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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพโดยมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนการ

ด าเนินงานของกิจกรรมการจดัซ้ือ จดัจา้ง 2) เพ่ือประยกุตใ์ชแ้นวคิดการจดัซ้ือจดัหาแบบลีนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบริษทักรณีศึกษา โดยใชก้ารศึกษาการปฏิบติังานและใชผ้งังานสายธารคุณค่าในการวิเคราะห์หาความสูญเปล่า 
ผลการวิเคราะห์พบวา่บริษทักรณีศึกษามีกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าและค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น คือ รับใบสั่งซ้ือจากผูใ้ชง้านและรอ
การอนุมติัการผูบ้ริหารซ่ึงใชเ้วลาในการปฏิบติังาน 0.25 วนั และ 5.32 วนัตามล าดบั กิจกรรมดงักล่าวจดัวา่เป็นกระบวนการท่ีไม่
ก่อให้เกิดคุณค่าในประเภทความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการขนส่งและการรอคอย การปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจดัหาโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการอนุมติัค าสั่งซ้ือผา่นเวป็ไซด์ขององคก์รจะท าให ้1) ระยะเวลาด าเนินการจดัซ้ือจดัหารวม
ในการสั่งซ้ือลดลงจาก 9.1 วนั เหลือ 6.53 วนั 2) ลดค่าใชจ่้ายลดลงร้อยละ 100 เหลือ 0 บาท และการน าทฤษฏีลีนมาใชเ้พื่อลด
ระยะเวลาและค่าใชจ่้ายโดยการจดัการรูปแบบงานโดยการงดใชก้ระดาษท าให้ 1) ระยะเวลาด าเนินการจดัซ้ือจดัหารวมในการ
สั่งซ้ือลดลงจาก 9.1 วนั เหลือ 8.6 วนั 2) ลดค่าใชจ่้ายลดลงร้อยละ 100 เหลือ 0 บาท อน่ึง เน่ืองจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) ผูบ้ริหารของบริษทักรณีศึกษาตอ้งชะลอการด าเนินการในส่วนของการปรับปรุงหรือส่วนท่ีมีค่าใชจ่้ายออกไปก่อน 
ผูว้ิจัยจึงไม่มีโอกาสท่ีจะพิสูจน์ผลลพัธ์ในทางปฏิบติัว่าจะสอดคลอ้งหรือเป็นไปตามท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ไวต้ามหลกัทฤษฎี
หรือไม่ อยา่งไรก็ดี การศึกษาน้ีก็จะเป็นแนวทางเพ่ือการลดความสูญเปล่าและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของทางบริษทั 
ต่อไป 

1.บทน า 

โครงการน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาการท างานของแผนกเอกจดัซ้ือ จดัจา้ง (Purchasing department) ของบริษทั ไมยเ์ออร์

อินดัสตรีส์ จ ากัด เพื่อปรับปรุงการและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนกจดัซ้ือ จัดจ้างและลดขั้นตอนท่ีไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ โดยศึกษาขั้นตอนการท างานของพนกังาน มองหาความสูญเปล่า (Waste) แลว้น ามาวิเคราะห์เพ่ือก าจดัและป้องกนั

ความสูญเปล่าดงักล่าวจากการท างานของพนกังานจดัซ้ือ จดัจา้ง ไม่ให้กลบัมาเป็นปัญหาซ ้ าเดิม ดว้ยน าแนวคิดการปรับปรุง

อยา่งแนวคิดลีนเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานการท างานใหม่และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้  

 2.ทบทวนวรรณกรรม 
         2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคดิการจดัซ้ือจดัหาแบบลนี (Lean Procurement) 
แนวคิดลีนก าเนิดข้ึนในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตโ์ดย นายอิจิ โทโยดะ (Eiji Toyoda)  และนายไทอิจิ โอ

โนะ (Taiichi Ohno) ผูบ้ริหารของบริษทัโตโยตา้ท าการพฒันาระบบการผลิตของตนเองท่ีเรียกวา่ “ระบบการผลิตแบบโตโยตา้” 
(Toyota Production System :TSP) หรือท่ีรู้จกัในช่ือ “ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี” (Just in Time Production System : JIT) 



ซ่ึงมีหลกัการส าคญัคือการผลิตเฉพาะสินคา้ท่ีจ าเป็นตามปริมาณท่ีมีความตอ้งการและภายในเวลาท่ีมีความตอ้งการ มุ่งเนน้การ
จดัความสูญเสีย (Waste) 

2.1.2 แนวคดิเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง หรือแนวคดิไคเซ็น (Kaizen) 
  ไคเซ็น (Kaizen) หมายถึง การปรับปรุงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามอยา่งต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อย
ไปในการปรับปรุง จากมาตรฐานเดิมท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึน รวมถึงการปรับปรุงการท างานประจ าวนัให้ดียิ่งข้ึน เป็นการลดขั้นตอน
ส่วนเกิน แต่ลดจากเร่ืองท่ีไม่จ าเป็นดว้ยการเปล่ียน วธีิการท างาน 

         2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.2.1 งานวจิยัในประเทศไทย 
สรวิศ รัตนพิไชย (2550) กรณีศึกษาการปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจดัหาพสัดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โดยการประกวดราคาดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และใชเ้ทคนิคการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรม 
ARENA จากผลการวิจยัพบวา่ ถา้ปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจดัหาในช่วงคดัเลือกผูข้ายและช่วงการตรวจรับพสัดุ โดยใชก้าร
รับข้ึนทะเบียนผูข้าย (Vendor Lists) การท างานคู่ขนาน และการลดขั้นตอนการจัดซ้ือจัดหาลง จะสามารถลดระยะเวลา
ด าเนินการจดัซ้ือจดัหารวมลงไดสู้งสุดถึงร้อยละ 24.49 และการน าสัญญาระยะยาวมาใชจ้ะสามารถลดระยะเวลาดา เนินการ
จดัซ้ือจดัหารวมไดสู้งสุดร้อยละ 74.92 ซ่ึงจะท าใหมู้ลค่าพสัดุคงคลงัลดลงไดสู้งสุดร้อยละ 58.06 

ศิรศกัย เทพจิต (2549) กรณีศึกษาการการปรับปรุงกระบวนการให้บริการตรวจรักษาของโรงพยาบาลแห่ง
หน่ึง โดยใช ้Lean Six Sigma ดว้ยการสร้างแบบจา ลองพลวตัของระบบจากผลการวิจยัพบวา่ หากปรับปรุงอตัราการไหลของ
กระบวนการโดยเน้นท่ีสายธารคุณค่า การน าระบบการผลิตแบบดึงเข้ามาใช้และเพ่ิมทักษะพนักงานในการท างานและ
ความสามารถในการท า งานทดแทนกนัได ้จะท าใหร้ะยะเวลาด าเนินการลดลงร้อยละ 57.4 สดัส่วนอตัราการไหลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
375.75 ผลผลิตของพนกังานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.4 คุณภาพของการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 120.7 

จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ ์และ ชนินทร กิตติวิเศษ (2551) กรณีศึกษาลีนกบักระบวนการทางธุรกิจของบริษทั
แห่งหน่ึง ซ่ึงมีกิจกรรมของงานรับค าสั่งซ้ือ งานจดัซ้ือวตัถุดิบและงานจดัส่งสินคา้ในการประยุกต์ใชแ้นวคิดลีนน้ีไดท้ าการ
วิเคราะห์กิจกรรมออกเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และหลงัจากได้ออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจใหม่ โดยก าจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมออกไป ผลท่ีไดคื้อ ระยะเวลารวมท่ีเกิดข้ึนจากระบบงาน
ทั้งสามนั้นลดลงจากเดิม 8.56 วนั เป็น 2.44 วนั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 70.05 

จกัรพนัธ์ อินทจกัร์ (2553) กรณีศึกษาการน าเทคนิคลีนเขา้มาประยกุตใ์ชก้บักระบวนการจดัซ้ือของ บริษทั ฟู
จิทสึเท็น (ประเทศไทย) จ ากดั โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมส าเร็จรูป) เขา้มาใชใ้นงานจดัซ้ือจดัหาผลการ
ทดลองท าใหส้ามารถตดักิจกรรมท่ีไม่สร้างคุณค่าได ้ 1 กิจกรรม คือ ก่อนปรับปรุงตอ้งท าทั้งหมด 8 กิจกรรม หลงัปรับปรุงเหลือ
เพียง 7 กิจกรรม ประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 52.17 เป็น ร้อยละ 80 และสามารถลดเวลาการท างานไดจ้าก 11.5 
นาที เป็น 7.5 นาที 

2.2.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
Alexander Hofacker (2550) กรณีศึกษาการน าแนวคิดลีนโดยใช้ value stream mapping ในการวิเคราะห์

ขั้นตอนในกระบวนการจดัซ้ือของการสร้างอาคารสาธารณะของ Karlsruhe University ในประเทศเยอรมนั ซ่ึงมีกิจกรรมของการ
คดัเลือก อนุมติังบประมาณก่อสร้างวางแผน การก่อสร้างและส่งมอบ ผลท่ีไดคื้อสามารถลดขั้นตอนลงจากเดิม 18 ขั้นตอน เป็น 
14 ขั้นตอน สามารถลดเวลาท่ีใชใ้นการท างานจากเดิม 38 เดือน เป็น 20 เดือน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 47.36 



Juan Tinoco (2547) กรณีศึกษาการน าแนวคิดลีนเขา้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ value stream 
mapping ในการวิเคราะห์ขั้นตอนในสายการผลิตเพ่ือระบุกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าผลจากการวิจยัพบวา่ โรงงานอุตสาหกรรมมี
กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า คือ ใชเ้วลาในการตั้งค่าเคร่ืองจกัรท่ีสายการผลิตป้ัมช้ินงานนานเกินไปและเสียเวลาจากการรอคอย
วตัถุดิบ ผูว้ิจัยแนะน า ให้ใช้เทคนิคในการลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจักร (Single Minute exchange of Dies) และการน า
ระบบคมับงั (Kanban System) เขา้มาใชใ้นการบริหารวตัถุดิบ 

D. Rajenthirakumar (2554) กรณีศึกษาการน าแนวคิดลีนโดยใช้ value stream mapping ในการวิเคราะห์
ขั้นตอนในสายการผลิตเพ่ือลดกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า ผลท่ีไดคื้อสามารถลดเวลาด าเนินการในขั้นตอนของการเตรียมน ้ าอุ่นได้
ถึงร้อยละ 58 และการน าเตาอบแบบแก๊สหุงตม้มาใชแ้ทนการตากผลิตภณัฑใ์หแ้หง้เอง สามารถลดเวลาเวลาท่ีใชใ้นการท างาน
จากเดิม 650 นาที เป็น 240 นาที ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.92 

3.วธีิการวจิยั 
1.การศึกษาผังงานผู ้จ  าท าวิจัยเร่ิมจากเขียนผังงาน (Flow Chart) ข้ึนมาเพ่ือศึกษาขั้นตอนการท างานในแต่ละ

กระบวนการโดยเร่ิมตั้งแต่ตน้ทางยงัปลายทางของหนา้ท่ี ความรับผิดชอบแผนกจดัซ้ือท าให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคใน
กระบวนการจดัซ้ือจดัหาเป็นอยา่งดี 

2.การเก็บรวบรวบขอ้มูลระยะเวลาการท างาน ผูศึ้กษาจะด าเนินการเก็บรวบรวบขอ้มูลระยะเวลาการท างานในแต่ละ
ขั้นตอนเพ่ือวเิคราะห์ระยะเวลาในการด าเนินการ โดยใชข้อ้มูลระยะเวลาการท างานของแผนกจดัซ้ือ บริษทักรณีศึกษา 3 เดือน 
ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

3.การวเิคราะห์แผนผงัสายธารคุณค่าในกระบวนการท างาน ภายหลงัจากการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาการท างาน
แลว้ ผูศึ้กษาจะน าเอาแนวคิดการจดัซ้ือจดัหาแบบลีนมาระบุคุณค่าและความสูญเสีย เพ่ือวเิคราะห์แผนผงัสายธารคุณค่าวธีิการ
ท างานในแต่ละขั้นตอน 

4.การประเมินผลลพัธ์ในการด าเนินการวิจยั ภายหลงัจากการวิเคราะห์แผนผงัสายธารคุณค่าในกระบวนการท างาน
แลว้ ผูศึ้กษาจะน าผลลพัธ์ท่ีไดม้าปฏิบติัเพื่อศึกษาผลลพัธ์และประเมินผลลพัธ์ในการด าเนินการวจิยั 

 4.ผลการวจิยั 
  การวเิคราะห์ความสูญเปล่าตามแนวคิดลีน 



 
 
 
 

 
ตารางเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ จดัจา้ง ในรูปแบบ Paperless และรูปแบบ E-Procurement 

รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือรูป
แบบเดมิ (บาท) 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ซ้ื อ
รูปแบบ Paperless (บาท) 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
จดัซ้ือรูปแบบ  
E-procurement 
(บาท) 

กระดาษ 70 แกรมขนาด A4 
 ( 4 แผน่/PO) 

0.51 0 0 

ค่าหมึกพิมพแ์ละเคร่ืองพิมพ ์ 2.96 0 0 

ค่ า ใ ช้ จ่ ายรวมต่อค ร้ังการ
ส่ังซ้ือ 

3.47 0 0 

 



 ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาด าเนินการงานจดัซ้ือ จดัจา้ง ในรูแบบ Paperless และรูปแบบ E-Procurement 

 
5. อภิปรายผล 
เน่ืองจากวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัน้ีตอ้งการศึกษาหาแนวท างในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจดัซ้ือจดัหา

ของบริษทักรณีศึกษาตามแนวคิดแบบลีน กล่าวคือ ตอ้งการลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าในกระบวนก ารจดัซ้ือ 
จดัจา้ง โดยงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาเฉพาะกระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้งของบริษทั ไมยเ์ออร์อินดสัตรีส์ จ ากดั โดยเร่ิมจากการศึกษา
กระบวนการปฏิบติังานและเก็บรวมรวบขอ้มูลการจดัซ้ือ จดัจา้ง ยอ้นหลงั 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31 ธนัวาคม 
2563 ท าให้ทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของหน่วยงานในบริษทักรณีศึกษาจากนั้นท าการศึกษากระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้ง 
เพ่ือเขียนผงังานสายธารคุณค่าและท าก ารวิเคราะห์หาความสูญเปล่าในกระบวนการจากการศึกษากระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้ง 
พบวา่มีประกวนการการท ารับเอกสารใบขอค าสัง่ซ้ือ ใบสัง่ซ้ือและการรออนุมติัค าสัง่ซ้ือจากผูบ้ริหารท่ียาวนาน โดยมีระยะเวลา
การปฎิบติังานรวมกนัถึง 5.82 วนั มีค่าใชจ่้ายต่อการส่งเอกสารถึง 3.47 บาท ซ่ึงจดัว่าเป็นความสูญเปล่าท่ีเกิดจ ากการขนส่ง 
(Unnecessary Transportation) และการรอคอย (Waiting)  

ล าดบั กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
เฉลีย่การจดัซ้ือรูป
แบบเดมิ (วนั) 

ระยะเวลาด าเนินการ
เฉลีย่การจดัซ้ือ
รูปแบบ Paperless 
(วนั) 

ระยะเวลาด าเนินการ
เฉลีย่การจดัซ้ือรูปแบบ  
E-Purcurement(วนั) 

1 รับใบค าสัง่ซ้ือจาก
ผูใ้ชง้าน 

0.25 0 0 

2 ขอใบเสนอราคาจาก
ซพัพลายเออร์  

1.78 1.78 1.78 

3 เปรียบเทียบราคาและ
ต่อรองราคา 

1 1 1 

4 เปิดใบค าสัง่ซ้ือ 
(Purchase order) 

0.25 0.25 0.25 

5 ผูจ้ดัการแผนกสัง่ซ้ือ
พิจารณาอนุมติั 

5.32 5.32 3 

6 ส่งใบสัง่ซ้ือใหซ้พั
พลายเออร์ 

0.25 0 0.25 

7 ติดตามการตอบรับ
ใบค าสัง่ซ้ือจากซพั
พลายเออร์ 

0.25 0.25 0.25 

ระยะเวลาการปฏบิัตงิานรวม 9.1 8.6 6.53 



  
 6. กติตกิรรมประกาศ 

ทั้ งน้ีงานวิจัยฉบับน้ีมีเน้ือหาซ่ึงประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับทฤษฎีลีน ท่ีมีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานจดัซ้ือ จดัจา้ง ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกหัวขอ้ขา้งตน้เน่ืองจากเป็นหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ เพราะในแนกจดัซ้ือ จดัจา้ง
ของบริษทักรณีศึกษามีระยะเวลาการปฏิบติังานท่ียาวนานและมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นในการปฏิบติังาน ซ่ึงเหมาะกบัสาขาวิชาท่ี
คณะผูจ้ดัท าก าลงัศึกษาอยูแ่ละเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไป  
 ทั้งน้ี ตอ้งขอขอบคุณ อาจารยม์ธัยะ ยุวมิตร ท่ีให้ค  าปรึกษาและแนะน าจนท าให้งานวิจยัฉบบัน้ีออกมาสมบูรณ์ และ
ขอขอบคุณบริษทั ไมยเ์ออร์อินดสัตรีส์ จ ากดั ท่ีให้โอกาสในการเป็นส่วนหน่ึงของแผนกจดัซ้ือ จดัจา้ง ไดใ้ห้ความกรุณาในการ
มอบความรู้ มอบประสบการณ์ รวมถึงใหค้  าแนะน า และแนวทางในการปฏิบติงานจดัซ้ือ จดัจา้ง จนผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
ครบถว้นสมบูรณ์จนท าใหง้านวจิยัส าเร็จไดด้ว้ยดี        

 
7. เอกสารอ้างองิ 
http://www.thailandindustry.com/indust_newweb 
https://procurementandsupply.com/2019/07 
https://www.supplychaindigital.com/procurement 
https://www.supplychainbrief.com/lean 

 
 

 

 

 

 
 


