
 

 

การเพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการจดัซ้ือส่วนทีไ่ม่ใช่เลนส์ (Non-Lens) 
1. นางสาวมลวิลัย์ วริิยา 60090183 2. ดร.จุฑาทพิย์ สุรารักษ์ 

บทคดัย่อ 
 บริษทั เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินการผลิตช้ินส่วนเลนส์
ในเขตปลอดภาษีอากร มีการสั่งซ้ือวตัุดิบและเคร่ืองจักรจากภายในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ขั้นตอน        
การท างานภายในแผนกจัดซ้ือค่อนข้างซับซ้อนและมักเกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยคร้ัง วิจัยฉบับน้ีจัดท าข้ึน          
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการโดยปรับปรุงขั้นตอนการท างานลดความผิดพลาดท่ีมักจะเกิดข้ึน                
น า Tree Diagram มาเป็นเคร่ืองมือในการคน้หาสาเหตุท่ีท าให้ความผิดพลาด วิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานโดยน าหลักการท่ีเก่ียวข้องมาปรับใช้ ผลการวิจัยน าเสนอแนวทางการปรับปรุงขั้นตอน        
การท างานจากเดิมกระบวนการจดัซ้ือมี 12 ขั้นตอน เพ่ิมข้ึนเป็น 13 ขั้นตอนและปรับรายละเอียดในการท างาน
ใหม่เพ่ือใหก้ารท างานภายในฝ่ายจดัซ้ือมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
1. บทน า (INTRODUCTION) 
 บริษทัเอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์แว่น 
นบัวา่เป็นองคก์รเอกชนขนาดใหญ่จึงตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายทางธุรกิจมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจุบนั
การแข่งขนัในโลกธุรกิจทวีความรุนแรงมากข้ึนท าให้องค์กรเอกชนทัว่โลกหันมาให้ความส าคญัการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต  การจัดซ้ือถือเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในห่วงโซ่
อุปทานมีผลต่อผลประกอบการขององคก์ร เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีใชจ่้ายเงินเพ่ือให้ไดสิ้นคา้หรือบริการมา
ขบัเคล่ือนกิจกรรมในองค์กร องค์กรขนาดใหญ่มกัมีกระบวนการจัดซ้ือท่ีซับซ้อนและมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย
หลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะเกิดความผิดพลาดซ่ึงน าไปสู่ความเสียหาย ทางผูว้ิจัยเห็นว่าความผิดพลาดนั้ นสามารถ
ด าเนินการแกไ้ขไดโ้ดยจะเสนอใหป้รับปรุงกระบวนการ น าทฤษฎีทางโลจิสติกส์ต่าง ๆ เขา้มามีบทบาทลดความ
ผิดพลาดเพ่ือใหก้ระบวนการจดัซ้ือมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

2.1 การจดัซ้ือ (Purchasing) 
  การจดัซ้ือ คือ การบริหารแหล่งทรัพยากรภายนอกองคก์รไดแ้ก่ สินคา้ งานบริการ ความสามารถ
และความรู้ ซ่ึงมีความส าคญัในการด าเนินงานขององคก์รเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
 2.2 การวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) 
 จากแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของ Michael E. Porter (1985) มองกิจกรรมในองค์กรออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ  กิจกรรมหลัก  ป ระกอบด้วย  Inbound Logistics, Operations, Outbound Logistics, Marketing and Sales 
Services กิ จ ก ร รม ส นั บ ส นุ น  ป ระก อ บ ด้ ว ย  Procurement, Technology Development, Human Resource 
Management, Firm Infrastructure  
 2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัลนี (Lean) 
 ลีน คือ เคร่ืองมือในการบริหารจดัการองคก์รเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยจะท าการเปล่ียนแปลงความสูญเปล่าไปการสร้างคุณค่าและปรับปรุงเปล่ียนแปลง
อยา่งไม่รู้จบ  (อนุวฒัน์ ศุภชุติกลุ อา้งถึงใน ชุติมา คงสุข. 2559 :17) ส าหรับความสูญเปล่า ตามแนวคิดลีนสามารถ



 

 

จ าแนกได ้8 ประการดงัน้ี การผลิตมากเกินความจ าเป็น การรอคอย ความสูญเปล่าจากการขนส่ง กระบวนการ      
ท่ีไม่จ าเป็น การจดัเก็บสินคา้คงคลงั ความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหว การผลิตท่ีเกิดของเสีย การใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรไม่เตม็ก าลงั  
 2.4 หลกัการ ECRS 
 หลักการ ECRS เป็นเทคนิคท่ีประกอบด้วยหลักการง่าย ๆ มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการท างานโดยจะเปล่ียนความสูญเปล่าไปสู่คุณค่ามีหลักการดังน้ี (ลัดดาวลัย์ นันทจินดา, 2559)           
การก าจดั การรวมกนั  การจดัใหม่ การท าใหง่้าย  
 2.5 แผนผงัต้นไม้ (Tree Diagrams) 
 แผนผงัตน้ไมเ้ร่ิมใชใ้นการวิเคราะห์หนา้ท่ีงานในวศิวกรรม ภายใตช่ื้อแผนผงัระบบ ในการสร้าง
แผนผงัตน้ไมใ้หเ้ร่ิมจากการก าหนดจุดประสงคท่ี์ตอ้งการและเขียนลงในกล่องดา้นซา้ยมือ จากนั้นใหท้ าการระดม
สมองผา่นการ์ดเพ่ือคน้หาวธีิการต่าง ๆ ท่ีสามารถท าใหบ้รรลุจุดประสงคน์ั้น (วบูิลย ์พงศพ์รทรัพย, 2558)  
 2.6 การจดัการความสัมพนัธ์กบัผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ 
 การบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการมีการพฒันาทั้ งทางตรง    
และทางอ้อม การบริหารความสัมพันธ์ทางตรงเกิดข้ึนในรูปแบบของการท างานร่วมกัน ส่วนการบริหาร
ความสมัพนัธ์ทางออ้มบุคลากรฝ่ายจดัซ้ือรักษาระดบัความสมัพนัธ์โดยการติดต่อส่ือสารมิใหห่้างเหิน  
 2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 วงศพทัธ์ อาบวารี (2552) ศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจดัหาวสัดุดว้ยแนวคิด
ลีน กรณีศึกษาบริษัทผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่เยือกแข็งโดยการใช้หลกัการ ECRS และหลกัการ Multi-skilled 
employee  หลงัจากปรับปรุงกระบวนการจดัหาวสัดุพบวา่ มีงานควรปรับปรุงทั้งส้ิน 10 งาน 
 พรพิมล จนัทสอน (2561) ศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นรวมถึงลดเวลาสูญ
เปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสัง่ซ้ือสินคา้ใหบ้ริษทัในเครือต่างประเทศ ใชเ้คร่ืองมือ 7 QC Tools ร่วมกบัแผนภาพ
กระบวนการไหลและการวิเคราะห์ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ พบวา่เวลาเฉล่ียท่ีใชใ้นกระบวนการลดลงเหลือ
เพียง 39.6 ส่งผลใหป้ราศจากความล่าชา้ในกระบวนการหลงัปรับปรุง 
3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการศึกษา 



 

 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีลกัษณะด าเนินงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชรู้ปแบบการศึกษาปรากฎการณ์วิทยา 
(Phenomenology Study) ซ่ึงขั้นตอนด าเนินวจิยัเร่ิมจากศึกษากระบวนการด าเนินงานของแผนกจดัซ้ือ หลงัจากนั้น
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อคน้หาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม แลว้จึงคน้หาความผิดพลาดในแผนก
จดัซ้ือต่อมาจึงเสนอแนวทางแกไ้ขความผิดพลาดในกระบวนการจดัซ้ือ แลว้จึงสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
โดยเก็บรวบรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกตการด าเนินงานและสอบถามขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีจดัซ้ือรวมถึงศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าแผนผงัตน้ไมม้าเป็นเคร่ืองมือในการคน้หา
สาเหตุของความผิดพลาด เม่ือทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงแลว้ทางผูว้ิจัยจะน าเสนอแนวทางการปรับปรุงอา้งอิง
หลกัการและทฤษฎีเขา้มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 4.1 กระบวนการจดัซ้ือในส่วนทีไ่ม่ใช่เลนส์ (ก่อนการปรับปรุง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กระบวนการจดัซ้ือในส่วนท่ีไม่ใช่เลนส์ (ก่อนการปรับปรุง) 



 

 

 จากภาพแสดงขั้นตอนของกระบวนการจัดซ้ือในส่วนท่ีไม่ใช่เลนส์ซ่ึงมีทั้ งหมด 12 ขั้นตอน          
เร่ิมจากผูบ้ริโภคติดต่อเจ้าหน้าท่ีจดัซ้ือระบุสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการแลว้เจา้หน้าท่ีจะคน้หาราคาท่ีถูกท่ีสุด
หลงัจากนั้นจึงส่งรายละเอียดใบเสนอราคาของผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการท่ีถูกเลือกให้ผูบ้ริโภคผ่านทาง E-Mail 
ผูบ้ริโภคมีหนา้ท่ีกรอกขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้หรือบริการเพื่อจดัท าใบขอซ้ือแลว้ระบบกลางจะส่งใบขอซ้ือ              
ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัซ้ือผา่นทาง E-Mail ในเวลา 4.00 น. และ 16.00 น. ของทุกวนั เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือจะดึงขอ้มูลใบขอซ้ือ
มาท ารายงานประจ าวนัและตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงออกใบสั่งซ้ือผ่านระบบ Oracle ต่อมาผูบ้ริหาร            
ท าการอนุมติัใบสั่งซ้ือซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือจะไดรั้บใบสั่งซ้ือท่ีอนุมติัแลว้ทาง E-Mail หลงัจากนั้นจึงจดัส่งเอกสาร
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ส่้งมอบสินคา้หรือบริการ ผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการตอบรับทราบใบสัง่ซ้ือและจดัส่งสินคา้
หรือใหบ้ริการตามใบสัง่ซ้ือแลว้จึงวางบิลรอรับการช าระเงินตามเครดิตเทอม  
 4.2 การวเิคราะห์ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการจดัซ้ือ 
  
  
  
  

 
 
 
  
  

 ภาพท่ี 3 การวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความผิดพลาดในกระบวนการจดัซ้ือ 
 จากภาพได้น าแผนผังต้นไม้มาใช้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริง พบว่ามี 5 สาเหตุ           
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีส่งต่อขอ้มูลท่ีผิด ความประมาทของผูบ้ริโภคภายใน ผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการละเลยต่อหนา้ท่ี  
ท่ีอยู ่E-Mail ของผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการในระบบผิด ขอ้มูลท่ีระบุในใบขอซ้ือไม่เพียงพอ การลดการท างาน   
ท่ีซ ้ าซอ้นในกระบวนการจดัซ้ือ  
 4.3 แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการจดัซ้ือ 
       4.3.1 เจ้าหน้าทีส่่งต่อข้อมูลทีผ่ดิ 
  ความผิดพลาดท่ีเกิดจากเจา้หน้าท่ีจดัซ้ือส่งต่อขอ้มูลผิด ผูว้ิจยัขอเสนอว่า การส่งต่อขอ้มูลใน
ขั้นตอนท่ี 3 นอกจากจะส่งต่อขอ้มูลให้ผูบ้ริโภคภายในแลว้ยงัจ าเป็นตอ้งให้ท าการส่งต่อขอ้มูลดงักล่าวให้ผูส่้ง
มอบสินค้าหรือบริการท่ีทางบริษัทเลือกท าการธุรกรรมด้วย ซ่ึงสามารถท าได้โดยใช้ฟังก์ชันส่งส าเนาถึง     
(Carbon Copy : Cc) ท่ีมีอยูใ่น E-Mail ถือเป็นการเพ่ิมผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  
        
 
 
 



 

 

  4.3.2 ความประมาทของผู้บริโภคภายใน (User) 
  ความผิดพลาดท่ีเกิดจากความประมาทของผูบ้ริโภคภายใน ผูว้ิจยัขอเสนอว่า ในขั้นตอนท่ี 6 
หลงัจากท่ีเจา้หน้าท่ีจดัซ้ือจดัท ารายงานประจ าวนัเสร็จให้เจา้หน้าท่ีท าการอพัโหลดรายงานดงักล่าวเขา้หน่วย
บนัทึกกลางของบริษทั (Drive P) ในเวลา 9.00 นาฬิกาของทุกวนั ผูบ้ริโภคภายในสามารถเปิดรายงานประจ าวนั
และแกไ้ขขอ้มูลใบขอซ้ือไดจ้นถึง 10.00 นาฬิกา การท าเช่นน้ีท าให้อตัราความผิดพลาดท่ีเกิดจากความประมาท
ของผูบ้ริโภคนอ้ยลง 
  4.3.3 ผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ (Supplier) ละเลยต่อหน้าที ่
  ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการละเลยต่อหน้าท่ี ผูว้ิจัยขอเสนอว่า        
ในการประเมินผูส่้งมอบสินค้าหรือบริการควรเพ่ิมปัจจัยความถ่ีในการตอบรับใบสั่งซ้ือ เป็นอีกหน่ึงปัจจัย          
ในการประเมิน เน่ืองจากการตอบรับใบสัง่ซ้ือเป็นการยนืยนัวา่ผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการรับรู้วา่มีใบสัง่ซ้ือฉบบัน้ี
เกิดข้ึนและจะด าเนินการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบสั่งซ้ือทุกประการ ยิง่ผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการมีอตัราการตอบรับ
ใบสั่งซ้ือมากยิ่งลดแนวโน้มการเกิดใบสั่งซ้ือตกคา้งรวมถึงการท านอกเง่ือนไขท่ีระบุ ซ่ึงหากผลการประเมิน      
ต  ่ากวา่ร้อยละ 80 อาจปรับลดปริมาณการสัง่ซ้ือเพื่อเป็นการตกัเตือนทางออ้ม  
  4.3.4 ทีอ่ยู่ E-Mail ของผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการในระบบผดิ 
  ความผิดพลาดเกิดข้ึนจากท่ีอยู ่E-Mail ของผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการในระบบผิด ผูว้จิยัเสนอ
ว่า จากวิธีการแกปั้ญหาในขอ้ท่ี 4.3.3 การเพ่ิมความถ่ีการตอบรับใบสั่งซ้ือ (Acknowledge) เป็นอีกหน่ึงปัจจัย     
ในการประเมินผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการ ซ่ึงการตอบรับดงักล่าวช่วยให้ฝ่ายสั่งซ้ือมัน่ใจไดว้า่ใบสั่งซ้ือดงักล่าว       
ผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการได้รับแล้วอย่างแน่นอน ในกรณีท่ีไร้การตอบรับจากผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการ   
ภายใน 5 วนัท าการ เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือควรติดตามใบสัง่ซ้ือโทรศพัทส์อบถามถึงสาเหตุและรีบจดัส่งใบสัง่ซ้ืออีกคร้ัง  
       4.3.5 ข้อมูลทีร่ะบุในใบขอซ้ือไม่เพยีงพอ 
  ความผิดพลาดเกิดข้ึนจากเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือกรอกขอ้มูลทางภาษีผิด ผูว้จิยัขอเสนอวา่ ในขั้นตอน
ท่ี 4 ท่ีวา่ดว้ยการท่ีผูบ้ริโภคภายในกรอกขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้หรือบริการเพ่ือจดัท าใบขอซ้ือ เขา้สู่ระบบ
ผูบ้ริโภคภายในตอ้งระบุเพ่ิมเติมในช่องหมายเหตุวา่สินคา้ท่ีตอ้งการนั้นจะถูกน าไปใชใ้นส่วนงานใดเพ่ือให้ง่าย
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือในการพิจารณาระบุอตัราภาษีในเบ้ืองตน้ 
       4.3.6 การลดการท างานทีซ่ ้าซ้อนในกระบวนการจดัซ้ือ 
  อา้งอิงจากกระบวนการจดัซ้ือในขั้นตอนท่ี 5 ระบบกลางส่งขอ้มูลใบขอซ้ือให้แก่เจา้หน้าท่ี
จัดซ้ือ ผ่านทาง E-Mail ในเวลา 4.00 น. และ 16.00 น. ผูว้ิจัยจึงขอเสนอว่า ควรปรับเวลาการจัดส่งใบขอซ้ือ       
โดยระบบกลางจดัส่งขอ้มูลใบขอซ้ือให้แก่เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือผ่าน E-Mail ในเวลา 4.00 น. ของทุกวนั เน่ืองจาก
ปริมาณใบขอซ้ือในช่วง 16.00 น. มีปริมาณท่ีนอ้ยมาก ๆ สามารถน าไปรวมกบัช่วง 4.00 น. ของวนัถดัไปได ้ 

 
 
 
 
 



 

 

4.4 กระบวนการจดัซ้ือในส่วนทีไ่ม่ใช่เลนส์ (หลงัการปรับปรุง) 
 ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบขั้นตอนในกระบวนการจดัซ้ือก่อนและหลงั 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากผลรวมของเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการ พบว่า การเพ่ิมขั้นตอนให้ผูบ้ริโภคตรวจสอบขอ้มูล     

ใบขอซ้ือ ท าให้ใชเ้วลาภาพรวมมากข้ึน แต่เวลาในขั้นตอนออกใบสั่งซ้ือแปรผนัตามจ านวนใบสั่งซ้ือ เฉล่ียแลว้
ออกเอกสารวนัละ 10-50 ฉบบั หากท าตามขั้นตอนท่ีระบุหลงัการปรับปรุงสามารถลดเวลาได ้37-317 นาที  
5. อภิปรายและสรุปผล (DISCUSSION/CONCLUSION) 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดการท างานซ ้ าซ้อนและความผิดพลาดในกระบวนการจัดซ้ือ      
โดยการศึกษากระบวนการจดัซ้ือ วิเคราะห์ขอ้มูลและน าทฤษฎีต่าง ๆ มาประยกุตใ์ช ้ไม่วา่จะเป็นการน าแผนผงั
ตน้มาไม้มาใช้หาสาเหตุความผิดพลาดท่ีแท้จริงในกระบวนการจัดซ้ือ รวมถึงน าทฤษฎีลีนมาลดการท างาน          
ท่ีซ ้ าซ้อนและหลกัการ ECRS มาปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการ จากผลการศึกษาจะพบว่าความผิดพลาด       
ในกระบวนการจดัซ้ือของบริษทักรณีศึกษาเกิดจาก  5 สาเหตุ ทางผูว้จิยัไดน้ าเสนอแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี  



 

 

 ในกรณีท่ีเกิดจากเจา้หนา้ท่ีส่งต่อขอ้มูลท่ีผิด ป้องกนัไดโ้ดยในขั้นตอนท่ี 3 ของกระบวนการจดัซ้ือ
ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัซ้ือท าการส่งส าเนาถึงผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการดว้ย ในกรณีท่ีเกิดจากความประมาทของผูบ้ริโภค
ป้องกันได้โดยเพ่ิมขั้นตอนให้ผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบขอ้มูลใบขอซ้ือด้วยตนเองอีกคร้ังภายใน 10.00 น.         
ในกรณีผูส่้งมอบสินคา้หรือบริการละเลยต่อหนา้ท่ี ปรับปรุงไดโ้ดยเพ่ิมปัจจยัในการประเมินการท างานของผูส่้ง
มอบสินคา้หรือบริการ คือ ความถ่ีในการตอบรับใบสั่งซ้ือ ในกรณีท่ีเกิดจากท่ีอยู ่E-Mail ของผูส่้งมอบสินคา้หรือ
บริการในระบบผิด ป้องกนัไดโ้ดยเจา้หน้าท่ีจดัซ้ือตอ้งด าเนินการติดตามโดยด่วน หากไร้การตอบรับใบสั่งซ้ือ
ภายใน 5 วนัท าการ ในกรณีท่ีเกิดจากเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือกรอกขอ้มูลทางภาษีผิด ปรับปรุงได้โดยใหผู้บ้ริโภคภายใน
ระบุเพ่ิมเติมว่าจะน าสินคา้ดงักล่าวไปใชง้านในส่วนใด เก่ียวขอ้งกบัการผลิตหรือไม่ในช่องหมายเหตุ ส าหรับ   
การลดการท างานท่ีซ ้ าซอ้น พบวา่ ขั้นตอนท่ี 5 ควรปรับลดช่วงเวลาการส่งต่อขอ้มูลใบขอซ้ือใหเ้หลือเพียง 1 รอบ    
ต่อวนั ท าให้จากเดิมกระบวนการจัดซ้ือประกอบด้วย 12 ขั้นตอน เพ่ิมเป็น 13 ขั้นตอน โดยเพ่ิมขั้นตอน             
การตรวจสอบขอ้มูลใบขอซ้ือดว้ยตนเองของผูบ้ริโภค ท าใหส้ามรถลดความผิดพลาดในการท างาน ลดภาระงาน
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ สร้างความตระหนักในหน้าท่ีให้ผู ้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ                   
ในกระบวนการจดัซ้ือเพ่ิมข้ึน 
6. กติตกิรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับน้ีส าเร็จสมบูรณ์ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาทุกประการเพราะได้รับความกรุณา    
จาก ดร.จุฑาทิพย ์สุรารักษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาตรวจตราใหค้  าแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้งในการท า
วจิยัฉบบัน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี รวมทั้งคณาจารยป์ระจ าสาขาการจดัการโลจิสติกส์ การคา้ระหวา่งประเทศ 
การจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวแีละคณะกรรมการคุมสอบทุกท่าน 
 ขอขอบพระคุณ บริษทั Essilor Optical Laboratory CO., Ltd. ท่ีมอบโอกาสให้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้รับ
การฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจริง ท าใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ท่ีไม่สามารถ
หาไดจ้ากการเรียนรู้ในห้องเรียน ซ่ึงการฝึกปฏิบติัสหกิจคร้ังน้ีส าเร็จดว้ยดีเกิดจากพี่ ๆ พนกังานในแผนกจดัซ้ือ  
ทุกท่านท่ีค่อยให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการท างานในแผนกจัดซ้ือและค าแนะน าต่าง ๆ
 ขอขอบพระคุณ คณะโลจิสติกส์และมหาวิทยาลยับูรพา ท่ีให้โอกาสในการเรียนรู้การท างาน      
ในสถานการณ์จริง รวมถึงสนับสนุนแนวทางจดัท างานวิจยัและยงัเป็นสถานศึกษาท่ีให้ความรู้ต่าง ๆ ตลอดมา       
บ่มเพาะใหนิ้สิตมีคุณภาพ จนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัฉบบัน้ี 
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