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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการจดัซ้ือโดยการประยุกต์ใช้การจดัซ้ือผ่านทางเว็บไซต์ 

(Website) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดภาระงาน ลดขั้นตอนท่ีซ ้ าซ้อนและไม่จ าเป็นของฝ่ายจดัซ้ือ ท าให้สามารถท างานไดอ้ย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเน่ืองจากผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษากระบวนการจดัซ้ือของบริษทั พบว่ามีความสูญเปล่า

เกิดขึ้นภายในกระบวนการจดัซ้ือคือ เกิดการรอคอยภายในกระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิม ผูวิ้จยัจึงไดท้  าการศึกษาคน้ควา้

ขอ้มูลเพ่ิมเติมในเร่ืองของการจดัซ้ือผา่นทางเวบ็ไซต ์(Website) เหตุเพราะบริษทัยงัคงในกระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิมอยู่ 

เม่ือท าการวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหา ผูวิ้จยัไดน้ าเทคโนโลยีเวบ็ไซต์ (Website)  ซ่ึงเป็นหน่ึงในเทคโนโลยีของ

การจดัซ้ือจดัหาออนไลน์ เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอน Order list (แสดงความตอ้งการสินคา้) และขั้นตอนการรอสินคา้จาก

ซพัพลายเออร์ ของกระบวนการจดัซ้ือของบริษทั เพ่ือลดความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้น ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถสรุปไดว่้า ก่อน

น าเทคโนโลยีเวบ็ไซต์ (Website) เขา้มาประยุกต์ใชใ้นกระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิม มีระยะเวลาในการด าเนินงาน 4,730 

นาทีหรือเท่ากับ 78 ชั่วโมงกับอีก 8 นาทีและเม่ือน าเทคโนโลยีเว็บไซต์ (Website) เข้ามาประยุกต์ใช้ระยะเวลาในการ

ด าเนินงานลดลงเหลือเพียง 618 นาทีหรือเท่ากบั 10 ชัว่โมงกบัอีก 3 นาทีและเม่ือน ามาคิดเป็นร้อยละพบว่าระยะเวลาในการ

ด าเนินงานลดลงถึง 4,112 นาทีหรือคิดเป็นร้อยละ 86.93 ในกระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิม 

 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

         ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการใชชี้วิตประจ าวนัรวมถึงการด าเนินธุรกิจทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนเป็นอย่างมาก องคก์รใดท่ีมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีให้สอดคลอ้งกบัโลกปัจจุบนัอยู่เสมอถือว่าองค์กรนั้น 

มีความสามารถในการเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัให้กบัองคก์รของตนเองได ้ 

          กระบวนการจดัซ้ือ เป็นกระบวนการท่ีองค์กรทั้งภาครัฐหรือเอกชนไม่อาจปฏิเสธไดว่้ามีความส าคญัเป็นอย่างย่ิง 

เน่ืองจากเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีช่วยลดตน้ทุนให้กบัองค์กรและเน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้ามามี

บทบาทในองค์กรท าให้กระบวนการจดัซ้ือจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเพ่ือรับเทคโนโลยีเหล่านั้นเขา้มาเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท างานในกระบวนจดัซ้ือ 

          ซ่ึงในท่ีน้ีจะท าการศึกษาการประยกุตใ์ชก้ารจดัซ้ือผา่นทางเวบ็ไซต ์(Website) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กบั

กระบวนการจดัซ้ือ เน่ืองจากปัจจุบนั บริษทั บริษทั อาซาฮี โช-โค-ชา (ไทยแลนด์) จ ากดั มีการใชร้ะบบจดัซ้ือแบบดั้งเดิม 

ระบบมือ (Manual) ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานท่ีเกิดความล่าชา้ และซบัซอ้นในการท างาน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีแนวความคิดว่า 

หากลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการส่ังซ้ือสินคา้สามารถติดต่อขอราคาจากเวบ็ไซต์ (Website) ซ่ึงผูวิ้จยัเล็งเห็นว่ายงัมีเทคโนโลยีท่ี

สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กบักระบวนการจดัซ้ือจดัและช่วยลดภาระงานท่ีฝ่ายจดัซ้ือจะตอ้งรับผิดชอบลง

ได ้ซ่ึงก็คือ เวบ็ไซต์ (Website) เป็นเทคโนโลยีท่ีอ านวยความสะดวกในกระบวนการจดัซ้ือทางอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีสอบ

ราคาหรือวิธีตกลงราคา จึงส่งผลให้เกิดรายงานฉบบัน้ีขึ้นเพ่ือศึกษาถึงแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพดว้ยการน าเทคโนโลยี

เขา้มาใชใ้นกระบวนการจดัซ้ือรวมถึงความเป็นไปไดแ้ละผลลพัธ์ของการด าเนินงาน 

 



2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวการจัดซ้ือ 

 คือ การบริหารจดัการแหล่งทรัพยากรภายนอกขององคก์รซ่ึง ไดแ้ก่ สินคา้งานบริการความสามารถ (Capabilities) 

และความรู้ (Knowledge) ท่ีมีส่วนส าคัญในการด าเนินงานธ ารงรักษาไว้และบริหารจัดการกิจกรรมหลัก (Primary 

Activities) และกิจกรรมสนบัสนุน (Support Activities) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดซ้ือแบบลีน (Lean Procurement) 

เป็นแนวคิดหรือหลกัการในการจดัการกับความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการจดัซ้ือจัดหาทั้งภายในและ

ระหว่างองคก์รโดยการน าเทคนิคแบบลีนและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมาช่วยในการพฒันาเพื่อลดความสูญเปล่ า โดย

การน าแนวคิดแบบลีน 5 หลกัการมาใชใ้นการจดัซ้ือ คือ การระบุคุณค่า (Focus on Value), การวิเคราะห์แสดงผงัสายธาร

คุณค่า (Analyze the Value Stream), การท าให้ขั้นตอนคท่ีสร้างคุณค่าการไหลส าหรับผลิตภณัฑ์และขอ้มูล (Try to Create 

Flow for Products and Data), ท าให้เกิดการดึงคุณค่าจากกิจกรรมของลูกค้า (Establish Pull from the Customer) และการ

สร้างคุณค่าและก าจดัความสูญเปล่าอยา่งต่อเน่ือง (Improve Continuously for Perfection) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเว็บไซต์  (Website) 

เวบ็ไซต์ถูกเรียกเป็นต าแหน่งท่ีอยู่ของผูท่ี้มีเวบ็เพจเป็นของตวัเองบนระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึงไดจ้ากการลงทะเบียน

กับผู ้ให้บริการเช่าพ้ืนท่ีบนระบบอินเทอร์เน็ตเม่ือลงทะเบียนในช่ือท่ีต้องการแล้วก็สามารถจัดท าเว็บเพจและ  

ส่งให้ศูนยบ์ริการน าขึ้นไปไวบ้นอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซตแ์บ่งออกเป็น 8 ประเภทดงัน้ี คือ เวบ็ท่า (Portal Site), เวบ็ข่าว (News 

Site), เว็บขอ้มูล (Information Site), เว็บธุรกิจหรือการตลาด (Business / Marketing Site), เว็บการศึกษา (Education Site), 

เว็บบันเทิง (Entertainment Site), เว็บองค์กรณ์ท่ีไม่แสวงหาผลก าไร (Nonprofit organization Site) และเว็บส่วนตัว 

(Personal Site) 

2.2 วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อุไรวรรณ สิงห์ชู (2553) ได้ศึกษาการใช้ระบบจดัซ้ือจดัจ้างอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วน

เคร่ืองปรับอากาศรถยนต์โดยใชโ้มเดลเทคโนโลยีองคก์รส่ิงแวดลอ้มเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการก าหนด

แนวทางเพ่ือเตรียมความพร้อมในการน าระบบจดัซ้ือจดัจา้งอิเลก็ทรอนิกส์มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รและระบบสารสนเทศท่ีมี

ลกัษณะเคลา้ยกนัในอนาคตเพื่อให้เกิดการยอมรับและสามารถใชง้านระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยผลของการศึกษา

พบว่าควรให้ความส าคญักบัการเลือกท่ีปรึกษาในการวางระบบเป็นอนัดบัแรกเน่ืองจากเป็นกลไกลส าคญัท่ีจะพฒันาระบบ

จดัซ้ือจดัจา้งอิเลก็ทรอนิกส์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชภ้ายในองคก์รและคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน 

ศกัด์ิชยั กอ้งเกียรติศกัด์ิ (2544) ไดศึ้กษาหารูปแบบของการจดัซ้ือจดัหาดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมโดย

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นและตวัแบบจ าลองการพฒันาโซ่อุปทานเน่ืองจากความล่าช้าของกระบวนการจดัซ้ือ

จดัหาโดยผลพบว่ารูปแบบการจดัซ้ือจดัหาแบบ e-Marketplace เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกบัองคก์รมากท่ีสุดสามารถ

ลดรอบระยะเวลาจากเดิม 13.39 วนัและ 27.39 วนัส าหรับการจดัซ้ือจดัหาผ่านการสืบราคาและการประมูลราคาไดเ้หลือ

เพียง 4.36 วนั 5.48 วนัและ 9.36 วนัส าหรับการจดัซ้ือจดัหาผ่านแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์การสืบราคาออนไลน์และการ

ประมูลออนไลน์ตามล าดบัหรือกล่าวคือสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบักระบวนการไดโ้ดยเฉล่ียเท่ากบั 60 เปอร์เซ็นต์

รวมทั้งสามารถลดจ านวนเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือจาก 9 คนไดเ้หลือเพียง 3 คน 



สุนนัทา บุญญกิตติกุล (2547) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบระบบการจดัซ้ือจดัจา้งแบบเดิมกบัระบบ e-Procurement โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอทางเลือกในการพฒันาระบบจดัซ้ือจดัจา้งให้มีประสิทธิภาพโดยผลของการศึกษาพบว่าระบบ e-

Procurement ช่วยให้ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งลดลงกว่าระบบเดิมหลายขั้นตอนเวลาท่ีใช้ในการท างานลดลงตน้ทุนการ

จดัซ้ือจดัจา้งก็ลดลงดว้ย เช่นกนั 

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

มี 6 ขั้นตอน คือ ศึกษากระบวนการจดัซ้ือของบริษทั อาซาฮี โช-โค-ชา (ไทยแลนด์) จ ากดั, ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้น, 

ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง, ศึกษาการประยกุตใ์ช ้เวบ็ไซต ์(Website) ในกระบวนการจดัซ้ือ, ประเมินความสามารถ

ของการน า เวบ็ไซต ์(Website)  มาใช ้และสรุปผลการด าเนินงาน 

3.2 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจากขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิดงัต่อไปน้ี  

               3.2.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลและบนัทึกระยะเวลาการท างานจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์พนกังานฝ่าย

จดัซ้ือและลูกคา้ (Customer) ถึงกระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิม ตั้งแต่ลูกคา้แสดงความตอ้งการซ้ือสินคา้ผ่าน e-Mail ไป

จนถึงการออกใบส่ังซ้ือ (P / O) ไปยงัซพัพลายเออร์ท่ีญ่ีปุ่ นหรือซพัพลายเออร์ท่ีไทย 

               3.2.2 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือผา่นทางเวบ็ไซต ์(Website)  จากหนงัสือบทความ

วิทยานิพนธ์ รวมถึงขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อน าไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของฝ่ายจดัซ้ือ

ในกระบวนการจดัซ้ือ โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีผา่นทางเวบ็ไซต ์(Website) 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผูวิ้จยัจึงเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายจดัซ้ืออยู่เป็นประจ าหรือเรียกการเลือกกลุ่มตัวอย่างเช่นน้ีว่า  

การเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ท าให้กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีมีจ านวนทั้งส้ิน 10 บริษทั 

3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจดัซ้ือโดยการประยุกต์ใช้การจดัซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ 

(Website)  ผูวิ้จยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี คือ ศึกษากระบวนการจดัซ้ือของบริษทั, ร่างกระบวนการจดัซ้ือของบริษทั ,

มองเห็นความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซ้ือของบริษัท, เลือกใช้เทคโนโลยีผ่านทางเว็บไซต์ (Website),  

ใช้แผนภาพกระบวนการ (Process Chart) และแผนภูมิกราฟแท่งในการเปรียบเทียบกระบวนการท างานหลังจากน า

เทคโนโลยีการท าเวบ็ไซต ์(Website) เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการจดัซ้ือของบริษทั และสรุปผล 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 4.1 ศึกษากระบวนการท างานของฝ่ายจัดซ้ือ 

 ไดท้  าการศึกษากระบวนการจดัซ้ือของฝ่ายจดัซ้ือตั้งแต่ขั้นตอนท่ีลูกคา้ (Customer)  แสดงความตอ้งการสินค้า 

จนถึงการออกใบส่ังซ้ือไปยงัซัพพลายเออร์ญ่ีปุ่ นและซัพพลายเออร์ไทย สามารถแบ่งกระบวนการจัดซ้ือออกได้  

จากช่องทางท่ีลูกคา้ (Customer)  แสดงความตอ้งการส่ังซ้ือสินคา้ ดงัต่อไปน้ี กระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิม 

                



  4.2 จับเวลาในกระบวนการจัดซ้ือแบบดั้งเดิม 

 จากการศึกษากระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิม ท าให้ทราบถึงขอ้จ ากดัของระบบมือ (Manual) ท่ีใชใ้นการออกใบส่ัง

ซ้ือส่งไปให้ซัพพลายเออร์ประเทศญ่ีปุ่ นและส่งไปให้ซัพพลายเออร์ไทย ท าให้เกิดความล่าชา้ในการรอราคาตอบกลบัจาก

ทั้งซัพพลายเออร์ญ่ีปุ่ นและซัพพลายเออร์ไทย โดยระบบมือ (Manual) จะท าให้การขอราคาและการเสนอราคาให้กบัลูกคา้ 

(Customer) เกิดระยะเวลาในการรอคอย ท าให้ลูกค้าอาจจะตัดสินใจใช้บริการของบริษทัคู่แข่งรายอื่นแทน บริษทัอาจ

สูญเสียรายไดแ้ละก าไรในบางส่วน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงท าการศึกษากระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิม ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้  าการสัมภาษณ์

และท าแบบแบบสอบถามจากลูกคา้หลกัและลูกคา้รอง พร้อมบนัทึกระยะเวลาการท างานในแต่ละขั้นตอน 

 4.3 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

 ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ ท าให้มองเห็นความสูญเปล่าในกระบวนการ โดยความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นกบัระบบมือ 

(Manual) เป็นความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยและการท างานท่ีซ ้ าซ้อน กล่าวคือ ในกระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิมเกิด

การรอคอยในขั้นตอน Order list (แสดงความตอ้งการสินคา้) และขั้นตอนการรอราคาสินคา้จากซพัพลายเออร์ญ่ีปุ่ นและไทย  

เหตุเพราะขอ้มูลไม่ครบถว้น ท าให้พนกังานจดัซ้ือจ าเป็นตอ้งขอรายละเอียดเพ่ิมเติม  

 4.4 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุง 

 ผูวิ้จยัไดแ้นวทางแกไ้ขปัญหา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจดัซ้ือของระบบมือ (Manual) โดยการน า

เทคโนโลยีเวบ็ไซต์ (Website) เขา้มาประยุกต์ใชใ้นขั้นตอนของ Order list (แสดงความตอ้งการสินค้า) และขั้นตอนการรอ

ราคาสินคา้จากซัพพลายเออร์ญ่ีปุ่ นและ เทคโนโลยีเว็บไซต์ (Website) สามารถอ านวยความสะดวกในเร่ืองของการเลือก

สินคา้และมีระบบ ASHT ท่ีอ  านวยความสะดวกในเร่ืองของการออกใบขอซ้ือ และส่ังซ้ือสินคา้ หรือบริการอตัโนมติัให้กบั

ลูกคา้ ซ่ึงวิธีน้ีลูกคา้ (Customer) สามารถขอราคาสินคา้ท่ีตนเองตอ้งการกบัระบบ ASHT ไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งผา่นฝ่ายจดัซ้ือ 

 4.5 เปรียบเทียบผลจากการที่ได้รับการแก้ปัญหา 

 กระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิมมีขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอนเร่ิมตั้งแต่ลูกคา้แสดงความตอ้งการสินคา้ พนกังานฝ่าย

จดัซ้ือท าการหาซัพพลายเออร์ท่ีเหมาะสม การเปิดใบขอซ้ือ การอนุมติัและการออกใบส่ังซ้ือไปยงัซัพพลายเออร์ คิดเวลา

รวมได ้4,730 นาทีหรือเท่ากบั 78 ชัว่โมงกบัอีก 8 นาทีและหลงัจากน าเทคโนโลยีเวบ็ไซต์ (Website) เขา้มาประยุกต์ใชใ้น

กระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิมในขั้นตอน Order list (แสดงความตอ้งการสินคา้) และขั้นตอนการรอราคาสินคา้จากซัพ

พลายเออร์ญ่ีปุ่ นและซัพพลายเออร์ไทย ท าให้กระบวนการจัดซ้ือมีทั้งหมด 6 ขั้นตอนซ่ึงน้อยกว่าขั้นตอนก่อนการ

ประยกุตใ์ช ้และเวลาท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนลดนอ้ยลงเหลือเพียง 618 นาทีหรือเท่ากบั 10 ชัว่โมงกบัอีก 3 นาที 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION / CONCLUSION)  

 5.1 สรุปผลการศึกษา 

 งานวิจยัเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจดัซ้ือโดยการประยกุตใ์ชก้ารจดัซ้ือผา่นทางเวบ็ไซต ์

(Website) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดภาระงาน ลดขั้นตอนท่ีซ ้าซอ้นและไม่จ าเป็นของฝ่ายจดัซ้ือ ท าใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษากระบวนการจดัซ้ือของ บริษทั อาซาฮี โช-โค-ชา (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั โดยการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และจดบนัทึกระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจดัซ้ือ จากฝ่ายจดัซ้ือและ

บริษทัท่ีมีความตอ้งการในการส่ังซ้ือสินคา้ พบว่ากระบวนการจดัซ้ือของบริษทั คือ กระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิม  



             จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชเ้อกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา ผูวิ้จยัไดน้ า

ทฤษฎีการจดัซ้ือแบบลีนมาใช้ในการวิเคราะห์หาปัญหา ท าให้สามารถมองเห็นความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ

จดัซ้ือของบริษทั และไดน้ าเทคโนโลยีเวบ็ไซต ์(Website)  มาเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

              จากการเปรียบเทียบระยะเวลาในกระบวนการจัดซ้ือแบบดั้งเดิมก่อนการประยุกต์ใช้ระบบผ่านทางเว็บไซต์ 

(Website) และหลังประยุกต์ใช้ระบบผ่านทางเว็บไซต์  (Website) พบว่าก่อนน า เทคโนโลยี เว็บไซต์  (Website)   

เขา้มาประยกุต์ใชใ้นกระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิม  มีระยะเวลาในการด าเนินงาน 4,730 นาทีหรือเท่ากบั 78 ชัว่โมงกบัอีก  

8 นาที และเม่ือน าเทคโนโลยีเวบ็ไซต์ (Website) เขา้มาประยุกต์ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการลดลงเหลือเพียง 618 นาที

หรือเท่ากบั 10 ชัว่โมงกบัอีก 3 นาที และเม่ือน ามาคิดเป็นร้อยละพบว่าระยะเวลาในการด าเนินงานลดลงถึง 4,112 นาทีหรือ

คิดเป็นร้อยละ 86.93 ในกระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิม  นั้นหมายความว่า การน าเทคโนโลยีเวบ็ไซต์ (Website) มาใชใ้น

กระบวนการจดัซ้ือแบบดั้งเดิม สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินงานลงไดจ้ริง  

 5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีมีการลงทุนเก่ียวกับระบบค่อนขา้งสูง บริษทัควรท าการศึกษาลงลึกเก่ียวกบั

รายละเอียดปลีกยอ่ยของเทคโนโลยีเวบ็ไซต ์(Website) ท่ีจะน ามาใชใ้นบริษทัมากกว่าน้ี  

            5.2.2 บริษทัควรมีการจดัอบรมพนกังานเพ่ิมเติมในกรณีมีการน าเทคโนโลยีต่างๆเขา้มาประยุกต์ใชใ้นกระบวนการ

จดัซ้ือของบริษทั เพ่ือท าให้ลูกคา้ สามารถใชก้ระบวนการจดัซ้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์และตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ไดรั้บความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจาก อาจารย ์

รณกฤต เศรษฐดาลีซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน า ค าปรึกษา ตรวจสอบ แกไ้ข และให้ขอ้มูลต่าง 

ๆ มาโดยตลอด ผูวิ้จัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ บริษัทกรณีศึกษา  

ท่ีไดเ้ปิดโอกาสให้เขา้มาปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ผูวิ้จยัไดรั้บ

ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งน้ีตอ้งขอกราบขอบพระคุณ  

 และขอขอบคุณเจา้ของเอกสาร งานวิจยัทุกท่าน และขอขอบคุณครอบครัว เป็นก าลงัใจส าคญัท าให้การศึกษา 

ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจ หากมีขอ้บกพร่องประการใด 

ขอกราบอภยัมา ณ โอกาสน้ีทา้ยน้ี  
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