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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเล่มน้ีมีวตัถุประสงคส์ร้างรูปแบบของกระบวนการจดัซ้ือจดัหาโดยใชวิ้ธีการตาม
หลกัแนวคิดลีน เพื่อลดระยะเวลาในการท างาน กรณีศึกษาบริษทัแคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
โดยเกิดจากปัญหาท่ีทางผูว้ิจยัไดพ้บคือปัญหาในการท างานล่าชา้ท่ีเกิดจากระยะเวลาใน
กระบวนการท างานเป็นเวลานาน รวมถึงการท างานท่ีซบัซอ้นในกระบวนการ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการ
ท างานท่ีล่าชา้ ส่งผลกระทบกบัการท างานในแผนกจดัซ้ือ ดงันั้น เพื่อเสนอแนวทางการพฒันา
ประสิทธิภาพของแผนกจดัซ้ือและลดระยะเวลาในกระบวนการท างานของบริษทักรณีศึกษาโดย
ทางผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือช่วยในการวิจยัรวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาและการวางแผน
งานใหม่ 

1. บทน า (INTRODUCTION)  

ปัจจุบนัระบบโลจิสติกส์และการจดัการเขา้มามีบทบาทส าคญัในธุรกิจแต่ละธุรกิจเป็น

อยา่งมาก เน่ืองจากระบบโลจิสติกส์ไดค้รอบคลุมกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม เร่ิมตั้งแต่การจดัหา

แหล่งวตัถุดิบ การจดัส่ง วตัถุดิบ การจดัเก็บวตัถุดิบ การผลิต การจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูป การขนถ่าย

และขนส่งสินคา้ส าเร็จรูปไปยงั ลูกคา้ปลายทาง เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น

ในปัจจุบนั ดงันั้นหากหน่วยงานธุรกิจใด สามารถจดัการระบบโลจิสติกส์ใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ก็จะสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ เพิ่มก าไร และลดตน้ทุนไดม้ากท่ีสุดเช่นกนั 

ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพกาท างานของแผนกจดัซ้ือ

กรณีศึกษา บริษทั แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตไส้กรองท่อรถอนัดบัตน้ ๆ 

ของประเทศไทย ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ยงัส่งสินคา้ไปเกือบทัว่ทุกทวีป โดยลูกคา้ส่วนใหญ่



เป็นลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัและมีสินคา้หลายประเภท ท าใหมี้การผลิตสินคา้ตามค าสั่งซ้ือเป็น

จ านวนมาก แตท่างบริษทัไดมี้การพฒันาระบบภายใรงงานเพื่อท่ีจะท าใหท้างบริษทัไดรั้บการ

รับรองมาตราฐานในระดบัสากล ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปสังเกตกระบวนการท างานของแผนกจดัซ้ือ 

พบวา่ปัญหาคือการท างานท่ีซบัซอ้นและความล่าชา้ในกระบวนการท างาน เน่ืองจากพนกังานฝ่าย

จดัซ้ือมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีเขา้มา ประกอบกบัฝ่ายจดัซ้ือเปรียบเสมือนศูนยก์ลางของบริษทัซ่ึง

ค่อยท าหนา้ท่ีติดต่อประสานงานใหก้บับุคคลภายนอกกบัพนกังาน ซ่ึงท าใหแ้ผนกจดัซ้ือไม่สามารถ

ท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ นั้นก็คือสาเหตุท่ีท าใหแ้ผนกจดัซ้ือมีกระบวนการท างานท่ีลา้ชา้และมี

การท างานท่ีซบัซอ้น 

2. การทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW)  

2.1 แนวคิดทฤษฎีการจัดซ้ือ จัดหาแบบลนี 

โดยทัว่ไปการน าแนวคิดแบบลีนมาใชใ้นกระบวนการจดัซ้ือ จดัหา มี 4 ขั้นตอนดงัน้ี            
(1) การระบุคุณค่า (2) การวิเคราะห์แสดงแผนผงัสายธารแห่งคุณค่า (3) การดึงคุณค่าของแต่ละ
กิจกรรม (4) การสร้างคุณค่าเดิมใหดี้ขึ้นและก าจดัความสูญเปล่าอยา่งต่อเน่ือง 

2.2 แนวคิดทฤษฎีไคเซ็น (Kaizen) 

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นค าศพัทภ์าษาญ่ีปุ่ น หมายถึง การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง แต่ไม่ใช่
เปล่ียนแปลงใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการปรับปรุงเพื่อใหท้ างานไดง้่ายขึ้นและสะดวกขึ้น ปรับปรุงที
เลก็ทีละนอ้ย โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคน เพื่อพฒันากระบวนการท างานท่ีมีอยู่
เดิมใหดี้ยิง่ขึ้น หวัใจส าคญัอยูท่ี่ตอ้งการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด (Continuously 
Improvement ) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปรับปรุงการท างานของไคเซ็นประกอบดว้ยเคร่ืองมือมากมาย เช่น 
กิจกรรม 5ส , QCC , TQM , PDCA , 5W1H , ECRS ฯ 

 

 

 



2.3 การศึกษาการท างาน  

กระบวนการแกไ้ขปัญหาคุณภาพ การจ าแนกประเภทของขอ้มูลจะท าใหท้ราบถึงประเด็น
ในการแกปั้ญหา การท าความเขา้ใจถึงกิจกรรมต่าง ๆท่ีมีเก่ียวขอ้ง โดยจะเรียกแผนผงัท่ีแสดงถึง
ล าดบัของกิจกรรมตลอดจนความสัมพนัธ์ของแต่ละกิจกรรมต่าง ๆน้ีเรียกวา่ แผนผงัการไหลของ
กระบวนการ 

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)  

ทางผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาหลกัการและทฤษฎีต่าง ๆ มาลดความซบัซอ้นในแผนกจดัซ้ือ โดยท่ี
มุ่งเนน้ท่ีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานและลดระยะเวลาท่ีสูญเปล่าในการท างาน 
ระเบียบการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนด ระเบียบ ขั้นตอนการศึกษาไวด้งัน้ี 

  

 



4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

4.1 ผลการรวบรวมข้อมูล 

มีการรวบรวมขอ้มูลขั้นตอนจากการท างานภายในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายจดัซ้ือและได้
เลือกใชข้อ้มูลกระบวนการเขา้มาท างานภายในบริษทั ผลท่ีไดจ้ากการสังเกตก่อนการปรับปรุง
กระบวนการท างานตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ .ศ . 2564 มี
กระบวนการท างานทั้ง 14 กระบวนท างานและใชเ้วลาโดยประมาณ 1 วนั 25 นาที 

       

 

4.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ผูว้ิจยัเลง็เห็นความส าคญัของปัญหาท่ีมาจากการรอคอย เช่น การรอการตอบรับใบ 

Purchasing Order จากผูท่ี้เขา้มาท างานภายในบริษทั ปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินการ เช่น ตอ้งท าการ

ตรวจสอบรายช่ือในใบแบบฟอร์มเขา้มาท างานภายในบริษทัและตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชท่ี้น าเขา้มาท างานภายในบริษทั 



 

4.3 แนวทางการปรับปรุง 

การปรับปรุง แกไ้ข เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) โดยใชห้ลกัการ ECRS มา
เป็นแนวคิดในการคน้หาแนวทางปรับปรุงการเขา้มาปฏิบติังานภายในบริษทั 

   

 

 



 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION)  

ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนของฝ่ายจดัซ้ือในเร่ืองของการเขา้มาท างานภายในบริษทั ส่วน

ใหญ่พบวา่เกิดจากการรอคอยและกระบวนการท างานของแต่ละแผนกท่ีเช่ือมโยงกบัฝ่ายจดัซ้ือ

โดยตรง จึงท าให้เกิดความล่าชา้ในดา้นเอกสารและการท างานของแผนกจดัซ้ือ  

 การประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบลีนในการปรับปรุงกระบวนการเขา้มาท างานภายในบริษทั 

สามารถช่วยขจดัขั้นตอนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าและเกิดความสูญเปล่าภายในกระบวนการ อีกทั้งยงั

เป็นการรวมขั้นตอนบางขั้นตอนเขา้ดว้ยกนัหรือการจดัระบบการท างานใหม่เพื่อใหเ้กิดความ

สะดวก รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ผลท่ีไดรั้บจากการประยกุตแ์นวคิดแบบลีนใน

การปรับปรุงกระบวนการเขา้มาท างานภายในบริษทัสามารถลดขั้นตอนในการท างานลงเหลือ       

11 ขั้นตอน (เดิม 14 ขั้นตอน) และลดระยะเวลาในการท างานลงเหลือ 18 นาที (เดิม 1465 นาที)  

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคุณค่าให้กระบวนการคือการรอคอย จึงควรก าหนดระยะเวลาในการ

ตอบรับใบ PO จาก Maker เพื่อใหมี้การด าเนินการแบบต่อเน่ืองโดยไม่มีการรอคอยหรือหยดุชะงกั 

 2. การเขา้มาท างานของ Maker มีการท างานติดต่อกนัหลายวนั ทางบริษทัควรมีนโยบายรับ

ฝากอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท างาน เพื่อขาเขา้มาท างานจะไม่ตอ้งตรวจสอบ Equipment List 
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