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บทคัดยอ
 การวจิยันีม้วีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาความแตกตาง
ของราคาเฉล่ียรายการวัสดุที่จัดซื้อผานระบบโปรแกรม 
3 มิติ ของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวยรหัสวัสดุเดียวกันผล
วิจัยพบวา
 รายการวัสดุที่นํามาศึกษาเปน หมึก hp จํานวน
ทั้งสิ้น 5,696 รายการ พบวามีหมึกหลายชนิดปะปน
กันทั้งหมึกพิมพเลเซอร หมึกพิมพอิงคเจ็ต และช่ืออื่นๆ
อีก ที่มีคุณสมบัติและราคาแตกตางกัน มีราคาสูงสุดเปน 
9,020บาทและ ราคาต่ําสุดเปน 100บาทขณะท่ีราคาเฉลี่ย
คือ2,264.08 บาท และมีคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (C.V.) 
(กัลยา วานิชยบัญชา,2550) รอยละ 65.04ซึ่งถือวาเปน
คาการกระจายท่ีคอนขางมากเม่ือนํารายการท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกันมาจัดกลุมไดจํานวน4 กลุมพบวาทุกกลุมมี
คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (C.V.) ประมาณรอยละ 45 -87 
ซึง่เปนคาการกระจายทีส่งูมาก นอกจากน้ีหมกึ hp ของกลุม 
Inkjet คือ C9351A มีราคาสูงสุดเปน 2,060 บาท และ
ราคาตํา่สุดเปน520 บาท หรอื HP INJJET C9315A HP-21 

มีราคาสูงสุดเปน 2,520 บาท ราคาตํ่าสุดเปน 667 บาท
ก็มีความแตกตางของราคาที่มากเชนเดียวกัน
 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะวา รายการวัสดุ

ที่มีคุณสมบัติแตกตางกันควรมีการจัดกลุมใหเหมาะสม 
เพือ่ใหเลอืกชือ่วสัดุไดตรงตามความจรงิท้ังดานสนิคาคงคลงั
และความคุมคาของการจัดซื้อที่จะเพิ่มอํานาจการตอรอง
ไดดียิ่งขึ้น ควรมีการวิเคราะหกําหนดหมายเลขพัสดุ
ตาม Federal stock number (FSN) (สํานักพัฒนาระบบ
งานและบุคลากรสํานกังบประมาณ, 2543) โดยเฉพาะตวัเลขชดุที ่3
รวมกบัเจาหนาทีพ่สัดขุองคณะหนวยงานมหาวทิยาลยั เพือ่
นํามาพัฒนาโปรแกรมใหครอบคลุมตอไป

คาํสาํคญั: สมัประสิทธิค์วามแปรผนั (Coeffi cient of Vari-
ation : C.V.), กําหนดหมายเลขพัสดุ

ABSTRACT
 The purpose of this research was to study 
the difference in price of materials purchased 
through a third dimensionsystem of KhonKaen 
University with the same material code results 
found.
 List the materials the ink hp 5696 total 
items found.There are many types of ink were 
mixed example laser printer cartridges, inkjet 
inks and other names.With different features and 
prices; The highest price was 9,020 baht and the 
lowest price was 100 baht while the average price 
is 2,264.08 baht and a coeffi cient of variation (CV) 
is 65.04 percent. Show that the distribution is very 
high. And materials with the same name will hp 

ink is an average price for each item is a differ-
ent group which were classifi ed into 4 groups. All 
group showed a coeffi cient of variation (CV) about 
45 -87 percent. It shows the distribution are very 

high. Hp ink with the name of the group Inkjet was 
C9351A. The highest price and the lowest price 
was 2,060 baht and 520 baht, respectively. Or HP 

INJJET C9315A HP-21 has the highest price is 667 
baht to 2,520 baht, the lowest price is that much 
difference in price as well. This remark box lists is 
not suffi cient to separate the actual material.
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 These results suggest that the same 
material as the name and same material code is a 
different material. Considering the price difference. 
The result is not classifi ed the same group 
material. Although it has the same name and the 
same material coded. In order to select materials 
to meet the real. The analysis the code number 
should include the material number by the 
Federal stock number (FSN). In particular the set 
of 3,together with the offi cial procurement faculty 
of the University. To be developed to cover the 
following.

บทนํา
โปรแกรมระบบพัสดุ เปนสวนหนึ่งในโปรแกรม

ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุนโดยเกณฑ
พึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ และบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
Khon Kaen University Fiscal Management Information 
System: KKUFMISของมหาวิทยาลัยขอนแกน (สวน
วิเคราะหงบประมาณ สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา 
สาํนกังานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2544) ทีม่กีารเชือ่มโยง
ระบบการวางแผนงบประมาณ และระบบการเงินการคลัง
ของมหาวทิยาลัยขอนแกนเขาดวยกัน ซึง่หากขอมลูสวนใด
สวนหนึ่งมีขอผิดพลาดก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอความ
ถูกตองและความนาเชื่อถือของระบบอื่นๆดวยเชนกัน
 ระบบโปรแกรมพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ซึ่งประกอบดวยวัสดุและทรัพยสินถาวรไดมีการกําหนด

รหัสวัสดุเปนหมายเลขตามแนวคิดระบบ Federal stock 
number : FSN ซึ่งระบบดังกลาวมีการเรียงเปนหมวดหมู
จากเรื่องหลักไปสูเรื่องระดับยอยซึ่งกําหนดใหเปนตัวเลข 

3 ชุดและมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการกําหนดหมวดหมู
เปน3 ชดุเชนกันโดยชุดท่ี 1 คอืกลุมวัสดุชดุท่ี2 คอื ประเภท
วัสดุและชุดที่3 คือ ชนิดวัสดุ สําหรับชุดที่ 3 นี้ ไดนํามา
เปนประเดน็สาํหรบัการศกึษาเนือ่งจากในระบบฐานขอมลู
ยังไมสามารถแยกแยะใหเปนไปตามหลักการที่ควรจะเปน 

เชน กลุมวสัดสุาํนกังาน ประเภทหมึก ชนดิหมึกพิมพเลเซอร
และหมึกพิมพอิงค เจ็ต ควรจะแยกเปนตางชนิดกัน
แตในความเปนจริงทั้งสองชนิดนี้ยังมีการกําหนดปะปนกัน 
ทําใหการเลือกใชรายการวัสดุเพื่อ จัดซื้อไม เปนไป
ตามแนวคดิของระบบ FSN ทาํใหเกดิปญหาเรือ่งคุณสมบตัิ
และราคาท่ีแตกตางกันคอนขางมาก สงผลกระทบตอ
เนื่องไปถึงการจัดทําสตอกวัสดุที่ไมสามารถจัดเก็บได
ตามความเปนจริง ซึ่งเก่ียวของในกระบวนการจัดเก็บ
ขอมูลวัสดุและกําหนดขอมูลวัสดุที่เปนขอมูลพื้นฐานใน
การจัดการบริหารระบบสินคาคงคลังที่จะสงผลตอการให
บรกิารทีไ่มสอดคลองตามความคาดหวงัของผูใชงาน โดยที่
การใหบริการแกผูรับบริการน้ันตองนําเสนอการใหบริการ
ที่สอดคลองตามความคาดหวังของผูบริโภคคือมี คุณภาพ
ที่ไดมาตรฐานไมวาจะเปนสินคา หรือบริการ (จินดาพร 
พนมศิลป, 2545) ถาการจัดการใหบริการนั้นอยูบนพื้น
ฐานของประสบการณของผูผลิตอยางเดียวก็จะทําใหได
ผลลัพธของการบรกิารทีอ่าจจะไมครอบคลุมหรอืผดิพลาด

ไดเพื่อการใหบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีจึงตองมีการปรับปรุง
กระบวนการของการใหบริการดวย (A.parasuraman, 
Valarie A.Zeithaml, and Leonard L. Berry, 1985).  
 ดังนั้นจึงจําเปนตองทําการวิจัยเพื่อใหทราบ
จํานวนรายการวัสดุที่มีอยูในฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วามีความเหมือนหรือแตกตางกันมากนอย

แคไหนที่จะเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการนํา
ไปปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอ ตามแนวคิด CMMI for 
Services(ครรชติ มาลัยวงศ, 2553)ทีเ่ปนรปูแบบมาตรฐาน
สากลทางวิศวกรรมโดยจะสงผลตอการพัฒนาการให

บริการที่สอดคลองตามความคาดหวังของผูใชงาน รวมทั้ง
จะเกดิขอมูลทีเ่ปนวชิาการ มคีวามนาเชือ่ถอืและเกดิผลดตีอ
การบริหารตัดสินใจของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความแตกตางของราคาเฉลี่ยใน

รายการวัสดุดวยรหัสวัสดุเดียวกันที่จัดซ้ือผานระบบ
โปรแกรม 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
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วิธีการดําเนินงาน
1. การเตรียมขอมูลและนําขอมูลเขาสูระบบ

ฐานขอมูล
  นําขอมูลจากฐานขอมูล Oracle ของระบบ 
KKUFMIS เฉพาะรายการวสัดทุีจ่ดัซือ้และมีการเบกิจายจรงิ
ตามแผนงาน/โครงการ ตั้งแตปบริหารงบประมาณ 2550 
– 2554 โดยสงออกเปน Text fi le และนําขอมูลมาบริหาร
จดัการโดยใชโปรแกรม Microsoft Access และ Microsoft 
Excel
 2. คัดเลือกขอมูล
  ทําการคัดเลือกขอมูลเฉพาะกลุมวัสดุ
สํานักงานโดยเลือกชนิดวัสดุที่มีปริมาณการจัดซื้อจํานวน
มากดวยรหัสวัสดุเดียวกันมา 1 รายการเพ่ือเปนตัวอยาง 
คือ หมึก hp 

3. สถิติ 
  การวิจัยน้ีไดเลือกใชเฉพาะคาสถิติพื้นฐาน 
ไดแก คาเฉล่ีย คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาพิสัย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน(Coeffi cientof 
Variation : C.V.) จากสูตร C.V.= (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
/ คาเฉล่ีย) * 100

ผลการวิจัย
 การวิจัยนี้ ไดคัดเลือกประเภทวัสดุคือหมึก 
ทุกรายการเปนชนิดหมึก hp และมีการกําหนดรหัสวัสดุ
เดียวกันเปน 012902001 จํานวนทั้งส้ิน 5,696 รายการ 
จากขอมูลจริงดังรูปที่ 1 พบวามีหมึกหลายชนิดปะปน
กันโดยดูไดจากชอง remarkมีทั้งหมึกพิมพเลเซอร
หมกึพมิพองิคเจต็และช่ืออืน่ๆอีก คณุสมบตัแิละราคาก็ยอม
แตกตางกัน เม่ือนํามาหาราคาเฉล่ียได 2,264.08 และมีคา
สมัประสทิธิก์ารแปรผนั (C.V.) (กลัยา วานชิยบญัชา, 2550) 
รอยละ 65.04 ซึ่งถือวาเปนคาการกระจายที่คอนขางมาก 
จึงไมเหมาะที่จะนําไปเปนตัวแทนที่ดีของวัสดุหมึก hp 

รูปที่ 1 แสดงรายการวัสดุรหัสเดียวกันที่มีหลายชนิดปะปนกัน
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 เมื่อทดลองจัดกลุมจําแนกใหละเอียดข้ึน โดยพิจารณาเฉพาะรหัสวัสดุเดียวกันและมีชื่อวัสดุเหมือนกันในชอง
หมายเหตุของแตละรายการ ดังรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 แสดงรหัสวัสดุเดียวกันแตใชคอลัมน remark อธิบายรายละเอียด เพื่อจําแนกความแตกตาง

รูปที่ 3 แสดงรายการวัสดุที่มีรหัสเดียวกันและมีชื่อเหมือนกัน
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 จากรูปที ่2 เมือ่พจิารณารหสัวัสดเุดยีวกันทีม่ชีือ่
วสัดุเหมอืนกันรวมกบัหมายเหตใุนแตละรายการแลว พบวา 
วัสดุที่มีชื่อเหมือนกันคือ หมึก hp จะมีราคาเฉลี่ยในแตละ
รายการที่แตกตางกันเปนหลายกลุม
 นอกจากนีเ้มือ่พจิารณาเฉพาะชือ่ท่ีเหมือนกันคอื 
หมึก hp จะมีรายการท้ังหมด 5,696 รายการ โดยเมื่อนํา
มาเปรียบเทียบราคาเฉล่ียตอหนวยของแตละรายการวัสดุ
จะไดผลลัพธ ดังรูปที่ 3
 จากรูปที่ 3 พบวา รายการวัสดุที่มีชื่อเดียวกัน
คอื หมึก hp นัน้ ราคาตอหนวยสูงสดุคือ 9,020 บาท ราคา
ตอหนวยตํ่าสุดคือ 100 บาท และมีคาพิสัย (range) คือ 
4,560บาทโดยมีราคาเฉล่ียตอหนวยของวัสดคุอื 2,269.25 

บาทนัน่แสดงวา รายการวัสดมุรีาคาเฉลีย่ตอหนวยของกลุม
แตกตางกับราคาตอหนวยที่เปนราคาจริงอยางมาก และ
มีความแตกตางกันทั้งภายในกลุมดวยกันเองแตทั้งนี้ก็

ยงัไมสามารถทีจ่ะแยกรายการวัสดไุดเพราะมชีือ่วสัดเุดยีวกัน
 ถาทดลองเลอืกใชหมายเหต ุคอื remark ซึง่เปน
คอลัมนที่ผูใชไดบันทึกรายละเอียดเฉพาะของแตละวัสดุ

ลงทีน่ี ้และนาํมาจดัตามชือ่กลุมวัสดทุีม่คีณุลกัษณะใกลเคยีงกนั
และท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันเขากลุมดวยกันสามารถ
จาํแนกไดทัง้หมด 4 กลุม คอื กลุมไมใสหมายเหต ุ(BLANK), 
กลุม Inkjet,กลุม Laser และกลุม Misgroupและไดนําคา
เฉลี่ยตอหนวยของแตละรายการ มาคํานวณหาคาสถิติพื้น
ฐานของแตละกลุมดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดคาสถิติพื้นฐานของแตละกลุม

Descriptive Statistics  

Grp_name
N Range Min Max Sum Mean Std. Devia-

tion

Variance CV

BLANK 293 6,250.00 100.00 6,350.00 648,253.34 2,212.47 1011.21 1022554.98 45.71

Inkjet 1,741 7,159.37 170.13 7,329.50 2,269,846.44 1,303.76 1028.96 1058752.85 78.92

Laser 3,561 8,849.87 170.13 9,020.00 9,771,280.65 2,743.97 1455.81 2119371.67 53.05

Misgroup 88 5,868.30 331.70 6,200.00 136,983.23 1,556.63 1353.06 1830771.62 86.92

TOT 5,683 8,920.00 100.00 9,020.00 12,826,363.66 2,256.97 1472.21 2167414.50 65.23

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมรายการวัสดคุอื Laser 
จะมีมูลคาสูงสุดถึง 9 ลานกวาบาท โดยมีราคาเฉล่ีย
ตอหนวยใกลเคยีงกบัราคาเฉลีย่ของทกุกลุม เมือ่พจิารณาจาก

คาพิสัย (range) ของแตละกลุมจะพบวา มีความแตกตาง
มากระหวางราคาต่ําสุดและราคาสูงสุด
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รูปที่ 4 แสดงความแตกตางระหวางราคาสูงสุดกับราคาต่ําสุด

 นอกจากน้ียังมีคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (C.V.)
ของทกุกลุมทีส่งูกวา 30 ซึง่ถอืวาเปนคาการกระจายทีค่อนขาง
มากและช่ือหมึก hp เฉพาะกลุมInkjetเดียวกันทีใ่ชขอความ
เดียวกันในremark คือ C9351Aก็พบวามีราคาสูงสุด
แตกตางจากราคาต่ําสุดเปนอยางมาก ดังรูปท่ี 4
 จากรปูที ่4 รายการวสัด ุC9351A ซึง่เปนรายการ
วสัดุเดยีวกันแตมรีาคาตอหนวยท่ีแตกตางกันมาก โดยราคา
สงูสดุเทากับ 2,060 บาท และราคาต่ําสดุเทากับ 520 บาท 
หรอื รายการวสัด ุHP INJJET C9315A HP-21 มรีาคาสงูสดุ
เปน 2,520 บาท ราคาต่ําสุดเปน 667 บาทจะเห็นไดวา
ถงึแมจะใชคอลัมนremark แสดงรายการวัสดทุีแ่ตกตางกัน
แลว กย็งัไมสามารถจะทําใหแยกแยะรายการวัสดทุีแ่ทจรงิ

ไดเพราะมีราคาที่แตกตางกันอยางมาก จึงไมเหมาะที่จะ
นําไปเปนตัวแทนที่ดีของหมึก hp ได

สรุปและอภิปรายผล
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา การกําหนดหมายเลข
วัสดุของระบบโปรแกรม 3 มิติของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ยังไมเปนไปตามแนวคิดของระบบ FSN เพราะไมสามารถ
แยกแยะวสัดไุดตามความเปนจรงิ เนือ่งจากชือ่วสัดเุดยีวกนั

จะเปนวัสดุที่แตกตางกันท้ังเรื่องคุณสมบัติและราคาที่แตก
ตางกันคอนขางมาก ซึง่จะสงผลกระทบกับการจัดทาํสตอก

วัสดุที่เปนกิจกรรมหน่ึงในการจัดการบริหารวัสดุคงคลัง
และนอกจากน้ีการตั้งชื่อที่เหมือนกันเชนนี้ จะทําใหไม
สามารถจาํแนกไดวาเปนวสัดทุีแ่ตกตางกนัรวมถงึขอมูลวสัดุ
ของมหาวทิยาลยัขอนแกนทีม่รีหสัวสัดแุละชือ่วสัดเุดยีวกัน 

กจ็ะมีราคาตอหนวยไมคงท่ี ซึง่ถาหากพิจารณาคาสมัประสิทธิ์
การแปรผัน (C.V.) ในภาพรวมเปนรอยละ65.23 แสดงวา
ราคาเฉลีย่ตอหนวยมกีารกระจายคอนขางมาก แมวาจะนาํ 
remark มาจัดเปนกลุมยอยอีกครั้งก็ยังพบวา ทุกกลุมมีคา
สมัประสทิธิก์ารแปรผนั (C.V.) คอนขางสงูมากคอื ประมาณ 
45 – 87 นอกจากนี้ถาพิจารณาเฉพาะชื่อเดียวกันเชน 
รายการวัสดุ C9351A ที่ใชชื่อรายการวัสดุเดียวกันก็ยังมี
ราคาตอหนวยสงูสดุแตกตางจากราคาตอหนวยตํา่สุด มคีา

ทีส่งูมาก นัน่คือ รหัสวสัดทุีก่าํหนดในระบบโปรแกรม 3 มติ ิ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนน้ันยังไมสามารถท่ีจะนําไปใช
ในการจัดทําสตอกวัสดุไดอยางเหมาะสม เพราะรายการวัสดุที่

มีชื่อเดียวกันยอมตองมีราคาตอหนวยที่ใกลเคียงกัน 
แตจากผลการวิจยัพบวารหัสวสัดแุละช่ือวสัดทุีถ่กูจัดเก็บอยู
นั้นไมสามารถระบุรายการวัสดุที่แทจริงได
 ดังนั้นค วามเหมือนกันของรหัสวัสดุและชื่อวัสดุ 
นั้น จึงมีความแตกตางกันในเร่ืองราคาตอหนวยเปนอยาง

มาก ซึง่จะสงผลทําใหขอมลูวสัดุเหลาน้ันไมสามารถกําหนด
เปนราคามาตรฐานกลางได เพราะราคาเฉลี่ยนี้ไมสามารถ
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เปนตวัแทนของรหัสวสัดนุัน้ได และจะไมสามารถบงบอกได
วาวัสดุนั้นจะเปนกลุมวัสดุเดียวกันหรือไม หรือแมกระทั่ง
จะนํามาจัดจําแนกเปนกลุมเพื่อหาราคามาตรฐานกลางได 
และนอกจากน้ียังไมสามารถจะนําไปใชกําหนดเปนราคา
ตนทุนตอหนวย เพ่ือที่จะนําไปใชในการบริหารจัดการวัสดุ
คงคลังตอไป

ขอเสนอแนะ
 เพ่ือใหเลือกช่ือวัสดุไดตรงตามความจริง ควรมี
การวิเคราะหกําหนดหมายเลขพัสดุ ตาม Federal stock 
number (FSN) โดยเฉพาะตัวเลขชุดที่3 รวมกับเจาหนาที่
พัสดุของคณะหนวยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาพัฒนา
ปรับปรุงโปรแกรมใหครอบคลุมตอไป
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