลทั้ง 3 ตาราง พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างก่อนการทดลองใช้คู่มือ
และหลังการทดลองใช้คู่มือ  คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์จากการใช้งานหลังการทดลองใช้คู่มือของทั้ง 3 ชุด มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองใช้คู่มือ    แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพิ่มมากขึ้นเมื่อศึกษาจากการใช้คู่มือที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น   
  3. ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้คู่มือและหลังการใช้งานคู่มือ วัดผลด้านความรู้ความเข้าใจ
ก่อนการศึกษาด้วยคู่มือ  ด้านเนื้อหา  ด้านสื่อออนไลน์   ผลแสดงดงัตารางที่ 4-6 
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ตารางที่ 4 ความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาก่อนการศึกษาด้วยคู่มือ 
 

ความรู้ความเข้าใจก่อนการศึกษาด้วยคู่มือ 
อายุงาน 
1-5 ปี 

อายุงานมากกว่า  
5 ป ี

x  S.D x  S.D 

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 3.20 0.79 2.90 1.10 
2. ท่านคิดว่าวิธีการจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีตกลงราคามี  
    ความยุ่งยาก 3.40 0.84 3.40 1.07 
3. ท่านคิดว่าวิธีการจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีตกลงราคามี  
    ความจ าเป็นส าหรับตัวท่าน 4.30 0.67 4.20 0.92 
4. ท่านคิดว่าวิธีการจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีตกลงราคามี 
    ประโยชน์ต่อตัวท่าน 4.60 0.52 4.40 0.70 

รวม 3.88 0.71 3.73 0.95 
 
 จากตารางที่ 4 ผลจากการประเมินความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาท างาน 1-5 ปี และมีระยะเวลาการท างาน 5 ปี ขึ้นไป มีระดับความรู้ความเข้าใจ (ข้อ1 
และ 2) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ที่ 3.05, 3.40 ตามล าดับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.94 ท้ัง 2 
ข้อ และผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคามีความจ าเป็น และมีประโยชน์ (ข้อ 3 และ 
4) อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ที่ 4.25, 4.50 ตามล าดับ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.79, 0.61 
ตามล าดับ แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาปฏิบัติงานในเกณฑ์
มากที่สุด  แต่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ปานกลาง  
 
ตารางที่ 5  ความคิดเห็นด้านเนื้อหาของคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์ 

ด้านเนื้อหา 
อายุงาน 
1-5 ปี 

อายุงานมากกว่า  
5 ป ี

x  S.D x  S.D 
1. เนื้อหามีความครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  4.00 0.47 4.30 0.48 
2. มีการอธิบายเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 4.10 0.57 4.00 0.82 
3. เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจได ้ 3.90 0.57 4.20 0.63 
4. จัดล าดับหัวข้อได้อย่างถูกต้อง 4.00 0.47 4.20 0.79 
5. ค านวณภาระงานในแต่ละหัวขอ้ได้อย่างถูกต้อง                                                            4.00 0.47 4.20 0.63 
6. สามารถน าไปเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งานได้ 4.20 0.79 4.70 0.48 
7. การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.40 0.84 4.50 0.53 
8. ความเหมาะสมของเวลาในแตล่ะตอน 4.30 0.82 4.50 0.53 

รวม 4.11 0.63 4.33 0.61 
 
จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเนื้อหาของคู่มือการจัดซื้อจัด

จ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์พบว่าความพึงพอใจ
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ด้านเนื้อหาของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.63  อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุงานมากกว่า  5 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61  อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากท่ีสุดเช่นกัน  
 
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นด้านสื่อออนไลน์ของคู่มือการจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์ 

ด้านสื่อออนไลน ์
 

อายุงาน 
1-5 ปี 

อายุงาน 
มากกว่า 5 ป ี

 S.D  S.D 

1.  การจัดภาพ มีความเหมาะสมเป็นระเบียบ 3.70 0.67 4.00 0.47 
2. ข้อความอ่านแล้วเข้าใจง่าย 3.70 0.48 4.20 0.79 
3. การใช้สีของข้อความ มีความเหมาะสม 3.50 0.53 4.00 0.82 
4. การใช้สีพื้นมีความเหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน 4.10 0.57 4.20 0.63 
5. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.10 0.32 4.40 0.52 
6. ขนาดรูปภาพมีความเหมาะสม 4.00 0.67 3.90 0.57 
7. การเข้าใช้งาน และการออกจากโปรแกรมไมยุ่่งยาก 4.20 0.63 4.30 0.67 
8. สื่อท่ีใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้งาน 3.80 0.79 4.20 0.63 
9. การออกแบบดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน 
10. การล าดับขั้นตอนการเรยีบเรยีงตั้งแต่ต้นจนจบมี
ความเหมาะสม 
11. ไม่เกิดปัญหาขณะเข้าใช้งาน 

3.50 
 3.70 
 
 3.70 
 

0.71 
 0.67 
 
 0.48 

4.10 
 4.00 
 
 4.20 

0.57 
   0.47 
 
 0.79 

รวม 3.82 0.13 4.14 0.126 
 
จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านสื่อออนไลน์ของคู่มือการ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์พบว่าความ
พึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.13  อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.126  อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากเช่นกัน  

 
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะดังนี้ ขนาดรูปภาพมีความเหมาะสมครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
แต่ขนาดจอ Youtube ควรใหญ่กว่านี ้

 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 
วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี 
  

 

9 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการพัฒนาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือผ่านสื่อออนไลน์  และน าคู่มือที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 30 คน แบ่งเป็นอายุงาน 5-10 ปี 
จ านวน 15 คน และอายุงานมากกว่า 5 ปี จ านวน 15  คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มที่ใช้คู่มือท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสามชุด ได้แก่  ชุดที่ 1 กรณีซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใน 1 ใบรายงาน ราคาต่ า
กว่า 5,000 บาท วิธีตกลงราคา ชุดที่ 2 กรณีจัดท าใบรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลง
ราคาซึ่งมีราคาครั้งหนึ่งไม่กิน  100,000 บาท และ  ชุดที่ 3 กรณีงานจ้างซ่อมพัสดุที่ช ารุดโดยวิธีตกลงราคา ในระดับ
ที่มากขึ้นกว่าที่ไม่ได้ศึกษาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้คู่มือของผู้วิจัย   และมีผลประเมินความพึงพอใจในด้านเนื้อหา 
ด้านสื่อออนไลน์อยู่ในระดับมาก  ซึ่งแสดงว่าคู่มือที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ประกอบการศึกษาวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 งานวิจัยนี้ไดร้ับเงินอุดหนุนบางส่วนจากทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคณุผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาได้แก่ คุณชูติมา วัฒนสุทธิ และคุณดารารัตน์ สงฆรกัษ์ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  รักเสนาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  อุบลทิพย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต  ช่างสุพรรณ ที่ได้กรณุาสละเวลาในการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และ
ใหค้ าช้ีแนะในด้านเนื้อหา  ด้านสือ่  และเทคนิควิธีการในการผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ท าให้คู่มือ  มีเนื้อหา
สมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสม และขอขอบพระคณุบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่านท่ีเสยีสละเวลาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลอง  ท าให้งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ลลุ่วงด้วยด ี
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ปรีชา  จ าปารัตน์ และไพศาล  ชัยมงคล(2527:75-82,286-287,303-304)และวีรศักดิ์  เวียงชัย (2530:36) 
( กริช สืบสนธ ิ2537 : หน้า65 ) 
ฉัตรศิริ ปยิะพิมลสิทธ์ิ และอุทัยวณ สายพัฒนะ (2556) ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ (สิริชัย  วงษ์สาธิตศาสตร์,2549:44-50)  
ชัยพร  ศรีรอด การพัฒนาคูม่ือเสริมการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (2549) 
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
สมยศ เอมแจ้ง ระเบยีบการบริหารงานพัสดุในทัศนะของผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานพัสดุของสถาบันเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2547) 
อัมฤทธิ์  โสรส (2552) การผลติการ์ตูนแอนิเมช่ันเพื่อการรณรงค์การไมสู่บบุหรี่ 
ณัฐพล  วรรณาภรณ์ (2551) การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นน าเสนอผลกระทบจากขยะเพื่อสรา้งความตระหนักแก่
เยาวชน 
อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์ (2547) การใช้ภาพยนตร์การ์ตูนประกอบตัวอักษรบรรยายเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
ว่าท่ีร้อยตรี ทัศวรา ฉัตรวไิล (2547) ประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนภาพยกระดับเรื่อง “พุทธประวัติ” 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 




