
การวิเคราะห “การบริหารคลังพัสดุ” 
กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

นางพรทิพย บัวเทพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บทนํา
 การบริหารจัดการคลังพัสดุหรือคลังสินคา 
(Warehouse) และวัสดุในคลัง (Inventory) เปน
ยุทธศาสตรสําคัญท่ีชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ
สามารถตอสูคูแขงขันได   การจัดการคลังพัสดุตองมีองค
ประกอบสาํคญัหลายอยางเขามารวมดวย และดวยความซบัซอน
ที่ตองการใหการบริหารมีคุณภาพท่ีดีตองอาศัยระบบ
การทํางานที่มีคุณภาพ ประกอบดวย (1) ระบบเทคโนโลยี 
(2) อุปกรณเคร่ืองมือที่ทันสมัย และ (3) บุคลากรที่เปนมือ
อาชีพ ทั้ง 3 สิ่งนี้ตองทํางานสอดคลองประสานกันเพื่อให
เกดิความแมนยาํในการทํางาน โดยวธีิการหรอืข้ันตอนของ
การบริหารคลังพัสดุ จะเริ่มตนตั้งแตการรับเขาจนถึง
การจายออก นอกจากนี้ซอฟแวรจะเปนตัวกําหนดวา เมื่อ
วัสดุเขามาควรจะนําวัสดุไปเก็บไวท่ีไหนใหถูกสุขลักษณะ 
เนื่องจากมีการจัดเก็บวัสดุหลากหลายประเภท จึงจําเปน
ตองแบงโซนจัดวางระหวางวัสดุมีกลิ่น วัสดุที่เปนวัสดุ
อุปโภคและวัสดุที่เปนเคมี โดยอาศัยศาสตรในการจัดเก็บ
เรยีงวสัดทุีถ่กูตอง พรอมกนันีซ้อฟแวรยงัชวยตดัสตอ็กเมือ่
มกีารนาํวสัดุออก และเมือ่ตดัสตอ็กออกแลวพนกังานจะนาํ
วัสดุมาจัดเก็บแทนในตําแหนงที่วาง ซ่ึงการมีคลังพัสดุเพื่อ
สํารองวัสดุคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม จะชวยลดความ
เสี่ยงจากความแปรผันของอุปสงคและอุปทานของการ
ดําเนินงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหเชื่อมตอกันได 
สําหรับหลักการในการบริหารจัดการคลังพัสดุ  ลําดับแรก
ตองเขาใจวัสดแุตละชนดิ เพือ่สามารถจัดการไดอยางเหมาะสม 
ไมทําใหเกิดความเสียหาย โดยนโยบายการวางแผนการ
ทํางานขององคกรจะเปนการกําหนดวิธีการบริหารจัดการ
คลังพัสดุ รวมท้ังเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการ
สตอ็กวสัด ุซึง่จะเปนฟนเฟองหลกัใหองคกรนัน้ ๆ  สามารถ

ผลิตสินคาเพียงพอ และตอบสนองความตองการของลูกคา
ได (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี, ม.ป.ป.)
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ไดรบัการจดัตัง้อยางเปนทางการเมือ่วันที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 
2521 ตามประกาศในราชกจิจานเุบกษาเพือ่กระจายโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยกระดับมาตรฐานการ
ศึกษาของทองถ่ินและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาใน
ภูมิภาค จึงนับเปนสถาบันแรกท่ีทําการเปดสอนสาขา
เภสัชศาสตรในภาคใต โดยเปดรับนักศึกษารุนแรกตาม
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเมื่อปการศึกษา 2522 (คณะ
เภสัชศาสตร, มปป.) มกีารแบงสวนราชการเปนหนวยงาน/
ภาควิชา คือ สํานักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาจํานวน 5 
ภาควิชา ประกอบดวย ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ภาควิชา
เภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร และ
หนวยงานอ่ืน ๆ ที่จัดตั้งภายในคณะฯ เชน ฝายวิจัยและ
บริการ ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร ศูนย
สมุนไพรทักษิณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สถาน
วิจัย/หนวยวิจัยตาง ๆ การบริหารงานของคณะฯ มีคณบดี
เปนผูบริหารสูงสุด และรองคณบดี ผูชวยคณบดีฝายตาง ๆ  
หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการสถานวิจัย ผูจัดการสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เปนผูกํากับดูแลการบริหาร 
จัดการภายในหนวยงาน/ภาควิชา เชน รองคณบดีฝาย
บรหิารและแผน กาํกบัดแูลงานบรหิารและธรุการ งานคลงั
และพัสดุ งานนโยบายและแผน หัวหนาภาควิชาตาง ๆ 
กํากับดูแลการบริหารจัดการ ภาควิชานั้น ๆ 
 หนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงาน
เลขานุการคณะ เปนหนวยงานสนับสนุน ภารกิจหลักของ
คณะฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีหนาที่รับผิดชอบหลัก
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เกีย่วกับ “การพัสด”ุ ประกอบดวยการซ้ือ การจาง การจาง
เหมาบริการ การบริหารคลังพัสดุ การจําหนาย การ
ประสานงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ขณะเดียวกันมีการแตงตั้ง
เจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไปของหนวยงาน/ภาควิชา เปนเจา
หนาทีพ่สัดขุองหนวยงานน้ัน ๆ  เพือ่ปฏิบตังิานเก่ียวกับการ
พัสดุบางสวน คือ การ จัดซื้อวัสดุบางประเภท เชน วัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย การจัดจาง การจางเหมา
บรกิาร การบริหารคลังพสัด ุซ่ึงการปฏบิตังิานของเจาหนาที่
พสัดปุระจาํหนวยงาน/ภาควิชา จะมคีวามแตกตางกัน โดย
เฉพาะการบริหารคลังพัสดุ คือ การบันทึกทะเบียนคุมวัสดุ 
เชน บางหนวยงานบันทึกดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร บาง
หนวยงานบันทึกดวยสมุดบัญชี การรายงานยอดคงเหลือ
ประจําปมีเฉพาะบางหนวยงาน/ภาควิชาเทาน้ัน ทําใหมี
จํานวนคงเหลือวัสดุในคลังแตในขณะเดียวกันไมมียอด
คงเหลอืในทะเบยีนคมุ หรอืมีการจดัซ้ือในปรมิาณทีม่ากจน
เกนิความจําเปนในการใชงานสงผลใหมีจาํนวนวัสดคุงเหลือ
และเส่ือมสภาพ อกีทัง้มีความแตกตางกันทัง้ยีห่อ ขนาดและ
ลักษณะตาง ๆ 
 จากการศกึษาสภาพการดาํเนนิงานดานการพสัดุ
ของคณะฯ พบวา การบริหารคลังพัสดุของคณะฯ มีปญหา
อปุสรรค คอื (1) มจีาํนวนคลังพสัดุกระจายตามหนวยงาน/
ภาควชิา ทาํใหเกิดความซ้ําซอนในปฏิบตังิานของเจาหนาที่
พัสดุตามกระบวนการบริหารคลังพัสดุ คือ การรับเขาและ
จดัเก็บวสัดเุขาคลังพัสด ุการเบิก-จาย การบันทึกทะเบียนคุม
(2) เกิดตนทุนหรือคาใชจายในการบริหารจัดการท่ีสูง
เชน ตนทุนคาวัสดุ ตนทุนในการจัดเก็บวัสดุ ตนทุนในการ
จัดซื้อ อีกทั้งวัสดุมีความเสี่ยงตอการลาสมัย เสื่อมสภาพ 
เนื่องจากไมมีการใชวัสดุในคลังรวมกันระหวางหนวยงาน/
ภาควิชาภายในคณะฯ และ (3) มีขอจํากัดในการรายงาน
ยอดคงเหลอืทีไ่มครบถวน เน่ืองจากวธิกีารบนัทึกทะเบยีนคมุ
ของบางหนวยงานฯ ไมตรงตามหลักการบัญชี คือ เม่ือ
จัดซื้อวัสดุในคลังแตละคร้ังจะมีจํานวนรายการวัสดุหลาย
รายการและมีปริมาณมาก แตมีการบันทึกการรับเขาและ
จายออกเพยีงครัง้เดยีว ซ่ึงการเบกิจายเพยีงครัง้เดยีวมิไดมี
การนําวัสดุดังกลาวไปใชใหหมดในคราวเดียวกัน โดยหลัก
การทีถ่กูตอง คอื เมือ่มกีารบนัทึกการรับเขาในทะเบียนคุม 
หากมีความตองการใชวัสดุในแตละครั้งจะตองบันทึกการ

เบกิจายเทากบัจาํนวนทีต่องการใชในขณะนัน้ ดงันัน้วธิกีาร
ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารคลังพัสดุภายใน
คณะฯ คือ “การจัดตั้งคลังพัสดุกลาง” ซึ่งผูวิเคราะหใน
ฐานะเจาหนาที่พัสดุสวนกลางของคณะฯ มีความสนใจ
วเิคราะห “การบรหิารคลงัพสัด”ุ กรณศีกึษา คณะเภสชัศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารคลังพัสดุของคณะฯ ตอไป

วัตถุประสงคในการวิเคราะห
 1. เพื่อเปนขอมูลในการบริหารคลังพัสดุของ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังพัสดุ
ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ขอบเขตของการวิเคราะห
 การวิเคราะหครัง้นีม้ขีอบเขตการวิเคราะหดงัตอ
ไปนี้
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา เปนการวิเคราะหการ
ดาํเนนิการ ดานการบรหิารพัสดขุองคณะฯ โดยมรีอบระยะ
เวลาจาํนวน 4 ปงบประมาณ คือ 2554-2557 ประกอบดวย
  1.1 ขัน้ตอนการรบัเขาและการจดัเกบ็วสัดุ
ในคลัง การเบิกจายวัสดุ การบันทึกทะเบียนคุม 
  1.2 ตนทุนของวัสดุในคลัง
  1.3 การจัดการคลังพัสดุเพื่อใหมีความ
พรอมในการจัดเก็บวัสดุ
 2. ขอบเขตดานสถานท่ี วิเคราะหเฉพาะหนวย
งานภายในคณะฯ จํานวน 7 หนวยงาน คือ สํานักงาน
เลขานุการคณะ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ภาควิชา
เภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 
และ ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 

ประโยชนการวิเคราะหตอการพัฒนางานในหนาที่
 การวิเคราะห การบริหารคลังพัสดุ กรณีศึกษา
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร มปีระโยชน
ตอการพัฒนางานในหนาที่ ดังนี้
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 1.  มีขอมูลในการบริหารคลังพัสดุของคณะฯ
 2.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังพัสดุของ
คณะเภสัชศาสตร ดังนี้
  2.1  ประหยดังบประมาณในการจดัซือ้วสัดุ
ในคลังภายในคณะฯ 
  2.2 ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจา
หนาที่พัสดุ
  2.3  คลงัพสัดมุคีวามเปนระเบยีบเรยีบรอย
 3. เปนเอกสารทางวชิาการสาํหรบัเปนแนวทาง
ในการวิเคราะหของหนวยงานอื่นตอไป

เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะห ประกอบดวย
เคร่ืองมือดังตอไปนี้
 1.  การจดักลมุวัสดุในคลงัตามระบบ ABC (ABC 
System Analysis) เพื่อจัดกลุมรายการวัสดุในคลังออก
เปนกลุมและจัดลําดับตามมูลคารวมของวัสดุในคลัง 
 2.  กิจกรรม 5 ส. เนื่องจากกิจกรรม 5 ส. 
สามารถสรางความเปนระเบียบเรียบรอย ขจัดวัสดุที่หมด
ความจาํเปนในการใชงาน ลดความสิน้เปลอืงในการใชพืน้ที ่
งายตอการคนหา สามารถควบคุมวัสดุคงเหลือไดงาย และ
ยังชวยใหการปฎิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุมีความสะดวก
รวดเร็ว
 3.  แผนภมิูกระบวนการทาํงาน (Flow Process 
Chart) เพือ่เก็บรวบรวมกระบวนการปฏิบตังิานการบริหาร
คลงัพัสด ุประกอบดวย การรบัและการจดัเกบ็ และการเบกิ
จายพัสดุ 
 4.  การพัฒนาระบบการเบิก-จายวสัดอุอนไลน 
เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการบันทกึการรับวัสดเุขาของเจาหนาท่ี
พัสดุ และการเบิกจายวัสดุจากคลังพัสดุของผูใชบริการ
 5.  โปรแกรมคอมพิวเตอร เพือ่จดัเกบ็ขอมูลการ
วิเคราะห การบันทึกและการคํานวณหาคาตาง ๆ
 6.  แบบประเมินการใชงานระบบการเบิก-จาย
วสัดอุอนไลน จากผใูชบรกิารเพือ่รบัทราบความคดิเหน็และ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชงานระบบการเบิก-จายวัสดุ
ออนไลน

ผลการดําเนินการ 
 ผลการดําเนินการพบวา
 1.  การใชระบบการจัดการวัสดุในคลัง ทําให
ทราบขอมูลการบริหารคลังพัสดุตามรายละเอียด ดังนี้
  1.1  การจัดกลุมตามระบบ ABC สามารถ
จดักลุมแยกตามมูลคาหมุนเวียนของวัสดุ ไดจาํนวน 3 กลุม 
เพือ่ใหสามารถบริหารจัดการวัสดไุดแตละกลุมทีส่าํคัญ เชน 
การจัดหาวัสดุอื่น ๆ ทดแทนเพ่ือลดปริมาณการใชงาน 
สามารถรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางท่ี 1  แสดงผลจากการจัดกลุมวัสดุตามระบบ ABC

ที่ กลุม มูลคา
หมุนเวียน
(บาท)

มูลคา
หมุนเวียน
(%)

จํานวน
(รายการ)

A 207,669.20 55.12 6
B 114,927.48 30.50 24
C 54,178.66 14.38 82

รวม 376,775.34 100 112

 จากตารางท่ี 1 แสดงผลจาการจัดกลุมวัสดุตาม
ระบบ ABC สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้
 - วสัดใุนคลงักลมุ A มจีาํนวน 6 รายการ มีมลูคา
การหมนุเวยีน 207,669.20 บาท คิดเปนรอยละ 55.12 ของ
มูลคาวัสดุทั้งหมด
 - วัสดุในคลังกลุม B มีจํานวน 24 มีมูลคาการ
หมุนเวียน 114,927.48 บาท คิดเปนรอยละ 30.50 ของ
มูลคาวัสดุทั้งหมด
 -  วัสดุในคลังกลุม C มีจํานวน 82 รายการ มี
มลูคาการหมุนเวียน 54,178.66 บาท คิดเปนรอยละ 14.30 
ของมูลคาวัสดุทั้งหมด
  1.2  วัสดุในคลังกลุมที่มีความเสี่ยงตอการ
ลาสมัยหรือหมดความจําเปนในการใชงาน เชน ผงหมึก
เคร่ืองพิมพ ใชนโยบายการจัดซื้อแบบทันเวลาพอดีหรือจัด
ซื้อเมื่อไดรับคําส่ัง ซึ่งมีมูลคาที่สูงขึ้นตามความตองการใช
ของแตละหนวยงาน
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  1.3  กลมุวสัดท่ีุนอกเหนือจากกลุม 1.1 และ 
1.2 เปนรายการวัสดทุีม่กีารจัดซ้ือเพ่ิม เพ่ือจัดเก็บเปนวสัดุ
ในคลงั เชน วสัดไุฟฟาและวทิย ุซึง่เดมิมกีารจัดซ้ือและเบกิ
จายใหกบัผใูชงานทนัท ีสงผลใหสามารถวางแผนการจดัซ้ือ
และเบิกจายตามความตองการทันที
 2.  การนํากิจกรรม 5 ส มาใชในการจัดการคลัง
พัสดุของสํานักงานเลขานุการคณะ ทําใหคลังพัสดุมีความ
เปนระเบียบเรียบรอยเพ่ิมขึ้น อุปกรณการจัดเก็บวัสดุมี
สภาพที่ดีขึ้น สามารถสะสางวัสดุท่ีไมจําเปนออกจากคลัง
พสัด ุเจาหนาทีพ่สัดปุฏบิตังิานไดความสะดวกมากข้ึน แสดง
ไดดังรูปที่ 1-2

รูปที่ 1 แสดงหองคลังพัสดุหลังการดําเนินการ

รูปท่ี 2 แสดงหองคลังพัสดุหลังการดําเนินการ

 3. การปรับปรุงผงัการจัดวางวัสดุ พบวา มกีาร
ใชประโยชนในพืน้ทีข่องคลงัพสัดเุพิม่ขึน้ โดยพืน้ทีร่วมของ
คลังพัสดุมีขนาด 16.34 ตารางเมตร สามารถใชประโยชน
ได โดยรวม จํานวน 15.70 ตารางเมตร แบงเปนพื้นท่ีทาง
เขา-ออกคลังพัสดุ จํานวน 0.77 ตารางเมตร พื้นที่สําหรับ
ทางเดินสําหรับปฏิบัติการ จํานวน 4.95 ตารางเมตร และ
พื้นที่สําหรับจัดเก็บวัสดุจํานวน 9.98 ตารางเมตร และ

สามารถลดพื้นที่ที่ไมกอใหเกิดประโยชนคงเหลือ 0.64 
ตารางเมตร แสดงไดดังรูปที่ 3 และตารางท่ี 2

รูปที่ 3 แสดงผังคลังพัสดุหลังดําเนินการ

ตารางที่ 2  แสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ภายในคลังพัสดุ
หลังการวิเคราะห

ที่ รายละเอียดการใชพื้นท่ีภายในคลังพัสดุ (ตารางเมตร)
พื้นท่ีทางเขา-ออกคลังพัสดุ 0.77

พื้นท่ีสําหรับทางเดินสําหรับปฎิบัติการ  4.95

พื้นท่ีสําหรับจัดเก็บวัสดุในคลัง 9.98

พื้นท่ีไมกอใหเกิดประโยชนในคลังพัสดุ 0.64

รวม 16.34

 4. การนําระบบการเบิก-จายวัสดุออนไลนมา
ใชในการบนัทกึทะเบยีนคมุ โดยการรบัฟงความคดิเหน็จาก
ผูใชบริการระบบการเบิก-จายวัสดุออนไลน พบวาระบบ
สามารถเขาใชงานไดงาย สามารถแสดงผลขอมูลไดอยาง
รวดเร็วอยูในระดับดมีาก ยกเวนการเขาใชงานของกลุมผูใช
บริการท่ีไมมีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอร ซึ่งตอง
ดําเนินการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ
มากขึ้น 

ผลการวิเคราะห 
 1.  ขอมูลการบริหารคลังพัสดุภายในคณะฯ 
  1.1 ตนทุนวัสดุในคลัง หลังการวิเคราะห
ทําใหตนทุนวัสดุในคลังของคณะฯ ลดลง เม่ือเปรียบเทียบ
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กบัปงบประมาณ 2554 และ 2555 โดยปงบประมาณ 2556 
ลดลงรอยละ 34.31 จากปงบประมาณ 2554 และลดลง
รอยละ 34.39 จากปงบประมาณ 2555 และปงบประมาณ 
2557 ลดลงรอยละ 20.65 จากปงบประมาณ 2554 และ 
ลดลงรอยละ 20.69 จากปงบประมาณ 2556 ซึ่งโดยเฉลี่ย
สามารถลดลงรอยละ 27.51 
  1.2 กระบวนการบริหารคลังพัสดุ พบวา 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน/ภาค
วิชาไดทั้งกระบวนการ ยกเวนสํานักงานเลขานุการคณะ
สามารถลดขัน้ตอนการปฏบัิตงิานตามกระบวนการของการ
บริหารคลังพัสดุ ดังนี้
   1)  กระบวนการรับและจัดเก็บวัสดุ 
จากเดิมมีจํานวน 13 ขั้นตอน มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
รวม 345 นาที คงเหลือ 12 ขั้นตอน และมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานรวม 305 นาที แสดงดังรูปที่ 3
   2)  กระบวนการเบิกจายวสัด ุจากเดิม
มีจํานวน 16 ขั้นตอน มีระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม 307 
นาที คงเหลือ 9 ข้ันตอน และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
รวม 235 นาที
 2. ประสทิธภิาพการบรหิารคลังพสัดเุพิม่ขึน้ คอื 
  2.1 ตนทุนวัสดุในคลัง โดยรวมลดลงเฉล่ีย
รอยละ 27.51 
  2.2  การใชประโยชนในพ้ืนที่คลังพัสดุ
มีอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 35.31
  2.3 ระยะเวลาการปฏบิติังานตามกระบวนการ
ของการบริหารคลังพัสดุ ลดลงทุกกระบวนการโดยเฉลี่ย
รอยละ 80.78

ขอเสนอแนะในการวิเคราะห 
 1.  การจดักลมุวัสดุในคลงัตามระบบ ABC (ABC 
System Analysis) ทําใหพบวามีวัสดุที่ตองใหความสําคัญ 
เชน กระดาษชําระมวนใหญ เปนวัสดุที่ มีมูลคาการ
หมุนเวียนสูงสุด และไมไดนํามาใชในงานสนับสนุนภารกิจ
หลักของคณะฯ โดยตรง ดังนั้นจึงควรหาแนวทางใหการ
ประหยัดการใชงาน เชน การใชผาเช็ดมือหรือการจัดหา
เคร่ืองเปาลมเพือ่ตดิตัง้ภายในหองนํา้เพ่ือลดปรมิาณการใช 
เปนตน

 2.  การนําระบบการใหเอกชนวางเคร่ืองพิมพ
เอกสาร (Printer) ภายในหนวยงานเปนอกีวธิกีารทีส่ามารถ
ลดตนทนุการจดัซ้ือวสัดุประเภทหมกึพมิพและคาใชจายใน
การบํารุงรักษาลงได
 3.  ควรหม่ันตรวจสอบสภาพวัสดุในคลังที่ลา
สมัยงาย หรือรายการที่มีความเคล่ือนไหวนอย เพราะหาก
ปลอยใหวัสดุดังกลาวอยูในคลังพัสดุนานเกินไป อาจสงผล
ถึงตนทุนในการดําเนินงานการบริหารคลังพัสดุได
 4.  ควรมกีารดาํเนนิการกจิกรรม 5 ส. อยางเปน
ประจําและตอเน่ือง เพื่อสรางความระเบียบเรียบรอยของ
หองคลงัพสัด ุสามารถตรวจสอบสภาพวสัดไุดอยางสะดวก 
การลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได 
 5. ควรมีการเปรียบเทียบคาใชจายในการ
บริหารคลังพัสดุของหนวยงาน ภายนอกเพ่ือนําผลการ
เปรยีบเทยีบมาใชในการบรหิารจดัการคลงัพสัดขุองคณะฯ 
ตอไป
 6.  การนาํเครือ่งมอืตาง ๆ  มาประยุกตใชในการ
บริหารคลังพัสดุใหเหมาะสมกับการปฎิบัติงานของเจา
หนาท่ีพัสดุ ซึ่งเทคนิคอยางหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับ
สถานการณอีกอยางหนึ่ง ดังนั้นคณะฯ อาจนําจุดเดนของ
เทคนิคตาง ๆ มาผสมผสานในสถานการณที่แตกตางกัน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน
  6.1 การเบิกจายวัสดุ โดยนําเทคนิคการจัด
สงแบบ Cross-docking มาประยุกตใช คือ การจัดสงวัสดุ
ทีส่ั่งซือ้ไปยงัหนวยงานภาควชิาโดยตรง ซ่ึงวธิกีารนีส้ามารถ
ลดภาระการจัดเก็บวัสดุ แตตองมีการวิเคราะหถึงรายการ
วัสดุที่สามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชได และปริมาณที่จะ
จัดสงแตละครั้งตองมีปริมาณที่ไมมากจนเกินไป หากมี
ปริมาณที่มากอาจทําใหเกิดคลังพัสดุยอย ๆ ได 
  6.2 การสัง่ซือ้โดยการกาํหนดระยะเวลาการ
จัดสงจากผูขาย เปนอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถลดภาระการ
จัดเก็บหรือลดปริมาณการใชพื้นที่ภายในคลังพัสดุ
   6.3 ควรมีการวิเคราะหถึงรายการวัสดุที่
จําเปนตองนํามาเปนวัสดุในคลังเพิ่มเติม โดยการคํานวณ
หาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัด เพื่อใหคณะฯ สามารถ
ควบคุมตนทนุการบรหิารของคณะฯ เปนขอมลูในการตดัสนิ
ใจเรื่องตาง ๆ ของผูบริหารได 
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 7. ควรมีการประชุมระหวางเจาหนาที่หนวย
งาน/ภาควิชาอยางสมํ่าเสมอ เพื่อหารือขอสรุปท่ีเหมาะสม 
เนื่องจากการจัดตั้งคลังพัสดุกลาง เปนการจัดซื้อวัสดุ
สําหรับใชในหนวยงาน/ภาควิชา จํานวน 7 หนวยงาน ดัง
นั้นความตองการวัสดุแตละรายการท่ีแตกตางจึงสามารถ
เกิดขึ้นได 
 8. ผลการประเมินการใชงานระบบการเบิก-
จายวสัดอุอนไลน แมวาจะมีระดบัคะแนนโดยรวมในระดบั
ดีมาก แตอยางไรก็ตามจะมีผูใชบริการกลุมที่ไมมีความ
ชาํนาญเร่ืองการใชคอมพวิเตอร เชน กลุมแมบาน และมกีาร
อบรมการใชงานเพิ่มเติมใหกับผูใชบริการกลุมนี้แลวก็ตาม 
การสรางเมนูสําหรับทดลองการใชงานระบบการเบิก-จาย 
ก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผูใชบริการกลุมดังกลาวมี
ความชํานาญในการใชงานมากขึ้น 
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