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บทคัดย่อ
สาระนิพนธ์น้ ีเป็ นการประยุกต์ใช้ ระบบลีนในศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเปล่าและลดเวลาในขณะนักศึกษาเข้ ามาใช้ บริการงาน
ทะเบียนการศึกษาและงานการเงินของศูนย์บริการนักศึกษา โดยเริ่มจากเก็บข้ อมูลตั้งแต่แผนผัง
ของศูนย์บริการนักศึกษา ประเภทของงาน กระบวนการของแต่ละงาน เวลาและความถี่การเข้ าใช้
บริ การ ซึ่ งได้ ข้อสรุ ปว่ า กระบวนการหรื องานในศูนย์บริ การนั กศึกษาที่นามาลดความสูญเปล่ า
ได้ แก่ กระบวนการชาระเงินค่าเทอม/ค่าบารุงรักษา และ ขอเอกสารทางการศึกษา จากนั้นทาการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า เวลารอบการใช้ บ ริ ก ารของนั ก ศึ ก ษาของการช าระเงิ น ค่ า เทอม/ ค่ า
บารุงรักษาและการขอเอกสารทางการศึกษาเท่ากับ 968.2 วินาที และ 1116.6 วินาที ตามลาดับ
และเวลาที่สญ
ู เปล่าของทั้ง 2 กระบวนการ คือ การรอคิว หลังจากนั้นสามารถสรุปความสูญเปล่าที่
เกิดขึ้นได้ ดังนี้ 1.) ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคิว 2.) ความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
มากเกินไป และ 3.) ความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนทางานที่ทาแล้ วไม่เกิดคุณค่า จากความสูญ
เปล่าที่ได้ มาทาการหาสาเหตุท่กี ่อให้ เกิดขึ้นด้ วยแผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
จึงได้ สาเหตุท่กี ่อให้ เกิด คือจานวนนักศึกษาใช้ บริการมีจานวนมาก จานวนเจ้ าหน้ าที่ไม่เพียงพอ
และขั้นตอนการทางานมีความยุ่งยาก หลังจากนั้นทาการหาแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขด้ วยการ
เพิ่ มจ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ลดเคาร์ เ ตอร์ บ ริ ก าร และสุดท้ า ยคื อ การตั ด กิจ กรรมจ าพวกการกรอก
แบบฟอร์ม การพิมพ์ใบเสร็จชาระเงินเป็ นต้ น ส่งผลให้ เวลารอบการใช้ บริการของนักศึกษาของ
การชาระเงินค่าเทอม/ ค่าบารุงรักษาและการขอเอกสารทางการศึกษาเท่ากับ 539.6 วิ นาที และ
801.6 วินาที ตามลาดับ
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Abstract
This thesis is an application of lean system in the student service center, Dhurakij
Pundit University. The purpose is reducing the wastage and reducing time while the students
come to be the client of registration work and financial of student service center, we need to
start from collecting data from the map of the Student Services Center, the type of work, the
process of each work, time and frequency of access to the service. We can concluded that the
process or work in the student services center that can helps to reduce the wastage are
including the process of paying for tuition / maintenance fees and requesting educational
documents. Then analyze the data, it was found that the students’ duration of payment of
tuition fees / maintenance fees and requesting academic documents was 968.2 seconds and
1116.6 seconds consecutively. And the wastage time of both processes, which is to wait in
the queue, after that can summarize about the wastage as follows 1.) The wastage caused by
waiting in queue 2.) The wastage caused by excessive movement and 3.) The wastage caused
by work processes that do not have value. From the wastage that we got for finding the causes
that cause to be the cause and effect diagram, it cause to the huge numbers of student but
lack of the officer and there are the complicated process of work. Therefore, we suppose to
find the solutions to improve for increasing the number of officer and reduce the service
counter. Finally, cutting out unnecessary activities such as fill out the form, printing payment
receipts etc. It effect to the students’ duration of paying for tuition / maintenance fees and
requesting educational documents are going to be 539.6 seconds and 801.6 seconds
consecutively.
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1. บทนา
มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิจ บั ณ ฑิต ย์ เป็ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน 1 ใน 5 แห่ ง แรกใน
ประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้ อมกับ วิทยาลัยเกริ ก วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยไทยสุริยะ และ
วิทยาลัยพัฒนา และเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ รับรอง ISO 9001 : 2008 ทั้ง
ระบบ ทุกคณะวิชา ทุกหน่วยงาน ในองค์กร มหาวิทยาลัยถือเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีสภาวะแวดล้ อม
สวยงามที่สดุ แห่งหนึ่งของสถานศึกษาในประเทศไทย ปัจจุบัน เปิ ดการเรียนการสอนใน 6 คณะ 6
วิทยาลัย อีกทั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีหน่วยงานภายในอีกหลายหน่วยงาน
ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ เป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญ ซึ่งศูนย์บริการนักศึกษา จะเป็ นจุดบริการในด้ านงานทะเบียนการศึกษาและการเงิน
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา โดยงานทะเบี ย นการศึ ก ษาจะให้ บ ริ ก าร คื อ ตารางสอน ตารางสอบ การ

ลงทะเบียนต่างๆ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา เป็ นต้ น และการเงินจะให้ บริการในส่วนของ
การรั บ ชาระเงิน ในบางรายการ เช่ น ค่ า เทอม ค่ า เอกสารสาคัญ ทางการศึ กษา เป็ นต้ น อีกทั้ง
ศูนย์บริ การนักศึกษายังรวบรวมปั ญหาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษาที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย
เหตุผลดังกล่ าวศูนย์บริ การนักศึกษาพบปั ญหาหลายเรื่ อง เช่ นกระบวนการการใช้
บริการของนักศึกษามีความยุ่งยาก ซับซ่อน หลายกระบวนการ และมีการรอคอยมากเกินไปใน
กรณีท่มี ีนักศึกษาเข้ ามาใช้ บริการเป็ นจานวนมาก ผู้วิจัยจึงมองเห็นปั ญหาที่เกิด จึงจะประยุกต์ใช้
ระบบลีนในกระบวนการการใช้ บริการของนักศึกษา เพื่อลดความสูญเปล่าของกระบวนการ

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ อ ลดความสูญ เปล่ า และลดเวลาในขณะนั กศึ ก ษาเข้ า มาใช้ บ ริ การงานทะเบี ย น
การศึกษาและงานการเงินของศูนย์บริการนักศึกษา

3. ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาเฉพาะงานทะเบียนการศึกษาและงานการเงินของศูนย์บริการนักศึกษาเท่านั้น
โดยศึกษาขั้นตอนการเข้ าใช้ บริการของนักศึกษา พร้ อมทั้งสารวจสภาพปั จจุบัน เก็บข้ อมูลก่อน
ปรับปรุง กาหนดแนวทางการปรับปรุง โดยใช้ ระบบแบบลีน

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 สามารถลดความสูญเปล่าได้
4.2 สามารถลดเวลาการเข้ าบริการและขั้นตอนเข้ าบริการ

5. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1 ทฤษฎี
5.1.1 การผลิตแบบลีน คือ “การใช้ หลักการชุดหนึ่งในการระบุและกาจัดความ
สูญเปล่า เพื่อส่งมอบสินค้ าที่ลูกค้ าต้ องการ และทันเวลา”หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ลีน คือ ปรัชญาใน
การผลิต ที่ถือว่า ความสูญเปล่า (Waste) เป็ นตัวทาให้ เวลาที่ใช้ ในการผลิตยาวนานขึ้น และควรมี
การนาเทคนิคต่างๆ มาใช้ ในการกาจัดความสูญเปล่าเหล่านั้นออกไป โดยมีการจาเเนกกิจกรรม
ออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้ แก่ กิจกรรมที่ทาให้ เกิดคุณค่า (Value Added Activity: VA) กิจกรรมที่
ไม่ทาให้ เกิดคุณค่า (Non Value Added Activity. NVA) และกิจกรรมที่มีความจาเป็ นแต่ไม่ ทา
ให้ เกิดคุณค่า (Necessary Non Value Added: NNVA) (Ohno, 1997)
5.1.2 ความสูญเปล่ า 8 ประการ ได้ แก่ 8 ประเภท คือ 1) การผลิ ตที่มากเกิน
(Overproduction) 2) การรอคอย (Waiting) 3) การขนส่ง (Transportation) 4) กระบวนการที่

ท าเล้ ว ไม่ เ กิ ด คุ ณ ค่ า (No Value Added Processing) 5) สิ น ค้ า คงคลั ง ที่ ม ากเกิ น ไป (Excess
Inventory) 6) ของเสีย (Defects) 7) การเคลื่อนไหวที่มากเกินไป (Excess Motion) 8) ความคิด
สร้ างสรรค์ของทีมงานที่ไม่ได้ นามาใช้ ประโยชน์ (Non-utilized Talent) (Ohno, 1997)
5.1.3 การศึ ก ษาวิ ธี ก ารท างาน (Method Study) หมายถึ ง การศึ ก ษาวิ ธีก าร
ทางานจากการบันทึก และวิเคราะห์วิธีการทางานขององค์กรที่กาลังทาอยู่ เพื่อเสนอวิธีการทางาน
แบบใหม่ อ ย่ า งมี ร ะบบ และประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล การศึกษาวิ ธีการทางานจะช่ วยให้ เกิดการปรับปรุงกระบวนการในการทางาน ให้ มี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล, 2530)
5.1.4 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) แผนภูมิชนิดนี้เน้ นที่การ
แสดงถึ งกิจ กรรมต่ า ง ๆ ที่เ กิดขึ้ น ในระหว่ า งการทางาน ได้ แ ก่ การทางาน การเคลื่ อ นที่ การ
ตรวจสอบ การรอ และการเก็บคงคลัง โดยจะแสดงเวลาและระยะทางที่เกี่ยวข้ องกับแต่ละกิจกรรม
ดังกล่าวด้ วย (ณัฏฐพงศ์ สอนสุวิทย์ และรังสรรค์ เลิศในสัตย์, 2550)
5.1.5 แผนภาพสาเหตุและผลมาใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่ อหาสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการใช้ กราฟในการแสดงผลจากการเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ผลของงานวิจัย
(วันรัตน์ จันทกิจ, 2546)
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กอบกุล สุวลักษณ์ (2560) ได้ ทาการศึกษาสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็ นหนึ่งในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ได้ รับคัดเลือกเป็ นหน่วยงานนาร่องในการนาเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาใช้ ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งในการ
นี้ห้องสมุดได้ มีการพั ฒนาคุณภาพการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาระบบ
Lean enterprise มาประยุกต์ใช้ เพื่ อลดกิจกรรมที่สูญเปล่ าหรื อไม่เกิดประโยชน์ในการให้ บริ การ
ในการศึกษานี้เป็ นการประยุกต์ใช้ Lean กับกระบวนการทาวารสารเย็บเล่ม (Bound Periodicals)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดทาวารสารเย็บเล่ ม และนาระบบ
Lean มาใช้ ในการออกแบบปรับปรุงกระบวนการจัดทาวารสารเย็บเล่มให้ ดีย่งิ ขึ้น โดยมีข้นั ตอนคือ
1) ศึกษา อบรมให้ ความรู้แก่บุคลากร 2) ศึกษากระบวนการทั้งหมด 3) สร้ างแผนภาพเพื่อระบุ
ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ 4) ค้ นหาขั้นตอนที่เกิดความสูญเปล่า 5) เสนอแนวทางแก้ ไข ซึ่งหลังจาก
ผ่านกระบวนการ Lean แล้ วพบว่าเดิมขั้นตอนการทางานใช้ เวลาดาเนินการทั้งสิ้น 1,622 นาที
ลดลงเหลือ 1,494 นาที ประหยัดเวลาได้ 128 นาที และสามารถลดระยะทางจากเดิม 220 เมตร
มาเป็ น 40 เมตร ลดลง 180 เมตร ซึ่ง ทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การวารสารเย็บเล่ มได้
รวดเร็วขึ้น และอาจเกิดความพึงพอใจในการใช้ บริการสูงขึ้น กระบวนการ Lean นี้ ควรมีการทาซา้
อย่างต่อเนื่องเพื่ อปรั บปรุงการบริ การ รวมถึงขยายขอบเขตไปใช้ กับกระบวนการอื่น เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการบริการของห้ องสมุดให้ สงู ที่สดุ

สุวั ฒน์ งามดี (2560) ได้ ทาการบริ หารแผนกลยุ ทธ์ คือการติดตามผลการ
ดาเนินงานของตัวชี้วัด ซึ่งจะทาให้ แผนกลยุทธ์สามารถบรรลุ ได้ ตามเป้ าหมาย การค้ นคว้ าอิสระนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ลดเวลานาในกระบวนการรายงานผลตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ แนวคิดลีน การเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรายงานข้ อมูลตัวชี้วัด
ได้ ทาในเดือนมีนาคม2560 นามาเขียนผังการไหลของงาน แล้ ววิ เคราะห์ กระบวนการที่สร้ า ง
คุณค่า กระบวนการที่ไม่สร้ างคุณค่าแล้ วจึงปรั บปรุงกระบวนการด้ วยเทคนิคอีซีอาร์เอส เพื่ อตัด
งานที่ไม่ สร้ า งคุ ณ ค่ า ออก รวบงานที่สามารถท าร่ ว มกัน ได้ จั ดเรี ย งระบบท างานใหม่ และการ
ปรับปรุงกระบวนการทางานให้ ง่ายขึ้น แก้ ปัญหาขั้นตอนทางานที่เป็ นคอขวดและเพิ่มความรวดเร็ว
ในการทางานด้ วยเทคนิคการควบคุมด้ วยสายตา แล้ วจึงจัดทากระบวนการรายงานผลตัวชี้วัดขึ้น
ใหม่หลังการปรับปรุง ผลการศึกษาและปรับปรุงการทางานพบว่า ขั้น ตอนการรายงานผลตัวชี้วัด
ลดลงจาก 37 ขั้นตอนเหลือ 9 ขั้นตอน คิดเป็ นร้ อยละ 75.68 และเวลานาลดลงจาก 2,630 นาที
เหลือ 765 นาที คิดเป็ นร้ อยละ 70.91และได้ จัดทาเป็ นมาตรฐานการทางานเพื่ อใช้ เป็ นแนว
ทางการในการทางานในองค์กร

6. วิธีดาเนินงานวิจยั
ในงานวิจัยนี้ มีวิธีการดาเนินงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้ อมูลเบื้องต้ น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุ ความสูญเปล่ าที่เกิดขึ้น และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ ไข
6.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยเก็บข้ อมูลด้ วยการไปสารวจจากลงพื้นที่จริ ง
บันทึกข้ อมูลผ่านวีดีโอ และจดบันทึก โดยสุ่มข้ อมูลตัวอย่างจานวน 10 ตัวอย่าง เป็ นระยะเวลา 1
เดือนในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งข้ อมูลที่ทาการเก็บคือ แผนผังของศูนย์บริการนักศึกษา ขั้นตอน
กระบวนการการใช้ บริการของนักศึกษาของแต่ละกระบวนการ เวลาการเข้ าใช้ บริการของนักศึกษา
และความถี่ ก ารเข้ าใช้ บริ ก ารของนั ก ศึ กษา จากนั้ น น าข้ อมู ลมาเขียนแผนภูมิกระบวนการไหล
(Flow Process Chart) และสรุปเวลาการทางานของแต่ละงาน แสดงดังตารางที่ 1 เพื่อนามาทา
การวิเคราะห์ต่อไป โดยนาหลักการผลิตแบบลีน มาประยุกต์ใช้ ให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดย
มุ่งเน้ นการลดความสูญเปล่าและลดเวลาของกระบวนการ

ตารางที่ 1 สรุปเวลาการทางานของแต่ละงาน
งานด้ านทะเบียนการศึกษา (s)
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ขอเอกสารทางการศึกษา
ยื่นแบบคาร้ องทั่วไป
ลงทะเบียน
ถอนรายวิชา (W)
รักษาสภาพระดับบัณฑิตศึกษา
ลาพักการเรียน
ลาออก

1447 (24.12 นาที)
1116.6 (18.61 นาที)
304 (5.07 นาที)
908.8 (15.15 นาที)
600.5 (10.01 นาที)
408 (6.80 นาที)
498.8 (8.31 นาที)
650 (10.83 นาที)

งานด้ านการเงิน (s)
ชาระเงินค่าเทอม/ ค่าบารุงรักษา
ชาระเงินค่าประกันภัย

968.2 (16.14 นาที)
612.9 (10.22 นาที)

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเลือกกระบวนการที่มีความถี่ของการใช้ บริการของ
นักศึกษา เพื่อมาลดความสูญเปล่า ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้ อมูลความถี่ของการใช้ บริการของนักศึกษาแสดง
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ความถี่ของการใช้ บริการของนักศึกษามา

จากรูปพบว่า กระบวนการทางานมีความถี่ท่มี ากสุดอยู่ 2 กระบวนการคือ การชาระ
เงินค่าเทอม/ค่าบารุงรั กษา และขอเอกสารทางการศึกษา หลังจากนั้นนากระบวนการทั้ง 2 มา
เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ (Flow Diagram) แสดงดังภาพที่ 2 และ 3 ตามลาดับ พร้ อมทั้งเก็บ
ข้ อมูลเวลาที่สูญเสียจากขั้นตอนหรือกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการทั้ง 2 กระบวนการ แสดงดัง
ตารางที่ 2

ภาพที่ 2 แผนภาพการเคลื่อนที่ของการชาระเงินค่าเทอม/ค่าบารุงรักษา

ภาพที่ 3 แผนภาพการเคลื่อนที่ของการขอเอกสารทางการศึกษา

ตารางที่ 2 เวลาที่สูญ เสียจากขั้ นตอนหรื อกิจกรรมต่ างๆ ของกระบวนการของเดื อ นธันวาคม
2562
การชาระเงินค่าเทอม/ค่า
การขอเอกสารทาง
ขั้นตอน/กิจกรรม (วินาที)
บารุงรักษา
การศึกษา
กรอกแบบฟอร์ม
147
รอการทางานของเครื่องปริ้น
90
เตอร์
รอคิว
167.1
453
รอเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ

121.4

77

การเดินไปเคาร์เตอร์การเงิน

-

76.5

การเดินไปเคาร์เตอร์ทะเบียน

-

91.5

รอรับใบเส็จ/ใบนัด

60

45

รวม

438.5 (7.31นาที)

890 (14.83นาที)

จากตารางพบว่ าเวลาที่สูญ เสียของการชาระเงิน ค่ าเทอม/ค่าบารุ งรั กษานั้น มีเ วลา
เท่ากับ 438.5 วินาที (7.31 นาที) และเวลาที่สูญเสียของการขอเอกสารทางการศึกษานั้นมีเวลา
เท่ากับ 890 วินาที (14.83 นาที) อีกทั้งขั้นตอนหรื อกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการทั้ง 2 ที่
ก่อให้ เกิดความสูญเปล่าคือ การรอคิว
6.3 ระบุความสูญเปล่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุป โดยแยกตามชนิดของความ
สูญเปล่าได้ ว่า
6.3.1 ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคิวเข้ าใข้ บริการของนักศึกษา
6.3.2 ความสูญเปล่ าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวมากเกินไป สาหรับกระบวนการของ
การขอเอกสารทางการศึกษา
6.3.3 ความสูญเปล่ าที่เกิดจากกระบวนการทางานที่ทาแล้ วไม่เกิดคุณค่า เช่ น การ
กรอกแบบฟอร์มต่างๆ การให้ พิมพ์ใบเสร็จชาระเงิน เป็ นต้ น
หลั ง จากนั้ น น ามาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาสาเหตุ ท่ีก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เปล่ า ด้ ว ยการใช้
แผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่ก่อให้ เกิดความสูญเปล่า
6.4 แนวทางการปรับปรุง
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งหมด สามารถหาแนวทางการปรั บปรุงแก้ ไขเพื่ อลด
ความสูญเปล่าและลดเวลาของกระบวนการ ดังนี้
6.4.1 ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคิวเข้ าใข้ บริการของนักศึกษา สาเหตุท่เี กิด
การรอคิว คือ การที่มีนักศึกษามาใช้ บริการจานวนมาก และจานวนเจ้ าหน้ าที่ไม่เพียงพอ สามารถ
แก้ ไขปัญหา โดยการเพิ่มจานวนเจ้ าหน้ าที่ในเวลาที่มีนักศึกษาเข้ ามาใช้ บริการจานวนมาก
6.4.2 ความสูญเปล่ าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวมากเกินไป สาหรับกระบวนการ
ของการขอเอกสารทางการศึกษา สาเหตุเกิดจากขั้นตอนการทางานมีความยุ่งยาก และมีการเดิน
ไปเดินมาระหว่างเคาร์เตอร์ ทะเบียนกับการเงิน แก้ ไขปั ญหาด้ วยการลดให้ เหลือการทางานแค่
เคาร์เตอร์เดียว กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ 1 คนทางานทั้ง 2 ด้ าน คือ งานด้ านทะเบียนและด้ านการเงิน
6.4.3 ความสูญ เปล่ า ที่เ กิดจากกระบวนทางานที่ทาแล้ วไม่ เ กิดคุ ณ ค่ า คื อ การ
กรอกแบบฟอร์มและการพิมพ์ใบเสร็จชาระเงิน แก้ ไขปั ญหาด้ วยการตัดขั้นตอนการทางานหรือ
กิจกรรมนี้ไปเลย แล้ วให้ นักศึกษากดบัตรคิวแล้ วแจ้ งความประสงค์ในสิ่งที่นักศึกษาต้ องการได้
เลย

7. ผลการศึกษา
จากวิธดี าเนินการวิจัย สามารถได้ ผลการศึกษาหลังการปรับปรุงดังนี้
7.1 สามารถเขี ย นแผนภู มิ ก ระบวนการไหล (Flow Process Charts) หลั ง การ
ปรับปรุง แสดงดังตารางที่ 3 โดยที่เวลาการใช้ บริการของกระบวนการชาระเงินค่าเทอม/ค่าบารุง

ศึกษาลดลง เท่ากับ 539.6 วินาที (9.00 นาที) และเวลารอบการใช้ บริการของกระบวนการขอ
เอกสารทางการศึกษาลดลง เท่ากับ 801.6 วินาที (13.36 นาที)
ตารางที่ 3 แผนภูมิกระบวนการไหลหลังปรับปรุง

7.2 สามารถเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ใหม่ได้ แสดงดังภาพที่ 5 และ 6 โดยที่ข้ันตอน
หรทอกระบวนการใช้ บริการนักศึกษาลดลง

ภาพที่ 5 แผนภาพการเคลื่อนที่ของการชาระเงินค่าเทอม/ค่าบารุงรักษา

ภาพที่ 6 แผนภาพการเคลื่อนที่ของการขอเอกสารทางการศึกษา

7.3 สามารถเปรียบเทียบเวลาเข้ าใช้ บริการนักศึกษาก่อนและหลังปรับปรุง แสดงดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบเวลาก่อนและหลังปรับปรุง
ก่อนปรับปรุง
การชาระเงินค่าเทอม/ค่า
968.2 วินาที
บารุงรักษา
(16.14 นาที)
1116.6 วินาที
ขอเอกสารทางการศึกษา
(18.61 นาที)

หลังปรับปรุง
539.6 วินาที
(9.00 นาที)
801.6 วินาที
(13.36 นาที)

% การลดลง
44.3%
13%

8. สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาและดาเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ นาระบบลีนมาประยุกต์ใช้ ในศูนย์บริ การ
นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ยธุร กิจ บั ณ ฑิตย์ เริ่ มจากศึ กษาและเก็บ รวบรวมข้ อมู ล โดยศู น ย์บ ริ ก าร
นักศึกษามีงานทั้งหมด 2 ด้ าน คือ งานด้ านทะเบียนศึกษาและงานด้ านการเงิน จากนั้นใช้ ข้อมูล
ความถี่การเข้ าใช้ บริการในช่วงเดือนธันวาคม 2562 เลือกกระบวนการเพื่อนามาลดความสูญเปล่า
และเวลาการเข้ าใช้ บริการ ซึ่งกระบวนการที่ได้ คือ การชาระเงินค่าเทอม/ ค่าบารุงรักษาและการ
ขอเอกสารทางการศึกษา โดยที่เวลาการใช้ บริ การของนั กศึ กษาของการชาระเงินค่ าเทอม/ ค่ า
บารุงรักษาและการขอเอกสารทางการศึกษาเท่ากับ 968.2 วินาที (16.14 นาที) และ 1116.6
วินาที (18.61 นาที) ตามลาดับ หลังจากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสูญเปล่า ทาให้ พบ
เวลาที่สูญเปล่าของทั้ง 2 กระบวนการ คือ การรอคิว และสามารถสรุปความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นได้
ดังนี้ 1.) ความสูญเปล่ าที่เกิดจากการรอคิวเข้ าใข้ บริ การของนักศึกษา 2.) ความสูญเปล่ าที่เกิด
จากการเคลื่อนไหวมากเกิน ไปสาหรั บกระบวนการของการขอเอกสารทางการศึกษา และ 3.)
ความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนทางานที่ทาแล้ วไม่เกิดคุณค่า
เมื่อได้ ความสูญเปล่ าแล้ ว ทางผู้วิจัยได้ นาแผนภูมิเหตุแ ละผล (Cause and Effect
Diagram) มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาสาเหตุ ท่ีก่ อ ให้ เกิดความสูญ เปล่ า หลั งจากนั้ น ก็หาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ ไขด้ วยการ 1.) เพิ่มจานวนเจ้ าหน้ าที่เพื่อลดการรอคิวเมื่อมีนักศึกษาเข้ ามาใช้ บริการ
ในปริมาณมาก 2.) ลดเคาร์เตอร์รับบริการเพื่อลดการเคลื่อนไหวมากเกินไป และสุดท้าย 3.) การ
ตัดกิจกรรมจาพวกการกรอกแบบฟอร์ม การพิมพ์ใบเสร็จชาระเงินเป็ นต้ น เพื่อลดกระบวนการ
หรือกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่า ส่งผลให้ เวลาการใช้ บริการของนักศึกษาของการชาระเงินค่าเทอม/
ค่าบารุงรักษาและการขอเอกสารทางการศึกษาเท่ากับ 539.6 วินาที (9.00 นาที) และ 801.6
วินาที (13.36 นาที) ตามลาดับ
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