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ค าน า 

เอกสารฉบับนี้จัดท าโดยหัวหน้าคลินิกทันตกรรมรวม 2 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเกี่ยวกับการ 
เบิกวัสดุจากหน่วยจ่ายกลางและการเบิกจ่ายวัสดุของนักศึกษาจากเจ้าหน้าที่ คลินิกทันตกรรมรวม 2 ของ
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ท าการทบทวนกระบวนการ
ท างานการเบิกจ่ายวัสดุคลินิกทันตกรรมรวม2 เพ่ือวิเคราะห์ขอบข่ายงานและปริมาณงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การให้บริการเบิกจ่ายวัสดุของทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษา อีกทั้งเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายวัสดุจากคลินิกทันตกรรมรวม2 และนักศึกษาที่คลินิกทันตกรรมรวม 2 รวมของโรงพยาบาลทันตกรรม
ในอนาคต เนื่องจากจะมีการเพ่ิมขึ้นของวัสดุจึงได้ท าการพยากรณ์ปริมาณที่จะเพ่ิมขึ้นและพยากรณ์จ านวน
ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับปริมาณงานดังกล่าว ผู้จัดท ามีตั้งใจน าความรู้และประสบการณ์ทั้งหลาย การศึกษา
ค้นคว้าน ามาประยุกต์ในการลงมือปฏิบัติจริง มีการริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการท างาน โดยใช้
ทรัพยากรเท่าท่ีมีอยู่ซึ่งที่ผ่านมามีผู้น าวิธีนี้ไปใช้ในการพัฒนางานให้ประสบความส าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กรและผู้สนใจต่อไป  
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บทที่ 1 บทน า 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
  

 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขอบเขตในการ 
ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ซึ่งนอกจากจะให้บริการทางทันตกรรมขั้นสูงสาขาต่างๆ แล้วยังมีการ
ให้บริการในผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ กลุ่มผู้ป่วยที่มีความ
ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าและผู้ป่วยมะเร็งช่องปากส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและด้อย
โอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการเป็นโรงเรียนผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรมสูงออกรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสี่ทศวรรษ โดยเป็นศูนย์ความเลิศด้านทัน
ตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมของนักศึกษาทันตแพทย์ให้เกิดความเข้าใจในความ
แตกต่างของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อความส าเร็จของการรักษาทางทันตกรรมและเพ่ือให้
นักศึกษาทันตแพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  (เอกสารประกอบการ
ขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทันตกรรม ,2561) โดยขอบเขตหน้าที่ของหัวหน้าคลินิกทันตกรรมรวม 1 -2 
เกี่ยวกับการเบิกวัสดุจากหน่วยจ่ายกลางและการเบิกจ่ายวัสดุของนักศึกษาจากเจ้าหน้าที่คลินิกทันตกรรมรวม 
2 ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปฏิบัติงานในฐานะที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถความช านาญงาน ทักษะหรือ และประสบการณ์สูงมากในงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
และต้องท าการศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์สังเคราะห์หรือวิ จัยโดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล
แนวความคิดวิธีการเพ่ือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทางหรือแก้ปัญหาในงานหลักซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางตลอดจนให้ค าปรึกษา
แนะน าวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยคลินิกทันตกรรมรวม 1 และคลินิกทันตกรรมรวม 2   
มีหน้าที่ ในการก ากับตรวจสอบควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมและผู้ช่วยทันตแพทย์ใน
สังกัดปฏิบัติงานรับผิดชอบในการตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการบริการต่างๆ ในการรักษาผู้ป่วยในสาวิชา   
ทันตกรรมบูรณะ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และสาขาวิชาทันตกรรมปริทันตวิทยา โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ความช านาญงานทักษะและประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านทางทันตกรรมปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์สังเคราะห์หรือวิจัยโดยใช้หรือประยุกต์หลักการเหตุผลแนวความคิด
วิธีการเพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานเฉพาะทางทันตกรรมหรือการแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมี
ความยุ่งยากและขอบเขตกว้างขวางตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอวิธีแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย การตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานกระบวนการบริการและการ
รักษาทางทันตกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานมีความหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อน
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มาก โดยมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนการก ากับตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการ
สอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตและมหาบัณฑิตและปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน
หน้าที่การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมรวม 1 และคลินิกทันตกรรมรวม 2 โดยการด าเนินการ บูรณาการ 
การให้บริการแบบองค์รวมโดยสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การบริการรักษาโรคทางทันตกรรม ซึ่ง
รองรับการปฏิบัติงานแบบ สหสาขา โดยมีอาจารย์ทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์เป็นผู้ให้การรักษา การ
ให้บริการมีระบบควบคุมก ากับติดตาม การปฏิบัติงานรวมเบ็ดเสร็จ ปฏิบัติงานหน้าที่ในฐานะหัวหน้าหน่วยมี
หน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายการจัดระบบจ่ายคนไข้      
เพ่ือท าการรักษากับนักศึกษาทันตแพทย์ การจัดระบบการเบิก – จ่าย/คืน เครื่องมือ อุปกรณ์ที่นักศึกษาทันต
แพทย์เบิก/ยืมไปท าการรักษาผู้ป่วยการจัดระบบ เบิก - จ่าย วัสดุทันตกรรม เพ่ือใช้ในการรักษาต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์สูงมาก ใช้ทักษะวิเคราะห์ โดยใช้ประสบการณ์หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผลพัฒนางานในหน้าที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก ากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตลอดจนให้ค าปรึกษา
แนะน าและเสนอวิธีการแก้ไขปรับปรุง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย   

ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานมีตั้งใจน าความรู้และประสบการณ์ทั้งหลาย การศึกษาค้นคว้าน ามา
ประยุกต์ในการลงมือปฏิบัติจริง มีการริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการท างาน โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่
ซึ่งที่ผ่านมามีผู้น าวิธีนี้ไปใช้ในการพัฒนางานให้ประสบความส าเร็จ  อีกทั้งเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายวัสดุของคลินิกในโรงพยาบาลทันตกรรมในอนาคตเนื่องจากจะมีการเพ่ิมขึ้นของ
เครื่องมือและอุปกรณ์จึงได้ท าการพยากรณ์ปริมาณที่จะเพ่ิมข้ึนและพยากรณ์จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
ปริมาณงานดังกล่าว คณะผู้วิจัยตั้งใจน าความรู้และประสบการณ์ทั้งหลาย การศึกษาค้นคว้าน ามาประยุกต์ใน
การลงมือปฏิบัติจริง มีการริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการท างาน โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ซึ่งที่ผ่านมามี
ผู้น าวิธีนี้ไปใช้ในการพัฒนางานให้ประสบความส าเร็จ  
 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือเป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัสดุทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมรวม 2 

โรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

3. ผลที่จะได้รับ  
3.1 การบริหารจัดการวัสดุทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมรวม 2 ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดการพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
3.2  สามารลดกระบวนการสูญเสีย ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัสดุของคลินิก 

ทันตกรรมรวม 2 ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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4. ประโยชน์ที่จะได้รับ  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการวัสดุทางทันตกรรม ลดการสูญเสียจากกระบวนการ       

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายวัสดุทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมรวม 2 ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะ                
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวัสดุ 
เป้าหมายสูงสุดในการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจก็เพ่ือการท าก าไรสูงสุดจากทรัพยากรที่องค์กรมี

อยู่ ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในด้านต่างๆที่น าไปสู่การเพ่ิมรายได้ บริหารต้นทุนในการลด
ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงกระบวนการผลิต การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหาร
จัดการทั้งในด้านการเงินและเวลา การบริหารและการจัดการด้านวัสดุที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็น
กระบวนการหนึ่งในการลดต้นทุนทางการเงินและเวลาในการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการท าก าไร
สูงสุด การบริหารและการจัดการวัสดุที่มีประสิทธิภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ซึ่งมีผลอันเป็น
นัยส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการลดต้นทุนรวมในการบริหารและการจัดการขององค์กรธุรกิจ  การใช้วัสดุ
(โดยเฉพาะวัสดุสิ้นเปลือง)ในการด าเนินงานทางธุรกิจโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยเป็นที่สนใจของผู้ใช้คือผู้ปฎิบัติงาน
ในองค์กร แต่ความจริงที่จะเกิดขึ้นหากผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งท ากระดาษ A4 เสียไปสัก 5 แผ่นในแต่ละวัน ตนก็
คงไม่มีความรู้สึกอะไร และคนข้างเคียงก็เช่นกัน แต่หากองค์กรมีพนักงานรวมกันประมาณ 5,000 คน 
อย่างเช่น กสท และมีเพียง 2% หรือ 100 คน ท าเช่นนี้ทุกๆวัน องค์กรจะต้องเสียกระดาษ A4 ไป 500 แผ่น 
หรือ 1 รีมต่อวัน ถ้าในหนึ่งปีมีเวลาท างานประมาณ 250 วัน องค์กรต้องเสียค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ A4 
ทิ้งไป 250 รีมต่อปี วัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องใช้งานเป็นประจ ามีหลายสิบรายการ การใช้อย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด สามารถลดค่าใช้จ่ายขององค์กรลงได้นับจากปีละเป็นหมื่นบาทถึงเป็น
หลายๆล้านบาทข้ึนอยู่กับประเภทของวัสดุและขนาดขององค์กร 

การจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและการจัดส่งให้แก่ผู้ใช้ได้ในชนิด จ านวน และระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่อง
ส าคัญที่องค์กรจะต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา เป็นกระบวนการที่จ าเป็นและมีความส าคัญ
ยิ่งในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กร การจัดซื้อจัดหาวัสดุในคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน ใน
ระยะเวลาที่ถูกต้อง และในจ านวนที่มากพอ นอกจากจะประหยัดเงิน ลดสถานที่ ในการเก็บรักษา 
ประหยัดเวลาในการจัดหาและการเบิกจ่ายให้แก่หน่วยงานที่ใช้งานแล้วนั้น ยังเป็นการแก้ปัญหาวัสดุคงเหลือ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งกลายเป็นของธรรมดาส าหรับบางองค์กรที่เมื่อสิ้นปีจะมีวัสดุเหลือใช้ไปตกค้างอยู่ตาม
หน่วยงานในระดับต่างๆที่ได้เบิกไปจากคลังวัสดุ ซึ่งคิดเป็นเงินตั้งแต่เป็นพันบาทถึงเป็นหมื่นบาท เมื่อรวมทั้ง
องค์กรอาจจะเป็นแสนบาทถึงล้านบาท ดังนั้นหากองค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารวัสดุไปในทิศทางที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายก็จะเป็นผลต่อเนื่องไปสู่การลดต้นทุน
โดยรวมขององค์กรลงได้ส่วนหนึ่ง และหากองค์กรสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการดังกล่าวกับกิจกรรมอ่ืนของ
องค์ กร ได้ ต้ อ งผล ให้ อ งค์ ก รส ามารถลดต้ นทุ น และค่ าใช้ จ่ าย ในภ าพรวม ได้ ม ากยิ่ งขึ้ น  ที่ ม า  : 
https://kesmanas.wordpress.com/2007/11/12/process_improve/ 

 

https://kesmanas.wordpress.com/2007/11/12/process_improve/
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2.2 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ 

เป็นเสมือนจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาทรัพยากรขององค์การทุกด้าน โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล
เป็นอันดับแรกและสิ่งส าคัญที่สุดในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

                1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ 

                2. วางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การตามหลักการ 

2.2.1 ความหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ 

        การเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์การ เป็นกระบวนการวางแผนที่มุ่งจะพัฒนาความสามารถขององค์การ 
เพ่ือให้สามารถที่จะบรรลุและธ ารงไว้ซึ่งระดับการปฏิบัติงานที่พอใจที่ สุด ซึ่งสามารถวัดได้ในแง่ของ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเจริญเติบโตขององค์การ 

            การเพ่ิม หมายถึง จ านวนที่มากขึ้น ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น รูปแบบของผลผลิตสวยงามขึ้น และ
การบริการที่รวดเร็วขึ้น 

            ประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานที่มีการใช้ทรัพยากรการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีข้อ
แตกต่างจากค าว่าประสิทธิผล 

             ประสิทธิผล หมายถึง การท างานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

             องค์การ หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสังคมที่อาศัยอยู่ เช่น โรงเรียน บริษัทห้างร้าน 
หน่วยงานราชการต่างๆ โรงพยาบาล โรงงาน นั่นเอง 

             ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการด าเนินงานโดยมีผลผลิตที่ได้รับเป็น
ตัวก ากับการแสดง ประสิทธิภาพของการด าเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลักษณะการ
เปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไรที่ได้รับ ซึ่งถ้าผลก าไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าไรก็ยิ่งแสดงถึง
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึกถึง
ลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่ าเกินความ
จ าเป็น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมและสามารถน าไปสู่การบังเกิดผลได้รวดเร็ว
ตรงประเด็นและมีคุณภาพ 
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2.2.2 ระดับของประสิทธิภาพ  ประสิทธิภาพมี  2 ระดับ คือ ประสิทธิภาพของบุคคลและ
ประสิทธิภาพขององค์การ 

1. ประสิทธิภาพของบุคคล การมีประสิทธิภาพหมายความว่า การท างานเสร็จโดยสูญเสียเวลาและ
พลังงานน้อยที่สุด ค่านิยมที่ท างานยึดกับสังคม คือการท างานได้รวดเร็ว และได้งานดี (วัชรี ธุวธรรม, 2523 : 
246) บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน คือบุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้กลวิธีหรือ
เทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจโดยสิ้นเปลืองทุน ค่าใช้จ่าย 
พลังงาน และเวลาน้อย เป็นบุคคลที่มีความสุขและพอใจในการท างาน เป็นบุคคลที่มีความพอใจจะเพ่ิมพูน
คุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการท างานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

         2. ประสิทธิภาพขององค์การ คือ การที่องค์การสามารถด าเนินงานต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่ของ
องค์การโดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่างๆ รวมถึงก าลังคนอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการสูญเปล่าน้อยที่สุดมีลักษณะการ
ท างานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดีโดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และก าลังคน องค์การมีระบบการ
บริหารจัดการที่เอ้ือต่อการผลิตและบริการได้ตามเป้าหมายองค์การมีความสามารถในยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีอย่างฉลาด  ท าให้เกิดวิธีการท างานที่เหมาะสม มีความราบรื่นในการด าเนินงาน 
มีปัญหาอุปสรรคและความขัดแย้งน้อยที่สุด บุคลากรมีขวัญก าลังใจดี มีความสุขความพอใจในงานที่ท า 

         สรุป ความหมายของการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์การ คือ ความต้องการที่จะให้องค์การมีความ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ก้าวหน้าขึ้นในอนาคต โดยใช้ความรู้ทางด้านการบริหารและการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ประยุกต์เป็นหลักและทิศทางที่ก้าวหน้าขององค์การในอนาคต เป็นระบบที่องค์การได้จัดรูปแบบให้
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างกลุ่มท างานที่มีประสิทธิภาพให้การท างานอย่างมี
ประสิทธิผลให้กับองค์การ 

2.2.3 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ   การที่องค์การจะไปสู่คุณภาพหรือสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องปรับองค์การโดยทั่วไปนิยมใช้ 3 วิธี คือ 

                                1. การลดต้นทุน 

                                2. การเพ่ิมผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 

                                3. การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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2.2.4 นิสัยแห่งคุณภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ 

                         วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์การทั้ง 3 วิธีการข้างต้น จะต้องขับเคลื่อนด้วยทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ นิสัยแห่งคุณภาพทั้ง 7 ประการ ดังนี้ 

                                1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

                                2. การท างานเป็นทีม 

                                3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

                                4. การมุ่งที่กระบวนการ 

                                5. การศึกษาและฝึกอบรม 

                                6. การประกันคุณภาพ 

                                7. การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ เป็นเพียงการ
น าเสนอ ดังนี้ (1) วงจร PDCA   (2) ระบบ 5 ส หรือ 5 S  (3) กลุ่มระบบ QCC (Quality Control Circle : 
QCC)  (4) ระบบการปรับรื้อ (Re-engineering) และ (5) ระบบ TQM (Total Quality Management) 

2.2.5 เกณฑ์วัดประสิทธิภาพขององค์การ ประสิทธิภาพขององค์การที่เกิดขึ้นมีการใช้เกณฑ์วัด 
คือ 

                                1. เกณฑ์วัดผลตามเป้าหมาย 

                                2. เกณฑ์การบริหารประสิทธิภาพเชิงระบบ 

                                3. เกณฑ์การบริหารประสิทธิภาพโดยอาศัยกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมเฉพาะส่วน 

                                4. การใช้วีการแข่งขันคุณค่าการสร้างองค์การแห่งคุณภาพ 
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2.2.6 องค์ประกอบท่ีท าให้การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ 

                         การเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์การจะเกิดขึ้นได้หรือบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่นั้น มี
องค์ประกอบที่ส าคัญที่ต้องศึกษา ดังนี้ 

                                1. พฤติกรรมในองค์การ 

                                2. วัฒนธรรมองค์การ 

                                3. การจูงใจการท างาน 

                                4. การติดต่อสื่อสารในองค์การ 

                                5. การฝึกอบรม 

                                6. การวิเคราะห์งาน 

                                โดยในหน่วยการเรียนรู้นี้ จะขอกล่าวถึงเฉพาะเรื่องพฤติกรรมในองค์การ 
อีก 5 หัวข้อ จะขอกล่าวถึงในบทต่อๆ ไป 

2.3 พฤติกรรมองค์การ 

                      พฤติกรรมองค์การ เป็นการศึกษาการกระท าของบุคคลในองค์การ และผลกระทบของ
พฤติกรรมต่อจากการแสดงออกขององค์การ พฤติกรรมองค์การจะเกิดจากวิชาต่างๆ โดยมีพ้ืนฐานของการวิจัย
เป็นกรอบในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการศึกษาพฤติกรรมขององค์การจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การ
และความเปลี่ยนแปลงต่อความอยู่รอดขององค์การในอนาคต ส่งผลให้บุคคลสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถน าพาองค์การให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

  2.3.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมองค์การมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายของค าว่า “พฤติกรรมของ
มนุษย์ ในองค์การ” (Human Behavior in Organization) และ  “พฤติกรรมองค์การ”  (Organization 
Behavior) ก่อนว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

          โดยทั่วไปแล้วการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การไม่มีความแตกต่างกันมากนักกล่าวคือเป็น
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในระดับต่างๆเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
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ท างาน จึงกล่าวได้ว่าการศึกษาทั้งสองส่วนนี้เป็นการศึกษาในขอบเขตเนื้อหาเดียวกันอย่างไรก็ตามทั้ง2วิชามี
ความแตกต่างกันอยู่บ้างคือเมื่อเอ่ยถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การมักจะหมายถึงการแสดงออกของปัจเจก
บุคคล (Individual) ที่อยู่ในสภาวะการท างานที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา สถานที่ และวิธีการท างาน 
เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วต้องอาศัยทฤษฎีจิตวิทยาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แต่เมื่อพูดถึงวิชาพฤติกรรม
องค์การ มักจะมองในแง่ของกลุ่ม (Group) การท างานว่ามีพฤติกรรมอย่างไร มีความร่วมมือ ความขัดแย้ง 
และแบบฉบับปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เป็นอย่างไรผลกระทบที่กลุ่มมีต่อผลงานและผลกระทบของงานที่มีต่อ
กลุ่มเป็นอย่างไรการอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านสังคมวิทยา มนุษย์วิทยา 
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มาประกอบ เมื่อพิจารณาในข้อเท็จจริงแล้ว การศึกษาพฤติกรรมองค์การจะต้อง
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคลเพราะแม้แต่ต้องการท าความเข้าใจพฤติกรรมกลุ่ม แต่กลุ่มก็
คือการรวมตัวของปัจเจกบุคคล จึงไม่สามารถแยกปัจเจกบุคคลออกไปจากองค์การได้ การที่จะเข้าใจ
พฤติกรรมองค์การได้ดีนั้น จึงจ าเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การให้ดีก่อนนอกจากนี้ ตัวของ
องค์การเองไม่ว่าจะเป็นบทบาท หน้าที่  ตลอดจนบรรยากาศในองค์การก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
ด้วย 

2.3.2 ความหมายของพฤติกรรมองค์การ 

พฤติ ก รรมองค์ ก ารมาจากการรวมค าสอ งค า เข้ าด้ วยกั น คื อ  ค าว่ า  “พ ฤติ ก รรม ”  กั บ 
“องค์การ” พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออก หรือแนวโน้มของปฏิกิริยาที่จะแสดงออกของบุคคลใน
สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวบุคคล 

           ค าว่า  “พฤติกรรมองค์การ” (Organizational Behavior) มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้ 

            มิดเดิล มิสท์ และฮิทท์ (Middle Mist and Hitt ,1988 : 5) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมองค์การ
เป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มภายในองค์การ ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวจะน าไปใช้ในการเพ่ิมความ
พ่ึงพอใจให้แก่พนักงาน เพ่ิมผลผลิตและประสิทธิผลขององค์การนั้นๆ 

           บารอนและกรีนเบิร์ก (Baron and Greenbery ,1989 : 4) กล่าวว่า พฤติกรรมองค์การ หมายถึง 
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เป็นองค์การโดยศึกษากระบวนการของปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การ และท าให้บุคคลที่ท างานในองค์การ
มีความสุข 

           สรุปได้ว่า พฤติกรรมองค์การ คือ การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การอย่างเป็นระบบ ทั้ง
พฤติกรรมระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ โดยใช้ความรู้พฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้ในการ
เพ่ิมผลผลิตและความพ่ึงพอใจของบุคลากร อันน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การในภาพรวม 
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 2.3.3 ความส าคัญของพฤติกรรมองค์การ 

ความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมองค์การต่อผู้บริหาร 

            ผู้บริหารในยุคแรกๆ มองบุคคลว่าเป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับเครื่องจักรเครื่องกลต่อมา
ได้มีความพยายามที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพให้คนท างานได้มากข้ึน เร็วขึ้น โดยการจูงใจด้วยเงินและวัตถุเป็นหลัก 
ที่เรียกว่า “การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์” แต่พบว่าวิธีการให้ความส าคัญกับมนุษย์สัมพันธ์ไม่ได้ค าตอบที่ดีกับ
การบริหารจึงมีการใช้วิธีการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ท าให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมขององค์การ อันเป็นที่มาของการศึกษาพฤติกรรมองค์การซึ่งการศึกษาดังกล่าว มีอิทธิพลอย่าง
มากต่อแนวคิดการบริหารในปัจจุบันเนื่องจากการบริหารเป็นกระบวนการท างานให้ส าเร็จโดยใช้บุคคลอ่ืน 
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การจึงมีความส าคัญต่อการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิผลขององค์การ  

           เนื่องจากการบริหารงานเป็นกระบวนการท างานให้ส าเร็จโดยใช้บุคคลอ่ืน และการบริหารเป็น
กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุมปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์เป็น
ปัจจัยที่มีความต้องการ มีความรู้สึกและอารมณ์ ดังนั้น การที่จะบริหารจัดการให้มนุษย์ท างานได้อย่างส าเร็จ
เกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายขององค์การตลอดจนสามารถแข่งขันและท าให้องค์การอยู่รอดได้นั้นผู้บริหาร
จ าเป็นต้องท าการศึกษาพฤติกรรมองค์การมีความส าคัญต่อผู้บริหารดังต่อไปนี้ 

  1. ท าให้เกิดความเข้าใจ และสามารถท านายและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 

            การศึกษาพฤติกรรมองค์การจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจพฤติกรรมและความรู้สึกของตนเอง เช่น มี
ความเข้าใจในความรู้สึก ความต้องการ และแรงจูงใจของตนอง ท าให้ทราบธรรมชาติ จุดอ่อนและจุดแข็งของ
พฤติกรรมของตนเอง ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ท าให้สามารถท านายและควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้
เป็นไปในทิศทางที่พ่ึงประสงค์ เช่น น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมและความสามารถใน
การตัดสินใจการตอบสนองการควบคุมอารมณ์และความเครียดต่างๆ การพัฒนาการสื่อสารกับผู้อ่ืน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารงานในอาชีพของตน 

2. ท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถท านายและควบคุมพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

             เนื่องจากผู้บริหารจ าเป็นต้องรับผิดชอบในการวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุมให้มีการ
ท างานที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์การการศึกษาพฤติกรรมองค์การจะท าให้ผู้บริหารเข้าใจธรรมชาติและ
ความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนเข้าใจปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม จึงท าให้ผู้บริหารเข้าใจในปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง สามารถท านายได้ว่า ถ้าใส่ปัจจัยหรือตัวแปรใดเข้าไปจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
อะไรขึ้นซึ่งน ามาสู่การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมในองค์การด้วยการควบคุมตัวแปรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น 
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ใช้การจูงใจบุคลากรให้ท างานอย่างทุ่มเทมากขึ้น มีการจัดออกแบบงานได้อย่างเหมาะสมกับธรรมชาติของ
คนท างาน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์การ การสนับสนุนให้บุคลากรท างานได้บรรลุตามเป้าหมายและ
ได้รับรางวัล เป็นต้น 

3. ท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถท านายและควบคุมพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน 

             เนื่องจากผู้บริหารจ าเป็นต้องท างานและมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานในองค์การการเข้าใจ
กระบวนการเกิดทัศนคติของบุคคล การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล กระบวนการกลุ่มที่เกิดขึ้นจาก
การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมภายในองค์การ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ
และการเมืองภายในองค์การ จะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่างๆ ในองค์การ
ท าให้สามารถท านายและน ามาใช้ในการสนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกันได้อย่างดี 

4. ท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถท านายพฤติกรรมของผู้บริหาร บุคคลอ่ืน และสภาวะต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายขององค์การ  

             เนื่องจากผู้บริหารมีหลายระดับผู้บริหารในระดับที่อยู่เหนือขึ้นไปจะมีอิทธิพลต่อผู้บริหารในระดับ
รองลงมา และบุคคลอื่นและสภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายการบริหารจะมีอิทธิพลต่อผู้บริหาร
ระดับสูง เช่น ผู้บริหารจากส่วนกลาง ผู้ตรวจราชการ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งคู่แข่ง  (Competitors) ผู้ส่งวัตถุดิบ
ให้ (Suppliers) และลูกค้าขององค์การตลอดจนสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี พฤติกรรมองค์การจึงเป็นสิ่งที่จะ
ช่วยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริหารที่อยู่เหนือขึ้นไปและบุคคลอ่ืนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับนโยบายขององค์การ และสามารถท านายความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
นโยบายขององค์การ ซึ่งน ามาสู่การเจรจาต่อรอง การวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุมให้องค์การมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบายขององค์การ 

            ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมองค์การจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหาร กล่าวคือ ท าให้ผู้บริหาร
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าใจเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนเข้าใจผู้บริหารและบุคคลอ่ืนและสภาวะ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายโดยความเข้าใจเหล่านี้จะท าให้สามารถท านายพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น 
และสามารถปรับปรุงพฤติกรรมตนอง จูงใจ สนับสนุน และควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนอันเป็นส่วนส าคัญที่
จะท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารตนเองและบุคคลรอบข้างและท าให้องค์การประสบความส าเร็จ
ได ้               
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2.3.4 การศึกษาพฤติกรรมองค์การ 

         พ ฤ ติ ก ร รม อ งค์ ก า ร  (Organizational Behavior : OB) เป็ น ก ารศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ เรื่ อ งข อ ง
บุคคล  (Individual) กลุ่ม  (Group) และโครงสร้าง (Structure) ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การ
ให้ดียิ่งขึ้น (Robbin , 2005 : 9) นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาและการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่บุคคล
และกลุ่มใช้ปฏิบัติภายในองค์การ  (Newstrom & Davis , 2002) โดยการศึกษาพฤติกรรมองค์การจะ
ประกอบด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมใน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล (Individual Level) ระดับกลุ่ม (Group 
Level) และระดับองค์การ (Organization System Level) ดังนี้ 

          1.ระดับบุคคล การวิเคราะห์องค์การในระดับนี้เป็นระดับต้น เพราะในแต่ละองค์การจะประกอบด้วย
บุคคลที่มีความแตกต่างกันในแต่ละด้าน เช่น อายุ เพส สถานภาพ ทัศนคติ ค่านิยม และระดับความสามารถ 
เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในองค์การโดยตรง ทั้งในด้านการรับรู้ การตัดสินใจ การ
เรียนรู้ และการจูงใจ การวิเคราะห์ระดับนี้จะท าให้สามารถบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับงานแต่ละ
ประเภทได้ 

          2. ระดับกลุ่ม เมื่อบุคคลท างานร่วมกันจะส่งผลให้เกิดความคิดที่คล้อยตามกันและแตกต่างกันตาม
ความแตกต่างของบุคคล การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การจึงต้องวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของกลุ่มด้วยโดย
ศึกษาพ้ืนฐานกลไกของพฤติกรรมกลุ่มและวิธี ซึ่งบุคคลในกลุ่มได้รับอิทธิพลโดยรูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคล
นั้นคาดหวังจะแสดงออก การยอมรับและผลกระทบระหว่างบุคคล รวมทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การ
ตัดสินใจของกลุ่ม ความเป็นผู้น า อ านาจและการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม และระดับความขัดแย้ง ซึ่งมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมกลุ่ม เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 

          3. ระดับองค์การ การวิเคราะห์ระดับนี้เป็นระดับที่มีความซับซ้อนมากที่สุด เนื่องจากเป็นการรวม
โครงสร้างที่เป็นทางการของพฤติกรรมในระดับบุคคลแต่ละคน และพฤติกรรมระดับกลุ่มเข้าด้วยกันโดยจะต้อง
วิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบองค์การที่เป็นทางการ เทคโนโลยี กระบวนการท างาน และนโยบายทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การและปฏิบัติ วัฒนธรรมภายใน ตลอดจนระดับความเครียดในงาน 

 ผลดีของการศึกษาพฤติกรรมองค์การ 

           โดยการวิเคราะห์ใน 3 ระดับข้างต้น จะท าให้ทราบข้อมูลว่าบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์การควรมี
วิธีการด าเนินงานในทิศทางใด เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลกับงานมากที่สุด ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์การที่
เหมาะสม จะท าให้องค์การเพ่ิมผลผลิต ลดการขาดงาน ลดการออกจากงาน มีพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของ
องค์การ และเกิดความพึงพอใจในการท างาน (ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพย์ศิร ิ, 2550) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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         1. การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาถึงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งการด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดต้องอาศัย
ทรัพยากรส าคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ 

         2. ลดการขาดงาน (Absenteeism) การที่บุคลากรในหน่วยงานขาดงานอันอาจมีสาเหตุมาจากความ
ขัดแย้งระหว่างบุคลากร จึงท าให้ไม่มาท างานถือเป็นความล้มเหลวในการบริหารงานบุคคลประการหนึ่ง 
ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนกลวิธีในการบริหาร เช่น ผลตอบแทน การจัดสวัสดิการ เพ่ือให้อัตราการขาดงานของ
บุคลากรลดลง ฯลฯ 

         3. ลดการออกจากงาน (Turnover) องค์การที่มีการหมุนเวียนของบุคลากรในระดับสูง 

จะส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง และเกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ ายในการสรรหา คัดเลือก และ
ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ โดยเฉพาะการลาออกของบุคลากรที่มีคุณค่า จะมีการส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
องค์การอย่างมาก 

          4. พฤติกรรมองค์การเป็นพลเมืองดีขององค์การ (Organization Citizenship Behavior) ถึงแม้จะ
เป็นพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับงาน แต่ส่วนสนับสนุนการท างานในหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Robbin , 2005) องค์การจะประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องใช้บุคลากรมีความสามารถท างาน
ได้เพ่ิมขึ้นจากภาระงานปัจจุบัน และให้มากกว่าความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ เช่น ในเรื่องการ
ช่วยเหลือกัน การท างานเป็นทีม การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยไม่จ าเป็น ฯลฯ ซึ่งในเรื่องนี้ต้องสร้างจิตส านึก
ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรในองค์การ 

          5. ความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) โดยทั่วไปหากบุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ท างาน จะมีผลผลิตของงานเพ่ิมมากกว่าบุคลากรที่ไม่พอใจในการท างาน ซึ่งความไม่พอใจนั้นจะส่งผลกระทบ
ต่อการขาดงานหรือการลาออกจากงานตามมา ผู้บริหารจึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้พนักงาน
เกิดความพึงพอใจด้วย เช่น งานที่มีลักษณะท้าทาย ค่าตอบแทน เป็นต้น 

          การจัดการความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การเป็นหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งการจัดการ
ความรู้จะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์องค์การในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ และมีการน าองค์ความรู้หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ มาปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติงานของบุคลากร อันส่งผล
ให้การด าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2.4 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ (Strategie) เป็นแผนการปฏิบัติการที่อธิบายถึง การจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอ่ืนๆ ให้
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) จึงหมายถึง กระบวนการสร้างความมั่นใจว่า องค์การได้รับผลประโยชน์จากการใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสมน ามาใช้ด้านการตัดสินใจ และน าไปปฏิบัติซึ่งกลยุทธ์จะเสนอความเป็นต่อในการแข่งขัน ระหว่าง
องค์การและสิ่งแวดล้อมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ แบ่งกระบวนการบริหารออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ ์
2. การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ 
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
4. การควบคุมกลยุทธ์ 

 องค์การเป็นจ านวนมากได้มีการก าหนดรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ขึ้น โดยพิจารณาความ

สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินงาน องค์การโดยทั่วไปจะมีการก าหนดรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. การประเมินสภาพการท างาน (Assessing) 
เป็นกระบวนการศึกษาถึงภาพต่างๆ รวมทั้งข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือจะน ามาเป็นตัวก าหนดถึงความ

ต้องการขององค์การ และความเป็นไปได้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยงานต่อไปนี้ คือ 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการศึกษา หรือพิจารณาธรรมชาติและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
1.2 สังเกตสิ่งต่างๆ ด้วยความรอบคอบ 
1.3 วัดพฤติกรรมและ                      
1.4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน 

2. จัดล าดับความส าคัญของงาน (Prioritizing) 
เป็นกระบวนการก าหนดเป้าหมาย จุดประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การตามล าดับ

ความส าคัญ ประกอบด้วยงานดังนี้ 

2.1 ก าหนดเป้าหมาย 
2.2 ระบุจุดประสงค์ในการท างาน 
2.3 ก าหนดทางเลือก                                 
2.4 จัดล าดับความส าคัญ 

3. ออกแบบวิธีการท างาน (Designing) 
เป็นกระบวนการวางแผนขั้นตอนวิธีการท างานฝ่ายต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ประกอบด้วยงานดังนี้ 
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3.1 จัดสายงานให้ส่วนประกอบต่างๆ ทั้งภายในภายนอกองค์การมีความสัมพันธ์กัน 
3.2 หาวิธีการท างานเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 
3.3 เตรียมการต่างๆ ให้พร้อมที่จะท างาน 
3.4 จัดระบบการท างานทั้งสายงานการผลิต และการบริการ 
3.5 ก าหนดแผนการท างาน ขั้นตอนวิธีการท างานให้ชัดเจน 

4. จัดสรรทรัพยากร (Allocation Resources) 
เป็นกระบวนการก าหนดทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน ประกอบด้วยงาน

ดังนี้ 

4.1 ก าหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ตามความต้องการของหน่วยงาน 
4.2 จัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพให้หน่วยงานต่างๆ 
4.3 ก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นจะต้องใช้ส าหรับจุดมุ่งหมายขององค์การ 
4.4 มอบหมายบุคลากรให้ท างานตามเป้าหมายขององค์การ 

5. ประสานงาน (Coordinating) 
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคน เวลา วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือจะ

ท าให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผลส าเร็จ การประสานงานมีดังนี้ 

5.1 ประสานการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในภายนอกองค์การให้ด าเนินการไปด้วยกันด้วย
ความราบรื่น 

5.2 ปรับการท างานในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด 
5.3 ก าหนดเวลาการท างานในแต่ละช่วง 
5.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

6. น าการท างาน (Directing) 
เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายภายในองค์การ เพ่ือให้เกิดสภาพที่

เหมาะสม บรรลุผลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดมีดังนี้ 

6.1 การแต่งตั้งบุคลากรแต่ละฝ่าย 
6.2 ก าหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ์การท างานให้มีความชัดเจน 
6.3 ก าหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณหรืออัตราความเร็วในการท างาน 
6.4 แนะน าการปฏิบัติและชี้แจงกระบวนการท างาน 
6.5 ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน 
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2.5 ทฤษฏี  FIFO (First In First Out) 
  หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพ่ือลดความเสื่อมจากการ จัดเก็บเป็น 
เวลานาน เป็นต้น การเข้าก่อนออกก่อน FIFO : First in First out หมายถึง วิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสินค้า 
โดยต้องอย่ใูนสมมติฐานว่าสินค้าหรือวตัถุดิบที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อนจะต้องถูกน าออกขายก่อนหรือน ามาใช่ก่อน
เช่นกัน การเข้าก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตามการค้าโดยปกติที่บริษัทมักจะต้องขายหรือ  ใช้ของเก่าก่อน
เสมอ ดังนั้นด้วยระบบการเข้าูก่อนออกก่อนต้นทุนของวตัถุดิบที่ซื้อเข้ามาก่อนจะใช้ เป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิต
ออกมาก่อนด้วยเช่นกัน 2.1.2 LIFO Last In First Out[2] หมายถึง สินค้าที่เข้าคลังทีหลัง ให้จ่ายออกไปก่อน 
สินค้าพวกนี้ได้แก่วัตถุดิบในการผลิต สินค้าที่มีอายุจ ากัด สารเคมี เป็นต้น การเข้าหลังออกก่อน LIFO : Last 
in First out เป็นวิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสินค้า โดยต้อยู่ในสมมุติฐานว่าสินค้าหรือวัถตุดิบที่ซื้อเข้ามาใช้ที
หลังสุด จะต้องถูกน าออกจ่ายหรือน ามาใช้ก่อน ตามหลักการของระบบเขาหลังออกก่อน ต้นทุนสินค้าที่ผลิต
ออกมาก่อน การคิดต้นทุนสินค้าโดยใช้หลักวิธีการเข้าหลังออกก่อนจะแสดงถึง  ต้นทุนสินค้าที่มีราคาใกล้กับ
ราคาตลาดในปัจจุบันมากท่ีสุด 
 

2.6 แนวคิดหลักการ FIFO (First In First Out) 

 Dibble (1988) กล่าวว่า เป็นที่น่าประหลาดใจที่พบว่าหลาย ๆ องค์กรพร้อมจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่ง
หมื่นเหรียญสหรัฐเพ่ือใช้ FIFO มากกว่าที่จะเปลี่ยนไปใช้ LIFO และ Okorocha (2014) กล่าวว่า FIFO นั้นท า
ให้แน่ใจว่าสินค้าถูกลงบัญชีไว้ในราคาที่แท้จริงไม่มีก าไรหรือขาดทุนที่จะเกิดขึ้นโดยการปรับแต่งราคานั้น 
สันนิษฐานได้ว่าถ้ามีการซื้อสินค้านั้นจะเป็นการหมุนเวียนสินค้าไปตามล าดับก่อนหลัง  ชุมชนนักลงทุน (2555) 
กล่าวว่า การเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) เป็นวิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสินค้าโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า สินค้า
หรือวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อนจะต้องถูกน าออกขายหรือน ามาใช้ก่อนเช่นกัน การเข้าก่อนออกก่อนมีแนวคิด
เป็นไปตามการค้าโดยปกติที่บริษัทมักจะต้องขายหรือใช้ของเก่าก่อนเสมอ ดังนั้นด้วยระบบการเข้าก่อนออก
ก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาก่อนจะใช้เป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตออกมาก่อนด้วยเช่นกัน และ  Platz and 
Osterdal (2012) กล่าวว่า FIFO เป็นสิ่งที่คนทั่ว ๆ ไปตระหนักว่าเป็นสิ่งที่ ยุติธรรมและท าให้เกิดระเบียบ
เรียบร้อยในกิจวัตรประจ าวัน เช่น การต่อแถวจ่ายเงินที่ร้านขายของช า การบริการในธนาคาร หรือแม้กระทั่ง
เมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่ตึงเครียดเช่น การรอรับบริจาคอวัยวะของคนไข้ และนอกจากนั้นพบการน า FIFOไป
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์มานานแล้วเช่นในโรงงานสายการผลิตที่ผลิตรถยนต์ VW Beetle ในเมือง 
Wolfsburg ตั้งแต่ปี 1973 และยังมีการน ามาใช้อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน (Christoph Roser, 2014)  
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2.7 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง 
          James และ Jerry (1998) ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง The Warehouse Management Handbook; 
the second edition ในเรื่อง Stock Location Methodology โดยมีการจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้า
นั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 
 

1. ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) 
      เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการบันทึกต าแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ในระบบ และสินค้าทุกชนิด
สามารถจัดเก็บไว้ต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้านั้นจะเป็นผู้ที่รู้ต าแหน่งใน
การจัดเก็บรวมทั้งจ านวนที่จัดเก็บ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดเก็บนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มี
จ านวนสินค้าหรือ SKU น้อย และมีจ านวนต าแหน่งที่จัดเก็บน้อยด้วย ส าหรับในการท างานในนั้นจะมีการแบ่ง
พนักงานที่รับผิดชอบเฉพาะเป็นโซนๆ โดยที่แต่ละโซนนั้นไม่ได้มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการจัดเก็บแล้วแต่
พนักงานที่ปฏิบัติงานในโซนนั้นๆ ดังนั้นจึงไม่ได้มีแนวทางที่ เหมือนกัน จึงท าให้อาจเกิดปัญหาการจัดเก็บหรือ
การที่หาสินค้านั้นไม่เจอในวันที่พนักงานที่ประจ าในโซนนั้นไม่มาท างาน ตารางด้านล่างจะแสดงการ
เปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของรูปแบบการจัดเก็บสินค้าโดยไร้รูปแบบ 

  ข้อดี 
                          - ไม่ต้องการการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 
                          - มีความยืดหยุ่นสูง 
                       ข้อเสีย 
                          - ยากในการหาสินค้า 
                          - ขึ้นอยู่กับทักษะของพนักงานคลังสินค้า 
                          - ไม่มีประสิทธิภาพ 
 

2. ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) 
      แนวความคิดในการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้เป็นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีกล่าวคือ สินค้าทุกชนิดหรือทุก 
SKU นั้นจะมีต าแหน่งจัดเก็บที่ก าหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว ซึ่งการจัดเก็บรูปแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้ าที่มี
ขนาดเล็ก มีจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มากและมีจ านวนสินค้าหรือจ านวน SKU ที่จัดเก็บน้อยด้วย โดย
จากการศึกษาพบว่าแนวคิดการจัดเก็บสินค้านี้จะมีข้อจ ากัดหากเกิดกรณีที่สินค้านั้นมีการสั่งซื้อเข้ามาทีละ
มากๆจนเกินจ านวน location ที่ก าหนดไว้ของสินค้าชนิดนั้นหรือในกรณีที่สินค้าชนิดนั้นมีการสั่งซื้อเข้ามา
น้อยในช่วงเวลานั้น จะท าให้เกิดพ้ืนที่ที่เตรียมไว้ส าหรับสินค้าชนิดนั้นว่าง ซึ่งไม่เป็นการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่
ในการจัดเก็บที่ดี  
           ข้อดี 
                           - ง่ายต่อการน าไปใช้ 
                           - ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
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                        ข้อเสีย 
                           - ใช้พื้นที่จัดเก็บไม่ได้ไม่เต็มที่ 
                           - ต้องเสียพ้ืนที่จัดเก็บโดยเปล่าประโยชน์ในกรณีท่ีไม่มีสินค้าอยู่ในสต็อก 
                           - ต้องใช้พ้ืนที่มากหลายต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าให้มากที่สุด 
                           - ยากต่อการขยายพ้ืนที่จัดเก็บ 
                           - ยากต่อการจดจ าต าแหน่งจัดเก็บสินค้า 
 

3. ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) 
      รูปแบบการจัดเก็บโดยใช้รหัสสินค้า (Part Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการจัดเก็บแบบก าหนด
ต าแหน่งตายตัว (Fixed Location) โดยข้อแตกต่างนั้นจะอยู่ที่การเก็บแบบใช้รหัสสินค้า นั้นจะมีล าดับการ
จัดเก็บเรียงกัน ซึ่งการจัดเก็บแบบนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีความต้องการส่งเข้า และน าออกของรหัสสินค้าที่มี
จ านวนคงที่เนื่องจากมีการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บไว้แล้ว ในการจัดเก็บแบบใช้รหัสสินค้านี้ จะท าให้
พนักงานรู้ต าแหน่งของสินค้าได้ง่าย แต่จะไม่มีความยืดหยุ่นในกรณีที่องค์กรหรือบริษัทนั้นก าลังเติบโตและมี
ความต้องการขยายจ านวน SKU ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาเรื่องพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
                        ข้อดี 
                           - ง่ายต่อการค้นหาสินค้า 
                           - ง่ายต่อการหยิบสินค้า 
                           - ง่ายต่อการน าไปใช้ 
                           - ไม่จ าเป็นต้องมีการบันทึกต าแหน่งสินค้า 
                        ข้อเสีย 
                           - ไม่ยืดหยุ่น 
                           - ยากต่อการปรับปริมาณความต้องการสินค้า 
                           - การเพ่ิมการจัดเก็บสินค้าใหม่จะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บสินค้าเดิมท้ังหมด 
 

4. ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) 
      เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า (product type) โดยมีการจัด
ต าแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีกหรือตาม supermarket ทั่วไปที่มีการจัดวางสินค้าในกลุ่มเดียวกันหรือ
ประเภทเดียวกันไว้ ต าแหน่งที่ใกล้กัน ซึ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้าแบบนี้จัดอยู่ในแบบ combination 
system ซึ่งจะช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าคือมีการเน้นเรื่อง การใช้งานพ้ืนที่จัดเก็บ มาก
ขึ้น และยังง่ายต่อพนักงาน pick สินค้าในการทราบถึงต าแหน่งของสินค้าที่จะต้องไปหยิบ แต่มีข้อเสียเช่นกัน
เนื่องจากพนักงานที่หยิบสินค้าจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จัดอยู่ในประเภท
เดียวกัน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการ pick สินค้าผิดชนิดได้ จากตารางแสดงข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บใน
รูปแบบนี้ 
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             ข้อดี 
                            - สินค้าถูกแบบ่งตามประเภทท าให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าได้ได้ง่าย 
                            - การหยิบสินค้าท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                            - มีความยืดหยุ่นสูง 
                         ข้อเสีย 
                            - ในกรณีที่สินค้าประเภทเดียวกันมีหลายรุ่น/ยี่ห้อ อาจท าให้หยิบสินค้าผิดรุ่น/ยี่ห้อได้ 
                            - จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จะหยิบ 
                            - การใช้สอยพื้นที่จัดเก็บดีขึ้นแต่ยังไม่ดีที่สุด 
                            - สินค้าบางอย่างอาจยุ่งยากในการจัดประเภทสินค้า 
 

5. ระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System) 
      เป็นการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว ท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจัดเก็บไว้ในต าแหน่ง
ใดก็ได้ในคลังสินค้า แต่รูปแบบการจัดเก็บแบบนี้จ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและติดตามข้อมูล
ของสินค้าว่าจัดเก็บอยู่ในต าแหน่งใดโดยต้องมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาด้วย ซึ่งในการจัดเก็บแบบนี้จะ
เป็นรูปแบบที่ใช้พ้ืนที่จัดเก็บอย่างคุ้มค่า เพ่ิม การใช้งานพ้ืนที่จัดเก็บและเป็นระบบที่ถือว่ามีความยืดหยุ่นสูง 
เหมาะกับคลังสินค้าทุกขนาด 
              ข้อดี 
                            - สามารถใช้งานพื้นที่จัดเก็บได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
                            - มีความยืดหยุ่นสูง 
                            - ง่ายต่อการขยายการจัดเก็บ 
                            - ง่ายในการปฏิบัติงาน 
                            - ระยะทางเดินหยิบสินค้าไม่ไกล 
                          ข้อเสีย 
                            - ต้องมีการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บสินค้าอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ 
                            - ต้องเข้มงวดในติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บ 
 

6. ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) 
      เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจัดเก็บในข้างต้น โดยต าแหน่งในการ
จัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น หากคลังสินค้านั้นมีสินค้าที่เป็น
วัตถุอันตรายหรือสารเคมีต่างๆ รวมอยู่กับสินค้าอาหาร จึงควรแยกการจัดเก็บสินค้าอันตราย และสินค้าเคมี
ดังกล่าวให้อยู่ห่างจากสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการจัดเก็บแบบก าหนด
ต าแหน่งตายตัว ส าหรับพื้นที่ที่เหลือในคลังสินค้านั้น เนื่องจากมีการค านึงถึงเรื่องการใช้งานพ้ืนที่จัดเก็บ ดังนั้น
จึงจัดใกล้ที่เหลือมีการจัดเก็บแบบไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random) ก็ได้ โดยรูปแบบการจัดเก็บแบบนี้
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เหมาะส าหรับคลังสินค้าทุกๆแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่และสินค้าที่จัดเก็บนั้นมีความ
หลากหลาย 
                            ข้อดี 
                              - มีความยืดหยุ่นสูง 
                              - เป็นการประสานข้อดีจากทุกระบบการจัดเก็บ 
                              - สามารถปรับเปลี่ยนการจัดเก็บได้ตามสภาพของคลังสินค้า 
                              - สามารถควบคุมการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี 
                              - ขยายการจัดเก็บได้ง่าย 
                          ข้อเสีย 
                             - อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนเนื่องจากมีระบบการจัดเก็บมากกว่า 1 วิธ ี
                             - การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่จัดเก็บมีความไม่แน่นอน เปลี่ยนได้ตลอดเวลา 
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ 
 

3.1 การวิเคราะห์การจัดหาวัสดุคลินิกทันตกรรมรวม 2  โรงพยาบาลทันตกรรม  
วัสดุทันตกรรมที่ใช้ภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 แบ่งออกเป็น 2  ประเภท คือ วัสดุจัดหา และวัสดุ

เบิกคลัง ซึ่งแบ่งรายการจากกระบวนการบริหารจัดการวัสดุ  
 รายการจัดหาวัสดุทันตกรรมที่ใช้ภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 ประกอบด้วย 

1. ส าลีปลอดเชื้อขนาดก้อนละ 0.35 กรมั (เบอร์1) 
2. Bonding set : Scotch Bond 
3. Calcium hydroxide paste ยี่ห้อ Dycal 
4. Composite resin LC สี B1 
5. Composite resin LC สี B2 
6. Composite resin LC สี B3 
7. Glass Ionomer LC for filling- ทั้งชุด ยี่ห้อ Fuji VII 
8. Bonding : SE Bond 
9. Monobon-N 

10. Palodent V3 sectional 
11. Polodent V3 refill เฉพาะ Ring 
12. Scotchbond universal etching gel 
13. Gutta percha cone # 60 
14. Gutta percha cone # 70 
15. Gutta percha cone # 80 
16. Endo Ice 
17. Adrenaline 
18. Fluoride : Topical F vanish - Duraphat 
19. Hibitane 
20. Racestyptine Hacmostatic Solution Agent (สารห้ามเลือดชนิดไม่มี Adrendline) 
21. ก๊อช 2*2 นิ้ว 
22. Viscostat Tissue Management Kit 
23. Disposible resin applicator 
24. กระจกถ่ายรูปในช่องปาก 
25. Mouth retractor 
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26. GC plier 
27. Perforrted tray 
28. Tokuyama สีชมพู 
29. สายท่อดูดน้ าลาย 
30. Silicone - Heavy 
31. Adhesive Scotchbond 
32. Primer Scotchbond 
33. Acrylic resin -Duralay 
34. Etchant for ceramics 
35. Gingival retraction cord No 2 
36. Shim Stock 
37. Wax - Aluwax 
38. Wax - Occlusal indicator 
39. วัสดุเสริมฐานฟันปลอมแบบแข็ง ยี่ห้อ Tokuso 
40. วัสดุตรวจหาส่วนเกิน Disclosing wax 
41. วัสดุตรวจหาส่วนเกิน ยี่ห้อ Fit checker/Fine checker 
42. วัสดุบันทึการสบฟัน ยี่ห้อ Occlufast 
43. Fiber post refill 
44. Fit Tester 
45. Acrylic resin for temporary crown ยี่ห้อ unifast (ชุด) 
46. arti-spot 
47. Gingival retraction cord without epinephrine No.00 
48. RelyX U200 
49. Probe for EPT 
50. INTRO KIT DT LIGHT-POST 
51. น้ ายาท าความสะอาดถาดพิมพ์ปาก 
52. Brown stone taper shape HP 
53. Silicone Polishing brown topedo shape HP 
54. Silicone polishing gray topedo shape HP 
55. Sillicone polishing green topedo shape HP 
56. Sillicone polishing green wheel shape HP for metal 
57. Chipless wheels 
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58. Heatless stone wheel 
59. Mandrel long shank HP 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปการจัดหาวัสดุคลินิกทันตกรรมรวม 2 โรงพยาบาลทันตกรรม  

ปี รวมมูลค่าการจัดหาวัสดุ 

ปี 2557 586,639.80 

ปี 2558 426,266.03 

ปี 2559 884,142.76 

ปี 2560 468,157.85 

ปี 2561 341,693.35 

 

ภาพที่ 1  กราฟเส้นสรุปรายงานการจัดหาวัสดุคลินิกทันตกรรมรวม2 โรงพยาบาลทันตกรรม  

การวิ เคราะห์ งานการจัดหาวัสดุ รวมของคลินิ กทันตกรรมรวม2 โรงพยาบาลทันตกรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2557 – 2561  พบว่าช่วงที่มีแนวโน้มในการเพ่ิมขึ้นในปี 2558 - 2559 ส่วน

ในช่วงที่มีการเบิกใช้เครื่องมืออุปกรณ์น้อยในปี 2560 - 2561  
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รายการเบิกวัสดุทันตกรรมที่ใช้ภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 ประกอบด้วย 

1. Amalgam alloy -ชนิดแคปซูล 
2. Composite resin LC สี A1 
3. Composite resin LC สี A2 
4. Composite resin LC สี A3 
5. Composite resin LC สี A3.5 
6. Composite resin LC สี A4 
7. Etchant gel (refill) 
8. Glass Ionomer LC for filling- ทั้งชุด ยี่ห้อ Vitremer 
9. Glass Ionomer LC for filling- ทั้งชุด ยี่ห้อ Vitrebond 

10. Matrix : Celluliod strip 
11. Pit  fissure sealant LC : สีขุ่น OPAQUE 
12. Pit & fissure sealant LC สีธรรมชาติ (Natural) 
13. Wedge # L 
14. Wedge # M 
15. Wedge # S 
16. Zine oxide powder 
17. วัสดุอุดฟันชั่วคราว ยี่ห้อ IRM 
18. Temporary filling material 
19. Composite resin LC  Flowable สี A3 
20. Composite resin LC Flowable สี A3.5 
21. Calcium hydroxide powder 
22. Gutta percha cone # 25 
23. Gutta percha cone # 40 
24. Gutta percha cone # 45 
25. Gutta percha cone # 50 
26. Gutta percha cone # 55 
27. Gutta percha cone # MF 
28. Gutta percha cone # FF 
29. Paper point No.S 
30. Paper point No.M 
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31. Paper point No.L 
32. Root canal cement-ผง 
33. Rubber dam sheet 6" x 6" 
34. Clamp # 2 
35. Clamp # 14 
36. Alcohol 95 %  Methyl alcohol จุดไฟ 
37. Alcohol 70 %  ขนาด 450 cc 
38. Developer - ธรรมดา 
39. EDTA 
40. Fixer ธรรมดา 
41. Local anesthesia : gel 
42. Local anesthesia 2% 
43. Normal saline : ขวดสี่เหลี่ยมฝาเกลียว 1000 ml 
44. Oil of clove 
45. Root canal lubicant : RC prep 
46. Talbot solution 
47. สบู่เหลวล้างมือ : ชนิดฆ่าเชื้อ 
48. Virkon 5 g 
49. Parasafe 
50. Alcohol 70 %  (ชนิดบรรจุแกลลอน) 
51. น้ ายาท าความสะอาดพ้ืนผิว (Cavi Wipes) 
52. น้ ายาแช่เครื่องมือ Sodium hyproclorite 2.5% ขนาด 450 ml. 
53. Autoclave tape 1/2" 
54. Autoclave tape 3/4" 
55. Cap disposable หมวกกระดาษ 
56. Dental floss ชนิดมี wax 
57. Examination glove SS ถุงมือใช้แล้วทิ้ง 
58. Examination glove without talc S ถุงมือไม่มีแป้ง 
59. Mask ชนิดเกี่ยวหู (50 ชิ้น/กล่อง) 
60. ส าลีม้วน 
61. Examination glove S    ถุงมือใช้แล้วทิ้ง 
62. Examination glove M   ถุงมือใช้แล้วทิ้ง 
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63. Saliva ejector tip หัวดูดน้ าลายพลาสติก 
64. Syringe (Disposable) 10 cc 
65. X-ray film DF-57 (IP 22) 
66. Adhesive - polysulfide 
67. Alginate - Normal set 
68. Green stick compound 
69. Polysulfide rubber base - light 
70. Silicone - Light 
71. Sillicone - Putty 
72. Adhesive : Silicone 
73. Acrylic resin for temporary crown  ยี่ห้อ Dentalon ส่วนน้ า 
74. Articulating paper : horse-shoe 
75. Cement - Polycarboxylate 
76. Cement - Zinc phosphate 
77. Gingival retraction cord No 0 
78. Gingival retraction cord No 1 
79. Temporary cement Non-eugenol 
80. Temporary cement ยี่ห้อ TempBond 
81. Wax - Periphery 
82. Wax - Pink 
83. วัสดุตรวจหาส่วนเกิน Disclosing paste 
84. Acrylic resin for temporary crow (Dentalon) สี L 
85. Acrylic resin for temporary crow (Dentalon) สี M 
86. Acrylic resin for temporary crow (Dentalon) สี D 
87. Gingival retraction cord No.00 
88. Blade No 12 
89. Needle for injection G 27 G short  21 mm. 
90. Needle for injection G 27 G Long  30 mm. 
91. Blade No 15 
92. Green stone round shape (Latch) 
93. Silicone polishing brown flame HP 
94. Silicone polishing for acrylic - black HP 
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95. Silicone polishing for acrylic - green HP 
96. Silicone polishing for acrylic - yellow HP 
97. Silicone polishing brown flame shape (Latch) 
98. Pumice ละเอียด 
99. Sand paper strip 

100. Sillicone polishing green flame shape (Latch) 
101. Soflex  ขนาดเล็ก (3/8) 
102. Soflex ขนาดใหญ่ (1/2) 

ตารางท่ี 2 ตารางรายงานสรุปการเบิกคลังคลินิกทันตกรรมรวม2 โรงพยาบาลทันตกรรม  

ปี พ.ศ. รวมมูลค่าการเบิกคลัง 

ปี 2557 690,328.88 
ปี 2558 853,776.24 

ปี 2559 917,503.68 

ปี 2560 884,142.76 
ปี 2561 869,377.71 

  

 

ภาพที่ 2  กราฟเส้นสรุปรายงานการเบิกคลังคลินิกทันตกรรมรวม2  โรงพยาบาลทันตกรรม  

การวิ เคราะห์ งานการเบิ กคลั งรวมของคลิ นิ กทั นตกรรมรวม2 โรงพยาบาลทั นตกรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 พบว่าช่วงที่มีแนวโน้มในการเพ่ิมข้ึนของการเบิกวัสดุคัลงรวมใน

ปี 2557 - 2559 ส่วนในช่วงที่มีการเบิกใช้เครื่องมืออุปกรณ์น้อยในปี 2560 – 2561 
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3.3 การพยากรณ์การจัดหาวัสดุรวมของคลินิกทันตกรรมรวม2  โรงพยาบาลทันตกรรม  

วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้าหนัก (Weighted moving averages) – โดยมี  
สูตรในการค านวณดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก =  Σ (น้ าหนักในช่วงระยะ n) x (ความต้องการในช่วงระยะ n) 

      Σ น้ าหนัก 

โดยก าหนดให้ น้ าหนักปี 2557, 2558 , 2559 , 2560 และ 2561 เป็น 0.2, 0.3 , 0.2 , 0.2 และ 0.1 

ตามล าดับ  

ตารางท่ี 3 ตารางการพยากรณ์ของการจัดหาวัสดุคลินิกทันตกรรมรวม2 โรงพยาบาลทันตกรรม  

ปี พ.ศ. รวมมูลค่าการจัดหาวัสดุ 

ปี 2557 586,639.80 

ปี 2558 426,266.03 

ปี 2559 884,142.76 

ปี 2560 468,157.85 

ปี 2561 341,693.35 

ค่าพยากรณ์ ปี 2562 907,231.42 

ค่าพยากรณ์ ปี 2563 979,678.56 

ค่าพยากรณ์ ปี 2564 1,070,991.62 
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ภาพที่ 3  กราฟเส้นการพยากรณ์ของการจัดหาวัสดุคลินิกทันตกรรมรวม2 โรงพยาบาลทันตกรรม  

การพยากรณ์ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของการเบิกจ่ายวัสดุรวมของคลินิกทันตกรรมรวม2    

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2557 - 2561 พบว่า จาการให้บริการจัดหาวัสดุรวม

ตั้งแต่ปี 2557-2561 ของคลินิกทันตกรรมรวม2 เป็นฐานเพ่ือใช้ในการการพยากรณ์จากเงื่อนไขการให้บริการ

เพ่ิมขึ้นได้ค่าพยากรณ์ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 เพ่ือการให้บริการที่เพ่ิมขึ้นเป็น 12 คลินิก และช่วงเวลาในการเบิก

ใช้งานแบ่งอัตราการใช้เป็น 2 ช่วงที่มีการใช้งานสูงสุดในปี 2564 ส่วนช่วงเวลาที่มีการเบิกใช้น้อยที่สุด คือ ปี 

2561 
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ตารางท่ี 4 ตารางการพยากรณ์ของการเบิกคลังคลินิกทันตกรรมรวม2 โรงพยาบาลทันตกรรม  

ปี พ.ศ. รวมมูลค่าการเบิกคลัง 

ปี พ.ศ. 2557 690,328.88 

ปี พ.ศ. 2558 853,776.24 

ปี พ.ศ. 2559 917,503.68 
ปี พ.ศ. 2560 884,142.76 

ปี พ.ศ. 2561 869,377.71 

ค่าพยากรณ์ ปี 2562 1,262,198.56 
ค่าพยากรณ์ ปี 2563 1,318,906.93 

ค่าพยากรณ์ ปี 2564 1,521,297.95 

 

ภาพที่ 4  กราฟเส้นการพยากรณ์ของการเบิกคลังคลินิกทันตกรรมรวม2  โรงพยาบาลทันตกรรม  

การพยากรณ์ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของการเบิกจ่ายวัสดุรวมของคลีนิครวม 2   โรงพยาบาล       

ทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2557 - 2561 พบว่า จาการให้บริการจัดหาวัสดุคลินิกทันตกรรม

รวม2 ตั้งแต่ปี 2557-2561 ของคลินิกทันตกรรมรวม2 เป็นฐานเพ่ือใช้ในการการพยากรณ์จากเงื่อนไขการ

ให้บริการเพ่ิมข้ึนได้ค่าพยากรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 เพ่ือการให้บริการที่เพ่ิมข้ึนเป็น 12 คลินิก และช่วงเวลาใน

การเบิกใช้งานแบ่งอัตราการใช้เป็น 2 ช่วงที่มีการใช้งานสูงสุดในปี 2564 ส่วนช่วงเวลาที่มีการเบิกใช้น้อยที่สุด 

คือ ปี 2557 



36 

 

บทที่ 4 สรุปผล 
 

4.1 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์กระบวนการท างานและการจัดการวัสดุที่กล่าวมาข้างต้น การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

กระบวนการจัดการวัสดุของคลินิกทันตกรรมรวม2 โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้
แนวคิดระบบการจ าแนกวัสดุคงคลังเป็นหมวดเอบีซี (ABC) และแนวคิด FIFO และ FEFO จะสามารถเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านวัสดุอีกทั้งช่วยลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงลด
ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาด้าน การช ารุดและเสื่อมคุณภาพ การสูญหาย การหมดอายุของวัสดุ
ทางการแพทย์ เป็นต้น  
 แนวคิดที่น ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการวัสดุของคลินิกทันตกรรมรวม2 
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ระบบการจ าแนกวัสดุคงคลังเป็นหมวดเอบีซี (ABC)        
โดยทั่วไป ตัวอักษร ABC จะใช้จ าแนกวัสดุอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ การจ าแนกตามความเคลื่อนไหวของวัสดุ 
โดยการแบ่งสินค้าออกเป็น Fast Moving (A) , Medium Moving (B) , Slow Moving (C) เพ่ือใช้ในการ
ออกแบบพ้ืนที่ในการจัดวางวัสดุให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของวัสดุและอีกรูปแบบหนึ่งที่จะกล่าวใน
รายละเอียดคือ การจ าแนกวัสดุตามมูลค่าสินค้า Activities Based Costing หรือ การประเมินต้นทุนจาก
พฤติกรรม ระบบนี้เป็นวิธีการจ าแนกวัสดุคงคลังออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริมาณและมูลค่าของ
วัสดุคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ เพ่ือลดภาระในการดูแล ตรวจนับ และควบคุมวัสดุคงคลังบรรดาวัสดุ      
คงคลังทั้งหลายของแต่ละคลินิกโดยทั่วไปเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้   A เป็นวัสดุคงคลังที่มีปริมาณน้อย       
(5-15% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด) แต่มีมูลค่ารวมค่อนข้างสูง(70-80% ของมูลค่าทั้งหมด) B เป็นวัสดุคงคลังที่
มีปริมาณปานกลาง (30% ของวัสดุคงคลังทั้งหมด)และมีมูลค่ารวมปานกลาง(15% ของมูลค่าทั้งหมด) C เป็น
วัสดุคงคลังที่มีปริมาณมาก (50-60% ของวัสดุคงคลังทั้งหมด)แต่มีมูลค่ารวมค่อนข้างต่ า (5-10% ของมูลค่า
ทั้งหมด)เพ่ือภาพที่ชัดเจนขึ้น 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงน าทฤษฎี ABC มาประยุกต์ใช้ในการจัดหมวดหมู่ของวัสดุงานแต่ละประเภทและ
ควบคุมติดตามการด าเนินงานแต่ละประเภทออกเป็นตามเกณฑ์ดังนี้ A เป็นหีบห่อและเอกสารประเภท วิธีการ
คัดเลือก จะมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อย ของพ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร B เป็นเอกสารประเภทวัสดุที่ใช้งานค่อนข้าง
บ่อย จะมีปริมาณปานกลาง ของพ้ืนที่จัดเก็บหีบห่อและเอกสาร C เป็นวัสดุที่ใช้เป็นประจ าทุกวัน จะมีปริมาณ
งานที่ค่อนข้างมาก ของพ้ืนที่จัดเก็บเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บและการค้นหา 
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4.2. วิธีการ กิจกรรมด าเนินงาน 

1. ประชุมชี้แจงบุคลากรในหน่วยงาน ทบทวนกระบวนการท างาน ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  

พบว่า และแจ้งแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการเบิก การน าไปใช้ ตามแนวทางท่ีก าหนดขึ้น  

2. ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บอุปกรณ์หลังใช้ก่อนส่งไปล้างที่ง่ายจ่ายกลาง โดยมีแนวทางการ 

ปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ การหากล่องเก็บอุปกรณ์หลังใช้และขอความร่วมมือในการคัดแยกอุปกรณ์หลังการใช้

ออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

การคัดแยก  

1) อุปกรณ์ประเภทสายยาง เช่น สาย Cannula ชุดพ่นยา แยกใส่ถังรับอุปกรณ์ปนเปื้อน ม้วน 

สายยางให้เรียบร้อย ห้ามพับบิดงอ หรือวางอุปกรณ์ท่ีมีน้ าหนักมากทับสายยางเพราะจะท าให้สายยางบิดงอใช้

การไม่ได ้

2) ปิดฝาถังรับอุปกรณ์ปนเปื้อนให้มิดชิดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

3) On the job trainning  เรื่องการใช้น้ ายาขจัดคราบฝังแน่น และการขัดล้างอุปกรณ์ และ 

การจัดหมวดหมู่ของหีบห่อวัสดุแต่ละประเภทและควบคุมติดตามการด าเนินงานโดยการจัดการเอกสาร

สอดคล้องกันไปด้วยในระบบการจัดการหีบห่อและเอกสารจัดการของคลีนิครวม 2 เป็นรูปแบบเดียวกันโดยใช้

รูปแบบระบบการจ าแนกวัสดุคงคลังเป็นหมวดเอบีซี (ABC) 

4) การแพทย์ การใช้สารขัดล้าง การใช้วัสดุขัดล้าง โดยผู้ที่มีประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ 

เพ่ือให้มีทักษะในการล้าง การท าความสะอาดเครื่องมือ การดูแลเครื่องมือเพ่ือถนอมเครื่องมือ และยืดอายุการ

ใช้งาน 

5) สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 

ด้วยการเข้าร่วมประชุม อบรมนอกหน่วยงานตามความเหมาะสม 

การน าแนวคิด FIFO,FEFO มาใช้ในการบริหารจัดการวัสดุของคลีนิครวม 2 โรงพยาบาลทันตกรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแนวคิด First In First Out : FIFO หมายถึง การบริหารจัดการวัสดุที่เข้าหน่วยงาน

คลินิกทันตกรรมรวม2 เข้ามาก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน และ 

First Expire date Frirst Out : FEFO หมายถึง การบริหารจัดการวัสดุที่จะหมดอายุก่อน จ่ายออกไปก่อน 

เพ่ือลดความเสียหายจากวัสดุหมดอายุและไม่เกิดการสูญเสีย   

ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎี FIFO เข้าก่อน-ออกก่อน มาประยุกต์ในเรื่องการลดการหมดอายุ 
ความถี่ในการใช้งาน ของวัสดุ ให้จัดเรียงสินค้าไว้ข้างหน้า วัสดุที่มีความถี่ในการใช้น้อย และมีอายุการใช้งาน
นานจัดเรียงไว้ข้างหลัง 
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การจัดระบบการจัดเก็บวัสดุทางทันตกรรม คลินิกทันตกรรมรวม 1 โรงพยาบาลทันตกรรม 
 
1. การจัดเก็บวัสดุทันตกรรมแบบควบคุมอุณหภูมิ 
 

 
 
 

ภาพที่ 5  การจัดเก็บวัสดุทันตกรรมแบบควบคุมอุณหภูมิ 
 
 การจัดเก็บวัสดุทันตกรรมตามประเภทการใช้งานโดยวัสดุที่ต้องเก็บไว้ในที่ควบคุมอุณหภูมิ 

คลินิกทันตกรรมรวม 2 ได้คัดแยกและเก็บไว้ในตู้เย็นโดยให้แนวทางการจัดเก็บตามแนวคิด First In First Out 
: FIFO 
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2. การจัดเก็บถุงมือ 
 

 
 

ภาพที่ 6  การจัดเก็บถุงมือ 
 

 การจัดเก็บถุงมือมีการบริหารจัดการโดยการแบ่งแยกตามขนาดไซร์ถุงมือ เช่น S M L และ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้งานภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 ตามแนวคิด First In First Out : FIFO 
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3. การจัดเก็บส าลี ผ้ากอส 
 

 
 

ภาพที่ 7 การจัดเก็บส าลี ผ้ากอส 
 

การจัดเก็บส าลีภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 มีการบริหารจัดการโดยการแบ่งแยกตามลักษณะการใช้
งาน และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้งานภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 ตามแนวคิด First In First Out : 
FIFO 
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4. การจัดเก็บน้ ายาและสารเคมี 
 

  
 
 

ภาพที่ 8 การจดัเก็บน้ ายาและสารเคมี 
 
การจัดเก็บน้ ายาและสารเคมีภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 มีการบริหารจัดการโดยการแบ่งแยกตาม

ลักษณะและประเภทการใช้งาน การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้งานภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 ตาม
แนวคิด First In First Out : FIFO 
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5. ตู้เก็บวัสดุทันตกรรมตามประเภทของงาน 
 

 
  
  ภาพที่ 9  ตู้เก็บวัสดุทันตกรรมในงานทันตกรรมประดิษฐ์ 
 

 
 

ภาพที่ 10  ตู้เก็บวัสดุทันตกรรมในงานทันตกรรมบูรณะ 
 
การจัดเก็บวัสดุทางทันตกรรมภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 มีการบริหารจัดการโดยการแบ่งแยกตาม

ลักษณะและประเภทการใช้งาน การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้งานภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 ตาม
แนวคิด First In First Out : FIFO 
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6. การจัดเก็บวัสดุทันตกรรมตามประเภทของงาน 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 11 การจัดเก็บวัสดุทันตกรรมตามประเภทของงาน 
 
การจัดเกบ็วัสดุทางทันตกรรมภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 มีการบริหารจัดการโดยการแบ่งแยกตาม

ลักษณะและประเภทการใช้งาน การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้งานภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 ตาม
แนวคิด First In First Out : FIFO 
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7. ตะกร้าเครื่องมือที่จัดไว้ใช้ในแต่ละวันส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 
 

 
 

ภาพที่ 12  ตะกร้าเครื่องมือที่จัดไว้ใช้ในแต่ละวันส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 
 
การจ่ายเครื่องมือส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรมรวม 2 มีการบริหารจัดการโดยการ

แบ่งแยกตามลักษณะและประเภทการใช้งาน และตามใบสั่งจองของนักศึกษาแต่ละคนโดยแยกใส่ตามบล็อก
ของนักศึกษาทันตแพทย์แต่ละคน ส่วนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้งานภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 
ตามแนวคิด First In First Out : FIFO 
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บทที่ 5  สรุปผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
 
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัสดุ

ภายในคลินิกทันตกรรมรวม 2 โดยการให้บริการเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรมแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6  
1.ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัสดุทันตกรรมในคลินิกทันตกรรมรวม 2 ได้แก่  

1) พัสดุส่งของ ให้หน่วยงานผิดประเภทหรือผิดจ านวน  
2) เบิกของพัสดุไม่ได้หรือล่าช้า  
3) วัสดุที่จ าเป็นในการให้การรักษาผู้ป่วยไม่มี หรือไม่พอใช้  
4) วัสดุในการรักษาไม่พร้อมใช้งาน  
5) ขาดการ ประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
6) เครื่องมือที่จ าเป็นไม่มี หรือไม่พอใช้  

2. สาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ได้แก่  
1) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการเบิกจ่าย วัสดุทางทันตกรรม 
2) รูปแบบหรือระบบการเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรมยังขาดความต่อเนื่อง และระบบการ 
   จัดเก็บวัสดุทางทันตกรรมขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ    

3. แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่  
1) อบรมเจ้าหน้าที่คลินิกทันตกรรมรวม 2 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเบิก/จ่าย 
   วัสดุทางทันตกรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม 
2) พัฒนาระบบการจัดเก็บ วัสดุทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ    

4. การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัสดุทันตกรรมในคลินิกทันตกรรมรวม 2       
ให้มีคุณภาพ ซึ่งหน่วยงานได้จัดท ากิจกรรมของโครงการ ได้แก่  

1) ชั้นวางพัสดุ  
2) ได้จัดท ารายการพัสดุให้เป็นหมวดหมู่  
3) ได้จัดท าหนังสือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัสดุทันตกรรม เพ่ือเป็นคือมือการ 
    ปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น 
    แนวปฏิบัติต่อไป  
4) ได้จัดท าสต็อกการ์ดย่อยติดไว้กับพัสดุ เพ่ือควบคุมปริมาณและ ตรวจสอบง่าย พร้อมลง 
    วันเดือนปี วันหมดอายุ  
5) ได้ติดป้ายชื่อสัญลักษณ์ เพ่ือให้ชื่อกับวัสดุถูกต้องตรงกัน ป้องกันการจ่าย ผิดประเภท และ  
6) ได้ด าเนินการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนภายใน 
    โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ต่อไป  
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