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บทคัดยอ 

 
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการจัดซื้อของมหาวิทยาลัย       โดย

ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะและผลกระทบของปญหาที่มีตอองคกร  และทําการศึกษาสาเหตุของ
ปญหาการจัดซื้อลาชา  โดยการพิจารณาดูวาสาเหตุของปญหาการจัดซื้อลาชามีสาเหตุจากอะไร เพ่ือคนหา
สาเหตุที่แทจริงของปญหา และสามารถกําหนดแนวทางเพื่อแกไขปญหาของมหาวิทยาลัยได    จากการศกึษา
ระบบ  e-Procurement     ในสวนของระบบ e-Auction  ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  สามารถลดระยะเวลาในการ
จัดซื้อจากแบบเดิมไดถึง 5 วัน  และจากการทําโครงการนํารองในการประมูลผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส  
จํานวน 6 รายการ นั้น  สามารถประหยัดงบประมาณไดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 3,334,000.-บาทหรือคิดเปนรอย
ละ 20.80 ของวงเงินงบประมาณ และผูวิจัยไดทําการวิเคราะหระบบ e-procurement มาใชกับมหาวิทยาลัย
หอการคาไทยโดยการจําลองสถานการณดวยโปรแกรม AWESIM 3.0 ผลการวิจัยปรากฎวาสามารถลดขั้นตอน
การทํางานจาก 7 ขั้นตอนเหลือ 6 ขั้นตอน และระยะเวลาในการดําเนินงาน 6 วัน  ซึ่งสามารถประหยัดตนทุนใน
การดําเนินงาน 25,981.84 บาท / การประมูล 1 ครั้ง จากการศึกษาปญหาขางตน สรุปไดวา  ปญหาการจดัซื้อ
ลาชาของมหาวิทยาลัยนั้น   ถานําเอาระบบ e-Procurement เขามาชวยในการแกไขปญหา จะทําใหสามารถ
ชวยลดขั้นตอนการดําเนินการที่ซับซอน เพ่ิมความถูกตองในการดําเนินงาน และชวยลดรอบเวลาในการจัดซื้อ
จัดหาขององคกร   เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 
คําสําคัญ: e-procurement, e-Auction 
 
1. บทนํา 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยตั้งอยูที่   เขตดินแดง  
กทม.   โดยเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 8 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี  คณะมนุษย
ศาสตร คณะนิเทศศาสตร  คณะนิติศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  และ
เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท  ในปจจุบันนี้สถาบนัการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดมีการแขงขันเปนจํานวนมาก  
ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษาในสวนของภาครัฐบาล ภาคเอกชน  หรือสถาบันราชภัฎตางๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ตองพัฒนาปรับปรุงในดานหลักสูตรการศึกษา  ปรับปรุงการดําเนินการทางดานการจัดการบริหาร  และหนึ่งใน
หนวยงานที่ดําเนินการดานการจัดการบริหารคือ แผนกจัดซื้อ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดซื้อส่ิงตางๆ  
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กองพัสดุและจัดการทรัพยสิน    สังกัดฝายบริหารและธุรกิจ   ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ซึ่งกอง
พัสดุจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2523 มีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง คือ จัดใหมีวัสดุอยางเพียงพอตอการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีภาระงานทั้งหมด 3 แผนก คือ แผนกพัสดุ แผนกจัดซื้อ 
และแผนกยานพาหนะ 

แผนกจัดซื้อ  ไดจัดซื้อสินคาและบริการแกลูกคา (เจาหนาที่,อาจารย,นักศึกษา) ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน  
54  หนวยงาน  เพ่ือปรับปรุงการจัดซื้อสินคาและบริการใหสะดวก รวดเร็ว และลดคาใชจาย  งานวิจัยฉบับนี้จะ
ศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาเชิงกลยุทธในการจัดซื้อของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพ่ือรองรับการ
พัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.1 ข้ันตอนการจัดซื้อในปจจุบัน 

 1.ไดรับใบขอซื้อ (Purchase Requisition) จากหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
 2.ดําเนินการขออนุมัติใบขอซื้อตามลําดับขั้น (หัวหนาแผนกจัดซื้อ   หัวหนาแผนกคลังพัสดุฯ  หัวหนา
กองพัสดุฯ  กองบัญชีและงบประมาณ  และผูชวยอธิการบดีฝายบริหารและธุรกิจ) 
 3.เมื่อไดรับอนุมัติแลว  ดําเนินการหาใบเสนอราคา (Request for Quotation) จากรานคาตางๆ  
 4.เมื่อหารานคาไดแลว  ดําเนินการออกใบสั่งซื้อ (Purchase order) 
 5.ขออนุมัติใบส่ังซื้อตามลําดับขั้น (ผูส่ังซื้อ  หัวหนาแผนกจัดซื้อ   หัวหนากองพัสดุฯ  และผูชวย
อธิการบดีฝายบริหารและธุรกิจ) 
 6.เมื่อไดรับอนุมัติแลว  ดําเนินการสงโทรสารใหกับรานคา  และดําเนินการสงใบส่ังซื้อและใบสงมอบ 
(Delivery order) ใหกับแผนกคลังพัสดุ เพ่ือทําการตรวจรับสินคาตอไป 

โดยเฉล่ีย ขั้นตอนการจัดซื้อในปจจุบันใชเวลาในการดําเนินงานประมาณ  13 วัน 
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แผนภาพที่ 1  ขั้นตอนการจัดซื้อในปจจุบัน 

 
1.2 ข้ันตอนการจัดซื้องานกรรมการในปจจุบัน 
 1.ไดรับใบขอซื้อ (Purchase Requisition) จากหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
 2.ดําเนินการขออนุมัติใบขอซื้อตามลําดับขั้น (หัวหนาแผนกจัดซื้อ หัวหนาแผนกคลังพัสดุฯ  หัวหนา
กองพัสดุฯ  กองบัญชีและงบประมาณ  และผูชวยอธิการบดีฝายบริหารและธุรกิจ) 
 3.เมื่อไดรับอนุมัติแลว  ดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของสินคา และเปดการประมูลราคาโดยมี
คณะกรรมการเขารวมการพิจารณา 
 4.เมื่อหารานคาไดแลว  ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ (อธิการบดี) เมื่อไดรับอนุมัติแลว  จึงดําเนินการ
ออกใบสั่งซื้อ (Purchase order)  
 5.ขออนุมัติใบส่ังซื้อ (ประธานคณะกรรมการจัดซื้อ) 

ใบขอซ้ือ (หนวยงานตางๆ) 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารฯ 

แผนกจัดซ้ือ 

ออกใบสั่งซ้ือ 

สงเอกสารตางๆ ใหกับ 
แผนกคลังพัสดุฯ 

กองพัสดุไดรับใบขอซื้อจากหนวยงาน 
ตางๆแลวดําเนินการขออนุมัติใบขอซ้ือ 

ไดรับอนุมัติ 

 หารานคา  

  สงไปเสนออนุมัติ 

อนุมัติใบส่ังซ้ือ 

สงแฟกซใหรานคาเพื่อนัด
สงสินคา 

หัวหนากองพัสดุฯ 

หัวหนาแผนกจัดซ้ือ 

สงสินคา 

4  วัน 

3  วัน 

3  วัน 

3  วัน 
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 6.เมื่อไดรับอนุมัติแลว  ดําเนินการสงโทรสารใหกับรานคา  และดําเนินการสงใบส่ังซื้อและใบสงมอบ 
(Delivery order) ใหกับคณะกรรมการตรวจรับ เพ่ือทําการตรวจรับสินคาและทําการเบิกจายเงินใหกับรานคา 
 โดยเฉล่ีย ขั้นตอนการจัดซื้องานกรรมการในปจจุบันใชเวลาในการดําเนินงานประมาณ  74 วัน  
 

 
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดซื้องานกรรมการในปจจุบัน 

 
 

 ปญหาที่พบ คือ การจัดซื้อลาชา   เนื่องจากผูวิจัยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลสถิติการจัดซื้อ
ประจําปงบประมาณ 2547 (เดอืน มิ.ย.47 – พ.ค.48) ซึ่งในปการศึกษา 2547 มีจํานวนใบขอซื้อทั้งส้ิน 2,500 ใบ   
และเกิดการจัดซื้อลาชาเกินกวา 15 วัน จํานวน 1,263 ใบ  

ใบขอซื้อ (หนวยงานตางๆ) 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารฯ/
อธิการบดี 

เลขานุการคณะกรรมการจัดซื้อ
ชุดตางๆ 

ขออนุมัติสั่งซือ้ 

สงเอกสารตางๆ ใหกับ 
เลขานุการตรวจรบั
คณะกรรมการฯ 

กองพัสดุไดรับใบขอซื้อจากหนวยงาน 
ตางๆแลวดําเนินการขออนุมัติใบขอซื้อ 

ไดรับอนมุัติ 

เปดการประมูล 
 เพ่ือคัดเลือกรานคา สงแฟกซใหรานคาเพ่ือ

นัดสงสินคา 

ออกใบสั่งซื้อ 

อธิการบดี 

ไดรับอนมุัติ 

ประธานคณะ
กรรมการฯ 

ไดรับอนมุัติ 

สงสินคา 

ตรวจรับสินคา

15 – 20 วัน 

15  วัน 

1  วัน 

7 -10 วัน 

1  วัน 

30 +/- 4 วัน 

5 + / -2 วัน 
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1220

1230

1240

1250

1260

1270

จํานวนใบขอซื้อปกติ จํานวนใบขอซื้อท่ีลาชา

สรุปการจัดซ้ือ

ชุดขอมูล1

 
แผนภาพที่ 3  การเปรียบเทียบสถิติการจัดซื้อ 

 
จากการวิเคราะหหาสาเหตุ โดยใชผังกางปลา ปรากฏวามักจะพบปญหาในเรื่องการจัดซื้อที่ลาชา  อัน

เนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้ 1) หนวยงานใหรายละเอียดสินคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน 2) สินคาบาง
ประเภทตองดําเนินการสั่งซื้อจากตางประเทศทําใหเกิดความลาชา 3) สินคาบางประเภทไดถูกยกเลิกผลิตแลว 
4) ขั้นตอนในการจัดซื้อมีหลายขั้นตอน      5) เจาหนาที่จัดซื้อมีประสบการณและความชํานาญในการทํางานไม
เทากัน 6) ขาดการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ 7) ขาดเทคโนโลยีเพ่ือนํามาใชในกระบวนการ
จัดซื้อ 

จากการคนหาสาเหตุโดยใช Cause and Effect Diagram นั้น ไดสาเหตุมาทั้งหมดจํานวน 7 ขอ  
ตอจากนั้นก็ทําการออกแบบสอบถามโดยสอบถามเจาหนาที่ในองคกร  เพ่ือคนหาระดับสาเหตุของปญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการจัดซื้อลาชา ปรากฎวาระดับสาเหตุขอที่ 4 คือ ขั้นตอนในการจัดซื้อมีหลายขั้นตอน  มีระดับสูง
ที่สุด และรองลงมาคือ ขอที่ 7  ขาดเทคโนโลยีเพ่ือนํามาใชในกระบวนการจัดซื้อ  ดังนั้นการศึกษานี้จะศึกษาถึง
สาเหตุของขั้นตอนในการจัดซื้อที่มีหลายขั้นตอนและการขาดเทคโนโลยีเพ่ือนํามาใชในกระบวนการจัดซื้อ   
 
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

E-Procurement คือ กระบวนการจัดหาสินคาและบริการที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีมา 
ใช เพ่ือปรับปรุงใหกระบวนการทํางานมีการเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะเชื่อมโยงขั้นตอนที่
เกิดขึ้นภายในระบบขององคกร คือ ระบบ ERP: Enterprise Resource Planning เปนระบบการวางแผน
ทรัพยากรโดยรวม ซึ่งเริ่มจากการจัดทําคําจัดซื้อ (Purchase Requisition) จนถึงการรับสินคา (Good Receive) 
และรวมไปถึงการเชื่อมตอกับ Supplier ผาน Marketplace เพ่ือซื้อ-ขายผาน Online Catalog  

โซอุปทานและอินเตอรเน็ต  ไดสรางความสัมพันธเพ่ือนําไปสูการปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินการของโซอุปทานขององคกรใหบรรลุประสิทธิผลสูงสุด โดยถาลองมองพิจารณาที่โซ
อุปทาน เราจะมองเห็นความสัมพันธของหวงโซแตละหวงที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน ไมทางใดกท็างหนึ่งใน
การดําเนินงานเชื่อมโยงตอกันเปนสายโซอุปทาน ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการจัดหาจัดซื้อ (Procurement) 
กระบวนการผลิต (Production) กระบวนการจัดสงสินคา (Delivery) การจัดจําหนาย (Distribution)  และการ
สงคืนสินคาที่ไมไดมาตรฐานตามขอกําหนด (Returning) แตถาเราลองพิจารณาและสังเกตกันดีๆ ก็จะพบวาใน
ทุกๆ แวดวงอุตสาหกรรม ในทุกๆ โซอุปทาน งานจัดหาจัดซื้อจะเปนหนวยงานแรกหรือจะกลาวอีกนัยวาเปน
หนวยงานดานแรกขององคกร และของโซอุปทานก็วาได ที่มีหนาที่ในการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ/วัสดุ เพ่ือสนอง
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ความตองการของลูกคาภายใน เพ่ือผลิตเปนสินคา/บริการเพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาภายนอกตอไป 
แตก็เปนที่ทราบกันดีวาฝายจัดซื้อมักจะเปนหนวยงานที่มีความลาชาในการดําเนินงานติดอันดับตนๆ ของ
องคกรเลยก็วาได เนื่องจากความซับซอน การมีขั้นตอนในการดําเนินงานที่ยุงยากและมากเกินความจําเปน ไม
วาจะเปนขั้นตอนการขอสั่งซื้อ การอนุมัติของคําส่ังซื้อ การตรวจสอบราคา และการคัดเลือกหาผูจัดหาวัตถุดบิ  
(Supplier) ที่เหมาะสม   ซึ่งกอใหเกิดความลาชาในการปอนวัตถุดิบ/วัสดุ เขาสูกระบวนการผลิต ความลาชาใน
การนําสินคาออกสูตลาด การสูญเสียโอกาสทางการแขงขัน และตนทุนในการดําเนินงานที่สูงขึ้น เปนตน โดยที่
ความลาชาของการจัดหาจัดซื้อที่เกิดขึ้นจะสงผลตอไปสูทุกๆ หนวยงานภายในองคกร และโซอุปทาน เพราะ
ฝายจัดซื้อเปนฝายที่มีความสัมพันธ และดําเนินงานควบคูไปกับหนวยงานน้ันๆ  
 ดวยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดในการนําอินเตอรเน็ตเขามาใชเพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินการจัดหา
จัดซื้อขององคกร ลดความซับซอนในการดําเนินงาน และเพ่ิมความคลองตัวในการดําเนินการจัดหาจัดซื้อ โดย
ไมมีขอจํากัดในเรื่องขอบเขตทางดานภูมิศาสตร ชวยใหมีการรวมมือกันทางธุรกิจทางการจัดหาจัดซื้อ (Supplier 
Collaboration) เพ่ือเอื้อประโยชนใหกับองคกรและผูจัดหาวัตถุดิบ ซ่ึงในปจจุบันคําวาการจัดหาจัดซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Procurement) ถูกนํามาใชเมื่อมีการทําธุรกรรมทางการจัดหาจัดซื้อ โดยมีจุดมุงหวังเพ่ือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดตนทุนในการจัดหาจัดซื้อขององคกรและโซอุปทาน                                        
 การประมูลออนไลน (Online Auction) คือ การเสนอซื้อ/ขายสินคา หรือบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ระหวางผูซื้อและผูขาย ซึ่งสามารถเสนอราคาเขามาแขงขันไดในเวลาเดียวกัน โดยในปจจุบันที่นิยมมอียู 2 วิธี 
คือ การประมูลเพ่ือซื้อ (Reverse Auction) ผูซื้อเปนผูเริ่มการประมูลและกําหนดความตองการใหผูขายเขามา
เสนอราคาแขงกัน ผูขายที่สามารถเสนอราคาขายไดตํ่าที่สุดเปนผูชนะการประมูล และ การประมูลเพ่ือขาย 
(Forward Auction) ผูขายเปนผูเริ่มการประมลูและกําหนดความตองการใหผูซื้อเขามาเสนอราคาแขงกัน ผูซื้อที่
สามารถเสนอราคาซื้อไดสูงที่สุดเปนผูชนะการประมูล 
 

             

2 4

แผนภาพแสดงวิธีการประมูลทางอเิล็กทรอนิกส
วันและเวลาระหวางประมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประมูล

กราฟแสดง
จํานวนครั้งใน
การเสนอราคา

กราฟแสดง
มูลคาในการ

เสนอราคาราคา

เวลาที่ผูคา
เสนอ  ราคา
ประมูล

รายชื่อผูคา
ทีเ่ขารวมประมูล

ประเภทพัสดุ   
ที่จัดประมูล

 
แผนภาพที่ 4  แสดงวิธีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
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Buyer Screen

 
แผนภาพที่ 5 การประมูลออนไลนที่ผูซื้อสามารถมองเห็นจากจอคอมพิวเตอร 

 

                 

Supplier Screen

 

แผนภาพที่ 6 การประมูลออนไลนที่ผูขายสามารถมองเห็นจากจอคอมพิวเตอร 

การที่จะนํา e-Procurement เขามาใชเพ่ือใหไดประโยชน ระบบควรจะมีความสามารถอยางนอยที่สุด
ดังตอไปนี้ 
 1.Self-Service คือ การใหเจาหนาที่ทุกคนในองคกรสามารถสรางใบส่ังซื้อในระบบไดเองผานทาง 
Web-based Application โดยมีการจัดทํารายการของวัสดุหรือบริการที่ตองการไวในระบบ การใช Self-Service 
จะมีสวนชวยใหเจาหนาที่ที่ตองการซื้อวัสดุหรือบริการสามารถพิจารณาขอมูลในการสั่งซื้อใหไดถูกตองตาม
ความตองการ เชน เจาหนาที่ในฝายการบํารุงรักษาตองการสั่งซื้อคีมปากแบนที่จะนํามาใชในการคีบสายไฟ
ในขณะทํางานที่มีขนาดเล็กเพ่ือใหสามารถใชไดบริเวณแคบๆ รายละเอียดตางๆ  นี้ไมสามารถอธิบายเปน
เอกสารไดเสมอไปและเจาหนาที่ฝายจัดซื้อจัดหาก็ไมสามารถเขาใจจุดประสงคที่แทจริงของการซื้อ Self-Service 
จะชวยใหเจาหนาที่ฝายการบํารุงรักษาสามารถสืบหาวัสดุที่ไดมีการจัดเตรียมไวในระบบ และทําการสรางใบสั่ง
ซื้อเอง  Self-Service จะทาํใหเจาหนาที่ฝายจัดซื้อจัดหาไมตองเสียเวลาในการคนหาวัสดุที่ตัวเองไมมีความ
ชํานาญ และใชเวลาในสวนนี้ใหมีประโยชนมากขึ้น เชน ระบบ Self-Service ที่เปน Web-based Application จะ
ชวยใหเจาหนาที่  ที่ตองการวัสดุหรือบริการสามารถทํางานในระบบไดในทุกเวลาและทุกสถานที่ เพราะจะ
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สามารถเขาสูระบบได  โดยผานทาง standard internet browser software   เชน Netscape Communicator 
หรือ Internet Explorer เปนตน 
 2.Workflow Management คือ การนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยบริหารธุรกิจ ซึ่งมีผลในการลด
ปริมาณกระดาษที่ใช รวมถึงการ process ในการทํางาน และการอนุมัติเอกสารตางๆ online  
 3.Supplier Portal คือ การให supplier ที่ทําธุรกิจรวมกันไดเขามาคนหาขอมูลตางๆ ที่ตองการใน
ระบบ เชน ให supplier เขามาตรวจสอบสถานะของ purchase order หรือ invoice, สงขอมูล advanced 
shipment notice (ASN) เพ่ือแจงใหฝายคลังสินคาเตรียมรับสินคาลวงหนา, ตรวจสอบคุณภาพการสงมอบสินคา
วาตรงเวลา และไดคุณภาพหรือไม  Supplier Portal ถือวามีสวนให  supplier   เขา  Self-Service  ตัวเอง   
สําหรับสวนงานท่ีเกี่ยวของ และจะเขามาชวยใหเจาหนาที่ฝายจัดซื้อจัดหามีเวลาเพิ่มมากขึ้น เพ่ือไปใชประโยชน
ในการวิเคราะหขอมูลการจัดซื้อจัดหา ดวยเทคโนโลยี Web-based Application ทําให supplier สามารถเขามา
คนหาขอมูลในระบบไดโดยไมตองลงโปรแกรมใดๆ ที่เครื่องคอมพิวเตอรของ supplier มีเพียงแต user name ที่
ทางบริษัทไดจัดเตรียมไวให และแตละ supplier จะสามารถเห็นขอมูลเฉพาะของตัวเองเทานั้น 
 4.Purchasing  Intelligence  คือ  การนําขอมูลที่เกิดขึ้นในระบบ  e-Procurement  มาวิเคราะห
หลังจากที่  Self-Service    และ  Supplier Portal     ไดเขามาชวยลดงานบางสวนของเจาหนาที่ฝายจัดซื้อ
จัดหา ทําใหมีเวลาที่จะสามารถใชในการวิเคราะหขอมูล เชน supplier รายใดสงวัสดุชาที่สุด หรือมีของเสียมาก
ที่สุด, วัสดุหรือบริการใดที่มีการจัดซื้อจัดหามากที่สุด, วัสดุหรือบริการใดไมไดมีการจัดซื้อหรือจัดหาตามสัญญา
ที่มีไวกับ supplier เปนตน  Purchasing Intelligence จะเขามาชวยใหขอมูลในการตัดสินใจตาม Key 
Performance Indicator (KPI) ที่กําหนดไวได ดวยเทคโนโลยีทางดานอินเตอรเน็ตทําใหการเขาสูขอมูลที่ใชใน
การวิเคราะหเหลานี้ไมถูกจํากัดในเรื่องของเวลา และสถานท่ี การตัดสินใจจึงสามารถทําไดทันทวงที 
 5.e-Commerce capability คือ การเชื่อมตอเขากับ website ที่เปน e-Marketplace หรือ B2B 
exchange โดยอาศัย XML(extensible markup language) gateway หรือเชื่อมตอเขากับระบบ EDI (electronic 
data interchange)  
 6.การเชื่อมตอเขากับระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ความสามารถที่จะสงตอขอมูลที่
เกิดขึ้นจากระบบ e-Procurement เขาสูระบบ ERP เชน ขอมูลรายการคาใชจายเกี่ยวกับระบบเจาหนี้ 
 โดยแตละองคกรภายในสายโซอุปทานสามารถนําระบบ e-Procurement มาประยุกตใชและเชื่อมตอ
ระบบเพ่ือดําเนินการจัดหาจัดซื้อรวมกัน ก็ยอมสงผลดีทั้งตัวองคกรและตลอดท้ังสายโซอุปทานนั้นๆ ดวย แต
เนื่องดวยเทคโนโลยีทางดานระบบ e-Procurement ตองใชมูลคาในการลงทุนคอนขางสูง องคกรเองควรมีแผน
นโยบายที่รัดกุม เพ่ือผลประโยชนสูงสุดขององคกรที่พึงจะไดรับ 
 
3. ผลการศึกษา 
3.1 โครงการนํารองการจัดหาพัสดุโดยระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแหงแรกของภาคเหนือ ที่นําระบบ e-
Auction มาทดลองใช เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนศูนยกลางการใหคําปรึกษาการจัดหาพัสดุดวยวิธี e-
Auction เปนการรวมความตองการพัสดุ (Group Item) ที่มีคุณลักษณะเฉพาะท่ีเหมือนกัน (Group 
Requirement Between Sites) มาดําเนินการจัดหาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจาง 
(Procurement) เกิดความโปรงใสและเพื่อลดตนทุนในการจัดหา ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ
ขององคกร ทําใหมีระบบการจัดซื้อจัดจางที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ทําใหสามารถลดตนทุนในการ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขาม หากองคกรใดขาดระบบการจัดจัดจางที่มีประสิทธิภาพ  
องคกรดังกลาวมักจะประสบปญหาในการใชจายเงินเกินงบประมาณที่กําหนดไว   และอาจนําไปสูความสูญเสีย
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โอกาสในการแขงขัน  โดยงานพัสดุและยานพาหนะ  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ได
ดําเนินโครงการนํารอง การจัดหาพัสดุผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส โดยใชระบบสารสนเทศ และเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จนถึงเดือนพฤษภาคม 2547 จํานวน 6 รายการ ไดแก 
 1. เชาเครื่องคอมพิวเตอรใหกับหนวยงาน คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตร  
สํานักหอสมุด  กองที่สังกดัสํานักงานอธิการบดี วงเงิน 3,702,238.-บาท 
 2. ซื้อครุภัณฑการแพทย โคมไฟผาตดัทุกระบบของรางกาย ของคณะแพทยศาสตร วงเงิน 
3,600,000.-บาท 
 3. ซื้อครุภัณฑการแพทย เตียงผาตัดของคณะแพทยศาสตร วงเงิน 4,200,000.-บาท 
 4. ติดตั้งระบบใยแกวนําแสง ของคณะมนุษยศาสตร วงเงิน 657,500.-บาท 
 5. ซื้อระบบเครือขายหลักสํานักงานอธิการบดี 1 ระบบ วงเงิน 2,090,000.-บาท  
 6. ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ของสํานกัหอสมุด คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตร วงเงิน 
2,000,000.-บาท  โดยทําการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส และไดสรุปผลดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายการพัสดุจัดซื้อโดยระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รายการ งบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

(บาท) 

ราคา 

ประมูล 

(บาท) 

จํานวน 

ผูรับ/ซื้อ  

เอกสาร 

จํานวน 

ผูยื่นซอง 

ทางเทคนิค 

จํานวน
เงินลดลง 

(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

1.เชาเครื่องคอมพิวเตอร 3,702,238 3,078,000 8 ราย 3 ราย 612,000 16.58 

2.ซื้อโคมไฟผาตัด 3,600,000 2,002,500 7 ราย 4 ราย 1,597,500 44.37 

3.เตียงผาตัด 4,200,000 3,350,000 6 ราย 4 ราย 850,000 20.23 

4.ติดตั้งระบบใยแกวนํา
แสง 

657,500 407,700 12 ราย 3 ราย 205,500 38.09 

5.ซื้อระบบเครือขายหลัก 2,090,000 2,065,000 9 ราย 3 ราย 25,000 1.20 

6.ซื้อคอมพิวเตอร 2,000,000 1,956,000 9 ราย 3 ราย 1,956,000 2.20 

  
 จากตารางที่ 1 แสดงถึงการดําเนินการจัดหาโดยการประมูลผานเครือขายอิเล็กทรอ- นิกสตามโครงการ
นํารองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ทั้ง 6 รายการ นั้น  ทาํใหสามารถประหยัดงบประมาณไดเปนจํานวนเงิน
ทั้งส้ิน 3,334,000.-บาท (สามลานสามแสนสามหมื่นส่ีพันบาทถวน) คิดเปนรอยละ 20.80 ของวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด   และไดทําการเปรียบเทียบระยะเวลาในการประมูลทั้งแบบเกาและแบบผานเครือขายทาง
อิเล็กทรอนิกส นั้น  จะเห็นไดวาการจัดซื้อแบบผานเครือขายอิเล็กทรอนกิส สามารถลดระยะเวลาในการจัดซื้อ
ลงจากเดิม 5 วัน     

 
3.2 การจําลองสถานการณการใชระบบ e-Procurement กับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 จากบทนําไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดซื้อในรูปแบบงานกรรมการซึ่งโดยเฉลี่ยจะใชเวลาในการ
ดําเนินงานประมาณ 74 วัน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ระยะเวลาในการจัดซื้อโดยระบบ Manual 

ขั้นตอนการจัดซื้อ ระยะเวลา (วัน) 

1.กําหนดคุณสมบัติของสินคา 15 – 20 

2.ทําการประกาศประกวดราคา 15 

3.ประกวดราคา 1 

4.สรุปและดําเนินการเสนออนุมัติ 7 – 10 

5.ออกใบสั่งซื้อ 1 

6.สงสินคา 30 4±  

7.ดําเนินการตรวจรับ 5 2±  

 
ตอจากนั้นนําเวลาในกระบวนการตางๆ ไปเขียน Network Diagram ดวยโปรแกรม Awesim 3.0 และ

เมื่อ   Run Program Awesim ตาม Network Mode ดังแผนภาพที่ 7 
 

 
 

แผนภาพที่ 7 Network Diagram ของขั้นตอน e-Procurement  
สําหรับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
ปรากฏวาใชเวลาทั้งส้ิน 73.567 ≈  74 วัน  ซึ่งเกิดการลาชาในการจัดซื้อ  ผูวิจัยจึงดําเนินการแกไข

โดยการใชระบบ e-Procurement เขามาใชเพ่ือลดจํานวนวันในขั้นตอนตางๆ  ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาในการจัดซื้อโดยระบบ e-Procurement 

ขั้นตอนการจัดซื้อ ระยะเวลา (วัน) 

1.กําหนดคุณสมบัติของสินคา 15 - 20 

2.ทําการประกาศประกวดราคา 7 - 10 

3.ประกวดราคา 1 

4.สรุปและเสนอขออนุมัติซื้อพรอมใบส่ังซื้อ 3 - 6 

5.สงสินคา 30 4±  

6.ดําเนินการตรวจรับ 5 2±  

 
และเมื่อ RUN PROGRAM AWESIM ตาม Network Mode ปรากฏวา ใชเวลาทั้งส้ิน 67.639 ≈  68 

วัน  โดยสามารถลดขั้นตอนการทํางานจาก 7 ขั้นตอน เหลือเพียง 6 ขั้นตอนและทําการเปรียบเทียบตนทุน
ระหวางการดําเนินงานแบบเกากับการดําเนินงานแบบใหม  ซึ่งปรากฏดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ตนทุนการดําเนินงานในการจัดซื้อ 

Direct Cost เงินเดือน 
เงินเดือนตอวัน 
(เงินเดือน/22) 

ประธาน 30,000.00 1,363.64 

กรรมการ1 20,000.00 909.09 

กรรมการ2 20,000.00 909.09 

รวม direct cost ตอวัน 3,181.82 

 หมายเหต ุ   กําหนดวันทํางาน 22 วัน ตอเดือน 

Overhead Cost 

 เงินเดือนหัวหนา                    18,000.00  

เงินเดือนเจาหนาที่ 10 คน                   120,000.00  

คาอุปกรณสํานักงาน                    30,000.00  

อาคาร                    50,000.00  

รวม                  218,000.00  

รวม Overhead Cost ตอวัน        9,909.09 

คิด Overhead 20%        1,981.82 

  

 ดังนั้นคาใชจายในการดําเนินการจัดซื้อในรูปแบบงานกรรมการจะมีคาใชจายทั้งส้ิน 5,163.64 บาท / 
วัน (3,181.82 + 1,981.82)    และถานําเอาระบบ e-Procurement มาใช     ในการจัดซื้อก็จะมีคาใชจายเกิดขึ้น
จากการใชบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ประมาณ 5,000.-บาท / การประมูล    (คิดในอัตรามูลคาของสินคา
ตํ่ากวา 2,000,000.-บาท)  แตสามารถประหยัดตนทุนได  (5,163.64 x 6) – 5,000 = 25,981.84 บาท / ครั้ง   
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4. สรุปผลการศึกษาขอเสนอแนะ 
 การกําหนดกลยุทธเพ่ือแกไขปญหาของมหาวิทยาลัย                โดยการศึกษาระบบ  
e-Procurement  จากงานวิจัยตางๆ   และทําการศึกษาระบบ e-Procurement  ในสวนของการประมูลออนไลน   
(e-Auctıon) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซึ่งผลจากการศึกษาพบวาสามารถลดระยะเวลาในการจัดซื้อจาก
แบบเดิมไดถึง 5 วัน  และจากการทําโครงการนํารองในการประมูลผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส จํานวน 6 
รายการ นั้น สามารถประหยัดงบประมาณไดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 3,334,000.-บาท (สามลานสามแสนสามหมื่น
ส่ีพันบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 20.80 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด       ประกอบกับการจําลอง
สถานการณในกรณีนําเอาระบบ  e-Procurement มาใชกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่งผลจากการศึกษา
พบวาสามารถลดขั้นตอนการทํางานจาก 7 ขั้นตอน เหลือเพียง 6 ขั้นตอน และยังลดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
6 วัน โดยประหยัดงบประมาณในการดําเนินงานไดถึง 25,981.84 บาท / ครั้ง   ซึ่งจากการนําระบบ e-
Procurement เขามาใชในการจัดซื้อนั้น ถือวาเปนการนําเอาเทคโนโลยีมาแกไขปญหาในการจัดซื้อไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นแนวทางในการแกไขปญหาการจัดซื้อลาชาของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเสนอแนะใหนํา
ระบบการประมูลออนไลน มาใชในการแกไขปญหาการจัดซื้อลาชาที่มีสาเหตุมาจากการขาดเทคโนโลยี     
พรอมกับเสนอแนะใหนําเอาระบบการจัดหาจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส     หรือระบบ  e-Procurement  เพ่ือเปน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยลดขั้นตอนการดําเนินการที่ซับซอน เพ่ิมความถูกตองในการดําเนินงาน และชวยลด
รอบเวลาในการจัดซื้อจัดหาขององคกร เพ่ือสนองตอบความตองการของทั้งลูกคาภายในและภายนอกองคกร  
 ขั้นตอนที่จัดไดวามีความสาํคัญและซับซอนที่สุดอันหนึ่งสําหรับ e-Procurement คือ Content 
Management  Content Management คือ การจัดลําดับชั้น และแยกประเภทของวัสดุและบริการเพื่อใหงายตอ
การคนหา การที่จะนําขอมูลของวัสดุและบริการที่มีเขาไปไวในระบบคอมพิวเตอรถือเปนงานที่ยากลําบากมาก 
เนื่องจากขอมูลของ supplier แตละรายอาจไมไดเก็บไวในรูปแบบ electronic catalog (spreadsheet, text file, 
flat file และอ่ืนๆ) หรืออยูในรูปแบบที่แตกตางกัน หรือเรียกชื่อวัสดุที่เหมือนกันดวยคําที่ตางกัน การบํารุงรักษา
ขอมูลวัสดุและบริการตองใหมีความถูกตองและปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลาในเรื่องของทั้งราคา และคุณสมบัติ 
สวนของ Content Management สามารถจะสรางและบํารุงรักษาขอมูลได หรือสามารถให supplier ทําการ
บํารุงรักษาขอมูลและสงขอมูลผานเขาระบบ เนื่องจากการทํามาตรฐานขอมูลเหลานี้มีความยุงยากและซับซอน
มาก ทําใหปจจุบันมีธุรกิจที่เกิดขึ้นเพ่ือทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลเหลานี้จากกระดาษเปน electronic format 
รวมถึงการทํามาตรฐานของขอมูล และจัดแยกประเภทขอมูล 
 นอกจากนี้ e-Marketplace หรือ B2B Exchange ที่เกิดขึ้นในปจจุบันซึ่งเปน Website ที่นําผูซื้อและ
ผูขายมาพบกันสวนใหญจะใหบริการในเรื่องของการทํามาตรฐานขอมูลการซื้อ-ขายเหลานี้ดวยขอมูลใน e-
Marketplace หรือ B2B Exchange เหลานี้สามารถจะ download เขามาเก็บไวในระบบ e-Procurement ได e-
Marketplace หรือ B2B Exchange นอกจากจะนําผูซื้อและผูขายมาพบกันแลวยังใหบริการในเรื่องของการ
ประมูลทั้ง Reverse และ Forward Auction จึงถือไดวา e-Procurement เปนการปรับปรุงการทํางานทางดาน
การจัดซื้อจัดหาในองคกร สวน e-Marketplace หรือ B2B Exchange ชวยในการสืบหา supplier รายใหมๆ 
เพ่ือใหไดวัสดุหรือบริการที่เหมาะสมที่สุด ทั้งทางดานราคาและคุณภาพ 
 นอกเหนือจากนี้แลว e-Procurement หรือ B2B Exchange ยังไดมีการนําไปประยุกตใชในงานดาน  
Supply Chain Management   ใหเกิดความคลองตัว  และความโปรงในของขอมูลอุปสงค อุปทานของ Supply 
Chain นั้นๆ e-Procurement จึงเปน Application Suite ที่มีสวนชวยในการลดตนทุนขององคกรและมีสวนชวย
ในการเปล่ียนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดหาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แมวาหลายองคกรยังมองการทําธุรกิจบน
อินเตอรเน็ตจากการทํา Website เพ่ือการขายวาเปนโอกาสในการเพิ่มยอการขาย แตการลดตนทุนการจัดซื้อ
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จัดหาในบางองคกรมีผลกระทบตอบัญชีกําไรขาดทุนมากกวาการเพิ่มยอดขายเสียอีก และในอนาคตการจัดซื้อ
จัดหาจะมีแนวโนมที่จะเปนการจัดซื้อจัดหาแบบ online มากขึ้น 
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