
รายงานการวจัิย

เรื่อง

การศกึษาความคดิเห็นของเจาหนาที่พัสดุ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม

เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส (e-Auction)

โดย

นางทับทมิ วจนะพศิทุธิ์

นายศราวุธ บุญตัน

นางอัญชนา ปญญาเปยง

งานการเงนิ การคลงัและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม

งานวจัิยนี้ไดรับทนุสนับสนุนจากงบประมาณเงนิรายได ประจําป ๒๕๕๕

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม
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บทคัดยอ

ชื่อเรื่องงานวจัิย ความคดิเห็นของเจาหนาที่พัสดุ มหาวทิยาลัยเชียงใหม
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส (e-Auction)

คณะผูวจัิย นางทับทมิ วจนะพศุิทธิ์
นายศราวุธ บุญตัน
นางอัญชนา ปญญาเปยง

ปที่ทําวิจัยสําเร็จ ๒๕๕๕

บทคัดยอ

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของเจาหนาที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคเพื่อ ทราบถึงระดับ
ความรูความเขาใจ และระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่พัสดุที่มีตอการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนวิธีที่สรางความโปรงใสตรวจสอบได ปองกันการฮั้วประมูล
หรือการผูกขาด เพิ่มโอกาสในการแขงขัน เพิ่มความเปนธรรมกับทุกฝาย และประหยัด
งบประมาณเปรียบเทียบกับการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาแบบเดิม ปญหาและอุปสรรค
ของการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และความพึงพอใจตอผูใหบริการตลาด
กลางอเิล็กทรอนกิส

วิธีการศึกษาใชการคนควาขอมูลจากเอกสารและสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง
คือ เจาหนาที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่อยูปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๕๕
จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับคนืมาจํานวน ๗๖ ชุด ผลการศกึษาพบวา

๑. เจาหนาที่พัสดุมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความรูความความเขาใจตอขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสในระดับมาก
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๒. เจาหนาที่พัสดุมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความคิดเห็นในระดับมาก วาการจัดซื้อ
จัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนวิธีที่สรางความโปรงใส ตรวจสอบได
ปองกันการฮั้วประมูลหรือผูกขาด เพิ่มโอกาสในการแขงขัน เพิ่มความเปนธรรม
กับทุกฝาย และประหยัดงบประมาณกวาการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีประกวดราคา
แบบเดมิ

๓. การกําหนดรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขในการประมูลไมชัดเจนทําใหผูเขารวม
ประมูลเสียโอกาสในการเขารวมประมูล เปนปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อ
จัดจาง โดยวธิกีารอเิล็กทรอนกิส

๔. เจาหนาที่พัสดุมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความพึงพอใจตอผูใหบริการตลาดกลาง
อเิล็กทรอนกิสในระดับมาก
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Abstract

Title Opinion of Procurement office Chiang Mai University
on Parcel Procurement by electronic government

procurement
(e-Auction)

Researcher Mrs. Tubtim Wajanaphisut
Mr. Sarawut Boontan
Mrs. Aunchana panyapiang

Year 2012

Survey on Opinion of Procurement office Chiang Mai University on Parcel
Procurement by electronic government procurement (e-Auction) was aimed to
assess level of understanding and opinion of procurement officers on e-Auction
procurement. This was conducted to build transparency protect collusion
or monopoly, open competition, increase fair deals, minimize cost of
procurement by price quotation, find obstacles of procurement by electronic
government procurement (e-Auction), and satisfaction of electronic marketplaces
service provider.

The survey was conducted by document search and sample survey
of procurement officers of Chiang Mai University who worked during fiscal year
of 2012. Out of 100 distributed samples, 76 samples were returned. The study
showed that:
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1. Procurement officers at Chiang Mai University had understanding
of electronic government procurement at level very good
understanding

2. Procurement officers at Chiang Mai University agreed at “very much
agree” that electronic government procurement process was
transparent, assessable, able to prevent collusion/monopoly, open fair
competition, increase fairness and reduce cost of procurement as
compared to the old quotation method

3. Electronic government procurement had disadvantages of unclear
parcel specification , method and condition of procurement. This
reduced the success opportunity of quarters.

4. Procure officers, Chiang Mai University was satisfied with service
of electronic marketplaces service provider at “High satisfaction” level.
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กติติกรรมประกาศ

การคนควาวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาอยางดียิ่งของเจาหนาที่พัสดุ
ในสวนงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่เสียสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถามและ
ใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชน

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ที่ไดกรุณาเปนที่ปรึกษา
การวจัิย ชวยตรวจสอบ แกไข และใหคําแนะนํา มา ณ โอกาสนี้

และขอขอบคุณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ใหการสนับสนุน
เงนิงบประมาณเพื่อใหการวจัิยสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่วางไว

คณะผูวจัิย
นางทับทมิ วจนะพศุิทธิ์
นายศราวุธ บุญตัน
นางอัญชนา ปญญาเปยง
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สารบัญ
เรื่อง หนา

บทคัดยอ ก
กติตกิรรมประกาศ จ
สารบัญ ฉ
สารบัญตาราง ช
บทที่ ๑ บทนํา ๑

๑.๑ ที่มาและความสําคัญของปญหา ๑
๑.๒ วัตถุประสงคของโครงการวจัิย ๒
๑.๓ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ๒
๑.๔ นยิามศัพท ๓

บทที่ ๒ แนวคิดและทบทวนวรรณกรรม ๕
๒.๑ การพัสดุ โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ๕
๒.๒ หลักเกณฑการจัดหาพัสดุ โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ๗
๒.๓ การจัดซื้อจัดจางตามหลักธรรมาภบิาลที่ดี ๑๔
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ ๑๗

บทที่ ๓ ระเบยีบวธิกีารศึกษา ๒๐
๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง ๒๐
๓.๒ วธิกีารศกึษา ๒๐

บทที่ ๔ ผลการวเิคราะหขอมูล ๒๔
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ๒๔
สวนที่ ๒ เจาหนาที่พัสดุมคีวามรูความเขาใจตอขัน้ตอนวธิกีารจัดซื้อ

จัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส
๒๗

สวนที่ ๓ ทานมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส

๓๐

สวนที่ ๔ ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส

๓๓

สวนที่ ๕ ความพงึพอใจตอผูใหบรกิารตลาดกลาง ๓๙
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สารบัญ(ตอ)
เรื่อง หนา

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล ๔๑
สรุปผลการวจัิย ๔๑
อภปิรายผล ๔๓

บรรณานุกรม ๔๖
ภาคผนวก ๔๗

ตัวอยางแบบสอบถาม ๔๘
รายงานงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ ๕๔

ประวัตผิูวจัิย ๕๕
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สารบัญตาราง

ตารางท่ี หนา

ตารางที่ ๔.๑.๑ แสดงจํานวน และรอยละจําแนกตามเพศ
ของผูตอบแบบสอบถาม ๒๔

ตารางที่ ๔.๑.๒ แสดงจํานวน และรอยละจําแนกตามชวงอายุ
ของผูตอบแบบสอบถาม ๒๕

ตารางที่ ๔.๑.๓ แสดงจํานวน และรอยละจําแนกตามระดับการศกึษา
ของผูตอบแบบสอบถาม ๒๕

ตารางที่ ๔.๑.๔ แสดงจํานวน และรอยละจําแนกตามขนาดของหนวยงาน
ที่สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม ๒๖

ตารางที่ ๔.๑.๕ แสดงจํานวน และรอยละจําแนกตามระยะเวลา
ในการปฏบิตังิานในสังกัดหนวยงาน ๒๖

ตารางที่ ๔.๒.๑ แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับการแปลผล
ของเจาหนาที่พัสดุมีความรู ความเขาใจตอขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ๒๗

ตารางที่ ๔.๓.๑ แสดงระดับความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส
ดานความโปรงใสตรวจสอบได ปองกันการฮัว้ประมูลหรอื
ผูกขาด เพิ่มโอกาสในการแขงขัน เพิ่มความเปนธรรมกับ
ทุกฝาย เปรยีบเทยีบกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิปีระกวด
ราคาแบบเดมิ ๓๐

ตารางที่ ๔.๓.๒ แสดงระดับความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ดานการ
ประหยัดงบประมาณ เปรยีบเทยีบกบัการจัดซื้อจัดจาง
โดยวธิปีระกวดราคาแบบเดิม ๓๒
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สารบัญตาราง(ตอ)

ตารางที่ หนา

ตารางที่ ๔.๔.๑ ตารางแสดงระดับความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ดานบุคลากร ๓๓

ตารางที่ ๔.๔.๒ ตารางแสดงระดับความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ดานกฎระเบยีบและขัน้ตอน ๓๕

ตารางที่ ๔.๔.๓ ตารางแสดงระดับความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดานผูใหบริการตลาดกลาง
อเิล็กทรอนกิส ๓๖

ตารางที่ ๔.๔.๔ ตารางแสดงระดับความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ปญหาดานเครื่องมือ
และอุปกรณของผูใหบรกิารตลาด ๓๗

ตารางที่ ๔.๔.๕ ตารางแสดงระดับความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ดานระบบการประมูล
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ๓๘

ตารางที่ ๔.๕.๑ แสดงระดับความพงึพอใจตอผูใหบรกิารตลาดกลาง ๓๙



๑

บทท่ี ๑
บทนํา

๑.๑ ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

พ.ศ.๒๕๔๙ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ซึ่งระเบียบดังกลาวใหใชบังคับ
กับการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่อยูในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้ งหนวยงานดังกลาว ที่กิจการ โครงการ
หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแต ๒ ลานบาทขึ้นไปใหดําเนินการตามระเบียบนี้ เวนแตไดรับ
อนุมัตจิากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ โดยวธิีการทางอเิล็กทรอนกิส (กวพ.อ) ใหจัดหาดวย
วธิอีื่นได

การพัสดุ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนการจัดหาพัสดุดวยวิธีการซื้อการจาง
แตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การซื้อการจางโดยวิธีพิเศษ
และวิธีกรณีพิเศษ ที่สามารถทําไดตามระเบียบอื่น โดยกําหนดใหผูเสนอราคาไดเสนอราคา
แขงขันกันเอง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่กําหนด
โดยไมเปดเผยตัวเลขที่มกีารเสนอราคา (Sealed Bid Auction)

มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม  ได ใหความสําคัญกับการจัดซื้อ จัดจาง โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเกิดความโปรงใส และตรวจสอบได ซึ่งไดถือปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ โดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส  พ .ศ.๒๕๔๙
และของกระทรวงการคลังที่ไดมีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดแนวทาง ขั้นตอน
และหลักเกณฑสําหรับการดําเนินการจัดหาพัสดุ ในรูปแบบการประมูล โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหหนวยงานไดใชเปนแนวทางปฏิบัติ ไดแก การเตรียมการวางแผน
จัดหาพัสดุ การแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส อํานาจหนาที่
คณะกรรมการ ซึ่งมีหนาที่คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส จัดเตรียมเอกสาร
เพื่อดําเนินการประมูล การประกาศเชิญชวนผูคาเขารวมการประมูล การคัดเลือกผูคา
เพื่อเขารวมการประมูล การจัดสงเอกสารการประมูลทางเทคนิค การคัดเลือกผูคาเพื่อเขารวม
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การประมูล การกําหนดเงื่อนไขในการจัดประมูล การดําเนินการประมูล การประกาศผลผูชนะ
การประมูล และการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง

ด ว ย เ ห ตุ นี้ ค ณ ะ ผู วิ จั ย  จึ ง ไ ด สํ า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง เ จ า ห น า ที่ พั ส ดุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เกี่ยวกับความรูความเขาใจตอขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการ
ทางอิ เล็กทรอนิกส เปรียบเทียบการจัดซื้อ จัดจางโดยวิธีประกวดราคาแบบเดิม
ดานความโปรงใส ปองกันการฮั้วประมูลหรือผูกขาด เพิ่มโอกาสในการแขงขัน ความเปนธรรม
กับทุกฝาย และประหยัดงบประมาณ ปญหาและอุปสรรค และความพึงพอใจตอผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานให
เหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุ
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

๑.๒ วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ในเรื่องดังตอไปนี้
๑.๒.๑ ความรูและความเขาใจของเจาหนาที่พัสดุตอขั้นตอน การจัดซื้อจัดจาง

โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส
๑.๒.๒ วธิกีารจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนวิธีที่สรางความโปรงใส

ตรวจสอบได ปองกันการฮั้วประมูลหรือการผูกขาด เพิ่มโอกาสในการแขงขัน เพิ่มความเปนธรรม
กับทุกฝาย และประหยัดงบประมาณ เปรียบเทียบกับการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา
แบบเดมิ ตามวัตถุประสงคของการบังคับใชระเบยีบดังกลาว

๑.๒.๓ ปญหาและอุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิีการทางอเิล็กทรอนกิส
๑.๒.๔ ความพงึพอใจตอผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส

๑.๓ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
๑.๓.๑ ผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่พัสดุมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทาง
อเิล็กทรอนกิส

๑.๓.๒ ผลการศึกษาสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจ
ของหนวยงานตาง ๆ มหาว ิทยาล ัย เช ียงใหม ที ่คาดวาจะนําว ิธ ีการจ ัดซื ้อจ ัดจ าง
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส มาใชในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
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๑.๓.๓ ทําใหทราบปญหาและอุปสรรค ของการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส เพื่อจะไดนํามาพัฒนาการบริหารการจัดซื้อจัดจาง
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น

๑.๓.๔ ผลการศกึษาสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุง การใหบริการ
ของตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส

๑.๔ นยิามศัพท
ความคิดเห็น หมายถึง แนวความคิด ความรูสึกที่สามารถแสดงออกดวยคําพูดที่

สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติที่ซอนอยูภายในใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนความจริง และสามารถ
พสิูจนได หรอืหมายถงึ การประเมนิผลการรับรูที่พอใจหรอืไมพอใจของบุคคลซึ่งเปนความรูสึก
ดานอารมณ และเปนแนวโนมการปฏบิัตทิี่มตีอความคดิหรอืสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เจาหนาที่พัสดุ หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ
หรอืผูไดรับแตงตัง้จากหัวหนาสวนงาน ใหมหีนาที่หรอืปฏบิัตงิานเกี่ยวกับการพัสดุ

ความมปีระสทิธภิาพ หมายถงึ การจัดซื้อสินคาหรือบริการไดตรงกับความตองการ
ของผูใช

ความโปรงใส หมายถึง กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตองเปนกระบวนการที่เปดเผย
ตอสาธารณะ ปองกันการฮัว้ประมูล และเพิ่มโอกาสในการแขงขันของผูคารายใหม

ความคุมคา หมายถึง การลดปญหาที่หนวยงานมักซื้อสินคาหรือบริการในราคาที่
แพงกวาของภาคเอกชน

การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิด ทั้งที่มีการติดตั้ง การทดลอง และบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต ไมรวมถงึการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง

การจาง หมายถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางบุคลากรตามขอบังคับ
มหาวทิยาลัยเชียงใหม วาดวยการบรหิารงานบุคคลและการจางที่ปรกึษา

การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การจัดซื้อจัดจางสินคา
หรือบริการที่มีมูลคาการดําเนินงานสูงหรือปริมาณมาก รวมทั้งใหจัดทําประกาศจัดซื้อจัดจาง
ในเว็บไซต www.gprocurement.go.th โดยการประมูลจะนําเอาอินเตอรเน็ตมาใชเปนสื่อกลาง
ในการประมูลแทนการยื่นซองทั่วไป ผูขายตองเสนอราคาผานอินเตอรเน็ตแทนการยื่นซอง
แตสามารถเสนอราคาไดไมจํากัดจํานวนครัง้ภายในระยะเวลาการประมูล ขั้นตอนที่เหมือนการ
ประมูลแบบยื่นซองคอืตองมีการตรวจสอบดานคุณสมบัติดานเทคนิคของสินคาและผูขายกอน
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การประมูลในการทําการประมูลแบบ e-Auction นี้ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
จะตองเปนผูจัดการประมูลที่มีความรูและประสบการณทางดานนี้ มาทําหนาที่เปนผูควบคุม
การประมูลและใหคําแนะนําในการจัดซื้อ ถอืเปนการประยุกตวธิกีารประมูลแบบเดิมใหรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และเปนการเสนอราคาแบบ Real Time คือ ทําการประมูลในสถานการณและเวลาจริง
ทุกฝายสามารถมองเห็นการเสนอราคาพรอมกัน ซึ่งถือไดวามีความโปรงใส และไมมีขอจํากัด
เรื่องเวลา และสถานที่

ผูคา หมายถึง ผูเขารวมการประมูล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณสมบัติ
ตามประกาศการจัดซื้อจัดจาง

การฮ้ัวประมูล หมายถึง การทําขอตกลงในทางลับระหวางบริษัทตั้งแตสองบริษัท
ขึ้นไป ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือมีความเกี่ยวของกัน เพื่อใหทั้งสองบริษัทได
ประโยชนมากกวาบรษิัทอื่นๆ หรอืมากกวาที่ควรจะไดรับ

การผูกขาด หมายถึง สถานการณที่ตลาดมีผูผลิตหรือผูขายเพียงรายเดียวเทานั้น
ในขณะที่ผูซื้อหาสินคาอื่นมาทดแทนสินคาของผูผูกขาดยาก ในขณะเดียวกัน ผูผลิตรายอื่น
ก็ไมสามารถเขามาผลิตเพื่อแขงขันไดเลย เพราะจะถูกกีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด
มักเรียกการผูกขาดในความหมายนี้วา การผูกขาดอยางแทจริง (pure monopoly)
หรือการผูกขาดอยางสมบูรณ (absolute monopoly) อุปสงคที่ผูผลิตในตลาดประเภทนี้
ตองเผชิญก็คืออุปสงคของตลาดนั้นนั่นเอง ผูผูกขาดอยางแทจริงจะมีอํานาจในการกําหนด
ราคาสินคา หรือปริมาณสินคาในตลาดอยางใดอยางหนึ่งไดอยางเต็มที่ แตจะกําหนด
ทัง้สองอยางพรอมๆกันไมได

ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หมายถึง บริษัทที่ไดขึ้นทะเบียนรายช่ือเปน
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสไวกับกรมบัญชีกลาง ตามประกาศกระทรวงการคลัง
ทําหนาที่เปนผูจัดการประมูลและเปนสื่อกลางระหวางผูช้ือกับผูขายรวมทั้งจัดหาผูขายสินคา
เพิ่มเตมิผานทางระบบอเิล็กทรอนกิส โดยมศูีนยกลางการตดิตออยูที่เว็บไซตของตลาดกลาง
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บทที่ ๒
แนวคิดและทบทวนวรรณกรรม

ในการศกึษาความคดิเห็นของเจาหนาที่พัสดุ มหาวทิยาลัยเชียงใหม เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส คณะผูวิจัยไดนําแนวคิดที่เกี่ยวของและสําคัญมาเปน
แนวทางในการศกึษาดังนี้

๒.๑ การพัสดุ โดยวิธกีารทางอเิล็กทรอนกิส

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ผานทางอิเล็กทรอนิกส หรือ อี-โพรเคียวเมนท
รเิริ่มมาตัง้แตสมัยที่รัฐบาลจัดตัง้คณะกรรมการปฏริูประบบราชการ แตในระยะแรกติดขัดเรื่อง
ของระเบียบการจัดซื้อจัดจางพัสดุและครุภัณฑภาครัฐ จนกระทั่งรัฐบาลมีมติออกมาภายหลัง
การปฏริูประบบราชการเมื่อเดอืนตุลาคมใหรเิริ่มโครงการดังกลาวไปกอนเปนลักษณะโครงการ
นํารอง โดยใหยกเวนการใชกฎระเบียบดังกลาวในชวงนํารอง ขณะเดียวกันไดเปลี่ยนแปลง
ผูรับผิดชอบดานระเบียบพัสดุของราชการใหม  จากเดิมที่ เปนสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหนวยงานอยางศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพวิเตอรแหงชาติ (เนคเทค) เปนผูชวยเหลอืดานการใหคําปรกึษาและกําลังคน

ซึ่งในปจจุบันกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการประมูลของภาคราชการ กลายเปน
หนึ่งในหลายโครงการของภาครัฐ ที่ถูกจับตาจากประชาชนและผูตรวจสอบสังคมมากที่สุด
เนื่องจากกระบวนการดังกลาวเปนจุดออน ที่ทําใหเกิดการคอรรัปช่ันของผูที่ เกี่ยวของ
ตั้งแตระดับเล็กจนถึงตัวการใหญ ไมวาจะเปนการเรียกเงินใตโตะเพื่อนําเงินเขากระเปาตนเอง
ของผูมีอํานาจในหนวยงานนั้นๆ หรือการกําหนดลักษณะงาน (Specification)ลวงหนา
เพื่อกีดกันผูยื่นซองประกวดราคารายอื่น ไมใหไดรับโครงการไปดําเนินการ เพราะตองการให
บริษัทเครือญาติ ตลอดจนบริษัทที่มีสวนไดสวนเสียกับตนเอง เปนผูที่ไดรับการประมูล
โครงการนัน้ๆ หรอื กระบวนการที่เรยีกวา "ฮัว้ประมูล"

สาเหตุที่สิ่งตางๆ เหลานี้ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง นาจะมาจากเหตุสําคัญ คือ
การจัดซื้อจัดจาง และการประมูลในภาครัฐไมมีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ กลาวคือ
มีการเปดใหยื่นซองประกวดราคาเขามา แตไมไดมีการเปดเผยถึงตัวเลขของแตละแหง
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ที่นําเสนอมาวามีลักษณะการแขงขันดานราคา หรือ คุณภาพอยางไร และการคัดเลือก
เปนธรรมหรือไม นอกจากนี้การจัดซื้อจัดจางมักมีการติดตอกันโดยตรงระหวางบุคคล
ผูรับผิดชอบ โดยใชเครื่องมือพิเศษ คือ จํานวนเงินและผลประโยชนที่แบงมาจากผลประโยชน
ของบรษิัทผูประมูล ที่จะไดรับจากโครงการภาครัฐอันมมีูลคามหาศาล

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙
และนโยบายของรัฐบาล ที่มุงเนนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยในสวนของรัฐบาลจะเนนเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยสนับสนุนกระบวนการ
ทํางานของภาครัฐ ใหมีความรวดเร็ว โปรงใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเมื่อวันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติใหหนวยงานของรัฐ ทุกแหงเริ่มดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางผานทางอิเล็กทรอนิกส (E-Procurement)โดยเริ่มทดลองจากการประมูลออนไลน
(E-Auction หรือ Online Auction) เปนอันดับแรก และลาสุดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕
คณะรัฐมนตรีไดสงหนังสือดวนที่สุดใหกับกระทรวง ทบวง กรม เริ่มดําเนินการจัดซื้อพัสดุ
และครุภัณฑในรูปแบบการประมูลผานอิเล็กทรอนิกส ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
อยางนอย ๑ รายการ ภายในเดอืนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส นั้นไมไดแตกตางไปจากการจัดซื้อ
จัดจางแบบเดิมมากนัก ขั้นตอนในการทํา TOR ก็เหมือนเดิมทุกอยาง เพียงแตชวงเวลาเสนอ
ราคาใชวิธีประมูลออนไลน ซึ่งหนวยงานจะใชบริการจากตลาดกลาง ตลาดกลางจะทําหนาที่
เสมอืนเปนคนกลางระหวางหนวยงานและผูขายสินคา คือแทนที่จะเปนการยื่นซองราคาแลวให
กรรมการพิจารณา ก็ใหผูขายสินคาเห็นราคาขั้นต่ําที่เสนอไปในขณะนั้นอยูที่เทาไร ซึ่งจะทําให
เกิดการแขงขันในการเสนอราคามากขึ้น โดยจะมีระบบกําหนดระยะเวลาในการเสนอราคา
และวิธีการเสนอราคา กอนที่จะผานขั้นตอนการยื่นราคา จะตองผานกรรมการพิจารณาผลวา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ผูขายเสนอถูกตอง ครบถวน ตามที่กําหนดไว จากนั้นจึงมา
แขงขันทางดานราคา ซึ่งหากหนวยงานที่ตองการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบการบริการที่ดีตั้งแตแรกก็จะทําให
หนวยงานนัน้ๆ ไดงานที่มคีุณภาพ
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การจัดซื้อจัดจาง โดยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส แบงออกเปน ๒ วธิี ไดแก

๑. ประมูลเพื่อซื้อ Reverse Auction ผูซื้อเปนผูเริ่มการประมูลและกําหนด
ความตองการใหผูขายเขามาเสนอราคาแขงกัน ผูขายที่สามารถเสนอราคาขายไดต่ําที่สุด
เปน ผูชนะการประมูลสําหรับภาครัฐมักจะนยิมใชแบบนี้

๒. การประมูลเพื่อขาย Forward Auction ผูขายเปนผูเริ่มการประมูลและกําหนด
ความตองการใหผูซื้อเขามาเสนอราคาแขงกัน ผูซื้อที่สามารถเสนอราคาซื้อไดสูงที่สุด
เปนผูชนะการประมูล

๒.๒ หลักเกณฑการจัดหาพัสดุ โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส
ขอ ๑ ประเภทพสัดุที่จัดหา

เปนพัสดุประเภทครุภัณฑสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑคอมพวิเตอร และอุปกรณ
ที่เกี่ยวเนื่อง เชน เครื่องพมิพ การจางเหมาบรกิารทําความสะอาด และการจางรักษาความ
ปลอดภัย

ขอ ๒ วงเงินการจัดหาพัสดุ
มูลคาของสินคา หรือบริการที่จะดําเนินการจัดประมูล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ในแตละครั้งมีความเหมาะสมสอดคลองกับตนทุนของสวนราชการ ในการจัดประมูล
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส (e-Auction)

ขอ ๓ ผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส (e-MarketPlace Service Provider)
(๑) การกําหนดคุณสมบัตผูิใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส

ใหสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ พิจารณากําหนดหลักเกณฑ และคุณสมบัติของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส และจัดทําทะเบียนรายช่ือผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ที่มคีุณสมบัตคิรบถวนรวมกันพจิารณาแตงตั้ง คณะกรรมการคัดเลือก ผูใหบริการตลาดกลาง
อเิล็กทรอนกิส เพื่อพจิารณากําหนดหลักเกณฑ และคุณสมบัติในการคัดเลือก เปนผูใหบริการ
ตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส  ที่มีความเหมาะสม พรอมทั้ ง จัดทําราย ช่ือผู ใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว และแจงประชาสัมพันธสวนราชการ ทราบเปนการทั่วไป
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พรอมทัง้ดําเนนิการตดิตามประเมินผลการใหบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
เพื่อพัฒนากระบวนการประมูล โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสใหมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้นตอไป

จากรายช่ือผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่คณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสกําหนดตาม (๑.๑)โดยพิจารณาจากรูปแบบการใหบริการ
อัตราคาบริการ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ โดยวิธีการประมูล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ที่ไดรับการแตงตั้ง
จากหัวหนาสวนราชการทําหนาที่คัดเลอืกผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่มีความเหมาะสม
และใหใชบริการจัดหาพัสดุ โดยวิธีการประมูล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในกําหนด
ระยะเวลา  ไมเกิน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามทําสัญญาหรือขอตกลง การจัดประมูล แตถา
หลังจาก สวนราชการจัดหาพัสดุ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส รายการหนึ่งแลวยังไมครบ
กําหนด ๙๐ วันตามประกาศ และตองการจัดหาพัสดุรายการอื่น โดยวิธีการประมูล
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส   ก็ใหสามารถใชผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนิกสรายเดิมได
โดยไมตองใหคณะกรรมการ e-Auction คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสใหม
(๒) อัตราคาบรกิารของผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส

(๒.๑) ใหผู ใหบริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส คิดคาบริการจากผูคาที่ชนะ
การประมูล ในอัตราไมเกินรอยละ ๓ ของมูลคาซื้อขาย แตคาบริการดังกลาวจะตองไมเกิน
๓๐๐,๐๐๐ บาทตอครัง้

(๒.๒) สําหรับกรณีที่ไมสามารถดําเนินการจัดประมูล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จนแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด

(๒.๒.๑) ถาความผิดดังกลาวเกิดจากผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตองรับผิดชอบชําระคาเสียหาย ใหแกสวนราชการ
โดยกําหนดคาปรับเปนรายวัน ในอัตราตายตัวรอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของวงเงินคาพัสดุ
ที่จะทําการประมูล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แตตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท จนกวา
จะสามารถทําการประมูล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแลวเสร็จ การกําหนดคาปรับ
ดังกลาวในอัตรา หรือจํานวนเงินเทาใดนั้นใหอยูใน ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
โดยคํานึงถึงราคา และลักษณะของพัสดุที่ใชในการจัดหาการปรับตามวรรคแรก หากจํานวนเงิน
คาปรับจะเกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใหสวนราชการดําเนนิการบอกเลกิสัญญา หรอืขอตกลงการจัดประมูล

(๒.๒.๒) ถาความผิดดังกลาวเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของ
สวนราชการ เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ อันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิด
ตามกฎหมาย ใหสวนราชการระบุไวในสัญญา หรือขอตกลงการจัดประมูล กําหนดให
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ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตองแจงเหตุดังกลาว ใหสวนราชการทราบภายใน
๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนดคูสัญญาจะยกมากลาวอาง
เพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาภายหลังมิได เวนแตกรณีเกิดจากความผิด หรือ
ความบกพรองของสวนราชการซึง่มหีลักฐาน ชัดเจน หรอืสวนราชการทราบดอียูแลวตัง้แตตน

ขอ ๔ ขั้นตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุ ประกอบดวย
(๑) การวางแผนจัดหาพัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ จัดทํารายงาน เสนอหัวหนาสวนราชการ ขอความเห็นชอบ

ในการประมูล โดยวธิกีารทางอิเล็กทรอนกิส รายงานดังกลาว ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(๑.๑) เหตุผลและความจําเปนในการซื้อหรอืจาง
(๑.๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง รวมทั้งขอมูล คุณลักษณะการใช

งานและผลการจัดหาพัสดุดังกลาวในครั้งที่ผานมา
(๑.๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการที่เคยซื้อหรือจาง ครั้งหลังสุด

ในระยะ ๒ ปงบประมาณ
(๑.๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู

หรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อหรือจาง ในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงิน
ที่ประมาณวาจะซื้อหรอืจางในครัง้นัน้

(๑.๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุหรอืใหงานนัน้แลวเสร็จ
(๑.๖) วธิทีี่จะซื้อหรอืจางและเหตุผลที่จะซื้อหรอืจางโดยวธินีัน้
(๑.๗) ขอเสนออื่นๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่ จําเปน

ในการจัดซื้อจัดจาง เปนตน รวมทั้ง รวบรวมความตองการใชพัสดุตามที่กําหนดในขอ ๑
จากสวนราชการ / สวนงานภายใน ทั้งนี้ เพื่อใหมีวงเงินในการจัดหาพัสดุเปนไปตามนัยขอ ๒
พรอมทัง้แตงตัง้คณะกรรมการ e-Auction

(๒) คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(คณะกรรมการ e-Auction)

(๒.๑) องคประกอบของคณะกรรมการ e-Auction ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน
โดยปกตใิหแตงตัง้ จากขาราชการตัง้แตระดับ ๖ หรอืเทยีบเทาขึ้นไป กรรมการอยางนอย ๒ คน โดย
ปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป กรรมการและเลขานุการ ๑ คน
โดยใหแตงตัง้จากเจาหนาที่พัสดุของสวนราชการผูจัดประมูล โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส



๑๐

(๒.๑.๑) ถาประธานกรรมการ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาสวนราชการ
แตงตั้งขาราชการ ที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน ทําหนาที่ประธานกรรมการแทน

(๒.๑.๒) ในกรณีเมื่อถึงเวลาประชุมประธานกรรมการไมสามารถ เขารวมประชุมได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการแทนเทาที่จําเปน
แลวรายงานประธานกรรมการที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้ง เพื่อดําเนินการตอไป

ทัง้นี้ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการ e-Auction ตองมีกรรมการมาพรอมกัน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคน
มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงมติ โดยมติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียง
เ ท า กั น ใ ห ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร อ อ ก เ สี ย ง เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก เ สี ย ง ห นึ่ ง เ ป น เ สี ย ง ช้ี ข า ด

(๒.๒) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการแลวใหคณะกรรมการ
e-Auction ดําเนินการคัดเลือกผูใหบริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามทะเบียนรายช่ือ
ที่กระทรวง การคลังแจงเวียน โดยพิจารณาจากรูปแบบการใหบริการ อัตราคาบริการ
และคุณสมบัติอื่นๆ ตามความเหมาะสม ในการใหบริการจัดประมูลซื้อ โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนประโยชนตอทางสวนราชการมากที่สุด แลวเสนอหัวหนา
สวนราชการพิจารณาอนุมัติจางผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการ จัดประมูล
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส

(๒.๓) แจงรายละเอียดของพัสดุ ปริมาณ และวงเงินที่จะจัดหาโดย วิธีการประมูล
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง เพื่อรวมประสานงานในการจัดประมูลตอไป

(๒.๔) จัดทําเอกสารการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามตัวอยาง
ที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยใหนํากฎเกณฑในการประมูลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส
ของผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส แนบทายเอกสารการประมูล

(๓) การประกาศเชญิชวนผูคา
(๓.๑) ใหคณะกรรมการ e-Auction จัดทําประกาศเชิญชวนผูคาเขารวมการประมูล

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยประกาศผานทางเว็บไซตของศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง www.gprocurement.go.th และเว็บไซตของสวนราชการ
ที่ตองการจัดหาพัสดุ รวมทั้ง ชองทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เชน กรมประชาสัมพันธ
สํานักงาน การตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค เปนตน
โดยใหมรีะยะเวลาการประกาศ ไมนอยกวา ๗ วันทําการ กอนการรับเอกสารการประมูล



๑๑

(๓.๒) การใหหรอืขายเอกสารการประมูล โดยระบบอเิล็กทรอนกิส ใหกระทําอยาง
นอย ๗ วันทําการ กอนวันรับเอกสารขอเสนอของผูคา

(๓.๓) คัดเลือกผูคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางเทคนิค ภายใน ๕ วันทําการ
แต ถ าดํ า เนินการไปแล วยั ง ไม เสร็ จภาย ในระยะ เ วลาที่ กํ าหนดให ขอขยาย เวลา
กับหัวหนาสวนราชการ

(๓.๔) การกําหนดวัน เวลา ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก ใหเขาเสนอ
ราคา ใหคํานึงถึงระยะเวลาที่คณะกรรมการ e-Auction จะตองใชในการดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคา กับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูล โดยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม และใหคํานึงถึง
ระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ ใชในการพจิารณาขอเสนอตามเอกสารสวนที่ ๒ แนบทาย
เอกสารประมูลดวย

(๔) การรวบรวมรายชื่อผูคา
ใหคณะกรรมการ e-Auction รวบรวมรายช่ือผูคาจากผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส และผูขายอื่นๆ ที่แสดงความจํานงเขารวมการประมูลกับคณะกรรมการ
e-Auction

(๕) การคัดเลอืกผูคา
ใหคณะกรรมการ e-Auction ดําเนนิการ ดังนี้
(๕.๑) ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูคา เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก

หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูคาที่ถูกตองตามเงื่อนไข โดยการพิจารณา
คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูคารายใดก็ได แตจะใหผูคารายใด
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมไิด

(๕.๒) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจาง หรือคุณสมบัติผูคาที่ตรวจสอบแลว
ตาม (๕.๑) ซึ่งมคีุณภาพและคุณสมบัตเิปนประโยชนตอทางราชการ

(๕.๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสาร
ที่ไดรับไวทัง้หมด ตอหัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

(๕.๔) จํานวนผูคาที่ผานการคัดเลือกทางเทคนิคจะตองมีจํานวนไมนอยกวา ๓ ราย
มิฉะนั้น จะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประมูล และพิจารณา



๑๒

จัดประมูลใหม เวนแตมีผูคาผานการคัดเลือกทางเทคนิคเพียง ๒ ราย และคณะกรรมการ
e-Auction มเีหตุผลอันสมควร ก็สามารถดําเนนิการตอไปได

(๕.๕) ในกรณีที่มีผูคาผานการคัดเลือกทางเทคนิคไมนอยกวา ๓ ราย แตผูคาที่ผาน
การคัดเลือกทางเทคนิคนั้น ไมมาลงนามในสัญญา ๓ ฝาย เพื่อเขาเสนอราคาตามที่กําหนด
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาผูคารายนั้นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ โดยอนุโลม หากมีผูมาลงนาม
ในสัญญา ๓ ฝายไมถงึ ๓ ราย ใหพจิารณาตามขอ (๕.๔)

(๕.๖) ประกาศรายช่ือผูคาที่มีมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ําตามวัน เวลา ที่กําหนดไว
ในประกาศประมูล โดยปดประกาศ ที่สวนราชการผูจัดหาพัสดุ และประกาศผานทางเว็บไซต
ศู นย ข อมู ล จั ดซื้ อ จัดจ า ง  และพั สดุ ภ าครั ฐ  กรมบัญ ชีกลาง  กระทรวงการคลั ง
www.gprocurement.go.th กับแจงใหผูที่ไมไดรับการประกาศรายช่ือทราบ โดยแยกเปน
๒ สวน คอื

(๕.๖.๑) การแจงใหผูมีผลประโยชนรวมกันทราบ ใหแจงขอเท็จจริง
เหตุผล และสิทธิอุทธรณ โดยผูคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูคา เพราะเปนผูคาที่มี
ผลประโยชนรวมกัน    อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงเจาสังกัดภายใน ๓ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทัง้แสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของไวดวย

(๕.๖.๒) การแจงใหผูที่ผิดเงื่อนไขอื่น นอกเหนือจากการมีผลประโยชนรวมกัน
ตาม  ขอ (๕.๖.๑) ใหแจงขอเท็จจริง เหตุผล และสิทธิอุทธรณ ใหทราบโดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิัตริาชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙มาตรา ๔๔ ดวย

(๕ .๗) กํ าหนดวัน  เ วลา  และสถานที่  พรอมทั้ ง  เ งื่ อน ไขการประมูล  เช น
วงเงินการจัดหา ระยะเวลาประมูล ชวงราคาประมูลขั้นต่ํา และชวงเวลาประมูลสุดทาย
กอนปดการประมูล เปนตน

(๕.๘) ใหมกีารจัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองพัสดุที่จะจัดหา และรายละเอียด
การประมูลพรอมทัง้เงื่อนไขแกผูคา

(๕.๙) ใหแจงผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิสดําเนนิการ ดังนี้
(๕ .๙ .๑ ) อบรมวิธีการประมูล โดยระบบอิ เล็กทรอนิกส ใหแก ผู ค า

ที่ผานการคัดเลอืกทางเทคนคิ
(๕.๙.๒)มอบ User ID และ Password ใหแกผูคา
(๕.๙.๓) ผูคาลงนามในขอตกลงในการประมูลรวมกับผูใหบริการตลาดกลาง

อเิล็กทรอนกิส



๑๓

(๕.๙.๔) สวนราชการและผูคาทดสอบการใชระบบประมูล
(๕.๑๐) ใหผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจัดประมูลตามวัน เวลา และสถานที่

ที่กําหนด และใหจัดเตรียมเอกสารการยืนยันราคาสําหรับผูคาที่เขารวมประมูล ดวยระบบ
อิ เล็กทรอนิกสทุกราย พรอมทั้ ง เมื่อการประมูลเสร็จสิ้นให จัดส ง เอกสารดังกลาว
ใหสวนราชการตอไป

(๕.๑๑) กรณีที่สวนราชการภายใตสังกัดกระทรวงเดียวกันจะ จัดการประมูล
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ในชวงเวลาเดียวกันและมีคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ของพัสดุใกลเคียงกัน ใหทําการประมูล โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
รวมกันได เพื่อเปนการลดตนทุน และระยะเวลาในการจัดประมูลฯ แตเมื่อสิ้นสุดการประมูล
ในการจัดทําสัญญาซื้อขายระหวางสวนราชการ กับผูคาที่ชนะการประมูล ใหสวนราชการ
แตละแหงจัดทําสัญญาแยกตางหากจากกัน

(๖) การเสนอราคา
(๖.๑) ในการเสนอราคาของผูที่ผานการคัดเลือก ตองมีผูแทนคณะกรรมการ

e-Auction เขารวมสังเกตการณ ณ ที่ทําการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจนเสร็จสิ้น
การประมูล

(๖.๒) ราคาเริ่มตนการประมูลใหใชวงเงนิงบประมาณที่ไดรับการจัดหาพัสดุนัน้ๆ
(๖.๓) ในการเสนอราคาผูคาตองเสนอราคาลดลงเปนรายหนวย โดยแตละหนวยที่จะ

ลดลงควรเปนเทาใดใหคณะกรรมการ e-Auction หารือรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลาง
อเิล็กทรอนกิส อยางไรก็ด ีอัตราดังกลาวตองไมเกนิรอยละ ๓ ของวงเงนิงบประมาณ

(๖.๔) เมื่อประมูลเสร็จสิ้น ใหผูเขารวมการประมูลทุกรายจัดสงเอกสาร ยืนยันราคา
สุดทายที่แตละรายเสนอใหแกสวนราชการ

(๗) การประกาศผลผูชนะประมูล
( ๗ . ๑ ) เ มื่ อ ไ ด ผู ช น ะ ก า ร ป ร ะ มู ล แ ล ว  ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร e-Auction

สรุปผลการประมลูเสนอหัวหนาสวนราชการ
(๗.๒) คณะกรรมการ e-Auction จะตองปดประกาศรายช่ือผูชนะการประมูล

ที่สวนราชการผูจัดหาพัสดุ และประกาศทางเว็บไซตของสวนราชการที่จัดหาพัสดุ และเว็บไซต
ของศูนยขอมูล จัดซื้อ จัดจางและพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลั ง
www.gprocurement.go.th
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(๗.๓) ใหคณะกรรมการ e-Auction รายงานผลการประมูลใหสํานักพัฒนามาตรฐาน
ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทราบ รายงานดังกลาวประกอบดวย
ราคาพัสดุที่จัดหาไดดวยวิธี e-Auction สวนลด/เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณ
งบประมาณ ที่ประหยัดไดคิดเปนรอยละของวงเงินงบประมาณ ผูชนะการประมูล
และผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อรวมประสานงานในการรายงานเสนอตอ
คณะรัฐมนตรตีอไป

(๘) การจัดทําสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ใหสวนราชการดําเนินการตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเตมิ

(๙) การบังคับใช
ให ใชกับสวนราชการที่มีความพรอมในการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูล

โดยระบบอเิล็กทรอนกิส

(๑๐) ขอยกเวนถาสวนราชการมีเหตุผลและความจําเปนที่จะขอยกเวนหรือผอนผัน
การไมปฏบิัตติามประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ ใหทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง

๒.๓ การจัดซื้อจัดจางตามหลักธรรมาภบิาลท่ีดี
การจัดซื้อจัดจางตามหลักธรรมาภบิาล ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญดังนี้
๑. ความรับผิดชอบ เพื่อใหเห็นเสนแบงที่ชัดเจนของความรับผิดชอบในโครงสราง

ของการตัดสนิใจและเพื่อการตรวจสอบภายใน
๒. การตอบสนอง เพื่อประเมนิและตอบสนองตอความสนใจของสาธารณะ

๓. ความเปนมอือาชีพ เพื่อปรับปรุงระบบปฏบิัตงิานและการทํางานของบุคคล

๔. ความโปรงใส เพื่อใหแนใจวากระบวนการและนโยบายเปนที่เขาใจและเปนที่ยอมรับ
ของผูจัดหาตลอดจนหนวยตาง ๆ ของการจัดซื้อจัดจาง

๕. การแขงขัน เพื่อดึงดูดคูคาที่มีคุณภาพสูงระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ใหตอบสนองความตองการของรัฐบาล โดยผานทางการทําสัญญา
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๖. การใหสิทธิในการขอคําอธิบายถึงสาเหตุของการพลาดการประมูลและแกไข
ความผิดพลาดของระบบ

ในหนวยงานการจัดซื้อภาครัฐจําเปนที่จะตองมีการจัดการตนทุนเชนเดียวกับ
ภาคเอกชน แตไมจําเปนตองมีการวัดผลกําไร จึงทําใหแตกตางจากภาคเอกชน สิ่งที่เจาหนาที่
ที่กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางตองทําคือ จัดหาบริการเพื่อประโยชนของคนในชาติ และ
ตองสรางความพงึพอใจใหกับฝายบรหิารของรัฐบาล ยิ่งไปกวานั้นตองชวยรักษาไวและสงเสริม
ความไววางใจของสาธารณะที่มีตอรัฐบาลใหมากขึ้นดวย จากความแตกตางในแนวคิด
หลักการดังกลาวนี้สงผลใหเกดิความแตกตางในเรื่องดังตอไปนี้

๑. ความรับผิดชอบ เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับอํานาจในการจัดซื้อจัดจาง จําเปนตอง
รับผิดชอบตอการตัดสนิใจจัดซื้อจัดจางของตัวเอง ตองรับผิดชอบในเรื่องความมีประสิทธิภาพ
เรื่องความถูกตองของระเบียบและขอกฎหมาย ตลอดจนจริยธรรมที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
เนื่องจากรัฐบาลจะจัดตั้ งหนวยตรวจสอบเพื่อทบทวน และตรวจสอบการตัดสินใจ
ของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งใหขอแนะนําในเรื่องมาตรฐานและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ที่สามารถชวยลดขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ตลอดจนการใหขอคิดเกี่ยวกับ
การจัดการ การจัดซื้อจัดจางในภาครัฐที่ถูกตองและรัดกุม

๒. การตอบสนอง การจัดซื้อของรัฐตองตอบสนองตอสาธารณะและตอลูกคาภายใน
รัฐบาลเอง ผูจัดซื้อภาครับตองเขาใจถึง “สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม” ของประเทศของตัวเอง
ตองตระหนักถึงเหตุการณปจจุบันในประเทศ ตองพยายามทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
และอาจสรางประโยชนใหแกสาธารณะ ตองใหความสนใจกับความตองการขององคกร
และมีความรูเกี่ยวกับองคกรที่ตัวเองทํางานให ซึ่งอาจไดมาโดยการเขารวมประชุม การเขียน
บันทึกภายในและการโทรศัพท เพื่อใหแนใจถึงความตองการที่แทจริงของแตละหนวยงาน
จนสามารถทําการจัดสรรผลิตภัณฑและบริการตอบสนองความตองการที่แทจริ ง
เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี

๓. ความเปนมืออาชีพ ผู จัดซื้อแบบมืออาชีพในภารรัฐควรมีความรูดานธุรกิจ
อุตสาหกรรม หลักการทางการคา และการปฏิบัติ ความเปนมืออาชีพตัดสินที่การปฏิบัติหนาที่
ตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม การสนับสนุนขององคกร โดยเฉพาะระดับบริหารระดับสูง
ของรัฐบาลถือเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหเกิดความเปนมืออาชีพของฝายจัดซื้อจัดจาง
สงเสรมิใหเกดิความซื่อสัตยตลอดจนใหมกีารใชกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางที่ถูกตอง
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๔. ความโปรงใส ในบริบทของการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง ความสามารถของ
ผูมีสวนรวมทั้งหมดในการที่จะรูและเขาใจวิธีการ และกระบวนการที่แทจริงตามที่ระบุไว
ในสัญญาโดยความโปรงใสมลีักษณะดังนี้

๔.๑ กฎระเบียบขอบังคับที่มีการใหนิยามที่ดีและชัดเจน รวมทั้งขั้นตอนการ
ดําเนนิงานที่เปดใหสาธารณะตรวจสอบได

๔.๒ เอกสารการประมูลที่มคีวามชัดเจน และไดมาตรฐาน

๔.๓ เอกสารการประมูลที่มขีอมูลที่สมบูรณ

๔.๔ โอกาสที่เทาเทยีมกันของทุกคนในกระบวนการประมูล

๕. การแขงขัน การแขงขันในการประมูล ถือเปนปจจัยที่ควรสงเสริมเพราะเปนสิ่งที่จะ
ทําใหไดมาซึ่ งคุณคา คุณภาพ และบริการที่ดีที่สุด ในการกระตุนให เกิดการแขงขัน
องคกรการจัดซื้อจัดจางจะตองมสีิ่งตอไปนี้

๕.๑ กระบวนการที่ยุตธิรรม ไมมกีารเลอืกปฏบิัตแิละโปรงใส

๕.๒ รายละเอยีดของความตองการที่ชัดเจน

๕.๓ เงื่อนไขที่ไดมาตรฐานของสัญญา

๕.๔ ความผูกพันกับกฎขอบังคับของรัฐบาลภายใตสัญญา ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข
การชําระเงนิ

๕.๕ ความสัมพันธที่ดีในการทํางานและความไววางใจที่มีกับผูจัดหาหรือผู
จัดจําหนาย

๖. สิทธิอุทธรณ เพื่อความโปรงใสและปองกันการทุจริต ควรมีการจัดการประชุม
พูดคุยถงึคํารองเรยีนของผูเขาประมูล

๗. เปาประสงคดานนโยบายภาครัฐ สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญ การจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ เปนสวนสําคัญของการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางทั้งหมดของประเทศ โดยการใช
อํานาจซื้อที่มีมาก การจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูจัดจําหนาย
และพฤตกิรรมของสังคมโดยรวม
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การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ
การจัดหาพัสดุ โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสของหนวยงานราชการและรัฐวสิาหกจิ

การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกสเปนการจัดหาพัสดุตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมดวยวิธีการซื้อหรือ
การจาง แตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การซื้อการจางโดย
วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษที่สามารถทําไดตามระเบียบอื่น โดยกําหนดใหเสนอราคาเสนอ
ราคาแขงขันกันเอง โดยระบบอิเล็กทรอนิกส ภายในระยะเวลา และ ณ  สถานที่ที่กําหนดโดย
ไมเปดเผยตัวเลขที่มกีารเสนอราคา (Sealed Bid Auction)

กรมบัญชีกลาง (๒๕๔๗) คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๕
กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐทุกแหง ดําเนินการตามระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP)
ของกระทรวงการคลัง โดยการจัดซื้อจัดจางทั่วไปที่มีมูลคานอยใหใชวิธี e-Shopping
สวนการจัดซื้อจัดจางที่มีมูลคาการดําเนินงานสูง หรือการประมูลแขงขันเรื่องราคา
หรอืผลประโยชนอื่นที่เสนอใหรัฐ ใหใชวิธี e – Auction การจัดซื้อจัดจางใด ๆ ที่จะมีการลงนาม
ในสัญญาตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ตองดําเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) สําหรับการจัดซื้อจัดจางที่มีมูลคาไมสูงมากใหใชวิธี e-Shopping
โดยใหบังคับใชกับกระทรวง กรม หรือหนวยงานที่มีฐานเทียบเทากรม รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่นใดของรัฐที่ใชเงินงบประมาณ เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
และการจัดซื้อจัดจางที่มมีูลคาสูงหรอืการประมูลแขงขันเรื่องราคาใหใชวธิี e-Auction

กรมบัญชีกลาง (๒๕๔๕) ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑการซื้อและการจางโดยการประมูล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่
๑๓ มกราคา ๒๕๔๘ เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการดําเนินการประมูลใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบันมากที่สุด และกรอบแนวทางการจัดหาพัสดุโดยวิธี
ตกลงราคา ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนระบบการเลือกซื้อสินคา/บริการ ดวยอิเล็กทรอนิกส
(e – Shopping) เปนขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจางตามขอ ๑๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเตมิ

จรัญ ทองมี (๒๕๕๑) e – Auction หมายถึง การจัดหาพัสดุซึ่งเกิดจากการรวม
ความตองการจัดซื้อพัสดุในปริมาณมาก (Demand Aggregation) ทําใหคําสั่งซื้อมีมูลคาสูง
จนสามารถจัดการประมูลได ราคาของสินคาที่ทําการประมูลประเภทนี้จะเกิดจากการเสนอ
ราคาแขงขันของผูขายในแตละครั้ ง  ดวยการประมูลผานทางระบบอิ เล็กทรอนิกส



๑๘

ซึ่งผูจัดการประมูลจะตองมีความรูและประสบการณดานนี้มาทําหนาที่เปนผูควบคุมการ
ประมูลและใหคําแนะนําในการจัดซื้อ

ธนภัทร วิชัยลักษณ (๒๕๔๘) ไดศึกษาถึงการนําระบบจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรของกรมชางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน
ทหารอากาศ พบวาการนําระบบจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน มีตัวแปร
ที่สําคัญ จํานวน ๕ ตัวแปรคือ ความรูความเขาใจในระบบจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส
ความสามารถในการใชระบบจัดซื้อจัดจางอเิล็กทรอนกิส แรงจูงใจในการใชระบบจัดซื้อจัดจาง
อิเล็กทรอนิกส การยอมรับระบบจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส และการไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงาน ดังนัน้เพื่อเปนการสงเสริมใหนายทหารสัญญาบัตรมีการนําระบบจัดซื้อจัดจางมาใช
ในการปฏบิัตงิานไดอยางมปีระสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบังคับบัญชา
ระดับสู งควรใหความสําคัญและสนับสนุนดานงบประมาณเกี่ยวกับการฝกอบรม
และ การพัฒนาความรูความเขาใจในระบบการจัดซื้อจัดจางตอผูใตบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน
ที่มีหนาที่เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจางอยางสม่ําเสมอ และสรางแรงจูงใจใหแกนายทหาร
ผูที่มีความรับผิดชอบที่มีความสามารถในการใชระบบจัดซื้อจัดจางไดรับการยอมรับ
จากผูบังคับบัญชา และหนวยงานควรสนับสนุนในเรื่องการกําหนดระดับของบุคลากร
โดยควรมีการกําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการกําหนดความสําคัญ
และการมีสิทธิ์ในการถึงขอมูลในระดับความสําคัญตางๆ ที่มีความชัดเจนและรัดกุม การให
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจางอเิล็กทรอนกิสใหกับบุคลากรในหนวยงาน

นลินี มณฑาพันธุ (๒๕๔๘) ไดศึกษาถึงความคิดเห็นของขาราชการกรมชลประทาน
ตอการนําระบบประมูลออนไลนมาใชในการจัดหาพัสดุ พบวาการนําระบบประมูลออนไลน
มาใชในการจัดหาพัสดุมีตัวแปร จํานวน ๓ ตัวแปร คือ การรับรูขอมูลขาวสาร ความรู
ความเขาใจในระบบการประมูลออนไลนที่นํามาใชในการจัดหาพัสดุ ความพึงพอใจตอการนํา
ระบบประมูลออนไลนมาใชในการจัดหาพัสดุ ซึ่งตัวแปรเหลานี้มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ดานการจัดหาพัสดุใหมีประสิทธิภาพ และสามารถจะพัฒนาระบบประมูลออนไลนไปสู
เปาหมายที่ไดวางไว    ก็ตอเมื่อมีความพรอมทั้งทางดานอุปกรณหรือระบบ ดานบุคลากร
ตองมีความรูความสามารถตลอดจนรับรูและเขาใจระบบประมูลออนไลนเปนอยางดี
ขาราชการกรมชลประทานไดแสดงถึงความตองการที่จะพัฒนาตนเองใหมีความรู
ความสามารถ เพราะปญหาที่เกดิจากการรบัรูขอมูลขาวสารในระบบประมูลออนไลน ปญหาที่
เกิดจากความรูความเขาใจในระบบการประมูลออนไลนที่นํามาใช ปญหาที่ เกิดจาก
ประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ปญหาที่เกิดจาก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ



๑๙

ไมเพียงพอในการใชงานและลาสมัย และปญหาดานเจาหนาที่ที่มีความพรอมกับระบบประมูล
ออนไลน และตาดการฝกอบรมเกี่ยวกับระบบประมูลออนไลน

ขาราชการกรมชลประทาน จึงมีความประสงคที่จะไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเพื่อขจัดปญหาการปฏิบัติงานดังกลาวได อันจะทําให
การปฏบิัตงิานสามารถบรรลุซึ่งประสทิธภิาพสูงสุด

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) (๒๕๔๗) ใหความสําคัญและมุงเนนที่จะพัฒนา
ดําเนินการและปรับปรุงองคกร คือ การนําวิธีการจัดซื้อจัดหา ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
มาใชโดยไดประกาศใชระเบียบและขอกําหนดการพัสดุ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดหา ดวยวิธีการผานทางอิเล็กทรอนิกส โดยเพิ่มวิธีการประมูล
ผานทางอิเล็กทรอนิกส เปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการจัดหา ซึ่งวิธีดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพื่อซื้อสินคาและบริหารไดในราคาที่ต่ําลง ประหยัดคาใชจายในกระบวนการจดซื้อจัดจาง
ลดปริมาณสินคาคงคลัง และเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
โดยไดจัดตัง้หนวยงานขึ้นมาเพื่อรองรับวธิกีารดําเนินงานดังกลาวภายใตช่ือ “โครงการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส” เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายขององคกร โดยเริ่มดําเนินการประมูลสินคา
และบริการผานทางอิเล็กทรอนิกสโดยใชบริการของ บริษัท พันธวณิช จํากัด เปนผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ เพื่อประมูลเชาเครื่องถายเอกสาร
จํานวน ๑๑๔ เครื่อง ซึ่งสามารถประหยัดคาใชจายลง ๘.๑๗ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
๒๕.๘๔ จากราคาในสัญญาเดมิ และถอืไดวาประสบผลสําเร็จเปนอยางดี

พิชัย อยูสุข (๒๕๔๘) ศึกษาแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การจัดซื้อ จัดจางภาครัฐ ระเบียบหลักเกณฑการประมูล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเชิง
คุณภาพพบวา วิธีการประมูล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Auction) ปองกันปญหาการ
ขัดขวาง การยื่นซองเสนอราคาได เนื่องจากผูเสนอราคาสามารถเสนอราคาผานระบบ
อนิเตอรเน็ตได โดยไมตองเดนิทางไปยังสถานที่ประมูล ดานราคา ผูชนะการประมูลเสนอราคา
ต่ํากวา ราคากลางไมมาก ทําใหรัฐประหยัดงบประมาณไดนอย การสมยอมกันเสนอราคา
ยังไมสามารถปองกันได เนื่องจากผู เสนอราคาทุกรายสามารถเจรจากันไดทั้ งกอน
และขณะเสนอราคา ซึ่งสวนราชการไมมีหลักฐานชัดเจนที่จะเอาผิดได ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหไมสามารถประหยัดงบประมาณได ระยะเวลาดําเนินการจะนานกวาการประกวดราคา
แบบเดมิ



๒๐

บทท่ี ๓
ระเบยีบวิธกีารศึกษา

การคนควาวจัิยเรื่อง การศกึษาความคิดเห็นของเจาหนาที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย
ตามลําดับ ดังนี้

๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง
๓.๒ วธิกีารศกึษา
๓.๓ สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล

๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหนาที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน

๑๐๐ คน

๓.๒ วธิกีารศึกษา
๓.๒.๑ การรวบรวมขอมูล

เครื่องมือที่ใชในการเก็บและรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยลักษณะ
แบบสอบถาม แบงออกเปน ๕ สวน

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ
การศึกษา หนวยงานที่สังกัดในมหาวิทยาลัย และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสังกัด
หนวยงาน

สวนที่ ๒ ความรูความเขาใจของเจาหนาที่พัสดุตอขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส

สวนที่ ๓ ความคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส
สวนที่ ๔ ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจางโดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส
สวนที่ ๕ ความพงึพอใจตอผูใหบรกิารตลาดกลาง



๒๑

๓.๒.๒ การวเิคราะหขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมไดจะทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

ประกอบดวย ความถี่(Frequency) รอยละ(Percentage) และคาเฉลี่ย(Mean) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows

แบบสอบถาม ความรูความเขาใจของเจาหนาที่พัสดุตอขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ใชคําถามแบบเลอืกตอบใชหรอืไมใช

ตอบใช เทากับ ๑ คะแนน
ตอบไมใช เทากับ ๐ คะแนน

โดยผูศึกษาไดรวบรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหารอยละ และคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
ในการแปลความขอมูลโดยรวมและรายขอใชการอิงเกณฑ โดยแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ
นอย ปานกลาง และมาก  ซึ่งมเีกณฑพจิารณา ดังนี้

(คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด)/จํานวนระดับ = (๑-๐)/๓ = ๐.๓๓

เกณฑการแปลผลจากคาเฉลี่ยในแตละระดับ
คาเฉลี่ย การแปลผล

๐.๐๐-๐.๓๓ มคีวามรูความเขาใจระดับนอยมาก
๐.๓๔-๐.๖๗ มคีวามรูความเขาใจระดับนอย

๐.๖๘-๑ มคีวามรูความเขาใจระดับมาก



๒๒

แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
และความพึงพอใจตอผูใหบริการตลาดกลาง เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา
โดยมเีกณฑในการวัดระดับดังนี้

ระดับความคิดเห็น คะแนน
มากที่สุด ๕
มาก ๔
ปานกลาง ๓
นอย ๒
นอยที่สุด ๑

เกณฑการแปลผลจากคาเฉล่ียในแตละระดับดังนี้
ระดับความคิดเห็น คะแนน

๔.๕๐-๕.๐๐ มากที่สุด
๓.๕๐-๔.๔๙ มาก
๒.๕๐-๓.๔๙ ปานกลาง
๑.๕๐-๒.๔๙ นอย
๑.๐๐-๑.๔๙ นอยที่สุด

แบบสอบถาม ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมเีกณฑในการวัดระดับดังนี้

ระดับความคิดเห็น คะแนน
เห็นดวยอยางยิ่ง ๕
เห็นดวย ๔
คอนขางเห็นดวย ๓
ไมเห็นดวย ๒
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ๑



๒๓

เกณฑการแปลผลจากคาเฉล่ียในแตละระดับดังนี้
ระดับความคิดเห็น คะแนน

๔.๕๐-๕.๐๐ เห็นดวยอยางอยาง
๓.๕๐-๔.๔๙ เห็นดวย
๒.๕๐-๓.๔๙ คอนขางเห็นดวย
๑.๕๐-๒.๔๙ ไมเห็นดวย
๑.๐๐-๑.๔๙ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง



๒๔

บทท่ี ๔
ผลการวิเคราะหขอมูล

การคนควาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เกี่ยวกับการจัดซื้อ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” ครั้งนี้ คณะผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางเจาหนาที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน ๗๖ คน
มาวิ เคราะหและนําเสนอผลการวิ เคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย
จําแนกออกเปน ๕ สวน ดังรายละเอยีดดังตอไปนี้

สวนที่ ๑ การวเิคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ ๒ การวิเคราะหความรูความเขาใจของเจาหนาที่พัสดุตอขั้นตอน การจัดซื้อจัดจาง

โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส
สวนที่ ๓ การวิ เคราะหความคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการ

ทางอเิล็กทรอนกิส
สวนที่ ๔ การวิ เคราะหปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการ

ทางอเิล็กทรอนกิส
สวนที่ ๕ การวเิคราะหความพงึพอใจตอผูใหบรกิารตลาดกลาง

สวนที่ ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๔.๑.๑ แสดงจํานวน และรอยละจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม

เพศ จํานวน รอยละ
ชาย ๑๗ ๒๒.๓๗
หญงิ ๕๙ ๗๗.๖๓
รวม ๗๖ ๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๔.๑.๑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิง จํานวน ๕๙ คน
คดิเปนรอยละ ๗๗.๖๓ ที่เหลอืเปนเพศชาย จํานวน ๑๗ คดิเปนรอยละ ๒๒.๓๗ ตามลําดับ



๒๕

ตารางที่ ๔.๑.๒ แสดงจํานวน และรอยละจําแนกตามชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม

ชวงอายุ จํานวน รอยละ
ระหวาง ๒๑-๓๐ ป ๘ ๑๐.๕๓
ระหวาง ๓๑-๔๐ ป ๒๕ ๓๒.๘๙
ระหวาง ๔๑-๕๐ ป ๓๔ ๔๔.๗๔
ระหวาง ๕๑ ปขึ้นไป ๙ ๑๑.๘๔

รวม ๗๖ ๑๐๐

จากตารางที่ ๔.๑.๒ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในระหวาง ๔๑-๕๐
ป จํานวน ๓๔ คน คดิเปนรอยละ ๔๔.๗๔ รองลงมามอีายุระหวาง ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๒๕ คน
คิดเปนรอยละ๓๒.๘๙ ถัดมามีอายุตั้งแต ๕๑ ปขึ้นไป จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๘๔
และ อายุระหวาง๒๑-๓๐ป จํานวน ๘ คน คดิเปนรอยละ ๑๐.๕๓ ตามลําดับ

ตารางที่ ๔.๑.๓ แสดงจํานวน และรอยละจําแนกตามระดับการศกึษาของผูตอบแบบสอบถาม

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ
ต่ํากวาปรญิญาตรี ๐ ๐.๐๐
ปรญิญาตร/ีเทยีบเทาปรญิญาตรี ๖๘ ๘๙.๔๗
สูงกวาปรญิญาตรี ๘ ๑๐.๕๓
อื่นๆ ๐ ๐.๐๐

รวม ๗๖ ๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๔.๑.๓ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษา
ระดับปรญิญาตร/ีเทยีบเทาปริญญาตรี จํานวน ๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๘๙.๔๗ รองลงมาคือ
สูงกวาปรญิญาตรี จํานวน ๘ คน คดิเปนรอยละ ๑๐.๕๓ ตามลําดับ



๒๖

ตารางที่ ๔.๑.๔ แสดงจํานวน และรอยละ จําแนกตามขนาดของหนวยงานที่สังกัดของ
ผูตอบแบบสอบถาม

สังกัดหนวยงาน จํานวน รอยละ
1. สวนงานวิชาการขนาดใหญ ๓๐ ๓๙.๔๗
2. สวนงานวิชาการขนาดกลาง ๒๔ ๓๑.๕๘
3. สวนงานวิชาการขนาดเล็ก ๑๔ ๑๘.๔๒
4. สวนงานอื่นๆ ๘ ๑๐.๕๓

รวม ๗๖ ๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๔.๑.๔ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติหนาที่อยูในหนวยงาน
สวนงานวิชาการขนาดใหญ จํานวน ๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๔๗ รองลงมาคือ
สวนงานวิชาการขนาดกลาง จํานวน ๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๕๘ ถัดมาเปนสวนงาน
วิชาการขนาดเล็ก จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๔๒ และ สวนงานอื่นๆ จํานวน ๘ คน
คดิเปนรอยละ ๑๐.๕๓ ตามลําดับ

ตารางที่ ๔.๑.๕ แสดงจํานวน และรอยละ จําแนกตามระยะเวลาในการปฏบิัตงิานในสังกัดหนวยงาน
ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน จํานวน รอยละ

นอยกวา ๓ ป ๒ ๒.๖๓
ตัง้แต ๓-๕ ป ๙ ๑๑.๘๔
ตัง้แต ๖-๑๐ ป ๒๖ ๓๔.๒๑
มากกวา ๑๐ ป ๓๙ ๕๑.๓๒

รวม ๗๖ ๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๔.๑.๕ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ในสังกัดหนวยงาน มากกวา ๑๐ ป จํานวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๓๒ รองลงมาคือ
ตั้งแต ๖-๑๐ ป จํานวน ๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๒๑ ถัดมาเปนตั้งแต ๓-๕ ป จํานวน ๙ คน
คิดเปนรอยละ ๑๑.๘๔ และนอยกวา ๓ ป จํานวน ๒ คน คดิเปนรอยละ ๒.๖๓ ตามลําดับ



๒๗

สวนที่ ๒ เจาหนาที่พัสดุมีความรูความเขาใจตอขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการ
ทางอเิล็กทรอนิกส
ตารางที่ ๔.๒.๑ แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่และระดับการแปลผล ของเจาหนาที่พัสดุมคีวามรู
ความเขาใจตอขัน้ตอนการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส

คําถาม
ความรูความเขาใจ

ทราบ ไมทราบ คาเฉลี่ย
ระดับการ
แปลผล

๑. e-Auction หมายถึง วิธีการจัดหา
พัสดุโดยผานทางระบบอนิเตอรเน็ต

๗๖
(๑๐๐.๐๐%)

๐
(๐%)

๑ มาก

๒. e-Auction เก่ียวของกับการจัดซื้อ
จัดจางหรือการบริการที่มีมูลคาสูงหรือ
ปริมาณมาก แตมีความซับซอนของ
สนิคาไมมาก

๗๖
(๑๐๐.๐๐%)

๐
(๐%)

๑ มาก

๓. การจัดซื้อจดัจาง โดยวธิกีารทาง
อเิล็กทรอนกิสสนับสนุนใหเกิด
การแขงขันของผูคาและความเปนธรรม

๖๘
(๘๙.๔๗%)

๘
(๑๐.๕๓%)

๐.๘๙ มาก

๔. การจัดซื้อจดัจาง โดยวธิกีาร
อเิล็กทรอนกิสสามารถเสนอราคาได
ไมจํากัดคร้ัง

๖๕
(๘๕.๕๓%)

๑๑
(๑๔.๔๗%)

๐.๘๖ มาก

๕. ระบบจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส
ที่นํามาใชมมีาตรฐานเดยีวกันทั่วประเทศ

๗๖
(๑๐๐.๐๐%)

๐
(๐%)

๑ มาก

๖. เว็บไซดขอมูลการจัดซื้อจดัจาง
ภาครัฐ ที่ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ
การบริหารพัสดุ และการจดัซื้อจัดจาง
ภาครัฐคือ www.gprocurement.go.th

๗๖
(๑๐๐.๐๐%)

๐
(๐%)

๑ มาก

๗. วงเงินเร่ิมตนในการประมูลใหใช
วงเงินงบประมาณที่ไดรับในการจัดหา
พัสดุนัน้ๆ

๗๖
(๑๐๐.๐๐%)

๐
(๐%)

๑ มาก



๒๘

คําถาม
ความรูความเขาใจ

ทราบ ไมทราบ คาเฉลี่ย
ระดับการ
แปลผล

๘. ผูที่ เ ก่ียวของในกระบวนการ คือ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
และผูคา

๗๖
(๑๐๐.๐๐%)

๐
(๐%)

๑ มาก

๙. รายช่ือผูคาที่ผานการคัดเลือกทาง
เทคนิคใหประกาศทางเว็บไซตของ
ส วนราชการผู ต องการจัดหาพัสดุ
และเว็บไซตของศูนยจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ

๗๖
(๑๐๐.๐๐%)

๐
(๐%)

๑ มาก

๑๐. ระบบประมูลออนไลนแบบ English
Reverse Auction เปนการประมูลที่ผูซื้อ
จะทราบสถานะของการประมูลวาผูที่
เสนอต่ําสุด เสนอราคาเทาไร แตผูเขา
ประมูลจะไมทราบช่ือของผูเขาประมูล
รายอื่นๆ

๕๐
(๖๕.๗๙%)

๒๖
(๓๔.๒๑%)

๐.๖๗ มาก

๑๑. การตัดสินใจเลือกจัดซื้อหรือ
จัดจางจากผูคาพิจารณาจากขอเสนอ
ทางราคาเปนหลัก

๖๕
(๘๕.๕๓%)

๑๑
(๑๔.๔๗%)

๐.๘๖ มาก

๑๒. การ Log In เขาระบบตองเปนผูที่มี
สทิธิ์และไดรับอนุญาตเทานัน้

๗๖
(๑๐๐.๐๐%)

๐
(๐%)

๑ มาก

๑ ๓ . ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร e-Auction
เขารวมสังเกตการณ ณ ท่ีทําการของ
ผูใหบริการตลาดกลางฯ จนเสร็จสิ้นการประมูล

๖๘
(๘๙.๔๗%)

๘
(๑๐.๕๓%)

๐.๘๙ มาก

๑๔. เมื่ อ เ ร่ิม เปดประมูล  ผูประมูล
จะตองเสนอราคาภายใน ๑๕ นาทีแรก
ของการประมูล อยางนอยรายละ ๑ คร้ัง

๖๔
(๘๔.๒๑%)

๑๒
(๑๕.๗๙%)

๐.๘๖ มาก

๑ ๕ .  ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ป ร ะ มู ล
ไมควรเกิน ๑ ช่ัวโมง (ไมรวมการขยาย
เวลาในการปดประมูล)

๗๖
(๑๐๐.๐๐%)

๐
(๐%)

๑ มาก



๒๙

คําถาม
ความรูความเขาใจ

ทราบ ไมทราบ คาเฉลี่ย
ระดับการ
แปลผล

๑๖ .  หา กช ว ง ร าคาป ระ มู ล ขั้ น ต่ํ า
(รายหนวย) รอยละ ๓ ไมเหมาะสมกับ
การจัดประมูลพัสดุนั้น ๆ ใหหารือกับ
ผูใหบริการตลาดกลางฯ เสนอชวงราคา
ขั้ นต่ํ าที่ เ หมาะสมกับลักษณะพัสดุ
และวงเงนิที่จัดหาพัสดุในแตละคร้ัง

๖๕
(๘๕.๕๓%)

๑๑
(๑๔.๔๗%)

๐.๘๖ มาก

๑๗. การประมูลจะปดเมื่อไมมผีูใดเสนอ
ประมูลในระยะเวลา ๕ นาทสีุดทาย

๗๖
(๑๐๐.๐๐%)

๐
(๐%)

๑ มาก

คาเฉลี่ย ๐.๙๓ มาก

จากตารางที่ ๔.๒.๑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจตอขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับการแปลผล อยูในระดับมาก
มคีาเฉลี่ยรวมเทากับ ๐.๙๓



๓๐

สวนที่ ๓ ทานมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส
ตารางที่ ๔.๓.๑ แสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ดานความโปรงใสตรวจสอบได ปองกันการฮั้วประมูลหรือผูกขาด
เพิ่มโอกาสในการแขงขัน เพิ่มความเปนธรรมกับทุกฝายเปรียบเทียบกับการจัดซื้อจัดจาง
โดยวธิปีระกวดราคาแบบเดมิ

คําถาม

ระดับความคดิเห็นของทาน

คา
เฉ

ลี่ย

ระ
ดับ

กา
รแ

ปล
ผล

มา
กที่

สุด

มา
ก

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย

นอ
ยที่

สุด

๑ .  ด า น ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส
ตรวจสอบได  ปองกันการฮั้ว
ป ร ะ มู ล ห รื อ ผู ก ข า ด
เพิ่ ม โอกาสในการแข งขั น
เพิ่มความเปนธรรมกับทุกฝาย
เปรียบเ ทียบกับการจัด ซ้ือ
จัดจาง โดยวิธีประกวดราคา
แบบเดิม
๑.๑ การนําระบบมาใชในการ
จัดซื้อจัดจ าง  จะช วยใหการ
ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ
และทําใหการทํางานประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย

๕
๖.๕๘%

๖๐
๗๘.๙๕%

๑๑
๑๔.๔๗%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๓.๙๒ มาก

๑.๒ การนําระบบมาใชทําใหการ
จัดซื้อจัดจางมีความโปรงใสและ
ตรวจสอบกระบวนการทํางานได
อยางมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

๒๘
๓๖.๘๔%

๔๓
๕๖.๕๘%

๓
๓.๙๕%

๒
๒.๖๓%

๐
๐.๐๐%

๔.๒๘ มาก

๑.๓ การนําระบบมาใชทําใหทราบ
รายละเ อียดของผลิตภัณฑแตละ
ป ร ะ เ ภ ท ใ น ด า น คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ
สวนประกอบกอนตัดสินใจซื้อมากขึ้น

๘
๑๐.๕๓%

๕๔
๗๑.๐๕%

๑๔
๑๘.๔๒%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๓.๙๒ มาก



๓๑

คําถาม

ระดับความคดิเห็นของทาน

คา
เฉ

ลี่ย

ระ
ดับ

กา
รแ

ปล
ผล

มา
กที่

สุด

มา
ก

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย

นอ
ยที่

สุด

๑.๔ ขั้นตอนในการยื่นขอเสนอ
ของ ผู ค า / ผู รั บจ า งส า มารถ
ทําผานระบบไดรวดเร็ว

๒๓
๓๐.๒๖%

๔๕
๕๙.๒๑%

๔
๕.๒๖%

๔
๕.๒๖%

๐
๐.๐๐%

๓.๘๖ มาก

๑.๕ ขั้นตอนการจัดทําใบขอซื้อ/
ขอจาง รวมทัง้ขั้นตอนการอนุมัติ
ตางๆ ทําไดอยางรวดเร็วและ
มปีระสทิธภิาพ

๘
๑๐.๕๓%

๕๗
๗๕.๐๐%

๑๐
๑๓.๑๖%

๑
๑.๓๒%

๐ ๓.๙๕ มาก

เฉลี่ยรวม ๓.๙๙ มาก

จากตารางที่ ๔.๓.๑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดานความโปรงใสตรวจสอบได ปองกันการฮั้วประมูลหรือ
ผูกขาด เพิ่มโอกาสในการแขงขัน เพิ่มความเปนธรรมกับทุกฝาย อยูในระดับมาก โดยรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๙๙ โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ในหัวขอ การนํา
ระบบมาใช ทําใหการจัดซื้อจัดจางมีความโปรงใสและตรวจสอบกระบวนการทํางานไดอยาง
มปีระสทิธภิาพมากขึ้นมคีาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๘



๓๒

ตารางที่ ๔.๓.๒ แสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดานการประหยัดงบประมาณ เปรียบเทียบกับการจัดซื้อจัดจาง
โดยวธิปีระกวดราคาแบบเดมิ

คําถาม

ระดับความคดิเห็นของทาน

คา
เฉ

ลี่ย

ระ
ดับ

กา
รแ

ปล
ผล

มา
กที่

สุด

มา
ก

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย

นอ
ยที่

สุด

๒ .  ด า น ก า ร ป ร ะ ห ยั ด
งบประมาณเปรียบเทียบกับ
การจั ด ซ้ื อจั ดจ า ง โดยวิ ธี
ประกวดราคาแบบเดิม
๒.๑ การนําระบบมาใชสามารถ
ลดคาใชจายในการดําเนินการ
ติดตอกับผูขายสินคาและบริการ
และลดตนทุนของเอกสาร

๕๑
๖๗.๑๑%

๒๑
๒๗.๖๓%

๔
๕.๒๖%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๔.๖๒ มากที่สุด

๒.๒ การนําระบบมาใชจะทําให
ประหยัดคาใชจายในการจัดซื้อ
จัดจางมากกวาเดมิ

๑๑
๑๔.๔๗%

๖๔
๘๔.๒๑%

๑
๑.๓๒%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๔.๑๓ มาก

๒.๓ การนําระบบมาใชทําให
ประหยัดเวลาและไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง

๑๖
๒๑.๐๕%

๕๒
๖๘.๔๒%

๕
๖.๕๘%

๓
๓.๙๕%

๐
๐.๐๐%

๔.๐๗ มาก

๒.๔ การนําระบบมาใชจะทําให
จัดซื้อจัดจางไดพัสดุที่มีคุณภาพ
ในราคาที่เหมาะสม

๕
๖.๕๘%

๖๖
๘๖.๘๔%

๕
๖.๕๘%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๔.๐๐ มาก

๒.๕ ขั้นตอนในการติดตอผูคา
หรอืผูรับจางที่ไดรับการคัดเลือก
ทําไดสะดวกรวดเร็วและไดพัสดุ
ที่มคุีณภาพในราคาที่เหมาะสม

๔
๕.๒๖%

๖๘
๘๙.๔๗%

๓
๓.๙๕%

๑
๑.๓๒%

๐
๐.๐๐%

๓.๙๙ มาก



๓๓

คําถาม

ระดับความคดิเห็นของทาน

คา
เฉ

ลี่ย

ระ
ดับ

กา
รแ

ปล
ผล

มา
กที่

สุด

มา
ก

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย

นอ
ยที่

สุด

๒ . ๖ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทํา
ใหลดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจาง

๑๔
๑๘.๔๒%

๕๖
๗๓.๖๘%

๖
๗.๘๙%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๔.๑๑ มาก

๒.๗ ขัน้ตอนในการจัดซื้อจดัจาง
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส
ไมมคีวามซับซอนยุงยาก

๗
๙.๒๑%

๕๙
๗๗.๖๓%

๘
๑๐.๕๓%

๒
๒.๖๓%

๐
๐.๐๐%

๓.๙๓ มาก

เฉลี่ยรวม ๔.๑๗ มาก

จากตารางที่ ๔.๓.๒ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับ
การประหยัดงบประมาณ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นดวยมากที่สุด ในเรื่องการนําระบบมาใชสามารถลดคาใชจายในการดําเนินการ
ตดิตอกับผูขายสนิคาและบรกิาร และลดตนทุนของเอกสาร มคีาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๒

สวนที่ ๔ ปญหาและอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจาง โดยวธีิการทางอเิล็กทรอนกิส
ตารางที่ ๔.๔.๑ ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ปญหาและอุปสรรค
ของการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ดานบุคลากรฝายจัดซื้อจัดจาง

คําถาม

ระดับความคดิเห็นของทาน

คา
เฉ

ลี่ย

ระ
ดับ

กา
รแ

ปล
ผล

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

เห็
นด

วย

คอ
นข

าง
เห็

นด
วย

ไม
เห็

นด
วย

ไม
เห็

นด
วย

อย
าง

ยิ่ง

๑. ดานบุคลากรฝายจัดซ้ือจัดจาง
๑.๑ ขาดทักษะและความชํานาญ
ในการใชคอมพวิเตอรและ
โปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจาง

๒
๒.๖๓%

๑๘
๒๓.๖๘%

๓๘
๕๐.๐๐%

๙
๑๑.๘๔%

๙
๑๑.๘๔%

๒.๙๓ คอน
ขางเห็น

ดวย



๓๔

คําถาม

ระดับความคดิเห็นของทาน

คา
เฉ

ลี่ย

ระ
ดับ

กา
รแ

ปล
ผล

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

เห็
นด

วย

คอ
นข

าง
เห็

นด
วย

ไม
เห็

นด
วย

ไม
เห็

นด
วย

อย
าง

ยิ่ง

โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส
๑.๒ ขาดความรูและความเขาใจ
ในระบบ e-Auction อันเนื่องมาจาก
ขาดการอบรมเพื่อใชระบบไม
เพยีงพอและเหมาะสม

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๑๐
๑๓.๑๖%

๖๖
๘๖.๘๔%

๑.๑๓ ไมเห็น
ดวย

๑.๓ การไมยอมรับระบบ
e-Auction ของบุคลากร

๒
๒.๖๓%

๒๐
๒๖.๓๒%

๑๑
๑๔.๔๗%

๓๗
๔๘.๖๘%

๒๘
๓๖.๘๔%

๑.๗๘ ไมเห็น
ดวย

๑.๔ ไมสามารถแกไขปญหาของ
การปฏบิัตงิานที่เกิดขึ้นจากการ
ใชระบบจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีาร
ทางอเิล็กทรอนกิสไดอยางมี
ประสทิธภิาพ

๑
๑.๓๒%

๓
๓.๙๕%

๔๗
๖๑.๘๔%

๑๖
๒๑.๐๕%

๙
๑๑.๘๔%

๒.๖๒ คอน
ขางเห็น

ดวย

เฉลี่ยรวม ๒.๑๒ ไมเห็น
ดวย

จากตารางที่ ๔.๔.๑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวม
ในเรื่องปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดานบุคลากร
ฝายจัดซื้อจัดจาง อยูในระดับ ไมเห็นดวย มคีาเฉลี่ยเทากับ ๒.๑๒ โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในหัวขอ ขาดทักษะและความชํานาญในการใชคอมพิวเตอร
และโปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส มคีาเฉลี่ยเทากับ ๒.๙๓



๓๕

ตารางที่ ๔.๔.๒ ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ปญหาและอุปสรรค
ของการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ดานกฎระเบยีบและขัน้ตอน

คําถาม

ระดับความคดิเห็นของทาน

คา
เฉ

ลี่ย

ระ
ดับ

กา
รแ

ปล
ผล

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

เห็
นด

วย

คอ
นข

าง
เห็

นด
วย

ไม
เห็

นด
วย

ไม
เห็

นด
วย

อย
าง

ยิ่ง

๒.ดานกฎระเบยีบและขั้นตอน
๒.๑ ขาดคูมือในการปฏิบัติงาน
ที่วาดวยกฎ ระเบยีบและวิธีการปฏิบัติ
ใ น ก า ร ป ร ะ มู ล โ ด ย วิ ธี ก า ร
ทางอเิล็กทรอนกิสที่ชัดเจนจากภาครัฐ

๑
๑.๓๒%

๘
๑๐.๕๓%

๑๓
๑๗.๑๑%

๔๗
๖๑.๘๔%

๗
๙.๒๑%

๒.๓๓
ไมเห็น
ดวย

๒.๒ มีขั้นตอนการดําเนินการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ม า ก ก ว า วิ ธี
ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง  โ ด ย วิ ธี
ประกวดราคาแบบเดมิ

๒๒
๒๘.๙๕%

๔๗
๖๑.๘๔%

๗
๙.๒๑%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๔.๒๐ เห็นดวย

๒.๓ กฎ ระเบียบการจัดซื้อมี
การแก ไขป รับปรุงอยู ตลอด
ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ไ ม ชั ด เ จ น
ในขัน้ตอนการดําเนนิการจัดซื้อ

๒
๒.๖๓%

๑๘
๒๓.๖๘%

๔๓
๕๖.๕๘%

๑๓
๑๗.๑๑%

๐
๐.๐๐%

๓.๑๒
คอนขาง
เห็นดวย

๒.๔ การกําหนดรายละเอียด
วธิกีารและเงื่อนไขในการประมูล
ไมชัดเจนทําใหผูเขารวมประมูล
เสยีโอกาสในการเขารวมประมูล

๒๖
๓๔.๒๑%

๔๘
๖๓.๑๖%

๒
๒.๖๓%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๔.๓๐ เห็นดวย

๒.๕ การประกาศเชิญชวน
ผู เขารวมประมูลใหเวลานอย
และมแีหลงกระจายขอมูลนอย

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๑๐
๑๓.๑๖%

๔๑
๕๓.๙๕%

๒๕
๓๒.๘๙

%
๑.๘๐

ไมเห็น
ดวย

เฉลี่ยรวม ๓.๑๕
คอนขาง
เห็นดวย



๓๖

จากตารางที่ ๔.๔.๒ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปญหา
และอุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดานกฎระเบียบและขั้นตอน
อยูในระดับคอนขางเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๑๕ โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มรีะดับความคดิเห็นมากที่สุดในหัวขอ การกําหนดรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขในการประมูล
ไมชัดเจนทําใหผูเขารวมประมูลเสยีโอกาสในการเขารวมประมูล มคีาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๐

ตารางที่ ๔.๔.๓ ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ปญหาและอุปสรรค
ของการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ดานผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส

คําถาม

ระดับความคดิเห็นของทาน

คา
เฉ

ลี่ย

ระ
ดับ

กา
รแ

ปล
ผล

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

เห็
นด

วย

คอ
นข

าง
เห็

นด
วย

ไม
เห็

นด
วย

ไม
เห็

นด
วย

อย
าง

ยิ่ง
๓. ดานผูใหบริการตลาดกลาง
อเิล็กทรอนกิส
๓.๑ ไมไดจัดเตรียมระบบและ
อุปกรณที่จําเปนในการประมูล
ใหครบถวน

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๖๕
๘๕.๕๓%

๑๑
๑๔.๔๗%

๑.๘๖ ไมเห็นดวย

๓ .๒ ผู ใหบริการตลาดกลาง
อเิล็กทรอนกิสไมมคีวามเช่ียวชาญ
ในการใชเครื่องมอืและอุปกรณ

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๗๐
๙๒.๑๑%

๖
๗.๘๙%

๑.๙๒ ไมเห็นดวย

๓ . ๓ จั ด ส ง ผ ล ก า ร ป ร ะ มู ล
ใหคณะกรรมการของผูซื้อลาชา

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๖๔
๘๔.๒๑%

๑๒
๑๕.๗๙%

๑.๘๔ ไมเห็นดวย

๓.๔ ไมดูแล Back up ระบบ
ใหสมบูรณระหวางดําเนนิการประมูล

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๖๔
๘๔.๒๑%

๑๒
๑๕.๗๙%

๑.๘๔ ไมเห็นดวย

๓.๕ เจาหนาที่ผูใหบริการตลาด
กลางไมสามารถใหคําแนะนํา
ที่ ถู กต อ งและ เป นประ โยชน
แกผูรับบริการ

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๓๑
๔๐.๗๕%

๔๕
๕๙.๒๑%

๑.๔๑ ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

เฉลี่ยรวม ๑.๗๗ ไมเห็นดวย



๓๗

จากตารางที่ ๔.๔.๓ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวม
ในเรื่องปญหา และอุปสรรค ดานผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส อยูในระดับไมเห็นดวย
มีคาเฉลี่ย ๑.๗๗ โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ในหัวขอ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสไมมีความเช่ียวชาญในการใชเครื่องมือและอุปกรณ
มคีาเฉลี่ยเทากับ ๑.๙๒

ตารางที่ ๔.๔.๔ ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ปญหาและอุปสรรค
ของการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ปญหาดานเครื่องมือและอุปกรณของ
ผูใหบรกิารตลาดกลาง

คําถาม

ระดับความคดิเห็นของทาน

คา
เฉ

ลี่ย

ระ
ดับ

กา
รแ

ปล
ผล

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

เห็
นด

วย

คอ
นข

าง
เห็

นด
วย

ไม
เห็

นด
วย

ไม
เห็

นด
วย

อย
าง

ยิ่ง
๔. ดานเครื่องมอืและอุปกรณของผูใหบรกิารตลาดกลาง
๔.๑ เครื่องมือและอุปกรณมีไม
เพยีงพอตอการใชงานในการประมูล

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๕๕
๗๒.๓๗%

๒๑
๒๗.๖๓%

๑.๗๒
ไมเห็น
ดวย

๔.๒ เครื่องมือ อุปกรณ และ
ซอฟแวรที่ ใช ในการประมูลมี
ประสทิธภิาพต่ํากวามาตรฐาน

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๒๘
๓๖.๘๔%

๔๘
๖๓.๑๖%

๑.๓๗
ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง

๔.๓ คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ที่ใชมสีภาพเกาลาสมัย

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๑๙
๒๕.๐๐%

๒๐
๒๖.๓๒%

๓๗
๔๘.๖๘%

๑.๗๖
ไมเห็น
ดวย

๔.๔ ไมไดจัดเตรียมคอมพิวเตอร
และอุปกรณสํารองกรณี เ กิด
ปญหาเก่ียวกับระบบ

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๗
๙.๒๑%

๔๘
๖๓.๑๖%

๒๑
๒๗.๖๓%

๑.๘๒
ไมเห็น
ดวย

เฉลี่ยรวม ๑.๖๗
ไมเห็น
ดวย

จากตารางที่ ๔.๔.๔ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมในเรื่อง
ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดานเครื่องมือ
และอุปกรณของผูใหบริการตลาดกลาง อยูในระดับไมเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ ๑.๖๗



๓๘

โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในหัวขอ ไมไดจัดเตรียม
คอมพวิเตอรและอุปกรณสํารอง กรณเีกดิปญหาเกี่ยวกับระบบมคีาเฉลี่ยเทากับ ๑.๘๒

ตารางที่ ๔.๔.๕ ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ปญหาและอุปสรรค
ของการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดานระบบการประมูลดวยระบบ
อเิล็กทรอนกิส

คําถาม

ระดับความคดิเห็นของทาน

คา
เฉ

ลี่ย

ระ
ดับ

กา
รแ

ปล
ผล

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

เห็
นด

วย

คอ
นข

าง
เห็

นด
วย

ไม
เห็

นด
วย

ไม
เห็

นด
วย

อย
าง

ยิ่ง

๕. ดานระบบการประมูล
โดยวธีิการทางอเิล็กทรอนกิส
๕ . ๑ ค ว า ม เ ร็ ว ข อ ง ร ะ บ บ
การเช่ือมตออนิเตอรเน็ตลาชา

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๗๑
๙๓.๔๒%

๕
๖.๕๘%

๑.๙๓
ไมเห็น
ดวย

๕.๒ ความลาชาในการสงและ
แสดงผลขอมูล

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๗๑
๙๓.๔๒%

๕
๖.๕๘%

๑.๙๓
ไมเห็น
ดวย

๕ . ๓ ข อ มู ล ไ ม มี ม า ต ร ฐ า น
ดานความปลอดภัยที่เหมาะสม

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๗๑
๙๓.๔๒%

๕
๖.๕๘%

๑.๙๓
ไมเห็น
ดวย

๕ . ๔ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
เกิด ERROR ในขณะดําเนนิการประมูล

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๗๑
๙๓.๔๒%

๕
๖.๕๘%

๑.๙๓
ไมเห็น
ดวย

๕.๕ ระบบไมสามารถทําใหซื้อสินคา
หรอืบริการไดงายกวาระบบเดมิ

๒๘
๓๖.๘๔%

๔๐
๕๒.๖๓%

๘
๑๐.๕๓%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๔.๒๖ เห็นดวย

๕ . ๖ การนํ าระบบมาใช ทํ าให
ไมสามารถลดเวลาในการปฏบัิติงานได

๓๗
๔๘.๖๘%

๓๙
๕๑.๓๒%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๔.๔๙ มาก

เฉลี่ยรวม ๒.๗๕
คอนขาง
เห็นดวย

จากตารางที่ ๔.๔.๕ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวม
ในเรื่อง ปญหาและอุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดานระบบ
การประมูล โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส อยูในระดับ คอนขางเห็นดวย มคีาเฉลี่ยเทากับ ๒.๗๕



๓๙

สวนที่ ๕ ความพงึพอใจตอผูใหบรกิารตลาดกลาง
ตารางที่ ๔.๕.๑ แสดงระดับความพงึพอใจตอผูใหบรกิารตลาดกลาง

คําถาม

ระดับความคดิเห็นของทาน

คา
เฉ

ลี่ย

ระ
ดับ

กา
รแ

ปล
ผล

มา
กที่

สุด

มา
ก

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย

นอ
ยที่

สุด

๑. การประมูล โดยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ( e-Auction)
จําเปนตองใชผูใหบริการตลาด
กลางอเิล็กทรอนกิส

๖๗
๘๘.๑๖%

๗
๙.๒๑%

๒
๒.๖๓%

๐
๐.๐๐%

๐
๐.๐๐%

๔.๘๖ มาก
ที่สุด

๒. การดําเนินการประมูล เชน
มาตรฐานขั้นต่ําของสถานที่จัด
ประมูลอุปกรณตางๆ ตามที่
มาตรฐานกําหนดไวเปนอยางมี
ประสิทธิภาพ ทํ า ได อย า ง
สะดวกและรวดเร็ว

๓
๓.๙๕%

๕๓
๖๙.๗๔%

๑๔
๑๘.๔๒%

๕
๖.๕๘%

๑
๑.๓๒%

๔.๓๐ มาก

๓.  ผู ใ ห บ ริ กา รตล าดกลา ง
อิเล็กทรอนิกส ไดใหคําแนะนํา
เก่ียวกับสินคาตลอดจนวิธีการ
ประมูลที่เหมาะสม ทําใหราชการ
ไดรับประโยชนสูงสุด

๙
๑๑.๘๔%

๕๗
๗๕.๐๐%

๘
๑๐.๕๓%

๒
๒.๖๓%

๐
๐.๐๐%

๔.๐๔ มาก

๔ .  ผู ใ ห บ ริ ก า ร ต ล า ด ก ล า ง
อิเล็กทรอนิกสไดจัดใหมีการอบรม
ผู ข าย เกี่ ย วกับขั้ นตอนการ ทํ า
e-Auction ตลอดจนการใช
โปรแกรมทําใหการประมูลมีความ
สะดวก รวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ

๙
๑๑.๘๔%

๑๓
๑๗.๑๑%

๒๑
๒๗.๖๓%

๒๔
๓๑.๕๘%

๙
๑๑.๘๔%

๓.๓๔ ปาน
กลาง

๕. การเสาะหาผูขายสินคาหรือ
ผูคาและบริการจัดซื้อสินคาตาม
ความตองการของสวนราชการ

๑๒
๑๕.๗๙%

๑๙
๒๕.๐๐%

๒๒
๒๘.๙๕%

๒๑
๒๗.๖๓%

๒
๒.๖๓%

๓.๐๓ ปาน
กลาง



๔๐

คําถาม

ระดับความคดิเห็นของทาน
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ระ
ดับ

กา
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ปล
ผล

มา
กที่

สุด

มา
ก

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย

นอ
ยที่

สุด

ผานตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทําใหเกิดการเปรียบเทียบราคา
ของสินคาหรือบริการที่ประหยัด
ที่สุดกอนตัดสนิใจสั่งซื้อ

เฉลี่ยรวม ๓.๙๑ มาก

จากตารางที่ ๔.๕.๑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความพึงพอใจตอผูใหบริการตลาด
กลางโดยรวมอยูในระดับ เห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๑ โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เห็นดวยมากที่สุด ในหัวขอ การประมูล โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส (e-Auction) จําเปนตองใชผูให
บริการตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส มคีาเฉลีย่เทากับ ๔.๘๖



๔๑

บทท่ี ๕

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล

การคนควาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” ครั้งนี้ คณะผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจาก
การตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางเจาหนาที่พสัดุที่สังกัดในมหาวทิยาลัยเชียงใหม จํานวน ๗๖ คน

สรุปผลการวจัิย

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของเจาหนาที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส” สรุปผลไดดังนี้

๑. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
๗๗.๖๓ มีอายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป คิดเปนรอยละ ๔๔.๗๔ มีการศึกษาอยูในระดับ
ปรญิญาตร/ีเทยีบเทาปรญิญาตร ีคดิเปนรอยละ ๘๙.๔๗ สังกัดอยูในสวนงานวิชาการ
ขนาดใหญ คิดเปนรอยละ ๓๙.๔๗ และปฏิบัติงานมาแลวมากกวา ๑๐ ป คิดเปนรอยละ
๕๑.๓๒

๒. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ความรูความเขาใจของเจาหนาที่พัสดุตอขั้นตอน
วิธีการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความรูความเขาใจตอขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
โดยรวมในระดับมาก มคีาเฉลี่ย ๐.๙๓

๓. ผลการวิ เคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการ
ทางอเิล็กทรอนกิส



๔๒

๓.๑ ดานความโปรงใสตรวจสอบได ปองกันการฮั้วประมูลหรือผูกขาด
เพิ่มโอกาสในการแขงขัน เพิ่มความเปนธรรมกับทุกฝายเปรียบเทียบกับ
การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีประกวดราคาแบบเดิม พบวา ความคิดเห็น
โดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๙
โดยผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุด ในหัวขอ การนําระบบมาใชทําให
การจัดซื้อจัดจางมีความโปรงใส และตรวจสอบกระบวนการทํางานได
อยางมปีระสทิธภิาพมากขึ้น มคีาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๘

๓.๒ ดานการประหยัดงบประมาณเปรียบเทียบกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
ประกวดราคาแบบเดมิ พบวา ความคดิเห็นโดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ เห็นดวยมากที่สุดในหัวขอ ในเรื่องการนําระบบมาใชสามารถ
ลดคาใชจายในการดําเนินการติดตอกับผูขายสินคาและบริการ และลดตนทุน
ของเอกสาร มคีาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๒

๔. ผลการวิ เคราะหขอมูล เกี่ ยวกับปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ าง
โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส

๑. ดานบุคลากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยูในระดับ ไมเห็นดวย มีคาเฉลี่ย ๒.๑๒ โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ในหัวขอ ขาดทักษะและความชํานาญในการใช
คอมพิวเตอรและโปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๒.๙๓

๒. ดานกฎระเบยีบและขัน้ตอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นโดยรวม
อยูในระดับคอนขางเห็นดวย มคีาเฉลี่ยเทากับ ๓.๑๕ โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ในหัวขอ การกําหนดรายละเอียด
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วิธีการและเงื่อนไขในการประมูล ไมชัดเจนทําใหผูเขารวมประมูลเสียโอกาส
ในการเขารวมประมูล มคีาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๐

๓. ดานผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยู ในระดับไม เห็นดวย มีคาเฉลี่ ยเทากับ ๑.๗๗
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในหัวขอ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสไมมีความเช่ียวชาญในการใชเครื่องมือ
และอุปกรณ มคีาเฉลี่ยเทากับ ๑.๙๒

๔. ดานเครื่องมือและอุปกรณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
โดยรวม อยูในระดับไมเห็นดวย มีคาเฉลี่ย ๑.๖๗ โดยผูตอบแบบสอบถาม
เห็นดวยมากที่สุดในหัวขอ ไมไดจัดเตรียมคอมพิวเตอรและอุปกรณสํารอง
กรณเีกดิปญหาเกี่ยวกับระบบ มคีาเฉลี่ย ๑.๘๒

๕. ดานระบบการประมูล โดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส  พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคดิเห็นโดยรวมในระดับคอนขางเห็นดวย มีคาเฉลี่ย
๒.๗๕ โดยผูตอบแบบสอบถาม มีความเห็นมากที่สุดในหัวขอ การนําระบบมาใช
ทําใหไมสามารถลดเวลาในการปฏบิัตงิานได มคีาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๙

๕. ความพึงพอใจตอผูใหบริการตลาดกลาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๑ โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดในหัวขอ
การประมูลดวยอิเล็กทรอนิกส จําเปนตองใชผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
มคีาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๖

อภปิรายผล
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส” สามารถนํามาอภปิรายผลไดดังตอไปนี้
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๑. ผลการวิจัย พบวา เจาหนาที่พัสดุที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ มีความรูความเขาใจ
ตอขัน้ตอนการจดัซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ในระดับมาก

๒. ความคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส
ดานความโปรงใสตรวจสอบได  ปองกันการฮ้ัวประมูลหรือผูกขาด เพิ่มโอกาส

ในการแขงขัน เพิ่มความเปนธรรมกับทุกฝาย เปรียบเทียบกับการจัดซื้อ จัดจาง
โดยวิธีประกวดราคาแบบเดิม ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นมากในหัวขอ การนําระบบมาใชในการจัดซื้อจัดจาง จะชวยให
การปฏิบัติงานถูกตอง ตามระเบียบและทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย , ทําให
การจัดซื้อจัดจาง มคีวามโปรงใสและตรวจสอบกระบวนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
, ทําใหทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑแตละประเภทในดานคุณสมบัติและสวนประกอบ
กอน สอดคลองกับ (กรมบัญชีกลาง ; ๒๕๔๕) ระบบ e-Auction หลังจากที่ไดมกีารดําเนนิการใชระบบ
นี้แลว พบวาประโยชนที่ไดรับมทีัง้ตอผูคาและหนวยงานตางๆ ซึ่งหนวยงานนั้นสามารถจัดหาสินคา
และบริการไดอยางรวดเร็วกวาวิธีการจัดหาแบบเดิม ซึ่ งการจัดหาแบบใหม เชื่อกันวา
มคีวามโปรงใส และสามารถเขาไปตรวจสอบรายละเอยีดได

ดานการประหยัดงบประมาณเปรียบเทียบกับการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีประกวด
ราคาแบบเดิม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับในระดับมาก สอดคลองกับ
(บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ; ๒๕๔๗) ใหความสําคัญและมุงเนนที่จะพัฒนาดําเนินการ
และปรับปรุงองคกร คอื การนําวธิกีารจัดซื้อจัดหาโดยระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชโดยไดประกาศใช
ระเบียบและขอกําหนดการพัสดุ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดหา
โดยวธิกีารผานทางอเิล็กทรอนิกส โดยเพิ่มวิธีการประมูลผานทางอิเล็กทรอนิกส เปนอีกทางเลือก
หนึ่งสําหรับการจัดหา ซึ่งวิธีดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อสินคาและบริหารไดในราคาที่ต่ําลง
ประหยัดคาใชจายในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ลดปริมาณสินคาคงคลัง และเพื่อปรับปรุง
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และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง โดยไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาเพื่อรองรับวิธีการ
ดําเนนิงานดังกลาวภายใตชื่อ “โครงการพาณชิยอเิล็กทรอนกิส”

๓. ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมในปญหาดานกฎระเบียบ

และขั้นตอนมากที่สุด โดยมี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ในหัวขอการกําหนดรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขในการประมูลไมชัดเจนทําใหผูเขารวมประมูล
เสีย โอกาสในการเขารวมประมูล ทําใหมี ผู เ ข ามาเสนอราคานอยราย สอดคลองกับ
(ชุตวิรรณ ประดับธนกจิ ; ๒๕๔๙) ทําการศึกษาสภาพปญหาและความตองการจัดหาพัสดุภาครัฐ
โดยวิธีประมูลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) พบวาในดานกฎระเบียบและขั้นตอนมีปญหา
เรื่องผูคาผานการคัดเลือกเขามาเสนอ ราคามีนอยราย หนวยงานภาครัฐตองการใหมีการเพิ่ม
การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ใหทั่วถงึ

๔. ความพึงพอใจตอผูใหบริการตลาดกลาง ผูตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก  โดยทุกหัวขอผูตอบแบบสอบความมีความคิดเห็นในระดับมาก และมีความเห็นมาก
ที่สุดในหัวขอ การประมูลโดยอิเล็กทรอนิกส(e-Auction) จําเปนตองใชผูใหบริการตลาดกลาง
อเิล็กทรอนกิส
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 สูงกวาปริญญาตรี  อื่น ๆ (ระบุ)....................................

๔. ขนาดของหนวยงานที่ทานสังกัด
๑. สวนงานวิชาการขนาดใหญ (คณะเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวทิยาศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะแพทยศาสตร)
๒. สวนงานวชิาการขนาดกลาง (คณะเทคนคิการแพทย คณะพยาบาลศาสตร คณะเศรษฐศาสตร

คณะเภสัชศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร  คณะสังคมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
๓. สวนงานวิชาการขนาดเล็ก (วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะการสื่อสารมวลชน

คณะนติศิาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสตัวแพทย คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร บัณฑติวทิยาลยั
คณะวจิติรศลิป)

๔. สวนงานอื่นๆ (สน.สงเสริมศลิปวัฒนธรรม สน.บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ สน.พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สน.บริการวชิาการ สถาบันวจิัยสังคม สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาํนักหอสมดุ สน.ทะเบยีนประมวลผล
และสถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรและสุขภาพ)

๕. ระยะเวลาในการปฏบิัตงิานในสังกัดหนวยงาน
 นอยกวา ๓ ป  ตัง้แต ๓-๕ ป  ตัง้แต ๖-๑๐ ป  มากกวา ๑๐ ป
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สวนท่ี ๒ เจาหนาท่ีพัสดุมคีวามรูความเขาใจตอขั้นตอนวธีิการจัดซ้ือจัดจาง โดยวธีิการทางอเิล็กทรอนกิส
คําชี้แจง : ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย หนาขอความท่ีตรวจกับความรูความเขาใจของทาน

(กรุณาตอบใหครบทุกขอ)

คําถาม
ความรู ความเขาใจ
ทราบ ไมทราบ

๑. e-Auction หมายถึง วธิกีารจัดหาพัสดุโดยผานทางระบบอนิเตอรเน็ต
๒. e-Auction เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริการที่มีมูลคาสูงหรือปริมาณมาก
แตมคีวามซับซอนของสนิคาไมมาก
๓. การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนใหเกิดการแขงขันของผูคา
และความเปนธรรม
๔. การจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสสามารถเสนอราคาไดไมจํากัดคร้ัง
๕. ระบบจัดซื้อจัดจางอเิล็กทรอนกิสที่นํามาใชมมีาตรฐานเดยีวกันทั่วประเทศ
๖. เว็บไซดขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ที่ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับการบริหารพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คือ www.gprocurement.go.th
๗. วงเงนิเร่ิมตนในการประมูลใหใชวงเงนิงบประมาณที่ไดรับในการจัดหาพัสดุนัน้ๆ
๘. ผูที่เก่ียวของในกระบวนการ คือ ผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนกิสและผูคา
๙. รายช่ือผูคาทีผ่านการคัดเลอืกทางเทคนคิใหประกาศทางเว็บไซตของสวนราชการผูตองการ
จัดหาพัสดุ และเว็บไซตของศูนยจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๑๐. ระบบประมูลออนไลนแบบ English Reverse Auction เปนการประมูลที่ผูซื้อจะทราบ
สถานะของการประมูลวาผูที่เสนอต่ําสุด เสนอราคาเทาไร แตผูเขาประมูลจะไมทราบช่ือของผู
เขาประมูลรายอื่นๆ
๑๑. การตัดสนิใจเลอืกจัดซื้อหรอืจัดจางจากผูคาใหพจิารณาจากขอเสนอทางราคาเปนหลัก
๑๒. การ Log In เขาระบบตองเปนผูที่มสีทิธิ์และไดรับอนุญาตเทานัน้
๑๓. ใหคณะกรรมการ e-Auction เขารวมสังเกตการณ ณ ที่ทําการของผูใหบริการตลาดกลางฯ
จนเสร็จสิ้นการประมูล
๑๔. เมื่อเร่ิมเปดประมูล ผูประมูลจะตองเสนอราคาภายใน ๑๕ นาทีแรก ของการประมูล
อยางนอยรายละ ๑ คร้ัง
๑๕. ระยะเวลาในการประมูล ไมควรเกิน ๑ ช่ัวโมง (ไมรวมการขยายเวลาในการปดประมูล)
๑๖. หากชวงราคาประมูลขัน้ต่ํา (รายหนวย) รอยละ ๓ ไมเหมาะสมกับการจัดประมูลพัสดุนั้น ๆ
ใหหารอืกับผูใหบริการตลาดกลางฯ เสนอชวงราคาขัน้ต่ําที่เหมาะสมกับลักษณะพัสดุและวงเงนิ
ที่จัดหาพัสดุในแตละคร้ัง
๑๗. การประมูลจะปดเมื่อไมมผีูใดเสนอประมูลในระยะเวลา ๕ นาทสีุดทาย
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สวนท่ี ๓ ทานมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง โดยวธีิการทางอเิล็กทรอนกิส
คําชี้แจง : ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  หนาขอความท่ีทานเห็นวาตรงมากท่ีสุด
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๑. ดานความโปรงใสตรวจสอบได  ปองกันการฮั้วประมูลหรือ
ผูกขาด เพิ่มโอกาสในการแขงขัน เพิ่มความเปนธรรมกับทุกฝาย
เปรยีบเทียบกับการจัดซ้ือจัดจาง โดยวธีิประกวดราคาแบบเดิม
๑.๑ การนําระบบมาใชในการจัดซื้อจัดจาง จะชวยใหการปฏิบัติงาน
ถูกตองตามระเบียบและทํา ใหการทํางานประสบผลสํา เ ร็จ
ตามเปาหมาย
๑.๒ การนําระบบมาใชทําใหการจัดซื้อจัดจางมีความโปรงใส
และตรวจสอบกระบวนการทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพมากขึ้น
๑.๓ การนําระบบมาใชทําใหทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑแตละ
ประเภทในดานคุณสมบัตแิละสวนประกอบกอนตัดสนิใจซื้อมากขึ้น
๑.๔ ขั้นตอนในการยื่นขอเสนอของผูคา/ผูรับจางสามารถทําผาน
ระบบไดรวดเร็ว
๑.๕ ขัน้ตอนการจัดทําใบขอซื้อ/ขอจาง รวมทั้งขั้นตอนการอนุมัติตางๆ
ทําไดอยางรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ
๒. ดานการประหยัดงบประมาณเปรยีบเทียบกับการจัดซ้ือจัดจาง
โดยวธีิประกวดราคาแบบเดิม
๒.๑ การนําระบบมาใชสามารถลดคาใชจายในการดําเนินการติดตอ
กับผูขายสนิคาและบริการ และลดตนทุนของเอกสาร
๒.๒ การนําระบบมาใชจะทําใหประหยัดคาใชจายในการจัดซื้อ
จัดจางมากกวาเดมิ
๒.๓ การนําระบบมาใชทําใหประหยัดเวลาและไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง
๒.๔ การนําระบบมาใชจะทําใหจัดซื้อจัดจางไดพัสดุที่มีคุณภาพใน
ราคาที่เหมาะสม
๒.๕ ขั้นตอนในการติดตอผูคาหรือผูรับจางที่ไดรับการคัดเลือกทําได
สะดวกรวดเร็วและไดพัสดุที่มคุีณภาพในราคาที่เหมาะสม
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๒.๖ การจัดซื้อจัดจ าง โดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกสทํ า ให
ลดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจาง
๒.๗ ขัน้ตอนในการจัดซื้อจดัจาง   โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส
ไมมคีวามซับซอนยุงยาก

สวนท่ี ๔ ปญหาและอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจาง โดยวธีิการทางอเิล็กทรอนกิส
คําชี้แจง : ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  หนาขอความท่ีทานเห็นวาตรงมากท่ีสุด
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๑. ดานบุคลากรฝายจัดซ้ือจัดจาง
๑.๑ ขาดทักษะและความชํานาญในการใชคอมพวิเตอรและโปรแกรม
ระบบจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส
๑.๒ ขาดความรูและความเขาใจในระบบ e-Auction อันเนื่องมาจาก
ขาดการอบรมเพื่อใชระบบไมเพยีงพอและเหมาะสม
๑.๓ การไมยอมรับระบบ e-Auction ของบุคลากร
๑.๔ ไมสามารถแกไขปญหาของการปฏบิัตงิานที่เกิดขึ้นจากการใช
ระบบจัดซื้อจัดจาง โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสไดอยางมี
ประสทิธภิาพ
๒. ดานกฎระเบยีบและขั้นตอน
๒.๑ ขาดคูมอืในการปฏบิัตงิานที่วาดวยกฎ ระเบยีบและวธิกีารปฏบิัติ
ในการประมูลโดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสที่ชัดเจนจากภาครัฐ
๒ . ๒ มี ขั้ น ต อ น กา รดํ า เ นิ น ก า รจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ม า กก ว า วิ ธี
การจัดซื้อจัดจาง โดยวธิปีระกวดราคาแบบเดมิ
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๒.๓ กฎ ระเบียบการจัดซื้อมีการแกไขปรับปรุงอยูตลอดทําใหเกิด
ความไมชัดเจนในขัน้ตอนการดําเนนิการจัดซื้อ
๒.๔ การกําหนดรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขในการประมูล
ไมชัดเจนทําใหผูเขารวมประมูลเสยีโอกาสในการเขารวมประมูล
๒.๕ การประกาศเชิญชวนผูเขารวมประมูลใหเวลานอย และมีแหลง
กระจายขอมูลนอย
๓. ดานผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส
๓.๑ ไมไดจดัเตรียมระบบและอุปกรณที่จําเปนในการประมูล
ใหครบถวน
๓.๒ ผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนกิสไมมคีวามเช่ียวชาญ
ในการใชเครื่องมอืและอุปกรณ
๓.๓ จัดสงผลการประมูลใหคณะกรรมการของผูซื้อลาชา
๓.๔ ไมดูแล Back up ระบบใหสมบูรณระหวางดําเนนิการประมูล
๔. ดานเครื่องมอืและอุปกรณของผูใหบรกิารตลาดกลาง
๔.๑ เครื่องมอืและอุปกรณมไีมเพยีงพอตอการใชงานใน การประมูล
๔.๒ เครื่องมอื อุปกรณ และซอฟแวรที่ใชในการประมูลมปีระสทิธภิาพ
ต่ํากวามาตรฐาน
๔.๓ คอมพวิเตอรและอุปกรณที่ใชมสีภาพเกาลาสมยั
๔.๔ ไมไดจัดเตรียมคอมพิวเตอรและอุปกรณสํารองกรณีเกิดปญหา
เก่ียวกับระบบ
๕. ดานระบบการประมูล โดยวธีิการทางอเิล็กทรอนกิส
๕.๑ ความเร็วของระบบการเช่ือมตออนิเตอรเน็ตลาชา
๕.๒ ความลาชาในการสงและแสดงผลขอมูล
๕.๓ ขอมูลไมมมีาตรฐานดานความปลอดภัยที่เหมาะสม
๕.๔ เครื่องคอมพวิเตอรเกิด ERROR ในขณะดําเนนิการประมูล
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๑. การประมูลดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) จําเปนตองใช
ผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส
๒. การดําเนนิการประมลู เชน มาตรฐานขัน้ต่าํของสถานทีจ่ัดประมูล
อุปกรณตางๆ ตามที่มาตรฐานกําหนดไวเปนอยางมปีระสทิธภิาพ
ทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
๓. ผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส ไดใหคําแนะนําเก่ียวกับ
สนิคาตลอดจนวธิกีารประมูลที่เหมาะสม ทําใหราชการไดรับ
ประโยชนสงูสดุ
๔. ผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิสไดจดัใหมกีารอบรมผูขาย
เก่ียวกับขัน้ตอนการทาํ e-Auction ตลอดจนการใชโปรแกรมทําใหการ
ประมูลมคีวามสะดวก รวดเร็วและมปีระสทิธิ
๕. การเสาะหาผูขายสนิคาหรอืผูคาและบริการจัดซื้อสนิคาตาม
ความตองการของสวนราชการผานตลาดกลางอเิล็กทรอนกิสทําให
เกิดการเปรียบเทยีบราคาของสนิคาหรอืบริการที่ประหยัดทีสุ่ด
กอนตัดสนิใจสั่งซื้อ



๕๕

ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สุกล นางทับทมิ วจนะพศิุทธิ์

วัน เดอืน ปเกดิ ๑๓ กันยายน ๒๕๑๒

ประวัตกิารศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐศาสตรมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๓๕ บรหิารธุรกจิบัณฑิต มหาวทิยาลัยพายัพ

ประวัตกิารทํางาน

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปจจุบัน พนักงานปฏบิัตงิาน(ดานพัสดุ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๑ นักวชิาการพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม



๕๖

ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สุกล นายศราวุธ บุญตัน

วัน เดอืน ปเกดิ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๔

ประวัตกิารศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๖ วทิยาศาสตรบัณฑติ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประวัตกิารทํางาน

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปจจุบัน พนักงานปฏบิัตงิาน(ดานพัสดุ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๒ เจาหนาที่สํานักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม



๕๗

ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สุกล นางอัญชนา ปญญาเปยง

วัน เดอืน ปเกดิ ๒๖ มถิุนายน ๒๕๒๓

ประวัตกิารศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๗ ศลิปศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัตกิารทํางาน

พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปจจุบัน พนักงานปฏบิัตงิาน(ดานพัสดุ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม


