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บทคัดยอ 

ปจจุบันไฟฟามีความสําคัญยิ่งและมีแนวโนมความตองการใชงานท่ีมากขึ้นดวย การไฟฟาสวนภูมิภาค
จึงตองเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการไดอยางเพียงพอ ดังนั้นความตองการพัสดุอุปกรณในงานกอสราง
ระบบสายสง และระบบจําหนายไฟฟาก็เพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย ปญหาสําคัญท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําลัง
ประสบอยูคือระยะเวลาการจัดซ้ือจัดหาท่ียาวนานทําใหพัสดุคงคลังมีมูลคาสูง งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษา
กระบวนการจัดซ้ือจัดหาพัสดุโดยการประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) และใชเทคนิคการ
สรางแบบจําลองสถานการณ (Simulation) ดวยโปรแกรม ARENA เปนเครื่องมือในการหาแนวทางปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดหาเพ่ือลดระยะเวลาดําเนนิการ โดยใชแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business 
Process Reengineering) เพ่ือออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดหาใหม และแนวคิดการนําสัญญาซื้อขายระยะ
ยาวมาใชในการลดระยะเวลาจัดซ้ือจัดหา แลววัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดหาตามหลักการของ
แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปาน (SCOR model) จากผลการวิจัยพบวา ถาปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาในชวงคัดเลือกผูขายและชวงการตรวจรับพัสดุ โดยใชการรับขึ้นทะเบียนผูขาย/ผูรับจางและ
ผลิตภัณฑ (Vendor Lists) การทํางานคูขนาน และการลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาลง จะสามารถลดระยะเวลา
ดําเนินการจัดซื้อจัดหารวมลงไดสูงสุดถึง 24.49% และการนําสัญญาระยะยาวมาใชจะสามารถลดระยะเวลา
ดําเนินการจัดซื้อจัดหารวมไดสูงสุด 74.92% ซึ่งจะทําใหมูลคาพัสดุคงคลังลดลงไดสูงสุด 58.06% 
 
คําสําคัญ : การจัดซื้อ; ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส; แบบจําลองสถานการณ; การปรับปรุง
กระบวนการ; โซอุปทาน 
 
1. บทนํา 

ปจจุบันไฟฟามีบทบาทอันสําคัญย่ิงตอความเจริญกาวหนาในทุกๆ ดานของประเทศ เพราะไฟฟาเปน
สวนหนึ่งในโครงสรางพ้ืนฐานที่ใชในการดําเนินกิจกรรมทุกประเภท ดังนั้นปริมาณใชไฟฟาของประเทศจึงมี
ความสัมพันธโดยตรงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากขอมูลปริมาณการใชไฟฟาท่ัวประเทศ
พบวาในป 2550 มีปริมาณสูงถึง 132,492.12 GWH เพ่ิมขึ้นจากเมื่อ 20 ปท่ีแลวคิดเปน 371.33%  

หนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีภารกิจหลักในการจําหนาย
กระแสไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาครอบคลุมท่ัวประเทศ 73 จังหวัด โดยมีจํานวนผูใชไฟฟากวา 14ลานราย และ 

678



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 ยิ่งมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มมากขึ้นทุกที ดังนั้นเพ่ือเปนการตอบสนองความตองการในการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมาก 
การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงไดตั้งงบประมาณลงทุนประจําปเพ่ือรองรับแผนงานตามโครงการตางๆ และทําการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุอุปกรณสําหรับงานโครงการตางๆ เปนวงเงินมากกวา 10,000 ลานบาทตอป  

ในการจัดซ้ือจัดหาของการไฟฟาสวนภูมิภาคนั้น จะดําเนินการจัดหาภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
และมติตางๆ เชนขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการซื้อ และจาง พ.ศ.2543 มติคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2549 ซึ่งประกาศบังคับใชกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2549 เปนตนมา จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ดังกลาวมานั้น ทําใหเกิดการดําเนินการมากมายหลาย
ขั้นตอน อีกท้ังยังตองติดตอกับหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกการ  ไฟฟาสวนภูมิภาคหลายหนวยงาน
ดวยกันทําใหระยะเวลาเวลาดําเนินการจัดซื้อจัดหารวม (Total Purchasing Cycle Time) ยาวนานประมาณ 7 
ถึง 8 เดือน สงผลทําใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีมูลคาพัสดุ  คงคลังเฉลี่ยตอปมากกวา 6,000 ลานบาทตอป 
ดังนั้นหากการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาใหมีระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อ
จัดหารวม (Total Purchasing Cycle Time) ลดลงได ก็จะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหาและทําให
มูลคาพัสดุคงคลังของการไฟฟาสวนภูมิภาคลดลงไดดวย 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนจัดซ้ือจัดหาพัสดุอุปกรณในปจจุบันภายใตกฎระเบียบ 
ขอบังคับ และมติท่ีเกี่ยวของตางๆ ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และเสนอแนวทางการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุอุปกรณหลักประเภท Strategic items อันไดแก พัสดุประเภทลูกถวยไฟฟา
และเคเบิลสเปเซอร สายไฟฟา และสวิตช ท่ีมีวงเงินจัดซื้อจัดหามากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป และเปนจัดซื้อ 
จัดหาโดยการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) เทานั้น เพ่ือลดระยะเวลาในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดหารวม (Total Purchasing Cycle Time) อีกท้ังยังสามารถนําไปใชเปนตนแบบและนําไป
ขยายผลสําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุของหนวยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืนไดอีกดวย 
 
2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 การวัดสมรรถนะของโซอุปทาน (Measurement Supply Chain Performance) 
ปจจุบันหลายองคกรท่ีไดนําเอาแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปาน (Supply Chain Operation 

Reference Model; SCOR Model) มาใชเปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยในการพัฒนาโซอุปทาน ซึ่งแบบจําลองอางอิง
การดําเนินงานโซอุปาน (SCOR Model) นั้น ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชอธิบายลักษณะ และแสดงใหเห็นถึง
กิจกรรมทางธุรกิจในโซอุปทานท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ชวยแกปญหา
การขาดภาษามาตรฐาน และกําหนดกรอบการทํางาน (Framework) ใหเปนลักษณะเดียวกันในการพัฒนา 
และปรับปรุงโซอุปทานดวย (พันธวณิช, 2549) 

แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปาน (SCOR Model) นั้น ประกอบดวย 5 กระบวนการจัดการ 
พ้ืนฐานคือ การวางแผน (Plan) การจัดหาแหลงวัตถุดิบ สินคา และบริการ (Source) การผลิต (Make) การ 
จัดสงและสงมอบ (Delivery) และการสงคืนสินคา (Return) (ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร, 2549) 
และมีดัชนีวัดประสิทธิภาพ 4 ประเภทคือความยืดหยุนและการตอบสนอง (Flexibility and Responsiveness) 
คาใชจาย (Cost) ความนาเชื่อถือ (Reliability) สวนของทรัพยสิน (Assets) (พันธวณิช, 2549) 
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 2.2 การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Reengineering; BPR) 
Hammer (1990) ไดกลาวถึงความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process 

Reengineering; BPR) วา คือ การวิเคราะห และการออกแบบกระบวนงานใหม (Redesign) ใหกับ
กระบวนงาน และกฎระเบียบเกา ๆ ในขณะเดียวกันตองเสริมสรางกระบวนการนวัตกรรมใหม ๆ โดยการ
คํานึงถึงกระบวนงานในภาพรวมขององคกรเปนหลัก แทนท่ีจะเปนการมองไปท่ีกระบวนของของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ เนนท่ีผลลัพธ มุงความสนใจท่ีเปาหมาย (Objective or Outcome 
Oriented) มากกวาตัวงาน (Tasks) สรางหนวยงานเบ็ดเสร็จ (Cross Functional Team) รวมการปฏิบัติงาน
และประมวลผลขอมูลไวในหนวยงานเดียวกัน กระจายทรัพยากรขององคกรเพ่ือเพ่ิมความคลองตัว ทํางาน
อยางคูขนาน ลดลําดับการส่ังการ และใชขอมูลรวมกันจากแหลงตนกระบวนการ  

2.3 สัญญาระยะยาว (Long term contract) 
การทําสัญญาระยะยาว จัดทําขึ้นเพ่ือใหการซื้อเกิดการประหยัดตอขนาด (Economics of Scale) โดย

ปกติผูซื้อจะซื้อพัสดุจํานวนมากและมีมูลคาสูงภายใตสัญญาระยะยาวซึ่งแตกอนนั้นสัญญาท่ีจัดทํากันเปน
เวลานานกวา 1 ป จะใชกับสถานการณท่ีมีการลงทุนเริ่มแรกสูง มีการลงทุนมากในพัสดุอุปกรณหลัก หรือมี
คาใชจายสูงในการประกอบชิ้นสวน หรือตองมีการฝกอบรมพนักงานใหเกิดความชํานาญ อยางไรก็ดีใน
ปจจุบัน สัญญาท่ีมีอายุ 3-5 ป ก็ถูกนํามาใชในการจัดซื้อพัสดุเพ่ือการผลิตปกติท่ัวไป สัญญาเหลาน้ีจะชวยลด
ความซ้ําซอนในการตรวจสอบผูขาย และงานของฝายจัดซื้อซึ่งตองกระทําทุกปทําใหงานจัดซ้ือลดลง และ
ตนทุนในการจัดซื้อก็ลดลง นอกจากนี้ยังชวยลดระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อใหลดลงไดอีกดวย (อดุลย จาตุรงค
กุล, 2547) 

2.4 การจําลองสถานการณ (Simulation Model) 
การจําลองสถานการณปญหา (Simulation) เปนกระบวนการออกแบบจําลอง (Model) ของระบบจริง 

(Real System) แลวดําเนินการทดลองเพ่ือใหเรียนรูพฤติกรรมของระบบงานจริง ภายใตขอกําหนดตางๆ ท่ี
วางไว เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของระบบ และวิเคราะหผลลัพธท่ีไดจากการทดลองกอนนําไปใชแกไข
ปญหาในสถานการณจริงตอไป การจําลองสถานการณโดยอาศัยตัวแบบจําลองทางคอมพิวเตอรนั้น ตัวแบบ
ตองทํางานไดเสมือนระบบงานจริง (รุงรัตน ภิสัชเพ็ญ, 2551) 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
กชนันท นพพิมาน (2548) ไดศึกษาผลจากการจัดซื้อพัสดุของการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยใชวิธีจัดทํา

สัญญาระยะยาวแลวเปรียบเทียบกับการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาปกติ จากผลการศึกษาพบวาการจัดซื้อ
โดยวิธีจัดทําสัญญาระยะยาวนั้นจะสามารถลดขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อพัสดุลง จึงทําใหระยะเวลา
ดําเนินการ และคาใชจายในการจัดซื้อพัสดุลดลง 

มารติน อัศวลาภสกุล (2549) ไดศึกษา และวิเคราะหผลเปรียบเทียบการดําเนินการจัดซื้อ และการจาง
ดวยการประกวดราคาแบบเดิม (Sealed-Bid Auction) กับการประมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 
ผลจากการศึกษาพบวาการนําเอาการประมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) มาใชปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจางของหนวยราชการไทยทําใหมีขั้นตอนเพ่ิมขึ้น และใชเวลามากข้ึนเมื่อเทียบกับการประกวดราคา
แบบเดิม (Sealed-Bid) แตชวยเพ่ิมการแขงขัน และสามารถประหยัดงบประมาณในภาพรวมได  

กรทวี พูลสวัสดิ์ (2545) ไดศึกษาการปรับลดระยะเวลาในการออกใบสั่งซื้อพัสดุ โดยการตัดลดปริมาณ
งานที่ไมจําเปนออกไป และเพ่ิมขึ้นตอนในการตรวจสอบประวัติการส่ังซื้อพัสดุกอนหนาในชวงเวลา 60 วัน 
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 เพ่ือท่ีจะออกใบส่ังซื้อกับผูขายที่เคยทําการซื้อแลวภายใน 60 วันโดยไมตองเสียเวลาคัดเลือกผูขายใหม ทําให
สามารถลดระยะเวลาเฉลี่ยในการออกใบส่ังซื้อลงได 

นายสุพจน เหลางาม (2548) ไดศึกษาแนวทางการปรับปรุงรอบระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง ดวย
การปรับปรุงโครงสรางการทํางาน (Reengineering) ของกระบวนการเติมเต็มคําส่ังซื้อ และใชเทคนิคการ
สรางแบบจําลองกระบวนการธุรกิจ (Business process simulation) มาเปนเครื่องมือในการหาแนวทาง
ปรับปรุง และใชดัชนีชี้วัดดานรอบระยะเวลารวมในการทํางานตามหลักการของ SCOR Model  
 
3. วิธีดําเนินงานวิจัย 

ในการดําเนินงานวิจัย เริ่มจากการศึกษาศึกษาโครงสรางกระบวนการจัดซื้อจัดหา และโซอุปทานของ
กรณีศึกษา ศึกษาสภาวการณปจจุบันของการจัดซื้อจัดหาเพ่ือจัดทําแบบจําลองกระบวนการธุรกิจ (Business 
Process Simulation) จากน้ันทําการวิเคราะห และออกแบบการทดลองเพ่ือหาแนวทางการลดระยะเวลาใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางใหส้ันลง วิธีการดําเนินงานวิจัยจะดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษาโครงสรางกระบวนการจัดซื้อจัดหาและโซอุปทานของกรณีศึกษา 
การศึกษาโซอุปทานของกรณีศึกษาและโครงสรางระบบการจัดซ้ือจัดหาจะทําใหทราบถึงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ใชและผูท่ีเกี่ยวของของแตละขั้นตอนในกระบวนการ รวมถึงการไหลของขอมูล 
(Information Flow) และงานจัดซื้อ (Material Flow) โดยสามารถแสดงโครงสรางความสัมพันธการไหลของ
งาน และขอมูลกระบวนการจัดซื้อจัดหาในโซอุปทานของกรณีศึกษา ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: โครงสรางความสัมพันธการไหลของงาน และขอมูลกระบวนการจัดซื้อจัดหา 

 กระบวนการจัดซ้ือจัดหาปจจุบัน (As-Is Model)
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 3.2 กระบวนการจัดซื้อจัดหาของกรณีศึกษา 
3.2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดหาตามแผนจัดหาพัสดุหลัก 
กระบวนการจัดซื้อจัดหาตามแผนจัดหาพัสดุหลักประจําป โดยการประกวดราคาดวยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ของหนวยงานกรณีศึกษาประกอบดวย 5 กระบวนการหลัก คือ การจัดทําแผน
จัดหาพัสดุหลักประจําป (Procurement Planning) การออกประกวดราคา (Bidding) การคัดเลือกผูขาย/ผูสง
มอบสินคา (Vendor/Supplier Selection) การจัดทําสัญญา (Contracting) และการตรวจรับพัสดุ (Goods 
Receipt) 

3.2.2 สภาวการณปจจุบันของกระบวนการจัดซื้อจัดหาตามแผนจัดหาพัสดุหลักประจําป 
จากการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดหาต้ังแตเดือน พฤษภาคม 2549 จนถึงเดือน พฤษภาคม 2550 

(13 เดือน) เปนจํานวนทั้งส้ิน 71 ขอมูล ซึ่งประกอบดวยขอมูลการจัดซื้อจัดหาพัสดุหลักประเภทลูกถวยไฟฟา
และเคเบิลสเปเซอร 43 ขอมูล สวิตช 2 ขอมูล และสายไฟฟา 26 ขอมูล พบวามีระยะเวลาดําเนินการรวมของ
กระบวนการจัดซื้อจัดหา (Total Purchasing Cycle Time) เฉล่ียตอเรื่อง 268.13 วัน หรือ 8.94 เดือน โดยมี
จํานวนวันดําเนินการที่นอยท่ีสุด 153 วัน หรือ 5.10 เดือน และมากท่ีสุดคือ 546 วัน หรือ 18.20 เดือน 
สําหรับขอมูลระยะเวลาดําเนินการเฉล่ียของแตละขั้นตอน (Process Time) ในสภาวการณปจจุบัน เปนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2: ระยะเวลาดําเนินการเฉล่ียของแตละขั้นตอน (Process Time) 
 
3.3 การวัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดหาโดยใช SCOR Model 
งานวิจัยนี้ กําหนดเกณฑการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยใชแบบจําลองอางอิง

การดําเนินงานในโซอุปทานเวอรชั่น 6.1 (Supply Chain Operation Reference Model Version 6.1; SCOR 
Model) ซึ่งจะวัดประสิทธิภาพในสวนของกระบวนการจัดหาแหลงวัตถุดิบ สินคา และบริการ (Source) และ 
วัดประสิทธิภาพดานความสามารถในการตอบสนอง (Responsiveness) เทานั้น เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนเพียง
การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซ้ือจัดหาของกรณีศึกษา ดวยการปรับปรุงขั้นตอนการ
ทํางานเพื่อทําใหระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อจัดหารวมลดลง โดยไมไดพิจารณาในเรื่องของทรัพยากร 
(Resource) ตางๆ ซึ่งจะวัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดหา ดังนี้ 
 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการเฉล่ีย
(วัน) 30 60 90 120 150 180 210 240 270

1 เตรียมการจัดหา 37.73
2 ขายแบบประกวดราคา 9.83
3 เปดซองประกวดราคา 7.34
4 พิจารณาดานเทคนิค 39.73
5 อนุมัติผูผาน/ไมผานเทคนิค 5.65
6 เตรียมการประมูล e-Auction 13.94
7 สรุปขออนุมัติจัดซื้อจัดหา 3.73
8 อนุมัติจัดซื้อจัดหา 9.9
9 จัดทําและลงนามสัญญา 50.77
10 สงของงวดแรก 39.1
11 ตรวจรับพัสดุ 37.99
12 ขออนุมัติจายเงินคาพัสดุ 12.42

268.13

การดําเนินการ(วัน)
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 ตารางที่ 1: หัวขอการวัดประสิทธิภาพในโซอุปทานของกรณีศึกษา 
หัวขอการวัดประสิทธิภาพ คําจํากัดความ 

รอบระยะเวลาการจําแนกแหลงขาย 
(Source Identification Cycle Time) 

ชวงเวลาตั้งแตเกิดแผนความตองการใชพัสดุ จนถึงการ
ประกาศ  เชิญชวนผูขาย/ผูสงมอบใหมาเขารวมการประกวด
ราคาจัดซื้อจัดหา 

รอบระยะเวลาการคัดเลือกแหลงขาย 
(Source Selection Cycle Time) 

ชวงเวลาตั้งแตการประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดหาจนถึง
การจัดทําและลงนามสัญญา 

รอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดหาเสร็จ
สมบูรณ (Total Source Cycle Time to 
Completion) 

ชวงเวลาตั้งแตเกิดแผนความตองการใชพัสดุจนถึงรับไดมอบ
พัสดุจากผูขาย/ผูสงมอบสินคาและไดรับอนุมัติใหจายเงินคา
สินคาแลว 

รอบระยะเวลาการสงสินคาของผูขาย/ผู
สงมอบสินคา (Supplier Cycle Time) 

ชวงเวลาตั้งแตผูขาย/ผูสงมอบสินคาไดรับหนังสือแจงการ
ส่ังซื้อส่ังจาง หรือลงนามสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาจาง จนถึง
ผูขาย/ผูสงมอบสินคาไดจัดสงสินคาเปนที่เรียบรอยตาม
สัญญาแลว 

รอบระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ 
(Verification Cycle Time) 

ชวงเวลาตั้งแตเริ่มตรวจรับพัสดุท่ีคูสัญญาไดสงมอบตาม
สัญญาจนถึงวันท่ีไดพัสดุผานการตรวจรับและไดรับอนุมัติให
จายเงินคาพัสดุแลว 

 
ในการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซ้ือจัดหาโดยใชแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานในโซ    

อุปทาน (SCOR Model) นั้น จะมีหลักเกณฑการวัดระยะเวลาในแตละขั้นตอนเพื่อวัดประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดซื้อจัดหาตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3: หลักเกณฑการวัดระยะเวลาในแตละขั้นตอนเพ่ือวัดประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดหา 
 

3.4 การสรางแบบจําลองสถานการณของกระบวนการจดัซื้อจัดหา 
3.4.1 แบบจําลองสถานการณปจจุบันกระบวนการจัดซื้อจัดหาของกรณีศึกษา 
จากการศึกษาโครงสรางกระบวนการจัดซ้ือจัดหา และโซอุปทาน และสภาวการณปจจุบันของ

กระบวนการจัดซื้อจัดหา ทําใหสามารถกําหนดหลักการและสรางแบบจําลองสถานการณ (Business Model 
Simulation) ของกระบวนการจัดซื้อจัดหาในปจจุบัน (As-Is Model) เพ่ือจําลองเหตุการณปจจุบัน แลวนําผล
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 การประมวลผลที่ไดจากโปรแกรม Arena Version 10.0 มาวิเคราะหประสิทธิภาพ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการในอนาคต (To-Be Model) ไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4: หลักการสรางแบบจําลองสถานการณ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5: แบบจําลองกระบวนการจัดซื้อจัดหาโดยใชโปรแกรม Arena 10.0 
 

เตรียมการประมูล
(Prepare e-Auction)

สรุปขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดหา

(Submit to Purchase 
Approval)

อนุมัติจัดซ้ือจัดหา
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อนุมัติผูผานเทคนิค
โดย ผวก.

(Approve Qualified 
Bidders)

อนุมัติผูผานเทคนิค
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 3.4.2 ขอมูลท่ีใชในการจําลองสถานการณ  
ขอมูลท่ีใชในงานวิจัย ประกอบดวย อัตราการเริ่มดําเนินการงานจัดซื้อจัดหาตามแผน (Inter-

arrival Time) และ จํานวนเร่ืองจัดซ้ือจัดหาตามแผนตอครั้ง (Entity per Arrival) ระยะเวลาที่ใชในแตละ     
ขั้นตอน (Process Time) สัดสวนประเภทพัสดุท่ีศึกษา สัดสวนผูมีอํานาจอนุมัติส่ังซื้อส่ังจาง สัดสวนผูมี
อํานาจอนุมัติผูผาน/ไมผานรายละเอียดทางเทคนิค สัดสวนวงเงินจัดซื้อจัดหาท่ีไมเกินราคาประมาณการ
สําหรับกรณีการจัดซื้อพัสดุรายการท่ียังไมไดรับขึ้นทะเบียนฯ Vendor Lists 

อน่ึง งานวิจัยนี้ ไดกําหนดความยาวในการประมวลผล (Replication Length) ของการจําลอง
สถานการณไวท่ี 660 วัน และกําหนดจํานวนรอบการทําซ้ําในการประมวลผล (Number of Replication) 
เทากับ 63 รอบเพ่ือทําใหไดคาระยะเวลาดําเนินการรวมของการจัดซื้อจัดหา (Total Purchasing Cycle Time) 
มีคาชวงกวางของขอมูล (Half Width) ไมเกิน ± 2 วัน  

3.5 ตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองสถานการณ 
ในการสรางแบบจําลองสถานการณของกระบวนการ (Business Process Simulation) นั้น จะมีการ

ตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองกอนนําไปใชงานจริงเพ่ือทําใหเกิดความมั่นใจวาแบบจําลองนั้นมีความ
ถูกตอง และไดคาตางๆ จากการประมวลผลของโปรแกรมที่ใกลเคียงกับเหตุการณจริงมากที่สุด ในการ
ตรวจสอบแบบจําลองสถานการณสามารถแบงออกไดเปน 2 ขั้นตอนคือ (1) การตรวจสอบความถูกตองของ
แบบจําลองสถานการณ (Verification of The Simulation Model) และ (2) การเปรียบเทียบแบบจําลองกับ
เหตุการณจริง (Validation of The Simulation Model) (Kelton, et al., 2007) 

3.6 การออกแบบการทดลอง 
ในการออกแบบการทดลองสําหรับงานวิจัยนี้ จะดําเนินการออกแบบเพ่ือหาแนวทางปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดหาตามแผนจัดหาพัสดุหลักพัสดุหลักประจําป ใหมีระยะเวลาการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดหารวม (Total purchasing cycle time) ท่ีลดลง โดยจะดําเนินการตามแนวคิด การ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Reengineering หรือ BPR) ของ Hammer (1990) ซึ่งมี
หลักสําคัญ คือการวิเคราะหและการออกแบบกระบวนงานใหม (Redesign) ใหกับกระบวนงานและกฎระเบียบ
เกา ๆ และแนวคิด การทําสัญญาซื้อขายระยะยาว เพ่ือทําใหการจัดซื้อจัดหาลดความซํ้าซอนในการตรวจสอบ
ผูขาย/ผูสงมอบ  สินคา (Vendor/Supplier Selection) โดยสามารถออกแบบการทดลองไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 2: สรุปภาพรวมการทดลองผลการวิจัย 
การทดลองที่ หัวขอการทดลอง ลักษณะการทดลอง 

As-Is สถานการณปจจุบัน (As-Is) ศึกษาสถานการณปจจุบัน 
1 การศึกษาผลของระยะเวลาดําเนินการจัดซ้ือจัดหา

รวมจากการรับข้ึนทะเบียนฯ Vendor Lists 
ศึกษาผลจากการทําใหพัสดุที่จัดซ้ือจัดหาเปนพัสดุ
ที่ได รับรับการข้ึนทะเบียนผูขาย /ผู รับจางและ
ผลิตภัณฑ (Vendor Lists) และมีการประกาศ
บังคับใชระเบียบการรับข้ึนทะเบียนฯ แลว เกินกวา 
1 ป 

2 การศึกษาผลจากการปรับกระบวนการจัดซ้ือจัดหา
ใหม (Business Process Reengineering) 

เปนการศึกษาตอเน่ืองจากการทดลองที่ 1 

2.1 การปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหาในชวงการ
คัดเลือกผูขาย/ผูสงมอบสินคา กรณีที่ 1 

ศึกษาผลจากการจัดทําบันทึกขออนุมัติผูผาน
เทคนิคคูขนานไปกับระยะเวลาที่ ผูขายเตรียม
เอกสารเสนอทางดานเทคนิค 
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 ตารางที่ 2: สรุปภาพรวมการทดลองผลการวิจัย (ตอ) 
การทดลองที่ หัวขอการทดลอง ลักษณะการทดลอง 

2.2 การปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหาในชวงการ  
คัดเลือกผูขาย/ผูสงมอบสินคา กรณีที่ 2 

ศึกษาผลจากการลดข้ันตอนการพิจารณาทางดาน
เทคนิค และขออนุมัติผูผานเทคนิค แลวนําไป
ดําเนินการขออนุมัติพรอมกับการขออนุมัติจัดซ้ือ
จัดหาจากผูชนะการประมูลราคา 

2.3 การปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหาในชวงการ 
ตรวจรับพัสดุ กรณีที่ 1 

ศึกษาผลจากการดําเนินการตรวจรับพัสดุตาม
ระเบียบการตรวจรับพัสดุของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค โดยจะเร่ิมดําเนินการในข้ันตอนตรวจรับ
พัสดุเม่ือลงนามสัญญาซ้ือขาย หรือสัญญาจางทํา
สายและการไฟฟาสวนภูมิภาคไดจายวัตถุดิบ
สําหรับผลิตสายไฟฟาใหกับผูขายไปแลว 1 เดือน 
หรือ 30 วัน 

2.4 การปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหาในชวงการ 
ตรวจรับพัสดุ กรณีที่ 2 

ศึกษาผลจากการที่การไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถ
ปรับปรุงระเบียบการตรวจรับพัสดุและวิธีปฏิบัติ
ตางๆ ที่เกี่ยวของในการตรวจรับพัสดุใหสามารถ
ดําเนินการตรวจรับพัสดุรวมถึงการทดสอบพัสดุให
แลวเสร็จกอนที่ ผูขาย /ผูสงมอบสินคาจะจัดสง
สินคาไปยังคลังพัสดุของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2.5 การปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหาในชวงการ  
คัดเลือกผูขาย/ผูสงมอบสินคาและการตรวจรับพัสดุ 

แบงเปนการทดลองยอย 

2.5.1 - ศึกษาผลจากการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ
รวมกันระหวางการทดลองที่ 2.1 และ 2.3 

2.5.2 - ศึกษาผลจากการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ
รวมกันระหวางการทดลองที่ 2.1 และ 2.4 

2.5.3 - ศึกษาผลจากการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ
รวมกันระหวางการทดลองที่ 2.2 และ 2.3 

2.5.4 - ศึกษาผลจากการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ
รวมกันระหวางการทดลองที่ 2.2 และ 2.4 

3 การเปลี่ยนวิธีการจัดซ้ือจัดหาโดยใชสัญญาระยะยาว - 

3.1 การเปลี่ยนวิธีการจัดซ้ือจัดหาโดยใชสัญญาระยะยาว
ที่มีตอระยะเวลาการดําเนินการรวม 

 

3.2 การเปลี่ยนวิธีการจัดซ้ือจัดหาโดยใชสัญญาระยะยาว 
รวมกับการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหาในชวง
การคัดเลือกผูขาย/ผูสงมอบ สินคา และการตรวจรับ
พัสดุ กรณีที่ 1 

ศึกษาผลจากการเปลี่ยนวิธีการจัดซ้ือจัดหาโดยใช
สัญญาระยะยาว และปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ
รวมกันระหวางการทดลองที่ 3.1 และ 2.3 

3.3 การเปลี่ยนวิธีการจัดซ้ือจัดหาโดยใชสัญญาระยะยาว 
รวมกับการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหาในชวง
การคัดเลือกผูขาย/ผูสงมอบ สินคา และการตรวจรับ
พัสดุ กรณีที่ 2 

ศึกษาผลจากการเปลี่ยนวิธีการจัดซ้ือจัดหาโดยใช
สัญญาระยะยาว และปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ
รวมกันระหวางการทดลองที่ 3.1 และ 2.4 
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 4. ผลการวิจัย 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการประมวลผล (Run) แบบจําลองสถานการณ (Simulation Model) สามารถเปรียบเทียบคา

ระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อจัดหารวม (Total purchasing cycle time) ในแตละการทดลองไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3: การวัดประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดหาในโซอุปทานตามแบบจําลองอางอิงการดําเนินงาน 

โซอุปทาน (SCOR Model) 
 ระยะเวลาดําเนินการเฉลี่ย(วัน) (Average Process Time) ณ ชวงความเชื่อม่ันที่ 95%  

 การทดลองที่  

 
Vendor 
 Lists  

 ปรับปรุงกระบวนการ   สัญญาระยะยาว  

ขอกําหนดการ 
วัดประสิทธิภาพ  

(Term) 
 

สภาวการณ 
ปจจุบัน 
(As-Is)  

1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 3.1 3.2 3.3 

            37.37       37.56    37.22    37.68  37.56  37.56  37.21 37.22  37.69  37.69   2.99    3.00    2.99 รอบระยะเวลาการจําแนก
แหลงขาย(Source 
Identification Cycle Time) 

% การ
เปล่ียนแปลง 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

0.51 -0.40 0.83 0.51 0.51 -0.43 -0.40 0.86 0.86 -92.00 -91.97 -92.00 

          142.13     109.90  103.74    87.65 109.67 110.11 103.96 103.97  87.46   87.28    9.98   10.00    9.87 รอบระยะเวลาการคัดเลือก
แหลงขาย(Source 
Selection Cycle Time) 

% การ
เปล่ียนแปลง 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

-22.68 -27.01 -38.33 -22.84 -22.53 -26.86 -26.85 -38.46 -38.59 -92.98 -92.96 -93.06 

            39.23       39.40    39.17    38.72  38.65  38.99    38.88    38.87  38.03   38.21  38.71   38.97  38.55 รอบระยะเวลาการสงสินคา
ของผูขาย/ผูสงมอบสินคา 
(Supplier Cycle time) 

% การ
เปล่ียนแปลง 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

0.43 -0.15 -1.30 -1.48 -0.61 -0.89 -0.92 -3.06 -2.60 -1.33 -0.66 -1.73 

            50.06       50.77    50.22    50.70  38.41  16.30    37.86    16.22  38.13  16.22  50.58   38.33  16.00 รอบระยะเวลาการตรวจรับ
พัสดุ (Verification Cycle 
Time) 

% การ
เปล่ียนแปลง 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

1.42 0.32 1.28 -23.27 -67.44 -24.37 -67.60 -23.83 -67.60 1.04 -23.43 -68.04 

          268.79     237.63  230.35  214.75 224.29 202.96  217.91  196.28 201.31 179.40 102.26 90.30 67.41 รอบระยะเวลาการจัดซ้ือ
จัดหาเสร็จสมบูรณ(Total 
Source Cycle Time to 
Completion) 

% การ
เปล่ียนแปลง 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

-11.59 -14.30 -20.10 -16.56 -24.49 -18.93 -26.98 -25.11 -33.26 -61.96 -66.41 -74.92 

 
 4.2 การวิเคราะหผลการวิจัย 

จากการเก็บขอมูลมูลคาพัสดุคลังเฉล่ีย (Average Inventory) ในสภาวการณปจจุบัน (As-Is) ของพัสดุ
ประเภทลูกถวยไฟฟาและเคเบิลสเปเซอร สายไฟฟา และสวิตช พบวามีมูลคาพัสดุคงคลังเฉล่ียเทากับ 
2,769,737,674.90 บาท (ฝายพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2550) และใชระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อจัดหาจน
ไดรับพัสดุไวใชงาน และผานการตรวจรับโดยไมรวมระยะเวลาการขออนุมัติจายเงินงวดแรกทั้งส้ินเทากับ 
256.75 วัน หรือ 8.56 เดือน ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบมูลคาพัสดุคงคลังเฉล่ียดวยการปรับปรุงกระบวนการ    
จัดซื้อจัดหาตามแตละการทดลองแลว ไดดังนี้ 
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 ตารางที่ 4: ผลการลดมูลคาพัสดุคงคลังจากการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหา 
การทดลอง ระยะเวลา 

จัดซ้ือจัดหา 
เฉลี่ย* 
(วัน) 

ระยะเวลา 
จัดซ้ือจัดหา 
เฉลี่ย* 
(เดือน) 

% ระยะ 
เวลาจัดซ้ือ 
(Lead time) 
ที่ลดลง 

ระยะเวลา 
สํารองพัสดุระดับ 
ปลอดภัย(เดือน) 

มูลคาพัสดุ 
คงคลงัเฉลีย่ 

(บาท) 

% มูลคา 
พัสดุคงคลัง 
ที่ลดลง 

As-Is        256.75              8.56             0.00             3.00   2,769,737,674.90 0.00 
1        225.08              7.50            12.33             3.00   2,516,766,969.31 9.13 

2.1        218.38              7.28            14.94             3.00   2,463,249,327.14 11.07 
2.2        202.10              6.74            21.29             3.00   2,333,209,444.38 15.76 
2.3        212.43              7.08            17.26             3.00   2,415,722,465.81 12.78 
2.4        190.66              6.36            25.74             3.00   2,241,830,067.30 19.06 

2.5.1        205.55              6.85            19.94             3.00   2,360,767,036.24 14.77 
2.5.2        184.05              6.14            28.32             3.00   2,189,031,318.84 20.97 
2.5.3        188.73              6.29            26.49             3.00   2,226,413,791.28 19.62 
2.5.4        167.19              5.57            34.88             3.00   2,054,358,565.56 25.83 
3.1         90.21              3.01            64.86             3.00   1,439,464,820.17 48.03 
3.2         78.27              2.61            69.52             3.00   1,344,091,589.20 51.47 
3.3         55.41              1.85            78.42             3.00   1,161,492,589.21 58.06 

หมายเหตุ * ระยะเวลาจัดซื้อจัดหาเฉล่ีย คือระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อจัดหาจนไดรับพัสดุไวใชงาน และผาน
การตรวจรับ โดยไมรวมระยะเวลาการขออนุมัติจายเงินงวดแรก 
 
5. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยตามการทดลองตางๆ สรุปไดวา หากมีการทําใหพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดหาเปนพัสดุท่ีไดรับ
การขึ้นทะเบียนฯ Vendor Lists และมีการประกาศบังคับใชระเบียบฯ Vendor Lists แลวเกินกวา 1 ป ก็จะ
สามารถลดระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อจัดหารวม (Total Purchasing Cycle Time) ลงได 11.59% โดยท่ีไม
ตองปรับปรุงกระบวนการใหมเลย สําหรับการปรับปรุงกระบวนการใหมนั้นจะลดระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อ
จัดหารวมลงไดตั้งแต 14.30% ถึง 33.26% จากสภาวการณปจจุบัน และหากปรับปรุงกระบวนการโดยนํา
สัญญายะระยาวมาใช ก็จะสามารถลดระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อจัดหารวมไดตั้งแต 61.96% ถึง 74.92% จาก
สภาวการณปจจุบัน ดังนั้นสามารถสรุปไดวาในการจัดทําสัญญาระยะยาวจะเปนการลดขั้นตอนการเตรียมการ   
จัดหา การคัดเลือกผูขาย/ผูสงมอบ และการจัดทําและลงนามสัญญาในการประกวดราคาแตละครั้ง ซึ่งจะชวย
ลดระยะเวลาดําเนินการจัดซ้ือจัดหาลงไดสูงถึง 75% และผลของจากการปรับปรุงกระบวนการจะลดมูลคา
พัสดุคงคลัง (Inventory) ลงไดตั้งแตในชวง 9.13% ถึง 58.06% หรือมีมูลคาพัสดุคงคลังลดลงจาก 2,769.738 
ลานบาท เหลืออยูในชวง 1,161.493 ลานบาท ถึง 2,516.767 ลานบาท นอกจากนี้ การลดลงของระยะเวลา
ดําเนินการจัดซื้อจัดหารวม (Total Purchasing Cycle Time) ยังทําใหมีโอกาสที่จะดําเนินการเปนไปตามแผน
จัดหาพัสดุหลักประจําป และไดรับพัสดุตรงกําหนดเวลามากขึ้นดวย 

ในการดําเนินงานวิจัยนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาควรสงเสริมสนับสนุนใหผูขาย/ผูสงมอบสินคา นําสินคา
มาข้ึนทะเบียนฯ Vendor Lists ไวเพ่ือชวยทําใหลดระยะเวลาในขั้นตอนการคัดเลือกผูขาย/ผูสงมอบใหนอยลง 
และควรมีหนวยงานเบ็ดเสร็จท่ีสามารถดําเนินการไดครบทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซ้ือจัดหาเพื่อลด
ระยะเวลา และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ควรพิจารณาลดลําดับชั้นการส่ังการ และใหอํานาจการตัดสินใจ
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 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในงานที่ทําไดดวยตนเอง นอกจากน้ีแลวยังควรนําสัญญาระยะยาวมาใช 
เพราะสามารถลดระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อจัดหาลงไดอยางมาก แตควรพิจารณาในเรื่องของราคาสินคาท่ี
อาจจะเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการเผื่อราคาของผูขายดวย 

อนึ่ง การวิจัยตอไปควรพิจารณาถึงปจจัยทางดานทรัพยากรบุคคล เพ่ือทําใหทราบถึงสาเหตุของ
ปญหาที่แทจริง(Root cause) และทราบถึงขั้นตอนท่ีมีปริมาณงานท่ีอยูระหวางกระบวนการ (WIP) มาก 
เพ่ือท่ีจะทําการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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