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An Approach to the Development of Normal Procurement and Lean
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บทคัดยํอ
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อแบบทั่วไปและระบบการจัดซื้อแบบลีน กรณีศึกษา
หางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษากระบวนการและปใญหาการจัดซื้อสินคาของหางหุนสวนจํากัด
ไทยทอยสแและเพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อแบบทั่วไปและการจัดซื้อแบบลีน เครื่องมือที่ใช
เก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณแการจัดซื้อแบบทั่วไปโดยสัมภาษณแพนักงานที่มีความเกี่ยวของกับระบบการจัดซื้อ
และแบบประเมินประสิทธิภาพการจัดซื้อแบบลีนหลังจากที่มีการประยุกตแใชระบบการจัดซื้อแบบลีน เพื่อนําขอมูล
มาทําการวิเคราะหแเปรียบเทียบระบบการจัดซื้อแบบทั่วไปกับระบบการจัดซื้อแบบลีน ผลจากการสัมภาษณแพบวา
หางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแมีระบบการจัดซื้อแบบทั่วไปโดย มีจํานวนผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) ทั้งหมด 4 ราย
ดวยกันคือ รายที่ 1 มาจากสําเพ็ง รายที่ 2 มากจากคลองถม รายที่ 3 มาจากทาเรือแหลมฉบัง และ รายที่ 4 มาจากโรงเกลือ
ดานความรูความเขาใจในเรื่องสายธารคุณคา (Value Stream) พบวา มีความรูบางในเรื่องของการวิเคราะหแกระบวนการ
ดานความสัมพันธแกับผูสงมอบวัตถุดิบ พบวาไมมีขอตกลงกันระยะยาว ดานการเจราตอรองกับ ผูสงมอบวัตถุดิบเป็น
แบบผูชนะ- ผูแพ พบวา มีการรักษาผลประโยชนแแคฝุายเดียว ดานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน พบวามี
การติดตอกันบาง แตก็ไมไดบอยครั้งเดือนละประมาณ 2-3 ครั้ง ดานการตรวจสอบยืนยัน คุณภาพสินคา ผลที่ไดจาก
การสัมภาษณแคือไมมีการตรวจสอบยืนยันกับผูผลิตสินคา ดานการตรวจสอบคุณภาพของสินคามีการตรวจรับสินคา
พบวา มีตรวจสอบเดือนละประมาณ 2-3 ครั้งแบบสุมตรวจ ดานปใจจัยในการเลือกซื้อสินคา โดยอิงราคาสินคาเป็น
หลัก พบวาดูราคาเป็นหลักในการเลือกสินคา
จากการศึกษาไดมีการเปรียบเทียบของระบบการจัดซื้อแบบทั่วไปกับระบบการจัดซื้อแบบลีน พบวา หลังจากที่
ไดมีการประยุกตแใชแนวคิดการจัดซื้อแบบลีน สวนใหญมีผูสงมอบวัตถุดิบไดรับการตรวจสอบยืนยันคุณภาพของสินคา การ
รักษาผลประโยชนแระหวางกันเป็นแบบผูชนะ-ผูชนะ ทําการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาโดยอิงคุณภาพและราคาควบคูกัน มีขอ
ตกลงรวมกันในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องโดยการประสานรวมมือกับผูสงมอบวัตถุดิบในการปรับปรุงกระบวนการ
มีความสัมพันธแกับผูสงมอบวัตถุดิบในเชิงลึก และมีขอตกลงระยะยาว มีจํานวนผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) นอยรายโดย
แบงกลุมของผูสงมอบวัตถุดิบออกเป็นลําดับชั้นตามเกณฑแที่กําหนดเพื่องายตอการพิจารณาหาผูสงมอบวัตถุดิบที่เหมาะสม
มีความพยายามในการสรางสรรคแเครือขายของการผลิตใหมีความยืดหยุน ทําการตรวจสอบคุณภาพและขอจํากัดของสินคา
ตั้งแตอยูในกระบวนการผลิตของผูสงมอบวัตถุดิบเป็นการสื่อสารแบบสองทางมีสวนรวมในการแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหมรวมกัน
คาสาคัญ: การจัดซื้อแบบทั่วไป / การจัดซื้อแบบลีน / การเปรียบเทียบ
Abstract
The study of Development Approach for Normal Procurement and Lean Procurement System:
A Case Study of Thai Toy Limited Partnership aims to study the process and the issues of purchasing of
case study and to study an approach to develop normal procurement and lean Procurement system.
The tools that are used in collecting data are interviewing employees involved with the procurement
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system and performance evaluation after the application of lean procurement system. The data were
analyzed to compare normal procurement and lean Procurement system. The results from the
case study interviews found that the procurement system in general. There are 4 suppliers of raw materials
(goods) from Sumphaeng, Klongthom, Laemchabang port, and Rongkluae market. The results of
the interview about knowledge and understanding of value stream found that they had some
knowledge about the analysis process. Relationships with suppliers of raw materials, the results of
the interviews shown that there is no long-term agreement. The trade negotiations with suppliers of raw
materials is a winner – loser. The result of the interview about information exchange is there are
few times a month and there is no confirmation of product quality with the manufacturer. The
results of the interviews about checking product quality before receiving is there are random check
about 2-3 times a month. The factors influencing the purchasing related to price only.
After the application of lean procurement found that most suppliers have been verified
a quality of the product. Treatment benefits was winner- winner. Making the decision to purchase
based on quality and price in parallel. Have the agreement together to improve quality by continuing to
coordinate with suppliers for process improvement. There are in-depth Relationships with suppliers of
raw materials and long term agreement. There are few suppliers grouped into a hierarchy according to
specified criteria for seeking the right suppliers. Having efforts in creating a network of suppliers to
be more flexible. They checked the quality and limitations of the product from the suppliers. Two-way
communication is involved in resolving the problem. And develop new technologies together.
Keywords: Normal Procurement / Lean Procurement / Comparison
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดซื้อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการโลจิสติกสแซึ่งความมีเขาใจของคนทั่วไปอาจจะมอง โลจิสติกสแเป็น
เพียงกิจกรรมการขนสงและคลังสินคาแตความจริงแลวโลจิสติกสแมีหลายกิจกรรมไดแกการพยากรณแ การจัดการสินคาคง
คลัง การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ บรรจุภัณฑแ การเคลื่อนยาย ภายในองคแกรการผลิต การคลังสินคา การขนสง การ
กระจายสินคาและการบริการลูกคาเป็นตนกระบวนการจัดซื้อที่มปี ระสิทธิภาพซึง่ มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคแกร
ในการตอบสนองความตองการของลูกคางานวิจัยนี้จึงมีการศึกษาขอมูลแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจาก
กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ ปใจจุบันหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแไดดําเนินกิจการมาเป็นเวลากวา 13 ปีเริ่ม
กอตั้งในปี พ.ศ. 2546 ดําเนินกิจการเกี่ยวกับคาสงสินคาประเภทสินคากิ๊ฟช็อป เครื่องมือชาง พลาสติก อุปกรณแเครื่อง
เรียนเครื่องเขียนและอุปกรณแของเลนเด็ก ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาล1 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร หางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ
ซึ่งไดมีการเปิดไปแลว อยู 2 สาขาโดยสาขาที่ 1 และ 2 อยูที่ในจังหวัดกําแพงเพชรมีจํานวนพนักงาน 32 คนไดมีการนําเขา
ของสินคาจากสิงคโปรแ จีนและในไทย กลุมลูกคามีทั้งลูกแบบคาสงคาปลีกและลูกคาทั่วไป
เนื่องจากปใจจุบันนี้หางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแเป็นกิจการคาสงที่มีสินคาที่หลากหลายชนิด ซึ่งกระบวนการ
จัดซื้อเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการไดมาซึ่งจํานวนสินคาที่ถูกตอง คุณภาพที่ตรงตามความตองการของลูกคาปใจจุบันนี้ มีการ
สั่งซื้อสินคาจํานวนมาก สินคาที่นํามาสงแตละเที่ยวมีปริมาณมากทําใหเกิดสินคาเกิดความเสียหายบางและระบบการจัดซื้อ
นั้นยังไมมีการตรวจสอบคุณภาพของสินคากอนการตรวจรับสินคาที่เพียงพอ
จากปใญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาขอมูลแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อ กรณีศึกษานี้
และบางขั้นตอนยังมีผลกระทบทําให เกิดความเสียหายในดานการจัดซื้อจัดหา เกิดความเสียหายของคุณภาพสินคาที่สงมา
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงนําระบบการจัดซื้อแบบลีนเขามาชวยเพื่อที่จะใหในระบบของการจัดซื้อมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและทําใหความลาชาในการจัดซื้อลดนอยลงและความเสียหายของสินคานอยลง เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดซื้อเพื่อลดขั้นตอนในการทํางานและลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาด
เชน การไดรับสินคาที่ตรงเวลา ลดความเสียหายในสินคาระหวางการจัดการขนสง และลดการสิ้นเปลืองตนทุนเนื่องจาก
สินคาเสียหาย เป็นตน
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการและปใญหาการจัดซื้อสินคาของหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ
2. ศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อโดยการเปรียบเทียบการจัดซื้อแบบทั่วไปและการจัดซื้อแบบลีน
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร
1) ผูจัดการฝุายจัดซื้อ จํานวน 1 คน
2) พนักงานจัดซื้อ จํานวน 7 คน
2. ขอบเขตดานพื้นที่
ศึกษาขอมูลภายในหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
3. ขอบเขตดานขอมูล
ระบบการจัดซื้อจัดหาของหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ วามีวิธีการจัดซื้อเป็นอยางไรเพื่อนําเอาระบบ
การจัดซื้อแบบลีนเขามาประยุกตแใชพรอมทั้งประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินการ
4. ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบการจัดซื้อแบบธรรมดาเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับการจัดซื้อแบบลีน
กรอบแนวคิด
ในการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อแบบทั่วไปและระบบการจัดซื้อแบบลีน (กรณีศึกษาหางหุนสวน
จํากัดไทยทอยสแ) ซึ่งมีการแสดงความคิดในการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการนําระบบการจัดซื้อแบบลีน มาประยุกตแใช
ในการ จัดซื้อของกรณีศึกษานี้และประเนินประสิทธิภาพการจัดซื้อแบบลีนเพื่อเปรียบเทียบการจัดซื้อแบบทั่วไปของ
กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาในครั้งนี้ใชการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเป็น ( Nonprobability sampling) โดยการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุม ตัวอยางโดยพิจารณา จากการตัดสินใจของผูวิจัยเองลักษณะ
ของกลุมที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงคแของการวิจัยโดยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกพนักงานหางหุนสวนจํากัดไทย
ทอยสแที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจํานวน 8 คน ซึ่งเป็นผูจัดการฝุายจัดซื้อจํานวน 1 คน และพนักงานทั่วไปจํานวน 7 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบประเมิน
ประสิทธิภาพ กระบวนการจัดซื้ อแบบลีนมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการจัดซื้อในปใ จจุบันของกรณีศึ กษาและประเมิ น
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจากการใชระบบการจัดซื้อแบบลีน
3. วิธีการวิเคราะหแขอมูล
วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแที่ไดจากกลุมการจัดซื้อของหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ ตามทฤษฎีของ
ระบบการจัดซื้อแบบทั่วไปเพื่อทําการวิเคราะหแ รูปแบบการจัดซื้อ และการวิเคราะหแแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การจัดซื้อแบบลีนหลังจากที่ใหกรณีศึกษาไดประยุกตแใชทฤษฎีการจัดซื้อแบบลีนเป็นการประมาณคา 3 ระดับ โดยใชคา
จากการตอบแบบประเมินประสิทธิภาพดังกลาวดังนี้
ระดับความสําคัญ 3 มีความพึงพอใจระดับ มาก
ระดับความสําคัญ 2 มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง
ระดับความสําคัญ 1 มีความพึงพอใจระดับ นอย
โดยใชโปรแกรม excel เพื่อวิเคราะหแหาคาเฉลี่ย (Mean, x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจัดซื้อแบบทั่วไปกับการจัดซื้อแบบลีน
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1. ผลการวิเคราะหแแบบสัมภาษณแในระบบการจัดซื้อทั่วไป

rcit
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อกรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแมีวัตถุประสงคแ
เพื่อนําระบบการจัดซื้อแบบลีนมาประยุกตแใชและศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อ ผูศึกษาไดทําการสํารวจ
และเก็บขอมูลจากกรณีศึกษาดังกลาวโดยผลการดําเนินการศึกษามี ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหแแบบสัมภาษณแในระบบการจัดซื้อทั่วไป
2. ผลประเมินประสิทธิภาพหลังการประยุกตแใชการจัดซื้อแบบลีน
3. ผลการเปรียบเทียบการจัดซื้อแบบทั่วไปและการจัดซื้อแบบลีน
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหแแบบสัมภาษณแระบบการจัดซื้อแบบทั่วไป กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ
ระบบการจัดซื้อแบบทั่วไป

ผลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑

ของกรณีศึกษาห๎างหุ๎นสํวนจากัดไทยทอยส๑
1. ดานจํานวนผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier)

มีทั้งหมด 4 รายดวยกัน รายที่ 1 มาจากสําเพ็ง รายที่
2 มากจากคลองถม รายที่ 3 มาจากทาเรือแหลมฉบัง
และ รายที่ 4 มาจากโรงเกลือ

2. ดานความรูความเขาใจในเรื่องสายธารคุณคา (Value มีความรูบาง ในเรื่องของการวิเคราะหแกระบวนการ
Stream)
ไมมีขอตกลงกันระยะยาว

mp

3. ดานความสัมพันธแกับผูสงมอบวัตถุดิบ

Ka

4. ดานการเจราตอรองกับผูสงมอบวัตถุดิบเป็นแบบผูชนะ- มีการรักษาผลประโยชนแแคฝุายเดียว
ผูแพ คือแบบรักษาผลประโยชนแแคฝุายเดียว

e4

th

5. ดานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน

Th

6. ดานการตรวจสอบยืนยันคุณภาพสินคา

มีการติดตอกันบาง แตก็ไมไดบอยเดือนละประมาณ 2-3
ครั้ง
ไมมีการตรวจสอบยืนยันกับผูผลิตสินคา

7. ดานการตรวจสอบคุณภาพของสินคามีการตรวจรับ มีการตรวจสอบเดือนละประมาณ 2-3 ครั้งเป็นแบบ
สินคา
การสุมตรวจ
8. ดานปใจจัยในการเลือกซื้อสินคาโดยอิงราคาสินคาเป็นหลัก

มีการเลือกซื้อสินคาโดยดูราคาเป็นหลัก

9. ดานความรวมมือในการปรับปรุงและแกปใญหาของผูสง ไมไดใหความรวมมือในการปรับปรุงคุณภาพการจัดสง
มอบวัตถุดิบ
จากตารางที่ 1 ผลที่ไดจากการสัมภาษณแพบวาหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแมีระบบการจัดซื้อแบบทั่วไป
กรณีศึกษา ในดาน จํานวนผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) มีทั้งหมด 4 รายดวยกัน รายที่ 1 มาจากสําเพ็ง รายที่ 2 มาจาก
คลองถม รายที่ 3 มาจากทาเรือแหลมฉบัง และ รายที่ 4 มาจากโรงเกลือ ดานความรูความเขาใจในเรื่องสายธารคุณคา
(Value Stream) พบวา มีความรูบางในเรื่องของการวิเคราะหแกระบวนการ ดานความสัมพันธแกับผูสงมอบวัตถุดิบ พบวา
ไมมีขอตกลงกันระยะยาว ดานการเจราตอรองกับผูสงมอบวัตถุดิบเป็นแบบผูชนะ-ผูแพ พบวามีการรักษาผลประโยชนแ
แคฝุายเดียว ดานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน พบวา มีการติดตอกันบาง แตก็ไมไดบอยเดือนละประมาณ

5

2-3 ครั้ง ดานการตรวจสอบยืนยันคุณภาพสินคา พบวา ไมมีการตรวจสอบยืนยันกับผูผลิตสินคา ดานการตรวจสอบคุณภาพ
ของสินคามีการตรวจรับสินคา ผลที่ไดจากการสัมภาษณแ มี แคก็มีเดือนละประมาณ 2-3 ครั้งแลวมีแบบสุมตรวจ ดานปใจจัยใน
การเลือกซื้อสินคาโดยอิงราคาสินคาเป็นหลัก พบวามีการเลือกซื้อโดยดูราคาเป็นหลัก ดานความรวมมือในการปรับปรุงและ
แกปใญหาของผูสงมอบวัตถุดิบ พบวาคือไมไดใหความรวมมือในการปรับปรุงคุณภาพการจัดสงวัตถุดิบใหดียิ่งขึ้น
2. ผลประเมินประสิทธิภาพหลังการประยุกตแใชการจัดซื้อแบบลีน
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กรณีศึกษาห๎างหุ๎นสํวนจากัดไทยทอยส๑

จานวน
(ราย)

ive

แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดซื้อแบบลีน
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแแบบประเมินประสิทธิภาพการจัดซื้อแบบลีน กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ
คําเฉลี่ย

S.D.

(x)

8

2.50

0.53

2. มีความพยายามในการสรางสรรคแเครือขายของการผลิตใหมีความยืดหยุน

8

2.50

0.53

3. มีความสัมพันธแกับผูสงมอบวัตถุดิบในเชิงลึก และมีขอตกลงระยะยาว

8

2.63

0.52

4. การรักษาผลประโยชนแระหวางกันเป็นแบบผูชนะ-ผูชนะ (Win-Win)

8

2.75

0.46

5. เป็นการสื่อสารแบบสองทางมีสวนรวมในการแกไขปใญหาที่เกิดขึ้น
และพัฒนาเทคโนโลยีใหมรวมกัน

8

2.38

0.52

8

2.88

0.35

8

2.50

0.53

8

2.75

0.46

8

2.75

0.46

mp

1. มีจํานวนผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) นอยราย โดยแบงกลุมของผู
สงมอบวัตถุดิบออกเป็นลําดับชั้นตามเกณฑแที่กําหนดเพื่องายตอการ
พิจารณาหาผูสงมอบวัตถุดิบที่เหมาะสม

Ka

6. ผูสงมอบวัตถุดิบไดรับการตรวจสอบยืนยัน คุณภาพของสินคา

e4

th

7. ทํ าการตรวจสอบคุ ณภาพและข อ จํา กั ดของสิ น คา ตั้ งแต อยู ใ น
กระบวนการผลิตของผูสงมอบวัตถุดิบ

Th

8. ทําการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาโดยอิงคุณภาพและราคาควบคูกัน
9. มี ขอ ตกลงรว มกัน ในการปรับ ปรุงคุณ ภาพอยา งตอ เนื่ องโดยการ
ประสานรวมมือกับผูสงมอบวัตถุดิบในการปรับปรุงกระบวนการ

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบประเมินประสิทธิภาพการจัดซื้อแบบลีน กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ
สวนใหญ ผูสงมอบวัตถุดิบไดรับการตรวจสอบยืนยัน คุณภาพของสินคา คิดเป็นคาเฉลี่ย( x ) 2.88 คา S.D. 0.35 มีการ
รักษาผลประโยชนแระหวางกันและกันเป็นแบบผูชนะ-ผูชนะ (Win-Win) คิดเป็นคาเฉลี่ย ( x ) 2.75 คาS.D. 0.46 ทําการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาโดยอิงคุณภาพและราคาควบคูกัน คิดเป็นคาเฉลี่ย ( x ) 2.75 คาS.D. 0.46 มีขอตกลงรวมกันในการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่องโดยการประสานรวมมือกับผูสงมอบวัตถุดิบในการปรับปรุงกระบวนการ คิดเป็นคาเฉลี่ย ( x ) 2.75
คาS.D. 0.46 มีความสัมพันธแกับผูสง มอบวัตถุดิบในเชิงลึก และมีขอตกลงระยะยาว คิดเป็นคาเฉลี่ย ( x ) 2.63 คา S.D. 0.52
มีจํานวนผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) นอยรายโดยแบงกลุมของผูสงมอบวัตถุดิบออกเป็นลําดับชั้นตามเกณฑแที่กําหนดเพื่องาย
ตอการพิจารณาหาผูสงมอบวัตถุดิบที่เหมาะสม คิดเป็นคาเฉลี่ย ( x ) 2.50 คา S.D. 0.53มีความพยายามในการสรางสรรคแ
เครือขายของการผลิตใหมีความยืดหยุน คิดเป็นคาเฉลี่ย ( x ) 2.50 คา S.D. 0.53 ทําการตรวจสอบคุณภาพและขอจํากัด
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ทางดานของสินคาตั้งแตอยูในกระบวนการผลิตของผูสงมอบวัตถุดิบ คิดเป็นคาเฉลี่ย ( x ) 2.50 คาS.D. 0.53 เป็นการสื่อสาร
แบบสองทางมีสวนรวมในการแกไขปใญหาที่เกิดขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยีใหมรวมกัน คิดเป็นคาเฉลี่ย ( x ) 2.38 คา S.D. 0.52
ผลการเปรียบเทียบการจัดซื้อแบบทั่วไปและการจัดซื้อแบบลีน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการจัดซื้อแบบทั่วไปและการจัดซื้อแบบลีน กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ
การจัดซื้อจัดหาแบบลีน (Lean)
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การจัดซื้อจัดหาแบบทั่วไป
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1. มีจํานวนผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) 4 ราย ไดแกรายที่ 1. มีจํานวนผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) นอยราย โดย
1 มาจากสําเพ็ง รายที่ 2 มากจากคลองถม รายที่ 3 มาจาก แบงกลุมของผูสงมอบวัตถุดิบออกเป็นลําดับชั้นตามเกณฑแ
ทาเรือแหลมฉบัง และ รายที่ 4 มาจากโรงเกลือ
ที่ กํ าหนดเพื่ อง ายต อการพิ จารณหาผู ส งมอบวั ตถุ ดิ บที่
เหมาะสม (คาเฉลี่ยอยูที่ 2.50)
2. มีขอจํากัดทางดานความรูความ เขาใจในเรื่องสายธาร 2. มีความพยายามในการสรางสรรคแเครือขายของการผลิต
คุณคา (Value Stream)มี ความรูบาง ในเรื่องของการ ใหมี ความยืดหยุน (คาเฉลี่ยอยูที่ 2.50)
วิเคราะหแกระบวนการ
3. มีความสัมพันธแกับผูสงมอบวัตถุดิบแบบหลวมๆและไม 3. มี ความสั มพั นธแ กั บผู ส งมอบวั ตถุ ดิ บในเชิ งลึ กและมี
มีขอตกลงระ ยะยาว
ขอตกลงระยะยาว (คาเฉลี่ยอยูที่ 2.63)

mp

4. การเจรจาตอรองกับผูสงมอบวัตถุดิบเป็นแบบ ผูชนะ-ผู 4. การรักษาผลประโยชนแระหวางกันเป็นแบบผูชนะ-ผู
แพ (Win-Lose)คือแบบรักษาผลประโยชนแแคฝุายเดียว
ชนะ (Win-Win) (คาเฉลี่ยอยูที่ 2.75)

e4

th

Ka

5. มีขอจํากัดทางดานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกัน 5. เป็ นการสื่ อสารแบบสองทางมี ส วนร วมในการแก ไข
และกั น มี ก ารติ ด ต อ กั น บ า ง แต ก็ ไ ม ไ ด บ อ ยเดื อ นละ ปใ ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น และพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม ร ว มกั น
ประมาณ 2-3 ครั้ง
(คาเฉลี่ยอยูท ี่ 2.38)

Th

6. ผูสงมอบวัตถุดิบไมไดรับการ ตรวจสอบยืนยันคุณภาพ 6. ผูสงมอบวัตถุดิบได รับการตรวจสอบยืนยัน คุณภาพ
ของสินคา ไมมีการตรวจสอบยืนยันกับผูผลิตสินคา
ของสินคา (คาเฉลี่ยอยูที่ 2.88)
7. ตองทําการตรวจสอบคุณภาพของสินคาจากผูสงมอบ 7. ทําการตรวจสอบคุณภาพและขอจํากัดของสินคาตั้งแต
วัตถุดิบกอนเสมอ มี แคก็มีเดือนละประมาณ 2-3 ครั้ง อยูในกระบวนการผลิตของผูสงมอบวัตถุดิบ (คาเฉลี่ยอยูที่
แลวมีแบบสุมตรวจ
2.50)
8. ทําการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา โดยอิงราคาของสินคา 8. ทําการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาโดยอิงคุณภาพและราคา
เป็นหลัก มีการอิงราคาเป็นหลัก
ควบคู กัน (คาเฉลี่ยอยูที่ 2.75)

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อทั่วไปและการจัดซื้อแบบลีน กรณีศึกษาหางหุนสวน
จํากัด ไทยทอยสแไดผลการศึกษาดังนี้
1. จากวัตถุประสงคแการศึกษากระบวนการและปใญหาการจัดซื้อสินคาของหางหุนสวนจํากัดไทยทอยสแ จาก
การศึกษาพบวา ในดานการตรวจสอบสินคา ซึ่งไมไดมีการตรวจสอบยืนยันคุณภาพสินสินคาในระบบการจัดซื้อที่เพียงพอ
ทําใหพบสินคาเสียหายบางในบางครั้ง ตรงกับแนวคิดของการจัดซื้อในเรื่องการนําสงเพื่อใหมั่นใจวาไดสินคาที่มีคุณสมบัติ
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และจํานวนตรงตามที่ไดวางไวและตลอดจนการพัฒนาการติดตอประสานงานกันกับหนวยงาน อื่นๆที่เกี่ยวพันกัน
สอดคลองกับแนวคิดของ (ชัชชาลี รักษแตานนทแชัย, 2547)
2. จากวัตถุประสงคแการศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อโดยการเปรียบเทียบการจัดซื้อแบบทั่วไป
และการจัดซื้อแบบลีน จากการศึกษาไดมีการเปรียบเทียบของระบบการจัดซื้อแบบทั่วไปกับระบบการจัดซื้อแบบลีน
พบวา หลังจากที่ไดมีการประยุกตแใชแนวคิดการจัดซื้อแบบลีนสวนใหญมีผูสงมอบวัตถุดิบไดรับการตรวจสอบยืนยัน
คุณภาพของสินคา การรักษาผลประโยชนแระหวางกันเป็นแบบผูชนะ-ผูชนะ ทําการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาโดย
อิงคุณภาพและราคาควบคูกัน มีขอตกลงรวมกันในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องโดยการประสานรวมมือกับ
ผูสงมอบวัตถุดิบในการปรับปรุงกระบวนการ มีความสัมพันธแกับผูสงมอบวัตถุดิบในเชิงลึก และมีขอตกลงระยะยาว
จํานวนผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) นอยรายโดยแบงกลุมของผูสงมอบวัตถุดบิ ออกเป็นลําดับชั้นตามเกณฑแที่กําหนด
เพื่องายตอการพิจารณาหาผูสงมอบวัตถุดิบที่เหมาะสม มีความพยายามในการสรางสรรคแเครือขายของการผลิต
ใหมีความยืดหยุน ทําการตรวจสอบคุณภาพและขอจํากัดของสินคาตั้งแตอยูในกระบวนการผลิตของผูสงมอบ
วัตถุดิบ เป็นการสื่ อสารแบบสองทางมีสวนรว มในการแกไขปใญ หาที่เกิด ขึ้น และพั ฒนาเทคโนโลยีใ หมรวมกั น
สอดคลองกับแนวคิดของ อรุณ บริรักษแ (2550, หนา 8)
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ข๎อเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการศึกษาระบบการจัดซื้อของกรณีศึกษาในครั้งนี้พบวามีกระบวนการจัดซื้อสวน ใหญเป็น
แบบลีนแตยังมีการจัดซื้อแบบทั่วไปในบางขอที่ไมตรงกับระบบการจัดซื้อแบบลีนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบ
การจัดซื้อดีขึ้นและปรับปรุงใหเป็นการจัดซื้อจัดหาแบบลีนทั้งหมด
2. ผูวิจัยเห็นวาควรมีการปรับปรุงในประเด็นจํานวนผูสงมอบสินคาควรมีการหาแหลงที่ถูกที่สุดและดีที่สุด
3. ควรมีการเจรจากันแบบผูชนะผูชนะโดยจะใหใหฝุายใดฝุายหนึ่งตองเสียผลประโยชนแ รวมกันจะได
มีการซื้อขายในระยะยาวมากยิ่งขึ้น
4. ควรมีการหาทางแกไขปใญหาในสวนของการตรวจสอบคุณภาพของสินคาเพื่อที่จะใหเกิดผลเสียตอ
สินคาที่นอยลง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยในครั้งตอไปควรมีการวิเคราะหแขอดีขอเสียของระบบการจัดซื้อแบบทั่วไป อยางละเอียด
เพื่อใชในการเปรียบเทียบกับการจัดซื้อแบบลีนใหเป็นงานวิจัยที่จะสมบูรณแแบบมากยิ่งขึ้น
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