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The purpose of this research is 1) to measure the users’ satisfaction level of
Approved Vendor List (AVL) registration by using the hard copy system on the current process
2) to study the level of need to improve the process of Approved Vendor List (AVL) registration
by using an electronic system. The study using key information questionnaire from the target
group of 70 people who are involved in Approved Vendor List (AVL) registration system to
collect point of view, idea and expectation include problem and obstruction and using purposive
sampling by selecting the sample groups to meet the criteria as following people; buyers,
technical users and QA/ QC engineer. The data were analyzed by using SPSS for windows
program. The statistics were used for analyzing such as percentage, mean, and standard deviation
(SD), t-test, and ANOVA at significant level is 95%. The results were as follows; 1) the
respondents had medium levels of satisfaction in Approved Vendor List (AVL) registration
system by using the hard copy system. 2) The respondents had high levels of satisfaction of the
way to improve the Approved Vendor List (AVL) registration system by using the electronic
system.
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ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
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ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสถานการณ์การแข่งขันของเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
โดยเฉพาะความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ในขณะเดียวกัน
ผูป้ ระกอบการมุ่งเน้นเรื่ องแสวงหาผลกาไรสู งสุ ด เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วของลูกค้า เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสทางการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ทั้งใน
ด้านราคา คุณภาพสิ นค้าและการจัดส่ งสิ นค้าที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามกาหนดส่ งมอบสิ นค้า
การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Supply chain and logistics management)
เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดหาวัตถุดิบการผลิต การจาหน่าย การจัดเก็บสิ นค้า
การขนส่ งหรื อการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การให้กบั ลูกค้า โดยเชื่ อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอน
เข้าด้วยกันเป็ นห่วงโซ่หรื อเครื อข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ า กลางน้ า
และปลายน้ า เช่น คู่คา้ ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ ผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อร้านค้าปลีก ให้เกิดการประสานงาน
อย่างต่อเนื่ องและไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
การจัดซื้ อจัดหาจึงมีความสาคัญต่อซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ซึ่ งเป็ นจุดเชื่ อมโยง
ที่ สาคัญในห่ วงโซ่ อุปทาน จึงจาเป็ นต้องมีการจัดซื้ อจัดหาที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จโดยรวมขององค์กร
และในหลาย ๆ องค์กรได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดซื้ อจัดหา และได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
จัดซื้ อจัดหาเพื่อดาเนินงานจัดซื้ อจัดหาต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพกับผูข้ าย แล้วยังมีบริ ษทั อีกเป็ น
จานวนมากที่ให้ความสนใจจะเปลี่ยนจากการแข่งขันเป็ นพันธมิตรหรื อหุ น้ ส่ วน เพื่อมุ่งเน้น
ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ าย ทาให้เกิดการลดต้นทุนและยังสร้างผลกาไรให้กบั องค์กรอีกด้วย
เพื่อรองรับอัตราการเจริ ญเติบโตขององค์กร
ในปั จจุบนั ธุ รกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมทาให้องค์กรเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการคัดเลือกคู่คา้ ซึ่ งการคัดเลือกคู่คา้ เป็ นกิจกรรมหนึ่งในการจัดซื้ อจัดหาที่สาคัญ
ในห่วงโซ่อุปทาน จะต้องมีกระบวนการเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเลือกสิ นค้า วัตถุดิบ และตัดสิ นใจ
เลือกผูจ้ ดั จาหน่ายที่มีสินค้าและมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม การส่ งมอบสิ นค้าสามารถตอบสนอง
ความต้องการภายใต้เวลาที่กาหนด เงื่อนไขการชาระเงินที่น่าพอใจ และที่สาคัญจะต้องมีระบบที่ใช้
ในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และตัวผูจ้ ดั จาหน่าย ซึ่ งจะส่ งผลให้ธุรกิจของบริ ษทั มัน่ คง
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เติบโต และส่ งผลต่อต้นทุนในการดาเนินธุ รกิจให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของห่วงโซ่อุปทาน กล่าวคือ ประสิ ทธิภาพและความสามารถของคู่คา้ มีผลกระทบอย่างมากต่อ
ผลผลิต คุณภาพ และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ดังนั้นการประเมินความสามารถ
ของคู่คา้ เพื่อใช้ในการคัดเลือกคู่คา้ ที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ การคัดเลือกคู่คา้ จึง
เป็ นปัญหาที่มีความยากและซับซ้อน เนื่องจากการตัดสิ นใจคัดเลือกคู่คา้ มีปัจจัยหรื อเกณฑ์หลาย
ประการในการพิจารณาคัดเลือก เช่น คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์หรื อบริ การ เวลานา ราคาต่อหน่วย
ความยืดหยุน่ ในการจัดส่ ง ความถี่ ต้นทุนค่าขนส่ ง การส่ งมอบได้ตรงเวลา ความสามารถ
ในการแบ่งปั นข้อมูลร่ วมกัน
บริ ษทั ABC ในกรณี ศึกษาเป็ นองค์กรที่ผลิตและจัดจาหน่ายสิ นค้าที่เกี่ยวกับเคมีภณั ฑ์
ในส่ วนของการผลิตเคมีภณั ฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน จึงต้องใช้
วัตถุดิบในการผลิตจากหลาย ๆ คู่คา้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กระบวนการจัดหาพัสดุ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อีกทั้งยังมีแนวทางปฏิบตั ิเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั กรณี ศึกษา ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องมีการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของ
บริ ษทั ฯ หรื อ Approved Vendor List (AVL) ซึ่ งหมายถึง คู่คา้ ที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินตามที่บริ ษทั
กรณี ศึกษากาหนด เพื่อให้สามารถดาเนิ นการจัดหาได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้มนั่ ใจว่าภายใต้กระบวนการกาหนดกลุ่มงานและขั้นตอนหรื อวิธีการในการคัดเลือกคู่คา้ เพื่อ
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ กับบริ ษทั กรณี ศึกษา จะได้คู่คา้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถส่ งมอบ สิ นค้าที่มีคุณภาพ
การส่ งมอบตรงเวลา ราคาเป็ นธรรม และบริ การได้ตรงกับความต้องการขององค์กร และส่ งเสริ ม
ความเป็ นพันธมิตร (Partnership) โดยมีความสามารถในการดาเนินธุ รกิจร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ
อย่างยัง่ ยืน หลังจากคู่คา้ ได้รับการอนุมตั ิการขึ้นทะเบียนแล้ว ฝ่ ายจัดซื้ อจะบันทึกชื่อคู่คา้ รายนั้น
ในทะเบียนผูข้ าย Approved Vendor List (AVL) และสามารถทาการซื้ อขายกับคู่คา้ รายดังกล่าว
ให้กบั ทุกหน่วยงานในบริ ษทั ได้ ซึ่ งปั จจุบนั ปั ญหาที่เจอในกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั
กรณี ศึกษา คือ วิธีพิจารณาและประเมินเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนคู่คา้ ด้วยระบบ Hard copy ทาให้เกิด
ความยุง่ ยากและความล่าช้าในการประเมินคู่คา้ ทั้งในด้านการค้นหาและการจัดเก็บเอกสารที่ยงั ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความซับซ้อนและเกิดความสู ญเสี ยทั้งในด้านต้นทุน และเวลา รวมทั้งเสี่ ยงต่อ
เอกสารสู ญหายในระหว่างกระบวนการทางาน ซึ่ งทั้งผูใ้ ช้งานและคู่คา้ ต่างยังไม่มีความเข้าใจระบบ
มากพอ ทาให้ไม่ทราบสถานะเอกสารและขั้นตอนได้ ส่ งผลให้ระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ แบบเดิม
ไม่ตอบโจทย์กบั ความต้องการของบริ ษทั ฯ
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นผูศ้ ึกษาจึงต้องการหาวิธีการแก้ไขปั ญหาและการปรับปรุ งระบบที่
บริ ษทั กรณี ศึกษา ใช้งานอยูใ่ ห้เกิดกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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เพื่อรองรับอัตราการเจริ ญเติบโตขององค์กร อีกทั้งยังสามารถรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ
ในอนาคต ด้วย ซึ่ งดูเหมือนว่าการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ด้วยระบบ Electronic จะช่วยแก้ไขปั ญหาที่พบ
กับกระบวนการขึ้นทะเบียนผูค้ า้ ของบริ ษทั กรณี ศึกษาได้ ทั้งในเรื่ องการไหลเวียนที่ดีของข้อมูล
ภายในองค์กร คือ การที่ทุกฝ่ ายสามารถรับรู ้ขอ้ มูลได้อยากถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้การสื่ อสาร
สะดวกรวดเร็ ว และข้อมูลถูกต้องแม่นยา สะดวกต่อการจัดเก็บเอกสารในระบบ Electronic อีกทั้ง
ยังประหยัดงบประมาณในเรื่ องของเวลา และกระดาษ ซึ่งคือการใช้ทรัพยากรกระดาษให้นอ้ ยที่สุด
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้กระดาษมากเกินความจาเป็ น ผูศ้ ึกษาจึงต้องการศึกษา
ความเป็ นไปได้ที่จะนาแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor List
(AVL) โดยนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ในองค์กร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับองค์กร และ
ความสามารถในการนาระบบ Electronic มาใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั และสามารถ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน อีกทั้งยังสามารถช่วยในการลดต้นทุนให้กบั องค์กรได้

วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
1. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor
List (AVL) โดยระบบ Hard copy ที่ใช้ในปัจจุบนั
2. เพื่อศึกษาระดับความต้องการการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved
Vendor List (AVL) โดยนาระบบ Electronic เข้ามาใช้

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
เป็ นการศึกษาเฉพาะการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ (Approved Vendor List: AVL)
ของบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC โดยขอบเขตของงานวิจยั มีดงั นี้
1. ทาการศึกษาความพึงพอใจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทางาน ณ ปัจจุบนั
ของผูใ้ ช้งานระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ บริ ษทั กรณี ศึกษา
2. ทาการศึกษาถึงความต้องการและความคาดหวังต่อการใช้ระบบ Electronic ในการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปั ญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั กรณี ศึกษา

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในการทางานที่เกิดขึ้นกับกระบวนการขึ้นทะเบียน
ผูค้ า้ ของบริ ษทั ฯ เพื่อแก้ไขปั ญหาและการปรับปรุ งระบบที่บริ ษทั ใช้งานอยูใ่ ห้เกิดกระบวนการ
ทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร
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2. เพื่อทราบแนวทางในการตัดสิ นใจที่จะนาระบบ Electronic ในการขึ้นทะเบียนผูค้ า้
ของบริ ษทั กรณี ศึกษามาใช้ การจัดการระบบเอกสารของฝ่ ายจัดซื้ อในองค์กรเพื่อเกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อองค์กรทั้งด้านเวลา และลดต้นทุนให้กบั องค์กร
3. เพื่อทราบถึงความพร้อมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ Electronic ในการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ ในระบบงานจัดซื้ อ

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor List (AVL) คือ ทะเบียนผูค้ า้ ของบริ ษทั กรณี ศึกษาที่ผา่ น
เกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดหาได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนด
ฝ่ ายจัดซื้ อ (Purchase) หมายถึง ผูม้ ีหน้าที่จดั ซื้ อวัตถุดิบ ชิ้นส่ วนหรื อวัสดุต่าง ๆ ที่
ผูใ้ ช้งานต้องการให้ตรงตามความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ปริ มาณ และเวลา โดยมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายที่
ต่าที่สุด
คู่คา้ (Vendor) หมายถึง ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบมาป้ อนให้แก่องค์กรจัดเป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายนอกองค์กร
ผูใ้ ช้งาน (User) หมายถึง พนักงานของบริ ษทั ในกรณี ศึกษาที่มีความต้องการสั่งซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การ เพื่อนามาใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ในกรณี ศึกษา

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ องการสารวจความพึงพอใจการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor List
(AVL) กรณี ศึกษาบริ ษทั ABC ผูศ้ ึกษาจึงได้นาเสนอและทาการตรวจเอกสารในหัวเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. ความหมายและความสาคัญของการจัดซื้ อจัดหา
2. กระบวนการจัดซื้ อจัดหา (Purchasing process)
3. แนวคิด/ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
4. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารห่วงโซ่อุปทาน (Electronic)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ความหมายและความสาคัญของการจัดซื้อจัดหา
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องความหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดหา
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ไว้ พอสรุ ปได้ดงั นี้
วิทยา สุ หฤทดารง (2546) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดซื้ อจัดหาว่าเป็ นส่ วนที่
เชื่อมต่อการปฏิบตั ิงานระหว่างผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบและการดาเนินงานของระบบการผลิตในองค์กร
การจัดซื้ อจึงเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้เกิดการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องประสานกันต่อเป้ าหมายของ
กลยุทธ์ การดาเนินงานโดยรวมขององค์กร นอกจากนี้การจัดซื้ อยังเป็ นช่องทางที่องค์กรจะได้รับรู ้
ข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งวัตถุดิบหรื อผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบรายใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
อุตสาหกรรม แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรมที่ดาเนิ นงานอยู่ เป็ นต้น ข้อมูลเหล่านี้มี
ความสาคัญต่อกลยุทธ์ การดาเนินงานขององค์กร ทาให้องค์กรสามารถค้นหาผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั ส่ งได้
หลากหลาย และสามารถสร้างความสัมพันธ์ในธุ รกิจที่เอื้อต่อกันในลักษณะพันธมิตรทางธุ รกิจได้
อรุ ณ บริ รักษ์ (2550) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดซื้ อจัดหาว่าเป็ นกระบวนการ
ที่บริ ษทั หรื อองค์กรต่าง ๆ ทาการตกลงซื้ อขายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การที่ตอ้ งการเพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายของบริ ษทั หรื อองค์กร โดยมีราคาซื้ อที่หมาะสม ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ในปริ มาณ
ที่ถูกต้องและตรงตามเวลาที่ตอ้ งการ โดยมีตน้ ทุนการจัดซื้ อที่ต่าและมีผขู ้ ายที่เชื่อถือได้
สวัสดิ์ เชาวกุล (2554) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดซื้ อ เป็ นกระบวนการดาเนินการซื้ อ เพื่อให้
ได้มาซึ่ งวัสดุต่าง ๆ ตามที่บริ ษทั ต้องการซึ่ งกระบวนการในการจัดซื้ อหมายความรวมถึง การกาหนด
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และการประมาณการความต้องการใช้สินค้า การสรรหา และการคัดเลือกแหล่งขาย การซื้ อมา
ในราคาที่เหมาะสม การออกใบสั่งซื้ อ หรื อการทาสัญญาการซื้ อขาย และการติดตามผลการสั่งซื้ อ
เพื่อให้ได้วสั ดุที่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการภายในเวลาที่กาหนด ซึ่ งการจัดซื้ อมีความหมายที่แคบกว่า
การจัดหา เนื่ องจากการจัดหามีความหมายรวมถึง การจัดซื้ อ การจัดจ้าง การเช่า การแลกเปลี่ยน
และการรับโอน
Leenders (2006) กล่าวว่า บางสถาบันได้ให้คานิยามของการจัดซื้ อจัดหาว่าเป็ นกระบวน
ในการซื้ อ โดยศึกษาความต้องการหาแหล่งซื้ อและการคัดเลือกผูส้ ่ งมอบ เจรจาต่อรองราคา และ
กาหนดเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงติดตามการจัดส่ งสิ นค้าเพื่อให้ได้รับสิ นค้าตรง
ตามเวลาที่ตอ้ งการ รวมทั้งติดตามการชาระเงินค่าสิ นค้าด้วย ซึ่ งแท้ที่จริ งแล้ว การจัดซื้ อจัดหา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
นอกจากความหมายของการจัดซื้ อจัดหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ปั จจุบนั ได้เกิดความหมาย
ใหม่ของการจัดซื้ อจัดหาอีกรู ปแบบเกิดขึ้น นัน่ คือการจัดซื้ อจัดหาแบบลีน (Lean procurement)
การจัดซื้ อจัดหาแบบลีนได้ถูกนามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสิ นค้า ซึ่งเป็ นการนาเอาระบบการผลิต
แบบทันเวลา (Just in Time: JIT) และเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิม่ มูลค่าในกระบวนการจัดซื้ อจัดหา
ลดระดับสิ นค้าคงคลัง และลดระยะเวลาระหว่างกระบวนการให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะทาได้ จึงจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องมีการติดต่อสื่ อสารและแบ่งปั นข้อมูลแบบต่อเนื่อง และทันที
ด้วยเหตุน้ ี แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดหาแบบลีน (Lean procurement) จึงเกิดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความสู ญเปล่าทั้ง 7 ประการในขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ นในระหว่าง
กระบวนการจัดซื้ อจัดหา ทั้งภายในองค์กร และระหว่างองค์กรต่อองค์กร โดยการนาเทคนิคแบบลีน
และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาเพื่อลดความสู ญเปล่า ไม่วา่ จะเป็ น
การออกแบบกระบวนการจัดซื้ อจัดหาที่ไม่เหมาะสม การรอคอยที่ยาวนานเกินความจาเป็ นในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดซื้ อจัดหา โดยจะส่ งผลให้ตน้ ทุนการดาเนินงานและค่าใช้จ่ายลดลง ผ่านการขจัด
ความสู ญเปล่าและลดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ น จึงทาให้สามารถใช้ทรัพยากรน้อยลงหรื อเท่าเดิม
แต่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่า
จากบทความข้างต้นจึงสามารถสรุ ปได้วา่ การจัดซื้ อจัดหา หมายถึง กระบวนการการบริ หาร
จัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุดิบ สิ นค้า บริ การ องค์ความรู ้
ทักษะความสามารถต่าง ๆ ที่มีส่วนสาคัญในการดาเนินงานในกิจกรรมการจัดซื้ อสิ นค้าและบริ การ
โดยเป็ นเรื่ องของการศึกษาความต้องการในการใช้สินค้าและบริ การ การจัดหาสิ นค้าและบริ การที่ดี
มีคุณภาพ โดยในการจัดซื้ อจัดหาจะต้องมีกระบวนการเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเลือกสิ นค้าและบริ การ
และตัดสิ นใจเลือกผูจ้ ดั จาหน่ายที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และที่สาคัญจะต้องมีระบบที่ใช้
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ในการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งตัวผูจ้ ดั จาหน่าย ซึ่ งจะเป็ นตัวที่ส่งผลให้ตน้ ทุน
รวมของโลจิสติกส์ต่าลง
ความสาคัญของการจัดซื้อจัดหา
ในการดาเนินงานการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตที่นามา
สนับสนุนกระบวนการผลิต มีเป้ าหมายและหลักปฏิบตั ิของงานจัดซื้ อจัดหา มี 7 ประการ
หรื อที่เรี ยกว่า 7 R’s ดังนี้
1. ซื้ อสิ นค้าให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการ (Right quality) ตามข้อกาหนดและ
คุณสมบัติที่ผใู ้ ช้งาน หรื อองค์กรต้องการ นอกจากนี้จดั ซื้ อจัดหาต้องมีส่วนร่ วมในการช่วยกาหนด
คุณสมบัติของสิ นค้าที่ตอ้ งการด้วย เพื่อให้สามารถจัดหาและเปรี ยบเทียบคุณสมบัติได้อย่างถูกต้อง
ซื้ อสิ นค้าให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการ (Right quality) ตามข้อกาหนดและคุณสมบัติที่
ผูใ้ ช้งาน หรื อองค์กรต้องการ นอกจากนี้จดั ซื้ อจัดหาต้องมีส่วนร่ วมในการช่วยกาหนดคุณสมบัติของ
สิ่ งที่ตอ้ งการด้วย เพื่อให้สามารถจัดหาและเปรี ยบเทียบคุณสมบัติได้อย่างถูกต้อง
2. ซื้ อสิ นค้าให้ได้จานวนตามความต้องการ (Right quantity) ในปริ มาณจานวนสิ่ งของที่
ถูกต้อง โดยปริ มาณที่ฝ่ายจัดซื้ อจัดหามานั้นจะต้องตรงกับความต้องการ เพื่อลดปั ญหาและค่าใช้จ่าย
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสั่งซื้ อ
3. ซื้ อสิ นค้าให้ได้ทนั ตรงตามเวลาที่ตอ้ งการ (Right time) กาหนดเวลาในการส่ งสิ นค้า
ซึ่ งในส่ วนนี้มีความสาคัญต่อกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต หากวางแผนอย่างไม่รอบคอบอาจ
ทาให้เกิดการส่ งสิ นค้าล่าช้ากว่ากาหนดที่ตอ้ งการ และส่ งผลให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ดังนั้น
จัดซื้ อจัดหาจาเป็ นจะต้องระบุเวลาในการจัดส่ งที่แน่นอน และมีการติดตามหลังการสั่งซื้ อ
4. ซื้ อสิ นค้าในราคายุติธรรมเหมาะสม (Right price) การซื้ อของให้ได้ราคาถูก
เป็ นเพียงปั จจัยเบื้องต้นที่เห็นชัดเจน แต่จะต้องคานึงถึงปั จจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อต้นทุน
การดาเนิ นงานด้วย เช่น คุณภาพ ความคุม้ ค่าของวัตถุดิบ สิ นค้า ค่าขนส่ ง และค่าจัดเก็บสิ นค้า เป็ นต้น
5. ส่ งสิ นค้าได้ตามสถานที่ที่ตอ้ งการ (Right place) ระบุสถานที่ในการจัดส่ งชัดเจนและ
ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าที่ตรงตามคุณภาพ ปริ มาณที่ครบถ้วน เวลาที่ตรงกับความต้องการ
6. ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้ (Right source) ควรตรวจสอบประวัติ
ผูข้ ายเพื่อพิจารณาความน่าเชื่ อถือ โดยดูได้จากกระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมชมรมต่าง ๆ หรื อจากเว็บไซต์ของแหล่งขาย เป็ นต้น เพื่อดูวา่ แหล่งขายนั้น
มีทุนจดทะเบียนประกอบการถูกต้องตามกฎหมาย ความมีชื่อเสี ยง ความมัน่ คงในการดาเนินการ
ของผูข้ าย รวมทั้งงบการเงินของบริ ษทั ที่มีความสามารถในการสั่งซื้ อ สั่งจ่าย หรื อกระแสเงินหมุนเวียน
ในการดาเนินธุ รกิจต่อกัน
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7. คุณภาพการบริ การเป็ นที่น่าเชื่อถือ (Right service) การให้บริ การที่สามารถตอบสนอง
ได้ตรงตามความต้องการหรื อเกินความคาดหวังที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากการซื้ อ วัตถุดิบ สิ นค้า
จากผูข้ าย เช่น ระยะเวลาการรับประกัน การบริ การหลังการขาย ซ่ อมและเปลี่ยน อะไหล่ฟรี มีอุปกรณ์
ให้ใช้ทดแทนขณะซ่อม หรื อส่ งสิ นค้าให้บ่อยครั้งได้ เป็ นต้น

กระบวนการจัดซื้อจัดหา (Purchasing process)
Monczka, Trent, and Handfiled (2005) ได้แบ่งจาแนกกระบวนการจัดซื้ อจัดหาไว้ 6
กระบวนการที่สาคัญ เพื่อให้วตั ถุประสงค์ของการจัดซื้ อจัดหามีเพื่อสนับสนุ นบริ ษทั หรื อองค์กรให้
ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การที่จาเป็ นโดยมีคุณภาพ ปริ มาณ ราคา ช่วงเวลา แหล่งขายและการนาส่ ง ณ
สถานที่ถูกต้อง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ดังนี้
1. สนับสนุนความต้องการในกระบวนการผลิต
2. บริ หารจัดการกระบวนการจัดซื้ ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3. คัดเลือก และพัฒนาผูข้ าย รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์
4. เสริ มสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน
5. รองรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
6. พัฒนากลยุทธ์การจัดซื้ อเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร
Leenders (2006) อธิ บายกระบวนการจัดหาพัสดุไว้วา่ กระบวนการจัดหาพัสดุน้ นั โดย
พื้นฐานแล้ว คือ กระบวนการติดต่อสื่ อสารนัน่ เอง โดยสื่ อสารถึงความต้องการพัสดุหรื อสิ นค้า
และต้องการส่ งความต้องการนี้ไปให้กบั ผูส้ ่ งมอบรายใด ในรู ปแบบใด และช่วงเวลาใด ซึ่ งเป็ น
หัวใจสาคัญของประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลในกระบวนการจัดซื้ อจัดหา โดยมีข้ นั ตอนมาตรฐาน
ในกระบวนการที่ประกอบด้วย ดังนี้
1. การรับทราบและเข้าใจในความต้องการใช้สินค้าหรื องานบริ การ
2. การแปรความต้องการไปเป็ นรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดซื้ อจัดหา
3. การแสวงหา รวมทั้งวิเคราะห์และหาแหล่งสิ นค้าหรื องานบริ การที่มีศกั ยภาพตรงกับ
ความต้องการใช้งาน
4. การคัดเลือกผูส้ ่ งมอบสิ นค้าหรื องานบริ การและพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขจัดซื้ อ
5. การเลือกผูข้ ายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด และจัดทาส่ งใบสั่งซื้ อให้ผสู ้ ่ ง
มอบที่ได้รับการคัดเลือก
6. การติดตามและเร่ งรัดการสัง่ ซื้ อ
7. การรับและการตรวจสอบสิ นค้าและงานบริ การ
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8. การตรวจสอบรายการใบส่ งสิ นค้าและดาเนินการชาระเงิน
9. การเก็บบันทึกข้อมูลจัดซื้ อและรักษาความสัมพันธ์ผสู ้ ่ งมอบ
เกณฑ์ การตัดสิ นใจในการจัดซื้อจัดหา
การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจสาหรับการจัดซื้ อจัดหาอาจแตกต่างกันระหว่าง
องค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันไปในเชิ งนโยบาย สิ นค้าและบริ การที่ผลิต
ทรัพยากรต่าง ๆ ดังนั้น จึงไม่สามารถกาหนดเกณฑ์การตัดสิ นใจที่ดีได้แน่นอนตายตัว แต่โดยทัว่ ไป
การจัดซื้ อจัดหาจะพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิ นใจที่ใช้สาหรับการคัดเลือก มีดงั นี้
1. ความสามารถของซัพพลายเออร์
2. คุณภาพของสิ นค้าและบริ การ
3. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
4. วันที่ส่งมอบตรงตามความต้องการใช้งาน
5. การให้บริ การหลังการขายที่มีประสิ ทธิภาพ
หลายองค์กรต่างเล็งเห็นความสาคัญถึงการทาการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การ
ซึ่งกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างความได้เปรี ยบก็คือการสร้างและการพัฒนาผูส้ ่ งมอบ โดยรู ปแบบของ
การพัฒนาผูส้ ่ งมอบมีหลายรู ปแบบ โดย รุ ธิร์ พนมยงค์, ศิริวรรณ ไชยสู รยกาต์, ไพฑูรย์ วราเดช
สถิตวงศ์ และสุ วฒั นา จารุ มิลินท (2550) ได้กล่าวอ้างถึง การแบ่งประเภทของผูส้ ่ งมอบ โดยสมาคม
การบริ หารการจัดซื้ อแห่งชาติ (Nation Association of Purchasing Management: NAPM) ซึ่ งแบ่ง
ผูส้ ่ งมอบออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ตามความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่ งมอบกับธุ รกิจ ได้ดงั นี้
1. ผูส้ ่ งมอบที่ผา่ นการคัดเลือก (Approved suppliers) เป็ นผูส้ ่ งมอบที่ผา่ นกระบวนการ
คัดเลือก ขององค์กรในเบื้องต้น และได้รับการยอมรับให้อยูใ่ นรายชื่ อของผูส้ ่ งมอบของวัตถุดิบนั้น ๆ
ของธุ รกิจ หรื อเรี ยกว่า บัญชี รายชื่อผูส้ ่ งมอบที่ผา่ นการคัดเลือก (Approve Vendor List หรื อ AVL)
ซึ่ งผูส้ ่ งมอบที่จะอยูใ่ นรายชื่อของธุ รกิจได้ นั้น จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีคุณสมบัติ ดังเช่น
1.1 วัตถุดิบหรื อสิ นค้าของผูส้ ่ งมอบมีลกั ษณะตรงตามข้อกาหนดและคุณสมบัติ
1.2 ราคาที่ผสู ้ ่ งมอบนาเสนอเป็ นราคาที่ยตุ ิธรรม และยอมรับได้ในตลาด
1.3 ผูส้ ่ งมอบมีความสามารถที่จะส่ งมอบสิ นค้าได้ตรงตามเวลาและปริ มาณที่ตอ้ งการ
2. ผูส้ ่ งมอบในลาดับต้น (Preferred suppliers) เป็ นผูส้ ่ งมอบที่ดาเนินธุ รกิจกับบริ ษทั อยู่
แล้ว โดยมีการจัดส่ งสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั บริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของบริ ษทั ได้อย่างดี เช่น มีการส่ งมอบวัตถุดิบหรื อสิ นค้าที่ตรงเวลาและปริ มาณ
ที่ตอ้ งการ คุณภาพของวัตถุดิบหรื อสิ นค้าตรงตามที่ตกลง ราคาของวัตถุดิบหรื อสิ นค้า
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มีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ยงั มีคุณลักษณะพิเศษบางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นจากผูส้ ่ งมอบที่ผา่ น
การคัดเลือก (Approved suppliers) ดังนี้
2.1 เมื่อบริ ษทั มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการส่ งมอบวัตถุดิบหรื อสิ นค้า เช่น
ปริ มาณการสัง่ ซื้ อ ระยะเวลาในการส่ งมอบ คุณสมบัติของวัตถุดิบหรื อสิ นค้า เป็ นต้น ผูส้ ่ งมอบ
ก็สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในเงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างดี
2.2 ต้องเป็ นผูส้ ่ งมอบที่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถนาเสนอรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การที่จะทาให้ตลาดและลูกค้ามีความพึงพอใจยิง่ ขึ้น
2.3 หากเกิดปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องการส่ งมอบสิ นค้าหรื อวัตถุดิบ ผูส้ ่ งมอบที่อยูใ่ น
ประเภทนี้ จะมีการ แจ้งเตือนบริ ษทั ที่เป็ นลูกค้าของตนล่วงหน้าถึงปั ญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่วา่
บริ ษทั นั้น ๆ จะได้มีการวางแผนปรับปรุ ง การผลิต รวมถึงแผนการรองรับด้านอื่น ๆ
2.4 ผูส้ ่ งมอบที่อยูใ่ นประเภทนี้จะมีหอ้ งทดลอง เพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
ของวัตถุดิบ หรื อสิ นค้าก่อนที่จะทาการส่ งมอบให้กบั ลูกค้าของตน อีกทั้งยังต้องสามารถออก
เอกสารการรับรองคุณภาพสิ นค้า หรื อวัตถุดิบให้กบั ลูกค้าได้อีกด้วย
2.5 ผูส้ ่ งมอบที่อยูใ่ นประเภทนี้จะต้องเป็ นผูส้ ่ งมอบที่มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับบริ ษทั ที่เป็ นลูกค้าของตน
3. ผูส้ ่ งมอบที่ได้รับการยอมรับ (Certified suppliers) เป็ นผูส้ ่ งมอบที่มีระบบคุณภาพที่
สามารถทดแทนระบบการควบคุมคุณภาพของบริ ษทั ได้ ทาให้สินค้าที่ส่งมาจากผูส้ ่ งมอบไม่จาเป็ น
ต้องมีการตรวจสอบสิ นค้าหรื อวัตถุดิบที่รับเข้ามา (Incoming quality control inspection)
ซึ่ งลักษณะเช่นนี้เป็ นการแสดงถึงความไว้วางใจในระบบการตรวจสอบคุณภาพของผูส้ ่ งมอบที่อยู่
ในประเภทนี้ โดยปกติแล้วบริ ษทั จะมีการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของผูส้ ่ งมอบประเภทที่ได้รับ
การยอมรับ อาทิเช่น ระบบการตรวจรับวัตถุดิบของผูส้ ่ งมอบ ระบบการผลิต สิ นค้าหรื อวัตถุดิบ
ของผูส้ ่ งมอบ ระบบการตรวจสอบก่อนมีการส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้า เป็ นต้น ซึ่ งระบบการตรวจสอบ
ก่อนที่จะทาการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้าของผูส้ ่ งมอบแต่ละรายนั้นมักจะมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับ
การตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบของลูกค้าเมื่อผูส้ ่ งมอบได้ส่งสิ นค้าชนิดนั้น ๆ สรุ ปแล้วผูส้ ่ งมอบ
ที่จะได้รับการยอมรับให้เป็ นผูส้ ่ งมอบที่ได้รับความไว้วางใจสู งมากในแง่ของคุณภาพ
ไม่เกิดการส่ งคืนสิ นค้าหรื อวัตถุดิบ นอกจากนี้ จะต้องเป็ นผูส้ ่ งมอบที่มีขอ้ ตกลงในอันที่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์ไปสู่ ความสัมพันธ์ระยะยาวกับบริ ษทั ได้
4. ผูส้ ่ งมอบที่อยูใ่ นฐานะหุ ้นส่ วน (Partnership suppliers) เป็ นผูส้ ่ งมอบที่มีปริ มาณ
การซื้ อขาย วัตถุดิบหรื อสิ นค้ากับบริ ษทั มากที่สุดและมีการดาเนินงานร่ วมกันในฐานะหุ น้ ส่ วน
ที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการ ซื้ อขายสิ นค้าหรื อวัตถุดิบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน

11
ผลประโยชน์กนั อย่างยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยงั หมายรวมถึงการทางานในด้านอื่น ๆ
ร่ วมกัน เช่น การวางแผนการส่ งมอบ การร่ วมกันพัฒนาสิ นค้าใหม่ เป็ นต้น นอกเหนื อจากคุณลักษณะ
พิเศษที่กล่าวมาแล้ว ยังรวมถึงการเป็ นผูส้ ่ งมอบที่มีความรู ้ความสามารถ มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์
ในด้านการนาเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ตลอดจนการมีขอ้ ตกลงร่ วมกันในด้านของการส่ งมอบสิ นค้า
ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขหรื อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วผูส้ ่ งมอบที่มี
การดาเนิ นการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าร่ วมกับบริ ษทั จะมีการลงทุนในสิ นค้านั้น ๆ ร่ วมกันด้วย ทาให้
เกิดการร่ วมทุนกันที่จะพัฒนาสิ นค้าในอนาคตจากผลกาไรที่เกิดขึ้น
การจัดซื้อแบบลีน (Lean procurement)
กระบวนการจัดซื้ อจัดหา จะทาหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผูข้ าย เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนการผลิตให้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ในกระบวนการจัดซื้ อจาเป็ นที่จะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
ดาเนินกิจกรรมร่ วมกัน ซึ่ งในปั จจุบนั กระบวนการจัดซื้ อจัดหามีข้ นั ตอนการทางานที่ซบั ซ้อนมากขึ้น
ส่ งผลให้การดาเนินงานมีความซับซ้อนมากเกินไปย่อมสู ญเสี ยเวลาในการดาเนินงานมาก ก่อให้เกิด
ความบกพร่ อง และความสู ญเปล่าที่แฝงอยูใ่ นกระบวนการทางาน ดังนั้นในการทางานเมื่อผ่านไป
ห้วงเวลาหนึ่งหากนากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นมาวิเคราะห์หรื อบ่งชี้ อย่างชัดแจ้งก็สามารถกาจัด
กระบวนการที่สูญเปล่าเหล่านั้นออกไป โดยสามารถแบ่งความสู ญเปล่าออกเป็ น 7 ชนิ ด ได้แก่
1. การผลิตที่มากเกิน (Over production) การผลิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าถือเป็ นความสู ญเปล่า
2. การรอคอย (Waiting) การรอคอยต่าง ๆ ที่ไม่ให้ประโยชน์ต่อการผลิต เช่น การรอคอย
วัตถุดิบ การวางแผนการผลิตที่ไม่สมดุล โดยหากเกิดการรอคอยมากเกินไปย่อมส่ งผลเสี ยต่อการผลิต
3. การขนส่ ง (Transportation) การขนส่ ง การเคลื่อนที่ที่มากเกินไปโดยไม่ก่อให้เกิด
มูลค่า ส่ งผลกระทบต่อต้นทุน และระยะเวลาการผลิต
4. กระบวนการทางานที่ซ้ าซ้อน (Over processing) การมีกระบวนการทางานที่ซ้ าซ้อนที่
มากเกินความจาเป็ น ทาให้เกิดความล่าช้าในการผลิต เช่น การทางานเดิมซ้ า ๆ หลายครั้ง การนางาน
ที่เสร็ จไปแล้วมาทาใหม่ การแยกย่อยการทางานมากเกินความจาเป็ น จนเกิดเป็ นการรอคอย
5. สิ นค้าคงคลังที่มากเกินไป (Over inventory) การเก็บสิ นค้าที่มากเกินไป อาจเกิดมาจาก
การผลิตมากเกินความต้องการของลูกค้า ทาให้เกิดต้นทุนการบริ หารการจัดเก็บสู งที่สูงขึ้น
6. ของเสี ยที่เกิดจากการผลิต (Defects) อาจเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ส่ งผลให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อทุนการผลิต
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7. การเคลื่อนไหวที่มากเกินไป (Excess motion) การเคลื่อนไหวร่ างกายเกินความจาเป็ น
ย่อมส่ งผลให้เกิดความเมื่อยล้าจากการทางาน เกิดความล่าช้าในการทางาน
การจัดซื้ อแบบลีนเป็ นแนวคิดหรื อหลักการในการจัดการกับความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดซื้ อจัดหาทั้งภายในองค์กร โดยการนาเทคนิ คแบบลีนและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
มาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการเพื่อลดความสู ญเปล่าไม่วา่ จะเป็ นการออกแบบ
กระบวนการจัดซื้ อจัดหาที่ไม่เหมาะสม การรอคอยที่ยาวนานเกินความจาเป็ นในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดซื้ อจัดหา การคงคลังสิ นค้าเกินความต้องการ การจัดส่ งหรื อการเคลื่อนย้ายใบขอแสดง
ความต้องการสั่งซื้ อ (Purchase Requisition หรื อ PR) ใบสั่งซื้ อ (Purchase Order หรื อ PO) หรื อ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของกระบวนการ เป็ นต้น

แนวคิด/ ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความพึงพอใจ
Maslow (1970) ได้เสนอทฤษฎีความต้องการของมนุษย์วา่ มนุษย์มีความต้องการอยู่
5 ระดับ คือ
1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological need) เป็ นความต้องการขั้นต่าสุ ด ซึ่ งเป็ น
สิ่ งจาเป็ นในการดารงชีวิต เช่น ต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม เป็ นต้น ซึ่ งถ้าได้
สิ่ งเหล่านี้ก็จะเกิดความพึงพอใจ
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety need) เป็ นความต้องการเพื่อปกป้องพิทกั ษ์
ตนเองให้เกิดความมัน่ คงปลอดภัยจากสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เช่น สัญญาจ้างงาน ข้อตกลงระหว่าง
ฝ่ ายจัดการกับสหภาพแรงงาน การประกันการว่างงาน ฯลฯ
3. ความต้องการทางสังคม (Social need) เป็ นความต้องการให้ผอู ้ ื่น และสังคมยอมรับ
คบหาสมาคม และเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่ วมงาน มีมิตรภาพและความรักต่อกัน
4. ความต้องการมีฐานะทางสังคม (Esteem need) ความต้องการมีฐานะในสังคม สามารถ
แบ่งออกได้ 2 ด้าน คือ
4.1 ปรารถนาที่จะเข้มแข็ง เชื่ อมัน่ ในตนเอง ความอิสรเสรี ภาพ
4.2 ต้องการชื่ อเสี ยง ตาแหน่ง ฐานะ ความเด่นดัง และความชื่นชมจากผูอ้ ื่น
5. ความต้องการความสาเร็ จในสิ่ งที่ตนปรารถนา (Self-actualization) เป็ นความต้องการ
ขั้นสู งสุ ดของมนุษย์ และความต้องการขั้นสู งสุ ดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน และไม่เท่ากัน
องค์กรควรสนองตอบความต้องการของมนุษย์ คือ เปิ ดโอกาสให้คนที่ดีมีโอกาสที่จะสนอง
ความต้องการตามอุดมการณ์ของเขาให้มากที่สุด เพราะเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งจะพอใจมาก
หากได้แสดงผลงานที่สูงที่สุดที่ตนเองจะได้ทา
(Maslow, 1970)
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ปัญภัคร ตาจ๊ะ (2560 อ้างถึงใน สนิท สัตโยภาส, 2562, หน้า 13) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของคาว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกพอใจหรื อมีทศั นคติที่ดีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งมักเกิดจาก
การได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ในทางตรงกันข้ามหากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง
ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจแทนที่
นฤมล จาอินทร์ (2557) ได้สรุ ปความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็ น
ความรู ้สึกชอบ พอใจ หรื อเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อการทางาน หรื อปฏิบตั ิกิจกรรม หรื อการเรี ยน
การสอน ความพึงพอใจทาให้บุคคลเกิดความสบายใจ เกิดความสุ ข เป็ นผลดีต่อการปฏิบตั ิงาน
ราชบัณฑิตสถาน (2546) ได้กล่าวถึงความหมายของคาว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ คาว่า พึง
เป็ นคากริ ยา มีหมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ และคาว่า พอใจ หมายถึง สมชอบ ชอบใจ
จากการทบทวน ผูศ้ ึกษาสรุ ปได้วา่ ความหมายของความพึงพอใจ คือ ความรู ้สึกนึกคิด
หรื อ ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง สามารถเป็ นไปในทางที่ดีหรื อไม่ดี หรื อในด้านบวก
และด้านลบ ซึ่ งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่ งนั้น สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้น
การวัดความพึงพอใจ
การวัดความพึงพอใจสามารถกระทาได้หลายวิธี ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถามซึ่ งเป็ นวิธีที่หลายคนนิยมนามาใช้อย่างแพร่ หลาย
2. การสัมภาษณ์ซ่ ึงเป็ นวิธีที่ตอ้ งอาศัยเทคนิคและความชานาญพิเศษของผูส้ ัมภาษณ์ที่จะ
จูงใจให้ผตู ้ อบคาถามตามข้อเท็จจริ ง
3. การสังเกตเป็ นการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการปฏิบตั ิกิจกรรม ขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
และหลังการปฏิบตั ิกิจกรรม จะเห็นได้วา่ การวัดความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้สามารถที่จะวัดได้หลายวิธี
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความสะดวกความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย หรื อเป้าหมายของการวัดด้วยจึงจะ
ส่ งผลให้การวัดนั้น มีประสิ ทธิ ภาพและน่าเชื่อถือ
จากบทความข้างต้นจึงสามารถสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง เป็ นความรู ้สึกนึกคิด
หรื อทัศนคติที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนอง
ความต้องการจะเกิดความรู ้สึกที่เป็ นสุ ข และความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่กาหนดพฤติกรรมในการแสดงออก
ของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมนั้น ๆ ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับความสาเร็ จ
ตามความมุ่งหมายหรื อเป็ นความรู ้สึกขั้นสุ ดท้ายที่ได้รับผลสาเร็ จตาวัตถุประสงค์ และท่าทีความรู ้สึก
ความคิดเห็นที่มีผลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งภายหลังจากที่ได้รับประสบการณ์ในสิ่ งนั้นมาแล้ว ในลักษณะ
ทางบวก คือ พอใจ นิยม ชอบ สนับสนุ นหรื อมีเจตคติที่ดีต่อบุคคล เมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ
ในทางเดียวกัน หากไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น
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การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารห่ วงโซ่ อปุ ทาน (Electronic)
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ราชบัณฑิตสถาน (2556) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย
คาสองคา คือ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้นิยามสองคานี้วา่ เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการ
ที่นาเอาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบตั ิและอุตสาหกรรมส่ วน
สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร การแสดงหรื อ ชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ รวมความแล้วจึงหมายถึง
วิทยาการที่นาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการนาเสนอหรื อแสดงข่าวสารข้อมูล
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่ อุปทาน ปั จจุบนั จะเห็นว่าการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้แพร่ ขยายอย่างมากในธุ รกิจต่าง ๆ เนื่ องด้วยเป็ นระบบที่สามารถจัดการข้อมูลตั้งแต่
การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลเพื่อให้ได้
สารสนเทศที่ถูกต้องและทันต่อความต้องการของผูใ้ ช้ และผูใ้ ช้สามารถนาสารสนเทศที่ได้ไป
ประกอบการตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หาร
โซ่อุปทานต้องคานึงถึง 5 ส่ วน คือ
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยใน
การจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ช่วยประมวลผล คัดเลือก คานวณ หรื อพิมพ์รายงาน ผลตามที่
ต้องการ คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่ทางานได้รวดเร็ ว มีความแม่นยาในการทางาน และทางานได้
ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ลาดับขั้นตอนคาสั่งให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางานตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซอฟต์แวร์ จึงหมายถึงชุดคาสัง่ ที่เรี ยง เป็ นลาดับขั้นตอนสัง่ ให้คอมพิวเตอร์
ทางานตามต้องการ และประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตอ้ งการ ซอฟต์แวร์ หรื อชุ ดคาสั่ง
คอมพิวเตอร์
3. ข้อมูล (Data) เป็ นวัตถุดิบที่ทาให้เกิดสารสนเทศ ข้อมูลที่เป็ นวัตถุดิบจะต่างกัน ขึ้นกับ
สารสนเทศที่ตอ้ งการ เช่น ในสถานศึกษามักจะต้องการ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักเรี ยน
ข้อมูลผลการเรี ยน ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลการใช้จ่ายต่าง ๆ ข้อมูลเป็ นสิ่ งที่สาคัญประการหนึ่งที่มี
บทบาทต่อการให้เกิด สารสนเทศ
4. บุคลากร (Peopleware) เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถ และเข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่ งสารสนเทศ จะเป็ นผูด้ าเนินการ ในการทางานทั้งหมด
บุคลากรจึงต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรภายในองค์กรเป็ น
ส่ วนประกอบที่จะทาให้เกิด ระบบสารสนเทศด้วยกันทุกคน เช่น ร้านขายสิ นค้าแห่งหนึ่ง บุคลากร
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ที่ดาเนินการในร้านค้าทุกคน ตั้งแต่ผจู ้ ดั การถึงพนักงานขาย เป็ นส่ วนประกอบที่จะทาให้เกิด
สารสนเทศได้
5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure) ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เป็ นระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั ิงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่จะทาให้เป็ นสารสนเทศได้ เช่น กาหนด
ให้มีการป้ อนข้อมูลทุกวัน ป้ อนข้อมูลให้ทนั ตามกาหนดเวลา มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ
กาหนดเวลาในการประมวลผล การทารายงาน การดาเนิ นการต่าง ๆ ต้องมีข้ นั ตอน หากขั้นตอนใด
มีปัญหาระบบก็จะมีปัญหาด้วย เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อระบบสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยี สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งก่อให้เกิดความท้าทายแก่ผบู ้ ริ หารใน
อนาคตให้นาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ธุรกิจ โดยผูบ้ ริ หารต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ
และวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถตัดสิ นใจนาเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และยังเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้การทางานของโซ่อุปทานโดยรวมได้ดี อย่างไรก็ตาม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดีตอ้ งคานึงถึงกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งนี้ตอ้ ง
พิจารณาไปถึงความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละองค์กรอีกด้วย หลักการการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริ หารจัดการโซ่อุปทานต้องคานึงถึงลักษณะขององค์กรตั้งแต่
กลยุทธ์ในการบริ หาร จนถึงกลยุทธ์การดาเนินงานและสิ่ งแวดล้อมในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในระบบ นอกจากนี้ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทาให้ห่วงโซ่อุปทาน
ประสบผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน คือ
1. ต้องสามารถสะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารระดับสู งได้
2. หากนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้จะต้องมีส่วนช่วยในการแปลวิสัยทัศน์
ให้เป็ นหลักการที่สามารถทาให้เกิดผลลัพธ์ข้ ึนจริ ง
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลการดาเนินการและการวิเคราะห์ เพื่อ
สนับสนุนการวางแผน การปรับปรุ งการดาเนินการขององค์กร และการสร้างนวัตกรรมใหม่
4. เทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีส่วนช่วยในการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
หลักการที่สาคัญที่สุดในการจัดการโซ่อุปทานนั้นก็คือ การเชื่ อมโยงกระบวนการ
ในองค์กร และการเชื่ อมโยงกระบวนการระหว่างองค์กรเข้าด้วยกัน ซึ่ งการจะเชื่ อมโยงกระบวนการนั้น
มักจะทาโดยการร่ วมเป็ นพันธมิตรซึ่ งกันและกัน ส่ งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรตนเองและองค์กร
พันธมิตร โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไม่มีการปกปิ ดการทางานระหว่างกัน การทาให้
กระบวนการของแต่ละองค์กรเชื่ อมโยงกันได้น้ นั แต่ละฝ่ ายจะต้องรับรู ้สถานะการทางานของอีก
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ฝ่ ายนัน่ ก็คือ การมองเห็นข้อมูล ซึ่ งแสดงสถานะของอีกฝ่ ายได้ เรี ยกว่า การเปิ ดเผยและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่ งกันและกัน จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย
3 ประการ ประการแรก คือ ฮาร์ ดแวร์ ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่ อบันทึก ข้อมูล
อุปกรณ์แสดงผล ฯลฯ ปั จจุบนั อุปกรณ์เหล่านี้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นมาก ทาให้การประมวลผล
สารสนเทศรวดเร็ วมากขึ้นและสามารถรองรับกับปริ มาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ได้เป็ นอย่างดี
ประการที่สอง คือ ซอฟต์แวร์ ได้แก่ การผสมผสานระหว่างซอฟต์แวร์ ทุกประเภท อันจะนาไปสู่
ซอฟต์แวร์ ของระบบการประมวลผลสารสนเทศตั้งแต่การนาเข้าข้อมูลไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์
บนสื่ อชนิดต่าง ๆ ตลอดจนซอฟต์แวร์ ที่ช่วยให้สามารถติดต่อสื่ อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ระหว่างกันได้และประการที่สาม คือ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
รับส่ งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เป็ นการส่ งของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมือ
ที่อยูห่ ่างไกลกันซึ่ งจะช่วยให้การเผยแพร่ ข้อมูลหรื อสารสนเทศไปยังผูใ้ ช้ในแหล่งต่าง ๆ เป็ นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดขึ้นภายในองค์กรจัดทาได้ 3 วิธีดว้ ยกัน
(ไพบูลย์ เกียรติโกมล, 2551)
1. จัดขึ้นเองโดยอาศัยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ หากบุคลากรขาดความรู ้
ความสามารถอย่างแท้จริ ง จะส่ งให้สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร รวมทั้งมีความเสี่ ยงสู ง
2. การซื้ อซอฟต์แวร์ สาเร็ จมาใช้จะทาให้สะดวกรวดเร็ ว น่าเชื่อถือมีเอกสารประกอบ
ใช้ง่ายปรับปรุ งง่าย แต่อาจไม่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และบางประเภทมี
ราคาแพง
3. ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาจัดทาระบบให้โดยที่ปรึ กษามีหน้าที่ให้คาปรึ กษาในการเขียน
รายละเอียดสาหรับประมูลงานคอมพิวเตอร์ ให้คาปรึ กษาในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้บริ การในการเขียนโปรแกรมที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ให้บริ การติดตั้งดูแล ควบคุมระบบงาน
และบริ การอื่น ๆ เช่น การจัดซื้ อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ และตัวอย่างของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
1. ด้านการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารถูกนามาใช้เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบริ หารด้านการบริ หารด้านการศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน
นอกจากนี้ยงั ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเพิม่ โอกาสทางด้านการศึกษาและเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยน
การสอน
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2. ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารถูกนามาใช้เริ่ ม
ตั้งแต่การทาทะเบียนคนไข้ การรักษาพยาบาลทัว่ ไป ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ วและแม่นยา
3. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารถูกนามาใช้
ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม เช่น การจัดทาระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตด้าน
การเกษตร นอกจากนี้ยงั ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม การประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใช้
ทางานบ้าน
4. ด้านการเงินธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารถูกนามาใช้ในด้านการเงิน
และการธนาคาร โดยใช้ช่วยด้านการบัญชี การฝากถอนเงิน โอนเงิน บริ การสิ นเชื่ อ และเปลี่ยน
เงินตรา บริ การข่าวสารธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ ดา้ นการเงินการธนาคารที่รู้จกั และนิยมใช้กนั
ทัว่ ไป เช่น บริ การฝากถอนเงิน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
5. ด้านความมัน่ คง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกันอย่างแพร่ หลาย
เช่น ใช้ในการควบคุมประสานงานวงจรสื่ อสารทหาร การแปลรหัสลับในงานจารกรรมระหว่าง
ประเทศ การส่ งดาวเทียมและการคานวณวิถีโคจรของจรวดไปสู่ อวกาศ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ของประเทศไทยมีศูนย์ประมวลข่าวสาร มีระบบจัดทาทะเบียนปื น ทะเบียนประวัติอาชญากร ทาให้
เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการสื บค้นข้อมูลเพื่อการสื บสวนคดีต่าง ๆ
6. ด้านการคมนาคม มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในส่ วนที่เกี่ยวกับ
การเดินทาง เช่น การเดินทางโดยรถไฟ มีการเชื่อมโยงข้อมูลการจองที่นงั่ ไปยังทุกสถานี ทาให้
สะดวกต่อผูโ้ ดยสาร การเช็คอินของสายการบิน ได้จดั ทาเครื่ องมือที่สะดวกต่อลูกค้า ในรู ปแบบ
ของการเช็คอินด้วยตนเอง
7. ด้านการพาณิ ชย์ องค์กรในภาคธุ รกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารในการบริ หารจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ ให้กบั องค์กรในการทางาน ทาให้
การประสานงานหรื อการทากิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรหรื อระหว่างองค์กร
เป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ปรับปรุ งการให้บริ การกับลูกค้าทัว่ ไป
สิ่ งเหล่านี้นบั เป็ นการสร้างโอกาสความได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กบั องค์กร
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฤษณพงศ์ สุ ขสมบูรณ์, เจนภพ ชาวนาวิก, ชวลิต อ่อนจันทร์ , ณัฐพล พรหมพิพฒั น์,
รัฐฐพงษ์ ห่ วงประโคน, เรวดี เหรี ยญเงิน, ศศิภา สุ ขสมรู ป และสายสุ นี มามี (2559) ได้ศึกษาความ
พึงพอใจต่อการใช้บริ การห้องสมุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการศึกษา
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่และด้านการบริ การ
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัสดุสารสนเทศ ด้านครุ ภณั ฑ์
และด้านประชาสัมพันธ์
สุ ทธา ชาติประสพ (2557) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง สภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริ หารงาน
ทัว่ ไปในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานทัว่ ไปในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผปู ้ ฏิบตั ิงานธุรการโดย
ภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านงบประมาณ
รองลงมาคือด้านการบริ หารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านบุคลากร
ถาวร พอสม (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารใน
การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาไปใช้ในสถานขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาไปใช้ในสถานขั้นพื้นฐานขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง โดยภาพรวมประกอบด้วย 1) ขั้นการรับรู ้ 2) ขั้นสนใจ 3) ขั้นการตัดสิ นใจ 4) ขั้นการนาไปใช้
และ 5) ขั้นการยืนยัน อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
ทุกปั จจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกระบวนการตัดสิ นใจนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อการศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาไปใช้ในสถาน
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก พบว่าปั จจัยด้านบุคคล ด้านการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนการสอน
และด้านการรับรู ้คุณค่าลักษณะของนวัตกรรมส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา
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จิรนันท์ พุทธชาติ (2553) เปรี ยบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มี
ต่อการให้บริ การไปรษณี ยไ์ ทยแบบ One stop service กรณี ศึกษา เขตบางขุนเทียน การวิจยั ครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การ
ไปรษณี ยไ์ ทยแบบ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 2-35 ปี การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาหรื อเทียบเท่า อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/
ค้าขาย มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท ใช้บริ การประเภทรับ-ส่ ง พัสดุในประเทศและต่างประเทศ
รองลงมา คือ บริ การรับ-ส่ ง จดหมายในประเทศและต่างประเทศ 2) ระดับความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บริ การในภาพร่ วมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งด้านปั จจัยแวดล้อม และด้านปัจจัยคุณภาพให้บริ การ
3) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในภาพร่ วมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งด้านปั จจัยแวดล้อม และ
ด้านปัจจัยคุณภาพให้บริ การ 4) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ในภาพรวมมีความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับเดียวกัน
คือ ระดับมากไม่แตกต่างกันทั้งด้านปั จจัยสภาพแวดล้อม และด้านปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ
5) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ ด้านปั จจัยสภาพแวดล้อม
ในภาพรวมมีความคาดหวังและความพึงพอใจแตกต่างกัน ทั้งด้านปั จจัยสภาพ แวดล้อม และด้าน
ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ
Ceric (2015) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง An alternative model of the ICT value creation process
based on cross-impact analysis พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณค่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ได้แก่ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร โครงสร้างองค์การ การฝึ กอบรมบุคลากร และสภาพแวดล้อมภายนอก
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้วา่ การจัดซื้ อจัดหาเป็ นงาน
ที่ทา้ ทายและส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมอื่น ๆ ในโซ่ อุปทาน และในปั จจุบนั หลาย ๆ องค์กรได้เล็งเห็น
ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีส่วนสาคัญเป็ นอย่างมาก เพื่อมุ่งเน้นให้มีการบริ หาร
จัดการห่ วงโซ่อุปทานที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีบทบาทในการสื่ อสารและทาให้การทางานมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ลดเวลาในการทางาน เพิ่มความถูกต้องแม่นยา
ความสะดวดรวดเร็ วในการส่ งข้อมูลระหว่างองค์กร ลดความผิดพลาด และยังช่วยลดการใช้เอกสาร
ในการทางาน เพราะเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บในรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี
มาตรฐานในการจัดเก็บและสะดวกต่อการเรี ยกใช้งานมากขึ้น แต่ก็ยงั มีอุปสรรคในส่ วนของการ
แปลงข้อมูลระหว่างองค์กรให้มีรูปแบบที่ตรงกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และทัศนคติของผูใ้ ช้
ระบบแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมา ทั้งหมดข้างต้น ผูศ้ ึกษาจะนาไปใช้เป็ นแนวทางใน
การสรุ ปผลซึ่งเป็ นบทสุ ดท้ายในการศึกษาครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เกี่ยวกับการสารวจความพึงพอใจการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor
List (AVL) กรณี ศึกษาบริ ษทั ABC ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาวิจยั เชิงสารวจ โดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คือ
เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ โดยระบบ Hard copy ที่ใช้ใน
ปั จจุบนั เพื่อศึกษาระดับความต้องการการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ โดยนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ และเพื่อเสนอแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมในการนาระบบ Electronic
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้มากที่สุด ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครื่ องมือและการทดสอบเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีวเิ คราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างของพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor List (AVL) ของบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC ที่มีการเก็บข้อมูล ณ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 มีจานวน 84 คน (ข้อมูลจากหน่วยงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล)
และกาหนดค่าความเชื่ อมัน่ 95 % ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ซึ่ งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ง
นี้จานวน 70 กลุ่มตัวอย่าง ดังสู ตรสาเร็ จของ Taro Yamane เนื่องจากสู ตร Taro Yamane เหมาะสาหรับ
การทาวิจยั ที่ทราบจานวนประชากรทั้งหมดที่ตอ้ งการศึกษา อีกทั้งยังเป็ นสู ตรในการคานวณที่ง่าย
และเป็ นสู ตรหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนี้
สู ตร

n =

N
1+Ne2
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เมื่อ n คือ จานวนหรื อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ จานวนหน่วยทั้งหมดหรื อขนาดของประชากรทั้งหมด
e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กาหนดไว้ที่ร้อยละ 5 หรื อ 0.05
n =
แทนค่า

n =

N
1+Ne2
84
1+84(0.5)2

= 70

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้น
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยอาศัยข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสารวจความพึงพอใจของพนักงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั จจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์อินทราเน็ต กฟผ. (ปรางค์ชิต แสงเสวตร, 2560) และใช้งาน
ระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor List (AVL) ซึ่ งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะคาถามแบบปลายปิ ด โดยให้ผตู ้ อบอ่านคาถาม และให้เลือกตอบ (Check list) คือ การให้เลือก
คาตอบให้ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง โดยทาเครื่ องหมาย X ลงในช่องที่กาหนดคาตอบให้
ประกอบด้วยคาถาม ดังนี้
1. หน่วยงานที่สังกัด เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
2. เพศ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
3. อายุ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
4. ระดับการศึกษา เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
5. ระยะเวลาการทางาน เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
6. สถานะตาแหน่งงาน เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor
List (AVL) โดยระบบ Hard copy ที่ใช้ในปั จจุบนั ลักษณะคาถามแบบปลายปิ ด โดยให้ผตู ้ อบอ่าน
คาถาม และให้เลือกตอบ (Check list) คือ การให้เลือกคาตอบให้ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง
โดยทาเครื่ องหมาย X ลงในช่องที่กาหนดคาตอบให้ เพื่อศึกษาข้อคิดเห็น ปั ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
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จากการทางานในรู ปแบบปั จจุบนั ซึ่ งลักษณะคาถามเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า
(Likert rating scale) โดยได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับการให้ความสาคัญ
คะแนน
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
5
ระดับความพึงพอใจ มาก
4
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
3
ระดับความพึงพอใจ น้อย
2
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด
1
ในการแปลความค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั
ได้กาหนดเกณฑ์ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545) ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้
มากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้ มาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้
ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้ น้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้
น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้
Approved Vendor List (AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ สาหรับกรณี ศึกษาบริ ษทั
โดยประยุกต์การวัดคะแนนตามแบบมาตราวัดแบบส่ วนประเมินค่า (Likert rating scale) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับการให้ความสาคัญ
คะแนน
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
5
ระดับความพึงพอใจ มาก
4
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
3
ระดับความพึงพอใจ น้อย
2
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด
1
ในการแปลความค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้
กาหนดเกณฑ์ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545) ดังนี้
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ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผูต้ อบเห็นด้วยในการนาระบบ Electronic เข้ามา
ใช้ในการปรับปรุ งมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผูต้ อบเห็นด้วยในการนาระบบ Electronic เข้ามา
ใช้ในการปรับปรุ งมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผูต้ อบเห็นด้วยในการนาระบบ Electronic เข้ามา
ใช้ในการปรับปรุ งปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผูต้ อบเห็นด้วยในการนาระบบ Electronic เข้ามา
ใช้ในการปรับปรุ งน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผูต้ อบเห็นด้วยในการนาระบบ Electronic เข้ามา
ใช้ในการปรับปรุ งน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา
(Descriptive statistics) ใช้เพื่อจัดหมวดหมู่ของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การสร้ างเครื่ องมือและการทดสอบเครื่ องมือ
เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้ ได้เครื่ องมือที่มีคุณภาพ ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ ผูศ้ ึกษา
ได้ดาเนิ นการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ดังนี้
1. ทบทวนทฤษฎี แนวคิด จากเอกสารรวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์
ทางานโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดหา เพื่อศึกษาหาแนวทางในการดาเนิ นการจัดทา
แบบสอบถาม
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อกาหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม และ
ขอบเขตของเนื้อหา โดยจัดเนื้อหาให้ครอบคลุม โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
3. ก่อนนาเครื่ องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ทางผูศ้ ึกษาได้ทาการทดสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่ องมือที่ใช้มีคุณภาพสู ง ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการหา
ความเที่ยงตรง (Validity) ดังนี้
3.1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผูศ้ ึกษาได้นาแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้นมาให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
เพื่อให้อ่านและเข้าใจง่ายชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจยั และนาไปปรับปรุ งตามคาแนะนา
ก่อนนาไปเป็ นแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจริ ง จานวน 3 ท่าน
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จากผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่าน ผูศ้ ึกษาจึงนามาคานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ดังนี้
สู ตรการคานวณ

IOC = ΣNR

เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
R คือ ผลรวมของความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ถ้าผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นมีความเหมาะสม ให้ค่าคะแนนเป็ น +1
ถ้าผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นมีความเหมาะสม ให้ค่าคะแนนเป็ น 0
ถ้าผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่มีความเหมาะสม ให้ค่าคะแนนเป็ น -1
ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาในข้อคาถามกับคานิยาม ที่มีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดง
ว่าข้อคาถามนั้นมีความเหมาะสม โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาในข้อคาถามกับคานิยาม
ของแบบสอบถามนี้มีค่าระหว่าง 0.66-1.00
4. ดาเนินการปรับแก้ไขแบบสอบถามหลังการหาค่า IOC และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
อีกครั้ง แล้วนาไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ งที่ใช้ในงานวิจยั
จานวน 10 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยการหาความสอดคล้อง
ภายในของค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach หากพบว่า
แบบสอบถามมีค่ามากกว่า 0.50 ถือว่าแบบสอบถามเชื่อถือได้ (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2552)
5. นาแบบสอบถามที่ปรับแก้เรี ยบร้อย นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาอีกครั้ง เพื่อดาเนิ นการ
แก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนดาเนิ นการเก็บข้อมูลวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บรวบรวมต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาสภาพการทางานปั จจุบนั และปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor List (AVL) โดยระบบ Hard copy ที่ใช้ในปัจจุบนั ของบริ ษทั
กรณี ศึกษา ABC
2. นาแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรตอบแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 70 คน โดยมุ่งศึกษาความพึงพอใจต่อการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor List (AVL)
โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็ นผูบ้ ริ หารและพนักงานหน่วยงาน
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จัดซื้ อ ผูใ้ ช้งานหรื อผูป้ ระเมินจากหน่วยงานวิศวกรรม และผูป้ ระเมินจากหน่วยงานรับประกันและ
ควบคุมคุณภาพ (QA/ QC) ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วย
ตนเอง และผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกต้องและนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
2.1 ผูศ้ ึกษาได้นาแบบสอบถามไปดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองกับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างจากผูใ้ ช้ระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor List (AVL) ของบริ ษทั กรณี ศึกษา
โดยทาการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
2.2 การเก็บรวบรวมแบบสอบถามและนามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จานวน 70 ฉบับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนแบบสอบถามที่ส่งไป และได้รับคืนจาแนกตามสายการปฏิบตั ิงาน
สายการปฏิบัติงาน
หน่วยงานจัดซื้ อ
หน่วยงานวิศวกรรม
หน่วยงานรับประกันและควบคุม
คุณภาพ (QA/ QC)
รวม

จานวนแบบสอบถาม
ทีส่ ่ งไป
8
58
9

จานวนแบบสอบถาม
ทีไ่ ด้ รับกลับคืน
8
53
9

75

70

การจัดทาข้ อมูล
ในการจัดทาข้อมูล ผูศ้ ึกษาได้ดาเนิ นการ ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด โดยนาแบบสอบถามที่มีคาตอบที่
สมบูรณ์มาจัดทาข้อมูล
2. นาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ท้ งั หมด ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาได้ดาเนิ นการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. ตามความมุ่งหมายข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved
Vendor List (AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปัจจุบนั ด้านระยะเวลาการดาเนินการ
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ ด้านปั จจัยคุณภาพ ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่จดั ซื้ อที่เป็ นผูด้ ูแลการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ และด้านความพึงพอใจโดยรวมของการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ผูศ้ ึกษาได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดย
หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. ตามความมุ่งหมายข้อที่ 1 และ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้
Approved Vendor List (AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปัจจุบนั และเพื่อศึกษาระดับ
ความต้องการการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor List (AVL) โดยนา
ระบบ Electronic เข้ามาใช้ เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ และการศึกษาระดับความต้องการ
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ วิเคราะห์โดยการใช้การทดสอบที (T-Test for
independent samples) ส่ วนตัวแปรหน่วยงานที่สังกัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ทางาน และตาแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way analysis of variance) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงทาการ
ทดสอบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี การของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
4. รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคาถามปลายเปิ ดและทาการจัดหมวดหมู่
โดยวิธีการแจกแจงความถี่และจัดเรี ยงลาดับความถี่ของจานวนคาตอบ และนาเสนอผลการวิเคราะห์
ในเชิงบรรยายเพื่อนาไปประกอบการอภิปรายผลการวิจยั

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถาม ผูศ้ ึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) โดยใช้
1.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้เพื่อแปลความหมายข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของ
พนักงานที่เกี่ยวข้องและใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC
สู ตร การหาค่าร้อยละ (Percentage)
สู ตร

P = f ×100
n
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เมื่อ P = ค่าร้อยละ
f = ความถี่ของคาตอบแต่ละข้อ
n = จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้
แปลความหมายของระดับความพึงพอใจการใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั กรณี ศึกษา
ABC
สู ตร การหาค่าเฉลี่ย (Mean)
สู ตร

X̅ = Σnfx

เมื่อ X̅ = ค่าเฉลี่ยของคาตอบแต่ละข้อ
f = ความถี่ของคาตอบแต่ละข้อ
x = ค่าของข้อมูลแต่ละข้อ
n = จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
สู ตร การหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
สู ตร

∑fx2 -nx2
SD = √ n-1

เมื่อ S = ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
f = ความถี่ของคาตอบแต่ละข้อ
x = ค่าของข้อมูลแต่ละข้อ
n = จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis) ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
2.1. การทดสอบค่าทีแบบอิสระ (Independence sample t-test) ใช้ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance:
ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่
หน่วยงานที่สังกัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน และตาแหน่งงาน

บทที่ 4
ผลการวิจยั
ปั จจุบนั การขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) กรณี ศึกษาบริ ษทั ABC
มีข้ นั ตอนหรื อกระบวนการที่สูญเปล่า เนื่ องจากการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในปั จจุบนั มีลาดับขั้นตอน
ที่ซบั ซ้อน และการรับส่ งเอกสารจากบริ ษทั คู่คา้ มีท้ งั ในกรุ งเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัด
รวมทั้ง บริ ษทั มีสานักงานตั้งอยูต่ ่างพื้นที่กนั คือ สานักงานใหญ่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร และ
ส่ วนของโรงงานตั้งอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทาให้ผปู ้ ระเมินที่อยูต่ ่างหน่วยงานอยูต่ ่าง
สถานที่กนั ในขั้นตอนการจัดส่ งเอกสารเพื่อประเมินบริ ษทั คู่คา้ ในแต่ละด้าน จาเป็ นต้องใช้เอกสาร
ประกอบในการประเมิน ซึ่ งจาเป็ นต้องส่ งเอกสารต่าง ๆ ไปมาระหว่างสานักงานใหญ่ และโรงงาน
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อให้ผปู ้ ระเมินของแต่ละหน่วยงานได้ตรวจสอบเอกสาร
โดยปั จจุบนั ใช้ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ประมาณ 182 วัน ตั้งแต่ตน้ จนสิ้ นสุ ดกระบวนการ
มีระยะเวลาที่สูญเสี ยไป ทาให้กระบวนการทางานเกิดความล่าช้าและสู ญเปล่า ซึ่ งมีข้ นั ตอนและ
กระบวนการการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในรู ปแบบปั จจุบนั ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขั้นตอนและกระบวนการการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในรู ปแบบปั จจุบนั
ขั้นตอน
การทางาน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

กระบวนการทางาน

ระยะเวลา

คู่คา้ ติดต่อหน่วยงานจัดซื้อเพื่อสอบถามวิธีการขอลงทะเบียนคู่คา้
หน่วยงานจัดซื้อจัดส่งเอกสารการลงทะเบียนคู่คา้ และแบบสอบถามการประเมินคู่
ค้า พร้อมทั้งขอรายการเอกสารของคู่คา้ เพื่อประกอบการประเมิน
คู่คา้ กรอกเอกสารลงทะเบียน และกรอกแบบสอบถามให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งลง
นามเอกสารและประทับตราบริ ษทั และจัดเตรี ยมเอกสารแนบตามที่บริ ษทั ร้องขอ
คู่คา้ จัดส่งเอกสาร (Hard copy) มาทางไปรษณี ยม์ ายังบริ ษทั ฯ หรื อมาส่งด้วย
ตัวเองที่บริ ษทั ฯ
หลังจากได้รับเอกสารของบริ ษทั คู่คา้ ทางหน่วยงานจัดซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารที่ได้รับทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบการเป็ น
ผูข้ ายที่ไม่เข้าข่ายขัดผลประโยชน์ หรื อมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับบริ ษทั โดย
หน่วยงานจัดซื้อมีหน้าที่ประเมินข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั คูค่ า้ รวมทั้งข้อมูลด้าน
การเงินของบริ ษทั คู่คา้

2 วัน
2 วัน
14 วัน
5 วัน
15 วัน

29
ตารางที่ 2 (ต่อ)
ขั้นตอน
การทางาน
ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 10
ขั้นตอนที่ 11
ขั้นตอนที่ 12
ขั้นตอนที่ 13

กระบวนการทางาน

ระยะเวลา

หากผลการประเมินข้อมูลด้าน Commercial ผ่านแล้ว หน่วยงานจัดซื้อจะจัดส่ง
เอกสารในรู ปแบบ Hard copy ไปยังหน่วยงานวิศวกรรม เพื่อให้ตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และประเมินข้อมูลด้านเทคนิค ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า/
บริ การ ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับเหมา โครงสร้างบริ หารของบริ ษทั และอื่น ๆ
หลังจากที่หน่วยงานวิศวกรรมประเมินข้อมูลทางด้านเทคนิคเรี ยบร้อยแล้ว ทาง
หน่วยงานวิศวกรรมจะจัดส่งผลการประเมิน รวมทั้งเอกสารของบริ ษทั คู่คา้
กลับมายังหน่วยงานจัดซื้อ ในรู ปแบบ Hard copy
หากผลการประเมินผ่าน หน่วยงานจัดซื้อจะจัดส่งเอกสารในรู ปแบบ Hard copy
ไปยังหน่วยงานรับประกันและควบคุมคุณภาพ (QA/ QC) เพื่อประเมินข้อมูล
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
หลังจากที่หน่วยงานรับประกันและควบคุมคุณภาพ (QA/ QC) ประเมินข้อมูล
ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมเรี ยบร้อยแล้ว จะจัดส่งผล
การประเมิน รวมทั้งเอกสารของบริ ษทั คู่คา้ กลับมายังหน่วยงานจัดซื้อ ในรู ปแบบ
Hard copy
หน่วยงานจัดซื้อรวบรวมผล และนาเสนอคณะกรรมการ AVL เพื่อพิจารณาผล
การประเมินการขึ้นทะเบียนคูค่ า้
คณะกรรมการ AVL พิจารณาคุณสมบัติ และลงนามอนุมตั ิเพื่อขึ้นทะเบียนคู่คา้
หน่วยงานจัดซื้อจะบันทึกชื่อคู่คา้ รายนั้นในทะเบียนผูข้ ายของบริ ษทั ฯ และ
สามารถทาการซื้อขายกับผูข้ ายรายดังกล่าวให้กบั ทุกหน่วยงานในบริ ษทั ได้
หน่วยงานจัดซื้อแจ้งผลการพิจารณาผ่าน E-mail ไปยังบริ ษทั คู่คา้

45 วัน

5 วัน

45 วัน

5 วัน

15 วัน
30 วัน
2 วัน
1 วัน

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่
กาหนด ผูศ้ ึกษานาแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 70 ชุด ผูว้ ิจยั ได้นา
แบบสอบถามการสารวจความพึงพอใจการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL)
กรณี ศึกษาบริ ษทั ABC ที่สร้างขึ้นทาการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ 2 ส่ วน คือ ค่าความเที่ยงตรง
ของเนื้ อหา (Validity) โดยการนาแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นไปปรึ กษากับอาจารย์หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้ อหาที่ตอ้ งการศึกษาโดยมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง อาจารย์ผสู ้ อนคณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล อาจารย์ผสู ้ อนคณะโลจิสติกส์
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มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต อาจารย์ผสู ้ อนคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) เลือกข้อคาถามที่มีค่ามากกว่า 0.5 มาใช้เป็ นคาถาม
และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในการหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
การสารวจความพึงพอใจการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) กรณี ศึกษาบริ ษทั
ABC ซึ่งผลของแบบสอบถามมีความน่าเชื่ อถือและสามารถนาไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริ งได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งการนาเสนอผลการศึกษาออกเป็ น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List:
AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปั จจุบนั โดยการหาคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ตอนที่ 3 ข้อมูลการศึกษาแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved
Vendor List (AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ โดยการหาคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการทดสอบ ที (T-test) ส่ วนตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance)
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’s method)
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบรายการ
ที่นอกเหนือจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open ended)
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจยั
n แทน ขนาดตัวอย่างของพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) ของบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC
X̅ แทน ค่าเฉลี่ย
SD แทน ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
T แทน ค่าสถิติทดสอบใน t-distribution
F แทน ค่าสถิติทดสอบใน f-distribution
Sig แทน นัยสาคัญทางสถิติจากการทดสอบระดับ .05
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และ
หาค่าร้อยละ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นของพนักงานบริ ษทั ABC จานวน 70 คน จาแนกตามหน่วยงาน
ที่สังกัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน และตาแหน่งงาน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
หน่วยงานที่ท่านสังกัด
หน่วยงานจัดซื้ อ
หน่วยงานวิศวกรรม
หน่วยงานรับประกันและควบคุมคุณภาพ (QA/ QC)
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

ความถี่

ร้ อยละ

9
53
8
70

13
76
11
100

46
24
70

66
34
100

21
28
11
10
70

30
40
16
14
100

46
24
0
70

66
34
0
100
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ระยะเวลาการทางาน
น้อยกว่า 3 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
รวม
ตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูจ้ ดั การส่ วนขึ้นไป
พนักงานอาวุโส
พนักงาน
รวม

ความถี่

ร้ อยละ

5
15
11
17
9
13
70

7
21
16
24
13
19
100

7
17
46
70

10
24
66
100

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ข้อมูลทัว่ ไปของประชากรผูต้ อบแบบสอบถาม ดังนี้
1. จากประชากรทั้งหมด 70 คน พบว่า เป็ นพนักงานที่อยูห่ น่วยงานจัดซื้ อ จานวน 9 คน
คิดเป็ นร้อยละ 13 หน่วยงานวิศวกรรม จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 76 และหน่วยงานรับประกัน
และควบคุมคุณภาพ (QA/ QC) จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 11
2. จากประชากรทั้งหมด 70 คน พบว่า เป็ นเพศชาย จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 66 และ
เพศหญิงจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 34
3. จากประชากรทั้งหมด 70 คน พบว่า อายุ 20-30 ปี จานวน 21 คน คิดเป็ น ร้อยละ 30
อายุ 31-40 ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 อายุ 41-50 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 16 และ
อายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็ น ร้อยละ 14
4. จากประชากรทั้งหมด 70 คน พบว่า ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 46 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 66 ปริ ญญาโท จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 34
5. จากประชากรทั้งหมด 70 คน พบว่า อายุการทางาน น้อยกว่า 3 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7 อายุการทางาน 3-5 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 21 อายุการทางาน 6-10 ปี จานวน
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11 คน คิดเป็ นร้อยละ 16 อายุการทางาน 11-15 ปี จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 อายุการทางาน
16-20 ปี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 13 และอายุการทางานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จานวน 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ 19
6. จากประชากรทั้งหมด 70 คน พบว่า ตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูจ้ ดั การ
ส่ วนขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 พนักงานอาวุโส จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 และ
พนักงาน จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 66

ตอนที่ 2 ข้ อมูลการศึกษาความพึงพอใจในการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า (Approved Vendor
List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ทีใ่ ช้ ในปัจจุบัน โดยการหาคะแนนค่ าเฉลีย่
และค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List:
AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปั จจุบนั โดยการหาคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจใน
การขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy)
ที่ใช้ในปั จจุบนั โดยรวมในแต่ละด้าน

รายละเอียด
1. ด้านขั้นตอนและกระบวนการการขึ้นทะเบียนคู่คา้
2. ด้านระยะเวลาการดาเนิ นการขึ้นทะเบียนคู่คา้
3. ด้านปัจจัยคุณภาพ
4. ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่จดั ซื้ อที่เป็ นผูด้ ูแล
การขึ้นทะเบียนคู่คา้
5. ด้านความพึงพอใจโดยรวมของการขึ้นทะเบียนคู่คา้
รวม

พนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับระบบ AVL
SD
X̅
2.78
0.51
2.52
0.45
2.84
0.49
3.03
0.56
2.97
2.83

0.24
1.61

แปล
ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4 แสดงว่า พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปัจจุบนั ด้าน ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 2.83, SD = 1.61) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ด้านการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่จดั ซื้ อที่เป็ นผูด้ ูแลการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ปานกลาง (X̅ = 3.03, SD = 2.00) รองลงมา
ด้านความพึงพอใจโดยรวมของการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (X̅ = 2.97, SD = 1.84) ด้านปั จจัยคุณภาพ
(X̅ = 2.85, SD = 1.64) ด้านขั้นตอนและกระบวนการการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (X̅ = 2.79, SD = 1.61)
และน้อยที่สุดด้านระยะเวลาการดาเนิ นการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (X̅ = 2.53, SD = 0.97)
ตารางที่ 5 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจใน
การขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy)
ด้านขั้นตอนและกระบวนการการขึ้นทะเบียนคู่คา้ เป็ นรายข้อ

รายละเอียด
1. ท่านคิดว่าการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั ในปั จจุบนั
มีข้ นั ตอนและกระบวนการที่เข้าใจง่าย มากน้อยเพียงใด
2. ท่านคิดว่าการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั ในปั จจุบนั
มีคู่มืออธิ บายขั้นตอนการดาเนินการที่ชดั เจน มากน้อย
เพียงใด
3. ท่านคิดว่าการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั ในปั จจุบนั
ส่ งผลต่อความซับซ้อนในการประสานงานของแต่ละ
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
รวม

พนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
แปล
กับระบบ AVL
ความหมาย
SD
X̅
2.97
0.65
ปานกลาง
2.81

0.76

ปานกลาง

2.57

0.60

ปานกลาง

2.78

0.51

ปานกลาง

จากตาราง 5 แสดงว่า พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความพึงพอใจในการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปั จจุบนั
ด้านขั้นตอนและกระบวนการการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 2.78,
SD = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั ในปั จจุบนั มีข้ นั ตอนและกระบวนการที่เข้าใจง่ายปานกลาง (X̅ = 2.97,
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SD = 0.65) รองลงมาการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั ในปั จจุบนั มีคู่มืออธิ บายขั้นตอนการดาเนินการ
ที่ชดั เจน (X̅ = 2.81, SD = 0.76) และน้อยที่สุดการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั ในปั จจุบนั ส่ งผลต่อ
ความซับซ้อนในการประสานงานของแต่ละหน่วยงาน (X̅ = 2.57, SD = 0.60)
ตารางที่ 6 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจใน
การขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy)
ด้านระยะเวลาการดาเนินการขึ้นทะเบียนคู่คา้ เป็ นรายข้อ

รายละเอียด
1. ท่านคิดว่าการขึ้นทะเบียนคู่คา้ มีข้ นั ตอนการดาเนินการที่
สะดวก รวดเร็ ว มากน้อยเพียงใด
2. ท่านสามารถค้นหาข้อมูล หรื อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การขึ้นทะเบียนคู่คา้ ได้สะดวก รวดเร็ ว มากน้อยเพียงใด
3. ท่านคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การพิจารณาและประเมินเอกสาร มากน้อยเพียงใด
รวม

พนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
แปล
กับระบบ AVL
ความหมาย
SD
X̅
2.35
0.59
น้อย
2.30

0.76

น้อย

2.92

0.42

ปานกลาง

2.52

0.45

ปานกลาง

จากตารางที่ 6 แสดงว่า พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความพึงพอใจในการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปั จจุบนั
ด้านระยะเวลาการดาเนินการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 2.52,
SD = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาและประเมินเอกสาร มากที่สุด
(X̅ = 2.92, SD = 0.42) รองลงมาการขึ้นทะเบียนคู่คา้ มีข้ นั ตอนการดาเนินการที่สะดวก รวดเร็ ว
(X̅ = 2.35, SD = 0.59) และน้อยที่สุดค้นหาข้อมูล หรื อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนคู่คา้
ได้สะดวก รวดเร็ ว (X̅ = 2.30, SD = 0.76)
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ตารางที่ 7 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจใน
การขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy)
ด้านปัจจัยคุณภาพ เป็ นรายข้อ

รายละเอียด
1. ท่านคิดว่าข้อมูลที่คู่คา้ จัดส่ งมีความครบถ้วน และ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์สาหรับการประเมินคู่คา้
มากน้อยเพียงใด
2. ท่านคิดว่าการติดต่อซัพพลายเออร์ ในการขอข้อมูล
เพิม่ เติม มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
3. ท่านคิดว่าท่านมีความสะดวกในการติดตามสถานะ
การขึ้นทะเบียนคู่คา้ ได้ดว้ ยตนเอง มากน้อยเพียงใด
รวม

พนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
แปล
กับระบบ AVL
ความหมาย
SD
X̅
3.02
0.16
ปานกลาง

3.17

0.56

ปานกลาง

2.34

0.86

น้อย

2.85

0.49

ปานกลาง

จากตารางที่ 7 แสดงว่า พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความพึงพอใจในการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปั จจุบนั ด้าน
ปั จจัยคุณภาพ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 2.85, SD = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการติดต่อซัพพลายเออร์ ในการขอข้อมูล
เพิ่มเติม มีความสะดวก มากที่สุด (X̅ = 3.17, SD = 0.56) รองลงมาข้อมูลที่คู่คา้ จัดส่ งมีความ
ครบถ้วน และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์สาหรับการประเมินคู่คา้ (X̅ = 3.02, SD = 0.16) และน้อย
ที่สุดมีความสะดวกในการติดตามสถานะการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ได้ดว้ ยตนเอง (X̅ = 2.34, SD = 0.86)
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ตารางที่ 8 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจใน
การขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy)
ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่จดั ซื้ อที่เป็ นผูด้ ูแลการขึ้นทะเบียนคู่คา้ เป็ นรายข้อ
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
แปล
กับระบบ AVL
รายละเอียด
ความหมาย
SD
X̅
1. เจ้าหน้าที่จดั ซื้ อมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน 3.18
0.49 ปานกลาง
และการให้บริ การ มากน้อยเพียงใด
2. เจ้าหน้าที่จดั ซื้ อสามารถแนะนาและให้ขอ้ มูลการขึ้น
2.80
0.80 ปานกลาง
ทะเบียนคู่คา้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยา มากน้อยเพียงใด
3. มีระบบการติดตามของเจ้าหน้าที่จดั ซื้ อและหน่วยงาน
3.12
0.53 ปานกลาง
ผูป้ ระเมินที่ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ ว มากน้อยเพียงใด
รวม
3.03
0.56 ปานกลาง
จากตารางที่ 8 แสดงว่า พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความพึงพอใจในการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปั จจุบนั ด้าน
การให้ บริ การของเจ้าหน้าที่จดั ซื้ อที่เป็ นผูด้ ูแลการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (X̅ = 3.03, SD = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่จดั ซื้ อมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานและการให้บริ การ
มากที่สุด (X̅ = 3.18, SD = 0.49) รองลงมาระบบการติดตามของเจ้าหน้าที่จดั ซื้ อและหน่วยงานผู ้
ประเมินที่ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ ว มา (X̅ = 3.12, SD = 20.53) และน้อยที่สุดเจ้าหน้าที่จดั ซื้ อ
สามารถแนะนาและให้ขอ้ มูลการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยา (X̅ = 2.80, SD = 0.80)
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ตารางที่ 9 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจใน
การขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy)
ด้านความพึงพอใจโดยรวมของการขึ้นทะเบียนคู่คา้ เป็ นรายข้อ

รายละเอียด
1. การขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในปั จจุบนั มีประสิ ทธิ ภาพและ
ทันสมัย มากน้อยเพียงใด
2. การขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในปั จจุบนั ตอบสนองตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน มากน้อยเพียงใด
3. ท่านมีความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในภาพรวม
มากน้อยเพียงใด
รวม

พนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
แปล
กับระบบ AVL
ความหมาย
SD
X̅
2.85
0.35 ปานกลาง
3.02

0.29

ปานกลาง

3.02

0.41

ปานกลาง

2.97

0.24

ปานกลาง

จากตารางที่ 9 แสดงว่า พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความพึงพอใจในการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปั จจุบนั ด้าน
ความพึงพอใจโดยรวมของการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 2.97,
SD = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ ในปั จจุบนั ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน มากที่สุด (X̅ = 3.02, SD = 0.29)
และ มีความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในภาพรวม (X̅ = 3.02, SD = 0.41) รองลงมาการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ ในปั จจุบนั มีประสิ ทธิ ภาพและทันสมัย (X̅ = 2.85, SD = 0.24)
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ตอนที่ 3 ข้ อมูลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า (Approved
Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ ามาใช้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้
(Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ โดยการหาคะแนนค่าเฉลี่ย
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approved Vendor List (AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้โดยรวมในแต่ละด้าน

รายละเอียด
1. ด้านภาพรวมขององค์กร
2. ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน
3. ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
4. ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา
5. ด้านการสนับสนุน และการจัดการ
รวม

พนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับระบบ AVL
SD
X̅
4.45
0.23
4.42
0.18
4.39
0.21
4.39
0.23
4.71
0.23
4.47
0.89

แปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 10 แสดงว่า พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความคาดหวังต่อแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.47, SD = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้านการสนับสนุน และการจัดการมากที่สุด
(X̅ = 4.71, SD = 0.23) รองลงมาด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.45, SD = 0.23) รองลงมาด้าน
ขั้นตอนและการดาเนินงาน (X̅ = 4.42, SD = 0.18) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
(X̅ = 4.39, SD = 0.21) และด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา (X̅ = 4.39,
SD = 0.23)
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ตารางที่ 11 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมในการนา
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL)
โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ ด้านภาพรวมขององค์กร เป็ นรายข้อ

รายละเอียด
1. ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้จะส่ งผลให้
การประเมินคู่คา้ ของบริ ษทั โดยรวมนั้นมี
ประสิ ทธิภาพ มากน้อยเพียงใด
2. ท่านคิดว่าการใช้งานของระบบ Electronic จะทาให้
ท่านทางานได้สะดวกขึ้น มากน้อยเพียงใด
3. ท่านคิดว่าระบบ Electronic จะช่วยลดปั ญหาความ
ซับซ้อนของการประสานงานในแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มากน้อยเพียงใด
รวม

พนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับระบบ AVL
SD
X̅
4.11
0.32

แปล
ความหมาย
มาก

4.30

0.46

มาก

4.94

0.23

มากที่สุด

4.45

0.23

มาก

จากตารางที่ 11 แสดงว่า พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความคาดหวังในการนา
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนา
ระบบ Electronic เข้ามาใช้ ด้านภาพรวมขององค์กร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.45,
SD = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อมีระบบ
Electronic จะช่วยลดปั ญหาความซับซ้อนของการประสานงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มากที่สุด (X̅ = 4.94, SD = 0.23) รองลงมาการใช้งานของระบบ Electronic จะทาให้ท่านทางาน
ได้สะดวกขึ้น (X̅ = 4.30, SD = 0.46) และน้อยที่สุดมีการนาระบบ Electronic มาใช้จะส่ งผล
ให้การประเมินคู่คา้ ของบริ ษทั โดยรวมนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ (X̅ = 4.11, SD = 0.32)
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ตารางที่ 12 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมในการนา
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL)
โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ ด้านขั้นตอนและการดาเนินงาน เป็ นรายข้อ

รายละเอียด
1. ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้งานจะมี
ความสอดคล้องกับกระบวนการทางาน มากน้อย
เพียงใด
2. ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้จะช่วยลด
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน มากน้อยเพียงใด
3. ท่านคิดว่าระบบ Electronic เป็ นระบบการทางานที่ช่วย
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น ลดการใช้กระดาษ (Paperless)
หรื อ ลดระยะเวลาในการดาเนินงาน มากน้อยเพียงใด
รวม

พนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
แปล
กับระบบ AVL
ความหมาย
SD
X̅
4.02
0.37
มาก

4.24

0.43

มาก

5.00

0.00

มากที่สุด

4.42

0.18

มาก

จากตารางที่ 12 แสดงว่า พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความคาดหวังในการนาแนว
ทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.42,
SD = 0.18) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระบบ
Electronic เป็ นระบบการทางานที่ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น ลดการใช้กระดาษ (Paperless) หรื อ
ลดระยะเวลาในการดาเนินงาน มากที่สุด (X̅ = 5.00, SD = 0.00) รองลงมาการนาการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้จะช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน (X̅ = 4.24, SD = 0.43) และน้อยที่สุด
ระบบ Electronic เข้ามาใช้งานจะมี ความสอดคล้องกับกระบวนการทางาน (X̅ = 4.02, SD = 0.37)
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ตารางที่ 13 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมในการนา
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL)
โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
เป็ นรายข้อ
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
แปล
กับระบบ AVL
รายละเอียด
ความหมาย
SD
X̅
1. ท่านคิดว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯ มีความเสถียร
4.02
0.37
มาก
และมีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด
2. ท่านคิดว่าระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯ สามารถ 4.17
0.53
มาก
รองรับการใช้งานได้อย่างครอบคลุม มีความเสถียรและ
สะดวกรวดเร็ วมากน้อยเพียงใด
3. ท่านคิดว่าระบบรักษาความปลอดภัยและสู ญหายของ
5.00
0.00
มากที่สุด
ข้อมูล มีการป้ องกันจากการถูกแก้ไขหรื อถูกเปิ ดเผย
โดย
มิชอบ มากน้อยเพียงใด
รวม
4.39
0.21
มาก
จากตารางที่ 13 แสดงว่า พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความคาดหวังในการนา
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(X̅ = 4.39, SD = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อระบบรักษาความปลอดภัยและสู ญหายของข้อมูล มากที่สุด (X̅ = 5.00, SD = 0.00) รองลงมา
ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯ สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างครอบคลุม มีความเสถียร
และสะดวกรวดเร็ ว (X̅ = 4.17, SD = 0.53) และน้อยที่สุดระบบรักษาความปลอดภัยและสู ญหาย
ของข้อมูล มีการป้ องกันจากการถูกแก้ไขหรื อถูกเปิ ดเผยโดยมิชอบ (X̅ = 4.02, SD = 0.37)
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ตารางที่ 14 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมในการนา
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL)
โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล
เนื้อหา เป็ นรายข้อ

รายละเอียด
1. ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้ จะทาให้เกิด
แนวโน้มของการพัฒนาธุ รกิจภายในองค์กร มากน้อย
เพียงใด
2. ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้เหมาะแก่
การขยายตัวขององค์กร มากน้อยเพียงใด
3. ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้ จะช่วยให้
การติดตามสถานะการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั มี
ประสิ ทธิภาพ มากน้อยเพียงใด
รวม

พนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
แปล
กับระบบ AVL
ความหมาย
SD
X̅
3.18
0.49
มาก

2.80

0.80

มาก

3.12

0.53

มาก

4.39

0.21

มาก

จากตารางที่ 14 แสดงว่า พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความคาดหวังในการนา
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนา
ระบบ Electronic เข้ามาใช้ ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (X̅ = 4.39, SD = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีความคิดเห็นต่อระบบ Electronic มาใช้ จะทาให้เกิดแนวโน้มของการพัฒนาธุ รกิจ (X̅ = 3.18,
SD = 0.49) รองลงมาระบบ Electronic มาใช้ จะช่วยให้การติดตามสถานะการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของ
บริ ษทั มีประสิ ทธิภาพ (X̅ = 3.12, SD = 0.53) และน้อยที่สุดการนาระบบ Electronic มาใช้เหมาะแก่
การขยายตัวขององค์กร (X̅ = 2.80, SD = 0.80)
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ตารางที่ 15 ค่าคะแนนค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมในการนา
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL)
โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ เป็ นรายข้อ

รายละเอียด

พนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
แปล
กับระบบ AVL
ความหมาย
SD
X̅
4.45
0.50
มาก

1. ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้จะก่อให้เกิด
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กร มากน้อย
เพียงใด
2. ท่านคิดว่าท่านมีความพร้อมต่อการนาระบบ Electronic 4.97
มาใช้งาน มากน้อยเพียงใด
3. ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้จะทาให้ได้รับ 4.73
ความร่ วมมือในการทางานกับทางซัพพลายเออร์
มากน้อยเพียงใด
รวม
4.71

0.16

มากที่สุด

0.44

มากที่สุด

0.23

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 15 แสดงว่า พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความเห็นด้วยและมี
ความคาดหวังในการนาแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List:
AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.71, SD = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีความคาดหวังในการนาระบบ Electronic มาใช้งาน มากที่สุด (X̅ = 4.97, SD = 0.16) รองลงมา
มีการนาระบบ Electronic มาใช้จะทาให้ได้รับความร่ วมมือในการทางานกับทางซัพพลายเออร์
(X̅ = 4.73, SD = 0.44) และน้อยที่สุดการนาระบบ Electronic มาใช้จะก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กร (X̅ = 4.45, SD = 0.50)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทีม่ ีผลต่ อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึน้
ทะเบียนคู่ค้า (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ ามาใช้ แยกตามปัจจัย
ส่ วนบุคคล
ตารางที่ 16 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้โดยรวมในแต่ละด้าน จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
รายละเอียด
แต่ ละด้ าน
ด้านภาพรวมของ
องค์กร
ด้านขั้นตอนและ
การดาเนินงาน
ด้านความพร้อมด้าน
อุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
ด้านความเชื่อมัน่ ใน
การตอบสนองด้าน
ข้อมูล เนื้อหา
ด้านการสนับสนุน
และการจัดการ
รวม

จัดซื้อ (n = 9)
SD ระดับ
X̅
4.66 0.44 มากที่สุด

หน่ วยงานทีส่ ังกัด
วิศวกรรม (n = 53)
SD ระดับ
X̅
4.40 0.16 มาก

QA/ QC (n = 8)
ระดับ
X̅ SD
4.50 0.17
มาก

4.59

0.36 มากที่สุด

4.40

0.13

มาก

4.37 0.12

มาก

4.55

0.44 มากที่สุด

4.37

0.17

มาก

4.37 0.12

มาก

4.62

0.31 มากที่สุด

4.36

0.18

มาก

4.37 0.12

มาก

4.85

0.24 มากที่สุด

4.69

0.22 มากที่สุด 4.75 0.23 มากที่สุด

4.65

0.24 มากทีส่ ุ ด

4.44

0.15

มาก

4.47 0.17

มาก

จากตารางที่ 16 พบว่า หน่วยจัดซื้ อ เห็นด้วยในการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้เป็ น
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) ในภาพรวม
จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 สาหรับ
ผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุ น และการจัดการ
(X̅ = 4.85) ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.66) ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล
เนื้อหา (X̅ = 4. 4.62) ด้านขั้นตอนและการดาเนินงาน (X̅ = 4.59) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/
คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.55)
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หน่วยวิศวกรรม มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved
Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
ในภาพรวม จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.44 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน
และการจัดการ (X̅ = 4.69) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.40)
ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน (X̅ = 4.40) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.37)
ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้ อหา (X̅ = 4.36)
หน่วย QA/ QC มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved
Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
ความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ (X̅ = 4.75) ระดับเห็นด้วยมาก
ได้แก่ ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.50) ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน (X̅ = 4.37)
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.37) ด้านความเชื่อมัน่ ในการตอบสนองด้าน
ข้อมูล เนื้ อหา (X̅ = 4.37)
ตารางที่ 17 ค่ าคะแนนเฉลี่ ย และค่า ความเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการศึ กษาแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้โดยรวมในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศ
รายละเอียด
แต่ ละด้ าน
ด้านภาพรวมขององค์กร
ด้านขั้นตอนและการดาเนินงาน
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
ด้านความเชื่อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูลเนื้อหา
ด้านการสนับสนุน และการจัดการ
รวม

เพศ
X̅
4.42
4.41
4.39
4.38
4.70
4.46

ชาย (n = 46)
SD ระดับ
0.16
มาก
0.16
มาก
0.18
มาก
0.17
มาก
0.22 มากที่สุด
0.16
มาก

หญิง (n = 24)
X̅ SD ระดับ
4.50 0.32 มาก
4.44 0.23 มาก
4.40 0.29 มาก
4.41 0.28 มาก
4.75 0.24 มากที่สุด
4.50 0.20 มาก
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จากตารางที่ 17 พบว่า เพศชาย มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้
(Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนกตามเพศ
ความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ (X̅ = 4.70) ระดับเห็นด้วยมาก
ได้แก่ ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.42) ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน (X̅ = 4.41)
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.39) ด้านความเชื่อมัน่ ในการตอบสนอง
ด้านข้อมูล เนื้อหา (X̅ = 4.38)
เพศหญิง มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor
List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนกตามเพศ อยูใ่ นระดับ
ความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ (X̅ = 4.75) อยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มาก ได้แก่ ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.50) ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน (X̅ = 4.44)
ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้ อหา (X̅ = 4.41) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/
คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.40)
ตารางที่ 18 ค่าคะแนนเฉลี่ ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้โดยรวมในแต่ละด้าน จาแนกตามอายุ
อายุ
รายละเอียด
แต่ ละด้ าน
ด้านภาพรวมขององค์กร
ด้านขั้นตอนและ
การดาเนินงาน
ด้านความพร้อมด้าน
อุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์

20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปี ขึน้ ไป
(n = 9)
(n = 53)
(n = 8)
(n = 8)
X̅ SD ระดับ X̅ SD ระดับ X̅ SD ระดับ X̅ SD ระดับ
4.39 0.17 มาก 4.40 0.20 มาก 4.42 0.30 มาก 4.73 0.14 มาก
ที่สุด
4.37 0.16 มาก 4.39 0.16 มาก 4.42 0.15 มาก 4.60 0.26 มาก
ที่สุด
4.36 0.18 มาก 4.35 0.20 มาก 4.42 0.15 มาก 4.56 0.35 มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
อายุ
รายละเอียด
แต่ ละด้ าน

20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปี ขึน้ ไป
(n = 9)
(n = 53)
(n = 8)
(n = 8)
X̅ SD ระดับ X̅ SD ระดับ X̅ SD ระดับ X̅ SD ระดับ
ด้านความเชื่อมัน่ ใน
4.34 0.22 มาก 4.35 0.20 มาก 4.42 0.15 มาก 4.60 0.21 มาก
การตอบสนองด้านข้อมูล
ที่สุด
เนื้อหา
ด้านการสนับสนุน
4.73 0.13 มาก 4.65 0.23 มาก 4.63 0.31 มาก 4.96 0.10 มาก
และการจัดการ
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
4.44 0.15 มาก 4.43 0.17 มาก 4.46 0.14 มาก 4.69 0.14 มาก
รวม
ทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 18 พบว่า ผูท้ ี่มีอายุ 20-30 ปี มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม
จาแนกตามอายุ มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 สาหรับผลการพิจารณา
เป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ (X̅ = 4.73) อยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.39) ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน
(X̅ = 4.37) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.36) ด้านความเชื่อมัน่ ในการตอบสนอง
ด้านข้อมูล เนื้อหา (X̅ = 4.34)
ผูท้ ี่มีอายุ 31-40 ปี มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved
Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนกตามอายุ มีความเห็น
ด้วยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ (X̅ = 4.65) ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่
ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.40) ด้านขั้นตอนและการดาเนินงาน (X̅ = 4.39) ด้านความพร้อม
ด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ =4.35) ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้ อหา (X̅ =
4.35)
ผูท้ ี่มีอายุ 41-50 ปี มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved
Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนกตามอายุ มีความเห็น
ด้วยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็น
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ด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ (X̅ = 4.63) ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่
ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.42) ด้านขั้นตอนและการดาเนินงาน (X̅ = 4.42) ด้านความพร้อม
ด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.42) ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้ อหา
(X̅ = 4.42)
ผูท้ ี่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้
(Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนกตามอายุ
อายุ มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นราย
ข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ ด้านการสนับสนุ น และการจัดการ (X̅ = 4.96) ด้านภาพรวม
ขององค์กร (X̅ = 4.73) ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน (X̅ = 4.60) ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนอง
ด้านข้อมูล เนื้อหา (X̅ = 4.60) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.56)
ตารางที่ 19 ค่าคะแนนเฉลี่ ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้ อมในการนา
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL)
โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ โดยรวมในแต่ละด้าน จาแนกตามระดับ
การศึกษา

รายละเอียด
แต่ ละด้ าน
ด้านภาพรวมของ
องค์กร
ด้านขั้นตอนและ
การดาเนินงาน
ด้านความพร้อมด้าน
อุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
ด้านความเชื่อมัน่ ใน
การตอบสนองด้าน
ข้อมูล เนื้อหา
ด้านการสนับสนุน
และการจัดการ
รวม

ปริญญาตรี
(n = 46)
SD ระดับ
X̅
4.41 0.22
มาก

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
(n = 24)
(n = 0)
SD ระดับ X̅ SD
ระดับ
X̅
4.52 0.23 มากที่สุด -

4.36

0.14

มาก

4.52

0.22 มากที่สุด

-

-

-

4.34

0.18

มาก

4.50

0.26

มาก

-

-

-

4.35

0.17

มาก

4.48

0.26

มาก

-

-

-

4.68

0.22 มากที่สุด

4.77

0.23 มากที่สุด

-

-

-

4.43

0.13

4.56

0.21 มากทีส่ ุ ด

-

-

-

มาก
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จากตารางที่ 19 พบว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ไปมีระดับแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
โดยภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษา มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และ
การจัดการ (X̅ = 4.68) ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.41) ด้านขั้นตอน
และการดาเนินงาน (X̅ = 4.36) ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้ อหา (X̅ = 4.35)
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.34)
ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโทไปมีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 สาหรับผลการพิจารณา
เป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ (X̅ = 4.77)
ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.52) ด้านขั้นตอนและการดาเนินงาน (X̅ = 4.52) ระดับเห็นด้วยมาก
ได้แก่ ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.50) ด้านความเชื่อมัน่ ในการตอบสนอง
ด้านข้อมูล เนื้อหา (X̅ = 4.48)

ด้านภาพรวมขององค์กร
ด้านขั้นตอนและการดาเนินงาน
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/
คอมพิวเตอร์
ด้านความเชื่อมัน่ ใน
การตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา
ด้านการสนับสนุน และการ
จัดการ
รวม

รายละเอียด
แต่ ละด้ าน

4.28 0.17

4.46 0.29

มาก

4.39 0.25

X̅
4.39
4.42
4.39
มาก

4.35 0.18

มาก

4.44 0.17

มาก

4.53 0.21 มากที่สุด

4.53 0.26 มากทีส่ ุ ด 4.39 0.06

มาก

4.47 0.20

มาก

4.41 0.16

มาก

4.47 0.16

มาก

4.63 0.17 มากทีส่ ุ ด

4.73 0.14 มากที่สุด 4.71 0.11 มากที่สุด 4.78 0.16 มากที่สุด 4.58 0.25 มากที่สุด 4.59 0.32 มากที่สุด 4.92 0.14 มากที่สุด

มาก

X̅
4.35
4.33
4.30

3-5 ปี
(n = 15)
SD ระดับ
0.08 มาก
0.00 มาก
0.08 มาก

น้ อยกว่ า 3 ปี
(n = 5)
X̅ SD ระดับ
4.53 0.29 มากที่สุด
4.46 0.29 มาก
4.46 0.29 มาก

ระยะเวลาการทางาน
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่ า 20 ปี
(n = 11)
(n = 17)
(n = 9)
(n = 3)
SD ระดับ X̅ SD ระดับ X̅ SD ระดับ X̅ SD ระดับ
0.25 มาก 4.41 0.18 มาก 4.44 0.33 มาก 4.64 0.21 มากที่สุด
0.21 มาก 4.39 0.13 มาก 4.44 0.17 มาก 4.53 0.25 มากที่สุด
0.25 มาก 4.35 0.18 มาก 4.44 0.17 มาก 4.51 0.32 มากที่สุด

ตารางที่ 20 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้ อมในการนาแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor
List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ จาแนกตามระยะเวลาการทางาน
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จากตารางที่ 20 พบว่า ผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางานน้อยกว่า 3 ปี มีระดับแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
โดยภาพรวม จาแนกตามระยะเวลาการทางาน มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน
และการจัดการ (X̅ = 4.73) ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.53) ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่
ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน (X̅ = 4.46) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.46)
ด้านความเชื่ อมัน่ ในการ (X̅ = 4.46)
ผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน 3-5 ปี มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่
ค้า (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนก
ตามระยะเวลาการทางาน มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 สาหรับผล
การพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ
(X̅ = 4.71) ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.35) ด้านขั้นตอนและ
การดาเนินงาน (X̅ = 4.33) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.30) ด้านความเชื่อมัน่
ในการ (X̅ = 4.28)
ผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน 6-10 ปี มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนกตาม
ระยะเวลาการทางาน มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 สาหรับผลการพิจารณา
เป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ (X̅ = 4.78)
ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน (X̅ = 4.42) ด้านภาพรวมขององค์กร
(X̅ = 4.39) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.39) ด้านความเชื่อมัน่ ในการ (X̅ =
4.39)
ผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน 11-15 ปี มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม
จาแนกตามระยะเวลาการทางาน มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และ
การจัดการ (X̅ = 4.58) ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.41) ระดับเห็นด้วย
มาก ได้แก่ ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน (X̅ = 4.39) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
(X̅ = 4.35) ด้านความเชื่อมัน่ ในการ (X̅ = 4.35)
ผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน 16-20 ปี มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่
ค้า (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนกตาม
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ระยะเวลาการทางาน มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 สาหรับผลการพิจารณา
เป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ (X̅ = 4.59)
ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.66) ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน
(X̅ = 4.62) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.59) ด้านความเชื่อมัน่ ในการตอบสนอง
(X̅ = 4.44)
ผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางานมากกว่า 20 ปี มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม
จาแนกตามระยะเวลาการทางาน มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63
สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และ
การจัดการ (X̅ = 4.92) ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน (X̅ = 4.89) ด้านความเชื่ อมัน่ ในการ
ตอบสนอง (X̅ = 4.87) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.66) ด้านภาพรวมขององค์กร
(X̅ = 4.64)
ตารางที่ 21 ค่าคะแนนเฉลี่ ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้ อมในการนา
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL)
โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ โดยรวมในแต่ละด้าน จาแนกตามตาแหน่ง
ของผูต้ อบแบบสอบถาม

รายละเอียด
แต่ ละด้ าน
ด้านภาพรวมของ
องค์กร
ด้านขั้นตอนและ
การดาเนินงาน
ด้านความพร้อมด้าน
อุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
ด้านความเชื่อมัน่ ใน
การตอบสนองด้าน
ข้อมูล เนื้อหา

ตาแหน่ งของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้จดั การส่ วนขึน้ ไป
พนักงานอาวุโส
พนักงาน
(n = 7)
(n = 17)
(n = 46)
SD ระดับ
SD ระดับ X̅ SD
ระดับ
X̅
X̅
4.57 0.25 มากที่สุด 4.49 0.26 มาก 4.42 0.21
มาก
4.62

0.23 มากที่สุด

4.43

0.19

มาก

4.38 0.16

มาก

4.62

0.23 มากที่สุด

4.37

0.28

มาก

4.37 0.18

มาก

4.62

0.23 มากที่สุด

4.39

0.21

มาก

4.36 0.20

มาก
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ตารางที่ 21 (ต่อ)

รายละเอียด
แต่ ละด้ าน
ด้านการสนับสนุน
และการจัดการ
รวม

ตาแหน่ งของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้จดั การส่ วนขึน้ ไป
พนักงานอาวุโส
พนักงาน
(n = 7)
(n = 17)
(n = 46)
SD ระดับ
SD ระดับ X̅ SD
ระดับ
X̅
X̅
4.80 0.26 มากที่สุด 4.72 0.29 มากที่สุด 4.70 0.20 มากที่สุด
4.64

0.18 มากทีส่ ุ ด

4.48

0.18

มาก

4.45 0.16

มาก

จากตารางที่ 21 พบว่า ผูท้ ี่มีตาแหน่งงานผูจ้ ดั การส่ วนขึ้นไป มีระดับแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
โดยภาพรวม จาแนกตามตาแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่
ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน (X̅ = 4.85) ด้านการสนับสนุน และการจัดการ (X̅ = 4.80)
ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน (X̅ = 4.62) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.62)
ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้ อหา (X̅ = 4.62)
ผูท้ ี่มีตาแหน่งงานพนักงานอาวุโส มีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนกตาม
ตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และ
การจัดการ (X̅ = 4.72) ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.49) ด้านขั้นตอน
และการดาเนินงาน (X̅ = 4.43) ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้ อหา (X̅ = 4.39)
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.37)
ผูท้ ี่มีตาแหน่งงานพนักงานมีระดับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้
(Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้โดยภาพรวม จาแนกตาม
ตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุน และ
การจัดการ (X̅ = 4.70) ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านภาพรวมขององค์กร (X̅ = 4.42) ด้านขั้นตอนและ
การดาเนินงาน (X̅ = 4.38) ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ (X̅ = 4.37) ด้านความเชื่อมัน่
ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา (X̅ = 4.36)
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่มีหน่วยงานที่สังกัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การทางาน และตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน
การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ค่าสถิติ t-test กับกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่ม ได้แก่ เพศ ซึ่ งแบ่งออกเป็ นเพศชายและเพศหญิง
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีมากกว่าสองกลุ่มขึ้นไปจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป
ได้แก่ จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน และตาแหน่งงาน
ทั้งนี้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง
ก็ต่อเมื่อค่า Sig มีค่าน้อยกว่า .05
ตารางที่ 22 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
เมื่อจาแนกตามเพศ
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
(Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ ามาใช้
1. ด้านภาพรวมขององค์กร
2. ด้านขั้นตอนและการดาเนินงาน
3. ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
4. ด้านความเชื่อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา

เพศชาย

เพศหญิง

X̅

SD

X̅

SD

4.42
4.41
4.39
4.38

0.16
0.16
0.18
0.17

4.50
4.44
4.40
4.41

0.32
0.23
0.29
0.28

t

Sig.

-.23
-.06
-.08
-.47

.22
.50
.93
.63

*Sig < .05
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้
(Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ โดยจาแนกตามเพศ พบว่า
เพศต่างกัน ความแตกต่างระหว่างแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในภาพรวม
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ไม่ต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านภาพรวมขององค์กร ด้านขั้นตอนและ
การดาเนินงาน ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ ด้านความเชื่อมัน่ ในการตอบสนองด้าน
ข้อมูล เนื้ อหา และด้านการสนับสนุน และการจัดการ ผลลัพธ์ที่ได้มีความใกล้เคียงกัน มีค่า Sig. ซึ่ง
มากกว่า .05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนา
ระบบ Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน
ตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ เมื่อจาแนก
ตามกลุ่มหน่วยงานที่สังกัดโดยใช้ One way ANOVA
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า (Approved
Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ ามาใช้
1. ด้านภาพรวมขององค์กร
2. ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน
3. ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
4. ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา
5. ด้านการสนับสนุน และการจัดการ
*Sig < .05

F

Sig.

5.47
4.46
2.62
6.73
1.97

0.00*
0.10
0.08
0.00*
0.14

จากตาราง 23 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างมีความคาดหวังต่อแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ เมื่อจาแนกตามกลุ่มหน่วยงานที่สังกัดโดยใช้สถิติ F-test ในตาราง One Way
ANOVA ในการทดสอบพบว่า
ด้านภาพรวมขององค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า .05 หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มหน่วยงานที่สังกัด แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
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แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 24
ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.10 ซึ่ งมากกว่า .05 หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มหน่วยงานที่สังกัด แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.08 ซึ่ งมากกว่า .05
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มหน่วยงานที่สังกัด แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้ อหา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ง
น้อยกว่า .05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มหน่วยงานที่สังกัด แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี ทดสอบแบบ วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 25
ด้านการสนับสนุน และการจัดการ เนื้ อหา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.14 ซึ่ งมากกว่า .05
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มหน่วยงานที่สังกัด แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปั จจัยที่มีผลต่อแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ ด้านภาพรวมขององค์กรมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ผูว้ จิ ยั จึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏดังตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัดเป็ นรายคู่ ด้านภาพรวมขององค์กร

หน่ วยงานทีส่ ั งกัด
หน่วยงานจัดซื้ อ
หน่วยงานวิศวกรรม
หน่วยงานรับประกันและ
ควบคุมคุณภาพ (QA/ QC)
*Sig < .05

หน่ วยงาน
จัดซื้อ
X
4.66
4.66
4.40
4.50

หน่ วยงาน
วิศวกรรม
4.40
0.26*
-

หน่ วยงานรับประกันและ
ควบคุมคุณภาพ (QA/ QC)
4.50
0.16
-0.10
-

จากตารางที่ 24 พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้จาแนกตามหน่วยงานที่
สังกัดเป็ นรายคู่ ด้านภาพรวมขององค์กร เป็ นรายคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จานวน 1 คู่ ได้แก่ ผูท้ ี่อยูห่ น่วยงานจัดซื้ อ มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
มากกว่า ผูท้ ี่อยูห่ น่วยงานวิศวกรรม
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ตารางที่ 25 ค่าสถิ ติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรั บปรุ งกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัดเป็ นรายคู่ ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล
เนื้อหา

หน่ วยงานทีส่ ั งกัด
หน่วยงานจัดซื้ อ
หน่วยงานวิศวกรรม
หน่วยงานรับประกันและ
ควบคุมคุณภาพ (QA/ QC)
*Sig < .05

หน่ วยงาน
จัดซื้อ
X
4.62
4.62
4.36
4.37

หน่ วยงาน
วิศวกรรม
4.36
0.26*
-

หน่ วยงานรับประกันและ
ควบคุมคุณภาพ (QA/ QC)
4.37
0.25*
-0.01
-

จากตารางที่ 25 พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้จาแนกตามหน่วยงานที่
สังกัดเป็ นรายคู่ ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหาเป็ นรายคู่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 คู่ ได้แก่ ผูท้ ี่อยูห่ น่วยงานจัดซื้ อ มีความคาดหวังต่อ
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนา
ระบบ Electronic เข้ามาใช้ มากกว่า ผูท้ ี่อยูห่ น่วยงานวิศวกรรม และหน่วยงานรับประกันและ
ควบคุมคุณภาพ (QA/ QC)
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สมมติฐานที่ 1.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน
ตารางที่ 26 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ เมื่อจาแนก
ตามอายุโดยใช้ One way ANOVA
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า (Approved
Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ ามาใช้
1. ด้านภาพรวมขององค์กร
2. ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน
3. ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
4. ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา
5. ด้านการสนับสนุน และการจัดการ
*Sig < .05

F

Sig.

7.12
4.13
2.65
4.19
6.14

0.00*
0.10
0.04*
0.00*
0.00*

จากตารางที่ 26 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
เมื่อจาแนกตามกลุ่มอายุโดยใช้สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า
ด้านภาพรวมขององค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า .05 หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี ทดสอบ
แบบ วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 27
ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.10 ซึ่ งน้อยกว่า .05 หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่
ค้า (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน ซึ่ งมากกว่า
.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มหน่วยงานที่สังกัด แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทาง
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การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 ซึ่ งมากกว่า .05
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี ทดสอบแบบ
วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 28
ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งมากกว่า
.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 29
ด้านการสนับสนุน และการจัดการ เนื้ อหา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งมากกว่า .05
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี ทดสอบ
แบบ วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 30
ตารางที่ 27 ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ ด้านภาพรวมขององค์กร
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
*Sig < .05

X
4.39
4.40
4.42
4.73

20-30 ปี
4.39
-

31-40 ปี
4.40
-0.01
-

41-50 ปี
4.42
-0.03
-0.02
-

50 ปี ขึน้ ไป
4.73
-0.34*
-0.33*
-0.31*
-
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จากตารางที่ 27 พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่
ด้านภาพรวมขององค์กร เป็ นรายคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน
3 คู่ ได้แก่ ผูท้ ี่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ มากกว่า ผูท้ ี่มีอายุ
20-30 ปี , อายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี
ตารางที่ 28 ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
*Sig < .05

X
4.36
4.35
4.42
4.56

20-30 ปี
4.36
-

31-40 ปี
4.35
-0.01
-

41-50 ปี
4.42
-0.06
-0.07
-

50 ปี ขึน้ ไป
4.56
-0.2*
-0.21*
-0.14*
-

จากตารางที่ 28 พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ เป็ นรายคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จานวน 3 คู่ ได้แก่ ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปมีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
มากกว่า ผูท้ ี่มีอายุ 20-30 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี
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ตารางที่ 29 ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
*Sig < .05

X
4.34
4.35
4.42
4.60

20-30 ปี
4.34
-

31-40 ปี
4.35
-0.01
-

41-50 ปี
4.42
-0.08
-0.07
-

50 ปี ขึน้ ไป
4.60
-0.26*
-0.25*
-0.18
-

จากตารางที่ 29 พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่
ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้ อหา เป็ นรายคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 คู่ ได้แก่ ผูท้ ี่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
มากกว่า ผูท้ ี่มีอายุ 20-30 ปี และผูท้ ี่มี 31-40 ปี
ตารางที่ 30 ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ ด้านการสนับสนุน และการจัดการ
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
*Sig < .05

X
4.73
4.65
4.63
4.96

20-30 ปี
4.73
-

31-40 ปี
4.65
0.08
-

41-50 ปี
4.63
0.10
0.02
-

50 ปี ขึน้ ไป
4.96
-0.23
-0.31
-0.33*
-
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จากตารางที่ 30 พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่
ด้านการสนับสนุ น และการจัดการ เป็ นรายคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จานวน 1 คู่ ได้แก่ ผูท้ ี่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ มากกว่า
ผูท้ ี่มีอายุ 41-50 ปี
สมมติฐานที่ 1.4 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนา
ระบบ Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน
ตารางที่ 31 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้
(Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ เมื่อจาแนกตาม
ระดับการศึกษาโดยใช้ One way ANOVA
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
(Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ ามาใช้
1. ด้านภาพรวมขององค์กร
2. ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน
3. ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
4. ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา
5. ด้านการสนับสนุน และการจัดการ
*Sig < .05

F

Sig.

3.94
13.32
8.18
6.33
2.39

0.05
0.11
0.27
0.10
0.12

จากตารางที่ 31 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างมีความคาดหวังต่อ
แนวทาง การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษาโดยใช้สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ใน
การทดสอบพบว่า
ด้านภาพรวมขององค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ .05 ซึ่ งมากกว่า .05 หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการ
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ขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.10 ซึ่ งมากกว่า .05 หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.27 ซึ่ งมากกว่า .05
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.13 ซึ่งมากกว่า
.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านการสนับสนุน และการจัดการ เนื้ อหา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.12 ซึ่ งมากกว่า .05
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 1.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการทางานแตกต่างกัน มีความคาดหวัง
ต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนา
ระบบ Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน
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ตารางที่ 32 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ เมื่อจาแนก
ตามระยะเวลาการทางานโดยใช้ One way ANOVA
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
(Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ ามาใช้
1. ด้านภาพรวมขององค์กร
2. ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน
3. ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
4. ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา
5. ด้านการสนับสนุน และการจัดการ
*Sig < .05

F

Sig.

2.91
2.00
1.52
2.42
4.94

0.20
0.09
0.19
0.45
0.00*

จากตารางที่ 32 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างมีแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
เมื่อจาแนกตามระยะเวลาการทางานโดยใช้สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ
พบว่า
ด้านภาพรวมขององค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.20 ซึ่ งมากกว่า .05 หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มระยะเวลาการทางานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.09 ซึ่ งมากกว่า .05 หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มระยะเวลาการทางานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.20 ซึ่งมากกว่า .05
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการทางานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.10 ซึ่งมากกว่า
.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการทางานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านการสนับสนุน และการจัดการ เนื้ อหา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า .05
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการทางานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี ทดสอบแบบ วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 33
ตารางที่ 33 ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
จาแนกตามระยะเวลาการทางานเป็ นรายคู่ ด้านด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน
ระยะเวลา
การทางาน
น้อยกว่า 3 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
*Sig < .05

X
4.73
4.66
4.75
4.66
4.66
4.89

น้ อยกว่า
3 ปี
4.73
-

3-5 ปี

6-10 ปี

11-15 ปี

16-20 ปี

4.66
0.07
-

4.75
-0.02
-0.09
-

4.66
0.07
0.00
0.09
-

4.66
0.07
0.00
0.09
0.00
-

มากกว่า
20 ปี
4.89
-0.16
-0.23*
-0.14
-0.23*
-0.23*
-

จากตารางที่ 33 พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้จาแนกตามระยะเวลา
การทางานเป็ นรายคู่ ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน เป็ นรายคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 3คู่ ได้แก่ ผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน 3-5 ปี ผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน
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11-15 ปี และผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน 16-20 ปี มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
น้อยกว่า ผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน น้อยกว่า 3 ปี ผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน 6-10 ปี และผูท้ ี่มีระยะเวลา
การทางาน มากกว่า 20 ปี
สมมติฐานที่ 1.6 กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน
ตารางที่ 34 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ เมื่อจาแนก
ตามตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ One way ANOVA
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
(Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ ามาใช้
1. ด้านภาพรวมขององค์กร
2. ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน
3. ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์
4. ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา
5. ด้านการสนับสนุน และการจัดการ
*Sig < .05

F

Sig.

1.58
5.07
4.09
4.50
0.64

0.21
0.00*
0.08
0.15
0.52

จากตาราง 34 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างมีแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
เมื่อจาแนกตามตาแหน่งงาน โดยใช้สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า
ด้านภาพรวมขององค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.21 ซึ่ งมากกว่า .05 หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มตามตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า .05 หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีตามตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการ
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ขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี ทดสอบ
แบบ วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 35
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.09 ซึ่ งมากกว่า .05
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.29 ซึ่งมากกว่า
.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านการสนับสนุน และการจัดการ เนื้ อหา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.52 ซึ่ งมากกว่า .05
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปั จจัยที่มีผลต่อแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic
เข้ามาใช้ ด้านขั้นตอนและการดาเนินงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูว้ จิ ยั จึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏดังตารางที่ 35
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ตารางที่ 35 ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
จาแนกตามตาแหน่งงานของผูต้ อบป็ นรายคู่ ด้านขั้นตอน และการดาเนินงาน
สถานะ
ผูจ้ ดั การส่ วนขึ้นไป
พนักงานอาวุโส
พนักงาน
*Sig < .05

ผู้จัดการส่ วนขึน้ ไป
4.62
4.62
4.43
4.38
X

พนักงานอาวุโส
4.43
0.19
-

พนักงาน
4.38
0.24*
0.05
-

จากตารางที่ 35 พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้จาแนกตามตาแหน่งงาน
เป็ นรายคู่ ด้านขั้นตอนและการดาเนินงาน เป็ นรายคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จานวน 1 คู่ ได้แก่ ผูท้ ี่มีตาแหน่งงานผูจ้ ดั การส่ วนขึ้นไป มีความคาดหวังต่อแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้มากกว่า ผูท้ ี่มีตาแหน่งงานพนักงานอาวุโส และผูท้ ี่มีตาแหน่งงานพนักงาน
จากผลการศึกษากระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั ในปั จจุบนั พบว่าระยะเวลา
ดาเนินการตั้งแต่ตน้ จนสิ้ นสุ ดกระบวนการอยูท่ ี่ประมาณ 182 วัน โดยผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดการจัดการ
แบบลีนเข้ามาใช้เพื่อลด และปรับปรุ งขั้นตอนกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ด้วยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ เพื่อขจัดความสู ญเปล่าในกระบวนการให้นอ้ ยลง และลดระยะเวลาการรอคอย
เพื่อให้เกิดกระบวนการทางานมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด หลังจากการนาระบบลีนเข้ามาปรับปรุ ง ผูว้ จิ ยั
คาดว่าจะสามารถลดระยะเวลากระบวนการการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ลงได้ประมาณ จานวน 76 วัน
คิดเป็ นร้อยละ 41.76 สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 36
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ตารางที่ 36 ขั้นตอนและกระบวนการการขึ้นทะเบียนคู่คา้ หลังจากการนาระบบลีนเข้ามาใช้
ขั้นตอน
การทางาน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

กระบวนการทางาน
คู่คา้ ติดต่อหน่วยงานจัดซื้อเพื่อ
สอบถามวิธีการขอลงทะเบียนคูค่ า้
หน่วยงานจัดซื้อจัดส่งเอกสาร
การลงทะเบียนคูค่ า้ และแบบสอบถาม
การประเมินคู่คา้ พร้อมทั้งขอรายการ
เอกสารของคูค่ า้ เพื่อประกอบการประเมิน
คู่คา้ กรอกเอกสารลงทะเบียน และกรอก
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ พร้อมทั้ง
ลงนามเอกสารและประทับตราบริ ษทั
และจัดเตรี ยมเอกสารแนบตามที่บริ ษทั
ร้องขอ
คู่คา้ จัดส่งเอกสารผ่านระบบ Electronic
โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าฐานข้อมูล
ของบริ ษทั

หลังจากได้รับเอกสารของบริ ษทั คู่คา้
หน่วยงานจัดซื้อจะตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร
ผ่านทางฐานข้อมูลของบริ ษทั รวมทั้ง
ตรวจสอบการเป็ นผูข้ ายที่ไม่เข้าข่ายขัด
ผลประโยชน์ หรื อมีผลประโยชน์ทบั
ซ้อนกับบริ ษทั โดยหน่วยงานจัดซื้อมี
หน้าที่ประเมินข้อมูลทัว่ ไป ของบริ ษทั
คู่คา้ รวมทั้งข้อมูลด้านการเงินของ
บริ ษทั คูค่ า้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการประเมินได้
สะดวก รวดเร็ วยิง่ ขึ้น

ระยะเวลาดาเนินการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
ก่ อนนาระบบ หลังนาระบบ
Electronic มาใช้ Electronic มาใช้
2 วัน
2 วัน
2 วัน

2 วัน

14 วัน

14 วัน

5 วัน

1 วัน

15 วัน

7 วัน

หมายเหตุ

เดิมใช้วธิ ีการ
จัดส่งเอกสาร
ผ่านไปรษณี ย ์
หรื อมาส่งด้วย
ตัวเองที่บริ ษทั ฯ
เดิมใช้การจัดส่ง
และการค้นหา
เอกสาร แบบ
Hard copy
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ตารางที่ 36 (ต่อ)
ขั้นตอน
การทางาน
ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9

ระยะเวลาดาเนินการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
กระบวนการทางาน
หมายเหตุ
ก่ อนนาระบบ หลังนาระบบ
Electronic มาใช้ Electronic มาใช้
หากผลการประเมินข้อมูลด้าน
45 วัน
15 วัน
เดิมใช้การจัดส่ง
Commercial ผ่านแล้ว หน่วยงานจัดซื้อ
และการค้นหา
จะจัดส่งเอกสารในรู ปแบบ Electronic
เอกสาร แบบ
โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าฐานข้อมูล
Hard copy
ของบริ ษทั ส่งไปยังหน่วยงานวิศวกรรม
เพื่อให้ตรวจสอบ และประเมินข้อมูล
ด้านเทคนิค ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการประเมินได้
สะดวก รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
หน่วยงานวิศวกรรมประเมินข้อมูล
5 วัน
1 วัน
เดิมใช้วธิ ีการ
ทางด้านเทคนิคเรี ยบร้อยแล้ว ทาง
จัดส่งเอกสาร
หน่วยงานวิศวกรรมจะจัดส่งผลการ
แบบ Hard copy
ประเมิน กลับมายังหน่วยงานจัดซื้อใน
รู ปแบบ Electronic โดยส่งเข้า
ฐานข้อมูลของบริ ษทั
หากผลการประเมินผ่าน หน่วยงาน
45 วัน
15 วัน
เดิมใช้การจัดส่ง
จัดซื้อจะจัดส่งเอกสารในรู ปแบบ
และการค้นหา
Electronic ไปยังหน่วยงานรับประกัน
เอกสาร แบบ
และควบคุมคุณภาพ (QA/ QC) เพื่อ
Hard copy
ประเมินข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
หลังจากที่หน่วยงานรับประกันและ
5 วัน
1 วัน
เดิมใช้วธิ ีการ
ควบคุมคุณภาพ (QA/ QC) ประเมิน
จัดส่งเอกสาร
ข้อมูลทางด้านความปลอดภัย อาชีวอ
แบบ Hard copy
นามัย และสิ่ งแวดล้อมเรี ยบร้อยแล้ว จะ
จัดส่งผลการประเมิน กลับมายัง
หน่วยงานจัดซื้อในรู ปแบบ Electronic
โดยส่งเข้าฐานข้อมูลของบริ ษทั
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ตารางที่ 36 (ต่อ)
ขั้นตอน
การทางาน

กระบวนการทางาน

ขั้นตอนที่ 10 หน่วยงานจัดซื้อรวบรวมผล และ
นาเสนอคณะกรรมการ AVL เพื่อ
พิจารณาผลการประเมินการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้
ขั้นตอนที่ 11 คณะกรรมการ AVL พิจารณาคุณสมบัติ
และลงนามอนุมตั ิเพื่อขึ้นทะเบียนคู่คา้
ขั้นตอนที่ 12 หน่วยงานจัดซื้อจะบันทึกชื่อคู่คา้ ราย
นั้นในทะเบียนผูข้ ายของบริ ษทั ฯ และ
สามารถทาการซื้อขายกับผูข้ ายราย
ดังกล่าวให้กบั ทุกหน่วยงานในบริ ษทั ได้
ขั้นตอนที่ 13 หน่วยงานจัดซื้อแจ้งผลการพิจารณา
ผ่าน E-mail ไปยังบริ ษทั คูค่ า้

ระยะเวลาดาเนินการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
ก่ อนนาระบบ หลังนาระบบ
Electronic มาใช้ Electronic มาใช้
15 วัน
15 วัน

30 วัน

30 วัน

2 วัน

2 วัน

1 วัน

1 วัน

หมายเหตุ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบ Hard copy ที่ใช้ในปัจจุบนั และเพื่อศึกษา
ระดับความต้องการการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL)
โดยนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากร คือ พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC
จานวน 70 คน ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ ดังนี้

สรุปผลการศึกษา
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 66 อยูห่ น่วยงานวิศวกรรมคิดเป็ น ร้อยละ 76
มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 66 มีระยะเวลา
การทางาน 11-15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17 เป็ นพนักงาน คิดเป็ นร้อยละ 66
ผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List:
AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปั จจุบนั ด้านในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่จดั ซื้ อที่เป็ นผูด้ ูแลการขึ้นทะเบียนคู่คา้ มากที่สุด รองลงมาด้านความพึงพอใจโดยรวม
ของการขึ้นทะเบียนคู่คา้ รองลงมาด้านปั จจัยคุณภาพ รองลงมาด้านขั้นตอนและกระบวนการการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ และด้านระยะเวลาการดาเนินการขึ้นทะเบียนคู่คา้ น้อยที่สุด ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้
(Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ โดยรวมในแต่ละด้าน พบว่า
พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้
โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
เรี ยงลาดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้าน
การสนับสนุน และการจัดการมากที่สุด รองลงมาด้านภาพรวมขององค์กร รองลงมาด้านขั้นตอน
และการดาเนินงาน รองลงมาด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ และด้านความเชื่อมัน่ ใน
การตอบสนองด้านข้อมูล เนื้ อหาน้อยที่สุด ตามลาดับ โดยรายละเอียดในแต่ละด้านมีดงั ต่อไปนี้
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ด้านภาพรวมขององค์กร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคาดหวังว่าระบบ Electronic จะช่วยลดปั ญหาความซับซ้อน
ของการประสานงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากที่สุด รองลงมาการใช้งานของระบบ
Electronic จะทาให้ท่านทางานได้สะดวกขึ้น และการนาระบบ Electronic มาใช้จะส่ งผลให้
การประเมินคู่คา้ ของบริ ษทั โดยรวมนั้นมีประสิ ทธิ ภาพตามลาดับ
ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย
โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคาดหวังว่าระบบ Electronic เป็ นระบบการทางานที่ช่วย
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น ลดการใช้กระดาษ (Paperless) หรื อลดระยะเวลาในการดาเนินงาน
รองลงมาการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้จะช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และระบบ
Electronic เข้ามาใช้งานจะมีความสอดคล้องกับกระบวนการทางานตามลาดับ
ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับจาก
มากไปน้อย โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคาดหวังว่าระบบรักษาความปลอดภัยและ
สู ญหายของข้อมูล รองลงมาระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯ สามารถรองรับการใช้งานได้
อย่างครอบคลุม มีความเสถียรและสะดวกรวดเร็ ว และระบบรักษาความปลอดภัยและสู ญหายของ
ข้อมูล มีการป้ องกันจากการถูกแก้ไขหรื อถูกเปิ ดเผยโดยมิชอบตามลาดับ
ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับ
จากมากไปน้อย โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคาดหวังว่าระบบ Electronic เข้ามาใช้
จะทาให้เกิดแนวโน้มของการพัฒนาธุ รกิจ รองลงมาการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ จะช่วยให้
การติดตามสถานะการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพ และการนาระบบ Electronic
เข้ามาใช้เหมาะแก่การขยายตัวขององค์กรตามลาดับ
ด้านการสนับสนุน และการจัดการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เรี ยงลาดับจากมาก
ไปน้อย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคาดหวังว่าการนาระบบ Electronic มาใช้งาน รองลงมา
มีการนาระบบ Electronic มาใช้จะทาให้ได้รับความร่ วมมือในการทางานกับทางซัพพลายเออร์ และ
การนาระบบ Electronic มาใช้จะก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กรตามลาดับ
จากหัวข้อที่นามาพิจารณาตั้งเป็ นสมมติฐานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เพศ หน่วยงานที่สังกัด
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน และตาแหน่งงาน การทดสอบสมมติฐานทาให้ทราบถึง
ความแตกต่างด้านทัศนคติการทางาน ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทางาน
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งงาน ในรู ปแบบการทางานแบบปั จจุบนั
และการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ เพื่อให้บริ ษทั ใช้เป็ นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุ งกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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เมื่อนาผลการตอบแบบสอบถามไปทดสอบค่าทีแบบอิสระ (Independence sample t-test)
ใช้ทดสอบความแตกต่าง ระหว่างเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน ผลที่ได้ไม่ต่างกัน
ดังนั้นเพศจึงไม่มีผลต่อความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้
โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่มขึ้นไปจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: ANOVA) ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัด อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการทางาน และตาแหน่งงาน โดยเริ่ มจากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ค้า (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ มีดงั นี้
หน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันมีความเห็นที่ต่างกันในด้านภาพรวมองค์กรและ
ด้านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้ อหา โดยผูท้ ี่อยูห่ น่วยงานจัดซื้ อความคาดหวังต่อ
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้มากกว่า
ผูท้ ี่อยูห่ น่วยงานวิศวกรรม และหน่วยงานรับประกันและควบคุมคุณภาพ (QA/ QC) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากหน่วยงานจัดซื้ อเป็ นผูด้ ูแลระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ โดยตรง และเป็ นหน่วยงานที่
ได้รับข้อเสนอแนะ รวมทั้งปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากผูใ้ ช้งานระบบ เช่น ปั ญหาความผิดพลาด
และความล่าช้าในการดาเนินการ การค้นหาและการจัดเก็บเอกสารที่ยงุ่ ยาก เป็ นต้น เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพกระบวนการจัดซื้ อจัดหา โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
อายุที่แตกต่างกันมีความเห็นที่ต่างกันทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพรวมขององค์กร
ด้านขั้นตอนและการดาเนิ นงาน ด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ ด้านความเชื่อมัน่
ในการตอบสนองด้านข้อมูล เนื้อหา ด้านการสนับสนุน และการจัดการ โดยผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 50
ปี ขึ้นไป มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ โดยการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ในระดับที่มากกว่าผูท้ ี่มีระดับอายุอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อดูจากอายุ
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป พบว่า สอดคล้องกับตาแหน่งงานระดับสู ง นัน่ คือ ผูจ้ ดั การส่ วนขึ้นไป จึงทาให้
คาดหวังว่าระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั จะมีการพัฒนาได้มากยิง่ ขึ้น
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ผลที่ได้ไม่ต่างกัน ดังนั้นระดับการศึกษาจึงไม่มีผลต่อ
ความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ โดยการนาระบบ Electronic
เข้ามาใช้
ระยะเวลาการทางานที่แตกต่างกัน มีความเห็นที่ต่างกันในด้านการสนับสนุน และ
การจัดการ โดยผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางานน้อยกว่า 3 ปี ผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน 6-10 ปี และผูท้ ี่มี
ระยะเวลาการทางาน มากกว่า 20 ปี มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
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คู่คา้ โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ในระดับที่มากกว่าผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน 3-5 ปี
ผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน 11-15 ปี และผูท้ ี่มีระยะเวลาการทางาน 16-20 ปี ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก
ปั จจัยทัศนคติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั กระบวนการ
จัดซื้ อจัดจ้างของบริ ษทั ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั
องค์กรได้ และจาทไห้พนักงานเกิดความสนใจและใส่ ใจที่จะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความเห็นที่ต่างกันในด้านขั้นตอนและการดาเนินงาน
โดยผูท้ ี่มีตาแหน่งงานผูจ้ ดั การส่ วนขึ้นไป มีความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้มากกว่า ผูท้ ี่มี
ตาแหน่งงานพนักงานอาวุโส และผูท้ ี่มีตาแหน่งงานพนักงาน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผูท้ ี่มีตาแหน่งงาน
ผูจ้ ดั การส่ วนขึ้นไป มีความคาดหวังว่าระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั จะมีการพัฒนาได้มาก
ยิง่ ขึ้น หากนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ เพื่อให้การทางานเกิดประสิ ทธิ ภาพ และสามารถช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการทางาน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบสอบถามจากการเก็บข้อมูลของพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ
การขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั กรณี ศึกษา ABC จานวน 70 คน สามารถนามาวิเคราะห์แนวทาง
การปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ
Electronic มาใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้ดงั นี้
ระดับความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยระบบ
เอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปั จจุบนั ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ก้องกิต ตันติวภิ าวิน (2555) เรื่ องความพึงพอใจในการให้บริ การของงานพัสดุ ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่า ผูร้ ับบริ การ
มีความพึงพอใจด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก และ
ด้านคุณภาพการให้บริ การ อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งทัศนคติของผูใ้ ห้บริ การ และการพัฒนาระบบ
การให้บริ การที่ดี และมีประสิ ทธิ ภาพ จะทาให้ภาพรวมของการใช้บริ การงานพัสดุมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
ก็จะส่ งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจแก่บุคลากรที่ทางานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริ ษทั กรณี ศึกษา
ABC
แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL)
โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปทิตตา หวายสันเทียะ (2560) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อ
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ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย กรณี ศึกษา: หน่วยงาน
ส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้งานส่ งผลในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบการยืน่ แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เนื่ องจากกรณี ที่ผยู ้ นื่ แบบได้ทาการตัดสิ นใจ
ยืน่ แบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์ เน็ต จะสามารถรับรู ้ถึงประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน เช่น ระบบมี
ความง่ายต่อการค้นหา แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว มีเมนูการใช้งานที่สามารถเรี ยกใช้งานได้
อย่างรวดเร็ ว มีการจัดวางรู ปแบบ โครงสร้างของระบบไว้เป็ นอย่างดีแสดงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม มีเมนูที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากจนถึงมากที่สุด จึงทาให้
ผูใ้ ช้งานระบบเกิดความพึงพอใจในการใช้ระบบที่ง่าย และรวดเร็ วในการใช้งาน
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล และ
ความคาดหวังต่อแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List: AVL)
โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัด อายุ ระยะเวลา
การทางาน และตาแหน่งงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังในการนาระบบ
Electronic เข้ามาใช้ในภาพรวมแตกต่างกัน ส่ วนเพศ และระดับการศึกษาไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั เพราะเพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการนาระบบ Electronic
เข้ามาใช้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิรนันท์ พุทธชาติ (2553)
เปรี ยบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การไปรษณี ยไ์ ทย
แบบ One stop service กรณี ศึกษา เขตบางขุนเทียน การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การไปรษณี ยไ์ ทยแบบ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งด้านปั จจัยแวดล้อม และด้านปั จจัยคุณภาพให้บริ การ การวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ในภาพรวมมีความคาดหวัง
และความพึงพอใจอยูใ่ นระดับเดียวกัน การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและ
ความพึงพอใจ ด้านปั จจัยแวดล้อมในภาพรวมมีความคาดหวังและความพึงพอใจแตกต่างกันตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล
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ข้ อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั เรื่ องการสารวจความพึงพอใจการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor
List: AVL) กรณี ศึกษาบริ ษทั ABC ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะบางประการ เพื่อนามาเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนคู่คา้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น
และช่วยให้บุคคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
1. ให้ความรู ้พนักงานในเรื่ องระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ
ก่อให้เกิดกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ควรจัดทาแผนงานและจัดอบรมการใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ให้กบั บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง และมีคู่มือการทางานหรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิในแต่ละขั้นตอนให้เข้าใจง่าย และชัดเจน
มากยิง่ ขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรทั้งด้านเวลา และลดต้นทุนให้กบั องค์กร

ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยตัวแปรอื่น ๆ เช่น ปั ญหาในการจัดซื้ อวัตถุดิบ ชิ้นส่ วนหรื อวัสดุ
ต่าง ๆ โดยแยกเป็ นแผนกหรื อตามกระบวนงานของการจัดซื้ อจัดจ้าง เพื่อจะได้ทราบถึงปั ญหาใน
แต่ละแผนกหรื อกระบวนงานนาไปสู่ วธิ ี การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบมีความเชื่อมโยงต่อไป
2. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ เช่น ใช้วธิ ี การสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลในเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น เพื่อนาผลการวิจยั มาปรับปรุ งการทางานต่อไปอย่างมี
อิสระ และเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ ขององค์กรให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุ ด
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั

แบบสอบถาม
เรื่ อง ความพึงพอใจการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า (Approve Vendor List: AVL) กรณีศึกษาบริษัท ABC
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติ กส์ และโซ่ อุป ทาน คณะโลจิ สติ กส์ มหาวิทยาลัยบู รพา โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน จานวน 37 ข้อ ขอความกรุ ณาให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ
ตามความเป็ นจริ ง โดยทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องคาตอบที่ท่านเลือก
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อเป็ นการศึกษาความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้ (Approve
Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปัจจุบนั
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อเป็ นการศึกษาแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approve Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
1. หน่วยงานที่ท่านสังกัด
 หน่วยงานจัดซื้ อ
 หน่วยงานวิศวกรรม
 หน่วยงานรับประกันและควบคุมคุณภาพ (QA/ QC)
2. เพศ
 ชาย  หญิง
3. อายุ
 20-30 ปี  31-40 ปี
 41-50 ปี  50 ปี ขึ้นไป
4. ระดับการศึกษา
 ปริ ญญาตรี  ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาเอก
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5. ระยะเวลาการทางาน
 น้อยกว่า 3 ปี  3-5 ปี
 6-10 ปี
 11-15 ปี  16-20 ปี
 มากกว่า 20 ปี
6. ตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม
 ผูจ้ ดั การส่ วนขึ้นไป
 พนักงานอาวุโส

 พนักงาน

ส่ วนที่ 2: แบบสอบถามเพื่อเป็ นการศึกษาความพึงพอใจในการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า (Approved
Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ทีใ่ ช้ ในปัจจุบัน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ (ถูกต้อง) ในช่องที่กาหนดให้ในตารางที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
รายละเอียด
1. ด้ านขั้นตอนและกระบวนการการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
1.1 ท่านคิดว่าการขึ้นทะเบียนคูค่ า้ ของบริ ษทั ในปัจจุบนั มีข้ นั ตอน
และกระบวนการที่เข้าใจง่าย มากน้อยเพียงใด
1.2 ท่านคิดว่าการขึ้นทะเบียนคูค่ า้ ของบริ ษทั ในปัจจุบนั มีคู่มือ
อธิบายขั้นตอนการดาเนินการที่ชดั เจน มากน้อยเพียงใด
1.3 ท่านคิดว่าการขึ้นทะเบียนคูค่ า้ ของบริ ษทั ในปัจจุบนั ส่งผลต่อ
ความซับซ้อนในการประสานงานของแต่ละหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด
2. ด้ านระยะเวลาการดาเนินการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
2.1 ท่านคิดว่าการขึ้นทะเบียนคูค่ า้ มีข้ นั ตอนการดาเนินการที่
สะดวก รวดเร็ ว มากน้อยเพียงใด
2.2 ท่านสามารถค้นหาข้อมูล หรื อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ ได้สะดวก รวดเร็ ว มากน้อยเพียงใด

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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รายละเอียด

มาก
ทีส่ ุ ด
5

2.3 ท่านคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การพิจารณาและประเมินเอกสาร มากน้อยเพียงใด
3. ด้ านปัจจัยคุณภาพ
3.1 ท่านคิดว่าข้อมูลที่คคู่ า้ จัดส่งมีความครบถ้วน และครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์สาหรับการประเมินคูค่ า้ มากน้อยเพียงใด
3.2 ท่านคิดว่าการติดต่อซัพพลายเออร์ ในการขอข้อมูลเพิ่มเติม
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
3.3 ท่านคิดว่าท่านมีความสะดวกในการติดตามสถานะการขึ้น
ทะเบียนคู่คา้ ได้ดว้ ยตนเอง มากน้อยเพียงใด
4. ด้ านการให้ บริการของเจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ซื้อทีเ่ ป็ นผู้ดูแลการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
4.1 เจ้าหน้าที่จดั ซื้อมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานและ
การให้บริ การ มากน้อยเพียงใด
4.2 เจ้าหน้าที่จดั ซื้อสามารถแนะนาและให้ขอ้ มูลการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยา มากน้อยเพียงใด
4.3 มีระบบการติดตามของเจ้าหน้าที่จดั ซื้อและหน่วยงานผูป้ ระเมิน
ที่ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ ว มากน้อยเพียงใด
5. ด้ านความพึงพอใจโดยรวมของการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
5.1 การขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในปัจจุบนั มีประสิ ทธิภาพและทันสมัย
มากน้อยเพียงใด
5.2 การขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในปัจจุบนั ตอบสนองตามวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน มากน้อยเพียงใด
5.3 ท่านมีความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ในภาพรวม มากน้อย
เพียงใด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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ส่ วนที่ 3: แบบสอบถามเพื่อเป็ นการศึกษาแนวทางการปรั บปรุ งกระบวนการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
(Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ ามาใช้
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

รายละเอียด
1. ด้ านภาพรวมขององค์ กร
1.1 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้จะส่งผลให้การประเมิน
คู่คา้ ของบริ ษทั โดยรวมนั้นมีประสิ ทธิภาพ มากน้อยเพียงใด
1.2 ท่านคิดว่าการใช้งานของระบบ Electronic จะทาให้ท่านทางาน
ได้สะดวกขึ้น มากน้อยเพียงใด
1.3 ท่านคิดว่าระบบ Electronic จะช่วยลดปั ญหาความซับซ้อนของ
การประสานงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากน้อยเพียงใด
2. ด้ านขั้นตอนและการดาเนินงาน
2.1 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้งานจะมี
ความสอดคล้องกับกระบวนการทางาน มากน้อยเพียงใด
2.2 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้จะช่วยลด
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน มากน้อยเพียงใด
2.3 ท่านคิดว่าระบบ Electronic เป็ นระบบการทางานที่ช่วยลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย เช่น ลดการใช้กระดาษ (Paperless) หรื อลดระยะเวลา
ในการดาเนินงาน มากน้อยเพียงใด
3. ด้ านความพร้ อมด้ านอุปกรณ์ / คอมพิวเตอร์
3.1 ท่านคิดว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ มีความเสถียรและ
มีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความเห็นด้ วย
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
4
3
2
1
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มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความเห็นด้ วย
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
4
3
2
1

3.2 ท่านคิดว่าระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯ สามารถรองรับ
การใช้งานได้อย่างครอบคลุม มีความเสถียรและสะดวกรวดเร็ ว
มากน้อยเพียงใด
3.3 ท่านคิดว่าระบบรักษาความปลอดภัยและสูญหายของข้อมูล
มีการป้ องกันจากการถูกแก้ไขหรื อถูกเปิ ดเผยโดยมิชอบ มากน้อย
เพียงใด
4. ด้ านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้ านข้ อมูล เนื้อหา
4.1 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้ จะทาให้เกิดแนวโน้ม
ของการพัฒนาธุรกิจภายในองค์กร มากน้อยเพียงใด
4.2 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้เหมาะแก่การขยายตัว
ขององค์กร มากน้อยเพียงใด
4.3 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้ จะช่วยให้การติดตาม
สถานะการขึ้นทะเบียนคูค่ า้ ของบริ ษทั มีประสิ ทธิภาพ มากน้อย
เพียงใด
5. ด้ านการสนับสนุน และการจัดการ
5.1 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้จะก่อให้เกิดการประยุกต์
ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กร มากน้อยเพียงใด
5.2 ท่านคิดว่าท่านมีความพร้อมต่อการนาระบบ Electronic มาใช้งาน
มากน้อยเพียงใด
5.3 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้จะทาให้ได้รับ
ความร่ วมมือในการทางานกับทางซัพพลายเออร์ มากน้อยเพียงใด

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
การประเมินคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั

การประเมินคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามเรื่ อง “การสารวจความพึงพอใจการขึ้นทะเบียนคู่คา้ Approve
Vendor List (AVL) กรณี ศึกษาบริ ษทั ABC” ได้สร้างขึ้นเพื่อทาการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ 2 ส่ วน
คือ ค่าความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยการนาแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นไป
ปรึ กษากับอาจารย์ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาที่
ต้องการศึกษา โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่
ลาดับที่ 1
1. ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ดร. ณกร อินทร์พยุง
2. ตาแหน่งปั จจุบนั
3. สถานที่ทางาน
ลาดับที่ 2
1. ชื่อ-สกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
2. ตาแหน่งปั จจุบนั
3. สถานที่ทางาน
ลาดับที่ 3
1. ชื่อ-สกุล ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต
2. ตาแหน่งปั จจุบนั
3. สถานที่ทางาน
ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 1 และเลือกข้อคาถามที่มีค่า
มากกว่า 0.5 มาใช้เป็ นคาถาม
2. การคานวณค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ งที่ใช้ในงานวิจยั จานวน
10 คน เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยการหาความสอดคล้องภายในของ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach หากพบว่าแบบสอบถามมีค่า
มากกว่า 0.50 ถือว่าแบบสอบถามเชื่อถือได้
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การแสดงความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ ีต่อแบบสอบถาม (IOC)
เรื่ อง “การสารวจความพึงพอใจการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า Approve Vendor List (AVL)
กรณีศึกษาบริษัท ABC”
เกณฑ์การประเมินความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
มีดงั นี้
ให้คะแนนเท่ากับ +1 หมายถึง แน่ใจว่าถูกต้อง สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนนเท่ากับ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
ให้คะแนนเท่ากับ -1 หมายถึง ยังไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับความคิดเห็น
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อเป็ นการศึกษาความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคู่คา้
(Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ที่ใช้ในปัจจุบนั
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อเป็ นการศึกษาแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึ้นทะเบียน
คู่คา้ (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1 หน่วยงานที่ท่านสังกัด
2 เพศ
3 อายุ
4 ระดับการศึกษา
5 ระยะเวลาการทางาน
6 ตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
1
2
3
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

รวม IOC สรุปผล
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อเป็ นการศึกษาความพึงพอใจในการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
(Approved Vendor List: AVL) โดยระบบเอกสาร (Hard copy) ทีใ่ ช้ ในปัจจุบัน
แบบสอบถาม

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC
1 2
3

1. ด้ านขั้นตอนและกระบวนการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
1.1 ท่านคิดว่าการขึ้นทะเบียนคูค่ า้ ของบริ ษทั ในปัจจุบนั มี
1
ขั้นตอนและกระบวนการที่เข้าใจง่าย มากน้อยเพียงใด
1.2 ท่านคิดว่าการขึ้นทะเบียนคูค่ า้ ของบริ ษทั ในปัจจุบนั มีคู่มือ 1
อธิบายขั้นตอนการดาเนินการที่ชดั เจน มากน้อยเพียงใด
1.3 ท่านคิดว่าการขึ้นทะเบียนคูค่ า้ ของบริ ษทั ในปัจจุบนั ส่งผล 1
ต่อความซับซ้อนในการประสานงานของแต่ละหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด
2. ด้ านระยะเวลาการดาเนินการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
2.1 ท่านคิดว่าการขึ้นทะเบียนคูค่ า้ มีข้นั ตอนการดาเนินการที่
1
สะดวก รวดเร็ ว มากน้อยเพียงใด
2.2 ท่านสามารถค้นหาข้อมูล หรื อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้น 1
ทะเบียนคู่คา้ ได้สะดวก รวดเร็ ว มากน้อยเพียงใด
2.3 ท่านคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมใน 1
การพิจารณาและประเมินเอกสาร มากน้อยเพียงใด
3. ด้ านปัจจัยคุณภาพ
3.1 ท่านคิดว่าข้อมูลที่คู่คา้ จัดส่งมีความครบถ้วน และครอบคลุม 1
ตามวัตถุประสงค์สาหรับการประเมินคูค่ า้ มากน้อยเพียงใด
3.2 ท่านคิดว่าการติดต่อซัพพลายเออร์ ในการขอข้อมูล
1
เพิ่มเติม มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
3.3 ท่านคิดว่าท่านมีความสะดวกในการติดตามสถานะการขึ้น 1
ทะเบียนคู่คา้ ได้ดว้ ยตนเอง มากน้อยเพียงใด
4. ด้ านการให้ บริการของเจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ซื้อทีเ่ ป็ นผู้ดูแลการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
4.1 เจ้าหน้าที่จดั ซื้อมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน 1
และการให้บริ การ มากน้อยเพียงใด
4.2 เจ้าหน้าที่จดั ซื้อสามารถแนะนาและให้ขอ้ มูลการขึ้น
1
ทะเบียนคู่คา้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยา มากน้อยเพียงใด
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4.3 มีระบบการติดตามของเจ้าหน้าที่จดั ซื้อและหน่วยงานผู ้
ประเมินที่ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว มากน้อยเพียงใด
5. ด้ านความพึงพอใจโดยรวมของการขึน้ ทะเบียนคู่ค้า
5.1 การขึ้นทะเบียนคูค่ า้ ในปั จจุบนั มีประสิ ทธิภาพและทันสมัย
มากน้อยเพียงใด
5.2 การขึ้นทะเบียนคูค่ า้ ในปั จจุบนั ตอบสนองตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน มากน้อยเพียงใด
5.3 ท่านมีความพึงพอใจในการขึ้นทะเบียนคูค่ า้ ในภาพรวม
มากน้อยเพียงใด

ระดับความคิดเห็น
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อเป็ นการศึกษาแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการขึน้ ทะเบียน
คู่ค้า (Approved Vendor List: AVL) โดยการนาระบบ Electronic เข้ ามาใช้
แบบสอบถาม
1. ด้ านภาพรวมขององค์ กร
1.1 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้จะส่งผลให้
การประเมินคู่คา้ ของบริ ษทั โดยรวมนั้นมีประสิ ทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด
1.2 ท่านคิดว่าการใช้งานของระบบ Electronic จะทาให้ท่าน
ทางานได้สะดวกขึ้น มากน้อยเพียงใด
1.3 ท่านคิดว่าระบบ Electronic จะช่วยลดปั ญหาความซับซ้อน
ของการประสานงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มากน้อยเพียงใด
2. ด้ านขั้นตอนและการดาเนินงาน
2.1 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้งานจะมี
ความสอดคล้องกับกระบวนการทางาน มากน้อยเพียงใด
2.2 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic เข้ามาใช้จะช่วยลด
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน มากน้อยเพียงใด
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2.3 ท่านคิดว่าระบบ Electronic เป็ นระบบการทางานที่ช่วย
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น ลดการใช้กระดาษ (Paperless)
หรื อ ลดระยะเวลาในการดาเนินงาน มากน้อยเพียงใด
3. ด้ านความพร้ อมด้ านอุปกรณ์ / คอมพิวเตอร์
3.1 ท่านคิดว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ มีความเสถียร
และมีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด
3.2 ท่านคิดว่าระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯ
สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างครอบคลุม มีความ
เสถียรและสะดวกรวดเร็ วมากน้อยเพียงใด
3.3 ท่านคิดว่าระบบรักษาความปลอดภัยและสูญหายของ
ข้อมูล มีการป้ องกันจากการถูกแก้ไขหรื อถูกเปิ ดเผยโดย
มิชอบ มากน้อยเพียงใด
1. ด้ านความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองด้ านข้ อมูล เนื้อหา
4.1 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้ จะทาให้เกิด
แนวโน้มของการพัฒนาธุรกิจภายในองค์กร มากน้อย
เพียงใด
4.2 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้เหมาะแก่การ
ขยายตัวขององค์กร มากน้อยเพียงใด
4.3 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้ จะช่วยให้การ
ติดตามสถานะการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ของบริ ษทั มี
ประสิ ทธิภาพ มากน้อยเพียงใด
2. ด้ านการสนับสนุน และการจัดการ
5.1 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้จะก่อให้เกิด
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กร มากน้อย
เพียงใด
5.2 ท่านคิดว่าท่านมีความพร้อมต่อการนาระบบ Electronic
มาใช้งาน มากน้อยเพียงใด
5.3 ท่านคิดว่าการนาระบบ Electronic มาใช้จะทาให้ได้รับ
ความร่ วมมือในการทางานกับทางซัพพลายเออร์ มากน้อย
เพียงใด
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