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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลังของ
หน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทย และทาการจัดลาดับการเข้าก่อนออกก่อนของพัสดุคงคลังใน
แต่ละงวดการรับพัสดุ โดยการนาแนวทางในการจัดการพัสดุ คงคลัง ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเปรียบเทียบ
ความรวดเร็ว ความถูกต้อง แม่นยาของข้อมูลพัสดุคงคลัง กับทะเบียนคุม อีกทั้ง ยัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลัง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้คือ พัสดุคงคลัง ประเภทวั ส ดุ
สานักงานและคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มาจากการทบทวนเอกสารการสั่งซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจาปี 2558 – 2561 เป็น
ตัวแทนของประชากรทั้งหมดเพื่อนามาทาการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับลักษณะขององค์การ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การที่สาคัญ
คือ ปัญหาด้านการจัดการพัสดุคงคลัง มีพัสดุที่ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณพัสดุทั้งหมดที่แท้จริงได้ และการหยิบ
พัสดุจากพื้นที่จัดเก็บหาพัสดุไม่พบ เนื่องจากการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ไม่มีหลักเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการพัสดุคงคลังก่อนและหลังการประยุกต์ใช้เทคนิคการควบคุม
จากผลการเปรียบเทียบความเร็วของการหยิบ ตั้งแต่เดือน พ.ค.2561 – ส.ค.2561 พบว่าโดยหลังการปรับปรุงเวลา
การหยิบ (นาที) ของแต่ละรายการลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยของแต่ละรายการโดย
ลาดับแรกคือ ปากกาลูกลื่น สีน้าเงิน เวลาการหยิบเดือน พ.ค. คือ 14.43 นาที และเดือนสุดท้ายที่ทาการทดลอง
คือเดือน ส.ค. เท่ากับ 2.15 นาที ลดลง 12.28 นาที และลาดับสุดท้ายคือ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera เวลา
การหยิบเดือน พ.ค. คือ 13.10 นาที ซึ่งเดือนสุดท้ายที่ทาการทดลองคือเดือน ส.ค. เท่ากับ 1.43 นาที ลดลง 11.67
นาที แสดงถึงความมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากเดิม และจากผลการเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลพัสดุคงคลังที่
มีอยู่จริงกับทะเทียนคุมในปี 2558 – 2561 ของรายการลวดเสียบกระดาษ พบว่าการนาเทคนิค Visual Control
และ FIFO มีผลความผิดพลาดของข้อมูลสูงที่ 100% หมายความว่ายังไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการพอสมควร
ทั้งนี้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับรายการลวดเสียบกระดาษ เป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
วัสดุสานักงานชิ้นเล็กน้อย แต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานราชการในกองทัพไทย เพราะ
เป็นวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์ที่มีราคาไม่สูงมากนั ก หากมองกลับอีกมุมมอง การควบคุมวัสดุสานักงานและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Master of Science, Logistics Management, Rangsit University

คอมพิวเตอร์รายการที่มีราคาแพงกว่า มีประสิทธิภาพที่ดี อย่างเห็นได้ชัด สามารถรายงานจานวนพัสดุคงคลัง ได้
ถูกต้อง ทันเวลา เป็นผลให้การประยุกต์ใช้กิจกรรมทางโลจิสติกส์ประสบความสาเร็จ และมีประสิทธิภาพที่ดีต่อองค์การ
คาสาคัญ การจัดการพัสดุคงคลัง, การควบคุมด้วยการมองเห็น, การเข้าก่อนออกก่อน
Abstract
This research aims to study first, to explore the current situations and problems related to logistics
management of a governmental organization, second, to implement First-in First-out system for
each periodic acceptance of supplies to enhance the performance of inventory management,
and third, to compare the speed and accuracy of inventory information and control records. The
study integrates the appropriate method of inventory management which affects the performance
improvement of inventory management. The subjects used in this study are the inventories of
office and computer supplies acquired from the review of material and equipment orders in 2015 -2018.
The findings from the study of current problems and organization characteristics reveal
major difficulties occurred in the organization, including the inability to check the accurate number
of inventories due to problems with inventory management and the inability to pick the right
supplies in the storage space due to the unorganized and unruly storage system.
According to the assessment of the effectiveness of inventory management system both before and
after the implementation of control method from May to August 2018, the speed (minutes) of
picking supplies measured after the implementation decreases significantly. The fastest speed of
picking supplies belongs to blue ballpoint pens: the speed in May is 14.43 minutes and when
compared to 2.15 minutes in August, the speed decreases by 12.28 minutes. The least improved
speed belongs to Kyocera copier ink: the speed in May is 13.10 minutes and when compared to
1.43 minutes in August, the speed decreases by 11.67 minutes. This shows the improved
effectiveness of the inventory management. The findings from comparing the accuracy of
inventory information and control records of paper clips in 2015-2018 indicate that the
implementation of Visual Control and FIFO methods result in 100% mistakes, which means the
management is not very effective.
Keywords Inventory Management, Visual Control, First In First Out.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

การบริหารงานพัสดุมีความสาคัญต่อการบริหารเป็น ปัจจัยสู่ความสาเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision)
ขององค์การ ทั้งในองค์การขนาดเล็กจนถึงองค์การขนาดใหญ่ จาเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการบริหารงานพัสดุที่มี
ประสิทธิภาพ ความสาคัญของพัสดุระดับประเทศนั้น โดยรัฐบาลได้วางระเบียบเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม ” ซึ่ง ส่วนราชการใน
ประเทศไทย ได้ให้ความสาคัญด้วยการจัดให้ทาการอบรม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องด้วยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ e - Government Procurement พ.ศ. 2560 รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีจานวนเงินที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นจานวนมาก เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเงินงบประมาณแผ่นดิน รักษาสิ ทธิ์แก่ประชาชนที่
ชาระภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาล ในการนาเงินไปทานุ บารุง พัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงเน้นย้าให้บุคลากรที่ปฏิบัติราชการ
เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการพัสดุ นาแนวทางระเบียบฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
การจั ด การพั ส ดุ ค งคลั ง (Inventory Management) เป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมของการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ที่มี
ความสาคัญต่อการดาเนินงานทางภาครัฐ ภาคธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต การขายหรือการบริการ ล้วน
แล้วแต่มีความจาเป็นต้องมีการลงทุนให้มีพัสดุคงคลังไว้ในการดาเนินการต่างๆ ซึ่งนับเป็นจานวนเงินที่มีมูลค่าสูง โดย
พัสดุคงคลัง (Inventory Management) จะจัดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียน (Current Assets) ของ
องค์การ การมีปัญหาเกิดขึ้นในระบบการจัด การพั ส ดุ คงคลัง อาจส่ง ผลต่อองค์ก าร เกิดความเสียหายต่ อ การ
ดาเนินงานได้ การมีพัสดุคงคลังประเภทวัตถุดิบ หรือประเภทสนับสนุนการดาเนินงาน ที่ไ ม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งานในกระบวนการผลิตหรือการสนับสนุนการดาเนินงาน อาจทาให้เกิดปัญหาพัสดุคงคลังขาดแคลน
(Stock Out) ทาให้สูญเสียโอกาสในการทางาน รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การ ซึ่งอาจเป็น
เหตุให้ระดับขาดความน่าเชื่อถือลดลง หรือการที่ไม่มีวัสดุสนับสนุนการดาเนินงานอาจส่งผลกระทบต่อไปถึงขั้นการ
หยุดชะงักของการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป ในทางตรงกันข้าม การมีพัสดุคงคลังที่มากเกินไป ก็จะทาให้เกิดปัญหาใน
เรื่องการควบคุม งบประมาณประจาปีถูกใช้ไปอย่างไม่มีประโยชน์ สูญเสียโอกาสในการนาเงินไปหาประโยชน์ใน
ด้านอื่นๆ รวมถึงทาให้เกิดปัญหาในด้านอื่นๆ ตามมา เช่น ต้นทุนการเก็บรักษาสูง วัสดุเกิดปัญหาเสื่อมสภาพ วัสดุ
หมดอายุ ถูกขโมยหรือสูญหาย เป็นต้น เพราะเหตุนี้ การมีระบบการจัดการพัสดุคงคลังที่มีประสิทธิภาพในระดับที่
เหมาะสมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ชัยชนะ กาญจนอักษร, 2548:1 ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะพัสดุเป็นเครื่องช่วยอานวยความสะดวก ในการบริหารงานภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แต่ในการปฏิบัติงานจริงก็มักจะมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานเกี่ยวกับพัสดุเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
น้อยที่สุดควรมีการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ

องค์การ ขนาดของสถานศึกษา จากการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ หน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของกองทัพ
ไทย พบว่า ปัญหาหนึ่งในการจัดการพัสดุคงคลังเกิดจากการลงบัญชีและทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องมาจากมี
จานวนพัสดุปริมาณมาก ประเภทของพัสดุในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของ
กองทัพไทยมีมากกว่าหนึ่งประเภท ขั้นตอนการจัดเก็บพัสดุขาดประสิทธิภาพ รวมถึ งเจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความรู้
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุอยู่ จึงก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละมูลค่าการจัดซื้อวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานการบริหารใน
สถานศึกษาของกองทัพไทย
ปี / รายการ
2561
2560
2559
2558
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
39.27%
44.75%
44.72%
44.82%
จากตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมาพบว่า การจัดซื้อวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์ มี
มูลค่าที่ผกผันเพิ่มขึ้นอย่างไม่แน่นอน ในแต่ละปีมูลค่ามากหรือแต่ละปีมูลค่าก็ลดน้อยลงจากปีก่อนหน้านี้ ขึ้นอยู่
กับกรอบวงเงินจากที่รัฐบาลจัดสรรให้แต่ละส่วนราชการ อีกทั้ง การเสนอของหน่วยงานการบริหารในสถานศึกษา
ของกองทัพไทย ในแต่ละปีมีจานวนที่ไม่แน่นอน เนื่องมาจากการตรวจสอบที่ไม่ชัดเจน และไม่เป็นระบบ ส่งผลให้
กรอบวงเงินที่เสนอขอความต้องการมีการผันแปรอยู่ตลอด
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาระบบการจัดการพัสดุคงคลัง ของหน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของกองทัพ
ไทย จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ส่ วนราชการยังไม่มีแนวทางในการกาหนดนโยบายการจัดการพัสดุคงคลังที่
ชัดเจน การจัดเก็บพัสดุคงคลัง การตรวจนับจานวนพัสดุคงคลัง ยังไม่มีการนาข้อมูลสถิติความผิดพลาดที่เกิดจาก
การหยิบพัสดุ และใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุล่าช้า รวมทั้งการตรวจนับจานวนพัสดุปัจจุบั นไม่ตรงกับ
บัญ ชีทะเบียนคุมพัสดุส่งผลต่อพัสดุคงคลังมีปริมาณที่มากเกินความจาเป็น ทาให้พัสดุคงคลัง เสื่อมสภาพตาม
กาลเวลา หมดอายุ เพราะข้อจากัดในเรื่องของอายุของพัสดุคงคลัง ถูกขโมย หรือสูญหาย
จากปัญหาดังกล่าวที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงมีความจาเป็นที่หน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทย
ควรมีการปรับปรุงระบบการจัดการพัสดุคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ส่วนราชการ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านพัสดุคงคลังทราบการปฏิบัติงาน การจัดเก็บ การหยิบ การตรวจนับพัสดุคงคลัง ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยพยายามทาให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุคงคลังสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุคงคลัง
ซึ่ ง หน่ ว ยงานการบริ ห ารในสถานศึ ก ษาของกองทั พ ไทย ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ โดยยึ ด ถื อ ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการพัสดุคงคลัง
สาหรับส่วนราชการที่มีลักษณะเป็นสถานศึกษา เพราะงานพัสดุเป็นปัจจัยสาคัญในการสนับสนุน การจัดการงานใน
ด้านอื่นๆ ให้สามารถดาเนินงานไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุ บันและปัญหาที่ เกี่ยวข้องกั บการจั ดการพั สดุ คงคลัง ของหน่ วยงานการบริ ห ารใน
สถานศึกษาของกองทัพไทย
2. เพื่ อ ท าการจั ด ล าดั บ การเข้ า ก่ อ นออกก่ อ นของพั ส ดุ ค งคลั ง ในแต่ ล ะงวดการรั บ พั ส ดุ เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลัง
3. เพื่อเปรียบเทียบความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยาของข้อมูลพัสดุคงคลัง กับทะเบียนคุม โดยการนา
แนวทางในการจัดการพัสดุคงคลังที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
คาถามการวิจัย
1. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลัง (Inventory Management) เพื่อกาหนดแนว
ทางการพัฒนาระบบการจัดการพัสดุคงคลัง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง แม่นยา และความสะดวก
รวดเร็วได้หรือไม่
2. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลัง (Inventory Management) เพื่อเป็นแนว
ทางการหยิบพัสดุคงคลัง มาปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของกองทัพ
ไทย เพื่อลดปัญหาความเสื่อมสภาพตามกาลเวลา หมดอายุ เพราะข้อจากัดในเรื่องของอายุของพัสดุคงคลัง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาสภาพทั่วไป วิธีดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลัง ได้แก่ การเสนอความต้องการใช้
พัสดุ การตรวจรับพัสดุ การจัดเก็บพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุ
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากทฤษฎีหรืองานวิชาการประเภทอื่นที่
มี ผู้ เ ขี ย นหรื อศึ ก ษาไว้ เพื่ อ เป็ น หลั กฐานความรู้ที่ จ ะนามาใช้ ใ นการวิจั ย และทราบถึ ง แนวทางการแก้ปัญ หา
การจัดการพัสดุคงคลังในอดีตที่ผ่านมา
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลังของหน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทย
4. จัดลาดับความสาคัญของพัสดุตามมูลค่าการจัดซื้อสูง (วั สดุสานักงานและคอมพิวเตอร์) โดยใช้วิธีการ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุ เนื่องจากใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อ
5. การจัดเก็บพัสดุคงคลังแบบมาก่อนออกก่อน (FIFO) ใช้การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
เป็นระบบควบคุมการทางานที่ทาให้ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจขั้นตอนการทางาน เป้าหมาย ผลลัพธ์การทางานได้
ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่างๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์ สี และอื่นๆ
เพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงสิ่งที่ต้องการได้โดยง่ายที่สุด และถูกต้องที่สุด
การออกแบบลักษณะของป้ายพัสดุคงคลัง
1) ป้ายพัสดุคงคลังต้องมองเห็นได้ในระยะ 1 – 2 เมตร
2) การบ่งบอกของสถานะพัสดุคงคลังว่าสามารถหยิบไปใช้ปฏิบัติราชการได้จะใช้สีในการบ่งบอกแบ่ง
ออกเป็น 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว เนื่องจากเป็นสีที่เข้าใจง่าย ง่ายต่อการมองเห็น

3) ในการหยิบของจะมีป้ายบอกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าต้องหยิบจากด้านใดก่อน เพื่อเป็นการหมุนเวียน
ของพัสดุคงคลัง ไม่ให้เกิดพัสดุคงคลังในคลังมากเกินไปตามหลักการมาก่อนออกก่อน (FIFO) ในการจัดเก็บพัสดุคง
คลังก็เช่นเดียวกัน จะมีป้ายบอกว่าจะต้องจัดเก็บพัสดุคงคลังในพื้นที่สีอะไร
6. สรุปผล อภิปราย และนาเสนอการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย
1) การออกแบบการจัดเก็บพัสดุคงคลัง ด้วยการใช้เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
และการจัดเก็บ การหยิบออกจากพื้นที่จัดเก็บด้วยเทคนิคเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO)
การออกแบบการจัดเก็บพัสดุคงคลัง เริ่มจากการออกแบบป้ายสีสัญลักษณ์กากับแสดงตาแหน่ง โดยแยก
ป้ายสัญลักษณ์ตามปีงบประมาณของพัสดุที่รับเข้ามา โดยแต่ละสีแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้
ตารางที่ 2 การจัดเก็บพัสดุคงคลังตามป้ายสัญลักษณ์
ป้ายสัญลักษณ์
การจัดเก็บตามปีงบประมาณ
สีแดง
ห้ามหยิบ เบิก หรือนาออกจากตู้จัดเก็บพัสดุเป็นอันขาด หากต้องการจะใช้ต้องแน่ใ จว่ า
พัสดุประเภทเดียวกัน ได้ถูกนาออกไปใช้ปฏิบัติราชการจนหมดแล้ว โดยตรวจสอบจาก
สีเขียว และสีเหลือง
สีเหลือง
สามารถหยิบ เบิก หรือนาออกจากตู้จัดเก็บพัสดุได้ แต่ต้องแน่ใจว่าพัสดุประเภทเดียวกัน
จากสีเขียวถูกนาไปใช้หมดแล้ว
สีเขียว
สามารถหยิบ เบิก หรือนาออกจากพื้นที่จัดเก็บพัสดุได้ทันที โดยสีเขียวจะเป็นพัสดุที่มาจาก
การจัดซื้อในปีงบประมาณย้อนหลังมากกว่า 1 ปี
2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel ในการเก็บรวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
ผลจากการทดลอง และเก็บข้อมูลที่ได้รับมาจากใบเบิกวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานการ
บริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทย พบว่ามีปริมาณวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์ที่ต้องจัดเก็บเป็นปริมาณมาก
และในการทางานที่ผ่านมายังไม่เคยมีการแบ่งแยกวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์ออกเป็นปีงบประมาณ การ
จัดเก็บเข้าพื้นที่จัดเก็บนั้น ผู้วิจัยจะนาวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์เข้าสู่พื้นที่การจัดเก็บทันที พร้อมได้รับใบเบิก
วัสดุสานักงานจะเก็บใบเบิกเข้าสู่แฟ้มเอกสารต่อไป ขั้นตอนการแบ่งแยกวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์ ที่ผู้วิจัย
ปฏิบัติเมื่อต้องการแบ่งแยกตามการควบคุมด้วยการมองเห็น จึงแสดงปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบการจัดเก็บ ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบพื้นที่การจัดเก็บ
ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบ
รายละเอียดของปัจจัย
ประเภทของวัสดุสานักงาน พิจารณาประเภทวัสดุสานักงาน โดยแต่ละประเภทมีลักษณะ ขนาดที่แตกต่างกัน ทา
ให้การเลือกอุปกรณ์การจัดเก็บแตกต่างกัน

ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบ
รายละเอียดของปัจจัย
ขนาดพื้นที่จัดเก็บ
พิจารณาขนาดพื้นที่การจัดเก็บที่มี โดยเฉพาะพื้นที่ที่สามารถจัดเก็บในตู้ หรือพื้นที่ว่างบน
พื้น
ความสามารถในการจัดเก็บ พิจารณาปริมาณของวัสดุสานักงานแต่ละประเภทที่สามารถจัดเก็บในตู้ และบน
พื้น เพื่อหาความสามารถในการการจัดเก็บว่าสามารถจัดวางได้เพียงพอหรือไม่
ขั้นตอนการปรับปรุงการจัดเก็บวัสดุสานักงานโดยใช้เทคนิค Visual Control ดังนี้
1) นับปริมาณวัสดุสานักงานที่นาออกมาทั้งหมด สาเหตุเนื่องมาจากอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยมีการแบ่งแยกวัสดุ
สานักงานตามปีงบประมาณที่ได้รับ
2) เมื่อนับเสร็จสิ้นแล้ว จะพบว่ามีปริมาณวัสดุสานักงานเหลือจานวนเท่าใด
3) ตามตารางที่ 2 ผู้วิจัยจะแยกวัสดุสานักงานที่มีปริมาณน้อยจัดให้อยู่ในหมวดสีแดง
4) จากนั้นจะแยกวัสดุสานักงานที่มีปริมาณมากขึ้นจากหมวดสีแดง มาจัดเป็นหมวดสีเหลือง
5) เมื่อผู้วิจัยได้แบ่งแยกวัสดุสานักงานที่ไม่สามารถหยิบนาออกมาจากพื้นที่การจัดเก็บแล้ว ตามตารางที่ 2 จะพบว่ามี
ปริมาณวัสดุสานักงานที่เหลือปริมาณมากที่สุด จัดให้อยู่ในหมวดหมู่สีเขียว ซึ่งเป็นหมวดสีที่สามารถหยิบออกไปใช้
ราชการ เพื่อให้กระบวนการทางานสามารถทางานได้ต่อไป
6) การออกแบบพื้นที่การจัดเก็บวัสดุสานักงาน เริ่มจากการแยกวัสดุตามหมวดหมู่สี จากนั้นจึงกาหนดพื้นที่
การจัดเก็บ และมีป้ายสัญลักษณ์กากับแสดงตาแหน่งคือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว ที่ใช้ในการอ้างอิง
7) นาวัสดุสานักงานหมวดหมู่สีแดงที่แยกไว้แล้ว จัดเก็บเข้าสู่พื้นที่ การจัดเก็บที่ลึกที่สุดภายในพื้นที่ เพื่อเป็น
การป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีระเบียบวินัย ทางานไม่มีระบบ หยิบวัสดุสานักงานต้องห้ามออกนอกพื้นที่การจัดเก็บ
8) ถัดมาเป็นพื้นที่หมวดหมู่สีเหลือง ให้ปฏิบัติลักษณะเดียวกันกับหมวดหมู่สีแดง
9) พื้นที่นอกสุดของพื้นที่การจัดเก็บจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อสะดวกในการหยิบวัสดุสานักงานออกไปปฏิบัติ
ราชการ สามารถมองเห็นชัดเจน
10) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่บริเวณด้านข้างพื้นที่การจัดเก็บ เพื่อเป็นการย้าเตือนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แนวทางการควบคุมวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์ด้วยทฤษฎีการเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO)
สาเหตุที่ทาให้เกิดวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน หรือไม่มีประสิทธิภาพตาม
คุณลักษณะที่จัดซื้อมาตั้งแต่ต้น มาจากระบบการทางานดั้งเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจนับข้อมูล ไม่มี
มาตรการตรวจสอบความถูกต้อง และไม่มีการกาหนดมาตรการอย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้วิจัยจะนาทฤษฎีการควบคุม
พัสดุคงคลังด้วยเทคนิค FIFO มาประยุกต์กับการจัดเก็บวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) ทาแผนการกาหนดตาแหน่ง ก่อนที่จะรับวัสดุสานักงานจากเจ้าหน้าที่พลาธิการฯ
2) กาหนดป้ายสัญลักษณ์ตามตารางที่ 2 บ่งชี้โดยแยกตามปีงบประมาณที่รับเข้ามาแบบเทคนิค FIFO

ผลการจัดทาป้ายสัญลักษณ์ Visual Control กับการจัดเก็บ หยิบใช้แบบ FIFO

รูปที่ 1 แสดงการจัดป้ายสัญลักษณ์แบบ
Visual Control

รูปที่ 3 แสดงการติดป้ายสัญลักษณ์ภายในพื้นที่
การแบบตู้ชั้นที่ 3

รูปที่ 5 แสดงการติดป้ายสัญลักษณ์ภายในพื้นที่
การจัดเก็บแบบวางบนโต๊ะที่สามารถรับน้าหนักได้

รูปที่ 2 แสดงการติดป้ายสัญลักษณ์ภายในพื้นที่การ
จัดเก็บแบบตู้ชั้นที่ 1 และ 2

รูปที่ 4 แสดงการติดป้ายสัญลักษณ์ภายในพื้นที่จัดเก็บ
การจัดเก็บแบบวางบนพื้น

รูปที่ 6 แสดงการติดป้ายสัญลักษณ์ภายในพื้นที่
การจัดเก็บแบบวางบนโต๊ะที่สามารถรับน้าหนักได้

ผลการตรวจนับ
ต้องมีการตรวจนับเป็นประจาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับทะเบียนคุมและพัสดุคงคลัง ที่มี
อยู่จริง และหลีกเลี่ยงการเกิดพัสดุคงคลังเสื่อมสภาพการใช้งาน จากตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลังทั้ง 2 วิธีการ
ดังกล่าวแล้ว สามารถนามาวิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการพัสดุคงคลัง ความรวดเร็วของ
การหยิ บ แบบเดิ มและแบบที่ ปรับปรุงใหม่ และเปรียบเที ยบความถู กต้องของข้อมู ลพั สดุ คงคลังกั บทะเบี ยนคุ มใน
ปีงบประมาณ 2558 – 2561
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความเร็วของการหยิบแบบเดิมและแบบปรับปรุงใหม่ของหน่วยงานการบริหารใน
สถานศึกษาของกองทัพไทย
รายการ

พ.ค.2561

มิ.ย.2561 ก.ค.2561 ส.ค.2561

ก่อนทา แบบใหม่ แบบใหม่ แบบใหม่ แบบใหม่
18.14 12.56
8.43
4.38
1.28
กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม (รีม)
20.41 13.18
9.05
5.00
1.50
กระดาษทาปกสีเขียว ขนาด 150 แกรม (แพ็ค)
20.42 13.14
9.01
4.56
1.46
กาวแท่งขนาดไม่น้อยกว่า 21 กรัม (แท่ง)
20.02 12.48
8.35
4.30
1.20
น้ายาลบคาผิด (ด้าม)
20.11 14.43
8.30
4.25
2.15
ปากกาลูกลื่น สีน้าเงิน 0.5 มม. (แพ็ค)
20.29 13.01
8.48
4.43
1.33
ปากกาหมึกเจล สีน้าเงิน 0.5 มม. (ด้าม)
20.32 13.04
8.51
4.46
1.36
พลาสติกเคลือบ A4 (แพ็ค)
20.04 12.46
8.33
4.28
1.18
ลวดเสียบกระดาษ (กล่อง)
20.37 13.09
8.57
4.52
1.42
หมึก Samsung M4020 (กล่อง)
20.38 13.10
8.58
4.53
1.43
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera (กล่อง)
จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความเร็วในการหยิบของหน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของกองทัพ
ไทย แบบเดิมในช่วงเดือน พ.ค. 2561 หลังจากที่ได้รับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ดาเนินการเก็บข้อมูลการหยิบ
แบบเดิมก่อนที่จะเริ่มดาเนินการปรับปรุงระบบการจัดการพัสดุคงคลัง โดยวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์ 10
รายการ ที่ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างมาจากความถี่ในการหยิบใช้ ได้จากการศึกษาข้อมูลทะเบียนคุมที่มีการบันทึกข้อมูล
โดยหลังการปรับปรุงเวลาการหยิบ (นาที) ของแต่ละรายการลดลงอย่างเห็นได้ชัด แสดงถึงความมีประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้นจากเดิม เมื่อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยของแต่ละรายการโดยลาดับแรกคือ ปากกาลูกลื่น สีน้าเงิน 0.5 มม.
เวลาในการหยิบ : แพ็ค รอบเดือน พ.ค. คือ 14.43 นาที และเดือนสุดท้ายที่ทาการทดลองคือเดือน ส.ค. เท่ากับ
2.15 นาที ลดลง 12.28 นาที รองลงมาเป็นรายการกระดาษทาปกสีเขียว ขนาด 150 แกรม เวลาในการหยิบ :
แพ็ค ในรอบเดือน พ.ค. คือ 13.18 นาที และเดือนสุดท้ายที่ทาการทดลองคือเดือน ส.ค. เท่ากับ 1.50 นาที ลดลง

11.68 นาที และรองลงมาอีกลาดับคือ กาวแท่งขนาดไม่น้อยกว่า 21 กรัม เวลาในการหยิบ : แท่ง ในรอบเดือน
พ.ค. คือ 13.14 นาที และเดือนสุดท้ายที่ทาการทดลองคือเดือน ส.ค. เท่ากับ 1.46 นาที ลดลง 11.68 นาที ลาดับ
สุดท้ายคือ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera เวลาในการหยิบ : กล่อง ในรอบเดือน พ.ค. คือ 13.10 นาที และ
เดือนสุดท้ายที่ทาการทดลองคือเดือน ส.ค. เท่ากับ 1.43 นาที ลดลง 11.67 นาที ด้วยข้อมูลดังกล่าวที่ผู้วิจัยสรุปมา
จากตารางที่ 4 พบว่าในระยะแรกเริ่มการปรับปรุงตั้งแต่เดือน พ.ค. – ส.ค. ใช้เวลาในการหยิบลดลง ดังจะเห็นได้ว่า การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวทาให้เพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการหยิบ ลดเวลาสูญเปล่าของการทางาน ทาให้เจ้าหน้าที่
สามารถใช้เวลาที่ลดลงทางานในส่วนงานอื่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง สอดคล้องกับ พิษณุ เพ็ชรรัตน์ (2553) พบว่า หลังการ
ปรับปรุงการวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลังในโรงงานพลาสติก ด้วยวิธีการจัดทาป้ายระบุชื่อ ล็อต เป็นโซนๆ เพื่อง่ายต่อ
การค้นหาสามารถลดเวลาในการหยิบวัตถุดิบจากใบเบิกเวลาเฉลี่ยในกระบวนการเบิกจ่ายวัตถุดิบให้การผลิตลดลงจาก
25 นาที เป็น 16 นาที
ตารางที่ 5 แสดงปริมาณการหยิ บพัส ดุ คงคลัง ออกจากพื้น ที่จั ด เก็บ ตั้ง แต่ พ.ค. 61 - ส.ค. 61 ของ
หน่วยงาน การบริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทย
รายการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. รวม
ปริมาณพัสดุคงคลัง
กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม (รีม)
1
2 1 1
5
50 รีม
กระดาษทาปกสีเขียว ขนาด 150 แกรม (แพ็ค)
2
1 1 1
5
108 แผ่น
กาวแท่งขนาดไม่น้อยกว่า 21 กรัม (แท่ง)
6
2 2 2
12
24 แท่ง
น้ายาลบคาผิด (ด้าม)
2
1 1
4
4 ด้าม
ปากกาลูกลื่น สีน้าเงิน 0.5 มม. (แพ็ค)
1
1
2
100 ด้าม
ปากกาหมึกเจล สีน้าเงิน 0.5 มม. (ด้าม)
1
2 1 1
4
9 ด้าม
พลาสติกเคลือบ A4 (แพ็ค)
4
1
5
5 แพ็ค
ลวดเสียบกระดาษ (กล่อง)
5
2
4
11
16 กล่อง
หมึก Samsung M4020 (กล่อง)
1
1
1 กล่อง
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera (กล่อง)
1
1
1 กล่อง
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงปริมาณการหยิบพัสดุคงคลังออกจากพื้นที่การจัดเก็บตั้งแต่ พ.ค. 61 –
ส.ค. 61 เมื่อทราบถึงปริมาณการหยิบแต่ละรายการในแต่ละเดือนเป็นภาพรวมแล้ว พบว่ามีความแตกต่างกันปาน
กลาง เนื่องมาจากปริมาณแต่ละประเภทของพัสดุคงคลังมีจานวนในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ไม่เท่ากัน ซึ่งจะเห็นว่าบาง
เดือนก็ใช้มาก บางเดือนก็ใช้น้อย เป็นผลมาจากปฏิทินการศึกษาช่วงระยะเวลาต้นปีจะเป็นช่วงที่ หน่วยงานการ
บริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทย ใช้พัสดุคงคลังเป็นปริมาณมากตามลาดับมาจนถึงช่วงเวลาที่ผู้วิจัยกาหนด
ช่วงการศึกษา ซึ่งจะเห็นเป็นสถิติการหยิบที่ลดลง ทั้งนี้ปริมาณพัสดุคงคลังของแต่ละรายการมีจานวนไม่เท่ากันใน
รอบการจัดซื้อของปีงบประมาณ จึงทาให้เห็นตัวเลขสถิติที่น้อยกว่ารายอื่น เช่น หมึก Samsung M4020 และ

หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera เป็นต้น จากอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพัส ดุ
คงคลัง มีการจัดซื้อหมึกทั้ง 2 รายการในแต่ละปีที่มากเกินความต้องการใช้งาน จึงทาให้เกิดเป็นพัสดุคงคลัง ไม่
เคลื่อนไหว เมื่อมีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2561จึงทาการจัดซื้อเพียงแค่ 1 กล่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาพัสดุคง
คลัง ที่ไ ม่เคลื่อนไหว จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ รายการดัง กล่าวมีการหยิบใช้น้อยที่สุดของการทดลอง ด้วยการวาง
แผนการจัดเก็บพัสดุและการกาหนดพื้นที่จัดเก็บพัสดุต้องคานึงถึงปัจจัยของสินค้า คือ ความถี่ในการเบิกใช้งาน
(Popularity) จากเหตุผลที่ผู้วิจัยได้กล่าวข้างต้น ทาให้การปฏิบัติง านในส่วนของงานควบคุมทางานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ใช้เวลาในการค้นหา หยิบ พัสดุคงคลังได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ ชรินทร์พร นนท์ศิลา (2558)
กล่าวไว้ว่าเป้าหมายหลักของการจัดเก็บพัสดุคือการจัดเก็บในลักษณะที่ให้สามารถเข้าถึงพัสดุที่จัดเก็บนั้นได้อย่าง
สะดวกที่สุด เพื่อนาพัสดุเบิกไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเมื่อต้องการ ดังนั้น จึงต้องจัดให้ระบบการควบคุม
ด้วยการมองเห็น (Visual Control) มีระบบการบอกตาแหน่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจากพัสดุคงคลังภายใน
พื้นที่จัดเก็บมีอยู่จานวนมาก และมีความหลากหลายทั้งชนิด ประเภท จานวนรายการ รุ่น เป็นต้น
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลพัสดุคงคลังกับทะเบียนคุมในปี 2558 – 2561 หน่วยงาน
การบริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทย
รายการ
กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม (รีม)

พัสดุคงคลังที่มีอยู่จริง

พัสดุคงคลังบันทึกในทะเบียนคุม

2561 2560 2559 2558 รวม

2561 2560 2559 2558 รวม

18

100

18

กระดาษทาปกสีเขียว ขนาด 150 แกรม (แพ็ค)

2
3

38
2

85

5

20

287

249

86.76

3

2

5

0

0.00

33

16

48.48

18

11

61.11

3

1

33.33

23

20

86.96

7

5

71.43

25

25

100.00

12

5

17

1

12

20

น้ายาลบคาผิด (ด้าม)

3

4

7

5

3

6

1

2

1

1

1

3

5

8

7

2

5

1

ปากกาหมึกเจล สีน้าเงิน 0.5 มม. (ด้าม)

3

พลาสติกเคลือบ A4 (แพ็ค)

1

ลวดเสียบกระดาษ (กล่อง)

2
0

หมึก Samsung M4020 (กล่อง)
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera (กล่อง)

1

1
1

1

2

ร้อยละ

82

กาวแท่งขนาดไม่น้อยกว่า 21 กรัม (แท่ง)

ปากกาลูกลื่น สีน้าเงิน 0.5 มม. (แพ็ค)

ผลต่าง

24

4

3

1

1

1

1

3

5

4

80.00

4

1

1

2

4

0

0.00

จากตารางที่ 7 การเปรี ย บเที ย บความถู กต้ อ งของข้อ มู ล พัส ดุ ค งคลั ง ที่ มีอ ยู่ จ ริง กั บทะเบีย นคุมในปี
2558 – 2561 หน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทย มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยหากสังเกต
จากผลต่างของปริมาณวัสดุสานักงานและร้อยละของวัสดุสานักงานนั้น พบว่ามีวัสดุสานักงานจานวนมากมีความ
แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพของการควบคุมวัสดุสานักงาน เมื่อเรียงลาดับจากมากไป

หาน้อยอีกสี่ลาดับได้แก่ ลวดเสียบกระดาษ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ปากกาหมึกเจล สีน้าเงิน 0.5 มม. ร้อยละ
86.96 และกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม ร้อยละ 86.76 ลาดับสุดท้ายคือ หมึก Samsung M4020 ร้อยละ 80 ซึ่ง
ผลการเปรียบเทียบจากตารางที่ 7 พบว่าแนวทางการจัดการพัสดุคงคลังที่เหมาะสมกับองค์การ คือ ต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ที่สามารถเปิดพื้นที่การจัดเก็บได้เพียงคนเดียว และเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถอนุมัติการ
หยิบวัสดุสานักงานออกไปนอกพื้นที่การจัดเก็บได้ และเมื่อทุกครั้งที่มีการหยิบวั สดุสานักงานออกนอกพื้นที่การ
จัดเก็บเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะเป็นบุคคลที่ต้องลงบันทึกการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนคุมทันที ซึ่งสอดคล้องกับ นภัสสร บุ
รารัตนวงศ์ (2554) พบว่าแนวทางการพัฒนาการจัดการพัสดุของส่วนราชการที่มีลักษณะเป็นสถานศึกษา ด้านการ
ควบคุมพัสดุ คือ ควรลงบัญชีหรือลงทะเบียนคุมพัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
สรุปและอภิปรายผล
1. จากการทดลองกับหน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทยโดยการแบ่งแยกวัสดุสานักงาน
และคอมพิวเตอร์ที่รับเข้ามาโดยใช้ เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ด้วยการจัดท าป้ าย
สัญลักษณ์บ่งบอกสถานะการจัดเก็บ การหยิบ ร่วมกับเทคนิคการควบคุมพัสดุคงคลังแบบ FIFO โดยแยกออกเป็น 3
สี ดังนี้ วัสดุสานักงานปีงบประมาณ 2561 สีแดง วัสดุสานักงานปีงบประมาณ 2560 - 2559 สีเหลือง วัสดุสานักงาน
ปีง บประมาณ 2558 สีเขียว จากนั้นได้แบ่ง แยกวัสดุสานักงานที่เข้ามาก่อน หลัง แยกตามปีง บประมาณ เพื่อ
ต้องการให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้นและชัดเจนในส่วนของการตรวจนับ ระหว่างทะเบียนคุมวัสดุ
สานักงาน และวัสดุสานักงานที่มีอยู่จริง จากตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลังทั้ง 2 วิธีการดังกล่าวแล้ว สามารถนามา
วิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการพัสดุคงคลัง ความรวดเร็วของการหยิบแบบเดิมและแบบที่
ปรับปรุงใหม่ และเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลพัสดุคงคลังกับทะเบียนคุมในปี 2558 – 2561
2. การเปรียบเทียบความเร็วในการหยิบ แบบเดิมในช่วงเดือน พ.ค. 2561 หลังจากที่ได้รับคาปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ดาเนินการเก็บข้อมูลการหยิบแบบเดิมก่อนที่จะเริ่มดาเนินการปรับปรุงระบบการจัดการพัสดุคงคลัง
โดยหลังการปรับปรุงเวลาการหยิบ (นาที) ของแต่ละรายการลดลงอย่างเห็นได้ชัด แสดงถึงความมีประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้นจากเดิม การประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวทาให้เพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการหยิบ ลดเวลาสูญเปล่าของ
การทางาน ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้เวลาที่ลดลงทางานในส่วนงานอื่นเพิ่มมากขึ้น
3. จากการเฝ้าระวัง ควบคุม ความถี่การหยิบพัสดุคงคลังออกจากพื้นที่การจัดเก็บตั้งแต่ พ.ค. 61 – ส.ค. 61
พบว่ามีความแตกต่างกันปานกลาง เนื่องมาจากปริมาณแต่ละประเภทของพัสดุคงคลังมีจานวนในหีบห่อบรรจุ
ภัณฑ์ไม่เท่ากัน เป็นผลมาจากปฏิทินการศึกษาช่วงระยะเวลาต้นปีจะเป็นช่วงที่หน่วยงานการบริหารในสถานศึกษา
ของกองทัพไทยใช้พัสดุคงคลังเป็นปริมาณมากตามลาดับมาจนถึงช่วงเวลาที่ผู้วิจัยกาหนดช่วงการศึกษา ซึ่งจะเห็น
เป็นสถิติการหยิบที่ลดลง ทั้งนี้ปริมาณพัสดุคงคลัง ของแต่ละรายการมีจานวนไม่เท่ากันในรอบการจัดซื้อ ของ
ปีงบประมาณ จึงทาให้เห็นตัวเลขสถิติที่น้อยกว่ารายอื่น เช่น หมึก Samsung M4020 และ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
Kyocera เป็นต้น จากอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพัสดุคงคลัง มีการจัดซื้อหมึก

ทั้ง 2 รายการในแต่ละปีที่มากเกินความต้องการใช้ง าน จึง ทาให้เกิดเป็นพัสดุคงคลัง ไม่เ คลื่อนไหว เมื่อมีการ
ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2561 จึงทาการจัดซื้อเพียงแค่ 1 กล่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาพัสดุ คงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว
จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้รายการดังกล่าวมีการหยิบใช้น้อยที่สุดของการทดลอง ด้วยการวางแผน การจัดเก็บพัสดุและการ
กาหนดพื้นที่จัดเก็บพัสดุต้องคานึงถึงปัจจัยของสินค้า คือ ความถี่ในการเบิกใช้งาน (Popularity) จากเหตุผ ลที่
ผู้วิจัยได้กล่าวข้างต้น ทาให้การปฏิบัติงานในส่วนของงานควบคุมทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาในการ
ค้นหา หยิบ พัสดุคงคลังได้อย่างรวดเร็ว
4. การเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลพัสดุคงคลังที่มีอยู่จริงกับทะเทียนคุมในปี 2558 – 2561 มีความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพของการควบคุมวัสดุ ซึ่ง ผู้วิจัยได้นาผลการเปรียบเทียบจาก
ตารางที่ 7 พบว่าแนวทางการจัดการพัสดุคงคลังที่เหมาะสมกับองค์การ คือ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถเปิด
พื้นที่การจัดเก็บได้เพียงคนเดียว และเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถอนุมัติการหยิบวัสดุสานักงาน
ออกไปนอกพื้นที่การจัดเก็บได้ และเมื่อทุกครั้งที่มีการหยิบวัสดุสานักงานออกนอกพื้นที่การจัดเก็บเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
จะเป็นบุคคลที่ต้องลงบันทึกการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนคุมทันที
ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยการจัดการพัสดุ คงคลังของหน่วยงานการบริ หารในสถานศึกษาของกองทัพไทยนี้มี ห ลาย
ขั้นตอน อาจเกิดความยุ่งยากต่อการนาไปปฏิบัติใช้จริง แต่สามารถนาหลักการ เทคนิค และทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้
กับหน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทย เช่น การแบ่ง ประเภทจัดลาดับ การควบคุมด้วยการ
มองเห็น (Visual Control) เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบแบบประเมินปริมาณความต้องการใช้ในอนาคต การหยิบที่
สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนกาหนดนโยบายในการจัดการพัสดุคงคลังที่เหมาะสม
2. การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ร่วมกับทฤษฎีการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) สามารถ
เป็นตัวช่วยในการวางแผนสาหรับการเสนอความต้องการใช้วัสดุสานักงานในปีงบประมาณถัดไป ตลอดจนใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อ และกาหนดปริมาณพัสดุคงคลัง ดังนั้น การควบคุมพัสดุคงคลังในอนาคต
จึงควรมีการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการคลังสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. การบริหารจัดการพัสดุคงคลังให้มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความร่วมมื อจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงควรมีการหารือร่วมกันอย่างสม่าเสมอเพื่อปรับเปลี่ยน การวางแผนการจัดซื้อ และการจัดการพัสดุคงคลังให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
4. แนวทางการจัดการพัสดุคงคลังที่นาเสนอในงานวิจัยนี้สามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้กับ หน่วยงานการ
บริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทย ที่มีโครงสร้างการจัดการพัสดุใกล้เคียงกัน โดยทาการวิเคราะห์และแบ่ง
ประเภทจัดลาดับการเข้าก่อนออกก่อนของพัสดุ ตามนโยบายการควบคุม การบริหารงานของหน่วยงานนั้น ๆ

ข้อเสนอแนะและข้อพิจารณาสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะพัสดุคงคลังประเภทวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความสาคัญเพราะเป็นเครื่องมือช่วยการสนับสนุนให้งานราชการสาเร็จ ลุล่วง จึงไม่ได้นาพัสดุคงคลังประเภทอื่นมา
วิเคราะห์ด้วย ซึ่งการวิจัยในครั้งต่อไปควรนาพัสดุคงคลังประเภทอื่นมาวิเคราะห์ด้วย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการพัสดุคงคลังให้มากขึ้น
2. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเพื่อจัดลาดับการเข้าก่อนออกก่อนที่
เหมาะสมกับแต่ละรายการ ซึ่งไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อราคาขายของวัสดุสานักงานแต่ละ
รายการ เช่น นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล กลยุทธ์ในการขาย เป็นต้น วัสดุที่ซื้อมาในวันนี้แต่ยังไม่สามารถนามาใช้
งานได้ จะต้องเก็บไว้เสียก่อน จนกระทั่งวัสดุรายการเดียวกันหมดเสียก่อนจึงจะสามารถนาออกมาใช้งานได้ ทาให้
มูลค่าของวัสดุลดลง
3. ควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทราบถึงความสาคัญของมูลค่าที่รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดต่ อรั ฐ และประชาชน ทราบถึ งขั้ นตอนการปฏิ บัติ งานของส่ วนงานการควบคุ ม ท าให้
เจ้าหน้าที่ทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการอบรมทั้งในสถานที่ และนอกสถานที่ เพื่อเป็นสันทนา
การทางด้านความคิด ให้เจ้าหน้าที่ได้ทากิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งจะทาให้
การปฏิบัติงานในส่วนงานการควบคุมพัสดุคงคลังในส่วนต่างๆ เป็นไปด้วยดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดียิ่งขึ้น
4. ควรศึกษากลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพัสดุคงคลังของหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่มี
ลั ก ษณะองค์ ก ารใกล้ เ คี ย งกั น เพื่ อ เป็ น การเปรี ย บเที ย บผลที่ ไ ด้ แ ละเป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการพัสดุคงคลังต่อไป
5. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการปฏิบัติ งานพัสดุคงคลังเพื่อหาสาเหตุของปัญหาซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การปรับปรุง แก้ไข ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ส่วนราชการยึดถือปฏิบัติในปัจจุบัน
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