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 การวิจัยเร่ืองการรับรูและการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน                      
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และส่ิงแวดลอมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1. การเตรียมความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัด
จางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน e – Procurement) มาใชในสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  2. การรับรูของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท่ี
มีตอระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน (e – Procurement) 3. การยอมรับและนําระบบ
ระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน (e – Procurement)  มาใชในสํานักงาน
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 การศึกษาคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยเก็บรวบรวม
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กลุมตัวอยาง ในประเด็นการศึกษาการรับรูและการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบ
ออนไลนดวย  e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ  
 ผลการวิจัยพบวา การเตรียมความพรอมในการใชงานระบบตามท่ีเกิดจากการที่รัฐบาลมีนโยบาย
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจําเปนตองปฏิบัติการจัดหา
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 การรับรูเร่ืองระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน (e – Procurement) ของ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้นมีลักษณะของการส่ือสาร
แบบแนวดิ่ง (Downward Communication) โดยขาราชการผูปฏิบัติงานจะเปนผูท่ีมีความรูและทักษะ
ท่ีเพียงพอท่ีจะกาวทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี รวมท้ังสามารถใชขอมูลขาวสารใหเกิด
ประโยชนในการแกปญหาหรือการทํางานไดดีกับระบบ ซ่ึงถือเปนส่ิงใหมในการปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน แตจากการที่กระทรวงไดมีการฝกอบรมเพียง 1 คร้ังนั้นนับไดวายังไมเพียงพอท่ีจะทําให
ขาราชการเกิดความเขาใจและความชํานาญในการใชระบบ ท่ีสนับสนุนใหเกิดความรูและการ
ยอมรับในนวัตกรรมขององคกรตอไปในอนาคต 
 จากการวิจัยพบวา อุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน                  
(e – Procurement) มาใชนั้นถึงแมขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ท่ีปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีการจัดซ้ือจัดจางจะรับรูและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังในการใชระบบการ
จัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement แตท้ังนี้ก็ยังคงใชระบบการจัดซ้ือ
จัดจางแบบเดิม (on paper) ควบคูกันไปดวยเนื่องจากดวยขอจํากัดของระเบียบวิธีปฏิบัติและความ
เขาใจในวิธีการทํางานรูปแบบใหมท่ียังไมชัดเจน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัย คือ ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมจากการเปล่ียนแปลงในดานอ่ืน ๆ หาก
สํานักงานปลัดฯ มีการนําระบบ e – Procurement มาใชอยางครบวงจร ควรมีการศึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเกี่ยวของ ไดแก การพัฒนาโครงสรางสารสนเทศใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน เพ่ือศึกษา
ในเร่ือง การเหล่ือมลํ้าทางเทคโนโลยี (Digital Divide)  
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ABSTRACT 
 

 The objectives of the research, the Perception and Usage of E-procurement in public 
sector to official in the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and 
Environment, are 1) the preparation of using e-procurement, 2) the Perception of the officials to 
e-procurement, 3) the acceptance of e-procurement, and 4) the problem and obstacle of using e-
procurement. 
 
 The qualitative research method has been used by collecting data and information from 
interviewees in administrative section from operation level to chef level totally 18 officials. The 
structural interviewer, participation observation, and documentary research such as the Cabinet 
synopsis, the principle of the Prime Minister Office on procurement etc. have been used as the 
collecting data tools. 
 
 The consequence of research shows that the readiness of using e-government system 
which is a government policy, the Ministry of Natural Resources and Environment necessarily 
carry on the related tasks base on bureaucratic reform plans by informing all agencies in the 
Ministry to use e-procurement. The bottom line is to understand and convince to conduct the 
organization into the information and technology era by using top-down communication. At the 
first step, the Ministry of Finance has lunched website: www.gprocurement.go.th as public 
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relation tools so that it provides the essential data and information for public sector, especially the 
Ministry of Natural Resources and Environment. In addition, either the horizon or cross-over 
communications are influenced the project acceptance. 
 
 The Perception of e-procurement system in the office of the permanent secretary, 
Ministry of Natural Resources and Environment is obviously downward communication which 
the concerned operators have to have an adequate skill and knowledge to catch up the changeable 
technology including being able to manipulate the information that benefit for operating. It is a 
new for the present. However, there was only one training course for the ministry has held, 
apparently it is not enough for leverage official’s knowledge and using skill which support the 
perception and acceptance the innovation of organization in the future. 
 
 Moreover, the obstacle of usage to e-procurement has been found. Although the 
purchasing official have known and complied with the Ministry of Finance’s provision on e-
procurement, they still use ordinary procurement (on paper) because of the constraint of rule and 
regulation and unclear new process. 
 
 The suggestion is that if the Office of the Permanent Secretary will totally use the e-
procurement, the organization should do more research in every relative aspect and study more 
the information and technology system, for example the development of IT infrastructure in the 
organization: Digital Divide. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ทามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของสังคมยุคใหมท่ีเต็มไปดวยขาวสารขอมูล                 
ควบคูไปกับความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิดการพัฒนาสังคม 
รูปแบบใหมท่ีเรียกวา สังคมฐานความรู (Knowledge Base Society) ท่ีคนเราสามารถคนหาขอมูลได
มากมาย และโตตอบส่ือสารแบบอิเล็กทรอนิกสสองทางไดโดยอาศัยความสามารถของการรับ – สง
และแลกเปล่ียนขอมูลในรูปแบบดิจิตอล ผานเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมโยงโลกเขาหากัน จนผูท่ี
อยูในพื้นท่ีท่ัวโลกสามารถรับรูขาวสารแทบจะในเวลาเดียวกัน 
 
 ไมเพียงแคนั้น สังคมแหงความรูยังนําไปสูการเกิดระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge 
Base Economy) ท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือหลักในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
จนทําให เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology     
หรือ ICT) กลายเปนโครงสรางพื้นฐานท่ีมีความสําคัญตอวิถีชีวิตยุคใหม ตลอดจนมีบทบาทอยาง
มากตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงสงผล
กระทบตอการดํารงอยูขององคกรทุกระดับในสังคมใหจําเปนตองปรับตัวสอดคลองกับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยการปรับโครงสรางใหมีความยืดหยุน กระจายศูนย และตอบสนอง       
ตอการอยูรวมกันมากข้ึน 
 
 สมชัย และคณะ (2547) กลาววา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ e – Government  เปนแนวความคิด
หนึ่งท่ีมีการกลาวถึงกันมากในประเทศตางๆ ทุกภูมิภาคของโลก เนื่องจากแตละประเทศตระหนักดี
วารัฐบาลในฐานะองคกรท่ีกํากับดูแลนโยบายตางๆ ของประเทศ และเปน ผูใหบริการแกประชาชน
จําเปนตองมีการปรับเปล่ียนการทํางานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
 อยางไรก็ตาม การสรางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไมใชแคการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเขามาทํางานแทนเคร่ืองมือดั้งเดิมเทานั้น หากแตรัฐบาลจําเปนตองปรับเปล่ียนสภาพ
การทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการจัดการกับขอมูลสารสนเทศท่ีใชในการบริหาร
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ประเทศอยางเปนระบบ มีการอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหสามารถเขาถึงการบริการของรัฐ  
ไดสะดวกและรวดเร็วข้ึนทําใหประชาชนมีความเช่ือม่ันรัฐบาลมากข้ึน โดยอาศัยเทคโนโลยี          
สารสนเทศและการส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการ 
 
 การบริการแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจะนําหลักการ e – Service  มาใชประโยชนกับการบริการ
ตางๆ ของภาครัฐ ซ่ึงประกอบไปดวย การพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง 
การใหบริการผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความปลอดภัยและทําใหองคกรสามารถแลกเปล่ียน
สารสนเทศกันได การพัฒนาทักษะและองคความรูในแตละหนวยงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบ
การบริการผานเครือขายสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงการบริการระหวางองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการ
ท่ีเกี่ยวของกันของหลายหนวยงานในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One – Stop – Service) เพ่ือ
ประโยชนสูงสุดในการเขาถึงขอมูลและบริการของรัฐไดอยางท่ัวถึง และเทาเทียมกันของท้ังภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ โดยมีอินเตอรเน็ตและส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ เปนเคร่ืองมือในการเขาถึง
บริการของรัฐ 
 
 สมเกียรติ และคณะ (2546)  กลาววา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนเร่ืองท่ีทาทายรัฐบาลท่ัวโลก
เพราะเปนภารกิจท่ีตองใชเวลามาก และมีข้ันตอนในการดําเนินการมากมาย ตองมีการปรับ
โครงสรางองคกร เปล่ียนกระบวนการทํางาน เปล่ียนทัศนคติผูบริหาร แกไขกฎหมาย และระเบียบ
ปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรท่ีเปนผูปฏิบัติงาน ดังท่ีอดีต
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ  ชินวัตร  ไดเคยกลาวในรายการ “นายกฯ ทักษิณ พบประชาชน”  
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM. 92.5 MHz  เม่ือวันท่ี 14  กรกฎาคม 2544 วา 

“อยากใหเห็นรัฐบาลนี้เรียกวา e – Government เปนรัฐบาลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส        
ใชระบบอินเตอรเน็ตใหมากท่ีสุด เพื่อการบริการประชาชนไดรวดเร็วและสะดวกข้ึน ซ่ึงอาจจะตอง
นําไปสูการแกกฎหมายบางฉบับ เพื่อใหการบริการประชาชนคลองตัวและรวดเร็วข้ึนโดยมีเปาหมายเพื่อ
ปรับปรุงระบบการบริหาร และการบริการภาครัฐจํานวนมากใหสามารถบริการแบบออนไลนทาง
ระบบอินเตอรเน็ต และสามารถใหบริการไดแบบ 24 X 7 คือ ตลอด 24 ช่ัวโมงโดยไมมีวันหยุด”  
(รายการนายกทักษิณพบประชาชน : 14 กรกฎาคม 2544) 
 
 สภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปสูยุคโลกาภิวัตน และส่ิงท่ีเรียกวาการคาเสรี            
แบบไรพรมแดน ไดเพิ่มแรงกดดันใหรัฐบาลและภาคเอกชนตองปรับตัวคร้ังใหญเพื่อสราง               
การยอมรับจากประชาคมโลก และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศบนเวที
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การคาโลก ดังนั้นรัฐบาลจึงไดเกิดแนวความคิดของการใหบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
หรือท่ีเรียกวา  e – Government 
 
 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของไทย นอกจากจะมีแนวความคิดมาจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการ
ของรัฐบาลแลว ยังมีจุดเร่ิมตนจากการที่กลุมอาเซียนไดริเร่ิม e – ASEAN Initiative ข้ึนในป พ.ศ. 2543 ซ่ึง
เปนขอตกลงของประเทศในกลุมอาเซียนท่ีจะสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค เพือ่เพิม่
ขีดความสามารถการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจโลก โดยการสรางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนหนึ่งใน 5 สาขา ท่ี
ประเทศกลุมอาเซียนตกลงท่ีจะดําเนินการ 
 
 ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีวาดวยนโยบายเศรษฐกิจ เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2543  ท่ี
ประชุมไดมีการพิจารณาทาทีของไทยตอ  e – ASEAN Initiative โดยใหความเห็นวา ในลําดับแรกประเทศ
ไทยควรจะใหความสําคัญตอการพัฒนา e – Thailand เสียกอน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของประเทศ
และลดปญหาอุปสรรคในการพัฒนาโครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 จากแนวคิดนี้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห งประเทศไทยจึงไดแต งต้ั ง                    
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนา e – Thailand ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมเปนประธาน คณะอนุกรรมการฯ ไดแตงต้ังคณะทํางานดานการสราง           
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e - Government) เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2544 ซ่ึงมีมติเห็นชอบใหดําเนินโครงการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือผลักดันและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐใหบริการตางๆ ทางอิเล็กทรอนิกส
อยางท่ัวถึง และเทาเทียม 
 
 ระยะเวลากวา 2 ป ท่ีผานมา หนวยงานของรัฐจํานวนมาก ท้ังราชการและรัฐวิสาหกิจได
ดําเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการดําเนินงานเพื่อใหบริการขอมูลท่ีดี มีมาตรฐาน และคุณภาพ               
แกสาธารณะ โดยการเปดใหบริการขอมูลผานเว็บไซตบนเครือขายอินเตอรเน็ต และบริการขอมูล
อัตโนมัติดวยระบบโทรศัพท ตลอดจนใหบริการอื่น ๆ  ท่ีสะดวกรวดเร็วผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 สมเกียรติ และคณะ (2546:9) ในแตละปหนวยงานภาครัฐในประเทศไทยไดจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการตาง ๆ เปนมูลคาถึงรอยละ 4 – 7 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติ (GDP) สัดสวนดังกลาวจะสูงข้ึนกวาเทาตัว หากเรารวมการจัดซ้ือจัดจางท่ี
เกิดข้ึนจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  ตารางท่ี 1.1 แสดงใหเห็นวาแนวโนมของงบประมาณการ
จัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ (government procurement) ในชวงกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจคือชวงป พ.ศ. 
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2537 – 2540 มีอัตราการเจริญเติบโตมากกวารอยละ 15 ตอปมาโดยตลอด จนกระทั่งเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจในป 2540 ซ่ึงสงผลใหรัฐมีความจําเปนตองชะลอการใชจายลงต้ังแตปงบประมาณ 2541 
 
ตารางท่ี 1.1  งบประมาณการจัดซ้ือจัดจางในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) 
 

งบจัดซื้อจัดจางของราชการ1 
ปงบประมาณ วัสดุและ 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ 
สิ่งกอสราง 

รวม 

อัตราเพ่ิม 
(%)  

สัดสวนตอ 
GDP (%) 

งบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ2 

2537 40,160 132,392 172,552 N.A. 4.75 289,298.50 
2538 48,152 163,304 211,456 22.55 5.04 317,775.40 
2539 72,556 215,419 287,975 36.19 6.23 331,163.40 
2540 80,423 256,853 337,276 17.12 7.12 329,379.30 
2541 49,723 202,078 251,801 -25.34 5.44 295,130.90 
2542 48,584 165,842 214,426 -14.84 4.65 296,398.90 
2543 50,828 152,553 203,381 -5.15 4.15 301,783.00 
2544 49,782 132,021 181,803 -10.61 3.35 273,834.00 

 
 

ท่ีมา : 1 สํานักงบประมาณ 
 2 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง , รายงานการคลังประจําป  พ.ศ. 2545 

 

 อยางไรก็ตาม การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในประเทศไทยในปจจุบันเต็มไปดวยปญหาการ
ร่ัวไหล ไรประสิทธิภาพ และมักกอใหเกิดปญหาความขัดแยงตางๆ อันเนื่องมาจากการคอรรัปช่ัน
และการไดอภิสิทธ์ิของผูประกอบการกลุมหนึ่งเหนือกวาผูประกอบการอื่นๆ ตารางท่ี 1.2 ไดแสดง
ตัวอยางของขาวความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ีสําคัญซ่ึงรวบรวมจากหนังสือพิมพ
ภาษาไทยเฉพาะในชวงเดือนกันยายน 2545 จากตารางจะเห็นไดวาในชวงเวลาเพียง 1 เดือนมีขาว
ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐถึง 12 ช้ิน ซ่ึงมีท้ังขาวการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท้ังในสวนกลาง
และในสวนทองถ่ิน ซ่ึงอาจกลาวไดวาปญหาการคอรรับช่ันในประเทศไทยเกิดข้ึนจากการจัดซ้ือจัดจาง
ของภาครัฐมากท่ีสุด  (สมเกียรติ และคณะ, 2546:7) 
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ตารางท่ี 1.2  ขาวความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานรัฐในเดือนกันยายน 2545 
 

หัวขาว รายละเอียด หนังสือพิมพ 
1. อธิบดี ‘ทล.’ ปดฮ้ัวถนนสงขลา โยน กวพ.
ช้ีขาดเหมือนสระแกว 

ขาวสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เห็นวาการประมูล
โครงการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 408 มีการ
ดําเนินการไมชอบดวยระเบียบกฎหมาย 

มติชน 
3  กันยายน  2545 

2. ผาทางตัน ปญหา มอก. ชุดนักเรียน สมอ. 
ต้ังมาตรฐาน 2  คุณภาพ 

ขาวความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางชุดนักเรียนอัน
เน่ืองมาจากการกําหนดมาตรฐาน 

คม ชัด ลึก 
4  กันยายน  2545 

3. เปดโปงบัญชีตบตา ‘สัตวลองหน’ ขาวการตรวจสอบงบการจัดซื้อจัดจาง และบัญชีสัตวของ
องคการสวนสัตวพรอมสวนสัตวทั่วประเทศ 5 แหง หลัง
ไดรับหนังสือรองเรียนสัตวลองหนไมตรงบัญชี 

กรุงเทพธุรกิจ 
6  กันยายน  2545 

4. ผอ. แจง ‘งบฯ มื้อเที่ยงโปรงใส!’ ปชป. 
เตรียมยื่นญัตติสอบ 11 ก.ย. 

ขาวความไมชอบมาพากลในการดําเนินการงบ ฯ อาหาร
ประจําวันของเด็กนักเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวย จ.
นนทบุรี 

มติชน 
7  กันยายน  2545 

5. แฉประมูลเครื่องสงชอง 11 เอื้อเอกชน
ลดสเปคอุปกรณ 50 ล. 

ขาวการประมูลของกรมประชาสัมพันธที่ เรงดวน และ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในทีโออารหลายครั้ง ทําใหไดราคาสูง
กวางบประมาณที่ต้ังไว 

กรุงเทพธุรกิจ 
10  กันยายน  2545 

6. ทุจริตนมเด็กกองปราบฯ ลุย 49 จว. ปปง. 
สงเชือด 

ขาวการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางนมและนํ้าด่ืมของโรงเรียน เดลินิวส 
11  กันยายน  2545 

7. ส.ส. ไทยรักไทย ตบเทาเขาพบนายกฯ แฉ 
สธ. ล็อกสเปค 

ขาวกระทรวงสาธารณสุขล็อกสเปคในการจัดซื้อจัดจาง
โดยเฉพาะงบประชาสัมพันธ 

คม ชัด ลึก 
14  กันยายน  2545 

8. สมาพันธครูเชียงใหมขวางไขไกโรงเรียน
หว่ันซ้ํารอยนม 

ขาวความไมโปรงในในโครงการ “ไขไกโรงเรียน” ของกรม
ปศุสัตว 

กรุงเทพธุรกิจ 
14  กันยายน  2545 

9. เชาคอมพิวเตอรกทม. .แวนไมเลิก. ล็อกซ
เลยรองเสียเปรียบเอสวีโอเอ 

ขาวรองเรียนความไมโปรงใสในการจัดซื้อคอมพิวเตอร
โรงเรียนสังกัด กทม. 

เดลินิวส 
15  กันยายน  2545 

10. ‘หนอย’ เรงขอขอมูล ป.ป.ช. ฟน ขรก.
พัวพันสินบนยา 

ขาวทุจริตยาในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งยืดเยื้อมานาน มติชน 
17  กันยายน  2545 

11. ไลคุย ทอท.ประมูลทางสนามบินภูเก็ต ขาวผลการตรวจสอบโครงการปรับปรุงทางว่ิงของการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย เชียงใหมและภูเก็ตซึ่งมีการ
ประมูลไมถูกตองตามระเบียบ 

เดลินิวส 
20  กันยายน  2545 

12. ปญหา “ทางเทาพัทยา” แคเรื่องเขาใจผิด ขาวกอสรางทางเทาในจังหวัดชลบุรีโดยไมมีการประกวด
ราคา 

มติชน 
25  กันยายน  2545 

 
 

ท่ีมา : สืบคนจากสยามกูรู ( Hwww.siamguru.comH)  
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 จากเหตุผลดังกลาวขางตน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนหนวยงาน
ภาครัฐ จําเปนตองปฏิบัติตามแนวนโยบายโดยการปฏิบัติการจัดหาพัสดุใหสอดคลองกับแผน
ปฏิรูประบบราชการ โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และมติคณะรัฐมนตรี คือดําเนินการจัดซ้ือ     
จัดจางโดยนําระบบการการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาใช    
ในองคกรภาครัฐ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ คูมือการ
ดําเนินการจัดพัสดุทางอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง และประกาศของกระทรวงการคลัง      
เร่ืองการกําหนดแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑสําหรับการดําเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2545 ซ่ึงใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางโดยใชระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Procurement)  
 
 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยนํารูปแบบอิเล็กทรอนิกสมาใช ถือเปนการปรับเปล่ียน
กระบวนการทํางานดานการจัดหาพัสดุ ซ่ึงผูศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงานสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ           
แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อให
ทราบถึงการรับรูขาวสารของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม            
ท่ีมีตอระบบ e – Procurement และความสัมพันธระหวางการรับรูเกี่ยวกับ  e – Procurement ของขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดการยอมรับและนําระบบ      
e – Procurement ไปใชงาน เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมในการนําระบบดังกลาวมาใช
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอองคกรตอไป 

 
ปญหานําในการวิจัย 
 
 1. แนวทางในการเตรียมความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ แบบ
ออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีอะไรบาง 
 2.ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการรับรู 
เกี่ยวกับ e – Procurement  มากนอยเพียงใด 
 3. ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหการยอมรับ
และนําระบบ e – Procurement  ไปใชมากนอยเพียงใด 
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 4. ปญหาและอุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน              
ดวย e – Procurement  มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมมีอะไรบาง 
 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐ แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 2. เพื่อศึกษาถึงการรับรูของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ                
และส่ิงแวดลอม ท่ีมีตอ  e – Procurement 

3. เพื่อศึกษาวาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม           
ใหการยอมรับและนําระบบ e – Procurement  ไปใชมากนอยเพียงใด 

4. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ           
แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาเฉพาะขาราชการฝายบริหารงานท่ัวไปของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ณ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีท้ังส้ิน 18 คน 
 2. การวิจัยคร้ังนี้ไมรวมถึงผูบริหารระดับตําแหนง 10 – 11 เนื่องจากขาราชการระดับ 10– 11 ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคือตําแหนงรองปลัดกระทรวงและตําแหนง
ปลัดกระทรวง ซ่ึง ผูวิจัยไมสามารถสัมภาษณได 
 3. ระยะเวลาในการวิจัยเร่ิมต้ังแต เดือน มีนาคม  - พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 และเนื่องจากเกิด
การปฏิวัติในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ทําใหรัฐบาลคณะปฏิวัติชะรอโครงการ Mega Project ของ
รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิน  ชินวัตร ท้ังหมดทําใหไมมีแผนการใชจายเงินงบประมาณ ในป 2549 -
2550 ทําใหมีขอมูลไมครบสมบูรณ 
 4. การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาเฉพาะระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน      
ดวย e – Procurement ชนิด e – Shopping ชนิด e – Auction เพียงเทานั้น เพราะในระยะเวลาการวิจัยนั้น 
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สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไมมีการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ
แบบออนไลนดวย e – Procurement ชนิด  e – Tendering  เนื่องจากไมอยูในแผนงบประมาณป พ.ศ. 
2549 

 
คํานิยามศัพท 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดใหคํานิยามศัพทเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับ การศึกษาเร่ือง การรับรูและ     
การยอมรับการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement  ของขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
 
 1.  การรับรู  หมายถึง  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบ
ออนไลนดวย e – Procurement  จากส่ือตางๆ ไดแก ส่ือบุคคล (เพื่อน สมาชิกในครอบครัว  
ผู บังคับบัญชา  การฝกอบรม) ส่ือมวลชน  (โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  เอกสารเผยแพร  
อินเทอรเน็ต)   
 
 2.  การนํามาใช  หมายถึง การเคยใชกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบ
ออนไลนแบบ e – Procurement โดยกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ตอไปนี้ การจัดทํารายละเอียดขอมูล
สินคา (e - Catalog)  การคัดเลือกผูคาและสินคา (e - Sourcing)  การขอใหผูคาเสนอราคาและเง่ือนไข (e - RFP 
(Request for Proposal) e - RFQ (Request for Quotation)  การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - Auction)  และ
การชําระเงิน (e - Payment)  เปนตน 
 
 3.  การยอมรับ  หมายถึง  การตัดสินใจท่ีจะนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบ
ออนไลนนั้นไปใชอยางเต็มท่ี ท้ังนี้เพราะคิดวานวัตกรรมนั้นเปนวิถีทางท่ีดีกวา มีประโยชนมากกวา 
ระยะเวลาท่ีตองใชในกระบวนการตัดสินใจต้ังแตข้ันความรู จนถึงข้ันยืนยัน ตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรมอาจกินเวลาหลายๆ ปก็ได และการตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับอาจเปนไดท้ังดานบวก 
คือ การยอมรับเอานวัตกรรมไปใช และผลดานลบ คือการปฏิเสธไมยอมรับนวัตกรรม 
 
 4.  การจัดซ้ือ  หมายถึง  การซื้อพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ัง ทดลอง และบริการ                   
ท่ีเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
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 5.  การจัดจาง  หมายถึง  การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบ และควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
 
 6.  พัสดุ  หมายถึง  วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสรางท่ีกําหนดไวในหนังสือการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณหรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญา
เงินกูจากตางประเทศ 
 
 7.  e – Procurement  หมายถึง  ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการใหบริการท่ีเกี่ยวของ            
ในกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ เชน การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา และ
การจัดซ้ือรวมแบบออนไลน รวมถึงการลงทะเบียนบริษัทผูขาย การทํา e - Catalogue รวมถึงการ
ทํางานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในกระบวนการจัดซ้ือท่ีเปน Web Base Application  เพื่อทําใหระบบการ
จัดซ้ือจัดจางของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คือ ใชระยะเวลานอยลง ไดส่ิงของท่ีมีคุณภาพ
และราคาท่ีเหมาะสม เพิ่มความโปรงใส และสามารถติดตามตรวจสอบกระบวนการทํางานได  
 
 8.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หมายถึง  กระทรวงท่ีมีอํานาจหนาท่ี
เกี่ยวกับการ สงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแสดลอม การจัดการใชประโยชน
อยางยั่งยืนและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดทราบขอดีและขอจํากัดในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน          
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 2. ไดทราบปญหาและอุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
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 3. ไดขอมูลสําหรับนํามาใชเปนแนวทางแกไขปญหา เตรียมความพรอม และพัฒนาในการนํา
ระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ  
 4. เพื่อเปนประโยชนแกผูท่ีตองการศึกษา หรือคนควาวิจัยเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีเกี่ยวของตอไป DPU
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บทที่ 2 
 

แนวความคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  การศึกษาวิจัย เร่ือง “การรับรูและการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ
แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” มีแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปน
แนวทางในการวิจัย ดังนี้ 
 
 1. แนวความคิดในการปฏิรูประบบราชการ เกี่ยวกับ  e – Procurement 
 2. แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรู 
 3. แนวความคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม 
 4. แนวความคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการส่ือสารภายในองคกร 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1  แนวความคิดในการปฏิรูประบบราชการ เกี่ยวกับ  e – Procurement 
 
 2.1.1.  การปฏิรูประบบราชการ 
 มนตรี  จุฬาวัฒนาทล (2543:68) ในอดีตระบบราชการเคยเปนกลไกหลักท่ีมีบทบาท
เปนผูนําการเปล่ียนแปลงและเปนผูนําการพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ
ประเทศชวยทําใหประเทศเจริญกาวหนามาไดระดับหนึ่ง ทําใหสังคมไทยสวนหนึ่งมีขีดความสามารถ 
ในการศึกษา การดําเนินธุรกรรม มีความเปนอยู ท่ีนาพอใจภายใตกระแสเปล่ียนแปลงของ
โลกาภิวัฒน (Globalization) แตระบบราชการไทยในปจจุบันยังตามไมทันตอวิทยาการตาง ๆ ใน
ขณะเดียวกันสังคมไทยอีกสวนหนึ่งยังไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ยังคงตองอาศัยความเปนผูนํา
ของระบบราชการ ซ่ึงระบบราชการไทยในปจจุบันและในอนาคตจะตองใหบริการแกคนในสังคม 
2 ลักษณะ คือ เปนผูสนับสนุนสวนของสังคมท่ียังตองพึ่งพาการชี้นําของระบบราชการ ดวยเหตุนี้
ขาราชการไทยซ่ึงเปนผูดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของระบบราชการจะตองเปล่ียนจากการเปนผูนํา
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สังคมในอดีตมาเปนท้ังผูนําและผูสนับสนุน ระบบราชการไทยควรจะมีบทบาทเปนเพียง
ผูสนับสนุนเพียงอยางเดียว 
  ทิพาวดี  เมษสวรรค (2541:34-40) การปฏิรูประบบราชการ คือ การเปล่ียนรูปแบบ
ของระบบราชการอยางขนาดใหญ ตั้งแตบทบาทหนาท่ีของรัฐ โครงสรางอํานาจในระดับตาง ๆ  
โครงสรางรูปแบบองคกร ระบบบริหารบุคคล กฎหมาย กฎ ระเบียบวัฒนธรรมและคานิยม              
เพื่อทําใหระบบราชการมีสมรรถนะสูงในการเปนกลไกบริหารและจัดการประเทศใหสามารถ
แขงขันในระดับโลกได โดยตองเปนระบบที่สรางใหเจาหนาท่ีของรัฐมีนิสัยการทํางานอยางผูรูจริง  
ทําจริง มีความสามารถ ซ่ือสัตยสุจริต กลาคิดกลาทํา เพื่อสรางสรรคส่ิงท่ีดีงามและคุณประโยชน 
ตอสังคมและประเทศชาติ วัตถุประสงคของการปฏิรูประบบราชการมีดังนี้ 
 1. เพื่อใหราชการเปนกลไกและเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐบาลในการนํานโยบาย       
ของรัฐบาลไปดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 2. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะของประเทศในการแขงขันระดับเวทีโลก โดยราชการจะตองมี
ความรูความสามารถในการสรางปจจัยพื้นฐานท่ีเอ้ือตอการแขงขันของภาคเอกชน มีระบบขอมูล
เศรษฐกิจมหาภาคที่สมบูรณ มีกฎหมายท่ีทันสมัยเขาใจงาย และมีความสามารถในการตอรอง       
ในเวทีเศรษฐกิจโลกเพื่อปกปองสิทธิประโยชนของผูประกอบการชาวไทย 
 3. เพื่อสรางความโปรงใส ความตรงไปตรงมาในการปฏิบัติราชการ และขจัดความทุจริต
ประพฤติมิชอบใหหมดไปจากระบบราชการ 
 4. เพ่ือใหราชการประกอบดวยเจาหนาท่ีซ่ึงมีความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตใจท่ี
บริสุทธ์ิ และเปดกวางตอความตองการของประชาชน 
 5. เพื่อสรางวัฒนธรรมและคุณคาใหมในวงราชการ ไดแก ความตรงไปตรงมาความโปรงใส       
การทํางานเปนทีม การทํางานเพ่ือประชาชน การเสียสละเพ่ือสวนรวม การพึ่งตนเองและมีความ
พอดีในการดํารงชีวิต 
 
 นอกจากนั้น  การปฏิรูประบบราชการจะตองครอบคลุมองคาพยพของระบบราชการ
ท้ังหมด ไดแก 
 1. การปรับปรุงบทบาทของภาครัฐ โดยใหทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐและเนนให
ภาครัฐทําเฉพาะในส่ิงท่ีจําเปนและทําไดดีเทานั้น รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางอํานาจและหนาท่ีของ
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี และขาราชการประจํา โดยมุงเนนท่ีผลลัพธ ประสิทธิภาพ และสนองตอบตอ
ความตองการของสังคมและประชาชน 
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 2. การปรับปรุงระบบบริหาร โดยจัดใหมีการพัฒนาระบบการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ  
(Result  Based  Management  System) ข้ึนในราชการ มีการปรับปรุงงบประมาณเพ่ือเนนผลลัพธ  
ปรับปรุงระบบงานบุคคลภาครัฐ ปรับปรุงงานพัสดุ งานสารบรรณ งานกฎหมาย และระบบตรวจสอบ 
 3. การปรับปรุงโครงสราง โดยแยกงานปฏิบัติออกจากดานนโยบาย กําหนดความสัมพันธ          
ท่ีชัดเจนระหวางงานปกติและหนวยงานพิเศษ และสรางรูปแบบองคกรใหหลากหลายมากข้ึน 
 4. การปรับปรุงกลไกและหลักเกณฑ โดยใหมีกฎเกณฑท่ีไมหยุมหยิม ลงรายละเอียดจัดให
มีตัวช้ีวัดการดําเนินงาน มีระบบท่ีเอ้ือใหผูบริหารมีอิสระในการบริหารและมีระบบการรายงานผล  
ท่ีดีเพื่อเปดเผยขอมูลตอสาธารณะอยางตอเนื่อง 
 5. การปรับปรุงระบบราชการ โดยพัฒนาตัวราชการใหเปนมืออาชีพ มีคุณภาพและคุณธรรมสูง 
มีระบบการบริหารบุคคลท่ีเสมอภาคกับอาชีพอ่ืนในสังคมและตางประเทศรวมทั้งมีขาราชการ      
ในจํานวนท่ีเหมาะสม 
 6. การปรับปรุงวัฒนธรรมและคานิยมของระบบราชการ โดยสรางวัฒนธรรมการทํางาน         
ท่ีเนนความสามารถและผลงาน เนนความสุจริต เนนการดํารงชีวิตท่ีคํานึงถึงความดี 
 7. การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานอยางเหมาะสม
และทันสมัย ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลและเครือขายขอมูลระหวางสวนราชการใหใชรวมกัน
ได 
 

2.1.2 ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e – Procurement)  
 สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และคณะ(2546:33) กลาววาในชวงปลายป พ.ศ.2545 
รัฐบาลมีนโยบายกําหนดใหหนวยงานราชการทุกแหงตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการ                 
e-Procurement อยางนอย 1 รายการภายในป 2545 อีกดวย ผลการดําเนินการเบ้ืองตนช้ีวาหนวยงาน
ราชการบางแหงสามารถลดตนทุนในการจัดซ้ือไดประมาณรอยละ 10 – 15  

 
 ในปจจุบันหนวยราชการไทย ยังอยูในข้ันเร่ิมตนของการนําเอาระบบ e-Procurement มาใช
ในการจัดซ้ือจัดจาง ในดานการประกวดราคา การประกาศโครงการประกวดราคาสวนใหญยังใช
การประกาศขาวผานทางองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) กรมประชาสัมพันธ 
ผานวิทยุและหนังสือพิมพ แมวาในระยะหลัง หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจบางแหง เชน กรม
โยธาธิการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท กรมการแพทย ไดเร่ิมประกาศขาวการ
ประกวดราคาผานทางเว็บไซตของตนแลว นอกจากนี้ ยังมีการจัดต้ังเว็บไซต gprocurement โดยการ
สนับสนุนดานเทคนิคจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

DPU



 
 

 

 
14 

คําจํากัดความของ e-Procurement 
  อธิบายไดวา e-Procurement  คือ ระบบการจัดซ้ือท่ีใชอินเตอรเน็ต ซ่ึงท้ังผูซ้ือและ
ผูคาใชการดําเนินข้ันตอนและการจัดการในดานตางๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือผานทางอิเล็กทรอนิกส            
การใช e-Procurement มีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินการและศักยภาพในการประหยัดคาใชจาย 
การบริการดาน e-Procurement เปนธุรกิจท่ีทันสมัยท่ีสุด และเปนการปฏิบัติทางการคาจาก
ภาคเอกชน รวมท้ังเปนความสามารถทางดานเทคนิคในปจจุบันจากการใชอินเตอรเน็ต ซ่ึงทําให
ประหยัดคาใชจายท้ังผูคาและภาครัฐ 
ท่ีมา : Hhttp://ncgov.com/eprocurement H. 
 
  อธิบายไดวา e- Procurement เปนกระบวนการจัดซ้ือท่ีใชอินเตอรเน็ต และการ
แกปญหาของ e-Procurement ทําใหการจัดซ้ือระหวางผูซ้ือและผูคาดีข้ึน ตลอดจนชวยจัดหาขอมูล               
ท่ีสําคัญสําหรับการตัดสินใจในการจัดซ้ือท่ีดีกวา ความสามารถของ e-Procurement วิวัฒนาการจาก
การจัดซ้ือทางออนไลนในการจัดหาพัสดุจนถึงการจัดหาที่เกี่ยวของกับตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ท่ีมา : http : www. business .cisco.com. 

 
 ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส e – Procurement (2545 : 4-7) เปนระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการใหบริการที่เกี่ยวของในกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เชน การตกลงราคา 
การสอบราคา การประกวดราคา และการจัดซ้ือรวมแบบออนไลน รวมถึงการลงทะเบียนบริษัทผูคา การทํา 
e – Catalog และการทํางานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดซ้ือท่ีเปน Web Based Application  เพื่อทําให
ระบบการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนกลาวคือ ใชเวลาจัดหาพัสดุนอยลง และได
พัสดุท่ีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมท้ังเพิ่มความโปรงใสของกระบวนการจัดหาและสามารถติดตาม
ตรวจสอบกระบวนการทํางานได ซ่ึงการนําระบบ  e – Procurement  มาใชนั้นจะประกอบดวย 
 1. คนหาสินคา/บริการท่ีจะซ้ือผาน e - Catalog 
 2. เลือกหมวดสินคาท่ีตองการจะซ้ือผาน e – Shopping List 
 3. จัดการประกาศเชิญชวนผาน Web – site 
 4. ผูขายเสนอคุณสมบัติของสินคาทางอินเทอรเน็ต e – RFP (Request for Proposaly)/e – 
RFQ (Request for Quotation) 
 5. ผูซ้ือตรวจสอบราคากลาง และ Track Record ของผูขาย 
 6. ประมวลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Auction) 
 7. ประกาศผลผูชนะ และสงมอบ/ตรวจรับพัสดุ 
 8. จายเงินดวยระบบ e – Payment 
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 2.1.3. องคประกอบของระบบ  e – Procurement 
  1. ระบบ e – Catalog 
 เปนระบบมาตรฐานระบบ Catalog ท่ีรวบรวมรายละเอียดของสินคาและบริการ
ซ่ึงอํานวยความสะดวกใหผูคา/ผูจาง (Supplier) ท่ีมีคุณสมบัติทําธุรกรรมสามารถเขามาทําการแจง
และปรับปรุงรายการสินคา/บริการของตนเองได โดยระบบสามารถทํางานไดดังนี้ 
   1. การลงทะเบียนผูคา/ผูจาง 
   2. การจัดการ Catalog ของผูคา/ผูรับจางจะดําเนินการผานระบบมาตรฐาน
กลาง โดยสามารถ Login เขาสูระบบการจัดซ้ือจัดจางทางอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐเพื่อปรับปรุง
รายการสินคา/บริการ (Specification) และราคาของสินคา/บริการ ซ่ึงเปน Price list (เปนราคามาตรฐานท่ัวไป          
ซ่ึงผูคา/ผูรับจางสามารถขายสินคา/บริการได) 
   3. สวนราชการสามารถเขาสูระบบเพื่อคนหาขอมูลและพิจารณาส่ังซ้ือ
จากสินคา/บริการจาก e – Catalog ไดตลอดเวลา 
  2. ระบบ e – RFP (Request for Proposal)/e – RFQ (Request for Quotation)  
 เปนระบบที่อํานวยความสะดวกในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส
โดยวิธีสอบราคาหรือวิธีตกลงราคา โดยระบบดังกลาวสามารถทํางานไดดังนี้ 
   1. คนหาขอมูลผูขาย/ผูรับจางและขอมูลคุณลักษณะเฉพาะของสินคา/
บริการ (Specification) ของผูคา/ผูรับจางท่ีมาลงทะเบียนไว เพื่อทําการคัดเลือกข้ันตนจากระบบ       
e - Catalog 
   2. แจงผูคา/ผูรับจางท่ีไดรับการคัดเลือกในข้ันตนโดยเปนการแจงผาน
ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) 
   3.การยื่นขอเสนอ (Quotation/ Proposal) ของผูคา/ผูรับจาง 
   4. การตกลงในเร่ืองราคาและ Specification ระหวางผูซ้ือและผูคา/ผูรับจาง 
   5. การคัดเลือกผูคา/ผูรับจางเพื่อรับงานซ้ือ/จางจากหนวยงานภาครัฐ 
   6. การจัดทําใบขอซ้ือ/ขอจาง รวมท้ังข้ันตอนการอนุมัติตางๆ  
  3. ระบบ e – Auction 
 เปนระบบการประมูลจัดซ้ือจัดจางแบบ Online ผานทางระบบ Internet ซ่ึงแบง
ไดเปน 2 สวนไดแก 
   1. Reverse Auction  เปนระบบที่อํานวยความสะดวกในดานการประมูล
ซ้ือใหไดในราคาตํ่าสุด ซ่ึงจะใชวิธีนี้ในกรณีท่ีสินคา/บริการท่ีตองการจัดซ้ือจัดจางตองใชวิธีการ
ประมูล ระบบนี้จะรับขอมูลของผูคาท่ีไดรับการคัดเลือกจากระบบ e – RFP/e – RFQ มาดําเนินการ
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ประมูลผานทางอินเทอรเน็ตแบบ Real Time ตามวันและเวลา ท่ีกําหนดโดยการประมูลจะมี 2 แบบ
คือ 
 1.1 English Reverse Auction  เปนการประมูลท่ีผูซ้ือจะทราบสถานะ
ของการประมูลวาผูท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาเทาไร แตผูเขาประมูลจะไมทราบช่ือของผูเขา
ประมูลรายอ่ืน ๆ 
 1.2. Sealed Bid  เปนการประมูลท่ีผูซ้ือจะไมทราบสถานะของการ
ประมูลและราคาต่ําสุดของผูยื่นประมูล การยื่นขอเสนอราคาแบบ Sealed Bid แบงเปน 2 แบบคือ 
แบบยื่นขอเสนอไดเพียงคร้ังเดียว และยื่นขอเสนอไดหลายคร้ังภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   2. Forward Auction เปนระบบท่ีอํานวยความสะดวกในดานการประมูล
ขายซ่ึงสามารถประยุกตใชกับการจําหนายพัสดุท่ีหมดความจําเปนของหนวยงานภาครัฐ โดยวิธีขาย
ทอดตลาด ซ่ึงเปนการขายแบบผูชนะ คือผูเสนอราคาสูงสุด 
  4. ระบบ e – Data Exchange 
 เปนระบบการเช่ือมโยงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผูคา ไดแก 
   1. การตรวจสอบความเปนนิติบุคคล โดยรวมมือกับกรมทะเบียนการคา
และกรมสรรพากร เพื่อใหเจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุตรวจสอบขอมูลความเปน
นิติบุคคลและสถานะการเสียภาษี 
   2. การสงขอมูลในการตรวจสอบจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
จากสํานักงบประมาณ แผนการใชจายเงิน (Cash Management) และการส่ังจายเงิน (Direct Payment) 
กรมบัญชีกลาง 
   3. การสงขอมูลตรวจสอบการเสียภาษีของผูคาและผูรับจาง โดยสงขอมูล
สัญญาใหกรมสรรพากร และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
   4. การประกาศเชิญชวนผูคาผาน Website หนวยงานกลางท่ีเกี่ยวของ
ไดแก กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ และองคการส่ือสารมวลชนแหงแระเทศไทย เชน 
Website Hwww.gprocurement.or.thH. เปน Website ศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ประกอบดวย
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับการบริหารพัสดุและการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพื่อใหสวนราชการและผูท่ีสนใจใช
สําหรับคนหาขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล การเสียภาษี ขาวการประกวดราคา ผูประกอบการ
ภาครัฐ ข้ันตอนกระบวนการดําเนินงานของสวนราชการ ประกาศผลการประกวดราคา และบัญชีผู
ละท้ิงงาน 
  5. e – Marketplace Service Provider 
 เปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส โดยทําหนาท่ีจัดการประมูลและเปน
ส่ือกลางระหวางผูซ้ือกับผูคา รวมท้ังจัดหาผูคาเพิ่มเติมผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสโดยมีศูนยกลาง
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การติดตออยูท่ีเว็บไซตของตลาดกลาง ฯ ท้ังนี้ ตามประกาศคําส่ังคณะกรรมการการคัดเลือกผูให
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท่ี 1/2545 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2545 ไดคัดเลือกและกําหนดผูให
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนผูประกอบการท่ีมีความพรอมและข้ึนทะเบียนเปน             
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือดําเนินการจัดการจัดประมูล e – Auction ใหแกสวน
ราชการ จํานวน 6 ราย ไดแก 
   1. บริษัท พันธวณิช จํากัด 
   2. บริษัท บีส ไดแมนช่ัน จํากัด 
   3. บริษัท ดาตาแมท จํากัด 
   4. บริษัท ฟรีอินเตอรเน็ต จํากัด 
   5. บริษัท ซอฟทแวรล้ิงค จํากัด 
   6. บริษัท ปอป เนทเวรค จํากัด 
 
 2.1.4. วัตถุประสงคในการพัฒนาระบบ e – Procurement ในประเทศไทย 
 การพัฒนาระบบ e – Procurement  ของการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในประเทศไทย 
(2545 : 8 – 11) ประกอบดวยเปาหมาย ดังนี้ 
 1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) จากการจัดซ้ือสินคาหรือบริการไดตรงกับความ
ตองการของผูใช 
 2. ความพรอมรับผิด (Accountability) และการสรางระบบธรรมาภิบาล (Good 
Governance) โดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบบจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐควรตองมีความพรอมรับผิด
ตอการตัดสินใจของตน 
 3. ความโปรงใส (Transparency) โดยกระบวนการจัดซ้ือจัดจางตองเปนกระบวนการท่ี
เปดเผยตอสาธารณะ 
 4. ความคุมคา (Value for Money) เพื่อลดปญหาการท่ีหนวยงานรัฐ มักซ้ือสินคาหรือ
บริการในราคาท่ีแพงกวาของเอกชน ซ่ึงมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากกระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีความ
ยุงยาก 
   
 จากวัตถุประสงคดังกลาว การพัฒนาระบบ e – Procurement ในประเทศไทยควรมี
ความมุงหมาย ดังนี้ 
 1. ลดการร่ัวไหลในระบบการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงจะนําไปสูการลดคาใชจายของภาครัฐ
สงเสริมความโปรงใสและธรรมาภิบาล ในการบริหารราชการแผนดิน 
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 2. ชวยภาครัฐในการพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางท่ีมุงไปสูระบบท่ีมีมูลคาเพิ่มมาก
ข้ึนโดยลดทรัพยากรท่ีตองใชกับการจัดซ้ือจัดจาง เชน เวลาของเจาหนาท่ีซ่ึงหมดไปกับงานเอกสาร
ไปสูการพัฒนาทักษะช้ันสูงในการจัดซ้ือจัดจางและบริหารทรัพยสิน 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการซ้ือสินคาหรือบริการที่มี
ความคุมคา 
 2.1.5. แนวทางในการพัฒนาระบบ e – Procurement  ของภาครัฐ 
 ระบบ e – Procurement ในการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐสามารถแบงออกเปนกลุม
ใหญ ๆ ได 2 กลุม ตามระดับความซับซอน (Complexity) และตนทุน (Cost) ในการจัดซ้ือจัดจาง
ดังนี้ 
 1. e – Tendering System  เปนระบบการจัดซ้ือจัดจางสินคาหรือบริการที่มีมูลคาสูง
และมีกระบวนการดําเนินงานท่ีซับซอน จะเขาขายการจัดซ้ือจัดจางโดยอาศัยวิธีการประกวดราคา
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 2. e – Purchasing System  สามารถแบงยอยตอไปอีกไดเปน 2 ระบบยอย ดังนี้ 
 2.1. e – Auction เกี่ยวของกับการจัดซ้ือจัดจางสินคาหรือบริการที่มูลคาไมสูงและ 
มีความซับซอนไมมาก เชน ครุภัณฑตาง ๆ เชน วัสดุสํานักงานซ่ึงมีการจัดซ้ือในปริมาณไมมาก  
การจัดซ้ือในระบบนี้สามารถทําไดโดยผานระบบ e – Catalog  เนื่องจากมูลคาของการซ้ือขายแตละ
คร้ังไมสูงมาก การลงทุนเพ่ือจัดทําระบบ e – Shopping จะมีความคุมทุนก็ตอเม่ือมีความถ่ีในการซ้ือ
สินคาบอยคร้ัง ซ่ึงหมายความวาหนวยงานรัฐท่ีเขารวมโครงการตองเปนหนวยงานขนาดใหญ หรือ
มีหนวยงานรัฐจํานวนมากเขารวม 
 2.2. e – Auction เกี่ยวของกับการจัดซ้ือจัดจางสินคาหรือบริการที่มีมูลคาสูงหรือ
ปริมาณมาก แตความซับซอนของสินคาไมมาก เชน สินคาท่ีมีลักษณะคลายโภคภัณฑ (Commodity 
– like Product) ตาง ๆ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร หรือบริการทําความสะอาด เปนตน ในการจัดซ้ือจัด
จางดังกลาว คุณภาพสินคาหรือบริการของผูคา แตละรายมักไมมีความแตกตางกันมากนักการตัดสินใจ
เลือกซ้ือหรือจัดจางจากผูคาจึงสามารถทําไดโดยพิจารณาจาก ขอเสนอทางราคาเปนหลักและ
สามารถทําไดโดยการประมูลท้ังการประมูลท่ัวไป (Forward Auction) และการประมูลยอนกลับ 
(Reverse Auction)  
 
 2.1.6. ประโยชนของระบบ e – Procurement 
 ประโยชนของระบบ e – Procurement พอจะสรุปไดดังนี้ 
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 1. สามารถเปดเผยขอมูล (Disclosure) แกสาธารณะท้ังขอมูลของโครงการตาง ๆ 
เอกสารการย่ืนประกวดราคา คําช้ีแจงและคําอธิบาย และขอมูลการตัดสินผลการประกวดราคาของ
โครงการตาง ๆ ท่ีผานการคัดเลือกไปแลวมีความชัดเจนและครบถวนสมบูรณ 
 2. การกระจายขอมูล (Distribution) ไปยังผูท่ีเกี่ยวของฝายตาง ๆ โดยเฉพาะผูคาท่ี
จําหนายสินคาหรือบริการดังกลาวซ่ึงอาจใชวิธีการตาง ๆ เชน การสงเอกสารที่เกี่ยวของไปยังผูคา
โดยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) ใหมีความรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
 3. การยื่นประกวดราคาผานทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bid Submission) ซ่ึงตอง
มีการออกแบบตูรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Vault) ท่ีมีความปลอดภัย ไมสามารถเปดได
กอนเวลาที่กําหนด อันเปนกระบวนการท่ีโปรงใสและตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
 4. การเพิ่มความสามารถของระบบใหสูงข้ึน เพื่อใหเกิดบริการมูลคาเพ่ิม (Value 
Added Service) ตาง ๆ เชน การบริการสนับสนุนผูคา (Supplier Support System) ตาง ๆ เชน ระบบ
สนับสนุนการจัดทําเอกสารประกวดราคา ระบบวิเคราะหขอมูลตางๆ การบริหารหวงโซอุปทาน 
(Supply Chain Management) ท่ีเกี่ยวของกับการจัดซ้ือจัดจาง และระบบสนับสนุนหนวยงานท่ี
จัดซ้ือจัดจาง (Buyer Support System) เชน ระบบการวางแผนการจัดซ้ือจัดจาง ระบบสนับสนุนการ
ประเมินและคัดเลือกขอเสนอ และระบบการบริหารสัญญา เปนตน 
 5. การพัฒนาระบบ e – Catalog จะมีผลใหสินคาและบริการในอนาคตท่ีสวน
ราชการจัดหามีคุณภาพท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน รวมท้ังมีทางเลือกในการพิจารณาจัดหา
พัสดุไดมากยิ่งข้ึน พรอมท้ังลดตนทุนในการดําเนินการจัดหาพัสดุโดยรวม 
 6. ชวยใหธุรกิจในประเทศโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) มีโอกาส
เรียนรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการและความมี
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกไดมากข้ึนจากการเขารวมเปนผูคาในการจัดซ้ือจัดจาง              
ของภาครัฐกอน และใชประสบการณดังกลาวในการเขาสูตลาดอ่ืนๆ ท่ีมีการจัดซ้ือจัดจาง                           
ทางอิเล็กทรอนิกสตอไป 
 7. ชวยใหหนวยงานภาครัฐมีโอกาสเรียนรูและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ใหบริการประชาชนรูปแบบ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส” (e- Government) ในลักษณะอ่ืนๆมากข้ึน 
  

 ประโยชนของ e- Procurement  มี 4 ขอไดแก 
 1. ทําใหการบริหารจัดการในเร่ืองผูคาไดดีข้ึน กลาวคือ e-Procurement สามารถทําใหเลือก
ผูคาท่ีใหราคาดีท่ีสุดและมีคุณภาพ รวมท้ังชวยปรับปรุงในเร่ืองของการเจรจาตอรอง และ ข้ันตอน
การทําสัญญา 

DPU



 
 

 

 
20 

 2. ชวยลดคาใชจาย และประหยัดงบประมาณการส่ังซ้ือ กลาวคือ e-Procurement ชวยเพิ่ม
ผลผลิตและลดคาใชจายของพนักงานจัดซ้ือ ลดการใชเอกสารท่ีเปนกระดาษ เชน การขอราคา 
หนังสือตกลงซ้ือ และใบส่ังซ้ือ การปรับปรุงอํานาจการจัดซ้ือของบริษัทโดยการเพิ่มคุณภาพเพื่อให
ไดรับการลดราคาในอัตราสูงและไดขอเสนอพิเศษ นอกจากนั้น e-Procurement ชวยลด คาใชจาย
และประหยัดไดโดยเฉล่ีย 15-35 % ซ่ึงข้ึนอยูกับระดับการรวบรวมปริมาณการส่ังซ้ือ 
 3.  ชวยใหการจัดทําเอกสารดีข้ึน กลาวคือ e-Procurement ชวยปรับปรุงการทํารายงานและ
การบันทึกขอมูลดวยอิเล็กทรอนิกสและบันทึกขอมูลทางธุรกิจซ่ึงชวยใหเพิ่มความสําเร็จในการ
ส่ังซ้ือไดอยางถูกตองและตัดการจัดซ้ืออยางไรทิศทางและนิสัยการจัดซ้ืออยางกระจัดกระจาย 
 4.  ชวยเพิ่มความเร็ว กลาวคือ e-Procurement ชวยใหพนักงานจัดการกับภารกิจการจัดซ้ือ  
ท่ีเปนงานประจําและตัดภารกิจท่ีจําเจ (เชน การอนุมัติการจัดหา) รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพดานการ
จัดซ้ือ 
ท่ีมา : http : www. business .cisco.com. 
 
 2.1.7  แนวทางและขั้นตอนของสวนราชการในการจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลดวยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ( e-Auction) 
 
 สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และคณะ(2546) กลาววาในการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส        
จะมีแนวทางและข้ันตอนใหสวนราชการถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 1. การเตรียมการวางแผนจัดหาพัสดุ (Enterprise Resource Planning: EPR) 
 1.1 เจาหนาท่ีพัสดุของสวนราชการรวบรวมความตองการใชพัสดุท่ีเปนประเภทและมี
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เดียวกันหรือใกลเคียงกันไวดวยกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ
ความสะดวกในการจัดประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงอาจจะรวบความตองการจัดหาพัสดุของสวน
ราชการท่ีอยูกระทรวงเดียวกันเพื่อจัดประมูลรวมกันได ตามมาตรา 19/1 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มีสาระสําคัญวาใหปลัดกระทรวง หัวหนา
กลุมภารกิจ และหัวหนาสวนราชการต้ังแตระดับกรมข้ึนไปวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการ
ใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆในกระทรวงรวมกัน เพื่อใหเกิดความคุมคา และบรรลุเปาหมาย
ของกระทรวง ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการดังกลาว หัวหนาสวนราชการและหัวหนากลุม
ภารกิจมีมติใหนํางบประมาณท่ีแตละสวนราชการไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกันได 
 1.2  การรวบรวมความตองการจัดหาพัสดุของหนวยงานในกระทรวงเดียวกัน หรือ
หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีอยูในกรมเดียวกัน เพื่อจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตองคํานึงถึงประเภทพัสดุ การบริการหลังการขาย การบํารุงดูแลรักษา และสถานท่ีตั้งของ
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หนวยงาน ท่ีจะใชพัสดุดวย เพื่อประเมินถึงผลดี – ผลเสีย ของการรวม หรือ การแยกกันจัดการ
ประมูล ฯ ยกตัวอยางเชน การรวมความตองการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรของสวนกลาง จํานวน 10  
ชุด และสวนภูมิภาค จํานวน 2 ชุด เพื่อใหไดจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรมากท่ีสุดสําหรับการจัด
ประมูล คือ 12 ชุด เม่ือมีการจัดซ้ือและรับมอบพัสดุดังกลาวแลว หากในสวนภูมิภาคมีความ
จําเปนตองซอมบํารุง อาจจะไมสามารถไดรับบริการดวยความรวดเร็ว โดยเฉพาะถาผูคามีสาขา   
ในการใหบริการในภูมิภาคนั้นๆ เปนตน 
 1.3 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและลักษณะงานจางเหมาบริการท่ีมีความ
เหมาะสมในการใชวิธีจัดหาโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ควรมีความซับซอนไมมาก 
คุณภาพของสินคาหรือบริการของผูคาแตละรายไมมีความแตกตางกันมากนัก (Commodity like 
Product) และการตัดสินใจเลือกจัดซ้ือหรือจัดจางจะพิจารณาจากขอเสนอทางดานราคาเปนหลัก ไดแก 
ครุภัณฑสํานักงาน เชน ตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสาร คอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ เปนตน วัสดุสํานักงาน 
เชน ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ การบริการทําความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย 
 1.4 เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ ในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e- Auction) โดยจะตองระบุถึง
เหตุผลความจําเปน วงเงินงบประมาณ และรายละเอียดของพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจาง ราคา
มาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา                            
2 ปงบประมาณ กําหนดเวลาท่ีตองการใช หรือใชงานแลวเสร็จ และเสนอแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดหาโดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 
 
 2. การแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (คณะกรรมการ   
e-Auction) 
 ในการจัดหาพัสดุโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหสวนราชการแตงต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e- Auction) โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
  2.1 องคประกอบของคณะกรรมการ e-Auction จําแนกเปน 2 กรณี 
 2 .1 .1 กรณีสวนราชการเดียวกันเปนผูจัดหาพัสดุ  องคประกอบของ
คณะกรรมการประกอบดวย เลขานุการกรม หรือผูอํานวยการกองคลังแลวแตกรณี เปนประธาน
กรรมการ กรรมการอยางนอย 2 คน ประกอบดวย ผูแทนศูนยหรือสวนเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สวนราชการ ผูแทนสวนราชการท่ีตองการจัดหาพัสดุ และใหหัวหนาพัสดุของสวนราชการเปน
กรรมการและเลขานุการ โดยแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 
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 2.1.2 กรณีกระทรวงรวมสวนราชการในสังกัดเปนผูจัดหาพัสดุ องคประกอบ
คณะกรรมการประกอบดวย ปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจ และหัวหนาสวนราชการต้ังแต
ระดับกรมข้ึนไป เปนประธานกรรมการ กรรมการอยางนอย 2 คน ประกอบดวยผูแทนศูนยหรือ
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการ ผูแทนสวนราชการท่ีตองการจัดหาพัสดุ และให
หัวหนาเกี่ยวกับการเงินการคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงนั้นๆ เปนกรรมการและเลขานุการโดย
แตงต้ังผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 
  2.2.  การปฏิบัติหนา ท่ีของคณะกรรมการให ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ 35-36 โดยอนุโลม 
 2.2.1 ในเบื้องตนหลังจากแตงตั้งคณะกรรมการ e - Auction ใหประสานงานกับ
สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เพ่ือแจงรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุปริมาณ 
และวงเงินท่ีจะจัดหาโดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือรวมสนับสนุนการจัดประมูล 
ตอไป 
 2.2.2 ตรวจสอบราคามาตรฐาน หรือราคาตลาดของพัสดุท่ีตองการจัดหา โดย
สืบราคาจากประกาศโฆษณาขายสินคา/ บริการ จากผูคาท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปใน
เว็บไซตของผูคา/ผูบริการ หรือโดยวิธีอ่ืนๆ เพื่อใชเปนราคาอางอิงในการประมูล 
 
 3. อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการ e-Auction 
   คณะกรรมการ e-Auction  มีหนาท่ีดังนี้ 
     1. การคัดเลือกผูใหบริการตลาดการอิเล็กทรอนิกส 
   2. การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
   3. การประกาศเชิญชวนผูคาเขารวมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
   4. การคัดเลือกผูคาเพื่อเขารวมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
   5. การจัดสงเอกสารประมูลทางเทคนิค 
   6. การคัดเลือกผูคาเพื่อเขารวมการประมูล 
   7. การกําหนดเง่ือนไขในการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
   8. การดําเนินการประมูล 
   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   1. การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace Service 
Provider) 
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 1.1 สวนราชการสามารถกําหนดอํานาจเจาหนาท่ีใหคณะกรรมการ e-Auction       
ท่ีจะจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนคร้ังแรกของสวนราชการทําหนาท่ีคัดเลือกผูใหบริการตลาด
กลางได 
 1.2 คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนผูจัดการ
ประมูลโดยพิจารณาจากทะเบียนรายช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสแก
ภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังรวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกําหนด 
 1.3. ในการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ ใหอยูในดุลพินิจของสวน
ราชการ โดยพิจารณาจากขอเสนอใหบริการพิเศษ (Option) และอัตราบริการท่ีเหมาะสมสําหรับการ
จัดประมูลแตละคร้ัง 
 1.4. หลังจากท่ีคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสไดแลว                
ใหคณะกรรมการ e-Auction แสดงความประสงคตอผูใหบริการกลางฯ (Letter of Request) ซ่ึงมี
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีตองการจัดหา มูลคาและราคากลาง
ของพัสดุท่ีจะทําการประมูลลักษณะหรือรูปแบบของการจัดหา (Period Contact/Firm Contact) 
บริการ รวมท้ังกําหนดวันและเวลาท่ีจะทําการประมูลโดยใหผูบริการตลาดกลางฯ ลงนามและตอบ
กลับเพื่อยืนยันการจัดการประมูล 
 1.5. สวนราชการสามารถใชบริการของผูใชบริการตลาดกลางฯ ไดเปน
ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนหลังจากท่ีมีการลงนามในหนังสือรับรองผลการดําเนินงานของผูใหบริการ
ตลาดกลางฯ กับสวนราชการ 
   2. การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 2.1. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ประกอบดวยเอกสารท่ีตองการดําเนินการกอนเขาสูกระบวนการประมูล เชน จดหมายแสดงความ
ประสงคจัดการประมูล เอกสารการยืนยันเง่ือนไขท่ีใชในการตั้งระบบประมูลเอกสารตอบรับการ
เขารวมประมูล เปนตน เอกสารท่ีตองใชหลังการประมูล เชน เอกสารสรุปผลการประมูล ผลสรุป
ราคาเอกสารเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียม และเอกสารที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ 
   3. การประกาศเชิญชวนผูคาเขารวมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 3.1. จัดทําประกาศเชิญชวนผูเขารวมการประมูลผานทางเว็บไซตของ
สวนราชการท่ีตองการจัดหาพัสดุ รวมท้ังชองทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม รวมท้ังเว็บไซตศูนย
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง Hwww.gprocurement.or.thH 
โดยสวนราชการจะไดรับเลขประจําตัว (User  ID) และรหัสผาน (Password) เพ่ือเขาสู (Login) สวน
ประกาศเชิญชวนฯ เพื่อทําการใสขอมูลท่ีตองการประกาศเชิญชวนฯ จึงจะสามารถแสดงรายการ
ประกาศเชิญชวนฯ ไดโดยอัตโนมัติตอไปและโดยมีระยะเวลาการประกาศไมนอยกวา 7 วัน 
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 3.2. จัดทําหนังสือเชิญชวนผูคาเขารวมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
พรอมท้ังเอกสารการตอบรับการเขารวมประมูล โดยใหผูคาท่ีผานการคัดเลือกและประสงคท่ีจะเขา
รวมการประมูลลงนามและตอบกลับ เพื่อยืนยันการเขารวมประมูล 
   4. การคัดเลือกผูคาเพื่อเขารวมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 รวบรวมรายชื่อท่ีแสดงความจํานงเขารวมประมูลผานทางเว็บไซตของ
สวนราชการสถานท่ีท่ีกําหนดไวในประกาศเชิญชวน 
   5. การจัดสงเอกสารการประมูลทางเทคนิค 
 ผูคาจะสงเอกสารการประมูลทางเทคนิคใหกับสวนราชการตามวัน 
เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนดไวในประกาศเชิญชวนฯ 
   6. การคัดเลือกผูคาเพื่อเขารวมการประมูล ใหดําเนินการดังนี้ 
 6.1. การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคข้ันตํ่าของผูคา (Pre-qualification)  
เพื่อใชเปนหลักเกณฑคัดเลือกผูคาท่ีมีความสามารถในการใหบริการจัดหาพัสดุตามท่ีกําหนด 
 6.2. ดําเนินการคัดเลือกผูคา 
 6.3. กําหนดวิธีคัดเลือกผูคา และรายละเอียดของเอกสารทางดาน
เทคนิค 
 6.4. จํานวนผูคาท่ีผานการคัดเลือกทางเทคนิคจะตองมีจํานวนไมนอย
กวา 3 ราย มิฉะนั้นจะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาดําเนินการจัด
ประมูลใหม 
 6.5. ประกาศรายช่ือผูคาท่ีมีมาตรฐานทางเทคนิคข้ันตํ่าผานเว็บไซตของ
ศูนยจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ และเว็บไซตของสวนราชการผูตองการจัดหาพัสดุ 
   7. การกําหนดเง่ือนไขในการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 7.1. ในการกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดประมูลฯ โดยในวันท่ี
มีการประมูลจะตองมีผูแทนของคณะกรรมการ e-Auction เขารวมสังเกตการณ ณ ท่ีทําการของผูให
บริเวณตลาดกลางฯ จนเสร็จส้ินการประมูล 
 7.2. วงเงินเร่ิมตนในการประมูลใหใชวงเงินงบประมาณท่ีไดรับในการ
จัดหาพัสดุนั้นๆ   
 7.3. ระยะเวลาในการประมูล ไมควรเกิน 1 ช่ัวโมง (ท้ังนี้ไมรวมการขยายเวลา
ในการปดประมูล) 
 7.4. ชวงราคาประมูลข้ันตํ่าในการเสนอแขงขันราคาของผูคา ควร
เทากับรอยละ 3 – 5 ของวงเงินงบประมาณเพ่ือใชในการจัดหาพัสดุ 
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 7.5. ชวงเวลาประมูลสุดทายกอนเปดการประมูลควรเทากับ 5 นาที  
หากไมมีผูคารายใด เสนอราคาไดต่ํากวาผูคาท่ีเสนอราคาไวต่ําท่ีสุด 
 7.6. จัดประชุมช้ีแจงแกผูคาท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของพัสดุท่ีจะจัดหา 
และรายละเอียดการประมูล พรอมท้ังเง่ือนไขการประมูลตาง ๆ 
   8.. การดําเนินการประมูล 
 8.1. ผูใหบริการตลาดกลางฯ เปนผูดําเนินการจัดประมูล โดยในวัน
ประมูลคณะกรรมการ e-Auction จะตองจัดสถานท่ีสําหรับแสดงการประมูลผานเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ณ ท่ีทําการของสวนราชการผูซ้ือ เพ่ือติดตามการเสนอราคาของผูเขารวมการประมูลทุกราย ตลอด
ระยะเวลาการประมูล ซ่ึงหนาจอคอมพิวเตอรของคณะกรรมการ e-Auction จะตองแสดง
รายละเอียดการเคล่ือนไหวของราคาเสนอประมูล 
 8.2. ใหคณะกรรมการ e-Auction สงผูแทนเขารวมสังเกตการณ ณ ท่ีทํา
การของผูใหบริการตลาดกลางฯ จนเสร็จส้ินการประมูล 
 8.3. สําหรับผูคาท่ีเขารวมการประมูลสามารถเขาสูระบบการประมูล
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ณ ท่ีทําการของผูเขารวมการประมูล โดยมิตองเดินทางมายังสถานท่ีทํา
การของสวนราชการผูซ้ือ และผูใหบริการตลาดกลางฯ จะสงเจาหนาท่ีไปรวมสังเกตการณ ณ ท่ี     
ทําการของผูเขารวมประมูลทุกราย โดยหนาจอคอมพิวเตอรของผูเขารวมประมูลแตละรายจะไม
ปรากฏรายช่ือของผูเขารวมประมูล แตปรากฏเฉพาะราคาเสนอประมูลตํ่าสุดในขณะน้ัน และไม
ทราบวาเปนการเสนอราคาของผูประมูลรายใด แตหนาจอคอมพิวเตอรของผูเสนอราคาตํ่าสุด
ดังกลาวจะปรากฏรูปคอนเปนสัญลักษณใหทราบ 
 8.4. คณะกรรมการ e-Auction จะตองทําหนาท่ีสังเกตการณจนเสร็จส้ินการ
ประมูลฯ 
 8.5. ในกรณีท่ีคณะกรรมการ e-Auction พิจารณาแลววาการประมูลมี
ความผิดปกติ เชน ไมมีการแขงขันเสนอราคาระหวางการประมูล หรือ การแขงขันเสนอราคามี
ลักษณะการสมยอมกัน คณะกรรมการ e-Auction สามารถยุติการประมูลแลวจัดการประมูลใหมใน
โอกาสตอไป 
 
 4. การประกาศผูชนะการประมูล 
 4.1. คณะกรรมการ e-Auction สรุปผลการประมูลเสนอหัวหนาสวนราชการท่ีมีอํานาจ
ส่ังซ้ือส่ังจาง และประกาศผลผูชนะการประมูลทางเว็บไซตของสวนราชการผูตองการจัดหาพัสดุ 
 4.2. รายงานใหสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเพื่อ
ประกาศไวในเว็บไซตของศูนยจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ Hwww.gprocurement.or.thH   
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 4.3. แจงผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสทราบเพื่อใหผูบริการตลาดกลางฯ ออก
เอกสารเรียกเก็บอัตราคาบริการจัดประมูล โดยผูใหบริการตลาดกลางฯ จะสงตัวเลขคาธรรมเนียม
ใหแกคณะกรรมการ e-Auction เพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนท่ีจะสงใบเรียกเก็บเงิน 
 
 5. การทําสัญญาจัดซ้ือ/จัดจาง 
 ใหดําเนินการทําสัญญาตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการวาดวยพัสดุ (กวพ.) กําหนดตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใหผูคาท่ีชนะ         
การประมูลทําสัญญากับสวนราชการผูจัดหาพัสดุไดโดยตรง และสําหรับกรณีท่ีหนวยงานระดับ
กรมท่ีรวมกันจัดประมูลใหผูคาทําสัญญากับสวนราชการเจาของงบประมาณแตละรายโดยตรง 
 
 6. การตรวจรับพัสดุ 
 6.1. ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติมได
กําหนดใหการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะตองประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน  
และกรรมการอยางนอย 2 คน ซ่ึงโดยหลักการจะตองแตงตั้งจากขาราชการระดับ 3 หรือเทียบเทา
ข้ึนไป 
 6.2. การตรวจรับพัสดุใหสวนราชการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรับมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยจะตองตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของผูจัดหาพัสดุ หรือ
สถานท่ีซ่ึงกําหนดไวตามสัญญา ตรวจใหถูกตองครบถวนตามสัญญาหรือขอตกลงนอกจากน้ัน           
ในการตรวจรับคณะกรรมการจะตองทําการตรวจรับโดยมีมติเปนเอกฉันท แลวรายงานใหหัวหนา
สวนราชการทราบ 
 
 2.1.8. ปญหาและอุปสรรคในจัดทําโครงสรางพื้นฐานสําหรับ e- Procurement 
 ปญหาและอุปสรรคในจัดทําโครงสรางพื้นฐานสําหรับ e- Procurement มีดังนี้ 
  1. การขาดมาตรฐานในการแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับ e-Procurement 
  2. องคการในปจจุบันโดยเฉพาะองคการภาครัฐ สวนใหญดําเนินการโดยใชเอกสาร  
เปนหลัก ไมวาจะเปนเร่ืองการอนุมัติ การเงิน งบประมาณ และการตรวจสอบ 
  3. มีการใช e-Procurement ในการดําเนินการเปนบางสวนไมไดใชท้ังกระบวนการ 
  4. ระบบการจัดแบงประเภทท่ีใชสําหรับ e-Procurement เชน CPV- Common 
Procurement Vocabularies, UNSPSC – Universal Standard Products and Services Classification,  
NUTS – Nomenclature of Territorial Units) ยากตอการใชงานและยังไมเปนท่ีรูจัก ซ่ึงระบบ          
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การจัดแบงประเภทมีขอมูลมากเกินสําหรับการประกาศ อันเปนการไมเอ้ือตอบรรดาบริษัท             
ท่ีแสวงหาโอกาส ทางธุรกิจ 
  5. คาใชจายในการเร่ิมโครงการ e-Procurement  ยังคงสูงมาก จึงมีเพียงผูประกอบการ   
รายใหญ ๆ เทานั้น ท่ีสามารถใช e- Procurement 
  6. การใชระบบและบริการ e-Procurement ระหวางผูเกี่ยวของยังไมเปนไปตาม
แนวทางที่ควรจะเปน 
  7. ขาดการกําหนดประเภทหมวดหมูท่ีเปนเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ในการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทหมวดหมูดังกลาวใชกันในภาคเอกชนยังไมไดใชในภาครัฐ 
  8.  ยังไมมีลักษณะท่ียอมรับเปนมาตรฐานและการปองกันความปลอดภัย                     
ท่ีเหมือนกัน และบริการ e-Procurement แตละรายใชอุปกรณตามมาตรฐานของตนเอง ดังนั้น
เคร่ืองมือมาตรฐาน ท่ีรูจักท่ัวโลกจึงเปนส่ิงจําเปนโดยใหอยูบนพื้นฐานของมาตรฐานอันเปนท่ี
ยอมรับสนธิสัญญา และ SLA (Service Level Agreements) 
 
 ในการแกปญหา e-Procurement นั้น รัฐบาลกําลังเร่ิมนํารองการใช e-Procurement                
และศึกษาจากประสบการณในประเด็นตอไปน้ี 
 
  1. อุปสรรคดาน กฎหมาย 
  2. การบริหารจัดการตางๆ  
  3. ระเบียบขอบังคับ และ logistics ท่ีจะนํามาใช 
  4. ความตองการมาตรฐานสากล 
  5. โครงสรางพื้นฐาน และมาตรฐาน 
  6. ความตองการงบประมาณและคาใชจายดําเนินการ ซ่ึงยังไมรวมถึงคาใชจายในการ
ฝกอบรม การใหความรูในเร่ือง e-Procurement แกเจาหนาท่ี ผูมีอํานาจตัดสินใจ นักการเมืองและ
นักลอบบ้ี      
ท่ีมา : http: // www. eur-op.eu.int.com 
 
 2.1.9 ประสบการณในการแกไขกฎระเบียบเพื่อรองรับระบบ e – Procurement ในตางประเทศ 
 สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และคณะ(2546:105) กลาววา ธนาคารโลก (Talero and 
Carp,2002) ไดรวบรวมประสบการณในการปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อรองรับการจัดซ้ือจัดจาง
ของภาครัฐในระบบ e – Procurement ในหลายประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ชิลี 
เปรู โคลัมเบีย สหภาพยุโรป อินเดียและฟลิปปนส ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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  1.  การประกาศขาวและผลการจัดซ้ือจัดจางทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
  การประกาศขาวโครงการและผลการประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส      
ในประเทศสวนใหญสามารถดําเนินการไดทันที โดยไมตองแกไขหรือออกกฎระเบียบใด ๆ ยกเวน
แตกฎระเบียบเดิมหามไว อยางไรก็ตาม หลายประเทศไดปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่มีอยู
ดังตอไปนี้ 
  สหรัฐอเมริกา แกไขกฎระเบียบท่ีมีอยูโดยกําหนดใหประกาศขาวโดยใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกสควบคูไปกับการประกาศแบบเดิม คือ การลงพิมพในเอกสารของรัฐบาลท่ีเรียกวา 
Commerce Business Daily (CBD) และเว็บไซตของ CBD 
  อินเดีย  แกไขโดยกําหนดใหการประกาศใด ๆ ท่ีกฎหมายระบุไววาตอง
พิมพประกาศใน Official Gazette ใหสามารถประกาศใน Electronic Gazette ได 
  เม็กซิโก  กําหนดใหประกาศขาวท้ังใน Official Gazette และฐานขอมูล
ขาวจัดซ้ือจัดจางของรัฐท่ีเรียกวา Compranet 
 
  2.  การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับ e – Tendering 
  การใชระบบ e – Tendering รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และการยอมรับ
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษ 

กฎหมายวาดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกส (electronic record) 
  สหรัฐอเมริกา รัฐบาลไดรับรองกฎหมายวาดวยการลดเอกสารของทางราชการ 
(Government Paperwork Elimination Act-GPEA) ในเดือนตุลาคม ป ค.ศ. 1998 โดยอนุญาตให
หนวยงานของรัฐบาลกลางสามารถจัดทําแบบฟอรมตาง ๆ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนได 
  อินเดีย  ประกาศกฎหมายวาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Act 2000) ยอมรับขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสท่ีสงถึงหนวยงานราชการใหมีฐานะทาง
กฎหมาย หากอยูในรูปท่ีกําหนดไว 
  แคนาดา  ประกาศกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส (Personal Information Protection and Electronic Document Act – Bill C-2) 
ในป ค.ศ. 2000 โดยใหการยอมรับขอมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
  เม็กซิโก  ไดมีการออกกฎหมายใหสามารถใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส          
ในภาครัฐและเอกชน 
  ชิลี   ไดมีการปรับปรุงใหกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ
ใหสามารถทําธุรกรรมผานทางเว็บไซตได 
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  อารเจนตินา ออกประกาศประธานาธิบดี (Presidential Decree) อนุญาตใหใช
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดท้ังในภาครัฐและอกชน 
  โคลัมเบีย ไดออกกฎหมายเลขที่ 527/1999 ในป ค.ศ. 1999 เพื่อควบคุมการ
เขาถึงและการใชขอมูล ควบคุมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และใหการรับรองการใชขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 
  ออสเตรเลีย ออกกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Transaction Bill) ในป ค.ศ. 2000 เพื่อรับรองการใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
  กฎหมายวาดวยการรับรองขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
  การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เชน การยื่นซองประกวดราคาจําเปนตองมี
กระบวนการรับรองตัวบุคคล (Authentication) ในระบบอิเล็กทรอนิกสวาเปนบุคคลนั้นจริง เชน 
การใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
  สหรัฐอเมริกา GPEA ไดกําหนดใหรายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสมีสถานะเทียบเทา
ลายมือช่ือท่ัวไป และยอมรับการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (electronic certificate) ท้ังท่ีออกโดย
หนวยงานและออกโดยบุคคลที่สาม (trusted third party) นอกจากนี้ GPEA ยังกําหนดใหหัวหนา
สวนราชการตาง ๆ จัดทําแนวทางปฏิบัติ (guideline) ในการใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
  อินเดีย   Information Technology Act 2000 ยอมรับการลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสท่ีสงถึงหนวยงานราชการใหมีฐานะเทียบเทากับการลงลายมือช่ือท่ัวไป หากอยูใน
รูปแบบท่ีกําหนดไว 
  แคนาดา  Personal Information Protection and Electronic Document Act 
– Bill C-2 กําหนดใหสามารถใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสได 
  เม็กซิโก  กฎหมายรับรองฐานะของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสซ่ึงหมายถึง 
“วิธีการในการระบุตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส” 
  อารเจนตินา Presidential Decree ใหการรับรองการใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส
เปนเวลา 2 ปในภาครัฐบาล โดยสามารถใชไดกับหนวยงานภาครัฐท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานรวมทุนระหวางรัฐและเอกชน 
  โคลัมเบีย กฎหมาย 527/1999 อนุญาตใหใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแทน
ลายมือช่ือไดหากวิธีการลงลายมือช่ือเปนวิธีท่ีเชื่อถือได 
  ออสเตรเลีย รัฐบาลมลรัฐออสเตรเลียตะวันตกไดออกกฎหมายใหลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสมีสถานะเทียบเทาลายมือช่ือท่ัวไป 
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  กฎหมายกํากับดูแลผูใหบริการประกวดราคา (tendering facility operator) 
  กฎหมายกํากับดูแลผูใหบริการประกวดราคามีจุดประสงคเพื่อสรางความเช่ือม่ัน
ใหแกผูใชระบบ e – tendering โดยมีขอกําหนดใหผูประกอบการมีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล และกําหนดความรับผิดชอบในกรณีท่ีมีการร่ัวไหลของขอมูล 
  รัฐบาลเม็กซิโกและรัฐบาลมลรัฐออสเตรเลียตะวันตกไดออกหลักเกณฑ วาดวย
แนวทางในการใหบริการของผูใหบริการประกวดราคา โดยบรรจุอยูในสัญญาระหวางผูใหบริการ
และผูรับบริการ สัญญาดังกลาวระบุถึงข้ันตอนการประกวดราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส และ
ภาระหนาท่ีของแตละฝายตลอดจนข้ันตอนในการแกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
  3.  การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับระบบ e – purchasing 
  การศึกษาของธนาคารโลกพบวามีเพียงสองแหงคือ สหรัฐอเมริกาและมลรัฐ
ออสเตรเลียตะวันตกเทานั้นท่ีมีกฎระเบียบโดยละเอียดวาดวยเร่ืองของการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ในการสอบราคาหรือตกลงราคาทางอิเล็กทรอนิกส กฎระเบียบดังกลาวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
รวบรวมคําส่ังซ้ือจากหลาย ๆ หนวยงาน (aggregation of demand) และการปรับปรุงข้ันตอนการ
จัดซ้ือจัดจางใหมีความสะดวกยิ่งข้ึน 
  นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกายังออกระเบียบคุมครองเจาหนาท่ีพัสดุท่ีจัดซ้ือจัด
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมใหถูกฟองรองอีกดวย หากเจาหนาท่ีปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี
ถูกตอง เชน สํารวจตลาดอยางรอบคอบเพ่ือคัดเลือกผูขายท่ีดีท่ีสุด คัดเลือกผูขายใหเหลือจํานวน
นอยท่ีสุด และออกคําส่ังซ้ือใหแกผูขายเพียงรายเดียวจากผูขายท่ีคัดเลือกไวแลว ท้ังนี้เพื่อปองกัน 
ขอพิพาททางกฎหมาย ซ่ึงจะทําใหประโยชนท่ีเกิดจากการจัดซ้ือจัดจางท่ีรวดเร็วตองสูญเสียไป 
 

จากแนวความคิดในการปฏิรูประบบราชการ และการปรับเปล่ียนระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใช  e – Procurement ขางตนนั้น กลาววาจากการปฏิรูประบบราชการ 
ในป พ.ศ. 2545 ทําใหมีการปรับเปล่ียนโครงสราง สวนราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เปนหนวยงานหนึ่งของรัฐท่ีมีสวนรวมในการปฏิรูปโครงสรางสวนราชการนี้ดวยตาม
แนวความคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e - Government) โดยมีโครงการ e-Procurement เปนโครงการ
หลักนํารองในหลายโครงการของรัฐบาล 
 โดยระยะเวลากวา 3 ป ท่ีผานมา หนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดดําเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการดําเนินงานเพ่ือใหบริการขอมูลท่ีดี มีมาตรฐาน 
และคุณภาพแกสาธารณะ โดยการเปดใหบริการขอมูลผานเว็บไซตบนเครือขายอินเตอรเน็ต และ
บริการขอมูลอัตโนมัติดวยระบบโทรศัพท ตลอดจนใหบริการอื่น ๆ ท่ีสะดวกรวดเร็วผานส่ือ
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อิเล็กทรอนิกส การจัดทําระบบ e-Procurement ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
คือ ระบบการจัดซ้ือท่ีใชอินเตอรเน็ต ซ่ึงท้ังผูซ้ือและผูคาใชการดําเนินข้ันตอนและการจัดการ                 
ในดานตางๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือผานทางอิเล็กทรอนิกส ทําใหการใช e-Procurement  มีผลตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินการและศักยภาพในการประหยัดคาใชจาย การบริการดาน e-Procurement 
เปนธุรกิจท่ีทันสมัยท่ีสุด และเปนการปฏิบัติทางการคาจากภาคเอกชน รวมทั้งเปนความสามารถ
ทางดานเทคนิคในปจจุบันจากการใชอินเตอรเน็ต มุงเนนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานอยางเหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
เครือขายขอมูลระหวางสวนราชการใหใชรวมกัน และรวมถึงการปรับปรุงระบบบริหาร โดยจัดให
มีการพัฒนาระบบการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ (Result Based Management System) ข้ึนในราชการ  
มีการปรับปรุงงบประมาณ เพื่อเนนผลลัพธ ปรับปรุงระบบงานบุคคลภาครัฐ ปรับปรุงงานพัสดุงาน
สารบรรณ งานกฎหมาย และระบบตรวจสอบซ่ึงทําใหประหยัดคาใชจายท้ังผูคาและภาครัฐ โดยมี
วัตถุประสงคคือ 
 1. เพ่ือใหราชการเปนกลไกและเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐบาลในการนํานโยบายของ
รัฐบาลไปดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 2. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะของการแขงขันระดับเวทีโลก โดยขาราชการจะตองมีความรู
ความสามารถในการสรางปจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการแขงขันของภาคเอกชน มีระบบขอมูลเศรษฐกิจ
มหาภาคท่ีสมบูรณ มีกฎหมายท่ีทันสมัยเขาใจงาย และมีความสามารถในการตอรองในเวที
เศรษฐกิจโลกเพื่อปกปองสิทธิประโยชนของผูประกอบการชาวไทย 
 3. เพื่อสรางความโปรงใส ความตรงไปตรงมาในการปฏิบัติราชการ และขจัดความทุจริต
ประพฤติมิชอบใหหมดไปจากระบบราชการ 
 4. เพ่ือใหราชการประกอบดวยเจาหนาท่ีซ่ึงมีความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตใจท่ี
บริสุทธ์ิ และเปดกวางตอความตองการของประชาชน 
 5.  เพื่อสรางวัฒนธรรมและคุณคาใหมในวงราชการ  ไดแก  ความตรงไปตรงมา                    
ความโปรงใส การทํางานเปนทีม การทํางานเพ่ือประชาชน การเสียสละเพ่ือสวนรวม การพึ่งตนเอง
และมีความพอดีในการดํารงชีวิต 

 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรู 
 
 Schiffman และ Kanuk (2000) กลาววา ถึงแมมนุษยจะถูกโจมตีดวยส่ิงกระตุนตางๆ                 
อยูตลอดเวลา มีส่ิงท่ีปอนเขาสูการรับรูของมนุษยอยูตลอด ซ่ึงส่ิงกระตุนตางๆ จํานวนมากข้ึน 
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อาจจะกอใหเกิดความสับสนหรือเขาใจผิดตอส่ิงแวดลอมของเราได อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวมี
แนวโนมวาจะไมเกิดข้ึน เนื่องจากการรับรูไมไดมีหนาท่ีของการเปดรับขอมูลทางความรูสึก        
ทุกอยางท่ีผานเขามาท้ังหมดแตเพียงอยางเดียวเทานั้น มากไปกวานั้นการรับรูยังเปนกระบวนการท่ี
มีการคัดเลือก กล่ันกรองเปดรับเฉพาะส่ิงท่ีตองการเทาน้ัน 
 กระบวนการทางการรับรู Solomon (1999) ไดอธิบายวา การรับรูจะเกิดข้ึนโดยมีส่ิงกระตุน
ทางความรูสึกตางๆ อันไดแก ภาพ เสียง กล่ิน รส ลักษณะพื้นผิว ซ่ึงจัดวาเปนส่ิงท่ีกระตุนภายนอก 
(External Stimulus) ในกรณีท่ีเปนส่ิงกระตุนทางการปฏิบัติ จะหมายถึง นโยบาย ขอบังคับ              
การส่ือสารทางการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย เปนตน ท้ังนี้ระดับการรับรูจะสูงหรือตํ่าข้ึนอยู
กับรูปแบบของส่ิงกระตุน และความเขมของส่ิงกระตุนนั้น ๆ โดยส่ิงกระตุนดังกลาวจะผานทาง
ตัวรับความรูสึกตาง ๆ ทาง ตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนัง ซ่ึงเรียกวา ประสาททางการรับรู (Sensory  
System) ซ่ึงกระบวนการทางการรับรูสามารถแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ข้ันแรกคือ การเปดรับส่ิง
กระตุน (Exposure) ข้ันท่ีสองคือ การใหความสนใจส่ิงกระตุนความรูสึก ตอจากนั้นจะเปนข้ัน
สุดทายของกระบวนการรับรูคือ ข้ันตีความส่ิงกระตุนท่ีผานเขามาทางประสาทรับความรูสึกนั้น ๆ 
ดังจะเห็นไดจากภาพท่ี 2.1 
 
 

ภาพรวมของกระบวนการทางการรับรู 
 
 

 

 
- การมองเห็น   ตา 
- การไดยินเสียง   หู 
- การไดกล่ิน   จมูก 
- การรูรส    ล้ิน 
- การสัมผัส   ผิวหนัง 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ภาพรวมของกระบวนการทางการรับรู 
 
ท่ีมา : Solomon, M.R.(1999).Consumer Behavior : Buying having and Being (4th ed.) Upper  
 Saddle River, NJ : Prentice – Hall.P.45 
 

สิ่งกระตุนทางการรับรู ตัวรับทางการรับรู กระบวนการทางการรับรู 

การ 
เปด 
รับ 

การ 
ให 
ความ 
สนใจ 

การตี 
ความ 
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 ในขณะท่ี Asseal (1998),Schiffman และ Kanuk (2000) ไดแบงกระบวนการทางการรับรูออกเปน 3 
ข้ันตอนใหญ ๆ คือ หนึ่ง การเลือกหรือคัดสรรทางการรับรู (Perceptual Selection) สอง การจัดระเบียบ
ทางการรับรู (Perceptual Organization) และสาม การตีความทางการรับรู (Perceptual Interpretation) ซ่ึง 
Asseal ไดอธิบายไวในโมเดลของกระบวนการทางการรับรูท่ีแสดง 
 

 

โมเดลกระบวนการทางการรับรู 
 

 
การเลือกหรือคัดสรรส่ิงท่ีรับรู 
 
 
 
การจัดระเบียบส่ิงท่ีรับรู 
 
 
การตีความส่ิงท่ีไดรับรู 

 
 
 

ภาพท่ี 2.2 โมเดลกระบวนการทางการรับรู 
 

ท่ีมา :  Asseal,H.(1998)Consumer Behavior and Marketing Action (6thed.) p.218. 
 
 จากภาพจะเห็นไดวาการเลือกทางการรับรูนั้น จะเริ่มจากการเปดรับขาวสารที่ไดเลือกสรร 
(Selective Exposure) จากนั้นบุคคลจะใหความสนใจหรือเกิดความตั้งใจรับขาวสาร (Selective 
Attention) ซ่ึงกระบวนการเลือกสรร (Selective Processes) ของผูรับสาร เปนปจจัยหนึ่งในการ
กําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการสงสารไปยังผูรับสาร ขาวสารตางๆ แมวาจะไดรับ
การตระเตรียมมาอยางดีโดยผูถายทอดท่ีมีความสามารถสูง หรือใชส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากเพียงใด
ก็ตาม ก็ไมสามารถจะประกันความสําเร็จในการส่ือสารไปยังผูรับสารตามที่ผูสงสารตองการได
ท้ังหมด  ท้ังนี้  เพราะวาผูรับสารจะมีกระบวนการเลือกรับรูขาวสารท่ีแตกตางกันไปตาม
ประสบการณ ความตองการ ความเช่ือ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด ฯลฯ ท่ีไมเหมือนกัน 
 
 

การเปดรับขาวสาร 
ท่ีไดเลือกสรร 

 
การใหความสนใจ 

การจัดประเภท 
ของส่ิงท่ีรับรู 

 
การอนุมานส่ิงท่ีรับรู 
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 1. การเปดรับขาวสารท่ีไดเลือกสรร (Selective Exposure) 
 เปนการเปดรับขาวสารแบบรูสึกตัว หรือแบบจิตใตสํานึกจองผูรับสารตอส่ือ หรือ
ขาวสารเฉพาะ กลาวคือ บุคคลเลือกเปดรับขาวสารที่ตองการรับรูเทานั้น การเปดรับขาวสาร       
เปนการรับรูในชีวิตประจําวันอยางหน่ึงท่ีตองอาศัยการแลกเปล่ียนขาวสาร  ความรู  และ
ประสบการณซ่ึงกันและกัน (สุภาพร ปาละลักษณ, 2541) ซ่ึง Atkin (1973) กลาววา บุคคลท่ีเปดรับ
ขาวสารมากยอมมีหูตากวางไกล มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอม และเปนคนท่ีมีความ
ทันสมัยกวาบุคคลท่ีเปดรับขาวสารนอย ดังนั้น ขาวสารจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรม
ตางๆ ในชีวิตประจําวันของมนุษย มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีตองอาศัยการแลกเปล่ียนขาวสาร ความรู 
และประสบการณซ่ึงกันและกัน ขาวสารจะเปนปจจัยสําคัญท่ีใชประกอบการตัดสินใจของมนุษย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมนุษยเกิดความไมแนใจเรื่องใดเรื่องหน่ึงมากเทาใด ความตองการขาวสารก็
จะยิ่งมากข้ึนเทานั้น (วุฒิ จํานง,2523) ท้ังนี้ การเปดรับขาวสารใดๆ นั้นยอมมีความแตกตางกันไป
ตามลักษณะประชากรศาสตรของกลุมผูเปดรับขาวสาร โดย Hunt & Ruben (1993 อางใน สุภาพร 
ปาละลักษณ,2541) ไดกลาวไวดังตอไปนี้ 
 
  อายุ (Age) อายุของกลุมผูรับสารเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหบุคคลมีความเหมือนหรือ
แตกตางกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม บุคคลที่มีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกวา
บุคคลท่ีมีอายุมาก ซ่ึงมักจะมีความคิดอนุรักษมากกวา นอกจากนี้เม่ืออายุมากข้ึนความยากงายใน
การเปล่ียนใจหรือถูกชักจูงจะนอยลง และบุคคลที่มีวัยตางกันมักจะมีความตองการแตกตางกันดวย 
ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็แตกตางกัน บุคคลท่ีมีอายุมากจะใชส่ือมวลชนเพื่อแสวงหาขาวสารที่มี
สาระมากกวาความบันเทิง 
 
  เพศ (Sex) ผูหญิงและผูชายมักจะมีความแตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิด 
คานิยม ทัศนคติ เพราะสังคมและวัฒนธรรมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของท้ังสองเพศไวตางกัน 
 
  สถานะภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio – Economic Status) สถานะภาพทาง
สังคม และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได เช้ือชาติ และพื้นฐานทางครอบครัว จะมีอิทธิพลตอ
คานิยม ความคิด ความเช่ือตลอดจนพฤติกรรมของบุคคล เชน คนท่ีประกอบอาชีพตางกันจะมี
แนวความคิดการมองโลก ท่ีตางกัน เปนตน 
 
  การศึกษา (Education) River,Peterson และ Jensen (1971 อางใน ปรมะ สตะเวทิน, 
2538) กลาววา การศึกษาหรือความรู (Knowledge) วาเปนลักษณะอีกประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ
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ผูรับสาร ดังนั้น คนท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีแตกตางกัน ยุคสมัยท่ีแตกตางกัน ในระบบ
การศึกษาที่แตกตางกันในสาขาท่ีแตกตางกัน ยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ รสนิยม คานิยม 
และความตองการท่ีแตกตางกัน โดยท่ัวไปคนท่ีมีการศึกษาสูง หรือมีความรูดีจะไดเปรียบอยางมาก
ในการที่จะเปนผูรับสารท่ีดี ท้ังน้ี เพราะคนเหลานี้มีความรูกวางขวางในหลายเร่ือง มีความเขาใจสาร
ไดดี แตคนเหลานี้มักจะเปนคนท่ีไมคอยเช่ืออะไรงายๆ สารท่ีไมมีกลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุน
เพียงพอมักจะถูกโตแยงจากคนท่ีมีการศึกษาสูง คนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะใชส่ือมวลชนมากกวาคน
ท่ีมีการศึกษาต่ํา คนท่ีมีการศึกษาสูงมักใชส่ือส่ิงพิมพในการหาขอมูลขาวสาร ในขณะท่ีมีการศึกษา
ต่ําจะใชส่ือโทรทัศนหรือวิทยุมากกวา 
 
  Klapper (1969) ไดกลาวถึงแนวคิดการเปดรับสารของผูรับสารวา มีการเปดรับ
สาร 2 ลักษณะคือ การเปดรับสารจากส่ือมวลชน และการเปดรับสารจากส่ือบุคคล ซ่ึง Klapperได
อธิบายไวดังนี้ 
 
  1. การเปดรับสารจากส่ือมวลชน ผูรับสารจะมีความคาดหวังจากส่ือมวลชนวาการ
บริโภคขาวสารจากส่ือมวลชนนั้น จะชวยตอบสนองความตองการของผูรับสารได ซ่ึงจะทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือเปล่ียนลักษณะนิสัย และพฤติกรรมบางอยางได โดยท่ีการเลือก
บริโภคส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยูกับความตองการ หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะบุคคลแตละ
คนยอมมีเปาหมายและความต้ังใจในการใชประโยชนจากส่ือมวลชนท่ีแตกตางกันไป 
  2. การเปดรับสารจากส่ือบุคคล คือ การเปดรับขาวสาร ขอมูลจากบุคลใด บุคคล
หนึ่งซ่ึงเปนผูนําพาขาวสารมาบอกกลาว เปนการติดตอส่ือสารกันระหวางบุคคลท่ีจะมีปฏิกิริยา
โตตอบระหวางกัน ซ่ึง Rogers and Shoemaker (1971) ไดกลาวเสริมวา การที่จะใหบุคคลเกิดการ
ยอมรับสารท่ีไดสงไป กลาวคือ ถาตองการใหเกิดประสิทธิภาพในการส่ือสารมากท่ีสุด โดยผูรับ
สารท่ีมีการยอมรับสารนั้นๆ ควรที่จะใชการส่ือสารระหวางบุคคล โดยใชส่ือบุคคลเปนผูเผยแพร
ขาวสาร ส่ือบุคคลนี้จะเปนประโยชนในกรณีท่ีตองการใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานทัศนคติและ
พฤติกรรม อีกท้ังส่ือบุคคลจะชวยใหผูรับสารมีความเขาใจชัดแจงมากข้ึนและสามารถตัดสินใจได
แนใจมากข้ึนอีกดวย 
  3. การต้ังใจรับขาวสารท่ีไดเลือกสรร (Selective Attention) หมายถึง การท่ี
ผูบริโภคมีการรับรูในระดับสูงตอส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับความตองการของตน และมีการรับรูใน
ระดับตํ่าตอส่ิงกระตุนท่ีท่ีไมเกี่ยวของกับความตองการ เชน บุคคลจะสนใจโฆษณาของผลิตภัณฑท่ี
สนองความตองการและจะไมสนใจโฆษณาท่ีไมมีความตองการ เปนตน ท้ังนี้บุคคลจะมีความต้ังใจ
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รับขาวสารท่ีแตกตางกันตามชนิดของขอมูล รูปแบบขาวสารและส่ือตางๆ โดยบางคนสนใจราคา 
บางคนสนใจรูปรางลักษณะของผลิตภัณฑ 
  Schramm (1973) กลาวเกี่ยวกับปจจัยในการเปดรับสารวา ขาวสารท่ีสามารถสราง
ความสนใจแกผูรับสารไดมากนั้น มีแนวโนมวาจะเกิดประสิทธิภาพทางการส่ือสารมากข้ึน อยางไร
ก็ตาม การเลือกเปดรับขาวสารของผูรับสารแตละคนนั้นยอมข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ หลายปจจัยดวย 
เชน ประสบการณทําใหการแสวงหาขาวสารตางกัน ภูมิหลังท่ีแตกตางกันทําใหมีความสนใจ
แตกตางกัน ความสามารถในการรับสารท้ังสภาพรางกายและจิตใจทําใหพฤติกรรมการเปดรับสาร
ตางกัน เปนตน 
 
  ในขณะท่ี  Hunt and Ruben (1993) ไดกลาวถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ
กระบวนการเลือกเปดรับของผูรับสารวา ไดแก ความตองการ ทัศนคติและคานิยม เปาหมายของ
ผูรับสารความสามารถในการเปดรับสาร การใชประโยชนจากการรับสาร รูปแบบการส่ือสารนั้นๆ 
สถานการณท่ีเอ้ือตอการเปดรับสาร ประสบการณและนิสัยของผูรับสารเอง 
 
 2. การจัดระเบียบทางการรับรู  (Perceptual Organization) 
 Robertson,Zielinski and Ward (1984) กลาววา การจัดระเบียบทางการรับรูคือ วิธีการ
รวบรวมส่ิงกระตุนท่ีสนใจนําเขาสูกระบวนการตีความของบุคคลนั้น ซ่ึง Assral (1998) อธิบายวา 
การจัดระเบียบทางการรับรู คือ การจัดกลุมขอมูลท่ีไดเปดรับของผูรับสารจากหลายๆ แหลงท่ี
แตกตางกัน เขาสูกระบวนการใหความหมายโดยรวมของส่ิงกระตุนนั้นๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจส่ิง
กระตุนมากข้ึน และปฏิบัติตอส่ิงกระตุนท่ีไดรับรูได สวน Schiffman and Kanuk (1994) กลาววา 
บุคคลไมเพียงแตมีประสบการณจากส่ิงกระตุนมากมายท่ีไดเลือกจากส่ิงแวดลอมโดยการแยกและ
วิเคราะหจากระบบสัมผัสเทานั้น ยิ่งไปกวานั้นคนแตละคนยังสามารถจัดระเบียบขอมูลออกเปน
กลุมและรับรูภาพรวมท้ังหมด โดยหลักการพื้นฐานของการจัดระเบียบนี้คือ การรวมขอมูลท่ีไดมา
เพื่อกําหนดความหมาย หรือกรอบในการสรางภาพรวม 
 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2535) กลาววา การจัดระเบียบ การรับรูเกี่ยวของกับจิตวิทยา
ของ Gestalt (Gestalt’s psychology) ซ่ึงแนวคิด Gestalt’s psychology นี้ กลาววา บุคคลมีการรับรู
เกี่ยวกับส่ิงใด ๆ ในลักษณะภาพรวมมากกวาท่ีจะรับรูในรายละเอียดสวนยอย โดยภาพรวมหรือ
สวนรวมนั้นจะมีความสําคัญมากกวาสวนยอยท่ีจะนํามารวมกัน (กันยา สุวรรณแสง,2540) ท้ังนี้ 
Asseal (1998) ไดอธิบายถึงหลักพื้นฐานการจัดระเบียบของ Gestalt วามี 3 หลักการคือ หลักรูปราง
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ลักษณะและพื้นหลัง (Figure and Ground) หลักการจัดกลุม (Grouping) และหลักการตอเติมส่ิงท่ีไม
สมบูรณใหสมบูรณ (Closure) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  หลักรูปรางลักษณะและพ้ืนหลัง (Figure and Ground) ผูรับสารมีแนวโนมท่ีจะ
รับรูส่ิงใด ๆ จากสภาพแวดลอมของส่ิงนั้นๆ ท่ีแสดงใหเห็น ซ่ึงจะชวยใหผูรับสารมีความเขาใจดี
ยิ่งข้ึน ส่ิงกระตุนท่ีตัดกับส่ิงแวดลอมจะเปนท่ีสังเกตเห็นไดงาย 
 
  หลักการจัดกลุม  (Grouping)  ผู รับสารมักรับรูขอมูลท่ีมีความหลากหลาย                   
ในลักษณะเปนกลุมกอนมากกวาแยกยอยเปนสวน ๆ Schiffman and Kanuk (1994) กลาวเสริมวา 
บุคคลจะจัดส่ิงกระตุนโดยอัตโนมัติเพื่อกําหนดภาพหรือความประทับใจโดยสวนรวม การรับรูของ
ส่ิงกระตุนจะมีลักษณะเปนกลุมหรือ ประเภทขอมูลมากกวาท่ีจะแยกเปนช้ินสวน แลวเขาสูความ
ทรงจํา และการระลึกได 
 
  หลักการตอเติมส่ิงท่ีไมสมบูรณใหสมบูรณ (Closure) ผูรับสารมีแนวโนมท่ีจะเติม
สวนที่ขาดหายไปเม่ือส่ิงกระตุนนั้นมีความไมสมบูรณ โดยทั่วไปคนมีธรรมชาติของความตองการ
ท่ีจะสรางความสมบูรณ และมีความพึงพอใจเม่ือสามารถทําส่ิงใด ๆ มีความสมบูรณได 
 
 3. การตีความทางการรับรู (Interpretation)  
 การตีความทางการรับรูของแตละบุคคลนั้นจะมีหลักการพ้ืนฐาน 2 หลักการ ท่ีจะชวย
ผูรับสารในการตีความหมายขอมูลท่ีไดรับ ไดแก หลักการจัดประเภททางการรับรู (Categorization) 
และหลักการอนุมาน (Inference) Assael(1998) ไดอธิบายไว ดังนี้ 
 
  หลักการจัดประเภททางการรับรู (Categorization)  เปนการจัดประเภทของขอมูล
ท่ีไดรับรูมาใหมตามประเภทของส่ิงท่ีมีอยูกอนแลวในประสาทการรับรูของผูรับสาร 
 
  หลักการอนุมาน (Inference) ผูรับสารจะอนุมานเกี่ยวกับวิธีการจัดการ และ
เช่ือมโยงเขากับความเช่ือเดิมท่ีมีอยู เชน ผูปฏิบัติการจะเช่ือมโยงวิธีการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement กับความโปรงใสในการประกาศโครงการจะสามารถ
ชวยลดการผูกขาด เนื่องจากผูประกอบการทั้งหลายสามารถเขารวมแขงขันในการจัดซ้ือจัดจาง
ไดมากข้ึนซ่ึงจะมีผลในการชวยลดการทุจริตไดในทางออมได ซ่ึงการอนุมานน้ีอยูบนพื้นฐานของ
การส่ือสารระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันเอง รวมท้ังขอมูลท่ีไดรับจากการอบรม 
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 จากแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรูจะเห็นไดวา การรับรูของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางพัสดุภาครัฐ    
ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใช e – Procurement ตามท่ี Solomon (1999) ไดอธิบายวา จะเกิดข้ึนโดยมีส่ิง
กระตุนทางความรูสึกตางๆ อันไดแก ภาพ เสียง กล่ิน รส ลักษณะพื้นผิว ซ่ึงจัดวาเปนส่ิงท่ีกระตุน
ภายนอก (External Stimulus) ในกรณีท่ีเปนส่ิงกระตุนทางการปฏิบัติ จะหมายถึง นโยบาย ขอบังคับ 
การส่ือสารทางการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย เปนตน ท้ังนี้ระดับการรับรูจะสูงหรือตํ่าข้ึนอยู
กับรูปแบบของส่ิงกระตุน และความเขมของส่ิงกระตุนนั้น ๆ โดยส่ิงกระตุนดังกลาวจะผานทาง
ตัวรับความรูสึกตาง ๆ ทาง ตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนัง ซ่ึงเรียกวา ประสาททางการรับรู (Sensory  
System)  
 
 ซ่ึง Atkin (1973) กลาววา บุคคลท่ีเปดรับขาวสารมากยอมมีหูตากวางไกล มีความรูความ
เขาใจในสภาพแวดลอม และเปนคนท่ีมีความทันสมัยกวาบุคคลท่ีเปดรับขาวสารนอย ดังนั้น 
ขาวสารจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันของมนุษย ซ่ึงมนุษยเปน
สัตวสังคมที่ตองอาศัยการแลกเปล่ียนขาวสาร ความรู และประสบการณซ่ึงกันและกัน ขาวสารจะ
เปนปจจัยสําคัญท่ีใชประกอบการตัดสินใจของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมนุษยเกิดความไม
แนใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมากเทาใด ความตองการขาวสารก็จะยิ่งมากข้ึนเทานั้น (วุฒิ จํานง,2523) ท้ังนี ้
การเปดรับขาวสารใดๆ นั้นยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะประชากรศาสตรของกลุมผู
เปดรับขาวสาร 
  
 อีกทั้ง Klapper (1969) ไดกลาวถึงแนวคิดการเปดรับสารของผูรับสารวา มีการเปดรับสาร 2 
ลักษณะคือ การเปดรับสารจากส่ือมวลชน และการเปดรับสารจากส่ือบุคคล ซ่ึงตรงกับการเปดรับ
สารของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัด
จางพัสดุภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใช e – Procurement ท่ี Klapper ไดอธิบายไวดังนี้ 
  1. การเปดรับสารจากส่ือมวลชน ผูรับสารจะมีความคาดหวังจากส่ือมวลชนวาการ
บริโภคขาวสารจากส่ือมวลชนนั้น จะชวยตอบสนองความตองการของผูรับสารได ซ่ึงจะทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือเปล่ียนลักษณะนิสัย และพฤติกรรมบางอยางได โดยท่ีการเลือก
บริโภคส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยูกับความตองการ หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะบุคคลแตละ
คนยอมมีเปาหมายและความต้ังใจในการใชประโยชนจากส่ือมวลชนท่ีแตกตางกันไป 
  2. การเปดรับสารจากส่ือบุคคล คือ การเปดรับขาวสาร ขอมูลจากบุคลใด บุคคล
หนึ่ง เชนการฝกอบรมโดยผูมีประสบการณหรือมีความรู ซ่ึงเปนผูนําพาขาวสารมาบอกกลาว           
เปนการติดตอส่ือสารกันระหวางบุคคลท่ีจะมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางกัน ซ่ึง Rogers and 
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Shoemaker (1971) ไดกลาวเสริมวา การที่จะใหบุคคลเกิดการยอมรับสารท่ีไดสงไป กลาวคือ            
ถาตองการใหเกิดประสิทธิภาพในการส่ือสารมากท่ีสุด โดยผูรับสารท่ีมีการยอมรับสารนั้นๆ ควรท่ี
จะใชการส่ือสารระหวางบุคคล โดยใชส่ือบุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร ส่ือบุคคลนี้จะเปนประโยชน
ในกรณีท่ีตองการใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานทัศนคติและพฤติกรรม อีกท้ังส่ือบุคคลจะชวยให
ผูรับสารมีความเขาใจชัดแจงมากข้ึนและสามารถตัดสินใจไดแนใจมากข้ึนอีกดวย 
  
 ท้ังนี้พอจะกลาวไดวาการตีความทางการรับรูของแตละบุคคลโดยเฉพาะขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใช e – Procurement นั้นจะเปนหลักการพ้ืนฐาน ท่ีจะชวยผูรับสาร 
ในการตีความหมายขอมูลท่ีไดรับ ไดแก หลักการจัดประเภททางการรับรู (Categorization) และ
หลักการอนุมาน (Inference) Assael(1998) โดยผูรับสารจะอนุมานเกี่ยวกับวิธีการจัดการ และ
เชื่อมโยงเขากับความเช่ือเดิมท่ีมีอยู เชน ผูปฏิบัติการจะเช่ือมโยงวิธีการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement กับ ความโปรงใสในการประกาศโครงการจะสามารถ
ชวยลดการผูกขาด เนื่องจากผูประกอบการทั้งหลายสามารถเขารวมแขงขันในการจัดซ้ือจัดจาง
ไดมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลในการชวยลดการทุจริตไดในทางออมได ซ่ึงการอนุมานน้ีอยูบนพ้ืนฐานของ
การส่ือสารระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันเอง รวมท้ังขอมูลท่ีไดรับจากการฝกอบรมอบรมอีกดวย 

 
 
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม 
 
 “นวัตกรรม” ใน Webster’s New International Dictionary (1954 : 1282) หมายถึง “ส่ิงใหม” หรือ 
“การเปล่ียนสูส่ิงใหม” 
 
 ในประเทศไทย “นวัตกรรม” เปนศัพทท่ีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดบัญญัติข้ึนใช 
หมายถึง การนําส่ิงใหมๆ เขามาเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมวิธีการท่ีมีอยูเดิมใหไดผลดียิ่งข้ึน                                   
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2515) 
 
 โรเจอร และชูมารคเกอร (1971 : 120) ไดใหความหมายไววา หมายถึงความคิด (Idea)     
การปฏิบัติ (Practice) หรือวัตถุ (Object) ซ่ึงบุคคลเห็นวาเปนของใหมไมวาความคิดนั้นเปน
ของใหมโดยนัยเวลา ตั้งแตแรกพบหรือไม แตข้ึนอยูกับการท่ีบุคคลรับรูวามันเปนของใหม ไมวา
ความคิดนั้นจะใหมหรือไม โดยความเห็นของบุคคลเองจะเปนเคร่ืองตัดสินใจในการตอบสนอง
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ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงนั้น คือ ถาเขาเห็นวาอะไรเปนส่ิงใหมสําหรับเขา ส่ิงนั้นก็จะเปนนวัตกรรม      
คําวา “ใหม” ในเร่ืองของนวัตกรรมจึงไมจําเปนตองเปนความรูใหมของบุคคล บุคคลอาจจะมี
ความรูเกี่ยวกับส่ิงนั้นมาชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวก็ได แตยังไมไดพัฒนาทัศนคติ หรือเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจท่ีจะใชนวัตกรรม 
 
 บารเน็ตต (1953 : 98) กลาววา นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิดตางๆ แบบแผน 
พฤติกรรม หรือส่ิงของใหม ท่ีแตกตางไปจากของเดิมท่ีมีอยู ของใหมในท่ีนี้อาจครอบคลุมถึง
เร่ืองราวตางๆ อยางกวางขวาง ไมวาจะเปนส่ิงท่ีมองเห็น สามารถสัมผัสไดดวยประสาทท้ังหา 
รวมทั้งท่ีเปนแผนพฤติกรรม ความประพฤติตามระบบสังคม ประเพณีวัฒนธรรมตางๆ ตลอดจน
ส่ิงประดิษฐวิทยาการใหมๆ และส่ิงท่ีไมเห็นเปนวัตถุ เชน ความซ่ือสัตย ความนึกคิด ความศรัทธา 
ซ่ึงเปนเร่ืองใหมในความคิดของบุคคล 
 
 ชุฬหเทพ  พงศสรอยเพชร (2523 : 109) ใหความหมายของนวัตกรรมวา หมายถึง                     
วิธีการปฏิบัติใหมๆ 
 
 H.G. Barnett (1953 : 7) ไดกลาวถึง นวัตกรรม วาหมายถึง แนวคิดตาง ๆ  แบบแผนพฤติกรรมของ
ส่ิงของใหม ๆ  ท่ีแตกตางไปจากของเดิมท่ีมีอยู 
 
 กิดานันท  มะลิทอง (2536) ใหความหมายของนวัตกรรมวา หมายถึง แนวความคิดการ
ปฏิบัติ หรือ ส่ิงประดิษฐใหม ๆ ท่ียังไมเคยมีใชมากอน หรือการดัดแปลงจากของเดิมใหทันสมัย
และใชดียิ่งข้ึน เม่ือนําส่ิงใหมเหลานั้นมาใชในการทํางานแลว จะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดีข้ึน และมากข้ึนกวาเปาหมายท่ีตั้งไว 
  
 ทอมัส  ฮิวซ (อางถึงใน วิเชียร  จิตทรัพย , 2534 : 10) ใหความหมายของนวัตกรรมไววา 
เปนการนําวิธีการใหม ๆ มาปฏิบัติหลังจากที่ไดผานมาทดลองหรือไดรับการพัฒนาเปนข้ัน ๆ แลว 
โดยเร่ิมมาต้ังแตการคิดคน การพัฒนา ซ่ึงอาจจะเปนไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติกอน แลว
จึงนําไปปฏิบัติจริง ซ่ึงมีความแตกตางไปจากการปฏิบัติเดิมท่ีเคยเปนมา 
 
 ไพรัตน  เดชะรินทร (2526 :8) กลาววาตามหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดมีผูใหคําจํากัด
ความของคําวานวัตกรรมเอาไววาเปน วิธีการนําความรู ความคิดใหม ๆ ในทางวิชาการไปใชในการ
ปรับปรุงวิธีการผลิต การดําเนินงาน รวมท้ังระบบการบริหารใหไดมีประสิทธิภาพสูงข้ึนกวาเดิม 
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 สุมาลี  สังขศรี (2537) ปจจุบันคําวา นวัตกรรม (Innovation) เปนคําท่ีรูจัก และนิยมใชกัน
โดยท่ัวไปในวงการศึกษา เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ดังกลาว มีผลทําใหการจัดการศึกษาโดย
ใชระบบและวิธีการเดิมไมไดผลเทาท่ีควร ดังนั้น นักการศึกษาจึงพยายามแสวงหาแนวความคิดและ
แนวทางใหม ๆ มาใชเพื่อชวยแกปญหา ปรับปรุง และสงเสริมใหสนองตอความตองการและการ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ  
 
 สมบูรณ  สงวนญาติ (2534) กลาววา นวัตกรรมเปนแนวปฏิบัติ หรือแนวความคิด หรือการ
กระทําใหม ๆ ซ่ึงอาจจะใหมท้ังหมด หรือบางสวนก็ได ซ่ึงเกิดข้ึนเนื่องจากมีปญหา และมนุษย
พยายามท่ีจะแกปญหานั้น ถาไมมีปญหานวัตกรรมยอมจะไมเกิดข้ึน 
 
 ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ (2533) กลาววา นวัตกรรม เปนแนวความคิดท่ีมีกระบวนการจัดการ
อยางมีระบบใหไดรับความสําเร็จท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด แมจะเปนส่ิงท่ีมีอยูแลวก็ตาม แตไดนํามา
ดัดแปลงใหมใหดีข้ึน พรอมท้ังไดใหเกณฑการพิจารณาวาส่ิงใดเปนนวัตกรรมไว 4 ประการ คือ 
 1. จะตองเปนส่ิงใหมท้ังหมด หรือบางสวนอาจเปนของเกาใชไมไดผลในอดีต แตนํามา   
ปดฝุน ปรับปรุง หรือ เปนของปจจุบันท่ีเรานํามาปรับปรุงใหดีข้ึน 
 2. มีการนําวิธีการจัดระบบมาใช โดยพิจารณาองคประกอบท้ังสวนขอมูลท่ีใสเขาไปใน
กระบวนการและผลลัพธโดยกําหนดข้ันตอนดําเนินการใหเหมาะสมกอนท่ีจะทําการเปล่ียนแปลง 
 3. มีขอพิสูจนดวยการวิจัยหรืออยูระหวางการวิจัยวา “ส่ิงใหม” นั้นจะชวยแกปญหาและ
การดําเนินการบางอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึนกวาเดิม 
 4. ยังไมเปนสวนหนึ่งของระบบงานในปจจุบัน หาก “ส่ิงใหม” นั้นไดรับการเผยแพรและ
ยอมรับจนกลายเปนสวนหน่ึงของระบบงานท่ีดําเนินอยู ในขณะนี้ไมถือวาส่ิงใหมนั้นเปน
นวัตกรรมตอไป แตจะเปล่ียนสภาพเปนเทคโนโลยีอยางเต็มท่ี 
 
 การยอมรับ (Adoption) 
 การยอมรับ มีความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในดานท่ีเปนตัวการ
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน การท่ีบุคคลหรือกลุมยอมรับส่ิงใหม ซ่ึงนําไปสูการเปล่ียนแปลงนั้น 
เปนเร่ืองท่ีมีความสัมพันธในบุคลิกภาพ ความรูความเขาใจ และคานิยมปจเจกบุคคล หรือกลุมคน
ในสังคม 
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 Foster (1973 : 146-147) ไดใหความหมายของการยอมรับวา หมายถึง การที่ประชาชนได
เรียนรู ผานการศึกษาโดยผานข้ันการรับรู การยอมรับจะเกิดข้ึนไดหากมีการเรียนรูดวยตนเองและ
การเรียนรูนั้นจะไดผลก็ตอเม่ือบุคคลนั้นไดทดลองปฏิบัติ เม่ือเขาแนใจแลววาส่ิงประดิษฐนั้น
สามารถใชประโยชนไดอยางแนนอน เขาจึงกลาลงทุนซ้ือส่ิงประดิษฐนั้น 
 สุธี  สมุทระประภูต (2540 : 24) ไดใหความหมายวา การยอมรับ หมายถึง การตัดสินใจใช
นวัตกรรม ท้ังท่ีเปนรูปธรรม และนามธรรม โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้นไมมีกําหนด
แนนอนตายตัว ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของนวัตกรรมนั้น ๆ  
 
 เพลินพร  ผิวงาม (2533 : 14) ไดใหความหมายวา การยอมรับ การตัดสินใจท่ีจะนํา
นวัตกรรมนั้นไปใชอยางเต็มท่ี ท้ังนี้เพราะคิดวานวัตกรรมนั้นเปนวิถีทางท่ีดีกวา มีประโยชน
มากกวา ระยะเวลาท่ีตองใชในกระบวนการตัดสินใจตั้งแตข้ันความรู จนถึงข้ันยืนยัน เรียกวา 
ระยะเวลาของการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมอาจกินเวลาหลายๆ ปก็ได และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมอาจเปนไดท้ังดานบวก คือ การยอมรับเอานวัตกรรมไปใช และผลดานลบ คือการปฏิเสธ
ไมยอมรับนวัตกรรม 
 
 ระดม   เศรษฐกร (2512,อางถึงใน  สมญัติ  คําปาละ 2537 : 17) กลาววา การยอมรับ 
หมายถึง กระบวนการที่เร่ิมต้ังแตบุคคลหน่ึงไดรับทราบเก่ียวกับส่ิงเปล่ียนแปลงใหม ๆ จนกระท่ัง
เอาส่ิงนั้นไปปฏิบัติ 
 
 จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวาการยอมรับเปนกระบวนการทางจิตท่ีผานการ
เรียนรูเกี่ยวกับส่ิงใหม ๆ และทดลองนําไปปฏิบัติ เม่ือเห็นวาเปนผลดีจึงตัดสินใจใชนวัตกรรมนั้น              
โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้นไมมีกําหนดแนนอนตายตัว ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของ
นวัตกรรมนั้น ๆ 
 
 การยอมรับนวัตกรรม 
 ปญญา  หิรัญรัศมี (2529 : 178) ไดกลาวถึงกระบวนการยอมรับในแงของระยะเวลาวา                 
“ในการตัดสินใจยอมรับวิทยาการแผนใหม หรือส่ิงแปลกใหมของบุคคลน้ัน โดยท่ัวแลวตองใช
ระยะเวลาเปนอยางมาก และบุคคลตองไดรับทราบ ตองไดพบ ไดเห็นส่ิงนั้นมากอน บุคคลจะ
ยอมรับนวัตกรรมบางอยางไดตองใชเวลาหลายปกอนท่ีเขาเหลานั้นไดมีการทดลองหรือลอง
วิทยาการใหมนั้นเปนคร้ังแรก และพิจารณาผลที่ไดจากการทดลองแลวจึงจะยอมรับวิทยาการใหม” 
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 ผงจิตต  อธิคมนั้นทะ (หนา 147) กลาววา วัฒนธรรมใหมไมใชจะไดรับการยอมรับจาก
สังคมเสมอไป กระบวนการยอมรับส่ิงใหม ๆ บางคร้ังนั้นจะถูกยอมรับท้ังหมด บางอยางตองใช
เวลาในการยอมรับ บางอยางอาจถูกปฏิเสธไปเลย และบางอยางอาจถูกยอมรับเพียงบางสวน            
การยอมรับส่ิงใหมไมไดเปนไปโดยอัตโนมัติ จะตองมีการเลือกสรร ซ่ึงข้ึนอยูดับการพิจารณาของ
แตละสังคม 
 
 กระบวนการยอมรับนวัตกรรม (Process of Adoption) 
 กระบวนการยอมรับนวัตกรรม คือ กระบวนการตัดสินใจในการยอมรับหรือปฏิเสธ
นวัตกรรม เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสมองท่ีบุคคลจะตองผานข้ันหรือระยะตาง ๆ ตั้งแตข้ันแรก
ที่รูเร่ือง หรือมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม ไปจนถึงข้ันตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม
และในท่ีสุดถึงข้ันยืนยันการตัดสินใจท่ีทําไปแลว 
 
 Roger (1983 : 163) ไดใหความหมายกระบวนการยอมรับนวัตกรรมวา เปนกระบวนการ
ซ่ึงแตละบุคคลจะผานข้ันตอนตาง ๆ ตั้งแตเร่ิมรับรูวามีนวัตกรรม และเกิดทัศนคติอันนําไปสูการ
ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม จนถึงข้ันยืนยันการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น 
 
 Roger (1962, อางถึงใน วิวัฒน  วงศสวัสดิวัฒน : 2529 : 17 -19) ไดแบงกระบวนการ
ยอมรับ ออกเปน 5 ข้ัน ไดแก 
 
 1. ข้ันรับรู (Awareness Stage) คือ การท่ีบุคคลไดรับรูวามีแนวคิดหรือวิทยาการใหม ๆ    
แตยังไมมีความรูท่ีลึกซ้ึงในเนื้อหาและรายละเอียดตาง ๆ การรับรูท่ีสําคัญของกระบวนการยอมรับ
ไดแก การรับรูท่ีสามารถกระตุนใหเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรูในนวัตกรรมเพิ่มเติม หรือ
การรับรูท่ีจะนําไปสูข้ันตอไปของกระบวนการยอมรับ เพราะการรับรูแตละคร้ังไมจําเปนจะตองมี
กระบวนการยอมรับข้ันอ่ืน ๆ ตามมาเสมอไป ดังนั้น การรับรูเร่ืองท่ีตรงกับปญหาความตองการ
หรือสามารถท่ีจะมองเห็นประโยชนท่ีจะเกิดตามมาไดอยางเดนชัด (Perceived Advantage) เหลานี้
ยอมกระตุนใหเกิดความสนใจไดงายกวาการรับรูในเร่ืองท่ัว ๆ ไป 
 
 2. ข้ันสนใจ (Interest Stage) คือ การท่ีบุคคลเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการแผนใหม ข้ันนี้ยังไมมีการประเมินวิทยาการแผนใหมเขากับสถานการณท่ีแทจริงของแต
ละบุคคลเพียงแคตองการความรูเพิ่ม ส่ิงสําคัญในข้ันนี้ไดแก ความรู (Cognitive or Knowing) ความ
สนใจศึกษาหาความรูของบุคคล นอกจากจะข้ึนอยูกับความสามารถทางสมองในการรับความรูยัง
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ข้ึนอยูกับจิตลักษณะบางประการของบุคคลนั้นดวย เปนตนวา ความทันสมัย การชอบเปล่ียน 
ทัศนคติ และปทัสฐานของระบบสังคม (Social System Norms) ท่ีทันสมัย มีระบบส่ือสารท่ีดี        
ส่ิงเหลานี้จะชวยกระตุนการแสวงหาความรูในข้ันนี้ไดเปนอยางดี 
 
 3. ข้ันประเมิน (Evaluation Stage) บุคคลใชความสามารถทางสมอง เพื่อจะประเมิน
วิทยาการแผนใหมเขากับสถานการณของตน ข้ันนี้เปนการทดลองในระดับความคิด (Mental Trial) 
ถาบุคคลมีความรูสึกวา วิทยาการแผนใหม มีคุณคาและมีประโยชน ก็จะลงมือทดลองทําดูในข้ันท่ี 
4 ซ่ึงเปนการทดลองในภาคปฏิบัติ ความสําคัญของข้ันนี้คือ การสรางความรูสึกท่ีดี (Affective) ตอ
วิทยาการแผนใหม เพราะความรู และขอมูลตาง ๆ ในข้ันท่ี 2 จะเปนรากฐานท่ีทําข้ันนี้ คือการ
ประเมินประสบผลสําเร็จ และตอเนื่องไปยังกระบวนการในข้ันท่ี 4 
 
 4. ข้ันทดลอง (Trial Stage) คือ การไดลงมือทดลองทําดูเพียงบางสวนในสถานการณจริง
ของบุคคล เปนการย้ําความแนใจวาผลจะดีจริงอยางท่ีคิดในข้ันประเมินหรือไม ในข้ันนี้ความรู
เกี่ยวกับวิธีทํา (How – to – Knowledge) จะมีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผลตอเนื่องของการตัดสินใจท่ี
จะยอมรับ หรือไมยอมรับ หรือการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ตามมา 
 
 5. ข้ันการยอมรับ (Adoption Stage) คือ ข้ันสุดทายของกระบวนการตัดสินใจยอมรับในข้ัน
นี้เกี่ยวของกับพฤติกรรม (Behavior) ที่สามารถสังเกตเห็นไดงายกวาในข้ันอ่ืน ๆ 
 
 แบบจําลองกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับนวัตกรรม 
 Rogers (1983 : 20-22) กลาวถึงกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 5 ข้ันตอนดังนี้ 
 1. ข้ันหาความรู (Knowledge) ในข้ันนี้บุคคลรับรูวานวัตกรรมน้ันมีอยู และพยายามหา
ความรูและพยายามทําความเขาใจวานวัตกรรมน้ันใชงาน หรือทํางานอยางไร ในข้ันนี้ Rogers ได
แบงความอยากรูเร่ืองนวัตกรรมออกเปน 3 ดานคือ 
 1.1 การรูจักนวัตกรรม (Awareness Knowledge) เปนความรูท่ีทําใหเกิดการต่ืนตัวรูจัก
เกี่ยวกับนวัตกรรม เปนความรูท่ีรูวานวัตกรรมนั้น เกิดข้ึนแลว และนวัตกรรมนั้นทําหนาท่ีอะไร 
 1.2 ความรูในวิธีการใชนวัตกรรม (How to Knowledge) ความรูประเภทน้ีไดจากการ
ติดตอกับส่ือมวลชน การติดตอหนวยงานท่ีเผยแพรนวัตกรรมนั้น ความรูประเภทนี้จะชวยใหใช
นวัตกรรมไดอยางถูกตอง การขาดความรูดานนี้จะทําใหเกิดการปฏิเสธนวัตกรรม 
 1.3 ความรูเกี่ยวกับหลักการ (Participle Knowledge) ความรูประเภทน้ี เปนความรูถึง
หลักการท่ีลึกซ้ึงหรือเปนเบ้ืองหลังของนวัตกรรม เปนหลักการท่ีจะชวยใหนวัตกรรมบรรลุผล 
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 2. ข้ันโนมนาวใจ (Persuasion) ในข้ันนี้บุคคลมีทัศนคติพึงพอใจหรือไมพึงพอใจใน
นวัตกรรมบุคคลจะเร่ิมแสวงหาขอมูลอยางกระตือรือรน เร่ิมมีความสนใจ และแสวงหารายละเอียด
เกี่ยวกับนวัตกรรมเพ่ิมเติมดวยความต้ังใจ บุคคลจะมีการประเมินผลกระทบของนวัตกรรมและ
พึ่งพิงขอมูลจากบุคคลใกลเคียง ทัศนคติเกี่ยวกับนวัตกรรมสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 
 2.1 ทัศนคติเฉพาะท่ีมีตอนวัตกรรม คือ ทัศนคติท่ีเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ชอบหรือไม
ชอบประโยชนของนวัตกรรม ทัศนคตินี้มีอิทธิพลตอนวัตกรรมที่กําลังเผยแพร และนวัตกรรมที่จะ
มีการเผยแพรในอนาคต 
 2.2 ทัศนคติท่ัวไปท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลง คือ ทัศนคติอยางกวาง ๆ ท่ีเอ้ืออํานวยให
กลุมเปาหมายเปล่ียนแปลง ซ่ึงทัศนคติชนิดนี้เปนทัศนคติท่ีดีตอนวัตกรรม ทําใหประชาชนรูจัก
พัฒนาตนเองและแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมท่ีจะเปนประโยชนตอตัวเอง 
 
 3. การตัดสินใจ (Decision) มีแนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมใน 2 ลักษณะคือ 
 3.1 การยอมรับนวัตกรรม (Adoption) หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะยอมรับนวัตกรรมมาใช
ใหไดดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 3.2 การปฏิเสธนวัตกรรม (Rejection) หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะไมยอมรับนวัตกรรมมา
ใช การตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมน้ี ข้ึนอยูกับความสามารถในการทดลองใชใน
ปริมาณจํากัดของนวัตกรรม นวัตกรรมใดท่ีบุคคลสามารถทดลองใชไดจะทําใหบุคคลนั้นรูสึกเส่ียง
ภัยในการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนอยลง และนําไปสูการยอมรับนวัตกรรมในท่ีสุด 
 
 4. การนํานวัตกรรมไปใช (Implementation) เปนข้ันท่ีบุคคลทดลองใชนวัตกรรมน้ันกับ
สถานการณของตนเอง โดยเปนการทดลองเปนบางสวนเพ่ือดูผลดี และเพ่ือดูวาประโยชนท่ีไดรับ
นั้นมากพอท่ีจะยอมรับไปปฏิบัติอยางเต็มท่ีหรือไม 
 
 5. การยืนยัน (Confirmation) เปนข้ันท่ีบุคคลจะแสวงหาขาวสารเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุน
หรือยืนยันการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมท่ีไดลงมือใชไป ในข้ันนี้บุคคลอาจเปล่ียนใจไปใน
ทางตรงขามไดถาไดรับขอมูลใหมท่ีขัดแยงกับขอมูลท่ีไดรับมา ข้ันยืนยันนี้จะเกิดข้ึนหลังจากการ
ตัดสินใจไประยะเวลาหน่ึงแลว ในข้ันนี้บุคคลใกลชิดจะมีบทบาทมาก 
 
 ทายท่ีสุด Rogers ยังเนนวากระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรม อาจนําไปสูการรับ
นวัตกรรมหรือการปฏิเสธนวัตกรรมก็ได การตัดสินใจรับนวัตกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไปใน  
ทิศทางตรงขามไดในภายหลัง ความไมตอเนื่องในการรับนวัตกรรมซ่ึงเปนการตัดสินใจปฏิเสธ
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นวัตกรรมภายหลังจากตัดสินใจรับนวัตกรรมไปแลว อาจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไมพอใจนวัตกรรมใน
ภายหลังหรือนวัตกรรมถูกแทนท่ีดวยแนวคิดอ่ืนท่ีดีกวา ในทางกลับกันมีความเปนไปไดเชนกันท่ี
บุคคลจะรับนวัตกรรมในภายหลังแมวาจะเคยตัดสินใจปฏิเสธนวัตกรรม ซ่ึงการตัดสินใจลักษณะนี้
มักเกิดข้ึนในข้ันสุดทายคือการยืนยัน 
 
 อัตราการยอมรับนวัตกรรม 
 ลักษณะของประชากรในสังคม หมายรวมถึงลักษณะดานประชากร เปนบุคลิกและคานิยม
ของกลุมบุคคลท่ีแตกตางกัน ส่ิงใหมส่ิงเดียวกันอาจจะมีผลทําใหบุคคลบางกลุมรับไดอยางรวดเร็ว 
ในขณะท่ีบางกลุมอาจตองใชระยะเวลายาวนาน Rogers (1983 : 247-250) ไดแบงประเภทของผู
ยอมรับนวัตกรรมออกเปน 5 กลุม ไดแก 
 
 1. กลุมผูท่ียอมรับส่ิงใหม (Innovator) หรือ “นวัตกร” คือผูท่ียอมรับนวัตกรรมเปนกลุมแรก        
เปนกลุมท่ีมีความเปนสากลสูง กลาเส่ียง นิยมของแปลกใหม ความสนใจและลักษณะนิสัยเชนนี้ทํา
ใหนวัตกรฉีกตัวเองออกจากสังคมทองถ่ิน นวัตกรจําเปนตองเปนผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอท่ีจะ
รับความสูญเสียจากนวัตกรรมหรือจากนวัตกรรมที่ไมกอใหเกิดกําไร  นอกจากนั้นตองมี
ความสามารถในการทําความเขาใจกับความรู หรือเทคนิคท่ีซับซอน แมวานวัตกรอาจไมเปนผูท่ี
สังคมยอมรับหรือประสบความสําเร็จในการใชนวัตกรรม แตหนาท่ีหลักของนวัตกรคือการนําส่ิง
ใหม ๆ จากภายนอกมาสูสังคมตน 
 
 2. กลุมผูรับส่ิงใหมเร็ว (Early Adopter) เปนกลุมคนท่ีสามารถผสานอยูกับสังคมไดดีกวา
นวัตกร มีความเปนทองถ่ินสูงเปนผูนําความคิดเห็นในทองถ่ินซ่ึงคนสวนท่ีเหลือคอยรับคําแนะนํา
และขอมูลจากผูนําความคิด กลุมผูรับเร็วสวนแรกน้ีมักจัดใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลงและทําหนาท่ี
เปนผูเรงการแพรกระจายนวัตกรรมในทองถ่ิน โดยทําหนาท่ีเปนตนแบบตัดสินใจ ประเมินคุณคา
นวัตกรรม และถายทอดขอมูลใหกับเพื่อนพองในสังคมโดยการส่ือสารระหวางบุคคล 
 
 3. กลุมผูรับส่ิงใหมสวนมาก (Early Majority) คือผูท่ียอมรับนวัตกรรมกอนคนท่ัวไป ในสังคม
รับนวัตกรรม กลุมผูรับเร็วสวนมากน้ีมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนพองในสังคม แตมักไมเปนผูนํา         
คนกลุมนี้ไมเปนคนแรกท่ีลองแนวคิดใหม แตก็ไมใชคนสุดทายท่ีจะรับ 
 
 4. กลุมผูรับชาสวนมาก (Late Majority) คือผูท่ียอมรับนวัตกรรมภายหลังจากท่ีคน
สวนมากรับนวัตกรรมแลวเพราะความจําเปนทางเศรษฐกิจหรือแรงกดดันทางสังคม คนกลุมนี้จะ
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รับนวัตกรรมเท่ือสังคมใหคุณคาและพึงพอใจในตัวนวัตกรรม คนกลุมนี้มักมีฐานะไมดีนักดังนี้
ความไมม่ันใจในนวัตกรรมตองถูกกําจัดใหหมดกอนท่ีจะชักจูงใหคนกลุมนี้รับนวัตกรรม 
 
 5. กลุมลาหลัง (Laggard) คือกลุมท่ียอมรับนวัตกรรมชาท่ีสุดในสังคม การตัดสินใจมัก
ข้ึนอยูกับส่ิงท่ีคนรุนกอน ๆ เคยทํา ซ่ึงกวากลุมลาหลังจะรับนวัตกรรม นวัตกรรมนั้นก็แทบจะถูก
แทนท่ีดวยแนวคิดใหม ๆ ท่ีไดพัฒนาข้ึนมา กลุมลาหลังนี้มีความสงสัยในนวัตกรรมและผูนําการ
เปล่ียนแปลง 
 
 ปจจัยท่ีเก่ียวของและมีผลตอการยอมรับนวัตกรรม 
 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับนวัตกรรมมีปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายประการดังนี้ 
 1. ปจจัยท่ีเปนเง่ือนไข หรือสภาวการณโดยท่ัวไป ประกอบดวย 
 1.1 สภาพทางเศรษฐกิจ มีผลตอการยอมรับการเปล่ียนแปลงที่แตกตางกัน บุคคลท่ีเปน
เจาของปจจัยการผลิตมีแนวโนมวา จะยอมรับการเปล่ียนแปลงงายกวาและเร็วกวาผูมีปจจัยการผลิต
นอยกวา 
 1.2 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม มีสวนเกี่ยวของกับอัตราการยอมรับเร็วหรือชา เชน 
บุคคลที่อยูในชุมชนท่ีรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเกา ๆ อยางเครงครัด มีคานิยมและความเช่ือ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ เปนอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลงมากกวา  มีผลให เกิดการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีชาลง และนอยลง Rogers (1983 : 24) ไดกลาวถึงกระบวนการทางสังคมวามี
ความสัมพันธกับการแพรกระจายของนวัตกรรม ซ่ึงระบบสังคมคือ หนวยหรือกลุมบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธกัน เกี่ยวของกันและรวมกันเพ่ือแกไขปญหา เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
นวัตกรรมจะถูกยอมรับหรือปฏิเสธในองคการนั้นหรือสังคม โดยมีบุคคลท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคม
ไดรับผลของการยอมรับนวัตกรรมดวย 
 Rogers (1983 : 27-30) แบงประเภทการตัดสินใจรับนวัตกรรมเปน 3 ประเภทคือ 
  (1) การตัดสินใจระดับบุคคล (Optional innovation) เปนการตัดสินใจยอมรับหรือ
ปฏิเสธของบุคคลแตละบุคคลโดยตัดสินใจดวยตนเอง และการตัดสินใจท่ีแตละบุคคลออก
ความเห็นพองตองกันรวมกับผูอ่ืนในสังคมบรรทัดฐานของสังคมก็ถือวาเปนการตัดสินใจสวน
บุคคลดวย 
  (2) การตัดสินใจโดยกลุมหรือโดยสวนรวม (Collective Decision) เปนการ
ตัดสินใจท่ีมีหลายข้ันตอน คือการท่ีบุคคลจะยอมรับนวัตกรรมหรือไมข้ึนอยูกับการตัดสินใจของ
กลุมกอน 
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  (3) การตัดสินใจโดยผูมีอํานาจ (Authority Decision) คือการตัดสินใจโดยผูมี
อํานาจมีความรูสูงกวาในระดับสังคม การตัดสินใจเลือกมีผลใหเกิดการบังคับใหบุคคลอ่ืน ๆ ได
บังคับบัญชายอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมไปดวย การตัดสินใจน้ีท่ีไมเกี่ยวกับทัศนคติสวนตัวของผู
ตัดสินใจแตเปนไปตามหนาท่ี Rogers พบวาอัตราการยอมรับนวัตกรรมเร็วท่ีสุด เกิดจากการ
ตัดสินใจโดยผูมีอํานาจ แมวาในภายหลังนวัตกรรมอาจไมไดนําไปใช 
 1.3 สถาพทางภูมิศาสตร มีสวนเกี่ยวของกับการยอมรับการเปล่ียนแปลง คือทองท่ีใดมี
สภาพภูมิศาสตรท่ีสามารถติดตอกับทองถ่ินอ่ืน ๆ ได โดยเฉพาะทองถ่ินท่ีเจริญทางดานเทคโนโลยี
มากกวา ไมวาจะเปนการคมนาคมท่ีสะดวก หรือมีทรัพยากรท่ีเปนปจจัยการผลิตมากกวาจะมีผล       
ทําใหเกิดแนวโนมของการยอมรับมากกวาและเร็วกวา 
 
 2. ปจจัยท่ีเก่ียวของโดยตรง 
 2.1 บุคคลเปาหมาย คือ ผูยอมรับการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของบุคคลเปาหมาย คือ             
ผูยอมรับการเปล่ียนแปลงพื้นฐานของบุคคลเปาหมายเปนสําคัญเกี่ยวของกับการยอมรับเทคนิค 
หรือวิทยาการใหม ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีควรพิจารณาไดแก พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ บุคลิกภาพ 
และพ้ืนฐานดานการติดตอส่ือสาร 
 ผูรับสารหรือผูรับนวัตกรรมจะมีความแตกตางกันจากการวิจัยของโรเจอรสและ ชูเมคเกอร 
(Rogers and Shoemaker) ทําใหสามารถแบงลักษณะของผูท่ียอมรับนวัตกรรมออกเปน 2 ประเภท 
คือ ยอมรับนวัตกรรมเร็วกวา และเปนผูยอมรับนวัตกรรมชากวา ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะความ
แตกตางของผูยอมรับนวัตกรรมท้ังสองประเภทไดดังนี้ 
 (1) ความแตกตางดานสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ โรเจอรสและชูเมคเกอร 
(Rogers and Shoemaker) ไดทําการศึกษาถึงความแตกตางของผูยอมรับนวัตกรรมตามลักษณะทาง
ประชากรที่มีความสัมพันธกับผูยอมรับนวัตกรรม ไวดังนี้ 
  อายุ : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว ไมมีความแตกตางจาก ผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  สถานภาพทางสังคม : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีสถานภาพทางสังคมสูงกวา มีรายได
ทรัพยสินมากกวา มีอาชีพดีกวาและมีระดับการดํารงชีวิตท่ีดีกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  ความเปนเจาของทรัพยสิน : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว เปนเจาของส่ิงท่ีเปนหนวย
ใหญกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  ระดับการยอมรับนวัตกรรม : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว เปนผูท่ียอมรับนวัตกรรมนั้น
หรือ คลาย ๆ นวัตกรรมนั้นไปใช มากกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  ความเช่ียวชาญ : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีการกระทําท่ีใชความเช่ียวชาญมากกวา 
ผูยอมรับนวัตกรรมชา 
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 (2) ความแตกตางดานบุคลิกภาพ โดยเหตุท่ีผูยอมรับนวัตกรรมมีลักษณะเฉพาะท่ีเปน
ปจเจกบุคคล และผานกระบวนการเรียนรูและกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีไมเหมือนกันจึงทํา
ใหเกิดความแตกตางทางดานบุคลิกภาพซ่ึงสงผลตอการยอมรับนวัตกรรมดังนี้ 
  ระบบความเช่ือ : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว ยึดถือระบบความเช่ือแบบฝงหัวนอยกวา 
ผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  ความสามารถในการคิดในลักษณะนามธรรม : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีความสามารถ
ในการคิดในเร่ืองท่ีเปนนามธรรมไดดีกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา อีกท้ังยังสามารถยอมรับนวัตกรรม
พื้นฐานของส่ิงเราท่ีไมมีตัวตนไดดีกวา 
  การใชเหตุผล : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีการใชเหตุผลดีกวา ผูยอมรับนวัตกรรม
ชา มีความสามารถในการใชเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดเพื่อการบรรลุเปาหมาย 
  ความฉลาด : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีความฉลาดมากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  ทัศนคติตอการเปล่ียนแปลง : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีทัศนคติท่ีดีตอการเปล่ียนแปลง 
และมีทัศนคติท่ีชอบการเส่ียงภัยมากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  ความเช่ือทางดานวิทยาศาสตรและโชคลาง : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีทัศนคติท่ีดี
ตอวิทยาศาสตรมากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชากวา และมีความเช่ือถือโชคลางพรหมลิขิตนอยกวา   
ผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  ระดับความต้ังใจและความปรารถนา : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีระดับความตั้งใจท่ี
จะทําส่ิงตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคสูงสุดกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา อีกท้ังยังมีความปรารถนา
หรือความตองการ ศึกษา อาชีพ เกียรติยศ และอ่ืน ๆ สูงกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
 (3) ความแตกตางในดานพฤติกรรมการส่ือสาร ผูยอมรับนวัตกรรมในฐานะท่ีเปนสมาชิก
ของสังคม จะมีพฤติกรรมการส่ือสารระหวางตนเองกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมท่ีตางกันซ่ึงจาก
การศึกษาพบวาตัวแปรทางดานพฤติกรรมการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมไดแก 
  การมีสวนรวมในสังคม : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีสวนรวมในสังคมมากกวาและ
สามารถเขาเปนสวนหน่ึงของระบบสังคมไดดีกวา นอกจากนี้ยังมีแนวโนมท่ีจะเปนสมาชิกของ
ระบบสังคมที่มีบรรทัดฐานตามแบบทันสมัยและเปนสมาชิกของระบบสังคมที่มี การบูรณาการอยางดี 
มากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  ความเปนสากล : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีความเปนสากลไมผูกพันกับทองถ่ิน
มากนัก และมักมีกลุมอางอิงเปนบุคคลภายนอกสังคม มีการเดินทางไปมาหาสูคนภายนอกสังคม
มากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  การติดตอกับผูนําการเปล่ียนแปลง : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีการติดตอกับผูนํา  
การเปล่ียนแปลงมากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
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  การเขาถึงส่ือมวลชน : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีโอกาสในการเขาถึงส่ือมวลชนได
มากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  การแสวงหาขาวสาร : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม มากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม
ดีกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
  ระดับการเปนผูนําความคิด : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีระดับการเปนผูนําทาง
ความคิด มากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
 2.2 ปจจัยเนื่องมาจากวิทยาการแบบใหม (Rogers , 1983 : 15-16) 
 นวัตกรรมจะเขาไปสูสังคมไดเร็วนั้นข้ึนอยูกับลักษณะของนวัตกรรม กลาวคือ 
 2.2.1 ประโยชนเชิงเปรียบเทียบ (Relative advantage) หมายถึง การที่นวัตกรรมหน่ึง
ถูกรับรูวามีคุณคาสูงกวา หรือดีกวาส่ิงท่ีมีอยูหรือเปนอยูเดิมหรือความคิดเดิมในสังคม ประโยชน
เชิงเปรียบเทียบอาจปรากฏอยูในรูปของกําไรทางเศรษฐกิจ หรือการเสริมสรางสถานภาพทางสังคม
ก็ได นวัตกรรมใดท่ีไดรับการรับรูวามีประโยชนเชิงเปรียบเทียบมากกวา จะไดรับการยอมรับอยาง
รวดเร็ว 
 2.2.2 ความเขากันได (Compatibility) คือ การท่ีนวัตกรรมไดรับการยอมรับวามีความ
สอดคลองกับคานิยม ประสบการณในอดีต และความตองการของสมาชิกในสังคม นวัตกรรมใดท่ี
ไดรับรูวามีความเขากันไดกับระบบวัฒนธรรมของสมาชิกในชุมชน จะไดรับการยอมรับอยาง
รวดเร็ว 
 2.2.3 ความซับซอน (Complexity) หมายถึง การท่ีนวัตกรรมไดรับการยอมรับวามี
ระดับความยากในการทําความเขาใจและนําไปใชในสังคม นวัตกรรมใดท่ีสังคมรับรูวามีความ
ซับซอนหรือยุงยาก อัตราการยอมรับนวัตกรรมจะนอยกวานวัตกรรมท่ีมีความเรียบงายในการใช
งานและควบคุม 
 2.2.4 ความสามารถในการทดลองใช (Trial ability) หมายถึง การท่ีเราสามารถนํา
นวัตกรรมไปทดลองใชในจํานวนจํากัดได นวัตกรรมท่ีสามารถแบงเปนสวนยอย ๆ เพื่อนําไป
ทดลองใชได จะไดรับการยอมรับเร็วกวานวัตกรรมท่ีไมสามารถแบงเปนสวนยอย ๆ ได 
 2.2.5 ความสามารถในการสังเกต (Absorbability) คือ การท่ีผลของนวัตกรรม
สามารถมองเห็นได นวัตกรรมใดท่ีสามารถแสดงผลไดอยางชัดเจนในสังคม จะไดรับการยอมรับ
เร็วกวานวัตกรรมท่ีสังเกตเห็นผลไดยาก 
 จากแนวคิดดานคุณลักษณะของนวัตกรรม ไดช้ีใหเห็นวา การที่บุคคลจะยอมรับนวัตกรรม
ใดมาใช บุคคลนั้นจะพิจารณาถึงคุณลักษณะของนวัตกรรมตามแนวความคิดดังกลาวกอนท่ีจะ
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ตัดสินใจรับนวัตกรรมมาใช และคุณลักษณะของนวัตกรรมเหลานี้ไมสามารถระบุไดวาคุณลักษณะ
ขอใดมีความสําคัญกวากัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทและเนื้อหาของนวัตกรรมนั้น ๆ 
 
 อยางไรก็ตาม บุคคลที่ยอมรับนวัตกรรมไปแลวมีโอกาสที่จะเลิกการยอมรับนวัตกรรมได
เชนเดียวกันดังท่ี โรเจอรส (Rogers , 1983) กลาวไววา การเลิกยอมรับนวัตกรรม (Discontinuance) 
คือ การตัดสินใจเลิกใชหรือเลิกยอมรับ ปฏิเสธนวัตกรรมภายหลังจากท่ียอมรับนวัตกรรมแลวใน
ตอนตน ซ่ึงอาจแยกประเภทของการเลิกยอมรับนวัตกรรมออกเปน 2 ประเภทคือ 
  1. การเลิกยอมรับนวัตกรรมและไปรับนวัตกรรมใหมท่ีดีกวาเดิม (A Replacement 
Discontinuance) ความหมายของคําวาดีกวาเดิม คือ ดีกวาในความรูสึกของผูเปล่ียนนวัตกรรมจาก
เกาไปใหม ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จะมีนวัตกรรมใหม ๆ เขามาเสมอ และเขามา
แทนของเกาซ่ึงคร้ังหนึ่งเคยเปนนวัตกรรมในชวงนั้น ๆ 
  2. การตัดสินใจเลิกการยอมรับนวัตกรรมเพราะไมพอใจกับคุณสมบัติ (ผล หรือ 
ประโยชน) ของนวัตกรรม (A Disenchantment  Discontinuance) ความไมพอใจนี้อาจมาจากการท่ี
นวัตกรรมไมเหมาะสมกับผูใช และไมเกิดประโยชนมากกวาการปฏิบัติแบบเกาท่ีเคยใชมา บางที
อาจเปนเพราะองคกรภาครัฐมีคําส่ังวา นวัตกรรมนั้นไมปลอดภัยในระยะยาว หรือมีผลขางเคียงท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ หรือการเลิกยอมรับนวัตกรรมอาจมาจากการใชนวัตกรรมอยางผิด ๆ จึงไม
กอใหเกิดประโยชนกับบุคคลนั้น ซ่ึงการใชนวัตกรรมอยางผิด ๆ มักจะเกิดกับผูยอมรับนวัตกรรม
ชากวา มากกวาผูยอมรับนวัตกรรมเร็วกวา ผูมีการศึกษาสูงกวาจะมีความเขาใจข้ันตอนความรูเชิง
วิทยาศาสตรและสามารถนํานวัตกรรมมากอใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี ผูท่ียอมรับนวัตกรรมชา  
มักเปนคนท่ีดอยฐานะทางการเงินทําใหเกิดการยอมรับชา และเปนสาเหตุนําไปสูการเลิกยอมรับ
เพราะนวัตกรรมนั้นไมเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจ 
 
 ระดับในการสรางนวัตกรรมขององคกร 
 ความหมายขององคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรม 
 Michel (1995 อางถึงใน อนุวัฒน  ทรัพยพืชผล , 2540) กลาวถึงองคกรท่ีมีการสรางสรรค
นวัตกรรมวา คือ องคกรท่ีพยายามมองหาหนทางนําเอาทรัพยสิน และทรัพยากรท้ังหลายท่ีมีอยู       
ท่ีใหผลประโยชนและผลิตผลตอองคกรในปริมาณนอยมาปรับปรุงใช เพ่ือใหไดผลตอบแทนและ
ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
  
 Brady กลาวถึงองคกรท่ีมีการสรางสรรคนวัตกรรมวาเปนการแสดงออกของความคิดสรางสรรค
ในองคกรท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุนการใหขอมูลยอนกลับ และการวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค 
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 วีรวุธ  มาฆะศิรานนท และยุดา  รักไท (2542) ใหความหมายขององคกรฉลาดคิด และสรางสรรค
นวัตกรรมไววาคือ องคกรท่ีทุกหนวยงานไดรับการเอื้ออํานาจ (Empowerment) และสนับสนุน
สงเสริมท้ังการทํางาน การคิด และเรียนรูรวมกัน (Team Working & Team Learning) จนสามารถ
บริหารตนเอง ใหมีการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค และเกิดเปนนวัตกรรม (Innovation) ในดานตาง ๆ เชน 
ผลิตภัณฑ และบริการใหม ๆ กระบวนการใหม ๆ เทคนิคและทักษะใหม ๆ คุณคาใหม ๆ  
 
 สรุปความหมายขององคกรท่ีมีการสรางสรรคนวัตกรรมคือ การท่ีทุกหนวยงานในองคกร
ไดรับการสงเสริม สนับสนุนท้ังในดานการทํางาน การคิด การเรียนรูรวมกันจนสามารถปฏิบัติงาน
การจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนไดอยางสรางสรรค และเกิดนวัตกรรม  (Innovation) 
ข้ึนโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ลักษณะขององคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรม 
  Adair (1996) กลาวถึง ลักษณะขององคกรท่ีมีการสรางสรรคนวัตกรรม ดังนี้ 
  1. มีความมุงม่ันเพื่อใหบรรลุจุดสูงสุดขององคกร 
 ผูบริหารที่มีความมุงม่ันเพื่อใหบรรลุจุดสูงสุดขององคกร จะเปนผูท่ีมีสวนสําคัญ
อยางยิ่งในการผลักดันใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมข้ึน พบวาความลมเหลวในการสราง
นวัตกรรมมักเกิดจากนโยบาย และการปฏิบัติงานซ่ึงผูบริหารเปนผูท่ีมีสวนสําคัญในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน ดวยการมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีการวิเคราะหงาน
อยางเปนระบบ มีความยุติธรรมตลอดจนมีความภาคภูมิใจท่ีไดมีสวนสําคัญในการพัฒนา และ
ปรับปรุงองคกรใหบรรลุจุดหมายสูงสุด 
 2. บรรยากาศในการทํางานท่ีสนับสนุนการทํางานเปนทีม และการสรางนวัตกรรม 
 บุคลากรทุกคนในองคกรมีสวนสรางบรรยากาศในองคกรท่ีเ อ้ือตอการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและสรางนวัตกรรม เชน การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น มีการวางแผนระยะยาว เพ่ือการบริหารงานในภาวการณเปล่ียนแปลง การติดตอส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ การสนับสนุนการคิดสรางสรรคส่ิงใหมของผูบริหาร 
  3. การยอมรับความลมเหลวหรือขอผิดพลาดอันเปนผลจากความกลาเส่ียง 
 บุคคลจะเกิดความคิดสรางสรรคนวัตกรรมไดนั้น ข้ึนอยูกับ การท่ีองคกรมีการ
สนับสนุนใหกลาทําในส่ิงท่ีมีโอกาสเส่ียง โดยเฉพาะผูบริหารที่ตองกลาเส่ียงในการตัดสินใจเพื่อให
เกิดนวัตกรรมขึ้น ดังนั้นองคกรจะอยูไดทามกลางการเปล่ียนแปลงเม่ือมีการเรียนรูในเร่ืองความ
เส่ียง 
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  4. การเปดกวางในการติดตอส่ือสาร 
 ความเปนอิสระทางขอมูล ขาวสารเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหผูบริหารเกิดแนวความคิด
ใหม ๆ เหนือความคาดหวังและนําไปสูการสรางนวัตกรรมในท่ีสุด 
  5. โครงสรางองคกรท่ีมีความยืดหยุน 
 องคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรมจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในองคกรโดยมีการ
กําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกรในการสรางสรรคส่ิง
ใหม ๆ โครงสรางองคกรท่ียืดหยุน ไมวาจะเปนในดานบุคลากร ทีมงาน การติดตอส่ือสาร เปน
กุญแจท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูคุณภาพและการสรางนวัตกรรม 
 
 Dundon (2002) กลาวถึงองคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรมวาประกอบดวย 8 มิติ คือ 
 1. การรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ ในการสรางนวัตกรรม 
 บุคลากรทุกระดับในองคกรมีสวนรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศนและกลยทุธเพือ่ให
เกิดการสรางสรรคนวัตกรรมชั้นในองคกร โดยจัดลําดับความสําคัญของนวัตกรรมท่ีจําเปนหรือมี
ความสําคัญตามลําดับกอนหลัง ท้ังนี้เพื่อใหนวัตกรรมนั้นตอบสนองความตองการขององคกรโดย 
 1.1. ปรึกษาหารือรวมกันในการกําหนดแนวคิด การสรางนวัตกรรมท่ีจําเปน และสอดคลองกับ
ความตองการของบุคลากรในองคกร 
 1.2. การกําหนดวิสัยทัศน ใหสอดคลองกับแนวคิดในการสรางนวัตกรรมในองคกร 
 1.3. พัฒนากลยุทธในการสรางนวัตกรรมในองคกร โดยกําหนดแผนงานและกิจกรรมให
สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร 
 1.4. มีระบบการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรไดทราบเก่ียวกับจุดมุงหมาย
ขององคกรในการสรางนวัตกรรม 
 2. สภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการสรางนวัตกรรม 
 ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอการสรางนวัตกรรมคือ สภาพแวดลอมขององคกรท่ีเอ้ือตอการ
สรางสรรคนวัตกรรมซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมของสมาชิกขององคกรเอง และเกิดจากการไดรับฝกฝน  
โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงท่ี
ดีกวา และตองสรางความเขาใจท่ีถูกตองแกบุคลากรวาทุกคนมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการ
สรางสรรคนวัตกรรม รวมท้ังการช้ีแจงใหเขาถึงประโยชนของนวัตกรรม การใหรางวัลท่ีจะสงผล
ตอแรงจูงใจในการทํางานใหมีคุณภาพ การใหความสําคัญตอบุคลากรในการเนนสวนสําคัญในการ
พัฒนาองคกร องคกรตองมีสภาพแวดลอมใหอิสระในดานความคิดแกบุคลากร ใหเขารูสึกถึงความ
ปลอดภัย ในการแสดงออกทางความคิดเห็นท่ีแตกตางจากคนอ่ืน ซ่ึงผูบริหารตองเปนผูริเร่ิม
สงเสริมและชักจูงใหบุคลากรมีการสรางสรรคนวัตกรรม โดยการสรางความรวมมือในบุคลากรให
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มีการพัฒนาความคิด แลกเปล่ียนประสบการณความรู เพื่อใหมีความคิดท่ีหลากหลายนําไปสูการ
พัฒนางานท่ีมีคุณภาพ 
 3. การบริหารทรัพยากร เพื่อใหเกิดนวัตกรรมขึ้นในองคกร 
 ทรัพยากรที่สําคัญในการสรางนวัตกรรมองคกรคือ งบประมาณ บุคลากร เวลา และ 
ขอมูลสารสนเทศ ปจจัยดานทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการสรางนวัตกรรม คือ  
 3.1. เวลาในกระบวนการสรางนวัตกรรม เพื่อจะสํารวจความคิด โอกาส ทางเลือกใหม ๆ  
 3.2. จัดใหมีการอบรมในการสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการสรางนวัตกรรม 
 3.3. มีการวางแผนในดานงบประมาณอยางยืดหยุนในการสํารวจ ตรวจสอบพัฒนาและ
นํานวัตกรรมสูการปฏิบัติ 
 3.4. ขยายความคิดในกลุมผูบริหาร จากนั้นใหบุคลากรไดมีการเรียนรูและมีสวนรวมใน
การเสนอความคิดเห็น และพัฒนาหนวยงานดวยการสรางนวัตกรรม 
 4. กระบวนการสรางเครือขาย เพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรม 
 ส่ิงสําคัญท่ีองคกรในยุคปจจุบันตองเผชิญก็คือ การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการคัดเลือก พัฒนา และการนําแนวความคิดดานนวัตกรรมลงสูการ
ปฏิบัติซ่ึงจะประสบความสําเร็จไดโดย การสรางความรวมมือระหวางบุคลากรทุกหนวยงานใน
องคกรนั้น เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางนวัตกรรมท้ังองคกรอยางท่ัวถึง ดวยการสนับสนุนให
บุคลากรมีสวนรวมเสนอแนะ และแสดงความคิดใหม ๆ ข้ึนนอกจากนี้องคกรตองมีขบวนการใน
การใหขอมูลแกบุคลากรผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดความคิด 
และขยายความคิดในการสรางสรรคผลงาน 
 5. การกําหนดโครงสรางนวัตกรรม 
 โครงการที่จัดทําข้ึนเพื่อการสรางนวัตกรรม เกิดจากความตองการและความสนใจของ
บุคลากรในหนวยงานต้ังแตระยะเร่ิมตนจนถึงระยะส้ินสุด โดยการสนับสนุนใหบุคลากรยอมรับ
ความคิดใหม ๆ ในสวนท่ีนอกเหนือจากงานประจํา รวมท้ังการใหความสําคัญกับความรับผิดชอบ
ตองาน 
 6. การพัฒนาทักษะในการสรางนวัตกรรม 
 ทักษะในการสรางนวัตกรรมสามารถฝกฝน และพัฒนาไดโดยบุคลากรตองคนหาและพัฒนา
ความคิดของตนเอง และองคกร ซ่ึงตองไดรับกระตุนการสนับสนุนจากผูบริหาร เพื่อใหบุคลากรเกิดความ
ม่ันใจในการคนคิดและพัฒนานวัตกรรมข้ึนในองคกร 
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 7. การยอมรับและสรางแรงจูงในในการสรางนวัตกรรม 
 ในการสรางนวัตกรรมข้ึนในองคกรส่ิงท่ีสําคัญก็คือ เนนส่ิงท่ีตรงความตองการของ
บุคลากร และจุดมุงหมายของหนวยงาน ผูบริหารจะตองใหการยอมรับความคิดสรางสรรคและ
สนับสนุนโดยการใหรางวัล เพื่อเปนแรงจูงใจ 
 8. บุคคลภายนอกมีสวนเกี่ยวของกับการสรางนวัตกรรม 
 ในการสรางนวัตกรมใหประสบความสําเร็จนั้น ตองมีการติดตามขอมูลแนวความคิด    
ใหม ๆ  จากทรัพยากรภายนอก เชนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งบุคคลภายนอกอันไดแก ผูใชบริการ ผูให
การสนับสนุนรวมท้ังคูแขงขัน โดย 
 8.1. แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเปรียบเทียบการปฏิบัติงานระหวางองคกร 
 8.2. สรางความรวมมือกับผูเกี่ยวของนอกองคกร ในการเสนอความคิดใหม ๆ   เพื่อการปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 8.3. คนหาวิธีในการสรางความรวมมือจากบุคคลภายนอก 
 8.4. ใหรางวัล และสนับสนุนผูท่ีมีสวนรวมในการใหความรวมมือ กับองคกรในการสราง
นวัตกรรม 
 
 Greenberg & Baron (2002) กลาวถึง ลักษณะขององคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรมไวดังนี้ คือ  
 1. มีการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดนวัตกรรม 
 นวัตกรรมจะเกิดข้ึนไดนั้นส่ิงสําคัญก็คือการมีวัฒนธรรมองคกรในการคิดสรางสรรค
นวัตกรรม โดยผูบริหารจะตองกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคกรเพื่อเปนแรงจูงใจใหบุคลากรมีการ
สรางสรรคนวัตกรรมข้ึนในองคกร 
 2. มีการสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อใหเกิดนวัตกรรม 
 องคกรคือแหลงสนับสนุนพื้นฐานท่ีสําคัญในการสรางนวัตกรรมไมวาจะเปนดาน
งบประมาณ ดานวิชาการ เปนตน 
 3. มีการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดนวัตกรรม 
 องคกรจะตองมีแนวทางการพัฒนาระบบบริหารบุคคล เพื่อเปนตัวจักรในการสราง
นวัตกรรม ท้ังนี้จะตองพิจารณาถึงส่ิงสําคัญ 3 ประการ 
 3.1. การตั้งวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับพันธกิจขององคกร แตตองไมเฉพาะเจาะจงมาก
เกินไป 
 3.2. ระบบการใหรางวัล ตองมีความยุติธรรม และมีหลักการในการใหรางวัลท่ีเปนสากล 
และไมจําเปนตองใหรางวัลในรูปของการเงินเพียงอยางเดียว 
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 3.3. การกําหนดเวลาท่ีเหมาะสมในการทํางาน เพราะถาใหเวลานอยเกินไปผูปฏิบัติงาน
จะเกิดความกดดันและไมเกิดความคิดสรางสรรค แตถาใหเวลามากเกินไปผูปฏิบัติงานอาจจะไม
เห็นความสําคัญของงานนั้น ๆ 
  
 การประเมินระดับในการสรางนวัตกรรมองคกร 
  ในการประเมินวาองคกรมีการสรางนวัตกรรมระดับใดน้ัน จําเปนจะตองมี
แบบทดสอบเพื่อใชในการวัด โดยในป 1995 Higgins ไดสรางแบบสอบถามระดับในการสราง
นวัตกรรมขององคกรข้ึนใชช่ือวา Organization Innovation Quotient Inventory โดยพัฒนามาจาก
แนวความคิดหลักการบริหารองคกร 7S ของ McKinsey กลาวคือ 
  ในป 1977 บริษัท McKinsey ซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจแกองคกรตาง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกของประเทศสหรัฐอเมริกาไดวิเคราะหการปฏิบัติงานขององคกร และพบวา 
องคกรท่ีประสบความสําเร็จมีความเปนเลิศในการบริหารงานนั้นประกอบดวยปจจัย 7 ประการตาม
แบบจําลอง 7S (The McKinsey 7 – S Framework) (Dress and Miller, 1993; พักตรผจง วัฒนสินธุ 
และพสุ  เดชะรินทร , 2542 ;  ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ , 2542) ดังภาพท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3  :  แบบจําลอง 7-S ของ McKinsey (The McKinsey 7-S Framework) 
 

ท่ีมา :  McKinsey (1997 cited in Dress and Miller , 1993 : 235) 
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 องคประกอบท่ีทําใหองคกรประสบความสําเร็จมีความเปนเลิศในการบริหารงานตาม
แนวคิด 7S ไดแก 
 1. กลยุทธขององคกร (Strategy) 
 Dress and Miller (1993) กลาววา กลยุทธเปนการวางแผน การปฏิบัติขององคกร เพ่ือ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก เชน ลูกคา คูแขงขัน สภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง 
 พักตรผจง วัฒนสินธุ และพสุ เดชะรินทร (2542) กลาววา กลยุทธเปนกลวิธีในการ
ดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยแบงสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม  และการแขงขัน 
 ไพโรจน  ปยะวงศวัฒนา (2546) กลาวถึง กลยุทธวาเปนกิจกรรมหรือการดําเนินงานของ
องคกรซ่ึงไดวางแผนใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรอยูบน
ความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน 
 อาจกลาวไดวา กลยุทธขององคกร ไดแก การวางแผนในการกําหนดกิจกรรมการ
ดําเนินงานตาง ๆ ในองคกร เพ่ือใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยคํานึงทรัพยากรที่มีอยู  
และสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 2. โครงสรางองคกร  (Structure) 
 Dress  and  Miller (1993) กลาววา โครงสรางขององคกรเปนส่ิงท่ีแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดของการควบคุม การรับอํานาจและการ
กระจายอํานาจของผูบริหาร 
 พักตรผจง  วัฒนสินธุ  และพสุ  เดชะรินทร (2542) กลาวถึงโครงสรางองคกรวาเปนการ
จัดสายงาน และความสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ ท่ีองคกรทําข้ึนอยางเปนทางการแสดงใหเห็นถึง
การจัดงานเขาดวยกันเปนหมวดหมู ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ สายการ
บังคับบัญชาของหนวยงาน และการประสานงานภายในองคกร 
 ไพโรจน  ปยะวงศวัฒนา (2545) กลาวถึงโครงสรางวาคือ แผนภูมิองคกร และคุณลักษณะ
องคกร ขนาดขององคกร การรวมอํานาจ และการกระจายอํานาจ ตามความสัมพันธและอํานาจหนาท่ี 
 กลาวโดยสรุป โครงสรางขององคกรเปนการแสดงถึงอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนสายการบังคับบัญชา และการประสานงานภายในองคกร 
 3. ระบบองคกร  (System)   
 Dress  and  Miller (1993) กลาววา ระบบเปนกระบวนการและลําดับข้ันการปฏิบัติงาน
ทุกอยางท้ังท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ เชน ระบบขอมูล กระบวนการผลิตงบประมาณ การ
ควบคุม การฝกอบรม การบริหารคาตอบแทน และการประเมินผล 
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 พักตรผจง  วัฒนสินธุ  และพสุ  เดชะรินทร (2542) กลาวถึงระบบวา เปนการบริหารงาน
ประจําขององคกร เพื่อใหการปฏิบัติภาระหนาท่ีตาง ๆ เปนไปดวยความสะดวกเรียบรอย  เชน 
ระบบการติดตอส่ือสาร ระบบงบประมาณ 
 ไพโรจน  ปยะวงศวัฒนา (2545) กลาวถึงระบบวาเปนระเบียบวิธีการปฏิบัติในการ
ทํางานประจํา ซ่ึงเนนการบงบอกถึงวิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกร 
 กลาวโดยสรุป ระบบขององคกร เปนกระบวนการ ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ  ภายในองคกร เพื่อให
เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 4. รูปแบบของผูนําองคกร (Leadership  style) 
 Dress  and  Miller (1993) กลาวถึงรูปแบบของผูนําองคกรวา เปนวิธีการจัดการท่ีมีการ
ปฏิบัติ รวมท้ังการใชเวลาเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร รูปแบบผูนําขององคกรจะสะทอนใหเห็น
ไดจากวัฒนธรรมขององคกร เชน ลักษณะของการเปนผูนําของผูบริหาร 
 พักตรผจง  วัฒนสินธุ  และพสุ  เดชะรินทร (2542) กลาวถึงรูปแบบของผูนําองคกรวา 
เปนลักษณะแบบแผน หรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูงขององคกรและของ
พนักงานในองคกร เชน ลักษณะของการเปนผูนํา วิธีการบริหารแบบตาง ๆ ท่ีถือปฏิบัติในองคกร 
 ไพโรจน  ปยะวงศวัฒนา (2545) กลาวถึงรูปแบบของผูนําองคกรวา เปนแบบความเปน
ผูนําของผูบริหาร รวมถึงพฤติกรรมของผูบริหารท่ีมีอิทธิพลตอความนึกคิดของพนักงานภายใน
องคกร 
 สรุปไดวา รูปแบบของผูนําขององคกรเปนแบบแผนของพฤติกรรมการบริหารจัดการ
ภายในองคกร ของผูบริหารและของพนักงานในองคการ 
 5. บุคลากร  (Staff) 
 Dress  and  Miller (1993) กลาววาในดานบุคลากรนั้น องคกรจะตองมีการจัดสรร
บุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ีตามความรู ความสามารถใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและความ
รับผิดชอบขององคกร จะตอง มีการประเมินผลงาน การฝกอบรม การจูงใจ และการจาย
คาตอบแทนอยางยุติธรรม 
 พักตรผจง  วัฒนสินธุ  และพสุ  เดชะรินทร (2542) กลาวถึง บุคลากรวา หมายถึงลักษณะ
และสวนประกอบของสมาชิกในองคกร ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารและพนักงานวามีลักษณะ
คุณสมบัติอยางไรที่เหมาะสมกับโครงสรางองคกรและงานท่ีจะตองปฏิบัติ 
 ไพโรจน  ปยะวงศวัฒนา (2546) กลาวถึง บุคลากรไดแก พนักงานภายในขององคกร 
คุณภาพของพนักงาน กระบวนการจูงใจ 
 สรุปไดวา บุคลากรหมายถึง พนักงานทุกระดับในองคกร รวมทั้งแบบแผนและ
พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีองคกรแสดงและปฏิบัติตอบุคลากรภายในองคกรนั้น 
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 6. การสรางคุณคารวมกันในองคกร  (Shared  values) 
 Dress  and  Miller  (1993) กลาวถึงคานิยมรวมวา เปนการต้ังปรัชญา และคานิยมเพื่อ
ปลูกฝงใหแกสมาชิก โดยคานิยมรวมจะเปนแนวคิดรากฐานของการสรางธุรกิจข้ึนมาและจะเปน
ทิศทางในอนาคตท่ีผูบริหารตองการใหเกิดข้ึนในองคกร คานิยมจะเปนศูนยกลางของแบบจําลอง 
7S ซ่ึงองคกรตองการใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 
 พักตรผจง  วัฒนสินธุ  และพสุ  เดชะรินทร (2542) กลาววา คานิยมรวมกันของสมาชิก
ในองคกรเปนส่ิงท่ีสมาชิกทุกคนยึดถือในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมักจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและ
สภาพแวดลอม 
 ไพโรจน  ปยะวงศวัฒนา (2545) กลาวถึง คานิยมรวม ไดแก ปรัชญาท่ีปลูกฝงแกสมาชิก
ในองคกร 
 กลาวโดยสรุป คานิยมรวมเปนส่ิงท่ีสมาชิกทุกคนในองคกรยึดถือเปนแนวปฏิบัติ         
ในทิศทางท่ีองคกรตองการ 
 7. ทักษะขององคกร  (Skills) 
 Dress  and  Miller (1993) กลาวถึงทักษะขององคกรวา เปนความสามารถท่ีโดดเดนของ
องคกร หรือเปนความเช่ียวชาญ ชํานาญในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
 พักตรผจง  วัฒนสินธุ  และพสุ  เดชะรินทร (2542) กลาวถึงทักษะวา หมายถึงความรู 
ความชํานาญของสมาชิกขององคกรท่ีเปนจุดเดน หรือเปนขอไดเปรียบในการแขงขันหรือเปนส่ิงท่ี
ทําใหองคกรมีลักษณะแตกตางไปจากองคกรอ่ืน 
 ไพโรจน  ปยะวงศวัฒนา (2546) กลาวถึงทักษะวาเปนความรู ความสามารถท่ีดีเดนของ
องคกร เปนส่ิงท่ีองคกรสามารถทําไดดีกวาองคกรอ่ืน หรือเปนทักษะความสามารถโดยรวมของ
พนักงานองคกร 
 กลาวโดยสรุป ทักษะขององคกรเปนความรู  ความสามารถของสมาชิกในองคกรท่ีเปน
จุดเดนหรือไดเปรียบองคกร 
 
 จากแนวคิดดังกลาว  Higgins (1995) ไดนํามาบูรณาการรวมกับแนวคิดดานนวัตกรรม 
และสรางแบบสอบถามระดับในกรสรางนวัตกรรมขององคกรข้ึน โดยใชช่ือวา Organization  
Innovation Quotient  Inventory ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 
 1. กลยุทธขององคกร  (Strategy) 
 Higgins (1995) กลาวถึง กลยุทธขององคกรวา เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ขององคกรท่ีประกอบดวย สวนสําคัญ 3 ประการไดแก 
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 1.1. แนวทางขององคกรโดยท่ัวไป ซ่ึงเปนแนวทางพื้นฐานท่ีกําหนดวา องคกรนั้นควร
ดําเนินธุรกิจแบบใด 
 1.2. แนวทางดานธุรกิจ เปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อการแขงขันอันจะกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาสินคาและบริการ 
 1.3. แนวทางการบริหารจัดการ ไดแก การบริหารการตลาด การเงินการบริหารงานท่ัวไป 
การบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดระบบขอมูลขาวสาร การวิจัยและพัฒนาซึ่งเกี่ยวพันและมีความ
สอดคลองกับแนวทางธุรกิจ 
 ตามแนวคิดของ Higgins (1995) กลยุทธขององคกรท่ีเอ้ือตอการสรางนวัตกรรมไดแก   
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลวิธี เปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด
นวัตกรรมข้ึน โดยการนํากลยุทธทางการตลาดมาใช มีการทดลอง ปรับปรุง และติดตามประเมินผล
นวัตกรรมที่สรางข้ึนเปนระยะ สนับสนุนใหมีการเผยแพรนวัตกรรม และมุงประโยชนจากนวัตกรรม         
ท่ีสรางขึ้น ตลอดจนมีการแนะนําผูรับบริการใหรูจักและใชบริการรูปแบบใหม ๆ 
 2. โครงสรางองคกร  (Structure) 
 Higgins (1995) กลาวถึงโครงสรางขององคกรไววา โครงสรางขององคกรนั้นประกอบดวย
องคประกอบท่ีสําคัญ 5 สวน คือ 
 2.1. ลักษณะของงาน 
 2.2. อํานาจในการสั่งการตามขอบเขตการรับผิดชอบ 
 2.3. ขอบเขตการทํางาน 
 2.4. ชวงการบังคับบัญชา หรือขอบเขตการควบคุมงาน 
 2.5. ขอบขายความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
 ตามแนวคิดของ Higgins (1995) นั้นโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการสรางนวัตกรรม  
ไดแก การจัดหรือการปรับโครงสรางการดําเนินงาน การออกแบบงาน สายบังคับบัญชา หนาท่ี
ความรับผิดชอบ และการจัดองคกรใหมีความยืดหยุน กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
ในการสรางนวัตกรรม รวมทั้งมีการส่ือสารในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจัดต้ังหนวยงาน
สงเสริมพัฒนาคุณภาพบริการและการวิจัย ตลอดจนแสวงหาและใชแนวรวมเพื่อใหเกิดการสราง
นวัตกรรมในองคกร 
 3. ระบบองคกร (System) 
 Higgins (1995) กลาวถึง ระบบขององคกรไววา เปนกระบวนการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ
ดําเนินงานขององคกรในแตละวัน ไดแก 
 3.1. ระบบขอมูลขาวสาร 
 3.2. ระบบการเงิน 
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 3.3. กระบวนการผลิต 
 3.4. ระบบควบคุมคุณภาพ 
 3.5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ตามแนวคิดของ Higgins (1995) นั้น ระบบขององคกรท่ีเอ้ือตอการสรางนวัตกรรมไดแก 
การจัดวางและพัฒนากระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ในองคกรข้ึน เพ่ือสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 
โดยการใหรางวัล และฉลองความสําเร็จเม่ือมีการสรางนวัตกรรมข้ึนในองคกรมีการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการ การดําเนินงานขององคกร มีระบบการประเมินการสราง
นวัตกรรมท่ีไมใชการตอบแทนตามปกติ และระบบในการเพ่ือนําเสนอนวัตกรรมสูการปฏิบัติ 
รวมถึงการใชรูปแบบการใหขอมูลขาวสารท้ังท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการและจัดโครงสราง
การฝกอบรมการสรางนวัตกรรมใหแกบุคลากร 
 4. รูปแบบของผูนําองคกร (Leadership style) 
 Higgins (1995) กลาวถึง รูปแบบของผูนําองคกรไววา เปนรูปแบบพฤติกรรม การจัดการ
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะองคกร ระหวางผูนําหรือผูบังคับบัญชากับบุคลากรหรือผูใตบังคับบัญชา 
 ตามแนวคิดของ Higgins (1995) นั้นรูปแบบผูนําองคกรท่ีเอ้ือตอการสรางนวัตกรรม 
ไดแก ผูนําองคกรท่ีมีการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธเพื่อบรรลุเปาหมาย ขององคกรการยอมรับ
ความผิดพลาดของบุคลากรในการปฏิบัติงานเปนบางครั้ง บริหารงานโดยวิธีการแกปญหามีการ
พิจารณาและการตัดสินใจ เกี่ยวกับความคิดเห็นใหม ๆ ในการสรางนวัตกรรมรวมกับการเสริมพลัง
อํานาจ การกระจายอํานาจเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมนอกจากน้ี
ผูบริหารตองมีลักษณะของผูนําการเปล่ียนแปลง และมีวิธีการบริหารจัดการบุคลากรที่สราง
นวัตกรรมข้ึนภายในองคกร 
 5. บุคลากร (Staff) 
 Higgins (1995) กลาวถึง บุคลากรไววา เปนลักษณะทางประชากรท่ีแสดงถึงจํานวนและ
ประเภทของบุคลากรท่ีองคกรตองการ 
 ตามแนวคิดของ Higgins (1995) นั้น องคกรจะสนับสนุนใหบุคลากรมีการสรางนวัตกรรม โดย
การใหความสําคัญแกบุคลากร คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ เขาไปใน
องคกร มีการฝกอบรมทักษะและความรูใหม ๆ พรอมท้ังอํานวยความสะดวกทางกายภาพ เพ่ือสนับสนุน
ใหบุคลากรเกิดความคิดสรางสรรค มีการนํากระบวนการท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคมาใชในองคกร 
และใหขอมูลสะทอนกลับแกบุคลากรอันจะสงผลตอการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม รวมทั้งมีการรณรงคใหมีการสรางนวัตกรรมข้ึนในองคกร 
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 6. การสรางคุณคารวมกันในองคกร (Shared  values) 
 Higgins (1995) กลาวถึง การสรางคุณคารวมกันในองคกรไววา คุณคารวมขององคกร
หรือนวัตกรรมขององคกร เปนลักษณะท่ีสําคัญขององคกรท่ีบุคลากรยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ และ
เปนเอกลักษณซ่ึงแตกตางไปจากองคกรอ่ืน ๆ 
 ตามแนวคิดของ Higgins (1995) นั้น องคกรจะสรางคุณคารวมท่ีเอ้ือตอการสราง
นวัตกรรม โดยการธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวในองคองคกร เชิดชูและเห็นความสําคัญของ
บุคลากรนั้น กระตุนและสงเสริมใหบุคลากรเกิดความคิดใหม ๆ และกลาเผชิญความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน กําหนดคานิยมของหนวยงานและปฏิบัติตามคานิยมนั้น รวมถึงการสราง
คานิยมในหมูบุคลากรเพื่อใหเปนองคกรแหงการสรางนวัตกรรม โดยการกําหนดวัตถุประสงคใน
การดําเนินงานเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมข้ึนในองคกร และ
ประเมินผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว จัดใหมีวัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมการสรางนวัตกรรมข้ึน  
ตลอดจนทําใหการเปล่ียนแปลงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 
 7. ทักษะขององคกร (Skills) 
 Higgins (1995) กลาวถึง ทักษะขององคกรไววา เปนสมรรถนะหรือความสามารถ
โดยรวมขององคกรท่ีทําใหองคกรมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากองคกรอ่ืน  
 ตามแนวคิดของ Higgins (1995) นั้น การสรางทักษะขององคกรท่ีเอ้ือตอการสราง
นวัตกรรม ไดแก การแสวงหาโอกาสและตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน
พัฒนาการบริหาร กระบวนการทํางาน และการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง จัดใหมีการแลกเปล่ียน
ขอมูลระหวางบุคลากรในองคกรและเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากร  สงเสริมการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู นําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการสงเสริมการวิจัย
และพัฒนา โดยจัดสรรทรัพยากรในดานตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือนําไปสูการสราง
นวัตกรรมข้ึนในองคกร และการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 ท้ังนี้กลยุทธ โครงสราง ระบบ แบบแผน จะตองเช่ือมโยงโดยตรงกับบุคลากรเปนกระบวนการ
ตางๆ เพื่อใหเกิดทักษะท่ีดีเดน และกอใหเกิดคานิยมรวม มีการรวมคุณลักษณะท่ีดีและโดดเดน      
ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 ตอมา Denton (1999) ไดสรางแบบทดสอบระดับในการสรางนวัตกรรมท่ีเรียกวา The innovation 
IQ Survey From 1 ข้ึนโดยประเมินในสวนขององคกรดังตอไปนี้ 
 1. การเกิดความคิดท่ีหลากหลายไดแก 
 1.1 องคกรมีสนับสนุนใหบุคลากร เกิดความคิดท่ีแตกตางออกไปจากเดิมท่ีเปนอยู             
โดยเนนแนวคิดท่ีมีความเปนไปได 
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 1.2 ในการทํางานจะไมยึดติดกับประเพณีท่ีเคยปฏิบัติสืบตอกันมา แตอาจจะนําระบบ
เกาๆ เขามาใชบางตามความเหมาะสม 
 1.3 ผูบริหารในองคกรจะตองไมแสดงออกถึงความไมพอใจ ถาผูปฏิบัติงานมีมุมมอง
และพฤติกรรมท่ีแตกตางไปจากตน 
 1.4 องคกรตองมีวัฒนธรรมในการเปดกวางในดานความคิด มากกวาจะยึดถือการคิดหรือ
ปฏิบัติ ไปในแนวทางเดียว 
 1.5 ผูปฏิบัติงานในองคกรจะไดรับการสนับสนุนในการปรับปรุงวิธีแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานเสมออยู 
 1.6 ผูปฏิบัติงานมีการหมุนเวียนไปทํางานตามแผนกตางๆ เพื่อจะไดมีความรูและ
ประสบการณทํางาน ท่ีหลากหลาย 
 
 2. ดานขอมูลขาวสารและการเสนอความคิดสรางสรรค ไดแก 
 2.1 องคกรจะเนนไปท่ีการปรับเปล่ียนสายบังคับบัญชาใหส้ันลง เพื่อสะดวกในการ
ติดตอส่ือสาร 
 2.2 ผูบริหารจะถือวาผูปฏิบัติงานเปนผูรวมงานท่ีมีความสําคัญตอการทํางานเปนทีม มิใช
มีฐานะเปนเพียงผูใตบังคับบัญชาเทานั้น 
 2.3 องคกรมีความคลองตัวในการติดตอส่ือสาร มีการประสานงานท่ีดีท้ังภายใน
หนวยงานและระหวางหนวยงาน 
 2.4 ขอมูลขาวสารจะถูกเผยแพรไปในทุกระดับขององคกรไมวาจะเปนแบบมีแบบแผน 
หรือไมมีแบบแผน 
 2.5 ใหอิสระในการซักถาม ในกรณีท่ีพบขอสงสัย ไมวาจะเปนเร่ืองสวนตัวเร่ืองงานและ
สุขภาพโดยท่ัวไป 
 2.6 มีการประเมินผลงานเพ่ือใหขอมูลยอนกลับแกผูปฏิบัติงานทุก 3 เดือน เปนอยางนอย 
 2.7 ผูท่ีเสนอความคิดเห็นหรือคิดสรางนวัตกรรมส่ิงใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอองคกรจะ
ไดรับการยกยองและยอมรับจากผูอ่ืน 
 
 3. ความยืดหยุนในการบริหารงาน 
 3.1 ผูบริหารจะตองใชเวลาสวนใหญในการเสนอโครงการใหมๆ ตลอดจนวิธีการ
นําไปสูการปฏิบัติ 
 3.2 ในการบริหารจัดการตองมีการต้ังเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
รายละเอียดของงาน ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
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 3.3 การท่ีจะกระทําส่ิงใดนั้นคําถึงความเหมาะสมตามสถานการณเปนหลัก 
 3.4 ในการบริหารผูบริหารจะส่ังการส่ิงใดนั้นตองผานการคิดตัดสินใจอยางรอบคอบ
กอนเสมอ 
 3.5 องคกรมีการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.6 ผูปฏิบัติงานมีสวนในการออกแบบงาน หรือปรับปรุงงานดวยตนเองมากกวาจะรอ
คําส่ังจากผูบริหาร 
 3.7 ในการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งอาจจะตองใชเวลามากในคร้ังแรก แตในคร้ังตอไปควรจะใช
เวลานอยลง 
 
 4. การเผชิญกับความเส่ียง 
 4.1 องคกรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนในการตัดสินใจในส่ิงท่ีทาทาย และเหมาะสม
กับสถานการณ 
 4.2 องคกรจะเผชิญกับความเส่ียงถาไมมีการยอมรับวิธีการ กระบวนการใหมๆ รวมท้ัง
การรับฟงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณท่ีกําลังเปนปญหาหรือภัยคุกคามอยู 
 4.3 องคกรมีความกลาเส่ียงและไมกลัวความลมเหลวท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสรางสรรคส่ิง
ใหมๆ หรือแกไขปญหาดวยแนวทางใหมๆ  
 4.4 ทุกหนวยงานในองคกรจะใชเวลาเพิ่ม 5 % ของเวลาในการทํางานตลอดสัปดาหเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ หรือบริการ วิธีการและกระบวนการผลิต ซ่ึงจะชวยเพิ่มผลกําไรใหกับ
องคกรและชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับองคกรอ่ืน 
 
 5. การตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง 
 5.1 มีการจัดทําแผนกลยุทธในระยะ 3-5 ปท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะในสถานการณ
ท่ีไมคาดหวังมากอน 
 5.2 องคกรมีการยอมรับส่ิงใหมๆ หรือโอกาสในการเปล่ียนแปลง 
 5.3 องคกรมีการตัดสินใจท่ีรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
 5.4 องคกรมีความยืดหยุนในการดําเนินงานมากกวา การยึดถือตามมาตรฐานกฎ ระเบียบ 
ปฏิบัติโดยเครงครัด 
 5.5 องคกรมีการตอบสนองตอแนวโนม ทางการตลาดผลิตภัณฑหรือบริการ และการ
พัฒนาเทคโนโลยี 
 5.6 องคกรมีการคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ตามสถานการณดวย 
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 5.7 องคกรมีนโยบายในการมุงเขาหาลูกคาหรือผูใชบริการมากกวาจะใหลูกคาเปนฝาย
เขาหา 
 
 6. ความยากลําบากและความคิดสรางสรรค 
 6.1 องคกรมีการต้ังความหวังไวสูงในการเร่ืองผลการดําเนินงาน 
 6.2 องคกรมีความคาดหวัง ใหมีการปรับปรุงทํางานอยางตอเนื่อง แมจะมีการตอตาน 
จากผูปฏิบัติงานบางกลุมอยูบาง 
 6.3 องคกรมีการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองตอลูกคาสวนใหญ มากกวาตอบสนองเฉพาะ
กลุม 
 6.4 มีการเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนท่ีมีผลการดําเนินงานดีเยี่ยม ในธุรกิจประเภทเดียวกัน 
 6.5 ความสัมพันธระหวางระดับในการสรางนวัตกรรมขององคกรกับการปฏิบัติงาน
(ทัศนา บุญทอง , 2543 ) 
 

และดวยเหตุท่ีนวัตกรรมเปนส่ิงประดิษฐข้ึนมาใหม เปนปฏิบัติการใหมๆ หรือส่ิงใดก็ตาม 
ท่ีพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม เม่ือนํามาใชในการทํางานแลวสามารถชวยใหการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนท้ังยังประหยัดเวลาและแรงงานอีกดวย (กิดานันท มลิทอง, 2540 ; อัญชลี โพธ์ิทอง และ      
อัปษรศรี ปลอดเปล่ียว, 2543 .) ซ่ึงสอดคลองกับ สงวนศรีวิรัชชัย ( 2547) ท่ีกลาวถึงความสําคัญ 
ของนวัตกรรมท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานวา นวัตกรรมเปนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ และความคิด ใหเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี โอกาสและงานท่ีตองทําเพื่อใหไดผลงานท่ีมี
คุณภาพ หรืออาจกลาววาเปนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงท่ีมุงเพิ่มประสิทธิภาพของงานท่ีทําอยูนั้น 
นวัตกรรมจึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานในองคกรดังท่ี Hodson  & Sullivan (2002) กลาวไววา 
องคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรมจะสงผลตอการเพิ่มผลผลิต และบริการ รวมท้ังปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
และลักษณะหรือคุณภาพของงานก็ดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Yamin และคณะ (1999) ท่ี
ศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีดานนวัตกรรมในองคกรมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของ
บริษัท และผลการศึกษาของ Felstehausen (1983 ) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตและผลการปฏิบัติงานของ
นักผสมพันธุสัตวในอเมริการวมกับการวิเคราะหปจจัยคัดสรรท่ีเกี่ยวของ พบวา การสราง
นวัตกรรมในองคกรมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณา
นวัตกรรมในแตละเภทท้ัง 4 ประเภทแลวพบวามีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน โดยมีงานวิจัย
สนับสนุนดังนี้ คือ 
 ในสวนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑหรือบริการ Ogbonna & Harris (2003) ศึกษาการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางขององคกรกับผลการปฏิบัติ : กรณีศึกษา Groovy communication centers  
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พบวา การเปล่ียนโครงสรางองคกรโดยมุงเนนความรับผิดชอบ การเสริมพลังอํานาจ สนับสนุนการ
มีสวนรวมของชุมชน และการลดสายบังคับบัญชาจะสงผลทางบวกตอการปฏิบัติงาน 
 ผุสดี  พลสารัมย ( 2541) ศึกษาพบวา ตัวแบบที่สามารถอธิบายผลการดําเนินงานของบริษัท
สงออก (Export  performance) ไดดีท่ีสุดประการหนึ่งคือ การจัดใหนวัตกรรมทางการตลาดข้ึน 
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางระดับในการสรางนวัตกรรมกับการปฏิบัติงาน 
 Yamin  และคณะ (1999) ศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีดานนวัตกรรมกับผลปฏิบัติงาน
ในองคกร กรณีศึกษาบริษัทเกี่ยวกับการผลิตในออสเตรเลีย พบวาการสรางนวัตกรรมในองคกรมี
ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 Ogbonna  & Harris (2003 ) ศึกษา การเปล่ียนแปลงโครงสรางขององคกรกับผลการปฏิบัติ 
: กรณีศึกษา Groovy communication พบวา การเปล่ียนโครงสรางองคกรโดยมุงเนนความรับผิดชอบ           
การเสริมพลังอํานาจ สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน และการลดสายบังคับบัญชาจะสงผล
ทางบวกตอการปฏิบัติงาน 
 
 จากความหมายท่ีหลากหลายของ “นวัตกรรม” ท่ีมีผูใหไว และไดอางถึงแลวในเบ้ืองตน
พอจะสรุปไดวา “นวัตกรรม” หมายถึง ความคิดใหม การปฏิบัติใหม หรือส่ิงใหมๆ ท้ังท่ีเปน
รูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงบุคคล หรือ สังคมน้ันถือวาเปนของใหม รับมาใชปฏิบัติ ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดังท่ี  กิดานันท  มะลิทอง (2536) ใหความหมายของนวัตกรรมวา หมายถึง 
แนวความคิดการปฏิบัติ หรือ ส่ิงประดิษฐใหม ๆ ท่ียังไมเคยมีใชมากอน หรือการดัดแปลงจาก
ของเดิมใหทันสมัยและใชดียิ่งข้ึน เม่ือนําส่ิงใหมเหลานั้นมาใชในการทํางานแลว จะทําใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีข้ึน และมากข้ึนกวาเปาหมายท่ีตั้งไว และในการศึกษาคร้ัง
นี้ ผูวิจัยเห็นวา e – procurement เปนส่ิงใหมสําหรับขาราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เนื่องจากท่ีผานมา ขาราชการในกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคุนเคยกับ
การจัดซ้ือจัดจางพัสดุภาครัฐ โดยผานส่ือเอกสาร ซ่ึงมีความสลับซับซอนทางเทคโนโลยีต่ํา และมี
ข้ันตอนท่ีมากหลายลําดับข้ันจึงทําใหเสียเวลามากในการส่ือสาร ดังนั้นการแนะนําและปรับเปล่ียน
ใหขาราชการใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตเพื่อการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ
แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงถือไดวาเปนนวัตกรรมอยางหนึ่งท่ีแตกตางไปจากเดิม  

 อาจมองไดวาระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement 
เปนแนวความคิดท่ีตางไปจากระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐเดิม โดยมีกระบวนการจัดการ
อยางมีระบบใหไดรับความสําเร็จท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด แมจะเปนส่ิงท่ีมีอยูแลวก็ตาม แตไดนํามา
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ดัดแปลงใหมใหดีข้ึน พรอมท้ังไดใหเกณฑการพิจารณาวา ระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ
แบบออนไลนดวย e – Procurement เปนนวัตกรรมไว 4 ประการ คือ 
 1. ระบบ  e – Procurement เปนส่ิงใหม หรือบางสวนอาจเปนของเกาใชไมไดผลในอดีตแตนํามา
ปดฝุน ปรับปรุง หรือ เปนของปจจุบันท่ีเรานํามาปรับปรุงใหดีข้ึน 
 2. มีการนําวิธีการจัดระบบมาใช โดยพิจารณาองคประกอบท้ังสวนขอมูลท่ีใสเขาไปใน
กระบวนการและผลลัพธโดยกําหนดข้ันตอนดําเนินการใหเหมาะสมกอนท่ีจะทําการเปล่ียนแปลง 
 3. มีขอพิสูจนดวยการวิจัยหรืออยูระหวางการวิจัยวา “ส่ิงใหม” นั้น จะชวยแกปญหาและ
การดําเนินการบางอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึนกวาเดิม 
 4. ยังไมเปนสวนหนึ่งของระบบงานในปจจุบัน หาก “ส่ิงใหม” นั้น ไดรับการเผยแพรและ
ยอมรับจนกลายเปนสวนหน่ึงของระบบงานท่ีดําเนินอยู ในขณะนี้ไมถือวาส่ิงใหมนั้นเปน
นวัตกรรมตอไป แตจะเปล่ียนสภาพเปนเทคโนโลยีอยางเต็มท่ี 
 
 

2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัฒนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 แนวคิดโลกาภิวัตน 
 Toffler (1980 : 368) กลาวไดวาแนวคิดโลกาภิวัฒน (Globalization) มีจุดเร่ิมตนจากการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง ดังท่ี อัลวิน  ทอฟเลอร (Alvin Toffler)  
ซ่ึงเปนนักวิชาการ และนักวิจารณสังคมท่ีมีช่ือเสียงของโลกไดแบงยุคอารยธรรมทางเทคโนโลยี
การส่ือสารของมนุษยเปน 3 ยุค โดยเปรียบเทียบกับคล่ืน 3 ลูก ดังนี้ 
 
 คล่ืนลูกท่ี 1 คือ ยุคการปฏิวัติเกษตรกรรม (Agricultural  Revolution) นับต้ังแตประมาณ 
8,000 ปกอนคริสตกาล จนถึง ป ค.ศ.1750 เทคโนโลยีในยุคนี้ ไดแก เคร่ืองมือทุนแรงงาย ๆ               
ท่ีมนุษยประดิษฐข้ึนเพื่อชวยแบงเบาภาระการทํางาน เชน ล่ิม ชะแลง มีด เปนตน การส่ือสารในยุค
นี้มีลักษณะเปนการพูดดวยวาจาและติดตอส่ือสารกันระหวางบุคคล สังคมมีขนาดเล็กไมคอยมี              
การเปล่ียนแปลง เนื้อหาของขาวสารซํ้าซากเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน และคําส่ังสอนอบรมของผูนํา                
ในหมูบาน 
 
 คล่ืนลูกท่ี 2 คือ อารยธรรมยุคอุตสาหกรรม (Industrial Civilization) เร่ิมต้ังแต ป ค.ศ. 1750 – 
1950 มนุษยใชเวลาเพ่ือการพัฒนาในชวงเวลาน้ีถึง 300 ป เทคโนโลยีไดรับการพัฒนาใหเจริญยิ่งข้ึน 
ชวยประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา มีเคร่ืองอํานวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตท่ีเรียกวา Electromechanical Machines ข้ึนมากมาย เกิดระบบเครื่องจักรท่ีเคล่ือนท่ีโดย
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สายพานทอ หรือสายยาง ลูกปน น็อต หรือสลัก เปนตน เคร่ืองจักรเหลานี้ สามารถผอนแรงและ
ทํางานแทนมนุษยไดอยางมาก นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐคิดคนเครื่องจักรท่ีมีประสาท (Sensory 
Organ) ของตัวเองอีกดวย เชน เคร่ืองจักรท่ีสามารถไดยิน เห็น หรือสัมผัส ซ่ึงสามารถทํางานได
ถูกตองแมนยํากวามนุษย เกิดระบบ Mass Production ในยุคนี้เปนจุดกําเนิดของส่ือสารมวลชนตาง 

 ๆเชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน จึงชวยเพิ่มชองทางการส่ือสารไดมากข้ึน การส่ือสารมวลชน
สามารถผานกําแพงท่ีเปนเคร่ืองกีดขวางในแงระยะทาง เวลา ภาษา ชาติพันธ ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ทําใหเกิดวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) 
 
 คล่ืนลูกท่ี 3 คือ อารยธรรมยุคเทคโนโลยีระดับสูง และยุคปฏิเสธอุตสาหกรรม (Highly 
Technological and Anti – Industrial Civilization) เร่ิมต้ังแตป ค.ศ. 1950 เปนตนมา เทคโนโลยีได
พัฒนาเขาสูยุคอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร มีวงจรไฟฟาเปนปจจัยสําคัญ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสขยายตัวอยางรวดเร็ว จนกลายเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญเปนอันดับ 4 ของโลก 
รองจากเหล็ก รถยนต และเคมีภัณฑ มีการพัฒนาคอมพิวเตอรใหมีขนาดเล็กลงเทากระเปา (Pocket 
Computer) ราคาถูกลง สามารถนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนมากข้ึนต้ังแตระดับ
อุตสาหกรรมมาสูระดับบุคคล โดยใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer : PC) เช่ือมตอ
กับศูนยคอมพิวเตอรของธนาคารและรานคา หนวยราชการ บานเพื่อน เพื่อติดตอส่ือสารกันไดอยาง
รวดเร็ว ระบบโทรทัศนกลายเปนระบบเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber Optic) แทนระบบเสนลวดทองแดง 
เคเบิลใยแกวนําแสงนี้สามารถนําขอมูลถายทอดไปยังผูรับไดอยางรวดเร็วและบรรจุปริมาณขาวสาร
ไดมากมายในเวลาเดียวกัน 
 
 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยี (Techno – Sphere) สงผลกระทบถึงโลกของ
การส่ือสาร (Info - Sphere) ในขณะเดียวกัน เคร่ืองมือส่ือสารใหมๆ กอใหเกิดลักษณะท่ีเรียกวา                     
De – massifified  ข้ึนในส่ือมวลชน กลาวคือ มีลักษณะของส่ือมวลชนนอยลงไป ผูรับสารสามารถ
เลือกรับส่ือท่ีตนพอใจ เปนชองทางการเปดรับขาวสารไดมากข้ึน 
 
 อัลวิน ยังกลาวอีกวาขาวสารจะหล่ังไหลมาสูบุคคลโดยผานเคร่ืองมือส่ือสารชนิดใหม
หลากหลายชนิด ดังนั้นมนุษยจึงตองพยายามปรับตัวใหทันกับความกาวหนานี้อยูเสมอ 
 
 สุกัญญา (2538 : 138) กลาววา การปฏิวัติทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และโทรคมนาคม 
เปนพื้นฐานสําคัญท่ีนําสังคมไปสูสังคมสารสนเทศ (Information Society) หรือสังคมขาวสารซ่ึง
เปนสังคมหลังอุตสาหกรรมท่ีประสิทธิภาพและความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดพัฒนาไปอยาง    
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ไมหยุดยั้ง ทําใหการติดตอส่ือสารขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตองครบถวน ซ่ึงก็คือคล่ืนลูกท่ีสาม
ในความหมายของอัลวิน ทอฟเลอร ท่ีกลาวมาขางตน ในการเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหเกิด
เครือขายสารสนเทศท่ีสลับซับซอน และมีการลงทุนดานสารสนเทศ และการส่ือสารมากข้ึน         
ทุกขณะ ในท่ีสุดขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศจะกลายเปนส่ือท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงทําใหเกิดความ
ไดเปรียบในฐานะผูท่ีมีขาวสารมากกวาไปถึงการใชขอมูลเพื่อการแขงขัน ดังท่ีมีคํากลาววา “ขอมูล
ขาวสาร คือ อํานาจ (Information is power)” ในปจจุบันมีประเทศท้ังหลายในโลกจํานวนมาก      
ตางพยายามสรางความไดเปรียบทางขาวสารดวยการเรงพัฒนาระบบโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน
ในการเช่ือมโยงขอมูล ทําใหเกิดเครือขายขอมูลคอมพิวเตอรข้ึนจํานวนมาก เชน ขายโทรศัพท 
ดาวเทียม ไมโครเวฟ สายเคเบิลใยแกว เปนตน 
 
 กัลยา (2538 : 3) กลาววา ส่ิงเหลานี้สงผลใหการติดตอคมนาคมระหวางประเทศทําได
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และเม่ือมีการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารจากระบบอนาล็อกไปสูระบบ
ดิจิตอล ก็ทําใหสามารถติดตอกันได ไมวาอยูสวนใดของโลกจนเสมือนไรพรมแดน ซ่ึงโลกใน
อนาคตนี้ จะมุงสูความเปนหนึ่งท่ีท่ัวโลกจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงตางๆ ท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองรวมกัน เชน ระบบเศรษฐกิจโลกท่ีเปดเสรีมากขึ้น ทําใหทุกประเทศ
ตองติดตามเปล่ียนแปลงใหทันกัน ท้ังในดานขอมูลขาวสาร และการปองกันตัวเองจากการแขงขัน
ดวยการมีเครือขายในลักษณะพันธมิตรธุรกิจ อันเนื่องมาจากการแขงขันท่ีรุนแรง 
 

แนวความคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

 องคการในยุคปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน เทคโนโลยีและพฤติกรรม
ของคนในองคการอันเกิดจากความตองการขาวสารขอมูล ยอมทําใหองคการตองปรับตัวให
สอดคลองกับสภาพเง่ือนไขใหม ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดความสมดุลและอยูรอดขององคการ แต
ขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดผลกระทบตางๆ ภายในองคการไดเชนกันจากการนําเทคโนโลยี
ใหมๆ เขามาใช 
 
 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กัลยา (2538 :3) กลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยคําสองคํา คือ สารสนเทศและ
เทคโนโลยี มาจากคําภาษาอังกฤษวา Information Technology มีความหมายตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป พ.ศ. 2535 กลาวไววา 
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 “เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายความถึง ความรูในผลิตภัณฑหรือคอมพิวเตอร ฮารดแวร 
การติดตอส่ือสาร การรวบรวมและการนําขอมูลมาใชอยางทันการณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพท้ัง
ดานการผลิต การบริการ การบริหาร และการดําเนินงาน รวมท้ังเพื่อการศึกษาและเรียนรู ซ่ึงจะ
สงผลตอความไดเปรียบทางดานเศรษฐกิจ การคา และการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และคุณภาพของ
ประชาชนในสังคม” 
 หรือออาจกลาวโดยสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตางๆ เพื่อจัดทําสารสนเทศไวใชงาน ซ่ึงจะประกอบดวยเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีคมนาคมเปนหลัก และยังรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการนําขอมูลขาวสาร    
ไปใชใหเปนประโยชน โดยคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการจัดการและจัดเก็บขอมูลสวนการ
ส่ือสารโทรคมนาคมใชเปนส่ือในการจัดสงขอมูล เผยแพรภาพและเสียงออกไปเพื่อส่ือสารกัน 
 

 เมตตา กฤตวิทย (2531) ไดกลาวถึงเทคโนโลยีและการส่ือสารในองคการวาเม่ือนํา
เทคโนโลยีใหมๆ และเคร่ืองอํานวยความสะดวกทางดานการสื่อสารมาใชในองคการ จะทําให
เกิดผลกระทบดานตางๆ เนื่องจากปฎิสัมพันธระหวางการส่ือสารดวยเทคโนโลยีช้ันสูง (High-tech 
Communication) โดยเฉพาะคอมพิวเตอรกับการส่ือสารแบบพื้นฐานของมนุษย (Human 
Communication) หรือของบุคลากรในองคการมีความแตกตางกัน 

 จากการท่ีสมองมนุษยทํางานแตกตางกับคอมพิวเตอร และการส่ือสารระหวางมนุษยตาง
กับการส่ือสารโดยใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะ คอมพิวเตอรในทางสนเทศขอมูลและการติดตอส่ือสาร 
ดังนั้น นอกจากจะมีผลกระทบในเร่ืองของชองวางทางสารสนเทศหรือความรูแลว การนํา
เทคโนโลยีการส่ือสารมาใชในองคกร ยังสงผลกระทบตอกระบวนการส่ือสารในองคการ
กระบวนการทางสนเทศขอมูลและการตัดสินใจ ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ดังนี้คือ 
 

1. ผลกกระทบตอกระบวนการส่ือสารในองคการ 

 1.1 โอกาสของการติดตอส่ือสารแบบเผชิญหนาหรือแบบเห็นหนาคาตา (Face-to-Face) 
จะลดนอยลง ซ่ึงหมายถึงขอมูลท่ีเราอาจไดจากอวัจนภาษาตางๆ นอยลงดวย รวมถึงโอกาสท่ีจะมี
การแลกเปล่ียนขอมูลอยางไมเปนระเบียบแบบแผน และเปนไปตามธรรมชาติก็จะนอยลงเชนกัน 
ความหมายแฝง (Hidden Meaning) ของสารอาจถูกมองขามไป 
 1.2. สารแบบไมเปนทางการและแบบลัดวงจร (หรือไมผานตามสายบังคับบัญชา) จะเกิด
มากข้ึนในองคการ เนื่องมาจากลักษณะการทํางานแบบหางเหินกันตามสังคมเทคโนโลยียุคใหม 
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 1.3 สารท่ีติดตอส่ือสารภายในองคการเปนขอมูลประเภทรายงานมากกวาสารซ่ึงแสดง
อารมณ ความรูสึกและคานิยมตางๆ สารจะส้ันและอาศัยบริบทและการตีความนอยลง ซ่ึงหมายถึง
การตัดสินใจตางๆ จะทําไดยากลําบากข้ึน สาเหตุจากการขาด การเนนถึงคานิยมและบริบทของ
องคการ 
 1.4 ความไวเนื้อเช่ือใจ ซ่ึงมีอิทธิพลอยางมากตอการส่ือสารจะถูกเปล่ียนบทบาทไป
โดยท่ัวไปความเช่ือใจพัฒนามาจากการมีประสบการณและคานิยมรวมกัน มีการรับและการใหจึง
พัฒนาไดงายในการสื่อสารระหวางบุคคลแบบเห็นหนาคาตา สวนการสื่อสารโดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส
ตางๆ จะลดมิติซ่ึงเราคุนเคยลงไป 
 1.5 เทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอรจะปลูกฝงการคิดแบบเปนเสนตรง ขอมูลก็จะถูก
สนเทศดวยอัตราความเร็วสูงและสูงมากข้ึนเร่ือยตามวิวัฒนาการ ฉะนั้นบุคคลจะเร่ิมขาดความ
อดทนและไมคอยผอนปรนกับสไตลการส่ือสารของแตละบุคคลท่ีหลากหลายออกไป 

 2. ผลกระทบตอกระบวนการสนเทศขอมูลและการตัดสินใจ โดยท่ัวไป การตัดสินใจของ
องคกรมาจากการรับฟงขอมูลจากฝายตางๆ ในหนวยงาน เพราะฉะน้ันไมเพียงแตผูบริหารระดับสูง
เทานั้นท่ีจะเขามามีบทบาทในการประชุมตัดสินใจแตบุคลากรอื่นๆ ซ่ึงเกี่ยวของไมวาจะเปน
หัวหนา ผูบริหารระดับกลาง ฯลฯ ก็จะมีสวนในการชวยแกปญหาดวย แตเม่ือไมโครคอมพิวเตอร
สามารถทําหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ไดและเปนฐานขอมูล (Data Base) ขององคการไดเปน
อยางดี โดยท่ีผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดโดยตรงและรวดเร็ว โอกาสท่ีผูบริหารระดับสูง
จะตองอาศัยขอมูลจากการพูดคุยกับบุคคลระดับลางลงมาจึงนอยลง แนวโนมของการประชุม
ตัดสินใจจึงอาจประกอบไปดวยบุคคลระดับสูงเทานั้น การประชุมโดยผานโทรคมนาคมหรือการ
ประชุมทางไกล (Teleconference) ซ่ึงพัฒนาข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริหารระดับสูงเหลานี้ 
การตัดสินใจจึงใชเวลานอยลงและมุงไปที่งาน (Task-Oriented) มากกวาความสัมพันธของบุคคล 
(Socioemotion-Oriented) ซ่ึงหากพิจารณา ตามทฤษฎี Symtality ของแคทเทล (Cattell) ประสิทธิภาพของ
การตัดสินใจภายในกลุมยอยสูง เพราะสามารถใชเวลาในการประชุมตัดสินใจไดอยางเต็มท่ีโดยไม
ตองเสียเวลาแกไขความขัดแยง และยังคงรักษาสัมพันธภาพภายในกลุมเหมือนอยางการประชุม
แบบเห็นหนากัน แตส่ิงท่ีนาคิดก็คือ คอมพิวเตอรนี้อาจชวยในการตัดสินใจไดเฉพาะกับขอมูล
พื้นฐานหรือขอมูลที่ซํ้าซากในกิจกรรมประจําวัน แตสําหรับการตัดสินใจเร่ืองเฉพาะและเร่ืองท่ีเนน
การตีความตางจากการคิดเปนเสนตรงอยางมีเหตุผลแบบคอมพิวเตอรนั้นอาจเปนการยากที่จะใช
คอมพิวเตอรชวยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ปจจุบันในองคกรสวนใหญผูเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลกับผูใชขอมูลตัดสินใจมิใชบุคคลเดียวกัน ผลเสียจะเกิดแกองคการอยางมาก หากบุคลากร
ระดับลางนั้นขาดประสบการณและมีความรูเกี่ยวกับบริบทขององคการไมเพียงพอท่ีจะวิเคราะห
ขอมูลกับผูใชขอมูลตัดสินใจมิใชบุคคลเดียวกัน หากบุคลากรระดับลางนั้นขาดประสบการณและมี
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ความรูเกี่ยวกับบริบทขององคการไมเพียงพอท่ีจะวิเคราะหขอมูล ท้ังนี้มิไดหมายความวาหนาท่ี
ดังกลาวจะตองตกแกผูบริหารระดับสูงท้ังหมด แตทวาผูบริหารปจจุบันจําเปนท่ีตองรูกลไกการใช
เทคโนโลยีเหลานี้ เพื่อตรวจสอบหรือเรียกใชประกอบการตัดสินใจในเวลาที่จําเปน สําหรับการ
ประชุมทางไกล ซ่ึงเปนแนวโนมในอนาคต ผูประชุมไมสามารถเห็นบริบทการส่ือสารท้ังหมดจึง
อาจเกิดชองวางการตีความไดเชนกัน 

 3. ผลตอความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคการ ซ่ึงเทคโนโลยีไมเพียงแตเปล่ียนวิถีทาง
ในการดําเนินงานขององคการเทานั้น แตเทคโนโลยีกําลังเปล่ียนสัมพันธภาพทางดานการ
ประสานงานตามหนาท่ีและสัมพันธภาพทางดานมนุษยสัมพันธท่ัวไปของบุคลากรในองคการ
โอกาสในการรวมตัวแบบพบหนากัน เพื่อประสานและดําเนินงานหนึ่งๆ จะมีนอยลง การเรียก
บุคคลเขามาพบเพ่ือส่ังงานอาจไมมีความจําเปนอีกตอไป โดยปกติในการติดตอส่ือสารแบบพบหนา
กันนั้น นอกเหนือจากการไดพูดคุยกันในเร่ืองหนาท่ีการงานแลว บุคคลสามารถเขาสังคมและพูดคุย
กับบุคคลอื่นๆ ในเรื่องสวนตัวและเร่ืองท่ัวไป ซ่ึงการพูดคุยอยางไมเปนทางการนี้ นอกจากทําให
บุคคลผอนคลายจากงานท่ีทํา และทําใหบุคคลสามารถเขากับบุคคลอ่ืนไดแลวในแงของการส่ือสาร
ยังชวยใหเกิดความสนิทสนมคุนเคย เกิดการรับรูและเขาใจรวมกัน รวมไปถึงเกิดความไวเนื้อเช่ือใจ
ดวย 
 
 ความแตกตางของเทคโนโลยีสารสนเทศจากเทคโนโลยีอ่ืน 
 
 ครรชิต (2533 : 13-21) กลาววา เทคโนโลยีอ่ืน โดยจะเกี่ยวของเฉพาะกับสารสนเทศและ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของโดยมีลักษณะสําคัญคือ 
  1. เปนกิจกรรมที่ มีคาใชจายสูง  เพราะตองใชอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ              
ท่ีกาวหนา และราคาแพง เชน คอมพิวเตอร อุปกรณสํานักงานอัตโนมัติ และอุปกรณส่ือสารตางๆ 
รวมท้ังยังใชบุคลากรที่มีความรู ความสามารถมากกวาพนักงานท่ัวไป ซ่ึงจะตองมีคาใชจายในการ
จางสูงกวาปกติ 
  2. มีความสําคัญระดับวิกฤติ เพราะโลกในอนาคตเปนโลกท่ีมีการแขงขันกันดาน
เศรษฐกิจการคา ท้ังภายในประเทศ และระหวางประทศสูงมาก จึงตองใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ชวยเพิ่มขีดความสามารถในดานการแขงขันและการบริการ 
  3. เปนอาวุธดานกลยุทธท่ีสําคัญขององคกรหนวยตางๆ คือ การชวงชิงความ
ไดเปรียบในการแขงขัน การเพิ่มผลผลิต และสมรรถนะในการทํางาน การคนหาแนวทางใหม       
ในการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจใหมๆ 
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  4. มีผลกระทบตอการบริหารจัดการทุกระดับ เชน การใชคอมพิวเตอรท่ีเปล่ียน
จากการปฏิบัติงานประจําไปสูการเพิ่มความสะดวกสบายในการทํางานมากข้ึน 
 
 แนวความคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม (New Communication Technology 
Concept) 
 
 จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) สงผลให
เทคโนโลยีดานการติดตอส่ือสารเติบโตและไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว ในอดีตวงการส่ือสารมวลชน
อาจคุนเคยกับคําวา “เทคโนโลยีส่ือ” (Media Technology) ซ่ึงหมายความถึง เทคโนโลยีทุกชนิดท่ีมี
วัตถุประสงคและการนําไปใชท่ีจํากัดในเวลาใดเวลาหน่ึง เชน โทรศัพท วิทยุ โทรทัศน แตคําวา
เทคโนโลยีสารสนเทศน้ันมีความหมายกวางกวา ไดแก ดาวเทียม คอมพิวเตอร และส่ือมวลชน
อยางเชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ซ่ึงไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหมีความลํ้าหนามากข้ึน
ดวยระบบคอมพิวเตอร หรือดาวเทียม 
 
 Jarice H. and Uma N. (1990 : 3) ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูบนพื้นฐานของซิลิคอน 
ชิป (Silicon Chip) และอิเล็กทรอนิกสตางๆ ซ่ึงแฮนซัน และนารูลา ไดแบงประเภทของเทคโนโลยี
การส่ือสารเปน 2 นัย คือ 
  1. หมายความถึง ส่ือท่ีสามารถสงไดอยางแพรกระจาย (Big Media) เชน เครือขาย
คอมพิวเตอร โทรศัพท ดาวเทียม โทรทัศน วิทยุ วิดีโอ ซ่ึงมีโครงสรางของส่ือขนาดใหญ 
  2. หมายความถึง ส่ือท่ีใชเฉพาะจุด (Small Media) เชน พิมพดีด วิทยุสําหรับ               
อัดเทป โทรสาร เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองคิดเลข เปนตน 
 จากรายงานเร่ืองสังคมขาวสารและชีวิตของมนุษย ของสํานักงานคณะกรรมการการ
วางแผนนโยบายสังคมของประเทศญ่ีปุน (The Information Society and Human Life : p.11.) ได
อธิบายถึงกระบวนการของเทคโนโลยีสารสนเทศวาประกอบไปดวยเทคโนโลยีหลาย ๆ ดาน
ประกอบกัน ไดแก เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร (Computer Technology ) เทคโนโลยีการส่ือสาร
ทางโทรคมนาคม (Telecommunication Technology) และเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology) 
 
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญจะมีอิทธิพลตอสังคม และวิถีชีวิตของคนใน
สังคมนั้นๆ ซ่ึงอิทธิพลดังกลาว สามารถแบงออกเปน 2 ระยะ ไดดังตอไปนี้ 
  - ระยะแรก การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพัฒนาการทํางานในดานตางๆ     
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจัดการและบริหารของท้ังหนวยงานภาครัฐ
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และเอกชน ดวยการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในทางการเงิน การผลิต การควบคุมส่ิงประดิษฐ  
เปนตน 
  - ระยะท่ีสอง คอมพิวเตอรไดถูกเช่ือมตอกับชองทางการส่ือสารตางๆ เกิดการ
ส่ือสารระบบขอมูลเครือขายข้ึน กระบวนการในการสงและรับขอมูลขาวสารจึงดีข้ึนกวาเดิม เชน  
การสงขอมูลผานคอมพิวเตอรของหนวยงานในสวนกลางไปยังสวนภูมิภาค จากสํานักงานใหญไป
ยังสาขาตางๆ และจากสาขาตางๆ และจากบริษัทถึงลูกคา 
 
 ภายหลังการคนพบเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบใหม ซ่ึงเปนนวัตกรรมหน่ึงทางดานการ
ส่ือสาร นักวิชาการจํานวนมากไดศึกษานวัตกรรมของส่ือใหมเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
แพรกระจายนวัตกรรมคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) โดยเร่ิมการศึกษาต้ังแต
ประมาณป ค.ศ.1982 ซ่ึงเปนระยะเร่ิมตนของการเปล่ียนแปลงจากการใชไมโครคอมพิวเตอร         
ซ่ึงเปนคอมพิวเตอรขนาดใหญ ราคาแพง ซ่ึงจะมีในสถาบันใหญ ๆ มาเปนคอมพิวเตอรสวนบุคคล    
ซ่ึงมีราคาถูก สามารถเปนเจาของไดงายกวา 
 
 คอมพิวเตอรสวนบุคคลไดรับการยอมรับอยางมากจากสถาบันทางสังคมตาง ๆ ไมวาจะ
เปนครอบครัว สถาบันการศึกษา หรือแมแตองคกรธุรกิจตางๆ ในป ค.ศ.1982 ไดมีการสํารวจพบวา  
คอมพิวเตอรสวนบุคคลไดแพรกระจายไปในกลุมผูใชจํานวนหน่ึงในรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 
และในป ค.ศ.1986 พบวาในสหรัฐอเมริกามีการใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลอยางแพรหลาย 
 จากการศึกษาของโรเจอร (1983) พบวา กวาคร่ึงหนึ่งของผูใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลในรัฐ
แคลิฟอรเนียรับขาวสารเร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลจากการพูดคุยกับเพื่อน และบุคคลใน
ครอบครัว แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการส่ือสารระหวางบุคคลในการใหความรูในเร่ืองของ
เทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบใหมแกผูรับสาร 
 การใชเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบใหมในระยะแรกจะเกิดข้ึนกับกลุมเล็ก ๆ โดยปกติจะ
มีผูใชหรือผูยอมรับในนวัตกรรมนั้นประมาณรอยละ 5 – 10 ของจํานวนสมาชิกในสังคม ซ่ึงใน
ประเทศญ่ีปุนเรียกกลุมนี้วากลุมตลาดรอน (Hot Market Group) คนกลุมนี้จะมีพฤติกรรมท่ีชอบใช
นวัตกรรมทางการส่ือสารทุกชนิดที่เกิดข้ึนใหม เปนกลุมท่ีตองการใชเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบ
ใหมในอัตราสูง 
 
 ลักษณะของเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบใหม 
 เทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบใหมท่ีสําคัญ ไดแก 
 1. ไมโครคอมพิวเตอร และเครือขายคอมพิวเตอร เชนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

DPU



 
 

 

 
75 

 2. การประชุมทางไกล (Teleconferencing) ไดแก Video Teleconferencing Computer 
Teleconferencing , Audio Teleconferencing 
 3. Teletext เปนรูปแบบการบริการขาวสารแบบโตตอบทางหนาจอโทรทัศน 
 4. Videotext เปนรูปแบบการบริการขาวสาร โดยสงขาวสารจากคอมพิวเตอรสวนกลาง  
มายังจอวิดีโอ จํานวนของภาพและขอมูลไมจํากัด ข้ึนอยูกับความสามารถของคอมพิวเตอรท่ีอยูใน
ระบบ Videotext 
 5. เคเบิลทีวีแบบตอบโตได สามารถสงขาวสารท้ังภาพและเสียงไปทางเคเบิลมายังบาน             
และสามารถโตตอบกับส่ือได เชน TV on Demand 
  6. ดาวเทียมส่ือสาร 
 
 ความแตกตางระหวางเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบใหมกับส่ือมวลชน 
 Sheizaf R. (1984) เทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบใหมมีความแตกตางจากส่ือมวลชน ดังนี้ 
 1. มีลักษณะการโตตอบ (Interactivity)  การโตตอบเปนส่ิงสําคัญของระบบการส่ือสาร
รูปแบบใหม เชน การตอบโตระหวางผูใช เครือขายอินเทอรเน็ตโดยผานคอมพิวเตอรสวนบุคคล   
ทําใหเกิดการส่ือสารระหวางบุคคลผานเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม ลักษณะการตอบโต         
ในส่ือใหมเหลานี้จะไมมีในส่ือมวลชน ส่ือใหมนี้มีศักยภาพในการเขาถึงตัวบุคคลแตละคนได
มากกวา การตอบโตระหวางบุคคลโดยผานคอมพิวเตอรนี้จะทําใหผูใช เกิดการปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอยูในเครือขายเดียวกัน ดังนั้นส่ือใหมนี้จึงตองประกอบไปดวยระบบการส่ือสารแบบ
ใหมผสมผสานกับส่ือระหวางบุคคล 
 การตอบโตเปนระบบของการส่ือสารท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีตองการมากกวา ท้ังนี้เพราะทํา
ใหพฤติกรรมการส่ือสารเกิดความถูกตองไดมากกวา ไดรับประสิทธิผลไดมากกวา และไดรับความ
พึงพอใจจากการมีสวนรวมในกระบวนการส่ือสารมากกวา 
 2. ส่ือใหมเหลานี้ มีลักษณะ De – massified คือ ส่ือมวลชนจะถูกลดบทบาทในการเปนผูสง
ขาวสาร การแลกเปล่ียนขาวสารจะเกิดข้ึนโดยบุคคลแตละคนในกลุมผูรับสารขนาดใหญ ผูบริโภค
ส่ือเปนผูเลือก และตัดสินใจในการการส่ือสารดวยตนเอง ผานส่ือใหมซ่ึงสามารถควบคุมไดเอง 
 3. เทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบใหม มีความสามารถในการสงและรับขาวสารตางๆ       
ในเวลาท่ีสะดวกตอบุคคลแตละคน (Asynchronous) เชน การสงขาวผาน E – Mail ในเครือขาย
อินเทอรเน็ต ผูใชสามารถสงและรับขาวสารตางๆ ไดตามความสะดวกของตนเอง สําหรับกรณีของ
การส่ือสารผายโทรศัพท ไมไดมีลักษณะเชนนี้ เนื่องจากหากโทรศัพทไป ณ ท่ีท่ีไมมีใครอยู ผูรับ
สารก็จะไมสามารถทราบไดวามีใครติดตอมาหาบาง หรือหากทราบแลวติดตอกลับไปยังตนสาย   
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ตนสายก็อาจไมอยูหรืออยูในเวลาท่ีไมสะดวกในการสนทนาก็ได ดวยความสามารถดังกลาว            
จึงทําใหส่ือใหมสามารถเขาถึงตัวผูใชไดมากกวาส่ือมวลชน 
 
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตนและเทคโนโลยีสารสนเทศดังรายละเอียดขางตน  
กลาวไดวาแนวคิดดังกลาว มีจุดเร่ิมตนจากการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีมีวิวัฒนาการ มาอยาง
ตอเนื่อง อัลวิน  ทอฟเลอร (Alvin Toffler) ไดแบงยุคอารยธรรมทางเทคโนโลยีการสื่อสารของ
มนุษย เปน 3 ยุค โดยเปรียบเทียบกับคล่ืน 3 ลูก ซ่ึงยุคปจจุบันนี้เทคโนโลยีไดพัฒนาเขาสูยุค
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร ท่ีมีการพัฒนาคอมพิวเตอรใหมีขนาดเล็กลงเทากระเปา (Pocket 
Computer) ราคาถูกลง สามารถนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนมากข้ึนต้ังแตระดับ
อุตสาหกรรมมาสูระดับบุคคล โดยใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer : PC) เช่ือมตอ
กับศูนยคอมพิวเตอรของธนาคารและรานคา หนวยราชการ บานเพื่อน เพื่อติดตอส่ือสารกันไดอยาง
รวดเร็ว สามารถนําขอมูลถายทอดไปยังผูรับไดอยางรวดเร็วและบรรจุปริมาณขาวสารไดมากมาย
ในเวลาเดียวกัน เชนเดียวกับ การนําคอมพิวเตอรมาใชรวมกับระบบการจัดซ้ือจัดจางพัสดุภาครัฐ                            
หรือ e – Procurement เปนตน 

 

 ท้ังนี้หนวยงานราชการในยุคปจจุบันก็ไดเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน  
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของคนในหนวยงานราชการ หรือก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม อันเกิดจากความตองการขาวสารขอมูล ยอมทําใหองคกรตองปรับตัวใหสอดคลองกับ
สภาพเง่ือนไขใหม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสมดุลและอยูรอดขององคการ แตขณะเดียวกันก็ทําให
เกิดผลกระทบตางๆ ภายในองคการไดเชนกันจากการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช  
 จากท่ีกลาวมาแลวนั้นอาจพอสรุปไดวาระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบ
ออนไลนดวย e – Procurement ม ีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพัฒนาการทํางานในดานตางๆ 

ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตามการเปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัฒนน่ันเอง   
 
 
2.5  แนวความคิดเก่ียวกับทฤษฎีการส่ือสารภายในองคกร (Commuication In The Organization) 
 

การส่ือสารเปนเคร่ืองมือสําคัญยิ่งสําหรับการใชสรางและประสานความเขาใจถึงกันพรอม
กับเช่ือมโยงถึงขาราชการท่ีอยูภายในใหเขาใจตรงกันและเกิดความนิยมชมชอบไดดวยกัน และการ
ส่ือสารยังเปนระบบและกลไกที่สําคัญตอการตัดสินใจในทางการบริหารของผูบริหารทุกคน
ในขณะกําลังบริหารงานในองคกร ซ่ึงหากขาวสารขอมูลในระบบการส่ือสารดีพรอมก็จะชวยให

DPU



 
 

 

 
77 

การตัดสินใจมีประสิทธิภาพได ในเวลาเดียวกันการส่ือสารยังมีความสําคัญสําหรับการชวยใหการ
ปฏิบัติงานกับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement เปนไป
โดยสะดวกราบร่ืนอีกดวย 
  
 นิยามการสื่อสารในองคกร 
 การส่ือสารภายในองคกร เปนการแสดงออกและแปลความหมายระหวางหนวยการ
ติดตอส่ือสารตาง ๆ ท่ีอยูภายในองคกร (สมยศ นาวีการ,2527:4) 
 ฮิวสแมน (Huseman,1973 : 14) และคณะ เห็นวาการส่ือสารภายในองคกรข้ึนอยูกับ
รูปแบบของการจัดการองคกร แรงผลักดันใหเกิดกําลังใจในการทํางานและความสามารถ         
ความชํานาญในการส่ือสาร เชน การฟง การพูด การเขียน การสัมภาษณ การอภิปราย นอกจากน้ียัง
มีนักทฤษฏีการส่ือสารอีกหลายทานท่ีเนนอยูท่ีชองทางการส่ือสาร เชน การเขียนรายงาน การเขียน
จดหมายโตตอบ การบันทึก วารสารภายใน จุลสาร จดหมาย เปนตน 
 การส่ือสารในองคกร คือ กระบวนการแลกเปล่ียนขาวสารระหวางบุคคลทุกระดับ           
ทุกหนวยงาน โดยมีความสัมพันธกันภายใตสภาพแวดลอม บรรยากาศขององคกร ซ่ึงสามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามกาลเทศะ บุคคล ตลอดจนสาระเร่ืองราว และวัตถุประสงคของการส่ือสาร         
(กริช สืบสนธ์ิ,2537 : 64) 
 การส่ือสารในองคการ ไดแก ขายงานท่ีเช่ือมโยงสมาชิกในองคกรเขาดวยกัน และทําหนาท่ี
ในฐานะเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหองคกรดํารงอยูภายใตสภาวะแวดลอมนั้นๆ  
 การส่ือสารในองคกรเปรียบเสมือนเครือขายของความสัมพันธระหวางสมาชิกภายใน
องคกร ซ่ึงจะเปนตัวบงบอกถึงลักษณะโครงสรางและความสัมพันธท้ังหมดที่มีอยูในองคกร 
(Gerald M. Goldhaber,1993) 
 Michael Hammer และ Steven A. Stanton (1994) ไดกลาวถึงหลักการส่ือสารเพ่ือใหการ
ปรับเปล่ียนระบบการทํางานประสบผลสําเร็จ คือ 
 1. แบงผูรับสารในองคแแกเปนกลุม เพื่อกําหนดเปนแผนการส่ือสาร ไมวาจะเปนเร่ืองของ
ผูสงสาร เนื้อหาของส่ือ ส่ือ และผูรับสาร เพราะแตละกลุมจะมีปฏิกิริยาตอการเปล่ียนแปลงใน
วิธีการที่แตกตางกัน และขาวสารท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงระบบการทํางานตองจัดเตรียม             
ใหเหมาะสมกับลักษณะและความตองการของแตละกลุม ซ่ึงหมายถึงระยะเวลาท่ีแตกตางกัน ส่ือท่ี
ใชจะแตกตางกัน 
 2. ใชส่ือในการสงสารหลายๆ ชองทาง เพราะส่ือแตละประเภทมีคุณสมบัติแตกตางกันและ
มีผลตอบุคคลแตกตางกัน โดยการใชวิธีการใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ท้ังนี้เพราะการปรับเปล่ียน
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ระบบการทํางานตองใชระยะเวลานาน การใชส่ือใดส่ือหนึ่งโดยเฉพาะ จะทําใหเกิดความเบ่ือหนาย
แกผูรับสารได ดังนั้นควรใชส่ือท่ีหลากหลาย 
 3. การเผยแพรขาวสารเร่ืองการปลับเปล่ียนระบบการทํางานควรใชบุคคลหลายระดับเขามา
มีสวนรวมในการเผยแพรกระจายขาวสาร และควรส่ือในเร่ืองเดียวกัน ความหมายเดียวกัน แตใน
ทัศนะท่ีแตกตางกัน 
 4. เนื้อหาขาวสารตองมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจงและเขาใจงาย โดยกําหนดวัตถุประสงค 
กระบวนการ ผลความกาวหนา และปญหาท่ีเกิดข้ึน ขอมูลขาวสารควรเผยแพรอยางสมํ่าเสมอ 
 5. เนนการส่ือสารโดยยํ้าถึงเร่ืองการปรับเปล่ียนระบบการทํางานเพ่ือเปนแรงเสริม 
 6. ยึดถือความซ่ือสัตยเปนนโยบายหลัก เพื่อสรางความนาเช่ือถือ และความไววางใจ 
 7. การส่ือสารในเร่ืองการปรับเปล่ียนระบบการทํางานตองเช่ือมโยงกับความรูสึกของ
ขาราชการในองคกร 
 8. การส่ือสารตองสรางความปรองดองกัน ซ่ึงทําใหลดความรูสึกท่ีไมดีสําหรับผูท่ีตอตาน
ความเปล่ียนแปลง และเพื่อใหบุคคลในองคกรไดเล็งเห็นถึคุณคาของการปรับเปล่ียน 
 9. การส่ือสารตองมองเห็นไดในประเด็น ปญหา ซ่ึงทีมงานตองอาศัยประสบการในการ
กําหนดประเด็น 

10. ตองเปนการส่ือสารแบบสองทาง เพราปฏิกิริยายอนกลับเปนส่ิงสําคัญ เนื่องจากจะ
แสดงถึงประสิทธิภาพของการส่ือสารวาผูสงสารและผูรับสารมีความเขาใจในสารท่ีสงไปตรงกัน 

 
นอกจากนี้ Timothy Galpin (1995) ยังมีหลักในการดําเนินงานดานการสื่อสารถึงการ

เปล่ียนแปลงในองคกรใหมีประสิทธิผลเสริมจากหลักการของ Michael Hammer และ Stanton             
อีกวา ขาวสารนนตองเชื่อมโยงและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการปรับเปล่ียน เพื่อเปนการ
ช้ีแจงเหตุผลและทําความเขาใจถึงความจําเปนท่ีตองดําเนินการ นอกจากนี้ ตองมีการเนนย้ําอยู
ตลอดเวลาเพื่อกระตุนใหเกิดการปฏิบัติ ดังนั้น จึงตองมีการวางแผนการดําเนินงานดานการส่ือสาร
เปนอยางดี และจะตองเกิดข้ึนกอนกระบวนการอื่น ๆ ท้ังหมด ท่ีสําคัญเพ่ือเปนการหลีกเล่ียงการ
ตอตานท่ีอาจเกิดข้ึน 

Timothy Galpin (1995) ไดลาวถึงส่ิงท่ีตองพยายามหลีกเล่ียงความผิดพลาดอันอาจจะเกิด
จากการส่ือสารในชวงของการเปล่ียนแปลง คือ 

1. การใหขาวสารโดยอาศัยการส่ือสารอยางเปนทางการอยางเดียว อาจทําใหเกิดการส่ือสาร
อยางไมเปนทางหรือท่ีเรียกวาขาวลือได ดังนั้น จึงควรท่ีจะวางกลยุทธการส่ือสารโดยใหมีการ
ส่ือสารท่ีรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 
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2. การที่มีหนวยงานรับผิดชอบดานการส่ือสารทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการถายทอด
ขาวสารจากฝายบริหารถึงขาราชการในองคกรนั้น อาจทําใหขาราชการตีความวา ผูบริหารไม
สามารถอุทิศเวลาและขาดความเอาใจใสท่ีจะส่ือสารถึงขาราชการโดยตรง จึงอาจทําใหขาราชการมี
ทัศนคติท่ีไมดีตอการเปล่ียนแปลงได 

3. การส่ือสารท่ีคลุมเครือ อาจทําใหเกิดการเขาใจผิดได จึงควรท่ีจะส่ือสารใหชัดเจนและ
ใหความกระจางชัดในเหตุการณอยางเพียงพอ 

4. การที่ไมมีการวางแผนการดําเนินงานดานการส่ือสารท่ีดีพอ ไมมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของกาารส่ือสาร อาจทําใหการส่ือสารประสบความลมเหลวได จึงควรท่ีจะวางแผนการส่ือสารใหมี
ความสอดคลองกับเหตุการณในแตละชวงของการเปล่ียนแปลง 

5. ขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูงท่ีมีไมเพียงพอ อาจสงผลกระทบตอผูบริหารระดับกลาง
และระดับตนดวย เนื่องจากผูบริหารระดับกลางและระดับตนไมสามารถท่ีจะถายทอดขาวสารใหแก
ขาราชการไดอยางเต็มท่ี จึงทําใหขาราชการไมรับทราบขอมูลขาวสารที่เพียงพอ และทําใหไมให
ความรวมมือกับโครงการได 

6. การปดกั้นชองทางการส่ือสาร ทําใหไมมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท้ังจากฝายบริหาร
และผูปฏิบัติงาน จึงควรท่ีจะสงเสริมและเปดโอกาสใหท้ังสองฝายแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นเพื่อ
รับทราบปฏิกิริยาตอบสนองซ่ึงกันและกัน เพ่ือเปนการพัฒนาขาวสสารและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การส่ือสารดวย 

 
ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ ตองมีการวางแผนหรือกําหนดกลยุทธใหมีความสอดคลองกับเหตุการณ

และสภาพแวดลอมท่ีจะทําใหสมาชิกในองคกรสามารถเขาใจถึงเร่ืองราวตาง ๆ ไดอยางถูกตองมาก
ท่ีสุด และส่ิงสําคัญคือ ตองเปดโอกาสใหทุกฝายสามารถแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกันได            
โดยอาศัยการกําหนดกลยุทธการส่ือสารมาเปนส่ือกลางในการทําใหการปรับเปล่ียนระบบการ
จัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement บรรลุผลสําเร็จได เพื่อให
ขาราชการสํานักงานปลัดเกิดการรับรู ใหความรวมมือ และใหการยอมรับในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 นอกจากนี้ Barnard (1966) กลาววา การดํารงคอยูขององคกร ข้ึนอยูกับความสามารถของ
บุคคลท่ีจะติดตอส่ือสารและความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานมุงไปสูเปาหมายรวมกัน ดังนั้นหนาท่ี
ประการแรกของผูบริหารคือ การพัฒนาบํารุงรักษาสภาพของระบบของการติดตอส่ือสาร อํานาจ
หนาท่ีอยูกับความเต็มใจยอมรับของบุคคล ซ่ึงบุคคลจะยอมรับขาวสารเม่ือเปนไปตามเง่ือนไข 
ดังตอไปนี้ 

1. บุคคลสามารถเขาใจขาวสารได 
2. บุคคลเช่ือวาขาวสารสอดคลองกับความมุงหมายขององคกร 
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3. บุคคลเช่ือวาขาวสารสอดคลองกับผลประโยชนสวนบุคคลของเขา 
4. บุคคลสามารถปฏิบัติตามขาวสารไดท้ังรางกายและจิตใจ 
นอกจากนี้ Barnard ยังไดมองเทคนิคของการติดตอส่ือสารวาเปนส่ิงสําคัญตอการบรรลุถึง

เปาหมายขององคกร และเปนแหลงท่ีมาของปญหาในองคกร (สมยศ นาวีการ,2527 : 14) 
การส่ือสารจึงเปนประบวนการข้ันพื้นฐานท่ีมีความจําเปนสําหรับองคกร เปนส่ิงท่ีทําให

องคกรดําเนินอยูไดและเปนกิจกรรมท่ีเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางสมาชิกของ
องคกร การส่ือสารเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความสําเร็จหรือความลมเหลวได 

การส่ือสารภายในองคกรจะเปนการส่ือสารจากผูบริหารระดับสูงลงมาสูขาราชการระดับ
ลางโดยใชชองทางการส่ือสารหลาย ๆ ทางเพื่อจะไดสงสารใหถึงกับผูรับสารไดอยางถูกตองและ
ครบถวน โดยผูสงสารจะทําการสงสารในเร่ืองท่ีตรงกับประเด็นและเปาหมายขององคกรเพื่อส่ือ
ใหกับผูรับสารทราบถึงสภาวการณ บรรยากาศ และสภาพแวดลอมตาง ๆ ขององคกรในปจจุบัน 

ฟรานซิส (Francis,1987) กลาววา การท่ีองคกรใดประสบความสําเร็จไดมากกวาองคกรอ่ืน
นั้นเปนเพราะพนักงานรวมแรงรวมใจทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีรวมกัน มีความสามัคคี มีความ
พยายามท่ีจะรวมตัวเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ใหเปนองคกรท่ีเขมแข็ง ปละมีการตัดสินใจอยางถูกตอง 
อันเปนส่ิงท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคพื้นฐานของทฤษฏีการส่ือสารในองคกร 4 ประการ 
ดังตอไปนี้ 

1. การติดตอส่ือสารเพ่ือใหทัศนะเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
2. การติดตอส่ือสารเพ่ือกอใหเกิดการรวมความพยายามเขาดวยกัน 
3. การติตอส่ือสารเพ่ือคงไวซ่ึงความสมบูรณเขมแข็งขององคกร 
4. การติดตอส่ือสารเพ่ือการตัดสินใจท่ีถูกตอง 
 
วัตถุประสงคพื้นฐานของทฤษฏีการส่ือสารในองคกร 4 ประการขางตน มีลักษณะ

ดังตอไปนี้ 
1. การติดตอส่ือสารเพ่ือใหทัศนะเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนการติดตอส่ือสารท่ี

ผูบริหารใชดําเนินิจกรรมขององคกรใหบรรลุเปาหมาย โดยท่ีผูบริหารจะเปนผูกําหนดทิศทาง
วัตถุประสงคสําคัญก็คือ ผูบริหารตองทราบวาอะไรคือปจจัยท่ีมีผลตอความอยูรอดขององคกรแลว
พยายามส่ือสารใหขาราชการรับรู ซ่ึงการท่ีจะทําไดสําเร็จหรือไมนั้นข้ึนอยูกับองคประกอบยอย 3 
ประการคือ 

 ประการท่ี 1 คือ การใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมภายในองคกร ไดแกการ
แสวงหาโอกาสส่ือสารกับโลกภายนอกเพื่อสงเสริมเผยแพรภาพลักษณท่ีดีขององคกร คอยติดตาม
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ความกาวหนาดานตาง ๆ และพิจารณาปองกันกําจัดส่ิงท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานขององคกร
ไปพรอมกัน 

 ประการท่ี 2 คือ การกําหนดเปาหมายในอนาคตท่ีองคกรตองการใหชัดเจน แลว
ส่ือใหขาราชการไดรับรูอยางแจมแจงวาองคกรกําลังมุงไปในทิศทางใด ไดแก การกอใหขาราชการ
เกิดแรงดลใจ เกิดแรงกระตุน มองเห็นการณไกล เขาใจแจมใแจง และรูจักใชวิจารณญาณท่ีดี 

 ประ การท่ี 3 คือ การบริหารแบบจูงใจ ไดแก การท่ีสามารถจูงใจใหขาราชกาทํา
ตามแผนท่ีกําหนดไวเพื่อใหเปาหมายในอนาคตท่ีกําหนดไวเปนจริงข้ึนมาได ซ่ึงก็คือ ความสามารถ
ของผูบริหารในอันท่ีจะเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของขาราชการรวมท้ังการสรางบรรยากาศ
และมาตรฐานการทํางานท่ีดีดวย 

2. การติดตอส่ือสารเพื่อกอใหเกิดการรวมความพยายามเขาดวยกัน ในการติดตอส่ือสาร
เพื่อกอใหเกิดการรวมความพยายามเขาดวยกัน จะตองอาศัยองคประกอบยอย 3 ประการ คือ 

 ประการท่ี 1 ตองมีกลไกและมีความพยายามในการประสานและรวบรวมผูท่ีมี
ความสามารถในดานท่ีประสงคอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพในทุกระดับ 

 ประการท่ี 2 ตองมีโครงสรางหรือผังองคกรท่ีกอใหเกิดประโยชน และเอ้ือตอการ
ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 ประการท่ี 3 ตองมีการส่ือสารจากเบ้ืองบน ในลักษณะท่ีชวยใหขาราชการสามารถ
ทํางานไดดีข้ึน สามารถมองเห็นภาพรวมองคกร เขาใจวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบวินัย และ
วิธีการปฏิบัติงานในองคกรอยางชัดแจง 

3. การติดตอส่ือสารเพ่ือคงไวซ่ึงความสมบูรณเขมแข็งขององคกร ในการติดตอส่ือสารเพ่ือ
คงไวซ่ึงความสมบูรณเขมแข็งขององคกร จะตองอาศัยองคประกอบยอย 3 ประการ คือ  

 ประการท่ี 1 การมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
 ประการท่ี 2 การมีความยุติธรรมตอกันโดยปราศจากอคติ 
 ประการท่ี 3 การมีความสมัครสมานสามัคคี รวมมือรวมใจเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

ซ่ึงรวมท้ังการพยายามหลีกเล่ียงกิจกรรมหรือส่ิงท่ีจะกอใหเกิดความบาดหมางตอกัน 
4. การติดตอส่ือสารเพ่ือการตัดสินใจท่ีถูกตอง เปนการจัดโครงสรางทางการส่ือสารและ

การแปลขอมูลอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูบริหารไดรับรูขาวสารอยางถูกตองทันเวลา ซ่ึงจะตอมี
องคประกอบยอย 3 ประการคือ 

 ประการท่ี 1 การสงขอมูลขาวสารข้ึนสูเบ้ืองบนถึงผูบริหารไดทันเวลาและไม
บกพรอง 

 ประการท่ี 2 การบริหารการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวกและ
ประหยัด 
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 ประการท่ี 3 การที่ท้ังผูสงสารและผูรับสารตางมีทักษะท่ีดีในการติดตอส่ือสาร 
กลาวคือในดานผูสงสารตองมีความสามารถในการส่ือสารอยางมีประสิทธิผล สวนผูรับสารก็ตองมี
การรับรูอยางถูกตอง มีการแสดงกิริยาตอบรับ รูจักฟงผูอ่ืน มีความเปนปูนํา มีเหตุมีผล รูจัก
แกปญหา รูจักการตัดสินใจ รูจักใหคําปรึกษา รูจักวิธีติดตอกับผูท่ีเฉ่ือยชา มีความสามารถในการ
ฝกอบรม มีความคิดสรางสรรค รวมท้ังมีทักษะท่ีดีในการส่ือสารท้ังดวยการเขียนและดวยวาจา 

 
สรุปวาการส่ือสารเปนกระบวนการข้ันพื้นฐานท่ีมีความจําเปนสําหรับองคกร เปนส่ิงท่ีทํา

ใหองคกรเดําเนินอยูไดและเปนกิจกรรมท่ีเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางสมาชิก
องคกร การส่ือสารเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความสําเร็จหรือลมเหลวได 

 
บทบาทของการส่ือสารในองคกร 
การส่ือสารในองคกร เปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน ชวยสรางความสัมพันธอันดี เกิดความ

เขาใจ ความไววางใจ ชวยใหการปฏิบัติงานราบร่ืน ประสานกันจนบรรลุเปาหมายขององคการอยางมี
ประสิทธิภาพ (กริช สืบสนธ์ิ,2537 : 198)  

การส่ือสารนับวาเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะทําใหหนาท่ีตาง ๆ ขององคกรดําเนินไปอยาง
ราบร่ืน และชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน และระหวางผูปฏิบัติงาน
กับองคกร (เสนาะ ติเยาว,2530 : 23) 

Frank และ Brownel (เปรมศิริ นิมิตรมงคล,2536) ไดกลาวถึง การส่ือสารภายในองคกรวามี
แนวคิดอยู 4 แนวคิด คือ 

1. แนวคิดเชิงเหตุผล เราสามารถควบคุมคนใหอยูในระเบียบไดโดยใชโครงสรางกฏเกณฑ 
และเปาหมาย โดยมีระบบขาวสารขอมูล และกระบวนการตัดสินใจเปนปจจัยสําคัญในการกอใหเกิด
ประสิทธิภาพขององคกร 

2. แนวคิดเร่ืองวัฒนธรรมในองคกร เนนเร่ืองคานิยม ความหมายรวมกัน วัฒนธรรมประเพณี 
แนวคิดนี้มุงวิเคราะหถึงวิธีการระตุนคนในองคกร 

3. แนวคิดเร่ืองการใชอํานาจ มองวา อํานาจ ความขัดแยงและการระจายทรัพยากร คือ ประเด็น
หลักในการวิเคราะหองคกร การปรับปรุงประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนโดยใชยุทธศษสตรการเปล่ียนแปลงและ
การบริหารความขัดแยง 

4. แนวคิดเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนแนวคิดท่ีมองวาการประสานกันระหวางองคกรกับ
คนในองคกร จะชวยสรางผลใหเกิดประโยชนตอท้ังสองฝาย บุคลากรถือวาเปนทรัพยากรที่มีคามากท่ีสุด 
ดังนั้นระบบผลตอบแทน รางวัลกระตุนและจูงใจบุคลากร การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน รวมท้ัง
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การสรางส่ิงแวดลอมในการทํางาน นํามาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพองคกรการบรรลุเปาหมายของท้ัง
บุคลากรและองคกร 

จากแนวคิดเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ช้ีใหเห็นวา การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะทําให
สามารถสรางกระบวนการเรียนรูใหแกคนในองคกรได และนําไปสูการเปล่ียนแปลงในตัวบุคคล ซ่ึงมี
ข้ันตอนในกระบวนการเปล่ียนแปลงของตัวบุคคล ตามแผนภูมิท่ี 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4  แผนภูมิ ข้ันตอนในกระบวนการเปล่ียนแปลงตัว 
 
 ในการวิเคราะหการปรับเปล่ียนใหองคกรมีประสิทธิภาพนั้น ควรใชท้ัง 4 แนวคิดผสมผสานกัน 
ซ่ึงไดแก แนวคิดเชิงเหตุผล แนวคิดเร่ืองวัฒธรรมในองคกร แนวคิดเร่ืองการใชอํานาจ และแนวคิด
เร่ืองการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใชปจจัยการส่ือสารเขามาชวยในการเปล่ียนแปลงปรับปรุง        
ซ่ึงกอใหเกิดการเรียนรู มีแนวคิด ทัศนคติใหมๆ และการปฏิบัติใหมอันจะสงผลดีตอองคกร 
 
 ความสําคัญของการติดตอส่ือสารในองคกร 
 การติดตอส่ือสารในองคกรมีความสําคัญสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน คือเปนเคร่ืองมือ
สําคัญของฝายบริหารในการบริหารงาน ชวยสรางความสัมพันธอันดีแกทั้งสองฝาย ทําใหเกิดความ
เขาใจการปฏิบัติภารกิจของทุกหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค เกิดการพัฒนาและการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
 ประเภทและลักษณะของการส่ือสารภายในองคกร 
 การส่ือสารภายในองคกรสามารภจําแนกไดหลายประเภท ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเกณฑท่ีนักวิชาการ        
ตาง ๆ ไดใชเปนหลักในการจําแนก ซ่ึงเกณฑท่ีใชในการจําแนกก็แตกตางกันไป และการส่ือสาร         
แตละประเภทสามารถแจกแจงตามแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 

1. การรับรู 
2. ความเขาใจ 
3. เกิดความเช่ือ 
4. เกิดความพยายามที่จะทํา 
5. ตองการรางวัล 
6. ตรวจสอบ 
7. เอื้อํานวยตอระบบ 

 
 
 
 

    กระบวนการเรียนรูโดยผานสื่อ 
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 1. จําแนกตามทิศทางการส่ือสารแบงเปน 2 แบบ คือ 
 1.1 การส่ือสารแบบทางเดียว (One-way Communication) เปนการส่ือสารท่ีผูส่ือสารหรือ
ผูบังคับบัญชา ถายทอดขาวสารหรือคําส่ังสูผูรับสารหรือผูใตบังคับบัญชา มีลักษณะเปนเสนตรงไม
เปดโอกาสใหผูรับสารไดเปนฝายใหการส่ือสารแลกเปล่ียนกัน ไมมีการยอนกลับหรือดูปฏิกิริยา
ของผูรับสาร ทําใหขอมูลยอนกลับไปท่ีจะไปถึงผูสงสารนั้นมีนอยหรือไมมีเลย หรือมิฉะนั้นผูให
การส่ือสารก็ไมใสใจกับปฏิกิริยายอนกลับ คําส่ังของผูบริหารระดับสูงหรือผูบังคับบัญชาอาจ
สงผานส่ือในประกาศตาง ๆ หรือหนังสือเวียนขาวสารขององคกร เปนตน การส่ือสารแบบทางเดียว
มีขอไดเปรียบคือ สามารถสงสารไดอยางรวดเร็ว 
 1.2 การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เปนการส่ือสารท่ีผูสงสารและ
ผูรับสารสามารถสงขาวสาร และแลกเปล่ียความคิดเห็นระหวางกันและกัน การส่ือสารแบบสอง
ทางผูสงสารจะใหความสนใจกับปฏิกิริยายอนกลับของผูรับสาร ซ่ึงนับวาเปนส่ิงจําเปนมากสําหรับ
การบริหาร เชน หัวหนางานท่ีทําหนาท่ีเปนผูสงสารและรับสารจากลูกนองในขณะเดียวกันการเปด
โอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็น และความเขาใจในเร่ืองตาง ๆ นับเปนการลด
ชองวางของการส่ือสารท่ีดี 
 
 การส่ือสารแบบทางเดียวจะไดผลก็ตอเม่ือผูรับสารมีทัศนคติแนวเดียวกับผูสงสารท่ีสงไป
และมีการศึกษาอยูในระดับตํ่า สวนการส่ือสารแบบสองทางน้ันเปดโอกาสใหผูรับสารโตตอบ
เหตุผลกับผูสงสารได จะไดผลดีในการเปล่ียนทัศนคติของผูมีแนวคิดไมตรงกับการส่ือสารท่ีสงไป
และมีการศึกษาอยูในระดับสูง 
 เลวิตต (Leavitt, 1964) ไดทดลองเปรียบเทียบการส่ือสารแบบทางเดียวกับการส่ือสารแบบ
สองทาง สรุปไดดังนี้ 
  1. การส่ือสารแบบทางเดียวรวดเร็วกวาการส่ือสารแบบสองทาง 
  2. การส่ือสารแบบสองทางมีความถูกตองแมนยํากวาการส่ือสารแบบทางเดียว 
  3. การส่ือสารแบบสองทางสามารถสรางความม่ันใจแกผูรับสารมากกวาการ
ส่ือสารแบบทางเดียว 
  4. การส่ือสารแบบทางเดียวจะมีความถูกตองแมนยํานอยกวา แตมีความเปน
ระเบียบมากกวาการส่ือสารแบบสองทาง 
 
 นอกจากนี้ Leavitt ยังพบวาการท่ีผูบังคับบัญชาใชการส่ือสารแบบทางเดียวมีผลให
ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกหดหูมากกวาผูบังคับบัญชาท่ีใหมีการส่ือสารแบบสองทางอันจะทําให
ผูใตบังคับบัญารูสึกสนุกสนานกับงาน 

DPU



 
 

 

 
85 

 สําหรับระบบราชการจะมีโครงสรางการบริหารงานท่ีสลับซับซอนมาก เพราะฉะน้ันระบบ
การส่ือสารท่ีดีก็ควรเปนการส่ือสารท่ีมีความตอเนื่องและเปนท่ีกระจางและตรงกัน ผูบริหารทุก
ระดับควรจะตองทําหนาท่ีประสานงาน ใหขาวสารระหวางผูบริหารและขาราชการ ดวยการรับ
ขาวสารใหถูกตองเหมาะสม ตองทําการช้ีแจงนโยบายใหขาราชการทราบ และในทํานองเดียวกัน
ขาวสารจากทางดานขาราชการเกี่ยวกับความตองการ ความเห็น ความรูสึกนึกคิดตอหนวยงาน
องคกรฝายบริหารก็ควรทราบเพ่ือใหท้ังสองฝายคือ ฝาบผูบริหารและขาราชการไดลวงรูใน
ความรูสึกของกันและกัน 
 
 2. จําแนกตามชองทางเดินของขาวสาร แบงเปน 4 ลักษณะคือ 
 2.1 การส่ือสารจากบนลงลาง หมายถึง ขอมูลท่ีสงจากบุคคลท่ีอยูในตําแหนงสูงกวา หรือ
ขอมูลจากผูบริหารที่สงมายังผูปฏิบัติ รูปแบบองการส่ือสาร อาจเปนคําส่ังดวยวาจา เปนลายลักษณ
อักษร หรือภาพ อาจเปนขาวสารท่ีเกี่ยวกับวิธีการทํางาน เหตุผลของการทํางาน นโยบายผลการ
ปฏิบัติงาน หรือเปาหมายองคกร 
 การส่ือสารลักษณะน้ี เปนแนวคิดของการบริหารงานแบบดั้งเดิมและมีความสําคัญท่ีสุด
ท่ีวา ผูบริหารในฐานะผูบังคับบัญชายอมตองส่ังงานไปยังผูใตบังคับบัญชาได และจะทําใหขอมูล
ขาวสารมีน้ําหนัก มีความนาเช่ือถือ เนื่องจากเปนขอมูลท่ีสงมาจากผูบริหารซ่ึงเปนท่ียอมรับนับถือ
จากขาราชการ และจะทําใหขาวสารเปนท่ีนาสนใจ 
 2.2 การสื่อสารจากลางข้ึนบน หมายถึง ขอมูลท่ีสงจากบุคคลที่อยูในตําแหนงระดับต่ํา
กวาไปยังบุคคลท่ีอยูในตําแหนงระดับสูงกวา หรือการสงขอมูลจากผูปฏิบัติไปยังผูบริหาร เชน การ
พูดคุย รายงานการประชุม รายงานปญหาความคิดเห็น การสํารวจทัศนคติ 
 ผลดีของการส่ือสารลักษณะนี้ จะเปนประโยชนสําหรับฝายบริหารท่ีจะรับรูขอมูลตาง ๆ 
จากตัวขาราชการ และสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนตอการบริหารงาน เพราะเปนขอมูล
ท่ีมีคุณคาตอการตัดสินใจ และทําใหผูบังคับบัญชาทราบวา ผูอยูใตบังคับบัญชาเขาใจความหมาย
ของขาวสารในการติดตอส่ือสารจากเบ้ืองบนสูเบ้ืองลางหรือไม 
 2.3 การส่ือสารในแนวนอน คือ การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลท่ีดํารงตําแหนง
เดียวกัน เปนการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางขาราชการท่ีทํางานในหนวยงานเดียวกัน มีผูบังคับบัญชา
คนเดียว มีหนาท่ีการงานในลักษณะเดียวกัน การส่ือสารในแนวนี้จะเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางบุคคล เพราะพ้ืนฐานของการส่ือสารแบบน้ีข้ึนอยูกับบรรยากาศของความ
ไววางใจซ่ึงกันและกัน เกิดข้ึนโดยความสมัครใจของแตละคนโดยไมมีส่ิงจูงใจ วิธีการติดตอส่ือสารอาจ
เปนลักษณะของการประชุม การสนทนา การบันทึก การทํากิจกรรมรวมกัน เปนตน 
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 2.4 การส่ือสารขามสายงาน เปนการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีไมไดอยูในระดับเดียวกัน
เปนการแลกเปล่ียนขอมูลขามหนาท่ีกันระหวางบุคคลที่อยูกันคนละหนวยงาน อาจเปนการสื่อสาร
ในระดับผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในระดับผูใตบังคับบัญชาก็ได 
 การส่ือสารลักษณะนี้ ใชมากที่สุดสําหรับขาราชการท่ีเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา หรือ
ผูเช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ปกติแลวผูท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานจะมีความกระตือรือรนในการ
ติดตอขามสายงาน เพราะความรับผิดชอบของเขามีอิทธิพลตอส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแผนงานอ่ืน ๆ ดังนั้น 
องคกรควรมีนโยบายเพื่อเปนแนงทางการติดตอส่ือสารขามสายงาน 
 
 3. การจําแนกตามลักษณะของการใช แบงเปน 2 แบบคือ 
 3.1 การส่ือสารแบบเปนทางการ (Formal Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีเปนไป
อยางมีระเบียบแบบแผนชัดเจนและคํานึงถึงบทบาทหนาท่ีตําแหนงระหวางผูสงสารและฝายผูรับ
สารดวย โดยอาจจะส่ือสารเปนลายลักษณอักษร เชน หนังสือคําส่ัง ประกาศแจงนโยบาย รายงาน
ผลงานหรือความกาวหนาองคกร และบันทึก เปนตน หรืออาจจะส่ือสารในลักษณะท่ีไมใชเปน   
ลายลักษณอักษร เชน การพูดจาส่ังงานโดยตรง การใชโทรศัพทส่ังงาน ตัวอยางการส่ือสารแบบเปน
ทางการท่ีชัดเจน เชน การส่ือสารในทางราชการที่กําหนดใหกระทําเปนลายลักษณอักษรโดยให
เปนไปตามแบบแผนและธรรมเนียมในราชการลักษณะท่ีสําคัญของการส่ือสารแบบเปนทางการ
สรุปไดดังนี้ 
  - การสงนโยบาย คําวินิจฉัยส่ังการ และคําแนะนําไปถึงผูใตบังคับบัญชาตามสาย
การบังคับบัญชา 
  - การเสนอแนะ การชี้แจง การรายงาน และการตอบสนองในลักษณะอื่นตอ
ผูบังคับบัญชา 
  - การแจงนโยบายท่ัวไปขององคกรแกขาราชการ 
 3.2 การส่ือสารแบบไมเปนทางการ (Information, Personal, Grapevine Communication) 
หมายถึง การส่ือสารระหวางบุคคลโดยท่ีไมจําเปนตองคํานึงถึงระเบียบแบบแผนและบทบาทหนาท่ี
ตําแหนงท้ังของผูสงสารและผูรับสารท่ีมีในองคกร โดยท่ัวไปเปนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจาก
ความสัมพันธสวนตัวระหวางบุคคลจึงไมอาจคาดคะเนทิศทางของขาวสารได มีลักษณะท่ีสําคัญคือ 
เปนการส่ือสารแบบปากตอปาก ซ่ึงรวมท้ังขาวลือดวย การส่ือสารแบบไมเปนทางการนี้มีท้ัง
ประโยชนและโทษตอองคกร ประโยชนก็คือ มีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวยการลด
ความตึงเครียดของขาราชการในองคกรเนื่องจากไดมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน 
สวนโทษซ่ึงสวนหญเกิดจากขาวลือ ก็อาจจะทําลายขวัญของพนักงานในองคกรไดเชนกัน ผูบริหาร
ท่ีฉลาดจะสามารถนําวิธีการส่ือสารแบบไมเปนทางการน้ีมาใชใหเกิดผลดีแกองคกรไดอยาง
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ประสิทธิภาพเนื่องจากเปนการส่ือสารท่ีเกิดระหวางผูบังคับบัญชาและผูปกิบัติงาน ความขัดแยง
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานยอมอยูในระดับตํ่าหรือไมมความขัดแยงเลย และสามารถ
ขจัดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดดีท่ีสุด 
 
 4. จําแนกตามสัญลักษณท่ีใชในการส่ือสาร แบงออกเปน 2 แบบ คือ 
 4.1 การส่ือสารแบบใชถอยคําหรือแบบวจนะภาษา (Verbal Communication) หมายถึง 
การส่ือสารท่ีมชถอยคําเลขหมาย อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกันข้ึนเปนสัญลักษณของ
ขาวสารซ่ึงอาจเปนในรูปแบบของภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาทางคณิตศาสตรก็ได แตเม่ือใช
ส่ือสารแลวทําใหผูรับสารสามารถเขาใจความหมายไดอยางถูกตองชัดเจนตรงตามท่ีผูใหขาวสาร
ตองการ 
 4.2 การส่ือสารแบบไมใชถอยคําหรือแบบอวจนะภาษา (Non-Verbal Communication) หมายถึง 
การส่ือสารในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการส่ือสารแบบใชถอยคําหรือแบบวจนะท่ีกลาวแลว ไดแก 
การใชทาทางอันเปนสากลที่เขาใจกันไดท่ัวไป เชน การส่ันศรีษะแสดงอาการปฏิเสธ การพยักหนา
แสดงวาเขาใจหรือเห็นดวย การรองไหแสดงวากําลังเศราโศก เปนตน ซ่ึงรวมท้ังการใชทาทางใดๆ 
ท่ีกําหนดไวเปนรหัสหรือใหมีความหมายเปนเฉพาะหมูพวกดวย 
 
 การศึกษาถึงกลยุทธการสื่อสารท่ีใชในการปรับเปล่ียนระบบการทํางานของระบบการจัดซ้ือ          
จัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement จึงมุงศึกษาการท่ีจะทําใหขาราชการ
รับทราบขอมูลขาวสารไดอยางท่ัวถึง เพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีดี และยอมรับการเปล่ียนแปลงระบบการ
ทํางานในท่ีสุด โดยอาศัยรูปแบบการส่ือสารภายในองคกรทุกรูปแบบการส่ือสาร ไมวาจะเปน
ทางการ เปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร โดยนํามาจัดจําแนกตามรูปแบบทิศทาง
ของการส่ือสาร กลาวคือ รูปแบบการส่ือสารแบบบนลงลาง แบบลางข้ึนบน แบบแนวนอนและ
แบบขามสายงาน นอกจากนี้กลยุทธการส่ือสารของการปรับเปล่ียนระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement ไดมุงเนนใหขาราชการมีการส่ือสารแบบสองทาง 
 
 กลยุทธพื้นฐานของการสื่อสารในองคกร 
 Sven Windahl, Brenno H. Signitzen และ Jean T. Olson(1992) ไดจําแนกประเภทกลยุทธ
พื้นฐานของการส่ือสารไว 4 ประเภทคือ 
 1. การส่ือสารแบบดั้งเดิม/การรณรงคดวยการแจงขอมูลขาวสาร มีหนวยงานท่ีเปนผู
กําหนดเปาหมายใหปฏิบัติและกําหนดแผนกลยุทธการใชส่ือตาง ๆ 
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 2. การรณรงคท่ีริเร่ิมจากภายนอก เปนกลยุทธท่ีสวนกลางเปนผูกําหนดเปาหมาย แตให
ชุมชนหรือทองถ่ินกําหนดกลยุธการส่ือสารเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
 3. การรณรงคดวยการสนับสนุนการส่ือสาร เปนกลยุทธท่ีชุมชนจะเปนผูกําหนดเปาหมาย
เอง แตกลยุทธการส่ือสารทุกอยางจะถูกกําหนดหรือสงมาจากสวนกลาง 
 4. การรณรงคท่ีเร่ิมจากภายใน เปนกลยุทธท่ีชุมชนหรือสังคมนั้นเปนผูกําหนดเปาหมาย
และกลยุทธการส่ือสารเองท้ังหมด 
 
 นอกจากนี้ Sven Windahl และคณะ ยังไดนําประเภทของกลยุทธท้ัง 4 มาจําแนกเปน
ประเภทของกลยุทธการส่ือสารใหมีความละเอียดมายิ่งข้ึน โดยไดศึกษาถึงปฏิกิริยาระหวางผูสงสาร
และผูรับสาร ได 4 ลักษณะคือ 
 1. ถาผูรับสารและผูสงสารต่ืนตัว จะทําใหเกิดสภาพการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและมี
ปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
 2. ถาผูสงสารต่ืนตัว แตผูรับสารเปนฝายรับอยางเดียว รูปแบบการส่ือสารจะเปนลักษณะท่ี
ผูสงสารสงสารอยางเดียว แตผูรับสารไมมีปฏิกิริยาโตตอบใดๆ 
 3. ผูสงสารเปนฝายรับอยางเดียว แตผูรับสารตื่นตัว กลาวคือ ผูสงารมีขอมูลขาวสารอยูแต
ไมเผยแพร สวนผูรับสารเปนประเภทที่อยากรู อยากเห็น พยายามคนาขอมูลเอง 
 4. ท้ังผูสงสารและผูรับสารต้ังรับท้ังคู จะไมเกิดผลอะไรข้ึน เพราะขอมูลขาวสารทุกอยาง
จะถูกเก็บไว 
 ดังนั้น กลยุทธการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ควรท่ีจะสรางความตื่นตัวท้ังผูรับสารและสง
สาร เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน และการสรางกลยุทธ
การส่ือสารท่ีจะใหเขาถึงคนในองคกรไดรับรู เปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมนั้น ผูสงสารจะตอง
คํานึงถึงความหลากหลายดวย โดยคํานึงถึงระบบภายในสังคมขององคกร และสรางรูปแบบการ
ส่ือสารใหสอดคลองกับสังคม เชน ความรู ทัศนคติ คานิยม หรือพฤติกรรม เปนตน 
 นอกจากนี้ Grunig และ Hunt (จําเริญ ยุติธรรมสกุล, 2538) ยังไดศึกษารูปแบบของการส่ือสารไว
ดังนี้ คือ 
 1. รูปแบบการโฆษณาชวนเช่ือ เปนรูปแบบของการส่ือสารแบบทางเดียว มีลักษณะของ
การโนมนาวใจของผูรับสาร ไปสูส่ิงท่ีผูรับสารตองการ ซ่ึงรูปแบบนี้คลายคลึงกับกลยุทธการ
ส่ือสารประเภทด้ังเดิม 
 2. รูปแบบขาวสารสาธารณะ เปนรูปแบบการส่ือสารแบบทางเดียว เปนการกระจายขาวสาร
ออกไปไมจําเปนตองเปนการโนมนาวใจ 
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 3. รูปแบบการส่ือสารแบบสองทางท่ีไมสมดุลระหวางองคกรกับสาธารณชน อาจมีการ
โตตอบจากผูรับสาร แตองคกรมิไดนํามาเปนผลกระทบตอองคกร เพราะมีวัตถุประสงคคือใหมีการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 
 4. รูปแบบการส่ือสารแบบสองทางท่ีสมดุล เปนรูปแบบท่ีการการส่ือสารท่ีองคกรปรับปรุง
กลยุทธการส่ือสาร เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนขาวสาร และตองการปฏิกริยาตอบกลับ เพื่อนํามารับ
เปล่ียนการบริหารงานขององคกร 
 การส่ือสารเปนกระบวนการการถายทอดโตตอบระหวางมนุษยท่ีมีความเคล่ือนไหว
ตลอดเวลาโดยการส่ือสารจะเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเรียงกันไปตามลําดับ ถายทอดไปทีละตอนทีละสวน
ซ่ึงก็เปนลักษณะของวัฒนธรรมลักษณะหนึ่ง การส่ือสารมีลักษณะเชนเดียวกันกับวัฒนธรรมราวกับ
วาจะเปนส่ิงเดียวกัน 
 องคกรท่ีขาดวัฒนธรรมจะเปนองคกรท่ีระสํ่าระสาย ขาดศูนยรวมพลังท่ีจะยึดเหนี่ยว
บุคคลากรเขาดวยกัน ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน การส่ือสารในองคกรมักไรประสิทธิภาพ 
ความเขาใจผิดมีโอกาสเกิดข้ึนมากกวาปกติ ความรูสึกเกี่ยวกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ 
ความรูสึกรักและผูกพัน ความรูสึวาตนเองมีสวนรวมเสมือนหนึ่งเจาของกิจการ วัฒนธรรมองคกร
และการส่ือสารเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของมีอิทธิพลตอกันและกัน วัฒนธรรมจะเปนศูนยรวมพลัง สรางจิตสํานึก
ในการเปนสมาชิกขององคกรไดก็ตองอาศัยกลวิธีการส่ือสารในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
2.6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 อรพรรณี ล่ิมเจริญ (2537) ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร : กรณีศึกษา
บุคลากรในเครือบริษัทศรีวรา พบวา ลักษณะการรับผิดชอบงาน และประเภทธุรกิจมีความสัมพันธ
กับระดับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมสวนใหญจะอยูใน
ระดับข้ันการยอมรับท่ีสูงกวาธุรกิจในภาคบริการ และลักษณะการรับผิดชอบงานในดานสํานักงาน
สวนใหญจะอยูในระดับข้ันการยอมรับท่ีสูงกวาการรับผิดชอบในดานการผลิตเชนกัน สําหรับ
ตําแหนงงานไดแก กลุมผูบริหารและกลุมผูปฏิบัติการ ไมมีความสัมพันธตอระดับการยอมรับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 
 นิตยา วงศภินันทวัฒนา และ อังสนา อัชชะกุลวิสุทธ์ิ (2543) ไดศึกษาถึง “การยอมรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” ซ่ึงผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยทางองคกร คือ การสนับสนุนของผูบริหาร และ
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ความพรอมขององคกร และปจจัยทางสภาพแวดลอม คือความกดดันจากคูแขง สงผลตอการยอมรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจ โดยความกดดันจากคูแขงเปนปจจัยท่ีสําคัญสุดตอการยอมรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และจํานวนคูแขงท่ีนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชและระดับความสําเร็จจาก
การนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใช สงผลใหองคกรเห็นความจําเปนของการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
มาใชดวย 
 
 นันทพร จุลบาท(2547) ศึกษาถึง “ความรูและการยอมรับ E – Learning ของพนักงาน 
บริษัท ทศท. คอรเปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน).” พบวากลุมตัวอยางทีมีความแตกตางกันในดาน เพศ 
อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณในการทํางาน ความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตท่ีแตกตางกัน 
มีผลทําใหกลุมตัวอยางยอมรับ  E – Learning แตกตางกัน สอดคลองกับแนวความคิดการยอมรับ
นวัตกรรม ผูสืบสารหรือผูรับนวัตกรรมจะมีความแตกตางกัน จากการวิจัยของโรเจอรและชูเมค
เกอร โดยแบงลักษณะของผูท่ียอมรับนวัตกรรมออกเปน 2 ประเภทคือ ยอมรับนวัตกรรมเร็วกวา 
และผูยอมรับนวัตกรรมชากวา ซ่ึงสรุปลักษณะความแตกตางของผูยอมรับนวัตกรรมตามลักษณะ
ทางประชากรท่ีมีความสัมพันธกับผูยอมรับนวัตกรรม กลุมตัวอยาง ยอมรับ E – Learning เขามาใช
แทนการฝกอบรมแบบเดิม เพราะเล็งเห็นวามีประโยชน ประหยัดเวลา และคาใชจาย อีกท้ังไม
เสียเวลาทํางาน ไมเสียเวลาเดินทาง  
 กลุมตัวอยางมีความสะดวกในการใช E – Learning และสวนใหญเห็นวา ไมยุงยากหากจะ
นํา E – Learning มาใชในองคกร ซ่ึงสอดคลองกับความซับซอน ท่ี โรเจอร ไดใหความหมายไว 
(Rogers , 1983 : 15-16) หมายถึง การที่นวัตกรรมไดรับการยอมรับวามีระดับความยากในการทํา
ความเขาใจและนําไปใชในสังคม นวัตกรรมใดท่ีสังคมรับรูวามีความซับซอนหรือยุงยาก อัตราการ
ยอมรับนวัตกรรมจะนอยกวานวัตกรรมท่ีมีความเรียบงายในการใชงานและควบคุม 
 
 สุทธิยา  ภัทรโภคิน. ศึกษาถึง “การนําระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสมา
ใชในองคกรภาครัฐ ศึกษากรณี บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด.” พบวาการนําระบบ               
e – Procurement มาใชในองคกร ในระยะเร่ิมแรกบริษัท ฯ ไดนําวิธีการประมูลดวนระบบอิเล็กทรอนิกส       
(e – Auction) มาใชในการจัดหาพัสดุ ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการคลายการดําเนินการจัดหาพัสดุในรูป
แบบเดิม หากแตมีความแตกตางตรงการเพิ่มหนาท่ีของคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือคณะกรรมการ e – Auction โดยคณะกรรมการ e – Auction จะตองทําการ
พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e – MarketPlace Service Provider) เพื่อทํา
หนาท่ีประสานงานและใหการหารือถึงรายละเอียดและรูปแบบการประมูล รวมถึงการฝกอบรมการ
ใชงานระบบ e – Auction แกคณะกรรมการ e – Auction และผูคาท่ีผานการคัดเลือกทางเทคนิคและ
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ประสงคท่ีจะเขารวมการประมูล และมีความแตกตางจากการจัดหาในรูปแบบเดิมในสวนของ
ข้ันตอนการดําเนินการท่ีปรับเปล่ียนเปนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการดําเนินการ ตั้งแตการ
ประกาศเชิญชวนรวมการประมูลผานทางเว็บไซต การประมูลทางออนไลน และประกาศรายช่ือ
ผูคาท่ีชนะการประมูลทางเว็บไซต DPU
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง “การรับรูและการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน         
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม” ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ซ่ึงจะมุงเนนการศึกษา
ความหลากหลายของปรากฏการณโดยเนนขอมูลเกี่ยวกับความคิด ความเช่ือ การรับรูและการ
ยอมรับนวัตกรรมของบุคคล ในองคกรรัฐท่ีดําเนินการซ่ึงไดแกขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมีข้ันตอนในการศึกษาดังนี้ 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ไดแกการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In depth Interview) โดยอิงโครงสราง (Structural Interview) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ท่ีปฏิบัติงานในฝายบริหารงานท่ัวไป ระดับหัวหนากลุมงานหรือฝายหรือเทียบเทา           
ลงมา ณ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการนํา
ระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนเปนแบบในการสอบถาม จากนั้นนําขอมูล         
ท่ีไดมาวิเคราะห เพื่อใหเกิดความเขาใจและวิเคราะหเหตุการณไดอยางครบถวน ชัดเจน และถูกตอง
เหมาะสม 
 
3.2 กลุมเปาหมายในการวิจัย 
 
 กลุมเปาหมายในการวิจัยท่ีใหสัมภาษณในคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกโดยใชวิธีการเจาะจง (Purposive 
Sampling) ไดแก ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ท่ีปฏิบัติงาน
ในฝายบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงไดเคยรับการอบรมหลักสูตรการจัดซ้ือ จัดจางแบบออนไลน ดวย e – 
Procurement และปฏิบัติหนาท่ีในสวนท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางพัสดุภาครัฐแบบ
ออนไลน โดยใชระบบ e – Procurement โดยกลุมเปาหมายดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีอยูในระดับ
หัวหนากลุมงานหรือฝายหรือเทียบเทาลงมา ณ  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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 ท้ังนี้ผูวิจัยสามารถแบงกลุมเปาหมายในการวิจัยท่ีใหสัมภาษณในครั้งออกเปน 3 ระดับ คือ 
 1. ระดับหัวหนาฝายบริหารทั่วไป ซ่ึงเปนผูบริหารระดับนโยบาย จํานวน 6 คน ไดแก 
  สํานักงานรัฐมนตรี 
  นางสาวรัชรียา สุวรรณเมธา ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7 
  สํานักบริการกลาง 
  นางนิพัธิ อ้ือเศรษฐศักดิ์ ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 8 ว. 
  สํานักแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

นางช่ืนฤดี กลับเกษม ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7 
  สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางประเทศ 
  นางสาวบังอร หาญณรงค ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ 6 
  สํานักตรวจและประเมินผล 
  นางสาวปรีญาพร    สุวรรณเกษ ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7 
  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
  นายอภิชาต       เกษรทอง  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7 

2. ระดับหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ซ่ึงเปนผูบริหารระดับหัวหนางาน จํานวน 6 คน ไดแก 
  สํานักงานรัฐมนตรี 
  นางมนัสนันท    เทพทอง  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 
  สํานักบริการกลาง 
  นางมาลี      เส็งมี   ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 
  สํานักแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

นายคมสัน     เวชรังสี    ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 
  สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางประเทศ 
  นางสาวสินีนาฎ   ใจปล้ืมบุญ ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 
  สํานักตรวจและประเมินผล 
  ขวัญใจ    เข่ือนคํา  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 
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  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
  นายวรวิทย ชูวงษ  ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว. 

3. ระดับเจาหนาท่ีพัสดุ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติงาน จํานวน 6 คน ไดแก 
  สํานักงานรัฐมนตรี 
  ไมมี 
  สํานักบริการกลาง 
  นางสาวสรวงกนก     มีฟด ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 4 
  สํานักแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
  นายพีรพล    ม่ันจิต  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
  นายประยงค   แกวโพธ์ิคํา ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 
  สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางประเทศ 
  ไมมี 
  สํานักตรวจและประเมินผล 
  ไมมี 
  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
  นางสุมาลี อันทแสง ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
  นางณัฐนรี   วงศพันธุ      ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
  นางสาววรนันท  ชูกําลัง  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยอาศัยวิธีการตางๆ เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปน
ขอเท็จจริง และเปนประโยชนตอการวิจัยใหไดมากท่ีสุดดังนี้ 
 
 1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก การศึกษารวบรวมขอมูลจากแหลงเอกสารอ่ืน ๆ   อาทิ
เชน ระเบียบ หลักเกณฑ เอกสารการฝกอบรม เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ งานวิจัย  หนังสือวารสารและ
ส่ิงตีพิมพท่ีเกี่ยวของ 
 2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) โดยการเก็บขอมูล 2 วิธีการ ดังนี้ 
 2.1 การสังเกต  
 การสังเกต การเฝาดูหรือการศึกษาเหตุการณหรือเร่ืองราวโดยละเอียด ซ่ึงผูวิจัยจะทําการ
สังเกตอยางเปนระบบภายใตสถานการณท่ีอยูในฉากสังเกตเฉพาะ รวมท้ังทําการสังเกต อยางจริงจัง
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2.1.1. การสังเกต การเฝาดูหรือการศึกษาเหตุการณ การจัดซ้ือจัดจางแบบออนไลน
ดวย e – Procurement  แบบวิธี e – Auction 1. ครั้ง เร่ืองการประมูลจาง ดําเนินงานผลิตส่ือและ
ประชาสัมพันธเพื่อถายทอดความรู สรางความเขาใจและเสริมสรางการมีสวนรวมดําเนินงานตาม
มาตรการจัดการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและชุมชนในพ้ืนท่ีประสบธรณี         
พิบัติภัย ระหวางวันท่ี 15 – 23 มีนาคม 2549  

2.1.2. การสังเกต การเฝาดูหรือการศึกษาเหตุการณ การจัดซ้ือจัดจางแบบออนไลน
ดวย e – Procurement  แบบวิธี e – Shopping 2. คร้ัง ระหวางวันท่ี 20 – 25 พฤษภาคม 2549 และ 
ระหวางวันท่ี 26 – 30 พฤษภาคม 2549 มีรายละเอียดดังนี้ 

 - การจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร  จํานวน 20 เคร่ือง 
 - การจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร  จํานวน 15 เคร่ือง 
 - การจัดซ้ือเคร่ืองพิมพสีระบบเลเซอรเจ็ท จํานวน 30 เคร่ือง 

 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
 1. แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth Interview) แบบมีโครงสราง 
 2. แบบสังเกตการรับรูระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน                           
 3. เทปบันทึกเสียง 
 
 โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
 1. ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth Interview) แบบมีโครงสราง โดยการสัมภาษณจะ
มีการเตรียมคําถามลวงหนาท่ีเหมาะสมกับกลุมประชากรและทําการสัมภาษณกลุมประชากรแบบ
เจาะลึกในประเด็นหลัก ซ่ึงเคร่ืองมือนี้ไดออกแบบโดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
และเทคนิคในการสรางแบบสัมภาษณ จึงจะมีลักษณะเปนคําถามท่ีเขาใจงาย เปนคําถามปลายเปด 
เพื่อใหเกิดการตอบคําถามไดอยางอิสระ แสดงความคิดเห็นไดเต็มท่ี แนวคําถามการสัมภาษณ       
จะครอบคลุมกรอบแนวคิด ทฤษฎีและอยูภายใตขอบเขตการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว คือ ศึกษาการรับรูและการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ แบบออนไลน         
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 การเตรียมและสรางแนวคําถามในการสัมภาษณ 
 แนวทางและประเด็นคําถามเร่ืองการรับรูและการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยผูวิจัยไดตั้งคําถามไวดังนี้ 
 
  1. การรับรูระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย  e – Procurement 
ในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 1.1. ปจจุบันหนวยงานของทานใชระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบ
ใด ทางหนวยงานของทานไดเตรียมความพรอมในการใชระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ
แบบออนไลนหรือไมอยางไร 
 1.2. ทานมีหนาท่ีเกี่ยวของในการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุหรือไม หากมีทานทําใน
หนาท่ีสวนใดของการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ (หากไมใชใหขามไปถามขอ 1.3) 
 1.3.  ทานรูจักระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย                      
e – Procurement หรือไม หากรูจักรูไดจากท่ีใด 
 1.4. หนวยงานของทานเคยมีการอบรมระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ
แบบออนไลน ดวย  e – Procurement หรือไม 
 1.5. ทานคิดวานโยบาย e – Procurement มีความสําคัญตอหนวยงานของทาน
หรือไม 
 1.6. วัตถุประสงคและเปาหมายของการนําระบบ e – Procurement มาใชมีความ
ชัดเจน งายตอความเขาใจหรือไม 

 
2 ปญหาจากการจัดหาพัสดุในรูปแบบเดิม 

 2.1. ทานเคยใชระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย                  
e – Procurement หรือไม หากเคยใช ใชในข้ันตอนใดบาง 
 2.2. การที่สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจะตอง
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุโดยนําระบบ e – Procurement มาใช ทานมีความคิดเห็นอยางไร 

- ทานคิดวา e – Procurement  จะชวยแกปญหาการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ 
ไดหรือไม  
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- การจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement           
จะสามารถทําใหการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุมีประสิทธิภาพมากกวาเดิมหรือไม 
 
  3. ขอดีและขอจํากัดในการนําระบบ การจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน 
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 3.1. ทานคิดวาระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย                    
e – Procurement จะชวยเพิ่มความโปรงใส ประสิทธิภาพ และประหยัดคาใชจายในการจัดซ้ือจัดจาง
และพัสดุหรือไม อยางไร 
 
  4. ปญหาและอุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ แบบออนไลน
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 4.1. ในการนําระบบ e – Procurement มาใช สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมจําเปนจะตองปรับเปล่ียนแผนการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุอยางไร 
 4.2. ลําดับข้ันการบังคับบัญชา มีอุปสรรคตอการใชระบบ จัดซ้ือจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐแบบออนไลนดวย  e – Procurement หรือไม 
 
  5. การเตรียมความพรอมขององคกรในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 5.1. หนวยงานของทานมีการสอบถามความคิดเห็นตอระบบ e – Procurement 
ของทานกอนท่ีจะนํามาปฏิบัติจริงหรือไม 
 5.2. ทานมีขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัด
จางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย  e – Procurement มาใชใน สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางไรบาง (พิจารณาในเร่ืองบุคลากร อุปกรณ งบประมาณ 
และการจัดการ)  

 
  6. ขอเสนอแนะ 
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 ในสวนของคําถามท้ังหมดนี้ เปนเพียงแนวทางหรือกรอบในการสัมภาษณเทานั้น เพราะใน
การสัมภาษณจริงผูวิจัยอาจสามารถถามรายละเอียดไดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน โดยคําถามท่ีใชก็เปนคําถาม
ปลายเปดใหผูถูกสัมภาษณตอบไดอยางเต็มท่ีและตอเนื่อง หากจบการสัมภาษณแลวยังไมได
รายละเอียดครบถวน ก็จะกลับไปขอสัมภาษณอีกคร้ังจากผูใหสัมภาษณได 
 
3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 แบบสัมภาษณ และแบบสังเกตกระบวนการรับรูและการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและ
พัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผูวิจัยไดพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบเคร่ืองมือโดยการปรึกษา ขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ คืออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ โดยการกําหนดประเด็นขอคําถามและลําดับคําถามตามความตอเนื่อง ใหเกิดความ
เหมาะสม และพิจารณาถึงลักษณะการใชภาษาตลอดจนขอความท่ีชัดเจนในคําถามนั้นๆ 
 2. ผูวิจัยไดนําเครื่องมือการวิจัยท้ัง 2 ประเภทไปทดลองใชโดยฝกการสัมภาษณ การสนทนา 
และการสังเกตการณ ซ่ึงอยูภายใตการแนะนําของผูเชี่ยวชาญ อีกคร้ังหนึ่งเพื่อพิจารณาถึงความ
ถูกตองและเหมาะสม ท้ังนี้ประเด็นคําถามจะตองครอบคลุมวัตถุประสงคท่ีมุงศึกษา อีกท้ังผูวิจัย
จะตองฝกฝนการสังเกตปฏิกิริยาของผูถูกสัมภาษณท่ีมีตอการตอบคําถามในแตละประเด็นคําถาม 
และหากพบวาขอคําถามในเคร่ืองมือนั้นมีขอบกพรองเกิดข้ึน จะนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด กอนจะนําไปเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง 
 
3.6 ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 
 ตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เปนระยะเวลา 3 เดือน โดยแบงออกเปน 3 
ระยะ ดังนี ้
 ระยะท่ี 1 : ข้ันกอนเก็บขอมูล ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลระบบการจดัซ้ือจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ        
และส่ิงแวดลอม 
 ระยะท่ี 2 : ข้ันระหวางเก็บขอมูล ผูวิจัยจะทําการนัดหมายสัมภาษณและพูดคุยดวยตัวเอง  
 ระยะท่ี 3 : ข้ันหลังเก็บขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล สรางขอสรุปและทบทวนกรอบ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของวามีความสอดคลองมากแคไหน     
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3.7 การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจาก
เอกสารสัมภาษณ แลวนํามาสรุปอภิปรายเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยใชเหตุผลในเชิงหลัก
ตรรกวิทยา (Logical Reasoning) ท่ีประกอบดวยการอนุมาน (Deductive Logic) และการอุปมาน 
(Inductive Logic) โดยใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในบทท่ี 2 มาเปนแนวการวิเคราะห
การศึกษาเพื่อใหทราบถึงการรับรูและนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย 
e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และแนวทางในการเตรียมความพรอมในการนําระบบดังกลาวมาใชกับองคกร               
โดยมีประเด็นในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 
 1. แนวทางการเตรียมความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ            
แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 2.  การรับรู เกี่ยวกับการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน                      
ดวย  e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ  
 3. ขอดีและขอจํากัดในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน                
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 4. ปญหาและอุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน          
ดวย  e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
3.8 การนําเสนอผลการวิจัย 
 
 โดยใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) ประกอบตัวอยางการให
สัมภาษณ โดยนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 4 สวน คือ 

1. นําเสนอแนวทางการเตรียมความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ
แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
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 2. นําเสนอผลการวิเคราะหการรับรูเกี่ยวกับการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ
แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

3. นําเสนอผลการวิเคราะหขอดีและขอจํากัดในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. นําเสนอผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐแบบออนไลนดวย  e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรูและการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม” ผูศึกษาไดใชระเบียบวิธีวิจัย แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากวิธีการสัมภาษณ โดยอิงโครงสราง (Structural Interview) การสังเกต
แบบมีสวนรวม (Participitation Observation) และการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
เปนเคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซ่ึงปฏิบัติงานในฝายบริหารงานท่ัวไป ระดับหัวหนากลุมงาน
หรือฝายหรือเทียบเทาลงมา ณ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในประเด็น
การศึกษา การรับรูและการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement 
มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
โดยผูศึกษาไดนําเสนองานวิจัยตามวัตถุประสงคของประเด็นปญหานําวิจัยซ่ึงจะนําเสนอตามลําดับ
ดังนี้ 
 
  4.1. การเตรียมความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ                
แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  4.2. การรับรู เกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย                        
e – Procurement ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  4.3. การยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ างและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย                                 
e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
  4.4. ปญหาและอุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
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 4.1. การเตรียมความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 
 จากการศึกษาการเตรียมความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ
แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกและเอกสารทางราชการไดแก 
 1. มติคณะรัฐมนตรีลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2545  
 2. หนังสือเวียนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ไดแก 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
2549 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
- หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

• ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0504 / ว 79 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2549 
• ดวนมาก ท่ี นร 0504 / 8094 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2549 

3. เอกสารทางราชการท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติตองปฏิบัติตามในเร่ืองการเตรียม
ความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procuremen t  

 - หนังสือกรมบัญชีกลาง 
• ท่ี กค 04080.3 / ว 59 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2549 
• ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.3 / ว 113 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2549 
• ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.3 / ว 302 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2549 
• ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.4 / ว 124 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2550 
• ท่ี กค 0408.4 / ว 138 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2550 

 จากการวิเคราะหเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมในการนําระบบ
การจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาปฏิบัตินั้น ผูวิจัยพบวา
สามารถแบงภาพรวมของปรากฏการณออกไดดังนี้ 
 
 4.1.1 ดานนโยบาย  
 การปฏิรูประบบราชการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 จากรายงานประจําปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2547:197) 
การปฏิรูประบบราชการใน ป พ.ศ. 2545 ทําใหมีการปรับเปล่ียนโครงสรางสวนราชการท้ังนี้
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 วิสัยทัศนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 คืนธรรมชาติใหสังคมไทย และผลักดันใหการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ                   
และส่ิงแวดลอมเปนวาระแหงชาติ และเปนรากฐานของการพัฒนาท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ           
ควบคูกัน โดยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบบูรณาการเชิงรุก โดยการมีสวนรวมของประชาชนและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สงวน  อนุรักษ  พัฒนา  และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและทุกผายท่ีเกี่ยวของอยางมีสวน
รวม 
 หนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสงวน 
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การจัดการใชประโยชนอยางยั่งยืนและ
ราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกํ าหนดให เปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ                     
และส่ิงแวดลอมหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อใหมีการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
  กลุมอํานวยการ 
   1. ยุทธศาสตรการบริหารแผนงาน 
   2. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังแผนการ
ใชท่ีดินแหงชาติ 
   3. ศูนยกลางเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
   4. ศูนยประสานและสนับสนุนชวยเหลือราชการบริหารสวนภูมิภาคและ
ทองถ่ินในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
   กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ 
   1. อนุรักษ คุมครองกํากับ ดูแลการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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   2. กําหนดกฎหมาย ระเบียบมาตรการและมาตรฐานเก่ียวกับการอนุรักษ
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   3. ประเมินผลและติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
 

กลุมภารกิจดานส่ิงแวดลอม    
   1. กําหนดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุม
มลพิษและบังคับใชกฎหมาย 
   2. ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทํารายงานสถานการณมลพิษ 
   3. สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม รวมทั้งการวิจัย พัฒนา ฝกอบรม และถายทอด
เทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอม 
 

โครงสรางสวนราชการสํานกังานปลัดกระทรวง ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
 

สํานักงานปลัดกระทรวง 
 

       กลุมพัฒนาระบบบริการ 
       กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
       กลุมตรวจสอบภายในระดับกรม 

 

 
  สํานักบริหารงานกลาง    สํานักงานรัฐมนตรี 
                   
 
  สํานักแกไขปญหาการ สํานักความรวมมือดาน สํานักตรวจและประเมินผล 
       บุรุกท่ีดินของรัฐ   ทรัพยากรธรรมชาติ 
           และสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 
ภาพท่ี 4.1  แสดงโครงสรางสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
 
ท่ีมา : (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2548:10) 
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  (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2548:20) 
ดวยอํานาจหนาท่ี ภารกิจและการแบงสวนราชการดังกลาวสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจึงมีอัตรากําลังรวม 705 คน ประกอบดวยขาราชการและลูกจางประจํารวม  570 คน  
และลูกจางช่ัวคราว 135 คน  
  สําหรับงบประมาณซ่ึงเปนงบปกติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2549 เปนจํานวนเงิน 19,805,167,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.1 ตารางงบประมาณและโครงการตามยุทธศาสตร (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

รวม 
(ลานบาท) 

2548 2549 2550 2551 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,953,244 35,480 267,300 2,616,067 3,034,397 
1. โครงการบูรณาการขอมูลแผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน 
2. โครงการบรหิารจัดการใชประโยชนที่ดินของรัฐ
เพ่ือแกไขปญหาความยากจน 
3.โครงการเชาอากาศยานเพ่ือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. โครงการอํานวยการขาวมวลชนสัมพันธ และสนธิ
การปฏิบัติการปองกันปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงรุก 
5. โครงการสํารวจรวบรวมขอมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับชุมชนทองถ่ิน 
6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาค 
7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหองปฏิบั ติการ
สิ่งแวดลอมและคาราวานสิ่งแวดลอม 
8. โครงการจัดทํารายงานวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน 
9. โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน
โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

904.000 
 

 
47.000 

 
1,248.000 

 
210.000 

 
 

1,650.000 
 

166.970 
 

160.000 
 

4.500 
995.894 

 
 

4.000 
 

 
10.000 

 
- 

 
- 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
21.480 

 
 

150.000 
 

 
4.500 

 
- 

 
10.000 

 
 

10.000 
 

42.800 
 

- 
 

- 
20.000 

 
 

425.000 
 

 
14.750 

 
414.000 

 
100.000 

 
 

820.000 
 

85.730 
 

64.000 
 

1.500 
452.207 

 
 

325.000 
 

 
17.750 

 
834.000 

 
100.000 

 
 

820.000 
 

36.440 
 

96.000 
 

3.000 
502.207 
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ตารางท่ี 4.1 ตารางงบประมาณและโครงการตามยุทธศาสตร (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม) (ตอ) 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

งบประมาณ 
รวม 

(ลานบาท) 

 
2548 

 
2549 

 
2550 

 
2551 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,953,244 35,480 267,300 2,616,067 3,034,397 

10. โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานบริหาร 
12. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะท่ีจําเปน
เพ่ือใหทันกับการเปล่ียนแปลง 
13. โครงการศูนยขาวและประชาสัมพันธเตือนภัย
ธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
14. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับกระทรวง  กลุมภารกิจ  และสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
15. โครงการศึกษาจัดทํารายงานประจําป และ
การประเมินศักยภาพการบริหารสินทรัพยของ
กระทรวง 
16. โครงการนํารองการเสริมสรางใหประชาชน
มีส วนร วมในการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล 
17. โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวกับ
สิทธิประโยชนของประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
18. โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ 

8.000 
145.000 
143.880 

 
80.000 

 
15.000 

 
 

120.000 
 
 

18.000 
 
 

30.000 
 
 

7.000 

- 
- 
- 
 

- 
 

- 
 

 
- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

- 
- 
 

- 
10.000 

 
- 
 

 
20.000 

 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

3.000 
60.000 
63.880 

 
30.000 

 
7.500 

 
 

50.000 
 
 

6.000 
 
 

15.000 
 
 

3.500 

5.000 
85.000 
80.800 

 
40.000 

 
7.500 

 
 

50.000 
 
 

12.000 
 
 

15.000 
 
 

3.500 
 

 
ท่ีมา : แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2548 : 60-61) 
 
 และดวยการปฏิรูประบบราชการในป พ.ศ. 2545 โดยนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสนั้น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจําเปนตองปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ใหสอดคลองกับ
แผนปฏิรูประบบราชการ โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และมติคณะรัฐมนตรี คือดําเนินจัดซ้ือจัด
จางโดยนําระบบการการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชใน

DPU



 
 
 

107 

การนําระบบการการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement    
มาใชในองคกรภาครัฐของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จากแผนปฏิบัติราชการ 4 ป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2548 : 70)ไดมี
การนําเสนอดานนโยบายในการปฏิบัติงานภานใตการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
หนวยงานซ่ึงปจจัยในการเตรียมพรอมในการกาวเขาสูการบริการแบบระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใช       

นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 ตุลาคม 2545 

กําหนด นโยบาย และมาตรฐานดานไอที             
ของหนวยงานกระทรวงใหรองรับระบบ 

กรมบัญชีกลาง/กระทรวงการคลัง 
1. เปนผูนําในการจัดการสารสนเทศขององคกร 
2. พยากรณและประเมินแนวโนมสําหรับผูบริหาร
ระดับสูง เพ่ือใชในการวางกลยุทธทางธุรกิจ 

ผูบริหารกระทรวงทรัพยากร ฯ แนะนําเทคโนโลยีใหมสู
องคกร5 ขั้นตอนเพ่ือการรับรูสูการยอมรับ 

3. รับมือกับความเสี่ยงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ IT 

1. เจาหนาที่แตละคนรับรูถึงเทคโนโลยีใหม 4. ประเมินทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต  และวางแผน
การใชเทคโนโลยีใหม ๆ  2. ดําเนินการศึกษาและหาขอมูลที่เก่ียวของ 

3. วิเคราะหและประเมินการนําเทคโนโลยีที่ตองการ  
4. ทดลองใชงาน 

แหลงขอมูลขาวสาร 5. ถาผลออกมาดี ก็นําเทคโนโลยีน้ันมาใชงาน 
1. ขอมูลจากบุคคลผูชํานาญการ  
เว็บไซต www.gprocurement.go.th 2. 

3. เอกสารเผยแพร GFMIS รายเดือน 
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  ขั้นท่ี 1 ทดลองและเรียนรู เปนข้ันตอนเร่ิมตนท่ีตองทําความเขาใจ หรือกลาวไดวา
เปนการท่ีกระทรวงสัมผัสกับเทคโนโลยี  โดยการกาวเขาสูโลกอินเทอร เน็ต  โดยเ ร่ิมท่ี
กระทรวงการคลังไดตั้งเว็บไซต www.gprocurement.go.th เพื่อเปนการแนะนําหรือใชเปนส่ือ
ประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภาครัฐรวมท้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และผู
ท่ีสนใจใชเปนส่ือประชาสัมพันธ หรือศึกษาสภาพการใชประโยชนจากเครือขาย จากอีเมล จากการ
รับสงขอมูลขาวสาร การเรียกคนขาวสาร การติดตอสื่อสารแบบออนไลน อีกท้ังภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากร ฯ ก็ตองมีการเรียนรูและปรับฐานความรอบรูของขาราชการแตละคนเร่ิมจากการ
ทําความเขาใจในเร่ืองการใชประโยชนจากคอมพิวเตอรและเคร่ือขาย 
  การทดลองและเรียนรูนี้ยังรวมไปถึงการท่ีกระทรวงไดวางฐานการทดลองบางอยาง 
เชน ทดลองในเรื่องการใชเครือขายเพื่อการส่ือสารท้ังจากภายในองคกรดวยกัน เชนระบบ
อินทราเน็ต โดยการทดลองใชระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสในการส่ังงาน การทดลองใชระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสในการรับสงหนังสือราชการภายในกระทรวง หรือการใชเครือขายเพ่ือการ
ส่ือสารจากภายในกับภายนอก เครือขายท่ีทดลองใชจัดเปนโครงสรางพื้นฐานท่ีจะมีผลตอไปใน
ระยะยาว การศึกษาและปรับฐานความรูของขาราชการในองคกรตองเรงกระทํา เพราะเทคโนโลยี
เหลานี้เปนเทคโนโลยีเกิดใหมท่ีขาราชการรุนเกายากที่จะเรียนรูมากอนได  
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ภาพท่ี 4.2  เว็บไซต www.gprocurement.go.th  
 
ท่ีมา : www.gprocurement.go.th 
 
  ขั้นท่ี 2 ทดลอง-ปรับใช ในปจจุบันเทคโนโลยีทางเครือขายหรืออินเทอรเน็ตและ
คอมพิวเตอรไมใชเร่ืองยาก การเรียนรูเทคโนโลยีและการวางรากฐานท่ีสําคัญจะเปนหนทางการ
พัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงทรัพยากรที่ยั่งยืน 
  การปรับและทดลองใชเปนเร่ืองท่ีสามารถกระทําไดไมยาก ท้ังนี้เพราะเทคโนโลยี
เร่ิมจากพีซีท่ีทุกคนเปนผูใชซ่ึงมีอยูในสํานักงานแลว เม่ืออยูในเครือขายก็มีการแลกเปล่ียนขอมูล  
การปรับใชในเร่ืองการติดตอนัดหมาย การสงขาวสารระหวางกัน การลดการใชเอกสาร การทําการ
ติดตอส่ือสารผานเครือขายทําไดงาย และใชเปนระบบส่ือสารระหวางกันอยางไดผล 
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  การใชงานบนเครือขายกับงานเล็ก ๆ หรืองานที่สามารถพัฒนาและพึ่งตนเองได ระบบ
เครือขายในปจจุบันของกระทรวงเปนระบบเว็บเบส นั่นหมายถึงการสรางเว็บ สรางขาวสารกระทําไดเอง 
การติดตอผานเว็บ สรางโครงสรางของเว็บใหเหมาะสม มีโครงสราง มีระบบการเรียกคนท่ีดี 
  สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ฯ ไดมีการทดลองเร่ืองการบริการ
อิเล็กทรอนิกส การรับจายเงินผานเครือขายก็สามารถทดลองและดําเนินการได การเช่ือมเครือขาย
อินทราเน็ตกับอินเทอรเน็ตมีเร่ืองท่ีตองทดลอง ปรับใช และหาวิธีใหดีท่ีสุดได 
  เทคโนโลยีระบบการจัดซ้ือจัดจางพัสดุภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส e – Procurement 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ฯ ในปจจุบันเร่ิมจากการใชงานสวนตัว  ระบบงานเอกสาร 
แบบฟอรม ขอความสามารถจัดทําข้ึนไดเองโดยไมยาก งานบางอยางใชในรูปแบบอิเมจ หรือการ
สแกนเอกสารโดยตรงสงถึงกันเหมือนสงแฟกซไดปจจุบันเทคโนโลโลยีสามารถรองรับการเก็บ
ขอมูลรูปภาพ การสงขอมูลรูปภาพการเรียกใช หรือการดําเนินการไดทันที 
  การทดลองและปรับใชจึงเปนกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ท่ีจะตองดําเนินการดวยตัวเอง การทดลองและปรับใชเปนส่ิงท่ีสรางฐานและ
สามารถสรางแนวทางระยะยาวได อยางไรก็ดีขาราชการหลายคนอาจต้ังขอสังเกตวา การดําเนินการ
จะไมทันการเร่ืองนี้ข้ึนอยูกับแผนการและการวางข้ันตอน ถาวางไดดี การดําเนินการจะเปนไปตาม
แผนและสามารถตอยอดไดตลอด 
  ขั้นท่ี 3 ปรับเปล่ียน แปลงงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเดิมมาอยูในระบบ e-Procurement  
ซ่ึงอยูในงานทางดาน e-Government เนนในเร่ืองการจัดการรายการยอย (transaction) การใชเว็บ
เบสเปนเทคโนโลยีท่ีสามารถปรับเขาสูระบบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเดิมมาเปนเร่ืองการใช
อิเล็กทรอนิกสไดงาย เพราะเทคโนโลยปจจุบันเนนการทํางานใหใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง
อยูเดิม เว็บจึงเหมือนเปนจอภาพท่ีเช่ือมโยงกับผูใช สามารถเรียกเว็บเขาสูระบบฐานขอมูล 
www.gprocurement.go.th  ตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
  การปรับเปล่ียนงานแตละสวนท่ีเกี่ยวของในการจัดซ้ือจัดจางของกระทรวง ฯ           
เขาสูระบบเครือขายอาจเร่ิมทําภายในเวิรกกรุปขนาดเล็กท่ีงายตอการพัฒนาและขยายตอได              
การดําเนินการในลักษณใหเว็บเช่ือมโยงกับระบบงานเดิม และเรียกผานขอมูลภายในอินทราเน็ต
ของกระทรวง ฯ เอง การดําเนินการในวงจํากัดทําใหการควบคุมดูและมีศักยภาพท่ีเปนไปไดสูง 
  การสรางระบบงานจัดซ้ือจัดจาง และปรับเปล่ียนเขาสู e-Procurement บนเครือขาย ทํา
ใหการทํางานและวิถีการทํางานบางอยางเปล่ียนไป ท้ังนี้เพราะเครือขายเช่ือมโยงถึงกันพฤติกรรม
การทํางานบางอยางของขาราชการที่เกี่ยวของจะคอย ๆ ปรับเปล่ียน ผูคนจะติดพันกับเทคโนโลยี
มากข้ึน งานการใหบริการและการดําเนินการตาง ๆ จะรวดเร็วข้ึน 
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  การปรับเปล่ียนระบบงานมาอยูใน e-Procurement เปนเร่ืองท่ีตองกระทําภายใน
วงจํากัดและขยายจนครบ เชน การสงเอกสารภายในองคกรการสงใบส่ังซ้ือ หรือ TOR การนัด
หมาย การบริหารงานบุคค การบริหารการผลิต การตลาดซ่ึงสามารถนําเอาเครือขายมาใชประโยชน  
ระบบงานท่ีพัฒนาเปนระบบงานท่ีตรงกับความตองการ และเม่ือผูคนพรอมรับการดําเนินงานก็
ราบร่ืน 
  ข้ันตอนท่ีสามนี้จึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ เพราะจะทําใหกระทรวงทรัพยากร ฯ            
กาวเขาสูระบบการจัดการท่ีเปนอิเล็กทรอนิกส  และมีแนวทางในการพัฒนาใหกาวหนาตอไป 
  ขั้นท่ี 4  กระจายครอบคลมและเชื่อตอ  ระบบเครือขายทําใหเกิดสังคมการทํางาน
ในกระทรวงทรัพยากรฯ แบบใหมท่ีเรียกวา สังคมเหมือนจริง (Virtual  Society) การดําเนินกิจการ
ทางธุรกิจหลายอยางพลอยเกิดข้ึนได การเช่ือมโยงเขาหากันทําใหเกิดสภาพการแลกเปล่ียนธุรกรรม
กันอยางอัตโนมัติ เชน การดําเนินการใหอยูในรูปของความสัมพันธภายในองคกรและภายนอก
องคกร 
  การเช่ือมโยงธุรกรรมน้ีจึงเปนการรวมการประยุกตท้ังอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต  
เอ็กซทราเน็ต และอินดัสตรีเน็ต เขาดวยกัน เปนการรวมประสานการทํางานระหวางกัน 
  การรวมและการเช่ือมตอ หมายถึงการนําเอาเทคโนโลยีหลายอยางรวมเช่ือมตอกัน  
เชน การใชโทรศัพทมือถือ การใชส่ือสารโทรคมนาคม การใชระบบขอมูลขาวสารภายในและ
ภายนอกองคกรในการดําเนินการ การสรางความสัมพันธกับลูกคา การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร
ระหวางกันทําใหเกิดการดําเนินการทางธุรกรรม และเปนโอกาสท่ีทําใหเช่ือมโยงเครือขายตาง ๆ 
ทางดานเอ็กซทราเน็ตเพื่อการทํางานรวมกัน e-Procurement จึงเนนท่ีการทํางานภายใน ในระดับ
อินทราเน็ต การเช่ือมโยงกับภายนอกเปนแบบเอ็กซทราเน็ต และประสานการทํางานทางดาน
อิเล็กทรอนิกสเพื่อความรวดเร็ว 
  ขั้นท่ี 5  รวมโลกเปนหนึ่งเดียว จากการท่ีอินเทอรเน็ตมีบทบาทและสําคัญยิ่งตอ
ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Procurement) ระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ของกระทรวงปจจุบันจึงวิ่งตรงเขาหาอินเทอรเน็ต การจัดการดูแลเครือขายคงเนนมาตรฐานและ
การประยุกตแบบอินเทอรเน็ตท้ังหมด โดยอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทตอระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ มีการสรางเครือขายเช่ือมโยงกับอินเทอรเน็ตในองคกร ในสํานักงาน ลวนแลวแตมีถนน   
ของขอมูลขาวสารเขาถึงระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Procurement)  
มีการทํางานรวมกันแบบเปนเนื้อเดียวกันมากข้ึน จนอาจกลาวได “เปาหมายท่ีสําคัญอยู ท่ี               
One World One Computer” หรือโลกท้ังใบบรรจุอยูในคอมพิวเตอรเคร่ืองหนึ่งท่ีจะเปนชองทางการ
ดําเนินการ 
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 กลาวไดวาภาพรวมนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดมีการปรับเปล่ียน
ตนเองเพื่อตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสหรือ e – Government ไมวาจะเปนการ
ปรับเปล่ียนทางดานโครงสรางกระทรวงท้ังภายนอกและภายในเอง เพื่อรองรับการใชงานระบบการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Procurement) ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2545 ซ่ึงไดกําหนดให
หนวยงานทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกแหงดําเนินการจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ       
ในรูปแบของการประมูลผานทางอิเล็กทรอนิกสอยางนอย 1 รายการและกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ 
ตองมีเว็บไซตของหนวยงานข้ึนมาภายในเดือน ธันวาคม 2545 และรายงานความกาวหนาในการ
ประมูลจัดซ้ือผานทางอิเล็กทรอนิกส ไปยังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทุก 3 เดือน โดยเร่ิมต้ังแต
ดือนมกราคม 2546 เปนตนไป จนถึงปจจุบัน นับเปนกาวท่ีสําคัญของการเปล่ียนแปลงระบบการ
ทํางานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยิ่ง 
 

 4.1.2. ดานบุคลากร 
 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีดังนี ้
 ตามท่ีมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2545 
แกไขเพิ่มเติม ความในขอ 18 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม กําหนดใหมีวิธีจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตามหลักเกณฑท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดนั้น 
 โดยท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2547 วันท่ี 6 ธันวาคม 2548 และ
วันท่ี 27 ธันวาคม 2547 เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐดาํเนนิการจดัซ้ือ
จัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชไดโดยกวางขวาง
แพรหลาย โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรม และความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานเปน
ประโยชนแกทางราชการนั้น ขาราชการในฝายบริหารงานท่ัวไปซ่ึงปฏิบัติราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ฯ ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดังจะเห็นไดจาการ
สัมภาษณดังตอไปนี้ 
 
  ผูวิจัยพบวาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติท่ีปฏิบัติงานใน
หนาท่ีการจัดซ้ือจัดจางมีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังในการใชระบบการจัดซ้ือจัดจาง
และพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement แตท้ังนี้ก็ยังคงใชระบบการจัดซ้ือจัดจาง
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   “ในสวนของ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร.มีการใชท้ังระบบการจัดซ้ือจัดจาง
แบบเดิมและระบบอิ เล็กทรอนิกสดวย  อยางเชน  การประมูลระบบอิเล็กทรอนิกสหรือท่ี
ภาษาอังกฤษเรียกวา e – Auction และการจัดซ้ือโดยระบบธรรมดาก็คือ การสอบราคา  การประกวด
ราคา ในกรณีท่ีเงินไมมากก็จะใชระบบธรรมดาท่ีเคยทํากันมา เปนการใชระบบท่ีควบคูกันไป         
ก็แลวแตวาใชงบประมาณเทาไรมากนอยเทาไรก็เลือกใชวิธีใหตรงกับท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด” 
  “ในฐานะของหัวหนาฝายบริหารทั่วไปนั้น มีหนาท่ีในเร่ืองของการจัดหาอยูแลว
เพราะฉะน้ันหนาท่ีของฝายบริหารทั่วไปก็คือเปนในเร่ืองของการต้ังเร่ืองข้ึนมา ตรวจสอบวา
หนวยงานมีงบประมาณตรงไหน แลวก็เสนอขออนุมัติกับผูบริหาร เม่ือผูบริหารอนุมัติแลวเราก็
ดําเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบพัสดุ สวนในเรื่องของการจัดซ้ือถาหากไมมี Spec(ขอกําหนด
คุณลักษณะ) เราก็ทําไดในข้ันตอนของการทําเอกสารอยางเร่ืองของการประกวดราคาซ่ึงจะตองทํา
ประกาศ ฝายบริหารท่ัวไปจะตองดําเนินการในเรื่องของการประกาศแลวจึงนําไปลง Website  
ประกวดราคา ขอมูลท่ีหนวยงานนําไปลง Website รวมถึงการจัดทําเอสารตาง ๆ ซ่ึงฝายบริหาร
ท่ัวไปจะตองเปนคนดูแล” 
  “ในเร่ืองการเตรียมความพรอม หนวยงานไมไดเคยสอบถามความคิดเห็นกอนท่ี
จะนําระบบมาใช ซ่ึงท่ีผานมาก็ยังไมเคยใชระบบผูบังคับบัญชาบังคับใหทําก็ตองทํา ในเร่ืองท่ีจะมี
การเตรียมความพรอม ดานบุคลากร งบประมาณ อุปกรณนั้นไมมี อุปกรณก็ใชของเดิมท่ีมีอยู 
เพียงแตบุคคลากรไมเคยไดมีการอบรมมากอนจึงไมคอยมีความชํานาญนัก นอกนั้นก็ไมตองใช
อะไรเพิ่มเพราะสวนใหญก็จะเปนในเร่ืองของวิธีการเปนสวนใหญ รัฐก็จะกําหนดวาจะใชวิธีนี้นะ
อันนั้นคือส่ิงใหมท่ีเราตองเขาใจตองเรียนรูแตเคร่ืองมือมีอยูแลว” 
 (อภิชาติ  เกสรทอง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ,สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  สําหรับผูปฏิบัติท่ีมีความตองการที่จะหลีกเล่ียงระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement  ก็สามารถทําไดโดยใชขอจํากัดจากระเบียบวิธีปฏิบัติใน
การจัดซ้ือจัดจาง 
  “การใชงานจัด ซ้ือปจจุ บันนี้มี ท้ั งแบบเดิมคือการตั้ ง เ บิกจ าย  และระบบ                      
e – shopping, e – auction มีการใชท้ังสองระบบควบคูกันไป ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางนี้ถา
จํานวนเงินไมเกิน 5,000 บาท จะใชการเบิกจายแบบธรรมดาโดยผานหัวหนาสวนราชการเซ็นต
อนุมัติไดเลย แตถารายการใดท่ีอยูในรายการ e – auction ท่ีเขาอยูในกระบวนการ e – shopping เร่ิม
กระบวนการตั้งแต ผูจัดซ้ือจัดจางจะตองรูวาส่ิงท่ีเราจะตองซ้ือนั้นคืออะไร ถาส่ิงท่ีเราตองซ้ือนั้นอยู
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(วรนันท  ชูกําลัง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  ท้ังนี้การทํางานกับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – 
Procurement  ก็ยังมีขอจํากัดในเร่ืองของขอมูลและความเขาใจซ่ึงอาจจะรวมถึงการประสานงาน
ระหวางหนวยงาน ทําไหระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement ไม
สามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง  
  “ลักษณะการทํางานท่ีหนวยงานยังมีการใชงานแบบเดิม  คือยังใช on paper อยูถาจะ
จัดซ้ือทาง Electronic ทางหนวยงานยังไมได ประสานกับกระทรวงการคลังขนาดน้ัน อีกท้ังยงัไมไดเคยเปด
การประมูล  สวนใหญไมได  ซ้ือของท่ีเยอะ ๆ ใหญๆ หนวยงานจะจัดซ้ือจัดจางในกรณีพวกวัสดุ
สํานักงานโดยวิธีเกา ลักษณะของหนวยงานโดยท่ัวไปจะยังไมไดใชในระบบ  เนื่องจากขอมูลของ
หนวยงานไมไดลิงคกับกรมบัญชีกลาง  เลยทําใหเขาระบบใหมไมได  ตอนนี้อยูในชวงดําเนินการขอ
รหัสผานท่ีจะเขาไปในระบบจากกรมบัญชีกลาง  แตตอนนี้กรมบัญชีกลางยังไมไดอนุมัติกลับมาเพราะวา
คนท่ีจะขอรหัสได  จะตองเปนขาราชการ C6 ข้ึนไป”  
(มนัสนันท  เทพทอง , สํานักงานรัฐมนตรี , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  “ดิฉันทราบจากหนวยงานวานั่นคือโครงการท่ีเร่ิมตนมาจากมติ ครม มีหนังสือเวียนมา
ใหบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของในการจัดซ้ือจัดจางตองดําเนินการโดยเขาระบบ ผานกรมบัญชีกลาง
ตามนโยบายแลวก็มาท่ีหนวยงานหลักของแตละหนวยในสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ” 
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  “แตจริง ๆ แลวการทํางานในสถานการณจริงยังเปนแบบเดิม (on paper) และแบบ 
electronic ควบคูกันไป คือของเดิมก็ยังไมเลิกของใหมก็ตองใช เพื่อใหเขากับระเบียบของ
กรมบัญชีกลาง”  
(นางสุมาลี   อันทะแสง  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สัมภาษณเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2549) 
 
  “ปจจุบันหนวยงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ซ่ึงผมเปนหัวหนาเจาหนาท่ีพสัดุ
นั้น ใชการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุซ่ึงกําหนดใหใชระบบอิเล็กทรอนิกสแลวแตเร่ืองท่ีจะกําหนดวา
เปนการส่ังซ้ือครุภัณฑหรือวัสดุแบบไหน แลวแตละประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใหใชระบบการ
จัดซ้ือจัดจางวิธีไหน พี่มีหนาท่ีเกี่ยวของในการใชระบบจัดซ้ือจัดจางในสวนท่ีตรวจสอบวาเร่ืองท่ีเสนอ
รายละเอียดข้ึนมาวาถูกตองตามระเบียบพัสดุหรือไม ตรวจดูวางบประมาณ เพียงพอท่ีจะซ้ือวัสดุดังกลาวนี้
หรือไม และข้ันตอนตาง ๆ  ท่ีเสนอมาถูกตองตามระเบียบพัสดุหรือไม” 
 (วรวิทย  ชูวงษ , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 1 พฤษภาคม 2549) 
 
  “ปจจุบันหนวยงานของสํานักงานปลัด .เราใชระบบการจัดซ้ือจัดจางแบบ 
electronic ท่ีเปล่ียนใหมแลวก็รวมกับแบบเดิมดวย ในหนาท่ี ของดิฉันมีหนาท่ีในสวนการดําเนิน
เร่ืองการจัดซ้ือต้ังแตสํารวจความตองการกอนวาหนวยงานตองการอะไร หรือไม แตละกลุมแตละ
ฝาย ก็จะสงขอมูลเขามาวาตองการอะไรบาง โดยมีหนาท่ีประสานรานคแลวก็ทําเร่ืองตามขั้นตอน 
ทุกกระบวนการจนจบทั้งระบบเกาและระบบใหมแลวแต” 
(ณัฐนรี   วงศพันธุ , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 1 พฤษภาคม 2549) 
  “ในปจจุบันทางหนวยงานใชระบบการจัดซ้ือจัดจางแบบธรรมดา เนื่องจาก
หนวยงานมักจะมีความตองการในการจัดซ้ือจัดจางแบบวงเงินไมมากคือจัดซ้ือจัดจางแบบท่ัวไป 
ไมใช E – Shopping, E- auction เพราะวาวงเงินท่ีใชไมมากก็เลยไมตองดําเนินการแบบ electronic  
ก็คือจัดซ้ือจัดจางท่ัวไป แตตอนนี้หนวยงานก็เร่ิมเขาสูระบบ GFMIS(Government Siscal 
Management Information System ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบิเล็กทรอนิกส) แตปนี้ยัง
ไมไดใชระบบนี้เลยเพราะคณะรัฐมนตรีไมใหงบประมาณ” 
(บังอร  หาญณรงค , สํานักความรวมมือทรัพยากรและส่ิงแวดลอมตางประเทศ , สัมภาษณ 18 
มีนาคม  2549) 
 
  “ในปจจุบันหนวยงานใชการจัดซ้ือจัดจางท้ังสองระบบ มีท้ังแบบปจจุบันท่ีใช
ระบบ electronic และแบบเกา ก็มีปท่ีแลวท่ีไดทดลองใช E – auction ก็มี คือเรียกไดว ไมใช E – 
auction อยูตลอด ข้ึนอยูกับอะไรน้ันก็จะ ดูตามระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเราใหใช คือวา 2 ลาน
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(พีรพล   ม่ันจิต , สํานักแกไขการบุกรุกปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ , สัมภาษณ 4 เมษายน 2549) 
 
 ผลการสัมภาษณสรุปไดวาขาราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไดมีการรับรูและเตรียม
ความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement 
มาใชในองคกรภาครัฐ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดมีการ
เตรียมความพรอมรองรับกระบวนการดังกลาว เปนท่ีแนนอนวาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหมได
เขามามีบทบาทท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตและวิธีการทํางานของขาราชการ ภาระหนาท่ีการงาน
ตางๆ จะเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเชนเดียวกับการที่ขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงแวดลอมตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติราชการใหเขา
กับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement ท่ีนํามาใชในองคกร
ภาครัฐ ซ่ึงมีการเตรีมพรอมท้ังทางดาน ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ อุปกรณ โดยเปนการคอยเปน
คอยไปของกระบวนการทํางานดังจะเห็นไดจากการท่ีมีกระบวนการทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมมาเปนระบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึนแตท้ังนี้ยอมตองใชระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงอยูบางกวา
ท่ีขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะสามารถใชระบบ e – Procurement 
อยางเต็มประสิทธิภาพตอไป 
 

 4.2. การรับรูเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย             
e – Procurement ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  สําหรับขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ การรับรูเร่ือง
ระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement  เกิดจากการแสวงหา
ความรูจากส่ืออิเล็กทรอนิกสโดยสวนมากจากการหาขอมูลจาก WebSite www.gprocurement.go.th 
มากกวาส่ือบุคคล เชนบุคลากรดานงานคลังของหนวยงานภายในกระทรวงเอง ดังปรากฏตอไปนี้ 
  “หากจะถามวารูจักการจัดซ้ือจัดจางแบบ e – Procurement บางหรือเปลา ก็รูจัก
บาง สวนใหญก็รูจักจาก Website โดยสวนตัวไมเคยอบรมแตวาทางหนวยงานไมแนใจวามีการ
อบรมกันหรือเปลา คือใน Website เขาก็จะใหขอมูลมาเปนแนวทางอยางเชนแนวทางการประมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือ e – Auction นั้นเขาก็จะมีขอมูลรายละเอียดใน Website ใหเรามา คือในแต
ละข้ันตอนเขาก็จะมีเปนแนวทางเอาไวสําหรับวิธีปฏิบัติติดขัดตรงไหนเราก็คงตองไปดูวา มีปญหา
อะไรบางทีเราก็โทรศัพทไปปรึกษากับทางกรมบัญชีกลาง เพราะจากการปฏิรูประบบราชการที่
กําหนดในเร่ืองการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐนั้นใหมีความรัดกุมมากข้ึนโดยมีการกําหนดระบบการ
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(อภิชาติ   เกษรทอง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  เนื่องจากการที่ขาราชการภายในกระทรวงทรัพยากรเอง ยังขาดขาดความรูในเร่ือง
ระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement  จากผูเช่ียวชาญ
ขาราชการที่เกี่ยวของจึงตองหาขอมูลจากหนวยงานท่ีคิดวามีความชํานาญในเร่ืองการจัดซ้ือจัดจาง
มากท่ีสุดในท่ีนี้คือ กรมบัญชีกลาง หรือกระทรวงการคลัง  
  “จากท่ีทราบมานั้นทางกระทรวงฯ มีหนวยงานกลางที่อยูในสังกัดของกระทรวง
ทรัพยากรฯ ท่ีจะเปนคนดูแล สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีไมไดอบรม แตผูปฏิบัติงานก็จะสามารถถาม
ขอมูลจากสํานักบริหารกลาง ของกระทรวง แตถาขอมูลท่ีไดมาไมเรียบรอยก็จะไปถามหาขอมูล
จากกรมบัญชีกลาง วาควรจะทําอยางไรเม่ือเกิดปญหาท่ีไมเขาใจข้ึนระหวางการปฏิบัติงานและควร
จะทําอยางไรตอไป ในสํานักปลัดกระทรวงมีแคหนวยงานเดียวท่ีไปอบรมมา เพราะการอบรมนั้น
ตองเสียคาใชจาย  ตองหาขอมูลจากหนวยงานที่สังกัดกอน จากคนท่ีไปอบรมเรื่องขอมูลของระบบ
มาถาไมเขาใจหรือตองการขอมูลมากข้ึนก็ตองสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง เพราะสามารถให
ขอมูลและคําปรึกษาที่ชัดเจนสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได เปนการสอบถามขอมูลในลักษณะ
ของบุคคลกับบุคคล ”  
  “ส่ืออ่ืนๆ ท่ีมีก็จะเปนหนังสือ วารสาร (หนังสือเวียนท่ีสงมาให, วารสาร GSMIS) 
ควบคูกับ web site เปดเขาไปดูขาวสารตาง ๆ ท่ี GSMIS.go.th และ G – Procurement ใชในการ
จัดซ้ือจัดจางไมวาจะเปนการสอบราคา การประกวดราคาตาง ๆ ” 
(วรนันท  ชูกําลัง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  ปญหาท่ีพบของขาราชการท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีในการใชระบบการจัดซ้ือจัดจางและ
พัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement  ส่ิงท่ีพบมักเกิดจากการส่ือสารท่ีขาดประสิทธิภาพ
ภายในองคกรภาครัฐอันเนื่องมาจากลักษณะของการส่ือสารแบบแนวดิ่งระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา “ประมาณวันท่ี 1 เมษายน 2548 ท่ีรัฐบาลจะใหใชระบบนี้ในการจัดซ้ือจัดจางมีมติ 
ค.ร.ม.ใหใชระบบนี้และมีหนังสือเวียนออกมา หลังจากนั้นก็บังคับใหเราใชระบบเลยผูปฏิบัติงาน  
ก็ตองหาขอมูลเพิ่มเติมเอง สําหรับแหลงข็อมูลท่ีเราจะหาขอมูลแรกสุดคือหาจากสํานักบริหารกลาง
กอน เพราะจะรูขอมูลดีกวา พอมาทําแลวเกิดปญหาก็ตองโทรไปถาม คร้ังแรกท่ีมีปญหาคือเร่ือง
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  “ตั้งแตเร่ิมมีนโยบายในการจัดจางซ้ือจัดจางแบบE – auction ออกมาไดมีการสง
ผูปฏิบัติงานไปอบรม 1 คร้ังท่ีกรมบัญชีกลางมาอบรมใหแตเนื้อหาสาระในการอบรมท่ีพูดถึง        
ในนามของผูใชในระบบโดยไมไดพูดถึงรายละเอียดของเนื้องาน เชน การกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมเปนตน เนนการใชงานมากกวา โดยผูปฎิบัติไมเขาใจเทาไรเพราะบอกแควิธีการแตไม
บอกกระบวนการ” 
(วรนันท  ชูกําลัง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ,สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  “พอจะรูจักมาบางแตพี่ยังไมไดเขาไปในระบบมากมาย จริง ๆ  แลวลักษณะการใชงานก็
ไมรูลึก ๆ แคพื้น ๆ วาคืออะไรบางแตงานจริง ๆ ยังไมไดทํา รูไดจากเอกสารท่ีกรมบัญชีกลางสงมา 
หนังสือเวียน เอกสารราชการ หรือบางคร้ังเปด Internet เขาไปดูบางใน Website  ของกรมบัญชีกลางหรือ 
Web เกี่ยวกับระบบนี้โดยตรงก็มี โดยพิมพช่ือเขาไปแลวก็มีรายละเอียด แตโดยสวนตวัยงัไมไดมีการศกึษา
ระบบละเอียดมากนัก เพราะยังไมไดมีการใชจริง ๆ แลวถาถามวามีความรูดานนี้หรือไม ก็คือไมมี เรา
อาจจะมีแตเอกสาร เพราะจริง ๆ  คือการปฏิบัติงานเรายังไมไดปฏิบัติ มันก็อาจจะไมเขาใจ ท่ีผานมามีการ
อบรมเกี่ยวกับเร่ืองการทํา E – Shopping การจัดซ้ือจัดจางโดย E– Procurement มีจัดข้ึนท่ีสํานักปลัดเปด
อบรม ตั้งแตเร่ิมมีการจัดทําระบบนี้ข้ึนพี่ไดเขาอบรมคร้ังเดียว แตในคร้ังแรก ๆ  ไมไดเขา จะศึกษาเอง ครู
พักลักจํา ตอนท่ีไดไปอบรมจริง ๆ คือตอนท่ีไดเร่ิมทํางานบางแลวซ่ึงเกิดปญหาข้ึนมาก แตบางทีจะต้ัง
คําถามก็ตั้งไมถูก บางทีสงสัย เนื่องจากตัวเราไมไดใชระบบดวย ไมไดเร่ิมตนอบรมต้ังแตแรก หมายความ
วา ในการท่ีอบรมต้ังแตแรกไมไดมาทํา แตคนท่ีตองทําไมไดไปอบรม ในการทํางานปจจุบันยังไมไดใช
ระบบนี้ 100% ไดแคใชนิดหนอยมันก็เลยเหมือนกับวาใชระบบเดิมซะสวนใหญ การฝกอบรมท่ีจัดข้ึน็ใช
เวลาเพียง 1 วัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองการเบิกจายผานระบบ Electronic การจัดซ้ือจัดจางทาง Electronic ท่ี
เปนE – auction, E – Shopping ฯลฯ” 
(มนัสนันท  เทพทอง , สํานักงานรัฐมนตรี , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
 จากผลการสัมภาษณ พบวา การรับรูเร่ืองระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน
ดวย e – Procurement ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯจะมีลักษณัและรูปแบบ
การส่ือสารดังตอไปนี้ 

1. การส่ือสารแบบบนลงลาง 
2. การส่ือสารแบบแนวนอน 
3. การส่ือสารแบบขามสายงาน 
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1. การส่ือสารแบบบนลงลาง 
 การส่ือสารลักษณะนี้ เปนการส่ือสารในลักษณะของ Departmental Communication 
Meeting กลาวคือ เปนการส่ือสารท่ีถายทอดเปนลําดับข้ัน ตั้งแตผูบริหารระดับสูงสุดจนถึง
ขาราชการระดับปฏิบัติงานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากผลการสัมภาษณ พบวา การรับรูเร่ืองระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบ
ออนไลนดวย e – Procurement ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมนั้นมีลักษณะของการส่ือสารแบบแนวด่ิง (Downward Communication) ในองคกร
หมายถึงขอมูลในท่ีนี้หมายถึงขอมูลการใชงานรวมถึงทักษะและความสําคัญของระบบการจัดซ้ือ  
จัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – procuremen ท่ีสงผานจากบุคคลที่อยูในตําแหนงสูง
กวา (คณะรัฐมนตรี) ซ่ึงเปนผูบังคับใชกฏหมายไปยังบุคคลท่ีอยูในตําแหนงตํ่ากวาหรือรูกันในแง
ของการบริหารคือขอมูลท่ีผูบริหารส่ังลงมายังผูปฏิบัติ ในท่ีนี้การใหความรูหรือทักษะแกขาราชการ
ผูปฏิบัติงานจะมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยขาราชผูปฏิบัติงานจะตองเปนผูท่ีมีความรูและทักษะท่ี
เพียงพอท่ีจะกาวทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถใชขอมูลขาวสารใหเกิด
ประโยชนในการแกปญหาหรือการทํางานไดดีกับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบ
ออนไลนดวย e – procuremen ซ่ึงถือเปนส่ิงใหมในการปฏิบัติงานในปจจุบัน ซ่ึงขาราชการผูปฏิบัติ
ท่ีดีตองปนผูท่ีมีความรู (Knowledge) สําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่องเปนส่ิงท่ีจําเปนซ่ึงสํานักงาน
ปลัดกระทรวงก็ไดมีการจัดฝกอบรมใหกับขาราชการที่มีหนาท่ีในการปฏิบัติราชการในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการใชระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวยe – Procuremen 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ผูอํานวยการสํานักทุกสํานกัในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ   

เจาหนาท่ีพัสด ุ  
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2. การส่ือสารแบบแนวนอน 
 จากผลการสัมภาษณผูวิจัยพบวาการส่ือสารแนวนอน ในการรับรูเร่ืองระบบการจัดซ้ือจัดจาง 
และพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้นมี 3 ลักษณะคือ 
 - การส่ือสารระหวางขาราชการในระดับเดียวกัน 

- การส่ือสารผานฝายบริหารทั่วไปสํานักบริหารกลางในกระทรวง 
- การส่ือสารผานส่ือส่ิงพิมพ(หนังสือเวียน) , วารสาร GFMIS 
- การส่ือสารผาน Web Site ประชาสัมพันธ 
 
การส่ือสารระหวางขาราชการในระดับเดียวกัน 

 การส่ือสารลักษณะนี้จะเปนการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางขาราชการในระดับเดียวกัน           
/หนวยงานเดียวกันสามารถกระทําไดรวดเร็ว สะดวก การส่ือสารแบบนี้เกิดข้ึนเม่ืออยูในบรรยากาศ
ของความไววางใจซ่ึงกันและกัน เกิดข้ึนโดยความสมัครใจของแตละคนโดยไมมีส่ิงจูงใจสําหรับ
ขาราชการฝายบริหารทั่วไปของกระทรวงเปนการพูดคุยระหวางเพื่อนดวยกันแบบไมเปนทางสาร 
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 ขาราชการสํานักนโยบายและยุทธศาสตรทานหนึ่งกลาววา “สวนใหญจะคุยกับเจาหนาท่ี
ดวยกันมากกวาก็จะคุยเร่ืองการใชระบบใหมวาจะเปนยังไงจะเร็วกวาระบบเกาหรือเปลา ยุงยากม้ัย 
แตเพ่ือนๆ ชอบบอกวาระบบใหมนาจะชากวาระบบเกาแนเพราะยุงยากซับซอนกวา กไดแตเดากัน
ไปเร่ือยๆ เพราะตอนนั้นยังไมมีใครใชระบบเปนเลย เพียงแครูวากระทรวงจะเปลี่ยนระบบการ
จัดซ้ือแบบใหมก็เลยน่ังคุยกัน” 
(สุมาลี   อันทะแสง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
 การท่ีขาราชการไดติดตอพูดคุยกับเจาหนาท่ีตางสํานักทําใหขาราชการไดแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน ดังเชนท่ี นางสาววรนันท  ชูกําลัง เลาใหฟงวา “ดิฉันไดเคยคุยกับเจาหนาท่ี ๆ อยู
สํานักอ่ืนวาทําไมรัฐบาลจะตองใหมีการเปล่ียนแปลงระบบการจัดซ้ือจัดจางดวย พี่ๆก็แสดงความ
คิดเห็นตาง ๆ นานา บางก็วาเพราะสาเหตุมาจากการท่ีตองการใหมีความโปรงใสในการทํางาน บาง
ก็วาเพื่อจะประหยัดงบประมาณในการจัดจางจัดซ้ือใหไดมากท่ีสุด” 
(วรนันท  ชูกําลัง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
 การส่ือสารระหวางขาราชการระดับเดียวกัน ในหนวยงานเดียวกัน สวนใหญจะเปนการ
ส่ือสารท่ีไมเปนทางการ และเปนการส่ือสารแบบสองทาง ดยท่ีพนักงานมีการติดตอส่ือสารกับ
บุคคลระดับเดียวกันในหนวยงานเดียวกัน ท้ังนี้การติดตอส่ือสารในลักษณะนี้เกิดจากความใกลชิด
และไววางใจซ่ึงกันและกัน แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางขาราชการดวยกัน 
 
 

การส่ือสารผานฝายบริหารท่ัวไปสํานักบริหารกลางในกระทรวง  
 ฝายบริหารทั่วไปสํานักบริหารกลางกระทรวง เปนณะทํางานภายในกระทรวง จะมีหนาท่ี
คอยติดตอประสานงานกับทุก ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของรวมท้ังขาราชการฝายบริหารแตละสํานักใน
กระทรวง และยังเปนผูท่ีมีความเขาใจในการเปล่ียนแปลงระบบการทํางานมากกวาขาราชการฝาย
บริหารในแตละสํานัก เนื่องจากเปนผูทดลองปฏิบัติงานใหมดวยตนเอง และเปนผูท่ีใหการฝกอบรม
ระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย  e – Procurement ใหกับขาราชการใน

ขาราชการระดบัเดียวกัน/หนวยงานเดยีวกนั ขาราชการระดบัเดียวกัน/หนวยงานเดยีวกนั 
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(มนัสนันท  เทพทอง , ฝายบริหารทั่วไป. สํานักงานรัฐมนตรี , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
 ดังนั้นการส่ือสารโดยผานคณะทํางานภายในหนวยงานจะยืนยันถึงความเปนไปไดของการ
เปล่ียนแปลงระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement ใหกับ
ขาราชการในกระทรวง 
 
 การส่ือสารผานส่ือส่ิงพิมพ(หนังสือเวียน) , วารสาร GFMIS 
 วารสาร GFMIS(Government Siscal Management Information System ระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบิเล็กทรอนิกส ) เปนวารสารรายเดือนจัดทําโดยกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ซ่ึงเผยแพรใหกับทุกหนวยงานท่ีมีการใชระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ
แบบออนไลนดวย e – Procurement โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงระบบ
การทํางานโดยเฉพาะ วารสาร GFMIS ถือเปนเคร่ืองมือประชาสัมพันธเกี่ยวกับความเคล่ือนไหว
ของระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนท่ีทําใหขาราชการท่ีเกี่ยวของทราบไดดี 
 ในกรณีการเปล่ียนแปลงระบบการทํางานน้ีขาราชการก็มีโอกาสไดเรียนรูจากวารสาร 
GFMIS เชนกัน “บางคร้ังเราก็ทราบเร่ืองวิธีการทํางานกระบวนการหรือการเปล่ียนระเบียบปฏิบัติ
จากสารสาร GFMIS เหมือนกัน โดยจะมีเดือนละเลมนี่พี่ก็เก็บไวท้ังหมดถือเปนคัมภีรเลยก็ได
เพราะบอกท้ังปญหาและวิธีแกไขพรอมเลย” 
(ณัฐนรี   วงศพันธุ , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 1 พฤษภาคม 2549) 

 
ขาวสารต างๆ ในการใชระบบการจัดซ้ือจัดจ างและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย                        

e – Procurement ในวารสาร GFMIS จะไมเจาะจงฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น แตจะหมุนเวียนตีพิมพ
ขาวสารของทุกๆฝายท่ีใชระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย  e – 
Procurement ดังนั้นขาวสารตาง ๆ จึงรวมอยูในวารสารฉบับนี้ และวารสารฉบับนี้จะถูกแจกจาย
ใหกับหยวยงานท่ีใชระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement ทุก
กรมทุกกระทรวงเพื่อใชเปนขอมูลใหกับขาราชการท่ีเกี่ยวของกับระบบทุกคน 
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การส่ือสารผาน Web Site ประชาสัมพันธ 
การส่ือสารผาน Web Site ประชาสัมพันธ หรือ www.gprocurement.go.th ถือเปนเว็บเบส

หรือเว็บหลักในการใชระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement 
ซ่ึงจัดทําโดยกรกะทรวงการคลัง เพื่อเปนแหลงขอมูลใหกับขาราชการท่ัวไปไดเขามาหาขอมูลการ
ปฏิบัติงานไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยขอมูลท่ีไดจากเว็บไซตจะมีท้ังในสวนท่ีเปนกฏ และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 , หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับความเขาใจ
ในการปฏิบัติงาน, มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของในการทํางาน รวมท้ังขาวสารกิจกรรมตางๆที่เปน
ประโยชน ซ่ึงจะเปนเคร่ืองมือส่ือสารระหวางผูปฏิบัติงานในการรับทราบนโยบายการทํางาน
เกี่ยวของกับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน ตอไป 
 
3. การส่ือสารแบบขามสายงาน 
 การสื่อสารขามสายงานเปนการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีไมไดอยูในระดับเดียวกัน เปนการ
แลกเปล่ียนขอมูลขามหนาท่ีกันระหวางบุคคลท่ีอยูคนละหนวยงาน 
 การส่ือสารลักษณะนี้ใชมากท่ีสุดสําหรับหนวยงานราชการที่เปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา 
หรือผูเช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือเม่ือเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางและ
พัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement เกิดติดขัดไมเขาใจหรือระบบเกิดผิดพลาดก็ตอง
โทรศัพทสอบถามฝายบริการเครือขาย ซ่ึงการส่ือสารแบบขามสายงานท่ีนํามาใชในการการเปล่ียน
ระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement ก็คือการส่ือสารระหวาง
ขาราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกับขาราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เนื่องจากเปนผูเช่ียวชาญในระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement 
เม่ือระบบเกิดปญหาหรือขอของใจ หรืออีกนัยหนึ่งคือเปนผูคิดและผูออกกฏระเบียบวาดวยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุอิเล็กทรอนิกสนั่นเอง 
 
 การส่ือสารระหวางขาราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ กับบุคคลตางหนวยงาน 
 การส่ือสารขามหนวยงานเปนลักษณะการติดตอส่ือสาร ประสานงานกันภายในองคกรระหวาง
ขาราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ กับบุคคลตางๆ ท่ีอยูตางตําแหนง ตางหนวยงาน โดยไม
ตองคํานึงวาจะตองเปนการส่ือสารตามลําดับบังคับบัญชา ซ่ึงสวนใหญจะเปนการติดตอเม่ือ
หนวยงานตองการขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับระบบการทํางานแบบใหม 
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“ตอนท่ีหนวยงานเกิดปญหาเวลาทํางานเขเาระบบแลวแกปญหาไมได สอบถามท่ีสํานัก

บริหารกลางแลวก็ไมมีคนรูรายละเอียด ทางหนวยก็โทรศัพทไปสอบถามกับฝายบริหารของ
กรมบัญชีกลางเพ่ือใหเขาชวยบอกวิธีการแกไขให” 
(ณัฐนรี  วงศพันธุ , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 1 พฤษภาคม 2549) 

 
นอกเหนือจากการแกปญหาเกี่ยวกับการใชงานระบบแลว เจาหนาท่ียังสามารถทราบ

ข้ันตอนในการแกไขปญหาดวย จะเห็นไดวา การส่ือสารของของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อรับรูระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน
ดวย e – Procurement มีลักษณะการสื่อสารทุกรูปแบบการส่ือสารและการติดตอส่ือสารก็เปน
ลักษณะเครือขาย การติดตอส่ือสารนั้น มีท้ังลักษณะท่ีเปนทางการ ไมเปนทางการแบบเปนลาย
ลักษณอักษร และไมเปนลายลักษณอักษร เปนการส่ือสารท้ังทางเดียวและการส่ือสารสองทาง ซ่ึง
การรับรูเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement ของ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้น ไดอาศัยรูปแบบการ
ส่ือสารตางๆ นี้ชวยใหขาราชการไดทราบ เขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพ่ือกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีและ
ยอมรับการปรับเปล่ียนระบบการทํางานใหมากท่ีสุด นอกจากน้ี การส่ือสารภายในองคกร               
ยังสามารถชวยลดความขัดแยงอันอาจเกิดข้ึนจากการปรับเปล่ียนบางส่ิงบางอยางภายในองคกรได 

 
ผูวิจัยสรุปวา การรับรูเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย             

e – Procurement ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นั้นมี
วิธีการส่ือสารหลายรูปแบบ และใชควบคูกันไป ทั้งส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือเฉพาะกิจ เพื่อ
แสดงใหเห็นวา ระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement เปน

ขาราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ (

บุคคลตางหนวยงาน 
กรมบัญชีกลาง/กระทรวงการคลัง 
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  4.3. การยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจ างและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย                                
e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
  การนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement 
มาใชในองคกรภาครัฐถือเปนความแตกตางของเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงตางจากเทคโนโลยีอ่ืนท่ี
ระบบราชการเคยมีการนํามาปฏิบัติซ่ึงถือเปนส่ิงใหมสําหรับขาราชสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ไพรัตน  เดชะรินทร 2526 :8) กลาววาตามหลักการพัฒนา
เศรษฐกิจ ไดมีผูใหคําจํากัดความของคําวานวัตกรรมเอาไววาเปน วิธีการนําความรู ความคิดใหม ๆ 
ในทางวิชาการไปใชในการปรับปรุงวิธีการผลิต การดําเนินงาน รวมท้ังระบบการบริหารใหไดมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนกวาเดิม ซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติราชการซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาถึงกระบวนการยอมรับ
ระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย  e – Procurement ซ่ึงถือวาเปนนวัตกรรม
ใหมของงานคลังและพัสดุวา เปนกระบวนการซ่ึงแตละบุคคลจะผานข้ันตอนตาง ๆ ตั้งแตเร่ิมรับรู
วามีนวัตกรรม และเกิดทัศนคติอันนําไปสูการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม จนถึงข้ัน
ยืนยันการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และไดขอสรุปดังนี้ 
 
 1. ข้ันรับรู (Awareness Stage) คือ การที่บุคคลไดรับรูวามีแนวคิดหรือวิทยาการใหม ๆ แต
ยังไมมีความรูท่ีลึกซ้ึงในเนื้อหาและรายละเอียดตาง ๆ การรับรูท่ีสําคัญของกระบวนการยอมรับ
ไดแก การรับรูท่ีสามารถกระตุนใหเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรูในนวัตกรรมเพิ่มเติม หรือ
การรับรูท่ีจะนําไปสูข้ันตอไปของกระบวนการยอมรับ เพราะการรับรูแตละคร้ังไมจําเปนจะตองมี
กระบวนการยอมรับข้ันอ่ืน ๆ ตามมาเสมอไป ดังนั้น การรับรูเร่ืองท่ีตรงกับปญหาความตองการ
หรือสามารถท่ีจะมองเห็นประโยชนท่ีจะเกิดตามมาไดอยางเดนชัด (Perceived Advantage) เหลานี้
ยอมกระตุนใหเกิดความสนใจไดงายกวาการับรูในเร่ืองท่ัว ๆ ไป 
 ในข้ันนี้บุคคลรับรูวานวัตกรรมนั้นมีอยู และพยายามหาความรูและพยายามทําความเขาใจ
วานวัตกรรมนั้นใชงาน หรือทํางานอยางไร ในข้ันนี้ ผูวิจัยไดแบงความอยากรูเร่ืองนวัตกรรม
ออกเปน 3 ดานคือ 
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  1.1 การรูจักนวัตกรรม (Awareness Knowledge) เปนความรูท่ีทําใหเกิดการต่ืนตัว
รูจักเกี่ยวกับนวัตกรรม เปนความรูท่ีรูวานวัตกรรมนั้น เกิดข้ึนแลว และนวัตกรรมนั้นทําหนาท่ีอะไร 
  1.2 ความรูในวิธีการใชนวัตกรรม (How to Knowledge) ความรูประเภทนี้ไดจาก
การติดตอกับส่ือมวลชน การติดตอหนวยงานท่ีเผยแพรนวัตกรรมนั้น ความรูประเภทนี้จะชวยใหใช
นวัตกรรมไดอยางถูกตอง การขาดความรูดานนี้จะทําใหเกิดการปฏิเสธนวัตกรรม 
  1.3 ความรูเกี่ยวกับหลักการ (Participle Knowledge) ความรูประเภทนี้ เปนความรู
ถึงหลักการท่ีลึกซ้ึงหรือเปนเบ้ืองหลังของนวัตกรรม เปนหลักการท่ีจะชวยใหนวัตกรรมบรรลุผล 
 
 กลาวไดวาขาราชการกระทรวงทรัพยากรรมธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีการรับรูและยอมรับ
นวัตกรรมระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชใน
องคกรภาครัฐ อยูในระดับการมีความรูในวิธีการใชนวัตกรรม (How to Knowledge) ความรู
ประเภทน้ีไดจากการติดตอกับส่ือมวลชน การติดตอหนวยงานที่เผยแพรนวัตกรรมนั้น ซ่ึงก็ไดแก 
กระทรวงการคลัง และ Website www.gprocurement.go.th ความรูประเภทนี้จะชวยใหขาราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของในการใชนวัตกรรมไดอยาง
ถูกตอง ดังจะเห็นไดจาการสัมภาษณดังตอไปนี้ 
 
  “ก็เร่ิมจากการปฏิรูประบบราชการท่ีกําหนดในเร่ืองการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐนั้นให
มีความรัดกุมมากข้ึนโดยมีการกําหนดระบบการจัดซ้ือจัดจางในเร่ืองของการประมูลถาเกิดวามีราคา
สูงหรืองบประมาณมากก็ใหใชระบบประมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนการเปดกวางใหผูเขามา
แขงขันราคาน้ันเพื่อเกิดประโยชนตอทางราชการ” 
  “โดยสวนตัวของพี่ไมเคยอบรมแตวาทางหนวยงานพี่ไมแนใจวามีการอบรมกัน
หรือเปลา แตพี่ก็ถาอยากรูอะไรจะศึกษาใน Websiteก็จะทําใหไดขอมูลมาเปนแนวทางอยางเชน
แนวทางการประมูลทางอิเล็กทรอนิกสหรือ e – Auction นั้นเขาก็จะมีขอมูลใน Website ใหเรามา 
คือในแตละข้ันตอนเขาก็จะมีเปนแนวทางเอาไวสําหรับวิธีปฏิบัติติดขัดตรงไหนเราก็คงตองไปดูวา
มันมีปญหาอะไรบางทีเราก็โทรไปปรึกษากับทางกรมบัญชีกลาง” 
(อภิชาติ   เกษรทอง , หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  “พี่ทราบจากการที่มีหนังสือเวียนมาใหเราเขาระบบจากกรมบัญชีกลางคือเร่ิมตน
มาจากมติ ครม. ผานกรมบัญชีกลางสนองนโยบายแลวก็มาท่ีเราท่ีหนวยงานหลักของแตละหนวย” 
  “เร่ิมตนจากการมีความตองการจากแตละหนวยงานจากแตละกลุม ประการแรก
คือตามงบประมาณท่ีขอกอน ประการท่ีสองคือตามความตองการท่ีจะใชในปงบประมาณนั้น ๆ 
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  “บางท่ีอยากทราบอะไรเพิ่มเติมรก็ดูจากหนังสือวารสารของ GF(Government 
Fiscal Management  Information System – GFMIS)  แตก็ไมไดเกี่ยวกับการใชระบบการจัดซ้ือจัด
จางใหถูกตอง แตเปนการเนนในเร่ืองของการเบิกจายใหถูกตอง คือหลัก ๆการจัทราบขอมูล
ขาวสารจริงๆ ก็จะเปนพวกหนังสือเวียนกฎระเบียบขอบังคับ Website เกี่ยวกับขอมูล Up date” 
(สุมาลี   อันทะแสง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  “พี่รับรูเร่ือง e – Procurement  นี้ก็จากระเบียบมีหนังสือเวียนท่ีกระทรวงการคลัง
แจงมา ถาวงเงินจัดซ้ือครุภัณฑเกินสองลานตองใช  e – auction ถาจะใช E – Procurement นั้นคือ
ครุภัณฑบางประเภทบางรายการ ซ่ึงกระทรวงการคลังระบุมาเพียง 4 -- 5 ประเภท บริษัทตาง ๆ ท่ีจะ
ส่ังซ้ือนี้ตองข้ึนบัญชีกับกรมบัญชีกลางแลวก็ใหยื่นเสนอผานระบบ electronic  มา แลวก็มา
ดําเนินการตามลักษณะนั้น” 
(วรวิทย  ชูวงศ , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
 2. ข้ันสนใจ (Interest Stage) คือ การท่ีบุคคลเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการแผนใหม ข้ันนี้ยังไมมีการประเมินวิทยาการแผนใหมเขากับสถานการณท่ีแทจริงของแต
ละบุคคลเพียงแคตองการความรูเพิ่ม ส่ิงสําคัญในข้ันนี้ไดแก ความรู (Cognitive or Knowing) ความสนใจ
ศึกษาหาความรูของบุคคล นอกจากจะข้ึนอยูกับความสามารถทางสมองในการรับความรูยังข้ึนอยู
กับจิตลักษณะบางประการของบุคคลนั้นดวย เปนตนวา ความทันสมัย การชอบเปล่ียน ทัศนคติ 
และปทัสฐานของระบบสังคม (Social System Norms) ท่ีทันสมัย มีระบบส่ือสารท่ีดี ส่ิงเหลานี้จะ
ชวยกระตุนการแสวงหาความรูในข้ันนี้ไดเปนอยางดี 
 
 ในข้ันนี้บุคคลมีทัศนคติพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในนวัตกรรมบุคคลจะเร่ิมแสวงหาขอมูล
อยางกระตือรือรน เร่ิมมีความสนใจ และแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมเพิ่มเติมดวยความ
ตั้งใจ บุคคลจะมีการประเมินผลกระทบของนวัตกรรมและพ่ึงพิงขอมูลจากบุคคลใกลเคียง ทัศนคติ
เกี่ยวกับนวัตกรรมสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 
 ทัศนคติเฉพาะท่ีมีตอนวัตกรรม คือ ทัศนคติท่ีเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ชอบหรือไมชอบ
ประโยชนของนวัตกรรม ทัศนคตินี้มีอิทธิพลตอนวัตกรรมท่ีกําลังเผยแพร และนวัตกรรมท่ีจะมีการ
เผยแพรในอนาคต ดังจะเห็นไดจาการสัมภาษณดังตอไปนี้ 
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  “พี่คิดวานโยบาย e – Procurement มีความสําคัญกับสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร คือส่ิงท่ีรัฐบาลกําหนดขึ้นมาใหใชระบบอิเล็กทรอนิกสเนี่ยมันมันก็ชวยไดในระดับ
หนึ่ง ในเร่ืองของความโปรงใสแตในแตละข้ันตอนนั้นถาหากวาคนท่ีเขาคิดจะโกงเนี่ยเขากคิ็ดหาวธีิ
โกงในแตละข้ันตอนไดไมงั้นรัฐบาลคงไมมาส่ังการใหดูปรับปรุงแกไขในเรื่องของระบบ                 
e – Procurement เทากับมันยังไมสมบูรณเต็มท่ี ยังมีระบบท่ียังมีชองโหวท่ีใหเปดโอกาสไดอีก แตก็
ตองบอกวามันเปนเร่ืองใหมนะ การทํางานตรงนี้มันก็ตองเปดตําราควบคูกันไป บางทีก็ตองสอบถามจากผู
ท่ีเขาเคยทํามากอน จะวาไปแลวถาเคยทําไปหนึ่งคร้ังมันก็จะเขาใจ ข้ันตอนการทํางาน หรือ ขอบเขตของ
งานท้ังหมด ถาไดทําตอไปเร่ือย ๆ ก็จะเปนการเพ่ิมทักษะเรามากข้ึน แตเทาท่ีผานมาก็มีแคการ
ประมูล e – auction เพียงแคคร้ังเดียว ถาจะใหพูดวายากไหม ระหวางการทํางานก็ตองบอกวายาก
พอสมควร เพราะเราทําไปก็กลัววาจะผิดข้ันตอนกลัวจะผิดระเบียบคือทุกอยางตองมีระเบียบมา
กํากับอยูตลอด ถาเราผิดข้ันตอนไปเราก็ไมสบายใจเราทํางานก็อยากใหตรงตามท่ีเขากําหนด
มากกวา..”  
(อภิชาติ   เกษรทอง , หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  “โดยสวนตัวทัศนะคติของพี่ท่ีมีตอระบบ e – Procurement พี่คิดวาดี แตวาก็อยาก
ใหสวนท่ีเกี่ยวของตรวจสอบดูวาในข้ันตอนไหนยังมีการเปดโอกาสใหมีการสมยอมกันไดอีก      
ตรงนี้สําคัญถาหากวาเราแกไขตรงเร่ืองการสมยอมไดนะ ระบบ e – Procurement จะเปนประโยชน
มาก คือถาถามความเห็นแลวคิดวา มันนาจะดีตรงท่ีมันเปดกวางและทําในระบบ Website ดวย คนท่ี
ไมไดประมูลก็จะสามารถมานั่งดูระบบการแขงขันไดดวย คือมันดีในแงท่ีวา โปรงใสแลวก็เห็นทุก
ข้ันตอน การสูกันบนจอเนี่ยเห็นตลอด” 
(อภิชาติ   เกษรทอง , หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  “พี่มีทัศนคติเกี่ยวกับนวัตกรรมเกี่ยวกับการใชระบบ E คือทําใหเราสามารถรู
เกี่ยวกับรานคาเยอะข้ึน เราสามารถจะคัดเลือกหรือจะสรรหาของท่ีดีสินคาท่ีมีคุณภาพ ราคาก็มาตรฐานมา
ใชในสํานักงาน คือเรามีตัวเลือกเยอะ เพราะวาตอนนั้นท่ียังไมเขา Web มันจะมีตัวเลือกนอย สวน
ตรงนี้มันจะเปดกวาง รานจะเขามาเยอะ เพราะเราสามารถกําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ีเรา
ตองการได ก็คือเดิมเรารูจักรานไหนเราก็เอาแตรานนั้น ใหเคาสรรหามาใหเราเลย แตตอนน้ีเปนการ
เปดกวางทางการตลาด” 
(สุมาลี   อันทะแสง , ฝายบริหารทั่วไป สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
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 3. ข้ันประเมิน (Evaluation Stage) บุคคลใชความสามารถทางสมอง เพื่อจะประเมินวิทยาการ    
แผนใหมเขากับสถานการณของตน ข้ันนี้เปนการทดลองในระดับความคิด (Mental Trial) ถาบุคคล
มีความรูสึกวา วิทยาการแผนใหม มีคุณคาและมีประโยชน ก็จะลงมือทดลองทําดูในข้ันท่ี 4 ซ่ึงเปน
การทดลองในภาคปฏิบัติ ความสําคัญของข้ันนี้คือ การสรางความรูสึกที่ดี (Affective) ตอวิทยาการแผน
ใหม เพราะความรู และขอมูลตาง ๆ  ในข้ันท่ี 2 จะเปนรากฐานท่ีทําข้ันนี้ คือการประเมินประสบผลสําเร็จ 
และตอเน่ืองไปยังกระบวนการในข้ันท่ี 4 ดังจะเห็นไดจาการสัมภาษณดังตอไปนี้ 
 
  “ ระบบนี้ไมยุงยากนะถาเขาใจระบบ  เพียงแตเปนคร้ังแรกในการทํางานเราก็เลย
ตองทําไปเปดตําราไปก็เลยดูเหมือนจะยุงยากหนอย ถาจะถามวาประหยัดคาใชจายในการจัดซ้ือจัด
จางมากกวาเดิมม้ัยอันนี้ยอมรับวาประหยัดจริง คุณภาพของสินคาก็คอนขางดีนะ พูดถึงวาตองปรับเปล่ียน
แผนม้ัยก็ปรับเปล่ียนในเร่ืองของการท่ีวาทุกอยางเปนระบบมากข้ึน” 
(อภิชาติ   เกษรทอง , หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  “ระบบนี้เปนการเปดกวางแลวอีกอยางคือจริง ๆ แลวถาเราจัดซ้ือเหมือนใน
ปจจุบัน มันก็เหมือนกับการยึดติดนะ คือเราเคยจัดซ้ือกับรานท่ีเรารูจักแบบเดิมๆ สมมุติคือเราไมได
มีการสมยอมกัน เพียงแตวาบางคร้ังรานท่ีเรารูจัก สํานักงานรัฐมนตรีบางทีก็ซ้ือแตสินคาเดิม ๆ  รานเดิม  ๆ
ซ่ึงสามารถคุยราคากันได แตวิธีใหมคือจะดีตรงท่ีมันเปดกวาง เนื่องจากวามันจะมีหนวยงานอ่ืนเขามาให
เลือกเยอะ และมันนาจะกวางกวา มีตัวเลือกที่เพิ่มข้ึน” 
(สุมาลี   อันทะแสง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
  “คิดวานโยบายในการนําระบบ electronic  เขามาในการจัดซ้ือจัดจางมีความสําคัญตอ
หนวยงานนะก็ดีในบางสวนนะ แตมันชาในบางอยางท่ีตองเรงดวน บางทีระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง
มันนอย แตขอยกเวนมันคือยังใหไมเต็มท่ีนะ”  
(มนัสนันท  เทพทอง , สํานักงานรัฐมนตรี , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  “มันก็มีท้ังขอดีและขอจํากัดนะอยางเชนวาบางเร่ืองหนวยงานวัสดุและครุภัณฑท่ี
จัดซ้ือในแบบ electronic เนี้ยคนขายตองมีบัญชีรายช่ือข้ึนทะเบียนกับหนวยราชการตาง ๆ แลวก็
ตองกําหนดราคา ราคาก็ตองเปนราคานี้นะ ราคาไหนราคานั้นไมสามารถตอรองไดเลย หากเปน
ระบบเดิม การยื่นเสนอตามรานตาง ๆ เนี่ยเราสามารถจะตอรองราคาท่ีเคาเสนอมาได แตราคาใน
ระบบ electronic จะมีการกําหนดราคานั้นเลย” 
(วรวิทย  ชูวงศ , ฝายบริหารทั่วไป สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
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 4. ข้ันทดลอง (Trial Stage) คือ การไดลงมือทดลองทําดูเพียงบางสวนในสถานการณจริง
ของบุคคล เปนการย้ําความแนใจวาผลจะดีจริงอยางท่ีคิดในข้ันประเมินหรือไม ในข้ันนี้ความรู
เกี่ยวกับวิธีทํา (How – to – Knowledge) จะมีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผลตอเนื่องของการ
ตัดสินใจท่ีจะยอมรับ หรือไมยอมรับ หรือการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ตามมา 
 เปนข้ันท่ีบุคคลทดลองใชนวัตกรรมน้ันกับสถานการณของตนเอง โดยเปนการทดลองเปน
บางสวนเพื่อดูผลดี และเพื่อดูวาประโยชนท่ีไดรับนั้นมากพอท่ีจะยอมรับไปปฏิบัติอยางเต็มท่ี
หรือไม ดังจะเห็นไดจาการสัมภาษณดังตอไปนี้ 
 
  “พี่เคยไดทดลอง หรือลองทํากระบวนการ e – Procurement นั้นคร้ังหลังสุดท่ี
ใหญ ๆ ก็จะเปน E - auction อันนั้นเปนการจัดจางผลิตส่ือ วงเงินประมาณ 8 ลานบาทก็เลยตองใช
วิธี E – auction” 
(อภิชาติ   เกษรทอง , หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 
เมษายน 2549) 
 
  “เคยไดใช เพราะว า ท่ีผ านมาจะซ้ือเค ร่ืองพร้ินเตอร ท่ี เปนระบบเลเซอร 
เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร Note book ไดใชระบบนี้มา 3-4 คร้ัง ระบบนี้มีขอดีตรงที่วาเรา
สามารถไดรูจักรานคาหลายรานในการเสนอสินคาไมใชรานเดียวและรานคาท่ีมาเสนอและคิดวาใช
นั้น อาจมีท่ีอ่ืนที่ดีกวามาเสนออีกก็ได” 
(สาววรนันท  ชูกําลัง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
  “พี่คยเขาอบรม E – Procurement ของสํานักบริหารกลางไมกี่คร้ังนะ คร้ังเดียวเทา
นั้นเองใชระยะเวลาประมาณครึ่งวัน เนื้อหาที่ไดก็มาจากเอกสารและจากการอบรมบางสวน แตสวนมากจะ
เปนบุคคลกับเอกสารมากกวา จากบุคคลภายในท่ีประสานงานกัน จาก สํานักบริหารกลาง เพราะวาจะมีการ
ฝกอบรมมากกวาเราในสวนนี้ สวนเราก็ดูจากเอกสาร ถาไมเขาใจตรงไหนก็ถาม” 
  “ในกระบวนการท้ังหมดชวยกันทํางาน 3-4 คน แลวแตวาเราจะใหคนไหนทํา
อะไร แตทุกคนจะสามารถเรียนรูกระบวนการไดท้ังหมด คือพ่ีอาจจะมอบหมายงานใหแตละคนเลย
ก็ไดวาใครมีหนาท่ีอะไร แตถาเปนงานท่ีเคาสงมอบโดยตรงให คือพ่ีก็จะทําเอง แตอันไหนท่ีเราเคย
ทํามาแลว Ok อาจจะสงใหนอง ๆ เคาหรือไมก็อาจจะทําจนจบกระบวนการ จนถึงข้ันตอนเบิกจายแลวจึง
สงใหนอง ๆ  เคาตอเพราะนองเคาจะไดเรียนรูข้ันตอนตาง ๆ  ดวย”  
(สุมาลี   อันทะแสง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
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 5. ข้ันการยอมรับ (Adoption Stage) คือ ข้ันสุดทายของกระบวนการตัดสินใจยอมรับในข้ัน
นี้เกี่ยวของกับพฤติกรรม (Behavior) ท่ีสามารถสังเกตเห็นไดงายกวาในข้ันอ่ืน ๆ  
 มีแนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมใน 2 ลักษณะคือ  
  5.1 การยอมรับนวัตกรรม (Adoption) หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะยอมรับนวัตกรรมมา
ใชใหไดดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ดังจะเห็นไดจาการสัมภาษณดังตอไปนี้ 
 
  “พี่คิดวาระบบน้ีก็มีความสําคัญเพราะบางทีการแยกประเภทหมวดสินคาควรทํา
เปนข้ันตอนมีความโปรงใส ไมใชวาเราตรวจสอบคนเดียว เวลาท่ีรานคาเสนอราคามาคนท่ีทําก็ตอง
ดูขอมูลในระบบ ดูวาราคาตางกันม้ัย คุณสมบัติมันโดดเดนจริงหรือเปลา เพราะเรารูวากําหนด
คุณสมบัติอยางนี้ คุณก็เสนอมาตรงตามคุณสมบัติ ถาไมตรงตาม คุณสมบัติก็หลุดไป รานอ่ืนก็เสนอ
มาใหม เทากับตรงความตองการของหนวยงานมากกวาเดิม 1.ทําใหประหยัดในการเดินทาง การ
ติดตอส่ือสาร เพราะทุกหนวยงานตองมีเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูแลว รานคาก็เสนอมาไดโดยไมตอง
มาท่ีสํานักงาน 2.มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ราคาก็เสนอมาสุทธิเห็นวาแตละรานคา
เสนอราคามาเทาไหร 3.ประหยัดงบประมาณในการดําเนินงาน” 
(วรนันท  ชูกําลัง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  “พี่ตองยอมรับนะวาการทํางานในคอมฯ นี่หมายถึงวาเราจะไดรานคามากมาย      
ท่ีเสนอราคามาใหเราโดยท่ีเราไมตองไปหา สวน Paper เนี่ยมันเปนการรายงานตามระเบียบ ตาม
ข้ันตอนอะไรสักอยางท่ีเปนหลักฐานเพราะวาถาทุกรานเนี่ยจะออนไลนมาหาเราเปนสิบสิบราน              
เราสามารถเลือกไดรานท่ีต่ําท่ีสุด แลวมันก็ตองทําควบคูกันไป  แลวถาเราทําในคอม ฯ อยางเดียว
มันจะ Run ในคอม ฯ อยางเดียว ตรวจสอบก็ตรวจสอบในคอม ฯ ไมตองมานั่งพิมพ แคกรอกขอมูล
เขาไปนาจะดีกวา”  
(สุมาลี   อันทะแสง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  5.2 การปฏิเสธนวัตกรรม (Rejection) หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะไมยอมรับ
นวัตกรรมมาใช การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนี้ ข้ึนอยูกับความสามารถในการ
ทดลองใชในปริมาณจํากัดของนวัตกรรม นวัตกรรมใดท่ีบุคคลสามารถทดลองใชไดจะทําใหบุคคล
นั้นรูสึกเส่ียงภัยในการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนอยลง และนําไปสูการยอมรับนวัตกรรมในท่ีสุด 
ซ่ึงในบางหนวยงานของสํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็มีขาราชการท่ี
เกิดการปฏิเสธนวัตกรรม (Rejection) ได ดังจะเห็นไดจาการสัมภาษณดังตอไปนี้ 
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  “พี่ก็ตองยอมรับวาสนใจระบบน้ี เพราะในปจจุบันตองผานระบบนี้อยูแลว อยาก
ศึกษาแตวา อยางเชนของสํานักงานรัฐมนตีบางทีการทํางานมันก็เรงดวน ถามวาผานระบบ 
electronic มันตองเปนข้ันตอนเปนกระบวนการท่ีตองใชระยะเวลาซ่ึงการดําเนินการไมเปนไปตาม
ข้ันตอนของระบบ บางคร้ังของมาสงเสร็จเรียบรอยแลวถึงมีการดําเนินการตามทีหลัง คือ ถาจะมา
ใชระบบนี้มันไมได เพราะบางทีมันลัดข้ันตอน ข้ันตอนของสํานักงานรัฐมนตรีจะไมเหมือนท่ีอ่ืน 
คือระบบทุกอยางจะมาทีหลังดวยความตองการใหทันเวลามากท่ีสุด แตวานอกจากฝกอบรมแลวยัง
ไมเคยใชระบบเลย เพราะยังไมมีรหัสผาน การที่จะเขาไปในกรมบัญชีกลางไดจะตองมีรหัสผาน
ตรงนั้นกอน ตอนนี้ยังไงก็คงตองรอรหัสอยางเดียว” 
(มนัสนันท  เทพทอง , ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานรัฐมนตรี , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
 ผูวิจัยสรุปวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีการ
ตื่นตัวเกี่ยวกับนวัตกรรมระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement 
ท้ังนี้กลาวไดวาขาราชการกระทรวงทรัพยากรรมธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีการรับรูและยอมรับ
นวัตกรรมระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชใน
องคกรภาครัฐ อยูในระดับการมีความรูในวิธีการใชนวัตกรรม (How to Knowledge) ความรูประเภทนี้ได
จากการติดตอกับส่ือมวลชน การติดตอหนวยงานท่ีเผยแพรนวัตกรรมนั้น ซ่ึงก็ไดแก กระทรวงการคลัง 
และ Website www.gprocurement.go.th ความรูประเภทน้ีจะชวยใหขาราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของในการใชนวัตกรรมไดอยางถูกตอง แตการ
ยอมรับนวัตกรรมของขาราชการรุนเกาบางคนจะข้ึนอยูกับความสามารถทางสมองในการรับความรู
ยังข้ึนอยูกับจิตลักษณะบางประการของบุคคลนั้นดวย เปนตนวา ความทันสมัย การชอบเปล่ียน 
ทัศนคติ และปทัสฐานของระบบสังคม (Social System Norms) ท่ีทันสมัย มีระบบส่ือสารท่ีดี         
ส่ิงเหลานี้จะชวยกระตุนการแสวงหาความรูเพื่อใหยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ
แบบออนไลนดวย e – Procurement นี้ไดเปนอยางดี 
 
  4.4. ปญหาและอุปสรรคในการนํ าระบบการจัดซ้ือจัดจ างและพัสดุภาครัฐ                
แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 หลังจากท่ีผูศึกษาไดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณขาราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ แลวทราบวาปญหาและอุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัด
จางและพัสดุภาครัฐ แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการ
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  “ตองพูดอยางนี้วาการสูกันบนกระดานหรือหนาจอเนี่ยมันก็สูกันไปตามข้ันตอน            
แตพูดถึงวากอนหนาท่ีเขาจะมาสูกันเกิดสมยอมกันมากอนเนี่ยเราก็ไมรูอีกใชม้ัยเพราะวาเม่ือเรา
คัดเลือกตลาดแลวเกิดตลาดเขารูจักกัน แลวเขาก็คุยกันกอนแลววาคุณจะเอาอะไร เทาไร คุณจะวาที
ละเทาไร อยางเนี้ย ตรงนี้เราไมสามารถรูไดเพราะวาเราไมสามารถท่ีจะไปคุมเขาไดตลอด เกิดเขามี
ชองวางตรงไหนเขาก็ไปคุยกัน  คือข้ันตอนท่ีเจอมาคือวาเราไดผูท่ีชนะการประมูลแลวเนี่ย เกิดผูท่ี
ผานคุณสมบัติ 2 – 3 รายเนี่ย ในระเบียบเขากําหนดไวเลยวาตองออกใบประกาศใหเห็น ณ ท่ีปด
ประกาศ ท่ีนี้เม่ือเขามาดูแลวเนี่ยตองรูวามีใครผานบาง เพราะฉะนั้นข้ันตอนตรงเนี้ยมันเปดชองให
เขาไปคุยกัน เม่ือคุยกันกอนหนาท่ีจะประมูลแลวเนี่ยมันก็จะเหมือนการประมูลในรูปแบบเดิมท่ีไม
มี e – auction เพราะใครไดใครไมไดตองประกาศบนบอรดฉะน้ันใครไดใครไมไดเกิดเขามีการ
ติดตอกันเนี่ยตรงนั้นมันก็มีการติดตอกันกอนท่ีจะมีการเคาะกันกอนอยูแลว คือคุณเคาะ ๆ ไปนะแต
เม่ือถึงเวลาใหผมชนะนะมันก็เปนไปได ตรงน้ีมันยังเปดชองวางอยูคืออยากใหชวยแกไขในเร่ืองนี้
กอนคือปองกันการฮ้ัว ถาปองกันการฮ้ัวได 100%  ดีแนนอน” 
(อภิชาติ    เกษรทอง , หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 
2549) 
 
  “เห็นดวยท่ีมีการนําระบบน้ีมาใช แตบางทีก็เพิ่มความยุงยากในการทํางานบาง 
เพราะวาการแกไขในขอมูลตาง ๆ มันยังไมท่ัวถึง ไมมีการจัดอบรมใหสําหรับคนท่ีปฏิบัติงานจริง 
เจาหนาท่ีท่ีคอยใหคําปรึกษาในเร่ืองระบบบางทีก็ไมไดใหคําช้ีแจงท่ีชัดเจนเทาใดนัก ซ่ึงทําใหการ
ทํางานเกิดการลาชา ถาเทียบกับระบบเกาในการจัดซ้ือจัดจาง คือ เม่ือตั้งเบิกเสร็จก็ผานเลย           
โดยหัวหนาสวนราชการเปนคนอนุมัติ  คิดวาอาจเปนสวนหนึ่งท่ีเปนเพราะความเคยชิน แตท่ีระบบ
นี้ดี คือสามารถตรวจสอบได ขอมูลอยางเชนประกาศสอบราคาหรืออ่ืน ๆ หนวยงานภายนอกไม
จําเปนตองเขามาท่ีกระทรวง แคเปดใน Web site แลวก็สามารถเสนอราคาเขามาไดเลย ทําใหเสนอ
ราคาไดเร็วข้ึน แตบางท่ีก็มีปญหาเม่ือปท่ีผานมาเพ่ิงจะเร่ิมตนเกิดปญหาข้ึนมากมาย อยากให
สวนกลางมีการแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ กรุณาบอกขอมูลของผูปฏิบัติงานดวย เพราะบางทีตั้งเบิก
ไมได ปญหาอยางแรกถาไมใชสินคาท่ีอยูใน 5 รายการ ก็ใหทําตามระบบปกติ หรือยอดเงินเกิน 
5,000 ก็ตองทํา E – auction มีอุปสรรคบาง เชน เราเอาเงินงบประมาณของป 47 มาต้ังเบิกของป 48  
โดยการตองกําหนดแหลงรหัสของเงินอะไรตาง ๆ รหัสนี้ก็ตองใหคนในหนวยงานกําหนดบางที
พิมพรหัสผิดเล็กนอยก็เบิกไมได มันทําใหตองแกไขบอยมาก จนรานคาตองมาตามงานแลวตามอีก 
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(วรนันท  ชูกําลัง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  “พี่วาถาสวนของความยุติธรรม ความเสมอภาคมันก็อาจจะดีอาจจะได แตถาถาม
ในเร่ืองของความรวดเร็วมันก็อาจจะไมรวดเร็ว ไมทันเวลา เนื่องจากเราตองสนองนโยบายผูบริหาร
ระดับสูงอยางท่ีรัฐมนตรีตองการอะไรก็ตองหามาใหเร็วท่ีสุดใหทันเวลาที่สุดขามวันไมได” 
(มนัสนันท  เทพทอง , สํานักงานรัฐมนตรี , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
 
  “พี่วามีขอจํากัดก็คือระยะเวลา สมมุติวาไมต่ํากวา 15 วัน ในการจัดจาง นาท่ีจะเขา
อันนี้ไดหมดบางที 30 วันหาวาเรงดวน เลยกลายเปนวิธีเรงดวนและบางทีงบประมาณมาก             
แตชวงเวลามันส้ันถาการจัดซ้ือจัดจางไมต่ํากวา 1 เดือน หรือ 15 วัน ใหใชวิธีพิเศษมันก็จะไมเขา
ขายอะไรเลย ถาคุณตองการตรงนี้ระยะเวลา 20 วันนะ ถาไมต่ํากวานั้นคืออยากใหเขา electronic นะ  
กฎระเบียบมันยังมีขอบกพรอง หมายถึง ถานอยกวา 20 วันเนี่ยใหเขาเปนวิธีพิเศษ ไป แตถามากกวา
นั้นใหเขาตามกฎระหวางข้ันตํ่าข้ันสุดอะไรอยางนี้  
(สุมาลี   อันทะแสง , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , สัมภาษณ 28 เมษายน 2549) 
  จากการวิจัยสามารถสรุปผล โดยศึกษาตามเอกสารมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี         
1 และ 22 ตุลาคม 2545 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐใชระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส (e – 
Procurement) โดยในระยะแรกเริ่มหนวยงานภาครัฐทําการจัดหาพัสดุโดยใชรูปแบบการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Auction) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุในดานความ
ประหยัด ความรวดเร็วและความโปรงใส อยางไรก็ตามการนําระบบ e – Procurement  มาใชในองคกร
ภาครัฐมีขอดีและขอจํากัดของระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส (e – Procurement) ซ่ึงไดผล
จากการที่ผูวิจัยสัมภาษณเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของดังตอไปนี้ 
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 ขอดี  
  1. เพิ่มความโปรงใส โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานดานพัสดุ เนื่องจากการจัดหาพัสดุโดย
วิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Auction) เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การจัดหาพัสดุ โดยผูขายสามารถเสนอราคาทางออนไลนหรือทางอินเทอรเน็ตผานผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e – MarketPlace Service Provider) ตามระยะเวลาท่ีกําหนดแทนการยื่น
ซองราคาใหเจาหนาท่ีพัสดุ นอกจากน้ันการใชวิธี e-Auction ทําใหสามารถตรวจสอบกระบวนการ
ในการจัดหาพัสดุได 
  2. เพิ่มความรวดเร็ว สามารถสรุปผลการตอรองราคาและเห็นราคาแบบ Real Time 
เนื่องจากผูคาสามารถเสนอราคาไดหลายคร้ังในขณะทําการประมูลภายในวันเวลาที่กําหนด 
  3. เพิ่มโอกาสไดพบผูคารายใหม  โดยดูขอมูลผูคาจากผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงอาจสงผลใหไดสินคา/บริการในราคาท่ีต่ํากวาการจัดหาพัสดุแบบเดิม 
  4. ประหยัดคาใชจาย การประมูลโดยวิธี e-Auction และการเผยแพรขาวสารการ
สอบราคาและประกวดราคาทางเว็บไซตื เปดโอกาสใหมีผูคาเขาทําการประมูลแขงขันกันมากข้ึน 
ซ่ึงอาจทําใหผูซ้ือไดสินคา/บริการในราคาท่ีต่ํากวาการประมูลในรูปแบบเดิม 
  5.  มีการพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึง เปนการส่ังสม
ประสบการณในการใชระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอันนําไปสูความสามารถใน
กากรกพัฒนาสูเวทีการคาในระดับโลกได 
 
 ขอจํากัด 
  1. ระเบียบและหลักเกณฑในการจัดหาพัสดุโดยใช e-Auction ยังไมชัดเจนและ
รัดกุมทําใหเกิดปญหา เชน การกําหนดระยะเวลาการประมูล ซ่ึงตามหลักเกณฑเสนอใหไมควรเกิน 
1 ช่ัวโมง แตสามารถขยายเวลาในการประมูลได หากมีผูคาเสนอราคาใน 5 นาทีสุดทายกอนส้ินสุด
การประมูล ซ่ึงผูคามักเสนอราคาลดลงในชวงเวลาดังกลาวและทําใหตองขยายเวลาการประมูลไป
เร่ือย ๆ สงผลใหการประมูลใชเวลานานเกินความจําเปน 
  2. Specification และเง่ือนไขตางๆ ของสินคา/บริการตองรัดกุม ชัดเจนและเปด
โอกาสใหผูคาสามารถเขารวมประมูลไดมากราย 
  3. วงเงินการจัดหาควรมีมูลคาสูงเพื่อใหผูคาสนใจเขารวมประมูล 
  4. ตองมีผูเขารวมการประมูลอยางนอย 3 ราย 
  5. ตองดําเนินการประมูลโยผานตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสและผูคาท่ีชนะการ
ประมูลจะตองเสียคาบริการตลาดกลางฯ ในอัตราประมาณ 0.5 – 2 % ของราคาสินคา ซ่ึงผูคาจะ
นํามารวมในคาสินคา/บริการท่ีขาย 
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  6. การขัดของของระบบคอมพิวเตอรในระหวางการดําเนินการประมูล อาจทําให
ตองขยายเวลาการประมูลหรือยกเลิกการประมูลในคร้ังนั้น ซ่ึงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ          
e-Auction 
  7. ตามแนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการ e-Auction ตองประกอบดวยเลขานุการ
กรมหรือผูอํานวยการกองคลังแลวแตกรณีเปนคณะกรรมการ กรรมการยอยอยางนอย 2 คน
ประกอบดวยผูแทนศูนยหรือสวนเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผูแทน
สวนราชการท่ีตองการจัดหาพัสดุและใหหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการและเลขานุการ             
โดยสามารถแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน ซ่ึงในการดําเนินการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คณะกรรมการ e-Auction  ประกอบดวยผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร หัวหนากลุมงานคลังและพัสดุเปนกรรมการและ
เลขานุการโดยสามารถแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน ท้ังนี้หากทุกคร้ังท่ีมีการประมูล
โดยใช e-Auction และตองแตงต้ังใหผูบริหารระดับสูงดังกลาวรวมเปนคณะกรรมการ e-Auction 
อาจทําใหเกิดความไมสะดวกในการดําเนินการ  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
   การศึกษาเร่ือง “การรับรูและการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) โดยอิงโครงสราง (Structural Interview) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participitation Observation) 
และการศึกษาจากเอกสาร (Documentatary Research) โดยผูวิจัยไดศึกษาและสรุปผลการวิจัย ตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 
 

1. ศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ 
แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. ศึกษาถึงการรับรูเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย             
e – Procurement ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    

3. ศึกษาการยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย  e – Procurement   
มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบ
ออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
สรุปผลการวิจัย 
1. การเตรียมความพรอมขององคกรในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ         
และส่ิงแวดลอม 
 การเตรียมความพรอมขององคกรในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม แบงออกเปนดังนี้ 
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การเตรียมความพรอมดานนโยบาย 
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดปฏิบัติตามกระทรวง
ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑการซ้ือและการจางโดยการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2547 กําหนดใหสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐทุกแหง ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามขอ 18 (6) แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑการซื้อและการจาง
โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส” 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑการจัดหาพัสดุโดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ลงวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2547 
 ขอ 4 ประกาศนี้ไมใชบังคับกับงานจางท่ีปรึกษา งานจางออกแบบและคุมงาน และการซ้ือ
การจางดวยวิธีพิเศษหรือกรณีพิเศษ  
 ขอ 5 ในประกาศนี้ “การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การแขงขันเสนอ
ราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยวิธีการดังตอไปนี้  
  (1) ประมูลแบบเปดราคา (Reverse Auction) เปนการประมูลแขงขันเสนอราคา
ต่ําสุด โดยแสดงตัวเลขท่ีมีการเสนอราคาแตไมแสดงวาผูใดเปนผูเสนอราคา  
  (2) ประมูลแบบปดราคา (Sealed Bid Auction) เปนการประมูลแขงขันเสนอราคา
ต่ําสุด โดยแสดงชื่อผูเสนอราคาตํ่าสุดแตไมแสดงตัวเลขท่ีมีการเสนอราคา “คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
  ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑการจัดหาพัสดุโดยการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ลงวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2547 
  ขอ 4 ประกาศนี้ไมใชบังคับกับงานจางท่ีปรึกษา งานจางออกแบบและคุมงาน และ
การซ้ือการจางดวยวิธีพิเศษหรือกรณีพิเศษ  
  ขอ 5 ในประกาศน้ี “การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การ
แขงขันเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยวิธีการดังตอไปนี้ 
  (1) ประมูลแบบเปดราคา (Reverse Auction) เปนการประมูลแขงขันเสนอราคา
ต่ําสุด โดยแสดงตัวเลขท่ีมีการเสนอราคาแตไมแสดงวาผูใดเปนผูเสนอราคา  
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  (2) ประมูลแบบปดราคา (Sealed Bid Auction) เปนการประมูลแขงขันเสนอราคา
ต่ําสุด โดยแสดงชื่อผูเสนอราคาตํ่าสุดแตไมแสดงตัวเลขท่ีมีการเสนอราคา “คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
  ขอ 6 ในการซ้ือหรือการจางแตละคร้ังของสวนราชการท่ีมีวงเงินรวมเกินสองลาน
บาท ใหใชการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส แตสวนราชการใดเห็นสมควรจะใชการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการซ้ือหรือการจางท่ีมีวงเงินรวมไมเกินสองลานบาทก็ได 
  ขอ 7 สวนราชการภายใตสังกัดกระทรวงเดียวกันหรือภายในจังหวัดเดียวกัน      
จะจัดการประมูลดวยอิเล็กทรอนิกสรวมกันก็ได ถาเปนการซ้ือพัสดุท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะใกลเคียง
กัน หรือเปนการจางท่ีมีลักษณะการจางประเภทเดียวกัน 
  ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายเปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผูแทน
กรมบัญชีกลาง ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
แตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมาย ดานละ 1 คน                
เปนกรรมการ ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและ
เลขานุการฯ โดยมีเจาหนาท่ีสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซ่ึงปลัด
กระทรวงการคลังแตงต้ัง เปนผูชวยเลขานุการฯ จํานวน 2 คน กรรมการซ่ึงแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิ
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหนึ่งป และอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตจะแตงต้ังติดตอกันเกินสอง
วาระไมได 
  ขอ 9 คณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 
  (1) ประกาศกําหนดคุณสมบัติของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
  (2) ประกาศกําหนดเงื่อนไขในการใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
  (3) พิจารณาคัดเลือกและจัดทําทะเบียนรายช่ือผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
  (4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
  (5) พิจารณาอนุญาตใหสวนราชการจัดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
  ขอ 10 ใหหัวหนาสวนราชการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจาก
ทะเบียนรายช่ือผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ 9 (3) และประกาศผูไดรับการคัดเลือก 
ใหเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงจะเปนผูจัดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
ของ สวนราชการนั้น 
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  ขอ 11 ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตองจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร              
เคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ สถานที่
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการประมูลกําหนด รวมทั้งตองดําเนินการตางๆ ตามท่ีกําหนดใน
ประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลกําหนด 
  ขอ 12 ในการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแตละคร้ัง ใหหัวหนา 
สวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสข้ึนคณะหนึ่ง 
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน โดยแตงต้ังจากขาราชการระดับ 6 หรือเทียบเทาข้ึนไป 
และกรรมการอยางนอยสองคน โดยแตงต้ังจากขาราชการระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังขาราชการที่มี
คุณสมบัติดังกลาวขางตนทําหนาท่ีประธานกรรมการแทน 
  ขอ 13 ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลจัดทําประกาศเชิญชวนผูคาอยาง
เปดเผยเปนการท่ัวไป ณ สถานท่ีทําการของสวนราชการ รวมท้ังประกาศผานทางเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซตของสวนราชการน้ัน ท้ังนี้ ใหเปนไป
ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนดสวนราชการตองดําเนินการใหหรือขายเอกสารการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีเร่ิมประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสองตองมีระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ 
  ขอ 14 รายการในเอกสารขอเสนอของผูคา ตองมีสาระสําคัญอยางนอยเก่ียวกับ
คุณสมบัติผูคา ขอเสนอดานเทคนิค หนังสือขอตกลงเขารวมประมูล หลักประกันซอง เอกสารท่ีใช
ตรวจสอบคุณสมบัติการไมมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารอื่นท่ีจําเปน ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนิน การประมูลกําหนดในกรณีท่ีผูคาเปนผูซ่ึงมีรายช่ือในบัญชีผูคาท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองตนสําหรับ
การซ้ือหรือ การจางท่ีสวนราชการไดจัดทําไวเปนการประจํา กอนวันยื่นเอกสารขอเสนอ ผูคานั้น
ไมตองยื่นเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูคาอีก  
  ขอ 15 ในการกําหนดวันรับเอกสารขอเสนอของผูคา จะตองมีชวงเวลาสําหรับ 
การคํานวณราคาของผูค าภายหลังวันปดการใหหรือขายเอกสารการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ไมนอยกวาหาวันทําการ 
  ขอ 16 ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) ตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยคุณสมบัติของผูคา 
เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด  
  (2) คัดเลือกผูคาท่ีมีมาตรฐานทางเทคนิคครบถวนตามเอกสารการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  
  (3) คัดเลือกพัสดุหรืองานจางซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ 
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  (4) รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอ
หัวหนาสวนราชการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
  (5) ประกาศรายช่ือผูคาท่ีผานการคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีกําหนดไวในประกาศ
ประมูล โดยปดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของสวนราชการนั้น และประกาศผานทางเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง 
  (6) แจงผูท่ีไมผานการคัดเลือกเนื่องจากมีมาตรฐานทางเทคนิคไมครบถวน หรือมี
ผลประโยชนรวมกัน ทราบขอเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณา ในการพิจารณาคัดเลือกผูคา 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูคารายใดก็ได แตไมอาจให
ผูคารายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลว 
  ขอ 17 ผูคาท่ีไมผานการคัดเลือกตามขอ 16 (6) มีสิทธิอุทธรณตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เวนแตในกรณีท่ีเปนผูท่ีไมผานการ
คัดเลือกเพราะมีผลประโยชนรวมกัน ใหอุทธรณตอปลัดกระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการนั้น
ภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับแจง พรอมท้ังแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
ไวดวย 
  ขอ 18 กอนจัดใหมีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (1) แจงใหผูผานการคัดเลือกเขารับการอบรมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (2) มอบหมายเลขประจําตัว (User ID) และรหัส (Password) ใหแกผูคาท่ีผานการ
คัดเลือก 
  (3) จัดใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลและผูคาท่ีผานการคัดเลือกทดสอบการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
  ขอ 19 ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
พรอมท้ังเง่ือนไขการประมูล ซ่ึงตองมีสาระสําคัญอยางนอยเกี่ยวกับวงเงินการจัดหา ระยะเวลาประมูล         
ชวงราคาประมูลข้ันต่ํา และชวงเวลาประมูลสุดทายกอนปดการประมูล ใหผูคาที่ผานการคัดเลือกทราบ 
  ขอ 20 วิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปดังนี้ 
  (1) ในกรณีท่ีมีผูคาผานการคัดเลือกไมนอยกวาสามราย ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลหารือกับผูใหบริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส เพื่อกําหนดวิ ธีการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีเหมาะสมกับการซ้ือหรือการจางคร้ังนั้น 
  (2) ในกรณีท่ีมีผูคาผานการคัดเลือกไมเกินสองราย ใหใชวิธีการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสแบบปดราคา หรือถาคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวาไมสมควรใชวิธีการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะกําหนดใหผูคายื่นซองขอเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ 
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  ขอ 21 ในการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตองมีกรรมการดําเนินการ
ประมูลอยางนอยหนึ่งคนเขารวมสังเกตการณตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จส้ินการประมูล 
  ขอ 22 สวนราชการใดท่ีประสงคจะจัดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเอง  
ใหแจงไปยังคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสเพื่อตรวจสอบความพรอม
ในการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเม่ือคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสไดตรวจสอบตามวรรคหน่ึงแลวเห็นวา สวนราชการนั้นมีความพรอมในการจัด
ประมูลดวยอิเล็กทรอนิกสได จะอนุญาตให สวนราชการนั้นดําเนินการจัดใหมีการประมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสเองก็ได 
  ขอ 23 เม่ือไดผูชนะการประมูลแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลสรุปผล
การประมูลเสนอหัวหนาสวนราชการ และปดประกาศรายชื่อผูชนะการประมูล ณ สถานท่ีทําการ
ของสวนราชการนั้น และประกาศผานทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง 
  ขอ 24 คณะกรรมการดําเนินการประมูลตองรายงานผลการประมูลใหสํานักพัฒนา
มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ทราบโดยเร็ว โดยจัดทําเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส
รายงานตามวรรคหน่ึงอยางนอยตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับราคาพัสดุท่ีจัดหาไดโดยวิธีการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สวนลดหรือสวนเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณ งบประมาณท่ี
ประหยัดไดคิดเปนรอยละของวงเงินงบประมาณ รายช่ือผูชนะการประมูล และผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อรวมประสานงานในการรายงานเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป 
  ขอ 25 สัญญาซ้ือหรือจางใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
กําหนด ในกรณีท่ีไมอาจทําสัญญาตามแบบดังกลาวได และจําเปนตองรางสัญญาข้ึนใหม ใหสวน
ราชการสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตหัวหนาสวนราชการนั้นเห็นสมควร
ทําสัญญาตามแบบท่ีเคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว 
  ขอ 26 สวนราชการภายใตสังกัดกระทรวงเดียวกันหรือภายในจังหวัดเดียวกันท่ี
จัดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกันตามขอ 7 ตองจัดทําสัญญาซ้ือหรือจางของแตละ
สวนราชการแยกตางหากจากกัน 
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  ขอ 27 สวนราชการใดมีความจําเปนจะขอยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตาม
ความ ในประกาศนี้ ใหทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
  ขอ 28 ใหรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนจัดใหมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการซื้อและ
การจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามแนวทางของประกาศนี้ 
  ขอ 29 ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศนี้  
 
ประกาศ ณ วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2548 (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 2. การเตรียมความพรอมดานระเบียบวิธีปฏิบัติ 

 เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการมีความเห็นวา กรมบัญชีกลางท่ีรับผิดชอบในการกําหนด
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ไมสามารถใหความชัดเจน หรือความมั่นใจในการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ี      
ท่ีตองปฏิบัติงานดานพัสดุ และตองนําวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส (e – Auction) ท่ีเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดซ้ือจัดจางทางอิเล็กทรอนิกสมาใช ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีคําส่ังใหปฏิบัติตามยกตัวอยาง
เชน ระยะเวลาในการดําเนินการในแตละข้ันตอนท่ีควรระบุไวใหแนชัด ขอกําหนดในการคัดเลือก
บริษัทคูคา ซ่ึงจะมาทําหนาท่ีเปนบริษัทตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส ในการใหบริการประมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือ e – Auction อีกท้ังผูท่ีเกี่ยวของในงานดังกลาวมีความคิดเห็นวา ระเบียบวิธี
ปฏิบัติยังไมมีความชัดเจนเทาท่ีควร เนื่องจากยังไมมีการใชระบบกันอยางเพรหลาย ประกอบกับ
หลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางยังคงตองอางอิง กับระเบียบเดิม แตอยางไรก็ดี ในชวงท่ีผานมา มีการ
ระดมความคิดจากสวนราชการตางๆ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว 

 
 3. การเตรียมความพรอมในการวางนโยบาย 

 ทางหนวยงานทีการวางแผนการนํานโยบายไปใช ในหนวยงานข้ันตน โดยการวางแผน
ใหมีการทดลองใชระบบการจัดซ้ือจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส โดยจัดใหมีการประมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสในประเภทสินคาท่ีมีมูลคาไมสูงมากกอนเปนข้ันตน ราคามูลคาของสินคาจะตองไม
เกิน 1,000,000 บาท และคุณลักษณะของสินคาจะตองไมมีความซับซอนมาก เชน ไมเปนสินคาท่ี
ตองพึ่งพาความรูทางดานเทคนิคมาก เปนสินคาท่ีผูขายแตละรายสามารถจะเสนอคุณสมบัติของ
สินคา เพื่อเขารวมการประมูลไดโดยท่ีสินคาท่ีผูขายแตละรายเสนอเพื่อการประมูลจะไมแตกตางกนั
มากนัก เปนตน 
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4. การเตรียมความพรอมลําดับขั้นในการบังคับบัญชา 
 ลําดับข้ันการบังคับบัญชา นับวาเปนอุปสรรคตอการใชระบบ e – Procurement  เพราะ

ระเบียบปฏิบัติตางๆ ยังไมสอดคลองกับระบบ อันไดแกระเบียบของทางราชการกําหนดใหหัวหนา
สวนราชการเปนผูมีสิทธิขาดแตเพียงผูเดียวในการใชอํานาจตัดสินใจ ในการจัดซ้ือจัดหาบริการ
หรือสินคาใดๆ ก็ตามเนื่องจากการตัดสินใจตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาเทานั้น ผูปฏิบัติ         
ไมสามารถตัดสินใจไดเอง ดังนั้น จึงเกิดการลักล่ัน ระหวางระเบียบวิธีปฏิบัติกับระบบที่ตองการ
ความรวดเร็ว และสามารถตัดสินใจไดทันที วาผูใดท่ีจะเปนผูชนะการประมูล จากการประมูลราคา
ออนไลน ณ วันและเวลาท่ีกําหนด 

 
5. การเตรียมความพรอมของเคร่ืองมือ 
 ในความคิดเห็นของเจาหนาท่ีขาราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมยังมีมีอุปกรณท่ีสามารถรองรับระบบไดเต็มท่ี นั่นคือ ยังขาดอุปกรณบางอยางท่ีทํา
ใหระบบมีมีความสมบูรณครบถวน อันไดแก ระบบคอมพิวเตอรท่ีมีความทันสมัยกวาท่ีเปนอยู        
ซ่ึงทางหนวยงานมีความคิดเห็นวา ระบบคอมพิวเตอรท่ีใชอยู ณ ปจจุบันมีความจําเปนท่ีจะตอง
อัพเกรดระบบเพ่ิมเติม ซ่ึงส่ิงท่ีจําเปนตองอัพเกรดไดแก หนวยความจํา (Memory) และหนวยประมวลผล
ขอมูล (CPU) ของระบบคอมพิวเตอรหลักและเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขายคอมพิวเตอร เปนตน 

 
6. การเตรียมความพรอมดานงบประมาณ 
 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เห็นวาการนํา

ระบบการจัดซ้ือจัดจางทางอิเล็กทรอนิกสมาใช จะสามารถชวยใหเกิดการประหยัดทางดาน
งบประมาณในการจัดซ้ือพัสดุลงไป เนื่องจาก ผูเขารวมการประมูลการเสนอราคาผานระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) สามารถเสนอราคาไดตราบเทาท่ีตองการ ทําใหเกิดการแขงขันทางดาน
ราคาสูง ดังนั้น พัสดุท่ีจัดหามาได จึงมีราคาคอนขางตํ่า โดยทางหนวยงานมีการประมาณการไดวา 
หนวยงานจะสามารถประหยัดงบประมาณจากการจัดซ้ือจัดจางไดเปนจํานวนรอยละ 15 จากงบประมาณ
การคาใชจายเดิม 

 
7. การเตรียมความพรอมของบุคลากร 
 จากการวิจัยเห็นไดวาบุคลากรของหนวยงานยังไมเพียงพอกับความตองการ เนื่องจาก

ทางหนวยงานไดรับคําส่ังมาจากทางภาครัฐบาล ในเร่ืองของการใหหนวยงานนํานโยบายมาใช
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเม่ือตนปท่ีผานมา ดังนั้น ทางหนวยงานจึงไมมีการบรรจุ
กําลังคนเพิ่มเพื่อรองรับนโยบายดังกลาว โดยทางหนวยงานไดมีการโอนถายงานไปใหแกเจาหนาท่ี
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2  การรับรูระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน ดวย  e – Procurement ในองคกร
ภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
 

ความสําคัญในการรับรูระบบที่สําคัญในการปฏิรูประบบราชการ ระบบการจัดซ้ือจัดจาง
และพัสดุภาครัฐแบบออนไลน ดวย  e – Procurement ในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมมิใชตัวระบบ แตคือ “คน” ท่ีเปนผูใชระบบ
ตางหาก ตราบใดท่ีผูใชระบบยังไมถูกปฏิรูปอยางแทจริง การปฏิรูปนั้นจะไมยั่งยืน ภาคราชการได
ดําเนินการพัฒนาขาราชการมาอยางตอเนื่องยาวนานหลายป แตกลับดูเหมือนวางบประมาณของ
ประเทศจํานวนมากท่ีไดลงทุนไปกับการฝกอบรมขาราชการยังไมอาจเห็นผสัมฤทธ์ิท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน ซ่ึงสาเหตุเนื่องจากการขาดระบบที่กระตุนใหผูจัดฝกอบรมเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา สวน
ผูรับการฝกอบรม ก็ขาดแรงจูงใจเพียงพอในการแสวงหาความรูผานการฝกอบรมอยางจริงจังทําให
การฝกอบรมไมเกิดประสิทธิผลเทาท่ีควร สาเหตุท่ีทําใหขาราชการที่ปฏิบัติงานขาดแรงจูงใจ ไกแก  

 1. การจัดฝกอบรมกระทําในลักษณะตางคนตางทําในหนวยงานของตนเอง      
ขาดบรรยากาศในการแขงขันระหวางหนวยงานตางๆ จึงสงผลใหผูจัดฝกอบรมของกระทรวงเฉ่ือย
ชา ไมเกิดการต่ืนตัวพยายามพัฒนาคุณภาพการฝกอบรมใหดีข้ึนเทาท่ีควร ซ่ึงจากการสัมภาษณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีการฝกอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางและ
พัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procuremen เพียงแค 1 คร้ัง เทานั้น จึงไมเพียงพอท่ีขาราชการใน
สํานักงานปลัดกระทรวง ฯ จะมีการรับรูท่ีอยูในระดับท่ีจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางไมมีท่ีติ ส่ิงท่ี
ขาราชกาารจะแสวงหาความรูไดจึงมีเพียงในเว็บไซตกลางในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางของ
กระทรวงการคลังเทานั้น 

 2. ผูจัดฝกอบรมไมไดรับผลตอบแทนจากการฝกอบรมทําใหไมเกิดแรงจูงใจ
กระตุนใหตองพัฒนาการทํางานใหดีข้ึน 
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สาเหตุสําคัญท่ีทําใหขาราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขาดแรงจูงใจ
ในการรับรูและการพัฒนาตนเอง 
  1. กิจกรรมการฝกอบรมท่ีหนวยงานจัดใหไมตรงกับความตองการ เพราะหนวยท่ี
จัดฝกอบรมเปนผูกําหนดหลักสูตร การเขารวมกิจกรรมแตละคร้ังจึงเปนลักษณะของการส่ังการ 
มากกวาเกิดจากความสมัครใจของขาราชการเอง ทําใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมอยูใน
ระดับตํ่า 
  2. ในการพิจารณาเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง ไมไดพิจารณาถึงกิจกรรมการฝกอบรม
ท่ีขาราชการแตละคนไดเคยเขารวมหรืออาจจะพิจารณาบางแตก็ใหความสําคัญเปนอันดับสุดทาย 
ซ่ึงมีสวนทําใหขาราชการไมตื่นตัวในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
  3. ขาดงบประมาณในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากขาราชการมีเงินเดือนนอย ทําให
ขาราชการสวนใหญใชเวลาไปกับการหาเงินเพิ่ม มากกวาใชเวลาในการศึกษาตอหรือคนควาความรู
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง 
  4. ขาดการประเมินผลขาราชการหลังจากการเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
กลาวคือ ยังไมมีระบบการติดตามผลขาราชการวา ไดนําส่ิงท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการ
ทํางานมากนอยเพียงใด จึงทําใหขาราชการไมไดใหความสนใจกับการฝกอบรมเทาท่ีควร สงผลให
การนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมมาใชในระดับตํ่า 
 
3. การยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชใน
องคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 การยอมรับระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement          
มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
นั้นตองอาศัยความสามารถในการจัดการตอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและองคกร เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมในการประยุกตใชงานและแสวงหาประโยชนจากเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปโดย
สามารถปรับเปล่ียนองคกรใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วตลอดเวลา และนําไปสู
การสรางนวัตกรรมไดนั้นส่ิงสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในสภาวการณปจจุบันที่การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีมีสูงและรวดเร็วข้ึน อีกท้ังเปนชวงเวลาแหงการปฏิวัติทางเทคโนโลยีหลายดาน 
กอใหเกิด “นวัตกรรมทางสถาบัน” (Institution Innovation) ข้ึนมา ดังนั้นผูท่ีสามารถปรับตัวและ
กาวนําการเปล่ียนแปลงนี้ไดกอนยอมมีความไดเปรียบและสามารถประสบความสําเร็จทางหนาท่ี
การงานและเปาหมายอ่ืนๆ ไดมากกวาผูท่ีมาท่ีหลัง  
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 องคกรไมสามารถสรางนวัตกรรมดวยตนเองได โดยหนาท่ีหลักขององคกร คือ การ
สนับสนุนใหปจเจกและทีมงานตางๆ ท่ีตองการทํานวัตกรรมและสรางสรรคการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
นําปสูการปรับปรุงองคกรในท่ีสุด 
 การท่ีขาราชการหนวยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับระบบการจัดซ้ือจัดจาง
และพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procuremen จะมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางใดในเร่ืองระบบ
ดังกลาวกับการปฏิบัติงานนั้น ข้ึนอยูกับแรงจูงใจท่ีมีอยูของเจาหนาท่ีแตละคนไป แรงจูงใจดังกลาว
สามารถจะแยกออกไดเปนสองกลุม คือแรงจูงใจสําหรับเจาหนาท่ีท่ีชอบรักษาสถานภาพเดิม และ
แรงจูงใจสําหรับพวกท่ีชอบการเปล่ียนแปลง 
 ขาราชการซ่ึงถือวาเปนบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานกับองคกรใหญ ท้ังหลายมักจะมีแนวโนม
อยางแรงกลาเหมือนๆ กันในการท่ีจะดําเนินงานในวันนี้ใหเหมือนกับท่ีเคยทํามาเม่ือวาน สาเหตุ
ใหญของความเฉ่ือยนี้ก็คือ การสรางกระบวนการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมการดําเนินงานแตละอยาง
นั้นตองลงทุนท้ังเวลา แรงงาน และกําลังเงิน ไปเปนจํานวนมาก การลงทุนนี้ประกอบดวย “คาใชจายที่
เกิดข้ึนแลวเรียกคืนไมไดอยูดวยในอัตราสูง ความพยายามนับป การตัดสินใจเปนรอยๆคร้ัง (รวมท้ัง
ความผิดพลาดตางๆ) และประสบการณมากมายนั้นกอใหเกิดรูปแบบในการดําเนินงานท่ีใชปฏิบัติ
อยูในหนวยงาน ยิ่งกวานั้นยังตองลงทุนอีกมากมายในการท่ีจะขาราชการยอมรับและคุนเคยกับ
รูปแบบดังกลาวของระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procuremen ซ่ึง
เปนกระบวนการใหม 
 ถาหนวยงานจะรับเอารูปแบบการปฏิบัติงานใหม ก็ตองเพ่ิมคาใชจายดังกลาวอยางนอย
บางสวน ดังนั้น โดยเหตุผลแลวขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจะรับเอารูปแบบการทํางานใหมมาใชอยางมีเหตุผลก็ตอเม่ือผลประโยชนท่ีไดรับใหมมี
มากกวาผลประโยชนท่ีเคยไดรับ  
 ดังนั้นส่ิงท่ีปรากฏเม่ือมีการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย                            
e – Procuremen มาใชในกระทรวงกอใหเกิดผลตามมาดังตอไปนี้ 
 1. เจาหนาท่ีหรือขาราชการท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติงานเดิมแตละคนจะตอตานการเปล่ียนแปลง
มากข้ึน ถาการเปล่ียนแปลงนั้นมีความสําคัญมากจนทําใหเขาตองเปล่ียนพฤติกรรม นั่นคือถาการ
เปล่ียนแปลงน้ันยิ่งลึกลงไปเทาใด ก็จะยิ่งกระทบถึงโครงสรางเก่ียวกับเปาหมายของเขามากข้ึน
เทานั้น 
 2. ยิ่งขาราชการที่ไดรับผลกระทบกระเทือนมากเพียงใด การตอตานการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญก็ยิ่งมีมากข้ึนเทานั้น ดังนี้ 
  2.1 ยิ่งองคกรใหญเทาไร ความลังเลท่ีจะรับเอาการเปล่ียนแปลงมาใชก็มีมากข้ึน
เทานั้น 
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  2.2 หนวยงานเล็กมีแนวโนมท่ีจะยืดหยุนและยอมเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงใหมๆ 
มากกวาหนวยงานใหญ 
  2.3 วิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหการยอมรับการเปล่ียนแปลงไดเร็วข้ึนก็คือ พยายามทํา
ใหกระทบกระเทือนคนจํานวนนอยที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได 
  สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งของความเฉ่ือยในการยอมรับนวัตกรรม คือความเห็นแก
ตัวของขาราชการท่ีตอตานการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลใหมีการลดคุณคาในส่ิงท่ีเขายึดม่ันอยูเปนการ
สวนตัว (หรือคานิยมสวนตัวนั่นเอง) 
 
4. ปญหาและอุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย                       
e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

ปญหาและอุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย             
e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม แบงออกไดดังนี้ 
 
 ขอดี 
  1. เพิ่มความโปรงใส โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานดานพัสดุ เนื่องจากการจัดหาพัสดุโดย
วิธีการประมูลดวยระบบ e – Auction และ e – Shopping  เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
จัดหาพัสดุ โดยผูขายสามารถเสนอราคาทางออนไลนหรือทางอินเตอรเน็ตผานผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส (e – MarketPlace Service Provider) ตามระยะเวลาท่ีกําหนดแทนการยื่นซอง
ราคาใหเจาหนาท่ีพัสดุ นอกจากนั้นการใชวิธี e – Auction และ e – Shopping  ทําใหสามารถตรวจสอบ
กระบวนการในการจัดหาพัสดุได 
  2. เพ่ิมความรวดเร็ว สามารถสรุปผลการตอรองราคาและเห็นราคาแบบ Real Time 
เนื่องจากผูคาสามารถเสนอราคาไดหลายคร้ังในขณะทําการประมูลภายในเวลาท่ีกําหนด 
  3. เพิ่มโอกาสไดพบผูคารายใหม โดยดูขอมูลจากผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ซ่ึงอาจสงผลใหไดสินคา/บริการในราคาท่ีต่ํากวาการจัดหาพัสดุในรูปแบบเดิม 
  4. ประหยัดคาใชจาย การประมูลโดยใชวิธี e – Auction และ e – Shopping และเผยแพร
ขาวการสอบราคาและการประกวดราคาทางเว็บไซต เปดโอกาสใหมีผูคาเขาทําการประมูลแขงขันกันมาก
ข้ึน ซ่ึงอาจทําใหผูซ้ือไดสินคา/บริการในราคาท่ีต่ํากวาการประมูลในรูปแบบเดิม 
  5. พัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนการส่ังสมประสบการณใน
การใชระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอันนําสูเวทีการคาในระดับโลกได 
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 ขอจํากัด 
  1. ระเบียบและหลักเกณฑในการจัดหาพัสดุโดยใช e – Auction ยังไมชัดเจน และรัดกุม
ทําใหเกิดปญหา เชน การกําหนดระยะเวลาประมูล ซ่ึงตามหลักเกณฑเสนอใหไมควรเกิน 1 ช่ัวโมง       
แตสามารถขยายเวลาในการประมูลได หากมีผูเสนอราคาใน 5 นาทีสุดทายกอนส้ินสุดการประมูล 
ซ่ึงผูคามักเสนอราคาลดลงในชวงเวลาดังกลาวและทําใหตองขยายเวลาในการประมูลไปเร่ือย ๆ 
สงผลใหการประมูลใชเวลาเกินความจําเปน 
  2. Specification และเง่ือนไขตาง ๆ ของสินคา/บริการตองรัดกุม ชัดเจนและเปด
โอกาสใหผูคาสามารถเขารวมประมูลไดมากราย 
  3. วงเงินการจัดหาควรมีมูลคาสูงเพื่อใหผูคาสนใจเขารวมประมูล 
  4. ตองมีผูเขารวมการประมูลอยางนอย 3 ราย 
  5. ตองดําเนินการประมูลโดยผานตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสและผูคาท่ีชนะการ
ประมูลจะตองเสียคาบริการตลาดกลาง ฯ ในอัตราประมาณ 0.5 – 2 % ของราคาสินคา ซ่ึงผูคาจะนํามารวม
ในราคาคาสินคา/บริการท่ีขาย 
  6. การขัดของของระบบคอมพิวเตอรในระหวางดําเนินการประมูล อาจทําใหตอง
ขยายเวลาการประมูลหรือยกเลิกการประมูลในคร้ังนั้น ซ่ึงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  7. ตามแนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการ e – Auction และ e – Shopping ตอง
ประกอบดวยผูอํานวยการสํานักหรือผูอํานวยการสํานักบริหารกลางแลวแตกรณีเปนประธาน
กรรมการ กรรมการยอยอยางนอย 2 คน ประกอบดวยผูแทนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของสวน
ราชการ  ผูแทนสวนราชการท่ีตองการจัดหาพัสดุและใหหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการและ
เลขานุการ โดยสามารถแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน ซ่ึงในการดําเนินการของบริษัทฯ 
คณะกรรมการ e – Auction  ประกอบดวยหัวหนากลุมงานคลังและการเงิน ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการและเลขานุการโดยสามารถแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดตาม
ความจําเปน ท้ังนี้หากทุกคร้ังท่ีมีการประมูลโดยใช e – Auction และ e – Shopping ตองแตงต้ังให
ผูบริหารระดับสูงดังกลาวรวมเปนคณะกรรมการ e – Auction และ e – Shopping อาจทําใหเกิด
ความไมสะดวกในการดําเนินการ 
  8. สินคาท่ีไดจากกการประมูลผานอิเล็กทรอนิกสท่ีผานมา ลวนแตเปนสินคาที่ไม
มีคุณภาพ เพราะเกิดการดัมพราคากันอยางมากในการประมูลออนไลน เนื่องจากผูขายตองการขาย
สินคาใหไดราคาท่ีถูกที่สุด เพื่อท่ีจะชนะการประมูล ซ่ึงถือวาราคาสินคาท่ีประมูลมาไดนั้น ทางสํานกังาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดประหยัดงบประมาณ ทางดานตนทุนของ
ราคาท่ีซ้ือไปในระดับหนึ่งแลว แตทวาสินคาท่ีไดมานั้น ปรากฏวาเปนสินคาท่ีไมมีคุณภาพไมได
มาตรฐาน เนื่องมาจากการดัมพราคาแขงขันกันมากจนเกินไปนั่นเอง เม่ือสินคาท่ีไดมาไมมีคุณภาพ
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  9. ทางบริษัทท่ีประมูลมาได ไมสามารถวางเงินคํ้าประกันของสินคาได ในข้ันตน
ท่ีทางผูคาดังกลาวเปนผูชนะการประมูล จึงทําใหทางหนวยงานไมสามารถดําเนินการไดอยาง
ทันทวงที โดยทางหนวยงานไมสามารถเปล่ียนหรือเลือกผูคารายอ่ืนได เนื่องจากระยะเวลาท่ีแจงไว
แกทางผูคา ในการมาวางเงินคํ้าประกันยังไมครบกําหนดระยะเวลา ซ่ึงผูคาสวนมากท่ีทางหนวยงาน
ประสบในการประมูลท่ีผานมาจะยื้อเวลาในการวางเงินคํ้าประกันคาสินคา ไปจนเกือบจะครบ
กําหนดระยะเวลาซ่ึงตามระเบียบการพัสดุ หากยังไมพนกําหนดระยะเวลาการวางเงินคํ้าประกันคา
สินคา ทางหนวยงานจะยังไมสามารถเปล่ียนผูคาเปนรายใหมได ซ่ึงในข้ันตอนของการตรวจสอบ
เอกสาร การคัดเลือกผูมีสิทธ์ิ เขารวมการประมูลทางอิเล็กทรอนิกสเราจะไมสามารถทราบวา บริษัท
นั้นเปนบริษัทท่ีมีปญหาทางดานการเงิน หรือ ไมมีความสามารถในการแบกรับภาระคาเงินคํ้าประ
ดันใหแกผูซ้ือได เพราะเหตุผลดังกลาวจึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดการดําเนินการท่ีลาชาในการ
จัดซ้ือจัดจาง 
  10. ข้ันตอนการดําเนินงานลาชากวา การจัดหาพัสดุแบบเดิม เพราะตองมีข้ันตอน
การดําเนินงานมากข้ึน ซ่ึงตองไปผานบริษัทผูเปนตลาดกลางการซ้ือขายทางอิเล็กทรอนิกสใน
ข้ันตอนของการประมูลดวย ซ่ึงแตเดิมการจัดหาพัสดุดวยการสอบราคา หรือ การประกวดราคานั้น 
ทางหนวยงานสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1 เดือนคร่ึง รวมไปถึงการตรวจรับของ แตการจัดซ้ือ
จัดจางทางอิเล็กทรอนิกส ใชเวลาการดําเนินงานข้ันตน ไปกวา 2 เดือน ไมรวมการตรวจรับของ 
  11. งานเอกสารมากข้ึน จึงทําใหเปลืองกระดาษ ไมเกิดการประหยัดทรัพยากร 
เพราะทางหนวยงานมีความจําเปนตองจัดพิมพ ข้ันตอนทุกยางออกมาในรูปแบบเอกสาร เพื่อเก็บ
ขอมูลไวเสนอผูบังคับบัญชา หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
  12. การจัดหาที่ตองดําเนินการตามระบบ e-Shopping คือ การซ้ือพัสดุดวยวิธีตกลง
ราคา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ระเบียบ
พัสดุฯ) และเปนการซ้ือพัสดุรายการใดรายการหนึ่งใน 5 รายการ ดังนี้ เทานั้น 

(1) เคร่ืองโทรสาร (UNSPSC: 44-10-15-02, GPSC: 01-016639) 
(2) เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค (UNSPSC: 43-21-15-03, GPSC: 01-042041) 
(3) เคร่ืองเลเซอรพร้ินเตอร (UNSPSC: 43-21-21-05, GPSC: 01-042069) 
(4) โทรทัศน (UNSPSC: 52-16-15-05, GPSC: 01-044652) 
(5) เคร่ืองดิจิตอลโปรเจคเตอร (UNSPSC: 45-11-16-20, GPSC: 01-037649) 

อยางไรก็ตาม ในอนาคตหากทุกฝายมีความพรอมมากข้ึน อาจมีการเพิ่มรายการพัสดุท่ีตองจัดซ้ือ
ตามระบบ e-Shopping มากกวา 5 รายการดังกลาว 
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  13. การดําเนินการจัดซ้ือพัสดุดังกลาวใหดําเนินการตามวิธีตกลงราคาของระเบียบ
พัสดุฯ ทุกประการ ยกเวนการดําเนินการโดยวิธีตกลงราคาในขอ 39 วรรคแรก ใหเพิ่มข้ันตอนของ
การใชระบบ e-Shopping ในการเสาะหาผูคา ท่ีสามารถขายสินคาท่ีมีคุณภาพ ราคา และบริการ ซ่ึงมี
ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอการใชงานของหนวยงานภาครัฐมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจจะมิใชผูคา
ท่ีเสนอราคาตํ่าท่ีสุด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลภายใตหัวขอ การรับรูและการนําระบบการจัดซ้ือจัดจาง
และพัสดุภาครัฐแบบออนไลน ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงสามารถสรุปไดวา สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดนําระบบ e - Procurement  มาใช ซ่ึงเปนระบบสารสนเทศ                      
ท่ีสนับสนุนการใหบริการที่เกี่ยวของในกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ เชน การตกลง
ราคา  การสอบราคา การประกวดราคา และการจัดซ้ือรวมแบบออนไลน รวมถึงการลงทะเบียน
บริษัทผูขาย  การทํา e - Catalogue รวมถึงการทํางานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในกระบวนการจัดซ้ือท่ีเปน 
Web Base Application เพ่ือทําใหระบบการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน       
ทําใหขาราชการตองมีการเปล่ียนแปลงระบบการทํางานซ่ึงนับเปนการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมการ
ทํางาน รวมถึงการรับรูขอมูลขาวสารในเร่ืองระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน 
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการ โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 
แนวความคิดในการปฏิรูประบบราชการ เก่ียวกับ  e – Procurement 
 การนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน ดวย e – Procurement มาใช
ในองคกรภาครัฐของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นับเปนการ
ปฏิรูประบบราชการ ดังท่ี สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และคณะ(2546:33) กลาววาระบบการจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส e – Procurement (2545 : 4-7) เปนระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ใหบริการท่ีเกี่ยวของในกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เชน การตกลงราคา การสอบราคา การ
ประกวดราคา และการจัดซ้ือรวมแบบออนไลน รวมถึงการลงทะเบียนบริษัทผูคา การทํา e – Catalog และ
การทํางานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในกระบวนการจัดซ้ือท่ีเปน Web Based Application  เพื่อทําใหระบบ
การจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนกลาวคือ ใชเวลาจัดหาพัสดุนอยลง และได
พัสดุท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังเพิ่มความโปรงใสของกระบวนการจัดหาและสามารถ
ติดตามตรวจสอบกระบวนการทํางานได 
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อยางไรก็ดีสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดมีการปฏิรูป
ระบบราชการของกระทรวงเพ่ือตอบสนองการปฏิรูประบบราชการจากแนวความคิดในการปฏิรูป
ระบบราชการ และการปรับเปล่ียนระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใช                 
e – Procurement ขางตนนั้น กลาววาจากการปฏิรูประบบราชการ ในป พ.ศ. 2545 ทําใหมีการ
ปรับเปล่ียนโครงสราง สวนราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนหนวยงาน
หนึ่งของรัฐท่ีมีสวนรวมในการปฏิรูปโครงสรางสวนราชการนี้ดวย ตามแนวความคิดรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (e - Government) โดยมีโครงการ e-Procurement เปนโครงการหลักนํารองในหลายโครงการ
ของรัฐบาล 
 โดยระยะเวลากวา 3 ป ท่ีผานมา หนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไดดําเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการดําเนินงานเพ่ือใหบริการขอมูลท่ีดี มีมาตรฐาน และคุณภาพ
แกสาธารณะ โดยการเปดใหบริการขอมูลผานเว็บไซตบนเครือขายอินเตอรเน็ต และบริการขอมูล
อัตโนมัติดวยระบบโทรศัพท ตลอดจนใหบริการอ่ืน ๆ ท่ีสะดวกรวดเร็วผานส่ืออิเล็กทรอนิกส   
การจัดทําระบบ e-Procurement ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คือ ระบบการ
จัดซ้ือท่ีใชอินเตอรเน็ต ซ่ึงท้ังผูซ้ือและผูคาใชการดําเนินข้ันตอนและการจัดการ ในดานตางๆ 
เกี่ยวกับการจัดซ้ือผานทางอิเล็กทรอนิกส ทําใหการใช e-Procurement  มีผลตอประสิทธิภาพ            
การดําเนินการและศักยภาพในการประหยัดคาใชจาย การบริการดาน e-Procurement เปนธุรกิจท่ี
ทันสมัยท่ีสุด และเปนการปฏิบัติทางการคาจากภาคเอกชน รวมท้ังเปนความสามารถทางดาน
เทคนิคในปจจุบันจากการใชอินเตอรเน็ต มุงเนนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชงานอยางเหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลและเครือขาย
ขอมูลระหวางสวนราชการใหใชรวมกัน และรวมถึงการปรับปรุงระบบบริหาร โดยจัดใหมีการ
พัฒนาระบบการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ (Result  Based  Management  System) ขึ้นในราชการ             
มีการปรับปรุงงบประมาณ เพื่อเนนผลลัพธ ปรับปรุงระบบงานบุคคลภาครัฐ ปรับปรุงงานพัสดุงาน
สารบรรณ งานกฎหมาย และระบบตรวจสอบซ่ึงทําใหประหยัดคาใชจายท้ังผูคาและภาครัฐมากข้ึน 
 
แนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการรับรู 
 ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการรับรู ท่ีมุงเนนถึงรูปแบบการ
ติดตอส่ือสารท่ีใชติดตอภายในองคกร ซ่ึงขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงไดใชรูปแบบการ
ส่ือสารในเร่ืองการรับรูมาใชในการเปล่ียนแปลงระบบการทํางานหลายรูปแบบและหลายวิธีควบคู
กัน เพื่อส่ือสารใหขาราชการรับรู ขอมูลขาวสาร ใหเกิดทัศนคติท่ีดี และใหเกิดการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
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 ผลการวิจัยสรุปไดวา 
 การส่ือสารในกระทรวงเปนแบบบนลงลาง ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง ฯ จะไดรับ
ขอมูลขาวสารจากผูบริหาร/ผูบังคับบัญชาถายทอดขาวสารลงมาถึงขาราชการระดับลางซ่ึงสวนใหญ
จะเปนไปตามลําดับข้ัน โดยเฉพาะเม่ือเร่ิมแรกของการเปล่ียนแปลง ผูบริหารสูงสุดซ่ึงในท่ีนี้
หมายถึงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และปลัดกระทรวงฯ เปนผูเร่ิมตนส่ือสารกับขาราชการโดยการ
เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อช้ีแจงนโยบายและความจําเปนท่ีตองการดําเนินการ จากน้ันจะเปน
หนาท่ีของผูบริหาร/ผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานในกระทรวงที่ตองส่ือสารกับขาราชการ         
ในสังกัดโดยการถายทอดขาวสาร ตามลําดับข้ันซ่ึงขาราชการในสังกัดจะเปนผูรับทราบขอมูล
ขาวสารนั้นและนํามาปฏิบัติเปนรูปธรรมตามแนวความคิดของ Asseal,H.(1998)Consumer Behavior and 
Marketing Action (6thed.)Cineinnati,OH : south – Western College Publishing.p.218 กลาววา การเลือก
ทางการรับรูนั้น จะเร่ิมจากการเปดรับขาวสารที่ไดเลือกสรร (Selective Exposure) จากน้ันบุคคลจะใหความ
สนใจหรือเกิดความต้ังใจรับขาวสาร (Selective Attention) ซ่ึงกระบวนการเลือกสรร (Selective 
Processes) ของผูรับสาร เปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการสงสาร
ไปยังผูรับสาร ขาวสารตางๆ แมวาจะไดรับการตระเตรียมมาอยางดีโดยผูถายทอดท่ีมีความสามารถ
สูง หรือใชส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถจะประกันความสําเร็จในการส่ือสาร
ไปยังผูรับสารตามท่ีผูสงสารตองการไดท้ังหมด ท้ังนี้ เพราะวาผูรับสารจะมีกระบวนการเลือกรับรู
ขาวสารท่ีแตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด ฯลฯ 
ท่ีไมเหมือนกัน  
 นอกจากนี้การเปดรับขาวสารของขาราชการที่มีหนาท่ีเกี่ยวของในการใชระบบการจัดซ้ือ
จัดจางดังกลาว เปนการรับรูในชีวิตประจําวันอยางหนึ่งท่ีตองอาศัยการแลกเปล่ียนขาวสาร ความรู 
และประสบการณซ่ึงกันและกัน (สุภาพร ปาละลักษณ, 2541) ซ่ึง Atkin (1973) กลาววา บุคคลท่ี
เปดรับขาวสารมากยอมมีหูตากวางไกล มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอม และเปนคนท่ีมีความ
ทันสมัยกวาบุคคลท่ีเปดรับขาวสารนอย ดังนั้น ขาวสารจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรม
ตางๆ ในชีวิตประจําวันของมนุษย มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีตองอาศัยการแลกเปล่ียนขาวสาร ความรู 
และประสบการณซ่ึงกันและกัน ขาวสารจะเปนปจจัยสําคัญท่ีใชประกอบการตัดสินใจของมนุษย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมนุษยเกิดความไมแนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเทาใด ความตองการขาวสารก็
จะยิ่งมากข้ึนเทานั้น (วุฒิ จํานง,2523) ท้ังนี้ การเปดรับขาวสารใดๆ นั้นยอมมีความแตกตางกันไป
ตามลักษณะประชากรศาสตรของกลุมผูเปดรับขาวสาร โดย Hunt & Ruben (1993 อางใน สุภาพร 
ปาละลักษณ,2541) 
 สําหรับขาราชการท่ีรับนโยบายการปฏิรูประบบดังกลาวแลวตองมีการแสวงหาขอมูลนั้น
ยังมีปจจัยท่ีสําคัญในการรับรู คือ การศึกษา (Education) River,Peterson และ Jensen (1971 อางใน 
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 ท้ังนี้พอจะกลาวไดวาการตีความทางการรับรูของแตละบุคคลโดยเฉพาะขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางพัสดุภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส โดยใช e – Procurement นั้นจะเปนหลักการพื้นฐาน ท่ีจะชวยผูรับสารในการ
ตีความหมายขอมูลท่ีไดรับ ไดแก หลักการจัดประเภททางการรับรู (Categorization) และหลักการ
อนุมาน (Inference) Assael(1998) โดยผูรับสารจะอนุมานเกี่ยวกับวิธีการจัดการ และเช่ือมโยงเขา
กับความเช่ือเดิมท่ีมีอยู เชน ผูปฏิบัติการจะเช่ือมโยงวิธีการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบ
ออนไลนดวย e – Procurement  กับ ความโปรงใสในการประกาศโครงการจะสามารถชวยลดการ
ผูกขาด เนื่องจากผูประกอบการท้ังหลายสามารถเขารวมแขงขันในการจัดซ้ือจัดจางไดมากข้ึน       
ซ่ึงจะมีผลในการชวยลดการทุจริตไดในทางออมได ซ่ึงการอนุมานนี้อยูบนพื้นฐานของการส่ือสาร
ระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันเอง รวมท้ังขอมูลท่ีไดรับจากการฝกอบรมอบรม และเว็ปไซตอีกดวย 
 
แนวความคิดเก่ียวกับการยอมรับนวัตกรรม 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม ไดกลาวถึง การเปล่ียนแปลงระบบการทํางาน
ใหมใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง เพื่อใหการดําเนินงานการ
จัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนเปนท่ียอมรับและเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขง
ทางการตลาดได 
 จากการท่ีมีการปฏิรูประบบราชการข้ึนในป 2545 โดยมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา
ใชถือเปนการคิดคนนวัตกรรมใหมสําหรับข้ันตอนการปฏิบัติงาน ขาราชการจึงตองปฏิบัติงานกับ
นวัตกรรมใหมท่ีภาครัฐนํามาทดแทนระบบเกา เพราะฉน้ันกระทรวงจึงตองมีการสรางบรรยากาศ
ของการเรียนรู ซ่ึงเปนบรรยากาศการทํางานท่ีมีการดูดซับประสบการณท้ังความสําเร็จและความ
ลมเหลวอยางรวดเร็ว เพื่อความอยูรอดและเจริญกาวหนาของกระทรวง 
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 ผลการวิจัยสรุปวา 
 1. การเปล่ียนแปลงระบบการทํางานการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนเปน
โครงการหนึ่งของ e – Government ท่ีเปนท่ียอมรับของขาราชการ ผูจัยพบวา ขาราชการที่ปฏิบัติ
หนาท่ีเกี่ยวของในกระทรวงใหความรวมมือในการเปล่ียนแปลงระบบการทํางานคร้ังนี้ มีการ
ปรับเปล่ียนปรับตัวเพื่อใหเกิดความคุนเคยจะเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยเม่ือ
ขาราชการเกิดความชํานาญกับระบบใหมแลวทําใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็วเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากขาราชการมีอํานาจการตัดสินใจมากข้ึน ระบบใหมมีความรัดกุมปองกันการเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานไดดีกวาระบบเกา ขาราชการจึงปกิบัติงานไดคลองตัวมากข้ึน ในการ
ทํารายการแตละรายการโอกาสในการเกิดขอผิดพลาดก็นอยลง 
 2. สําหรับแนวความคิดแบบจําลองความคิด (Mental model) หรือมุมมองท่ีเปดกวางและ
เปนรูปแบบวิธีการคิด ผูวิจัยพบวา ในชวงท่ีกระทรวงทําการเปล่ียนแปลงระบบ ขาราชการที่เกี่ยวของ           
มีความคิดเห็นวา ระบบใหมจะทําใหเกิดความยุงยาก ขาราชการจึงเกิดความเบ่ือหนาย และคิดวา
ระบบเกาก็ยังสามารถปฏิบัติงานไดดีอยู และเม่ือขาราชการไดลงมือปฏิบัติงานกับระบบใหม 
ความคิดหรือทัศนคติเดิมก็เปล่ียนแปลงไปเม่ือพบวาระบบมีความรวดเร็วและรัดกุมปลอดภัย 
 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวาขาราชการท่ีเกี่ยวของไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงระบบ
การทํางานในดานบวกมากกวาดานลบ และมีปฏิกิริยาตอบสนองท่ีดีกับการเปล่ียนแปลงระบบการ
ทํางาน เนื่องจากขาราชการสวนใหญเห็นดวยกับการเปล่ียนแปลงระบบการทํางาน  
 จากแนวคิดของ Dundon (2002) กลาวถึงองคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรมวา ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ี
มีผลตอการสรางนวัตกรรมคือ สภาพแวดลอมขององคกรท่ีเอ้ือตอการสรางสรรคนวัตกรรมซ่ึงเกิด
จากพฤติกรรมของสมาชิกขององคกรเอง และเกิดจากการไดรับฝกฝน โดยเฉพาะการเปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงท่ีดีกวา และตองสรางความเขาใจท่ี
ถูกตองแกบุคลากรวาทุกคนมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการสรางสรรคนวัตกรรม รวมท้ังการช้ีแจงให
เขาถึงประโยชนของนวัตกรรม การใหรางวัลท่ีจะสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานใหมีคุณภาพ          
การใหความสําคัญตอบุคลากรในการเนนสวนสําคัญในการพัฒนาองคกร  องคกรตองมี
สภาพแวดลอมใหอิสระในดานความคิดแกบุคลากร ใหเขารูสึกถึงความปลอดภัย ในการแสดงออก
ทางความคิดเห็นท่ีแตกตางจากคนอ่ืน ซ่ึงผูบริหารตองเปนผูริเร่ิมสงเสริมและชักจูงใหบุคลากรมีการ
สรางสรรคนวัตกรรม โดยการสรางความรวมมือในบุคลากรใหมีการพัฒนาความคิด แลกเปล่ียน
ประสบการณความรู เพื่อใหมีความคิดท่ีหลากหลายนําไปสูการพัฒนางานท่ีมีคุณภาพ  
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ขอเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับนําระบบ e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ 
 

จากการศึกษาการนําระบบ e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ เพื่อศึกษาแนวทางใน
การเตรียมความพรอมในการรับรูและการนําระบบดังกลาวมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชน
ตอองคกร ทําใหทราบขอดีและขอจํากัด ปญหาและอุปสรรคในการนําระบบดังกลาวมาใชในองค 
และการนําระบบดังกลาวมาใชถือเปนการปรับเปล่ียนข้ันตอนการดําเนินการในการจัดหาพัสดุ
ภาครัฐ ซ่ึงองคกรควรเตรียมความพรอมโดยใชหลักการบริหารการเปล่ียนแปลง มาใชสรางคุณคา
ใหแกการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

1. ดานบุคลากร 
 1.1 ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทราบสาเหตุและขอดีในการนําระบบ                            

e – Peocurement มาใชในองคกร 
 1.2 จัดฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีผูมาปฏิบัติงาน เพื่อทราบแนวทางและเสริมสรางทักษะ

ในการปฏิบัติในการใชระบบดังกลาว 
 1.3 พัฒนาองคความรูในเร่ืองระบบ e – Peocurement ใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ และ

ผูสนใจสามารถศึกษาความรูในเร่ืองดังกลาวไดดวยตนเอง เชน จัดทําขอมูลใหเจาหนาท่ีศึกษาทาง
เว็บไซตและทางอินทราเน็ต เปนตน 

 1.4 เจาหนาท่ีพัสดุ ประจําฝายบริหารที่เปนหนวยงานหลักในการจัดหาพัสดุตองมีความรู 
ความชํานาญและความชัดเจนในระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนสินคา/บริการที่ตองการจัดหาเพื่อสามารถ
ใหคําปรึกษาหารือและใหคําแนะนําแกเจาหนาท่ีสังกัดสํานักอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
จัดหาพัสดุ ดังนั้นเจาหนาท่ีพัสดุควรตองศึกษาหาความรูในเร่ืองระเบียบปฏิบัติและแนวทางการ
ดําเนินใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุตลอดเวลา 

2. ดานการจัดการ 
 2.1 ศึกษาขอดีและขอจํากัด รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการนําระบบ  e – Peocurement 

มาใชในองคกร 
 2.2 วางแผนและกําหนดแนวทางการนําระบบ e – Peocurement มาใชในองคกรอยางเปน

ระบบ เพ่ือใหเจาหนาท่ีพัสดุและเจาหนาท่ีเกี่ยวของเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการนํา
ระบบดังกลาวมาใชใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกองคกร 

 2.3 ศึกษาและติดตามการปรับเปล่ียนระเบียบหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติจาก
กรมบัญชีกลางและมติคณะรัฐมนตรีอยูเสมอ เพื่อแจงใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทราบแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีถูกตอง 
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 2.4 ติดตามและประเมินผลการนําระบบ e – Peocurement มาใชในองคกรเพื่อทราบขอดี
และขอจํากัด ปญหาและอุปสรรคและนํามาเปนแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาในการนําระบบ
ดังกลาวมาใช 

 2.5 การจัดตั้งหนวยงานดานนิติกรรมเพ่ือเปนท่ีปรึกษาดานระเบียบและกฏหมายท่ี
เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ และการใชระบบ e – Peocurement  

 2.6 การสรางแรงจูงใจในการนําระบบ e – Peocurement  มาใชโดยการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีพัสดุควบคูไปกับระบบ e – Peocurement มาใช ซ่ึงคะแนน
ของการวัดผลความกาวหนาจะเปนส่ิงเสริมสรางกําลังใจและสรางความทาทายในการปฏิบัติงาน 
และในกรณีท่ีพบวามีการกระทําท่ีแสวงหาผลประโยชนในการจัดพัสดุ ควรมีมาตรการหรือบทลงโทษตาม
ความหนักเบาของการกระทําผิด 

3. ดานงบประมาณ 
 ขณะท่ีติดตามความชัดเจนในเรื่องนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของรัฐบาลในการ
นําระบ บ e – Peocurement  มาใชในองคการ องคการควรเตรียมการและจัดสรรงบประมาณ 
 3.1 จัดสรรงบประมาณสําหรับคอมพิวเตอรระบบ Back-up ไดแก โทรศัพท และโทรสาร ฯลฯ 
ใหเพียงพอกับการใชงานกับระบบ e – Peocurement รวมถึงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการใชงานกับระบบ e – Peocurement  
 3.2 จัดสรรงบประมาณสําหรับฝกอบรมและดูงานเร่ือง e – Peocurement ระเบียบพัสดุ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 4. ดานวัสดุอุปกรณ 
 4.1 จัดทําคูมือระบบ e – Peocurement สําหรับเจาหนาท่ีพัสดุ และผูเกี่ยวของไดศึกษา
และเปนนวทางในการปฏิบัติงาน 
 4.2 จัดหาคอมพิวเตอรระบบ Back –up ไดแก โทรศัพทและโทรสาร ฯลฯ ใหเพียงพอตอ
การรองรับการใชงานสําหรับระบบ e – Peocurement  
 โดยสรุปแลวการนําระบบ e – Peocurement มาใชในองคการ ทําใหเกิดผลดีในการจัดหา
พัสดุ เนื่องจากเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส ความประหยัดและความรวดเร็ว      
ในการจัดหาพัสดุ รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาองคความรูด านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นํามาใชในการทํางาน ซ่ึงประสบการณดังกลาวสามารถส่ังสมเปนพื้นฐานในการทําการคาในระดับ
โลกได อยางไรก็ตามระบบ e – Peocurement ยังมีขอจํากัดในการใชงานอันเนื่องมาจากระเบียบและ
แนวทางการปฏิบัติท่ีรัฐบาลจะตองปรับปรุงแกไขตอไป 
 อนึ่งการนําระบบ e – Peocurement มาใชเปนเพียงเคร่ืองมือท่ีชวยในการปฏิบัติงานใหเกิด
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สวนการจะใชงานระบบดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพและ
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ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
 
 การนําระบบ e – Peocurement มาใชในสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีทําการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาเฉพาะข้ันตอนหนึ่งของระบบ e – Peocurement คือ             
การจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดเร่ิมใชในการจัดหาพัสดุเพียง 1 คร้ัง จึงศึกษาไดเฉพาะใน
ภาพรวมกวาง ๆ เทานั้น สําหรับการศึกษาครั้งตอไป ผูศึกษามีความเห็นวาควรทําการศึกษาในประเด็น
ตอไปนี้ 
 1. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ e – Peocurement ท่ีมีตอการจัดหาพัสดุ 
ในดานความรวดเร็ว ความประหยัด  และความโปรงใส 
 2. การประเมินผลการใหบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสในดานราคาและ
ประสิทธิภาพในการใหบริการ 
 3. หากสํานักงานปลัดฯ มีการนําระบบ e – Peocurement มาใชอยางครบวงจร ตั้งแตข้ันตอนการ
คนหาสินคา/บริการที่จะซ้ือผาน e-Catalog  การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จนถึงการจายเงิน
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ควรมีการศึกษาดานกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ ไดแก 
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
และกฏหมายลําดับลองของรัฐธรรมนูญมาตรา 78 วาดวยการพัฒนาโครงสรางสารสนเทศใหท่ัวถึง
และเทาเทียมกัน เพื่อศึกษาในเร่ือง Digital Devide หรือ การเหล่ือมลํ้าทางเทคโนโลยี 
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แบบสัมภาษณ 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป เจาหนาท่ีพสัดุ ระดับหัวหนางาน และระดับปฏบิัติการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 
  1. การรับรูระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย  e – Procurement 
ในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 1.1. ปจจุบันหนวยงานของทานใชระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบใด 
 1.2. ทานมีหนาท่ีเกี่ยวของในการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุหรือไม หากมีทานทําใน
หนาท่ีสวนใดของการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ (หากไมใชใหขามไปถามขอ 1.3) 
 1.3. ท านรู จั กระบบการจัดซ้ือจัดจ างและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนด วย                           
e – Procurement หรือไม หากรูจักรูไดจากท่ีใด 
 1.4. หนวยงานของทานเคยมีการอบรมระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบ
ออนไลน ดวย  e – Procurement หรือไม 
 1.5. ทานคิดวานโยบาย e – Procurement มีความสําคัญตอหนวยงานของทานหรือไม 
 1.6. วัตถุประสงคและเปาหมายของการนําระบบ e – Procurement มาใชมีความชัดเจน 
งายตอความเขาใจหรือไม 

 
2 ปญหาจากการจัดหาพัสดุในรูปแบบเดิม 

 2.1. ทานเคยใชระบบการจัดซ้ือจัดจ างและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย                         
e – Procurement หรือไม หากเคยใช ใชในข้ันตอนใดบาง 
 2.2. การที่สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจะตอง
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุโดยนําระบบ e – Procurement มาใช ทานมีความคิดเห็นอยางไร 
 - ทานคิดวา e – Procurement  จะชวยแกปญหาการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ 
ไดหรือไม  
 - การจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement           
จะสามารถทําใหการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุมีประสิทธิภาพมากกวาเดิมหรือไม 
 
  3. ขอดีและขอจํากัดในการนําระบบ การจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน  
ดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
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 3.1. ทานคิดวาระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย               
e – Procurement จะชวยเพ่ิมความโปรงใส  ประสิทธิภาพ และประหยัดคาใชจายในการจัดซ้ือจัด
จางและพัสดุหรือไม  อยางไร 
 
  4.  ปญหาและอุปสรรคในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ                
แบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 4.1. ในการนําระบบ e – Procurement มาใช สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมจําเปนจะตองปรับเปล่ียนแผนการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ
อยางไร 
 4.2. ลําดับข้ันการบังคับบัญชา มีอุปสรรคตอการใชระบบ จัดซ้ือจัดจางและ
พัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย  e – Procurement หรือไม 
 
  5. การเตรียมความพรอมขององคกรในการนําระบบการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐแบบออนไลนดวย e – Procurement มาใชในองคกรภาครัฐ ของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 5.1. หนวยงานของทานมีการสอบถามความคิดเห็นตอระบบ e – Procurement             
ของทานกอนท่ีจะนํามาปฏิบัติจริงหรือไม 
 5.2. ทานมีขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการนําระบบการจัดซ้ือจัด
จางและพัสดุภาครัฐแบบออนไลนดวย  e – Procurement มาใชใน สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางไรบาง (พิจารณาในเร่ืองบุคลากร อุปกรณ งบประมาณ 
และการจัดการ)  

 
  6. ขอเสนอแนะ 
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แนวทางการปฏิบัตติามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

              
 
     1. ขั้นเตรียมดําเนินการ                                     หน.หนวยงานแตงต้ังฯ 

 

  
การแตงต้ังคณะกรรมการราง TOR และ                 สามารถอุทธรณรางได แตผูอุทธรณตองแสดงตนและเสนอเปนรายลักษณ 
         เอกสารประกวดราคา                                  อักษร เพ่ือใหคณะกรรมการ TOR  ปรับปรุง แลวเสนอขออนุมัติ 
 

 
การแตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา + ขออนุมัติ ตลาดกลาง         รายงานขออนุมัติตอกรมบัญชีกลาง 
+ขออนุมัติวันประมูล และสถานที่ประมูล 
     2. ขั้นดําเนินการ 
          2.1 ย่ืนซองขอเสนอทางเทคนิค 
 
   ผูประสงคเสนอราคายื่นซองเทคนิค และ    
   คณะกรรมการคัดเลือกผูประสงคเสนอราคา    
 
   แจงรายช่ือใหผูประสงคเสนอราคาแตละรายทราบ    สามารถอุทธรณไดภายใน 3 วัน แลวใหหัวหนา 
              ( ไมเปดเผยรายช่ือสาธารณะชน )            หนวยงานพิจารณาภายใน 7 วัน 
 
          2.2 การเสนอราคา 
                                        จัดประมูลตามวัน / เวลา สถานท่ี ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติฯ 
                                     ใชวิธีแบบปดราคา ระยะเวลา 30 – 60 นาที (ตอเวลาครั้งละ 3 นาที) 
                          (หามมีการติดตอสื่อสารทุกชนิด) 
 
                             ระยะเวลา 3 – 5 นาทีสุดทายผูมีสิทธิเสนอราคาจะไมทราบวาบริษัทใด 
                                               เสนอราคาตํ่าสุดแตคณะกรรมการประกวดราคาเทาน้ันที่ทราบ  
    3. ขั้นการพิจารณาและคัดคาน 
   คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาผลในทันที ที่การประมูลสิ้นสุด 
 
           รายงานผลในวันถัดไป ผาน หน. หนวยงาน           หน.หนวยงานมีสิทธิ์ไมเห็นดวย โดย 
                                        แจงใหคณะกรรมการช้ีแจง   
 

                                                  หนวยงานแจงผูเสนอราคาทุกรายทราบ            ผูเสนอราคามีสิทธิอุทธรณไปยังหนวยงาน 
          หรือ กวพ.อ.ไดแลวแตกรณี 
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หลักเกณฑการซ้ือและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ก. ท่ีมา  
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2547 กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นของรัฐทุกแหงดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Governement Procurement : e-GP) ของกระทรวงการคลัง โดยการจัดซ้ือจัดจาง
ท่ัวไปที่มีมูลคาไมสูงมากใหใชวิธี e-Shopping สวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีมูลคาการดําเนินงานสูงหรือ 
การประมูลแขงขันเร่ืองราคาหรือผลประโยชนอ่ืนท่ีเสนอใหรัฐ ใหใชวิธี e-Auction รวมท้ัง           
ใหจัดทําประกาศจัดซ้ือจัดจางในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2545 ขอ 18 (6) การประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 กระทรวงการคลังจัดทําประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑการซ้ือและการจางโดย
การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 13 มกราคม 2548 เพ่ือพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ดําเนินการประมูลฯ ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบันมากท่ีสุด โดยยกเลิก
ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑการจัดหาพัสดุโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Auction) 
 
ข. ขอบเขตบังคับใชประกาศฯ 
 ประกาศฯ จะมีผลบังคับใชกับสวนราชการ และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม สําหรับกรณีหนวยงาน
ของรัฐประเภทอ่ืนๆ เชน รัฐวิสาหกิจ เปนตน มีความตองการจะถือปฏิบัติตามประกาศฯ ก็สามารถ
ดําเนินการได โดยการแกไขกฎระเบียบหรือขอบังคับภายในหนวยงานใหสอดคลองกับประกาศฯ 
ตอไป 
 วงเงินจัดหาพัสดุเกินกวา 2,000,000 บาทข้ึนไป ยกเวน งานจางท่ีปรึกษา งานจางออกแบบ
และคุมงาน และการซ้ือการจางดวยวิธีพิเศษหรือกรณีพิเศษ 
 สําหรับการดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจางโดยวิธีการประกวดราคาท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกจิ 
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐไดดําเนินการตามวิธีการเดิม ตามกระบวนการท่ีกําหนดไวในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ กลาวคือ เม่ือหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานได
ใหความเห็นชอบการประกวดราคาตามรายงานท่ีเจาหนาท่ีพัสดุเสนอขออนุมัติ (ตามขอ 29 ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ) ก็ใหหนวยงานนั้นดําเนินการตามกระบวนการเดิม
ตอไปไดจนเสร็จส้ินกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในคร้ังนั้น และขอใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
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ค. กระบวนการดําเนินการประมูลฯ  
 ประกอบดวย กระบวนการดําเนินงาน 2 สวน ไดแก 
 สวนท่ี 1 การคัดเลือกผูคาทางเทคนิค พิจารณาจากรายละเอียดตางๆ ท่ีกําหนดไวใน
ประกาศเชิญชวน เชน คุณสมบัติผูคา เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อกหรือแบบรูป 
และรายการละเอียด เปนตน  
 สวนท่ี 2 การแขงขันเสนอราคาดวยระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลกําหนดรูปแบบการประมูลฯ พรอมท้ัง กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัด
ประมูลฯ ตลอดจนเง่ือนไขของการประมูลฯ อยางชัดเจน หลังจากนั้น จึงดําเนินการใหผูคาท่ีมี
มาตรฐานทางเทคนิคเขารวมประมูลฯ โดยรูปแบบการประมูลฯ แบงเปน 2 แบบ ไดแก 
  (1) การประมูลแบบเปดราคา (Reverse Auction) คือ การประมูลแขงขันเสนอราคา
ท่ี ผูซ้ือสามารถติดตามสถานะตลอดการแขงขันจนไดผูคาท่ีเสนอราคาขายตํ่าท่ีสุด ขณะท่ีผูขายจะ
ทราบเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ําท่ีสุดในขณะน้ัน โดยมีเง่ือนไขประกอบการประมูลฯ ไดแก 
 (1.1) วงเงินประมูลฯ ใหใชวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 
 (1.2) การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid): กําหนดตามความเหมาะสม
ของ แตละการประมูลฯ หรือโดยคําแนะนําของผูใหบริการตลาดกลางฯ 
 (1.3) ระยะเวลาประมูลฯ : มี 2 กรณี 
 (1.3.1) กรณีมีการกําหนดชวงการตอระยะเวลาการประมูลฯ: ไมเกิน 60 นาที 
 (1.3.2) กรณีไมกําหนดชวงการตอระยะเวลาการประมูลฯ: ไมเกิน 6 ช่ัวโมง 
 (1.4) ชวงตอระยะเวลาการประมูลฯ (ในกรณีท่ีมีการตอระยะเวลาประมูลฯ) : 5 นาที 
 (1.5) ขอมูลแสดงผลหนาจอคณะกรรมการฯ 
 (1.5.1) เวลา (Time) ของเคร่ืองแมขายท่ีใชในการจัดประมูลฯ (GMT+7) 
 (1.5.2) กําหนดรหัสแทนช่ือผูคา (ไมแสดงช่ือผูคาจนเสร็จการประมูลฯ) 
 (1.5.3) สถานะการแขงขันราคา (Log File) ตลอดการประมูลฯ 
 (1.5.4) ราคาตํ่าสุดตลอดระยะเวลาประมูลฯ 
 (1.5.5) ชวงระยะเวลาที่เหลือในการประมูลฯ 
 (1.5.6) สถานะเม่ือส้ินสุดการประมูลฯ 
 (1.6) ขอมูลแสดงผลหนาจอผูขาย 
 (1.6.1) เวลา (Time) ของเคร่ืองแมขายท่ีใชในการจัดประมูลฯ (GMT+7) 
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 (1.6.2) รายละเอียดการประมูล เชน หนวยงานการประมูล สินคา                    
วงเงินงบประมาณ ราคาตอหนวย และวงเงินรวม เปนตน  
 (1.6.3) ขอมูลการเสนอแขงขันประมูลราคา (Log File) เฉพาะของผูขาย
รายน้ันๆ  
 (1.6.4) ราคาตํ่าสุดของประมูลฯ ตลอดการประมูลฯ  
 (1.6.5) สัญลักษณท่ีแสดงถึงการเปนผูคาท่ีเสนอราคาตํ่าท่ีสุด ณ เวลา
ขณะนั้น โดยจะปรากฏเปนรูปฆอนท่ีผูคานั้นๆ  
 (1.6.6) ชวงระยะเวลาที่เหลือในการประมูลฯ 
 (1.6.7) หนาจอยอยยืนยันยอดเงินท่ีผูคาจะเสนอประมูลฯ กอนปรากฏ
ใน ระบบประมูลฯ  
 (1.6.8) เม่ือส้ินสุดการประมูลฯ ผูคาตองไมสามารถเสนอราคาได 
 (1.7) ขอปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน: กรณีกอนส้ินสุดชวงระยะเวลาประมูลฯ 1 นาที 
ใหมีการตอชวงระยะเวลาประมูลฯ อีก 5 นาที โดยจะตองมีการไดรับเอกสารทางโทรสาร   
  (2) การประมูลแบบปดราคา (Sealed Bid Auction) คือ การประมูลท่ีท้ังผูซ้ือและ
ผูคาจะไมทราบราคาท่ีประมูลแขงขันกัน แตจะปรากฏเฉพาะสัญลักษณท่ีแสดงถึงผูคาท่ีเสนอราคา
ต่ําท่ีสุด จนเสร็จส้ินการประมูล โดยมีเง่ือนไขประกอบการประมูลฯ ไดแก 
 (2.1) วงเงินประมูลฯ ใหใชวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 
 (2.2) การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) : ไมมี 
 (2.3) ระยะเวลาประมูลฯ : ไมเกิน 6 ช่ัวโมง 
 (2.4) ชวงตอระยะเวลาการประมูลฯ : ไมมี 
 (2.5) การเสนอราคาประมูลฯ ภายในชวงระยะเวลาประมูลฯ แบงได 2 วิธี คือ 
 (2.5.1) ผูคาเสนอราคาประมูลฯ ไดคร้ังเดียว  
 (2.5.2) ผูคาเสนอราคาประมูลฯ ไดหลายครั้ง  
 (2.6) ขอมูลแสดงผลหนาจอคณะกรรมการฯ 
 (2.6.1) เวลา (Time) ของเคร่ืองแมขายท่ีใชในการจัดประมูลฯ (GMT+7) 
 (2.6.2) กําหนดรหัสแทนช่ือผูคา (ไมแสดงช่ือผูคาจนเสร็จการประมูลฯ) 
 (2.6.3) ราคาตํ่าสุดตลอดระยะเวลาประมูลฯ 
 (2.6.4) ชวงระยะเวลาที่เหลือในการประมูลฯ 
 (2.6.5) สถานะเม่ือส้ินสุดการประมูลฯ 
 (2.7) ขอมูลแสดงผลหนาจอผูขาย 
 (2.7.1) เวลา (Time) ของเคร่ืองแมขายท่ีใชในการจัดประมูลฯ (GMT+7) 
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 (2.7.2) รายละเอียดการประมูล เชน หนวยงานการประมูล สินคา วงเงิน
งบประมาณ ราคาตอหนวย และวงเงินรวม เปนตน  
 (2.7.3) สัญลักษณท่ีแสดงถึงการเปนผูคาท่ีเสนอราคาตํ่าท่ีสุด ณ เวลา
ขณะนั้น โดยจะปรากฏเปนรูปฆอนท่ีผูคานั้น  ๆ 
 (2.7.4) ชวงระยะเวลาที่เหลือในการประมูลฯ 
 (2.7.5) หนาจอยอยยืนยันยอดเงินที่ผูคาจะเสนอประมูลฯ กอนปรากฏ
ในระบบประมูลฯ  
 (2.7.6) เม่ือส้ินสุดการประมูลฯ ผูคาตองไมสามารถเสนอราคาได 
 (2.8) ขอปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน: กรณีกอนส้ินสุดชวงระยะเวลาประมูลฯ 1 นาที 
ใหมีการตอระยะเวลาประมูลฯ อีก 5 นาที โดยจะตองมีการไดรับเอกสารทางโทรสาร  
 
ง. ข้ันตอนดําเนินการประมูลฯ 
 (1) สวนราชการจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส            
(e-Auction) ซ่ึงสามารถดําเนินการได 2 แนวทาง ไดแก  
  แนวทางท่ี 1 จัดประมูลฯ โดยใชระบบประมูลฯ ภายในสามารถดําเนินการได  
โดยใหจัดสงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณ ระบบโปรแกรมสําเร็จรูป 
ตลอดจนคุณสมบัติของเจาหนาท่ีตามหลักเกณฑของคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสใหกรมบัญชีกลางในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณาดําเนินการตอไป 
  แนวทางท่ี 2 เลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-MarketPlace Service 
Provider) จากทะเบียนรายช่ือผูใหบริการฯ ท่ีจัดทําโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ทําหนาท่ีจัดประมูลฯ  
 (2) หัวหนาสวนราชการพิจารณาเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ จากทะเบียนรายชื่อผู
ใหบริการตลาดกลางฯ และแตงตั้งเปนผูจัดการประมูลฯ ใหสวนราชการ ท้ังนี้ หากจําเปน สวน
ราชการสามารถ แตงต้ังผูใหบริการตลาดกลางฯ ไดมากกวา 1 แหง  
 (3) การดําเนินการประมูลฯ ของสวนราชการ (ผูซ้ือ) โดยสวนงานท่ีรับผิดชอบดานการ
พัสดุ นําเสนอหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน ดํารงตําแหนงเปนขาราชการระดับ 6 หรือเทียบเทาข้ึนไป 
และกรรมการอยางนอย 2 คน ดํารงตําแหนงขาราชการ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 35 – 36 โดย
อนุโลม รวมท้ัง ดําเนินการตามกระบวนการดําเนินการประมูลฯ ดังนี้  
 (3.1) กําหนดรูปแบบการประมูลฯ รวมกับผูใหบริการตลาดกลางฯ  
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 (3.2) จัดเตรียมเอกสารสัญญาจัดประมูลฯ 3 ฝาย ระหวางสวนราชการ (ผูซ้ือ) ผูใหบริการ
ตลาดกลางฯ และผูคา โดยมีตัวอยางของเอกสารฯ ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบ  
 (3.3) การคัดเลือกทางเทคนิค หากมีผูคาท่ีมีมาตรฐานเหมาะสม 2 ราย คณะกรรมการฯ 
สามารถใชวิธีประมูลโดยไมตองใชระบบประมูลฯ แตใชวิธีการยื่นเสนอซองราคาตามขอ 41-42 
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม 
สําหรับกรณี ท่ีคัดเลือกทางเทคนิคแลวมีผูคาท่ีมีมาตรฐานเพียง 1 ราย ใหอยูในดุลยพินิจของ          
คณะกรรมการฯ วายกเลิกไปใชวิธีจัดซ้ือจัดจางอ่ืนๆ หรือเรียกผูคามาเจรจาตอรองราคา โดยตอง
คํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ รวมท้ัง ใหทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการโดย
ละเอียด  
 (3.4) หลังจากคัดเลือกไดผูคาทางเทคนิคแลว ใหจัดเตรียมสถานท่ีจัดประมูลฯ ซ่ึงตอง
มีมาตรฐานข้ันตํ่า ดังน้ี 
  - สายโทรศัพทพรอมหมายเลขโทรศัพทอยางนอย 3 หมายเลข 
  - เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีระบบปฏิบัติการ Microsoft Window XP Professional 
และ ใชโปรแกรม Microsoft internet Explorer V.6 พรอมโมเด็มความเร็วไมนอยกวา 56 Kbps และ 
เคร่ืองพิมพ (Printer)  
  - เคร่ืองโทรสาร 
  - เคร่ืองสํารองไฟฟา (UPS) สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ 
  - เคร่ืองฉายภาพดิจิตอล  
 (3.5) ในวันประมูลฯ คณะกรรมการฯ จะตองมีผูแทนอยางนอย 1 คน เขารวม สังเกตการณ ณ 
สถานท่ีจัดประมูลฯ 
 (3.6) เม่ือเสร็จส้ินการประมูลฯ ประสานงานกับผูใหบริการตลาดกลางฯ เพื่อขอรับ สรุปผล
ประมูลฯ 
 (3.7) ทํารายงานสรุปผลประมูลฯ เสนอหัวหนาสวนราชการและดําเนินการตามข้ันตอนการ
ทําสัญญาซ้ือหรือจาง และตรวจรับงานตามระเบียบของทางราชการตอไป 
จ. การกําหนดอัตราคาใชจาย 
 ผูใหบริการตลาดกลางฯ จะสามารถคิดคาใชจายในการจัดประมูลฯ เฉพาะกรณีท่ีมี การ
ประมูลฯ จนไดผูคาท่ีเสนอราคาขายดีท่ีสุด โดยอัตราคาใชจายดําเนินการจัดประมูลฯ ท่ีคิดจากผูคา 
ท่ีชนะการประมูลฯ ประกอบดวย อัตราคาใชจายจัดประมูลฯ (Success Fee) ซ่ึงคํานวณจากมูลคา
สินคา/บริการท่ีจะส่ังซ้ือ/จาง และคาใชจายเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางฯ ดังนี้ 
 (1) อัตราคาใชจายจัดประมูลฯ  
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  - วงเงินงบประมาณท่ีจัดประมูลฯ เสร็จท่ีมีมูลคาไมเกิน 2,000,000 บาท                 
คิดคาใชจายจัดประมูลฯ ไมเกิน 6,000 บาท/การประมูลฯ 
  - วงเงินงบประมาณท่ีจัดประมูลฯ เสร็จท่ีมีมูลคา 2,000,001 บาท - 10,000,000 บาท              
คิดคาใชจายจัดประมูลฯ ในอัตราไมเกินรอยละ 0.4 และไมเกิน 10,000 บาท/การประมูลฯ 
  - วงเงินงบประมาณจัดประมูลฯ เสร็จท่ีมีมูลคา 10,000,001 บาท - 25,000,000 บาท               
คิดคาใชจายจัดประมูลฯ ในอัตราไมเกินรอยละ 0.15 และไมเกิน 20,000 บาท/การประมูลฯ 
  - วงเงินงบประมาณจัดประมูลฯ เสร็จท่ีมีมูลคาสูงกวา 25,000,001 บาท คิดคาใชจายจัด
ประมูลฯ ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 และไมเกิน 30,000 บาท/การประมูลฯ 
 (2) คาใชจายเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางฯ แบงเปน 4 ระยะดังนี้ 
  - จังหวัดท่ีมีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ โดยประมาณไมเกิน 150 กม. (20 จังหวัด) 
ไมมีคาใชจายเดินทาง ไดแก กรุงเทพมหานคร อางทอง อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี 
นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และสิงหบุรี 
  - จังหวัดท่ีมีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ โดยประมาณ 151- 250 กม. (7 จังหวัด) 
คิดคาใชจายเดินทางไมเกิน 2,500 บาท/การประมูลฯ ไดแก ชัยนาท นครสวรรค สระแกว อุทัยธานี 
ระยอง จันทบุรี และนครราชสีมา  
  - จังหวัดท่ีมีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ โดยประมาณ ไมเกิน 500 กม. (16 จงัหวดั) 
คิดคาใชจายเดินทางไมเกิน 5,000 บาท/การประมูลฯ ไดแก ประจวบคีรีขันธ ตราด เพชรบูรณ พิจิตร 
พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ ชุมพร กําแพงเพชร บุรีรัมย ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด 
และสุรินทร 
  - จังหวัดท่ีมีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ โดยประมาณมากกวา 500 กม. (33 จังหวัด) คิด
คาใชจายเดินทางไมเกิน 10,000 บาท/การประมูลฯ ไดแก อุดรธานี ยโสธร แพร ระนอง อํานาจเจริญ 
กาฬสินธุ เลย หนองบัวลําภู ศรีสะเกษ เชียงใหม เชียงราย มุกดาหาร นครพนม หนองคาย นาน พะเยา กระบ่ี 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ลําพูน แมฮองสอน สตูล สงขลา สุราษฎรธานี ตรัง 
ยะลา สกลนคร อุบลราชธานี และลําปาง  
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การกําหนดทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

 
 

(สําเนา) 
คําส่ังคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

ท่ี 1/2549 
เร่ือง การกําหนดทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

 
 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑการซ้ือและการจางโดยการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 13 มกราคม 2548 ขอ 9 (1) และ (3) ไดกําหนดใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกสมีอํานาจประกาศ กําหนดคุณสมบัติ พิจารณาคัดเลือก
และจัดทําทะเบียนรายช่ือผูใหบริการตลาด กลาง อิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดข้ึนทะเบียน 
ผูใหบริการตลาดกลางฯ ใหแกสวนราชการแลว จํานวน 9 ราย นั้ 
 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบใหผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคณะ
กรรมการฯ กําหนด ข้ึนทะเบียนเปนผูใหบริการตลาดกลางฯ ในการจัดประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหแกสวนราชการ เพิ่มอีก 1 ราย คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                                             ส่ัง ณ วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2549 

นายศุภรัตน ควัฒนกุล 
(นายศุภรัตน ควัฒนกุล) 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 
 

177 

 

 
(สําเนา) 

คําส่ังคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ท่ี 1/2548 

เร่ือง การเพิกถอนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจากทะเบียนรายชื่อผูใหบริการ ตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส 

 
 ดวยคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ไดมีคําส่ังคณะกรรมการ
คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท่ี 2/2546 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2546 ข้ึนทะเบียน
บริษัท บิสซิเนส คอมเมอรเชียล เน็ตเวิรคส จํากัด เปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อทํา
หนาท่ีจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหแกสวนราชการตางๆ  
 บัดนี้ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ไดขอลาออกจากการเปน ผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันท่ี 20 มกราคม 2548 ดังนั้น จึงเพิกถอน บริษัท บิสซิเนส คอม
เมอรเชียล เน็ตเวิรคส จํากัด ออกจากทะเบียนรายช่ือผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง
ผูประกอบการดังกลาว จะไมสามารถดําเนินการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหแกสวน
ราชการตอไป 
 สําหรับสวนราชการที่ไดคัดเลือกบริษัท บิสซิเนส คอมเมอรเชียล เน็ตเวิรคส จํากัด เปนผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อทําหนาท่ีจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไวแลว ก็ให 
สวนราชการนั้นดําเนินการจนเสร็จส้ินตามกระบวนการเดิม  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548 
นายประกอบ ตันติยาพงศ 

(นายประกอบ ตันติยาพงศ) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 
ประธานกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(สําเนา) 

คําส่ังคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ท่ี 2/2547 

เร่ือง การเพิกถอนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจากทะเบียนรายชื่อผูใหบริการ ตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส 

 
 ดวยคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ไดมีคําส่ังคณะกรรมการ
คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2546 ข้ึนทะเบียน
บริษัท ซัพพลายเออร คอนเน็กซ จํากัด และบริษัท วีไทยดอท จํากัด เปนผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือทําหนาท่ีจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ใหแกสวนราชการ
ตางๆ  
 บัดนี้ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท้ัง 2 ราย ไดขอลาออกจากการเปน ผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น จึงเพิกถอน บริษัท ซัพพลายเออร คอนเน็กซ จํากัด และบริษัท           
วีไทยดอท จํากัดออกจากทะเบียนรายช่ือผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูประกอบการ  
ท้ัง 2 ราย ดังกลาว จะไมสามารถดําเนินการจัดประมูล e-Auction ใหแกสวนราชการต้ังแตบัดนี้เปน
ตนไป 
ประกาศ ณ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
  

(นายสมหมาย ภาษี) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 
ประธานกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(สําเนา) 

          คําส่ังคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ท่ี 1/2547 

เร่ือง การกําหนดทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส คร้ังท่ี 4 
 

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 เห็นชอบการจัดหาพัสดุดวยการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส พรอมท้ัง มอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมกันกําหนดมาตรฐานทางดานเทคนิค และการดําเนินงาน
เพื่อใชเปนหลักเกณฑกําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส                 
(e-Marketplace Service Provider) ท่ีจะสามารถใหบริการจัดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Auction) ใหแก สวนราชการได นั้น 
 คณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ไดพิจารณาคัดเลือก
ผูประกอบการที่มีความพรอมและข้ึนทะเบียนเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ดําเนินการ จัดประมูล e-Auction ใหแกสวนราชการ คร้ังท่ี 4 เพิ่มข้ึน จํานวน 1 ราย คือ บริษัท ไอ ซี 
เอ็น ซิสเต็ม จํากัด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 

(นายสมหมาย ภาษี) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 
ประธานกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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(สําเนา) 

คําส่ังคณะกรรมการการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ท่ี 2/2546 

เร่ือง การกําหนดทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 เห็นชอบการจัดหาพัสดดุวยการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส พรอมท้ัง มอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมกันกําหนดมาตรฐานทางดานเทคนิค และการดําเนินงาน 
เพื่อใชเปนห กณฑกําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส                   
(e-MarketPlace Service Provider) ท่ีจะสามารถใหบริการจัดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Auctior) ใหแกสวนราชการ นั้น 

ลักเ

 คณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ไดพิจารณาคัดเลือก
ผูประกอบการที่มีความพรอมและข้ึนทะเบียนเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ดําเนินการจัดประมูล e-Auction ใหแกสวนราชการ จํานวน 2 ราย ไดแก 
 1) บริษัท นิวตรอนการประมูล จํากัด 
 2) บริษัท บิสซิเนส คอมเมอรเชียล เน็ทเวิรคส จํากัด  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 17 พฤศจกิายน 2546  
 
 

สมหมาย ภาษ ี
(นายสมหมาย ภาษี) 

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

ประธานกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
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(สําเนา) 

คําส่ังคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ท่ี 1/2546 

เร่ือง การกําหนดทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส คร้ังท่ี 2 
 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 เห็นชอบการจัดหาพัสดุ ดวย
การประมูลอิเล็กทรอนิกส พรอมท้ัง มอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมกันกําหนดมาตรฐานทางดานเทคนิค และการ
ดําเนินงาน เพื่อใชเปนหลักเกณฑกําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส (e-MarketPlace Service Provider) ท่ีจะสามารถใหบริการจัดการประมูลดวยระบบ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ใหแกสวนราชการ โดยคณะกรรมการฯ ไดมีการกําหนด
รายช่ือผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส คร้ังท่ี 1 แลว นั้น 
 คณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ไดมีการพิจารณาคัดเลือก
ผูประกอบการที่มีความพรอมและข้ึนทะเบียนเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ดําเนินการจัดประมูล e-Auction ใหแกสวนราชการ คร้ังท่ี 2 เพิ่มอีก 3 ราย ไดแก 
 1. บริษัท วีไทยดอท จํากัด 
 2. บริษัท ซัพพลายเออร คอนเนกซ จํากัด 
 3. บริษัท อินเทลลิเจนท โซลูช่ัน แอนด เซอรวิส จํากัด  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2546  
 
 

สมหมาย ภาษ ี
(นายสมหมาย ภาษี) 

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

ประธานกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
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(สําเนา) 

คําส่ังคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ท่ี 1/2546 

เร่ือง การกําหนดทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส คร้ังท่ี 2 
 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 เห็นชอบการจัดหาพัสดุ ดวย
การประมูลอิเล็กทรอนิกส พรอมท้ัง มอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมกันกําหนดมาตรฐานทางดานเทคนิค และการ
ดําเนินงาน เพื่อใชเปนหลักเกณฑกําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส (e-MarketPlace Service Provider) ท่ีจะสามารถใหบริการจัดการประมูลดวยระบบ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ใหแกสวนราชการ โดยคณะกรรมการฯ ไดมีการกําหนด
รายช่ือผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส คร้ังท่ี 1 แลว นั้น 
 คณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ไดมีการพิจารณาคัดเลือก
ผูประกอบการที่มีความพรอมและข้ึนทะเบียนเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ดําเนินการจัดประมูล e-Auction ใหแกสวนราชการ คร้ังท่ี 2 เพิ่มอีก 3 ราย ไดแก 
 1. บริษัท วีไทยดอท จํากัด 
 2. บริษัท ซัพพลายเออร คอนเนกซ จํากัด 
 3. บริษัท อินเทลลิเจนท โซลูช่ัน แอนด เซอรวิส จํากัด  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2546  
 
 

สมหมาย ภาษ ี
(นายสมหมาย ภาษี) 

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

ประธานกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
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(สําเนา) 

คําส่ังคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส     
ท่ี 1/2545 

เร่ือง การกําหนดทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 เห็นชอบการจัดหาพัสดุดวยการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส พรอมท้ัง มอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมกันกําหนดมาตรฐานทางดานเทคนิค และการดําเนินเพื่อ
ใชเปนหลักเกณฑกําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 
ใหแกสวนราชการได นั้น 
 คณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ไดพิจารณาคัดเลือก
ผูประกอบการที่มีความพรอมและข้ึนทะเบียนเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ดําเนินการจัดประมูล e-Auction ใหแกสวนราชการ จํานวน 6 ราย ไดแก 
 1) บริษัท พันธวนิช จํากัด 
 2) บริษัท บีส ไดแมนช่ัน จํากัด 
 3) บริษัท ดาตาแมท จํากัด 
 4) บริษัท ฟรีอินเตอรเน็ท จํากัด 
 5) บริษัท ซอฟทแวรล้ิงค จํากัด 
 6) บริษัท ปอบ เนทเวรค จํากัด  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 19 ธันวาคม 2545  
 
 

สมหมาย ภาษ ี
(นายสมหมาย ภาษี) 

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

ประธานกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
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หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.3/ว 113 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2549เรื่อง การผอนผันและแนวทางการ
ปฏิบตัิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสด ุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส พ.ศ. 2549 
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หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.3/ว 00194 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2549เรื่อง การประชาสัมพันธ 
โครงการพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ – นามสกุล   วาท่ีรอยตรีสานุพงศ   โตสงวน 
 
จบการศึกษาระดับประถม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 
 
จบการศึกษาระดับมัธยม  โรงเรียนมัธยมหอวัง 
 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยี
    การถายภาพและภาพยนต  ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 
ท่ีทํางานปจจุบัน   สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวง 
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ชวยราชการปฏิบัติหนาท่ี
    กลุมงานชวยอํานวยการนักบริหาร (รองอธิบดี) กรมสงเสริม 
    คุณภาพส่ิงแวดลอม 
 
ท่ีอยูปจจุบัน   8/194 ม.1 ซอยโรงหม่ี หมูบานลัดดาวิลล ถนนบางกรวย –      
    ไทรนอย  ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
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