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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโมเดลการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานภาครัฐใน
ประเทศไทย บริบท ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยประยุกต์ใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 520 คน จากหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ จากหน่วยงานที่มีมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด และประหยัดงบประมาณมาก
ที่สุดจากการใช้งานระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์กลับมาจ�ำนวน 500 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 96.15 ผลการวิเคราะห์ดว้ ยตัวแบบสมการโครงสร้าง
ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลักษณะ
ของเทคโนโลยี ลักษณะของกระบวนการที่ท�ำการถ่ายโอน และลักษณะผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันส่งผล
ทางตรงต่อความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมีอิทธิพลสูงที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมภาครัฐ การถ่ายโอนความรู้ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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Abstract
The objective of this study was to examine the technology transfer model between
the state agencies of Thailand in the context of electronic government procurement or
e-GP by using structural equation model. This research was quantitative in nature; 520
questionnaires were distributed to the sample of respondents from state agencies, state
enterprises and government organizations. These mentioned organizations which were the
highest procurement and lowest budget spending agencies by using e-GP system consisted
of EGAT, Department of Highways, Department of Rural Roads and PEA. Eventually, 500
usable questionnaires were collected (a 96.15% response rate). Structural equation modeling
(SEM) was used for data analysis. The research results indicated that government sector
encouragement, transferee characteristics, technology characteristics, transfer process, and
transferor characteristics simultaneously influenced the successfulness of technology
transfer and the government sector encouragement was the most influential indicators of
the successfulness of technology transfer.
Keywords: Technology Transfer, Government Innovation, Knowledge Transfer, Government
Procurement System

บทน�ำ
จากสถานการณ์ในหลายปีทผี่ า่ นมา ประเทศไทยพบเจอภาวะความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ เช่น คุณภาพการศึกษาทีไ่ ม่กา้ วหน้า ระบบกฎหมายทีล่ า้ สมัย เจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ปฏิบตั งิ านตามหน้าที่
การทุจริตและการกระท�ำที่ไม่โปร่งใสทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไปสู่การขาดประสิทธิภาพของ
หน่วยงานราชการ ซึ่งน�ำไปสู่ต่อความน่าเชื่อถือของประเทศ สังเกตุได้จากข่าวการทุจริตในประเทศไทย
ขณะเดียวกันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ต่อการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น
การศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ การที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่มีศักยภาพนั้น รัฐบาลถือเป็นหน่วยงานหลักใน
การผลักดันประเทศไปสู่ความยั่งยืน สังเกตุได้จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยรัฐบาลได้มีการน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการบริการด้านต่าง ๆ ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้
มีเสถียรภาพและวางรากฐาน การพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนไปสู่ยุคดิจิตอล นอกจากนี้ยังการปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการอนุญาตให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการทุจริต จากการจัดอับดับ
ความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Readiness) ปี 2018 (พ.ศ. 2561) ขององค์การ
สหประชาชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของภาครัฐที่ได้มีน�ำนวัตกรรมมาปรับใช้และเป็น
เครือ่ งมือเชิงกลยุทธุใ์ นการบริการด้านต่าง ๆ ของประเทศนัน้ ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 73 จาก 193 ประเทศ
ซึ่งอันดับดีขึ้นจากเดิมในปี 2016 (พ.ศ. 2559) ที่อยู่ในล�ำดับที่ 77 ซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้
174 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทุกหน่วยงานภาครัฐด�ำเนินการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบมากขึน้ รัฐบาลจึงได้มกี ารจัดตัง้ ส�ำนักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (Electronic Government Agency (Public Organization) ปัจจุบนั
คือ ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
หน่วยรัฐในด้านเทคโนโลยีมคี วามรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ซึง่ ท�ำให้เกิดระบบอิเล็กทรอนิกส์มากมาย
ในรูปแบบของรัฐบาลกับภาคธุรกิจ เช่น การประมูลและประกวดราคาของภาครัฐ การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
ของหน่วยงานรัฐ การส่งเสริมการลงทุน การช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และการจัด
ซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
แต่ละปีหน่วยงานภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจ�ำนวนมากและ
ถือเป็นสิง่ ทีท่ กุ หน่วยงานจะต้องด�ำเนินการโดยกระบวนการนีก้ อ่ ให้เกิดการทุจริตและไม่โปร่งใสเป็นอย่างมาก
รัฐบาลจึงมีมติในการออก พ.ร.บ. การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2560 และมีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) เป็นระบบที่จัดท�ำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างได้อย่างรวดเร็วและอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการจัดซื้อจัดจ้างในข้อคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบได้
ในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้ประสบความส�ำเร็จนัน้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology
Transfer) ถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการน�ำเสนอเทคโนโลยีให้กับคนในประเทศใช้และส่งผลประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจมีสว่ นส�ำคัญในการขับเคลือ่ นประเทศ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีนนั้ นโยบายภาครัฐถือเป็นปัจจัยที่
ส�ำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการน�ำความรูไ้ ปใช้ตอ่ ดังนัน้ กรมบัญชีกลางจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนการถ่ายทอด
ความรูแ้ ละนวัตกรรมรวมถึงวิธใี ช้งานระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีความรูแ้ ละความเข้าใจมากขึน้ และจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
พบว่ายังไม่เจองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จากเหตุผลดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาการถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีในหน่วยงานภาครัฐเพือ่ ค้นหารูปแบบและปัจจัยทีเ่ หมาะสม
น�ำมาปรับใช้ในหน่วยงานภาครัฐต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาโมเดลและปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย
บริบท ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลการศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การถ่ายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer)
เทคโนโลยี มาจากองค์ประกอบ 2 ส่วนหลัก คือ ความรู้ (Knowledge) และการท�ำให้เกิดขึ้น
(doing things) โดยเทคโนโลยีหรือเทคนิคถือเป็นเครือ่ งมือทีถ่ กู น�ำมาใช้แก้ไขปัญหาหรือเพิม่ ประสิทธิภาพของ
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บริบท ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลการศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การถ่ายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer)
ระกอบ1996)
2 ส่วนหลั
ก คือ ความรู
(Knowledge)
าให้เกิง่ ยืดนขึ้น(Dardak
(doing
การท�ำงานนัน้ เทคโนโลยี
ให้ดยี งิ่ ขึน้ มาจากองค์
(Lan andปYoung,
นอกจากนี
ถ้ กู น�ำ้ ไปใช้
ในสังคมเพืและการท
อ่ สร้างความยั
things)
โดยเทคโนโลยี
หรือเทคนิคถือเป็านยทอดเทคโนโลยี
เครื่องมือที่ถูกนามาใช้
แก้ไขปัญหาหรือคเพิือ่มต้ประสิ
ภาพของการทางาน
& Adham,
2014) ในกระบวนการถ่
ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
นก�ำเนิทดธิของเทคโนโลยี
หรือ
นัองค์
้นให้คดวามรู
ียิ่งขึ้น้ และผู
(Lan ้รand
Young,
1996)
นอกจากนี
้
ถ
ู
ก
น
าไปใช้
ใ
นสั
ง
คมเพื
่
อ
สร้
า
งความยั
่
ง
ยื
น
(Dardak
&
Adham,
ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเปรียบเสมือนปลายทางหรือการได้รับเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้
2014) ในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีคือต้นกาเนิดของเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ และผู้รับ
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจยั และพัฒนาไปสูอ่ ตุ สาหกรรมนัน้ เมือ่ น�ำงานวิจยั ออกสูต่ ลาดและได้รบั
วมถึทงยาลั
ผลตอบแทนในระยะยาวนั
น้ จะส่งผลต่อความส�ำเร็จปีในการถ่
มากขึ
น้ ดั2563
งนัน้
บัผลประโยชน์
ณฑิตวิทยาลัยรมหาวิ
ยสวนดุสิต
ที่ 16 ฉบัาบยทอดเทคโนโลยี
ที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิ
งหาคม
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ควรสนใจแค่กระบวนการแต่ควรสนใจตั้งแต่คุณสมบัติของผู้รับไปจนถึง
งานวิจยั ออกสูต่ ลาดและการประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีนนั้ ได้จริง เมือ่ เปรียบเทียบโครงการทีม่ คี วามส�ำเร็จของ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและโครงการทีไ่ ม่ประสบความส�ำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีมคี วามแตกต่างกันใน
ด้านของประสิทธิภาพ คุณลักษณะทางเทคนิค ความแตกต่างระหว่างผู้รับและผู้ส่ง และการสื่อสาร (Lavoie,
Kim & Daim, 2017)
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2. กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นกิจกรรมที่ด�ำเนินการเป็นขั้นตอนจากการพัฒนาเทคโนโลยี
ไปสูเ่ ทคโนโลยีนนั้ ถูกน�ำออกสูต่ ลาด ซึง่ เทคโนโลยีแต่ละชนิดมีกระบวนการทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ความซับซ้อน
ของเทคโนโลยี กระบวนการของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนโยบายของภาครัฐในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Dardak & Adham, 2014) กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นมิใช่เป็นเพียงการแบ่งปันและการถ่ายทอด
ความรู้ แต่ต้องอาศัยความเข้าใจในเทคโนโลยีรวมถึงการสื่อสารที่ส่งผลให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบ
ผลส�ำเร็จโดยรูปแบบใน การถ่ายทอดเทคโนโลยีของการศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
2.1 การอบรม
		 การอบรม (Training) เป็นเครือ่ งมือหรือรูปแบบทีส่ ำ� คัญในการถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยี
โดยการฝึกอบรมถือเป็นกระบวนการส�ำคัญในการพัฒนาความรู้ เพิม่ พูนทักษะ ความสามารถและความช�ำนาญ
ของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การอบรมสามารถท�ำได้ทุกระยะเวลาของโครงการเพื่อให้การถ่ายทอดความรู้
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการน�ำเรื่องการอบรมไปอยู่ในแผนของการจัดท�ำโครงการเป็นประโยชน์ต่อความเชื่อ
การสือ่ สาร และการกระจายความรูร้ ะหว่างผูถ้ า่ ยทอดเทคโนโลยีและผูร้ บั การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Waroonkun
& Stewart, 2008) จากการศึกษาของ (Tan, 1996) พบว่า การถ่ายทอดความรู้แบบเผชิญหน้า (face to face
communication) จะส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้การมีเอกสาร
ประกอบการอบรมจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับความรู้ของผู้รับการถ่ายทอดมากขึ้น
2.2 ช่องทางในการตอบปัญหา
		 กระบวนการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น มิ ไ ด้ ถู ก จ�ำ กั ด อยู ่ กั บ การฝึ ก อบรมเท่ า นั้ น
ศูนย์การบริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) อีเมลล์ (e-Mail) เว็บไซต์และสื่อสังคม (Social Media) ถือเป็น
ช่องทางในการแบ่งปันความรู้ องค์กรส่วนใหญ่จะเน้นการน�ำเสนอความรู้ผ่านช่องทางของเว็บไซต์ เนื่องจาก
ข้อมูลบนเว็บไซต์สามารถน�ำเสนอได้หลากหลายรูปแบบและแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการน�ำเสนอได้ซึ่งรูปแบบนี้
ยังมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรม (Reagans & McEvily, 2003; Choi, Huang, Palmer
& Horowitz, 2014)
2.3 หน่วยงานสนับสนุน
		 หน่วยงานสนับสนุนถือเป็นหน่วยงานที่ส�ำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี หน่วยงานสนับสนุนมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานในการใช้งานเทคโนโลยีนั้น โดย
ผู ้ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น ต้ อ งสามารถตอบค� ำ ถามได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและบริ ก ารด้ ว ยความเต็ ม ใจ รวมถึ ง มี
ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา จะลดอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและผู้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Tan, 1996)
3. โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM)
โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) เป็นสถิติที่เลือกใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เนือ่ งจากสามารถอธิบายการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผ่านความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะของโมเดล ซึง่ สามารถเห็นความสัมพันธ์ทงั้ ทีเ่ ป็นอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้อม (Hair et al., 2014) ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variable) ซึ่งประกอบด้วย
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ลักษณะผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ลักษณะผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลักษณะของเทคโนโลยี ลักษณะของ
กระบวนการทีท่ ำ� การถ่ายโอน และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous
Variable) คือ ความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบของการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)
เพื่อท�ำการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลลเชิงประจักษ์กับข้อมูลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยก�ำหนดขึ้นจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ ศึ ก ษาในงานวิ จั ย นี้ ป ระกอบไปด้ ว ยบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้และใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ทั้งนี้ ในการสุ่มตัวอย่างได้ใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยเลือกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ
จากหน่วยงานที่มีมูลค่าจัดซื้อจังดจ้างมากที่สุด และประหยัดงบประมาณมากที่สุดจากการใช้งานระบบ e-GP
ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
โดยก�ำหนดขนาดของ กลุ่มตัวอย่างอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ Lindeman, Merenda & Gold (1980)
ที่ก�ำหนดให้ส�ำหรับการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปร ควรมีจ�ำนวนประมาณ 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้
(Khongmalai & Distanont, 2018) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตุได้ทั้งหมด 17 ตัวแปร
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจึงเท่ากับ 340 ตัวอย่าง เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัย
จึงด�ำเนินการแจกแบบสอบถามทั้งหมดจ�ำนวน 520 ชุด
แบบสอบถามที่ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ได้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และท�ำการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) โดย
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีมากกว่า 5 ปี เพื่อท�ำ
การพิจารณาถึงความถูกต้องด้านเนื้อหา ความเข้าใจของข้อค�ำถาม โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) ที่ได้รับมีค่า 0.9 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 ผ่านเกณฑ์การทดสอบจึงถือว่า
ข้อค�ำถามที่พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา นอกจากนี้ ได้ท�ำการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยทดสอบ (Pilot Test) กับกลุ่มทดสอบซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจยั จ�ำนวน 30 คน โดยการทดสอบได้คา่ สัมประสิทธ์ Cronbach’s Alpha ทีไ่ ด้รบั เท่ากับ 0.969 มากกว่า
0.7 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (Nunnally, 1978)
การแจกแบบสอบถามด�ำเนินการโดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ แบ่งเป็นการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จ�ำนวนทีต่ งั้ เป้าหมาย
โดยท�ำการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์และออฟไลน์ได้รับการตอบกลับจ�ำนวนทั้งสิ้น 520 ชุด ซึ่งประกอบ
ไปด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
จ�ำนวน 210 108 102 และ 100 ตามล�ำดับ แต่จากการกรองข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้นั้น ผลปรากฏว่า มีจ�ำนวน 500 ชุดแบบสอบถามออนไลน์ที่สามารถใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 96.15
ที่สามารถน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยในครั้งนี้ได้
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model) ถูกน�ำมาใช้ในการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variable) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลักษณะของเทคโนโลยี ลักษณะของ
กระบวนการที่ท�ำการถ่ายโอน และลักษณะผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous
Variable) คือ ความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) ทั้งนี้ หลังการปรับโมเดลพบว่าค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้องทุกตัวบ่งชี้ถึงความสอดคล้อง
พอเหมาะพอดี (Fit) ประกอบด้วย P-value > 0.05, CMIN/DF อยู่ระหว่าง 0-2, GFI และ AGFI > 0.9, NFI
> 0.9, CFI > 0.9 และ RMSEA < 0.05 (Hair et al., 2014; Groden et al., 2001; Schumacker & Lomax,
2010) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) เพื่อ
ทดสอบโมเดลในเชิงประจักษ์ที่แสดงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ดังแสดงได้ในภาพที่ 2

CMIN/df = 1.011
p-value = 0.376
RMSEA = .019
IFI = .999
Note: ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05

GFI = .901
NFI = .950

CFI = .999
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variable) และตัวแปรแฝง (latent variable) ได้ดังนี้ คือลักษณะของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ลักษณะของผู้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ลักษณะของเทคโนโลยี ลักษณะของกระบวนการที่ท�ำการถ่ายโอน และการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐร่วมกันส่งผลต่อความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีร้อยละ 77 (R2 = .77) โดย
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลทางตรงสูงทีส่ ดุ โดยมีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลทางตรง
0.467 รองลงมาคือลักษณะของผูร้ บั การถ่ายทอดเทคโนโลยี ลักษณะของเทคโนโลยี ลักษณะของกระบวนการ
ที่ท�ำการถ่ายโอน และลักษณะของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเป็นล�ำดับสุดท้าย
ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลทางตรงเท่ากับ 0.428 0.412 0.358 และ 0.274 ตามล�ำดับ ทัง้ นีล้ กั ษณะของผูถ้ า่ ยทอด
เทคโนโลยีมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณสมบัติ ความตั้งใจ และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ
ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีค่าน�้ำหนักปัจจัยเท่ากับ 0.591 0.673 และ 0.479 ตามล�ำดับ ขณะที่ลักษณะของ
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณสมบัติ ความตั้งใจ และความสามารถในการดูดซับ
ความรู้ของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีค่าน�้ำหนักปัจจัยเท่ากับ 0.486 0.221 และ 0.603 ตามล�ำดับ โดย
ลักษณะของเทคโนโลยีมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความซับซ้อนของระบบและความเข้ากันได้กับการท�ำงานเดิม
ซึ่งมีค่าน�้ำหนักปัจจัยเท่ากับ 0.372 และ 0.352 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ลักษณะของกระบวนการที่ท�ำการ
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ถ่ายโอนประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การอบรม ช่องทางในการตอบปัญหา และหน่วยงานสนับสนุน
ซึ่งมีค่าน�้ำหนักปัจจัยเท่ากับ 0.665 0.640 และ 0.625 ตามล�ำดับ รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหาร หน่วยงานด้าน IT ของหน่วยงานภาครัฐ และ
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐซึง่ มีคา่ น�ำ้ หนักปัจจัยเท่ากับ 0.436 0.357 และ 0.244 ตามล�ำดับ และส�ำหรับ
ความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพทางการเงิน การน�ำไปใช้และ
ประสิทธิภาพที่ด้านเวลา โดยค่าน�้ำหนักปัจจัยเท่ากับ 0.897 0.786 และ 0.731 ตามล�ำดับ
จากการวิเคราะห์โมเดลเชิงประจักษ์สามารถทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 (H1): ลักษณะของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีส ่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 (H2): ลักษณะของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 (H3): ลักษณะของเทคโนโลยีส่งผลต่อความส�ำเร็จในการถ่ายโอน
เทคโนโลยี
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 (H4): ลักษณะของกระบวนการที่ท�ำการถ่ายโอนส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ผลการทดสอบสมมติฐานที 5 (H5): การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการถ่ายโอนเทคโนโลยี

อภิปรายผล
ในปัจจุบนั การถ่ายทอดเทคโนโลยีมคี วามส�ำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ต่าง ๆ ซึ่งในภาครัฐเองการถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยด้าน
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ, ปัจจัยด้านลักษณะของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี, ปัจจัยด้านลักษณะ
ของเทคโนโลยี, ปัจจัยด้านลักษณะของกระบวนการที่ท�ำการถ่ายโอน และ ปัจจัยด้านลักษณะของผู้ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในบริบท
ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์สงู สุด คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ กล่าวได้วา่
หน่วยงานภาครัฐในแต่ละที่ต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น
การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านหน่วยงาน IT และปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด คือ การสนับสนุนของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เนือ่ งจากหน่วยงานของรัฐไม่ได้มเี งินสนับสนุนเหมือนภาคเอกชนโดยทุกอย่างต้องอยูภ่ ายใต้
นโยบายรัฐและงบประมาณ ถ้าพนักงานคนใดได้รบั การสนับสนุนจากหัวหน้าให้ได้รบั การเรียนรูก้ จ็ ะส่งผลดีตอ่
ตัวพนักงานและองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dardak & Adham (2014) กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูง
ถือเป็นกลุม่ คนส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้เกิดความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี พนักงานทีส่ นับสนุนจากผูบ้ ริหารระดับ
สูงนั้นให้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปอย่างเรียบง่ายและส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีขณะที่หน่วยงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) ของหน่วยงานรัฐในแต่ละที่ก็เป็น
สิ่งจ�ำเป็น เนื่องจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นระบบที่ส�ำคัญของเจ้าหน้าที่พัสดุและ
จัดหาและมีผลกระทบต่อด้านกฎหมาย ถ้าหน่วยงานไหนมีความพร้อมด้าน IT จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้
เจ้าหน้าทีท่ ำ� งานง่ายขึน้ รวมถึงประมาณของแต่ละหน่วยงานทีค่ วรมีการจัดสรรงบประมาณการส่งเสริมความรู้
ด้ า นระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละการถ่ า ยทอดความรู ้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Abubakar, Elrehail, Alatailat & Elçi (2018)
ที่กล่าวว่า หน่วยงานสนับสนุนด้าน IT เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ขององค์กรให้เกิด
ประโยชน์ รวมถึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จในการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้นั้น โดย
หน่วยงานทีส่ นับสนุนทางด้านเทคโนโลยีในองค์กร พนักงานให้การสนับสนุนต้องมีความเต็มใจหรือกระตือรือร้น
ในการให้ความช่วยเหลือ
ปัจจัยด้านลักษณะของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในล�ำดับถัดมา คือ ตัง้ แต่ความสามารถในการดูดซับความรูข้ องผูร้ บั ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทีเ่ จ้าหน้าที่
ควรมีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และต้องมีความสามารถ
เชิงศักยภาพทีจ่ ะเข้าถึงและซึมซับความรู้ และก่อให้เกิดความสามารถในการแปลงสภาพความรูแ้ ละน�ำความรู้
ไปใช้งานได้จริง ขณะที่คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับการถ่ายทอดที่มีประสบการณ์หรือ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนจะเข้าใจระบบมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับ Sazali, Haslinda, Jegak & Raduan (2009) และ Wang, Tong & Koh (2003) ที่กล่าวว่า องค์กรจะ
ไม่สามารถซึมซับความรูแ้ ละประยุกต์ใช้ความรูไ้ ด้โดยปราศจากความสามารถในการดูดซับความรูข้ องพนักงาน
เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้ประสบผลส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพองค์กรควรให้ความส�ำคัญในเรื่องการดูดซับ
ความรูต้ งั้ แต่ขนั้ ตอนการเริม่ ต้นโครงการไปจนจบโครงการ และถ้าผูร้ บั การถ่ายทอดสามารถน�ำเทคโนโลยีใหม่
ทีร่ บั การถ่ายทอดดูดซึมและไปประยุกต์การใช้งานต่อได้จะส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
มากขึน้ และจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ ความสามารถในการท�ำความเข้าใจและสังเคราะห์ความรู้ เป็นความ
สามารถที่ส�ำคัญ องค์กรควรมีการส่งเสริม โดยส่งเสริมตั้งแต่การที่ผู้รับการถ่ายทอดสามารถรับรู้ เข้าใจระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จนเกิดเป็นความเข้าใจ สามารถใช้งานและน�ำไปประยุกต์ใช้ จนสามารถ
แพร่กระจายความรู้ต่อได้
ส�ำหรับปัจจัยด้านลักษณะเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
ล�ำดับถัดมา เทคโนโลยีทมี่ คี วามซับซ้อนมากจะท�ำให้พนักงานเข้าใจระบบยากและส่งผลต่อการท�ำงาน แต่มไิ ด้
หมายความว่าจะท�ำให้การถ่ายโอนเทคโนโลยีเกิดขึ้นส�ำเร็จไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น หน่วยงาน
สนับสนุนด้าน IT หรือการสนับสนุนจากกรมบัญชีกลางที่มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ
ขณะที่ความสอดคล้องของระบบนั้นเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการใช้งาน เนื่องจากหน่วยงานรัฐโดยส่วนใหญ่มีการใช้
งานระบบงานองค์กรอยู่แล้ว แต่มีความจ�ำเป็นต้องใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมาย ซึ่งจะเกิดความซ�้ำซ้อนในการท�ำงาน ถ้าในองค์กรมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาระบบให้เข้ากันได้จะ
ลดภาระของเจ้าหน้าที่และก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องเรียนรู้หลายระบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Benedetto, Calantone & Zhang (2003) และ Bjorvatn & Wald (2018) ที่
182 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กล่าวว่า ถ้าระบบมีความเข้ากับกิจกรรมที่ด�ำเนินการอยู่จะส่งผลให้เกิดการรับรู้เทคโนโลยีนั้นมากขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในขณะเดียวกันปัจจัยด้านลักษณะของกระบวนการที่ท�ำการถ่ายโอนถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การอบรมให้ความรู้ถือเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญในการถ่ายทอด
ความรู้ เนื่องจากการอบรม ผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดได้มีการเจอหน้ากัน ท�ำให้เมื่อมีปัญหาหรือ
ข้อสงสัยพนักงานของรัฐจะได้รบั ค�ำตอบได้อย่างรวดเร็ว โดยการอบรมทีม่ กี ารสอนการใช้งานระบบจะส่งผลให้
เกิดความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึน้ ขณะทีช่ อ่ งทางในการตอบปัญหาของกรมบัญชีกลางถือเป็น
สิง่ จ�ำเป็น เนือ่ งจากระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิง่ ทีม่ ผี ลทางด้านกฎหมาย เมือ่ เจ้าหน้าทีม่ ปี ญ
ั หา
ในการใช้งานระบบ ช่องทางอื่น ๆ นอกจากโทรศัพท์ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการติดต่อกรมบัญชีกลาง นอกจากนี้
การเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบไปยังเจ้าหน้าที่
ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีอัตราการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นทุกปี
นอกจากนี้ หน่วยงานสนับสนุนถือเป็นหน่วยงานทีส่ ำ� คัญทีค่ อยให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุและจัดหาเมือ่
มีปญ
ั หาในการใช้งานระบบ ถ้าผูใ้ ห้การสนับสนุนมีความตัง้ ใจและเต็มใจให้ความช่วยเหลือจะส่งผลให้ผใู้ ช้งาน
ระบบมีความเข้าใจในการใช้งานมากขึ้นจนน�ำปัญหาที่พบไปแนะน�ำต่อ ซึ่งถือเป็นส่วนช่วยในการส่งผลให้เกิด
ความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น (Choi, Huang, Palmer & Horowitz, 2014)
และปัจจัยด้านลักษณะผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเองก็ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่ง
ในบริบทภาครัฐ หน่วยงานหลักที่ท�ำหน้าที่ถ่ายทอด คือ กรมบัญชีกลาง ซึ่ง เป็นหน่วยงานในการพัฒนาระบบ
เพื่อให้ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังนัน้ ในการเผยแพร่ความรู้ วิทยากรจากกรมบัญชีกลางต้องมีความตัง้ ใจในการสอน โดยแสดงออกถึงความตัง้ ใจ
และความจ�ำเป็นในการถ่ายทอดความรู้ ขณะที่คุณสมบัติของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ถ่ายทอดควรมี
ประสบการณ์การท�ำงานและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึน้ ยิง่ ผูถ้ า่ ยทอดพบเจอกรณีศกึ ษาหรือปัญหามากเท่าไหร่จะท�ำให้
มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น นอกจากนี้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีก็เป็น
สิ่งส�ำคัญ ซึ่งผู้ถ่ายทอดควรมีทักษะในการถ่ายโอนความรู้ เช่น มีการใช้เทคนิคการสอนโดยการอธิบายเป็น
กระบวนการ (process) หรือมีการยกตัวอย่างปัญหาและกรณีศกึ ษาทีม่ กั พบบ่อยเพือ่ ให้ผรู้ บั การถ่ายทอดเข้าใจ
ง่ายขึ้น (Minbaeva, Park, Vertinsky & Cho, 2018; Xu & Ma, 2008; Wang, Tong & Koh, 2003)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
เพื่อให้เกิดความส�ำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแนวทางการพัฒนาสามารถแบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมบัญชีกลาง (ผูถ้ า่ ยทอดเทคโนโลยี) เนือ่ งจากกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงาน
ในการคิดค้นและพัฒนาระบบ รวมทั้งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลางควรให้ความส�ำคัญกับปัจจัยลักษณะผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ลักษณะ
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ของเทคโนโลยี และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมบัญชีกลางสามารถพัฒนาปัจจัยได้โดยการคัดเลือก
บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่จะท�ำการถ่ายทอด เช่น มีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หรือผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public
Procurement-CPP) รวมทัง้ มีประสบการณ์หรือความเชีย่ วชาญในการพัฒนาและถ่ายทอดระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนีใ้ นการพัฒนาระบบควรส�ำรวจความต้องการทีแ่ ท้จริงตามระเบียบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐและแต่ละหน่วยงาน หลังจากนั้นน�ำมาพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจง่าย ซึ่งอาจใช้หลักการ
User Experience มาช่วยในการพัฒนาระบบเพือ่ ให้หน่วยงานสามารถใช้งานได้งา่ ยขึน้ ในกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้รับ การถ่ายทอด โดยเฉพาะเทคโนโลยีเฉพาะทางนั้น ควรมีการจัดรูปแบบ
การฝึกอบรมทีผ่ รู้ บั การถ่ายทอดมีสว่ นใน การใช้ทกุ ขัน้ ตอน เช่น การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในรูปแบบของ
การสอนใช้งานทุกขั้นตอน โดยผู้รับจะต้องมีเครื่องมือ หรือคอมพิวเตอร์ทุกคน แล้วทาตามในทุกขั้นตอน
นอกจากนี้เนื้อหาที่ผู้ถ่ายทอด นามาใช้ในการบรรยายจะต้องมีความชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วนและเข้าใจ
ง่าย จะช่วยให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นมีประสิทธิผล มากขึ้น
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ (ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี)
แต่ละหน่วยงานควรมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ โดยมี
การก�ำหนดว่าในแต่ละหน้าที่ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้องมีทักษะและความรู้อะไรบ้าง และ
ประเมินเบื้องต้นว่าบุคลากรมีความพร้อมหรือความรู้ตามที่องค์กรก�ำหนดหรือไม่ โดยอาจจะวางแผนการฝึก
อบรมตามทักษะทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยควรมีการติดตามและวัดผล เช่น ประเมินผลหลังจากการฝึก
อบรมหรือตั้ง KPI ที่สะท้อนถึงความรู้และทักษะที่พนักงานควรมี รวมถึงสร้างแรงจูงใจและชักจูงให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของการใช้งานระบบ และเปิดโอกาสให้เติบโตตามความสามารถ นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมให้
พนักงานในองค์กรเกิดความสามารถในการดูดซับความรู้ เช่น ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
การแปรสาร โดยการจัดอบรมรวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานน�ำเสนอแนวคิดต่าง ๆ ทีช่ ว่ ยลดระยะเวลาและขัน้ ตอน
ในการท�ำงาน นอกจากนีค้ วรควรให้ การสนับสนุนในเรือ่ งนโยบาย การวางแผนทรัพยากรทีด่ ี เช่น คอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ จะช่วยส่งเสริมการรับรู้รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ จะส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงควรมีการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะส�ำหรับพัฒนาและเรียนรู้
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้งทีมพัฒนาและทีมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
กับระบบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโดยเฉพาะ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มนี้ได้รับความรู้เพื่อใช้ใน
การต่อยอดเทคโนโลยีตามที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ระบบ e-GP (Srinitiworawong & Khongmalai, 2019)
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมจากมุมมองความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อจะได้ทราบถึงผลการศึกษาจากทั้งด้านผู้ถ่ายทอดและผู้รับ
การถ่ายทอดที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ครอบคลุม
แนวทางการพัฒนามากยิ่งขึ้น
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