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 ชลิดา สิทธิศักดิ์ :  การพัฒนาระบบงานวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีนของ         
หนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: อ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก. 91 หนา. 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิด
ลีน ของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริ ราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการบริการจัดการระบบงานคลังวัสดุและสารเคมี 
ในการพัฒนากระบวนการจัดการระบบวัสดุและสารเคมีสําหรับนําไปใชในการปฏิบัติงานประจํา โดย
ใชกระบวนวิธีการวิจัยเอกสาร รวมกับการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูล ที่เกี่ยวของกับระบบลีน
และทฤษฎีเชิงระบบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  การสนทนากลุม การระดมสมอง การ
บันทึกภาพ กลุมผูใหขอมูลหลัก จํานวน 17 คน  
 ผลการวิจัยพบวาจากการวิจัยเอกสารจะไดแนวทางในการปฏิบัติงานวัสดุและสารเคมี
ภายใตแนวคิดลีนตามทฤษฎีเชิงระบบ และเม่ือนํามาสังเคราะหรวมกับความเห็นของผูใหขอมูลหลัก
พบวาหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ควรจัดทําผัง
กระบวนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนมีความตอเนื่อง ลดการทํางานซ้ํา การรอคอย ลดวัสดุคงคลัง และ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่อง จึงจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ลดความ
สูญเปลา และมีประสิทธิภาพตามแนวคิดลีน 
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The objectives of this research were to study the functional process of 

materials and chemical under lean thinking of Division of Molecular Genetics, 

Department of Research and Development, Faculty of Medicine, Mahidol University, 

and study the problems  in the management of material and chemical working 

system for the application in routine operation. The research was made by using the 

documentary research, focus group, and data analysis related to the Lean System 

and systematic theory. The research tools were the group interview, brainstorming, 

and picture recording. The group of persons giving the main information consists of 

17 persons.  

According to the research’s result, it was found that the documentary 

research will used the guidelines for the functional process of materials and 

chemical within the Lean Concept following the systematic theory. When it was 

synthesized with the opinion of the persons giving the key information, it was found 

that Division of Molecular Genetics, Department of Research and Development, 

Faculty of Medicine, Mahidol University should make the clear and continual diagram 

on the functional process in order to reduce the repetitiveness, waiting, inventory, 

and continually improve the process. This will lead to the systematical operation to 

reduce the waste and create the efficiency following the Lean Concept.  
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งานวิจัยนี้ จะสําเร็จละลวงไปไมไดหากปราศจากคณาจารยทุกทานที่ไดชี้แนะแนวทางให
ผูวิจัยสามารถทําศึกษาไดครบถวนถูกตองทุกกระบวนการ ในโอกาสน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการวิทยานิพนธ พรอมทั้งชวยให
ความกระจางในระเบียบวิธีวิจัยแกผูศึกษา กราบขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ 
กรรมการ และอาจารย ดร. ธีระวัฒน จันทึก กรรมการและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่คอยให
คําปรึกษาแนะนําแกผูวิจัยดวยความเมตตากรุณา ชวยใหผูวิจัยเกิดการเรียนรู ทําใหการวิจั ยในคร้ังนี้
สําเร็จสมบูรณ  ยังความซาบซึ้งใจแกผูวิจัยเปนอยางยิ่ง ความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยจะนําไปใช
ประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนในภายหนาสืบไป 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาบุคลากร ขอบพระคุณอาจารยนายแพทยชนินทร ลิ่มวงศ หัวหนาหนวย
อณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่ใหโอกาสผูวิจัยไดศึกษาตอ
ในระดับมหาบัณฑิต ขอบคุณอาจารย ดร.วรรณา ทองนพคุณ หัวหนาหองปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร
และเพ่ือนรวมงานที่ใหความรวมมืออยางจริงจัง และจริงใจ โดยเสียสละเวลาอันมีคาในการสนทนากลุม 
ระดมสมอง ใหความคิดเห็นในส่ิงที่มีประโยชนตอการปรับปรุงการจัดทํากระบวนการพัฒนาระบบงาน
วัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีนของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร  
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกราบของพระคุณบิดามารดาท่ีมอบชีวิตและความอุตสาหะ
ใหแกผูวิจัย สิ่งเหลานี้เปนความประทับใจที่จะอยูในความทรงจําตลอดไป 

ทายที่สุด ขอขอบคุณครอบครัว ผูซึ่งคอยใหกําลังใจ และชวยดูแลประคับประคองใหผูวิจัย
มีกําลังใจในการฟนฝาอุปสรรคตางๆ จนสําเร็จลุลวง จนสามารถบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตั้งไวไดในท่ีสุด 
ผูวิจัยตระหนักไดวาความรัก ความเขาใจ การดูแลเอาใจใสความรูสึกซึ่งกันและกัน เปนสิ่งมีคาสูงสุดที่
เรามีใหกัน และรูสึกปติเปนอยางย่ิงที่ไดรับสิ่งมีคานี้จากบุคคลผูเปนที่รักมาโดยตลอด ดั งนั้นผูวิจัย     
ขอยกความดีทั้งหมดใหกับทุกทานที่ไดกลาวถึงในขางตน หากงานวิจัยในคร้ังนี้สามารถกอใหเกิด
ประโยชนไมวาดานใดก็ตาม สวนขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอนอมรับไว              
แตเพียงผูเดียว 
 
 
 
 

 

ฉ 


