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บทคดัย่อ 

สาระนิพนธน้ี์เป็นการประยุกต์ใช้ระบบลีนในศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความสญูเปล่าและลดเวลาในขณะนักศึกษาเข้ามาใช้บริการงาน

ทะเบียนการศึกษาและงานการเงินของศูนย์บริการนักศึกษา โดยเร่ิมจากเกบ็ข้อมูลตั้งแต่แผนผัง

ของศูนย์บริการนักศึกษา ประเภทของงาน กระบวนการของแต่ละงาน เวลาและความถี่การเข้าใช้

บริการ ซ่ึงได้ข้อสรุปว่า กระบวนการหรืองานในศูนย์บริการนักศึกษาที่น ามาลดความสูญเปล่า 

ได้แก่ กระบวนการช าระเงินค่าเทอม/ค่าบ ารุงรักษา และ ขอเอกสารทางการศึกษา จากน้ันท าการ

วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าเวลารอบการใช้บริการของนักศึกษาของการช าระเงินค่าเทอม/ ค่า

บ ารุงรักษาและการขอเอกสารทางการศึกษาเท่ากบั 968.2 วินาท ีและ 1116.6 วินาท ีตามล าดับ 

และเวลาที่สญูเปล่าของทั้ง 2 กระบวนการ คือ การรอคิว หลังจากน้ันสามารถสรุปความสญูเปล่าที่

เกดิขึ้นได้ดังน้ี 1.) ความสญูเปล่าที่เกดิจากการรอคิว 2.) ความสญูเปล่าที่เกิดจากการเคล่ือนไหว

มากเกินไป และ 3.) ความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนท างานที่ท  าแล้วไม่เกิดคุณค่า จากความสญู

เปล่าที่ได้มาท าการหาสาเหตุที่ก่อให้เกดิข้ึนด้วยแผนภมิูเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

จึงได้สาเหตุที่ก่อให้เกิด คือจ านวนนักศึกษาใช้บริการมีจ านวนมาก จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

และขั้นตอนการท างานมีความยุ่งยาก หลังจากน้ันท าการหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขด้วยการ

เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ ลดเคาร์เตอร์บริการ และสุดท้ายคือการตัดกิจกรรมจ าพวกการกรอก

แบบฟอร์ม การพิมพ์ใบเสร็จช าระเงินเป็นต้น ส่งผลให้เวลารอบการใช้บริการของนักศึกษาของ

การช าระเงินค่าเทอม/ ค่าบ ารุงรักษาและการขอเอกสารทางการศึกษาเท่ากับ 539.6 วินาท ีและ 

801.6 วินาท ีตามล าดับ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*   นักศึกษาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการทางวิศวกรรม  มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**  ที่ปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก 



 

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. บทน า 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกใน

ประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้ นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยไทยสุริยะ และ

วิทยาลัยพัฒนา และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO 9001 : 2008 ทั้ง

ระบบ ทุกคณะวิชา ทุกหน่วยงาน ในองค์กร มหาวิทยาลัยถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาวะแวดล้อม

สวยงามที่สดุแห่งหน่ึงของสถานศึกษาในประเทศไทย ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน 6 คณะ 6 

วิทยาลัย อกีทั้งมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ มีหน่วยงานภายในอกีหลายหน่วยงาน 

ศูนย์บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหน่วยงานหน่ึงที่ มี

ความส าคัญ ซ่ึงศูนย์บริการนักศึกษา จะเป็นจุดบริการในด้านงานทะเบียนการศึกษาและการเงิน

ส าหรับนักศึกษา โดยงานทะเบียนการศึกษาจะให้บริการ คือ ตารางสอน ตารางสอบ การ



 

ลงทะเบียนต่างๆ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา เป็นต้น และการเงินจะให้บริการในส่วนของ

การรับช าระเงินในบางรายการ เช่น ค่าเทอม ค่าเอกสารส าคัญทางการศึกษา เป็นต้น อีกทั้ง

ศูนย์บริการนักศึกษายังรวบรวมปัญหาความคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษาที่มีต่อ

มหาวิทยาลัย 

เหตุผลดังกล่าวศูนย์บริการนักศึกษาพบปัญหาหลายเร่ือง เช่นกระบวนการการใช้

บริการของนักศึกษามีความยุ่งยาก ซับซ่อน หลายกระบวนการ และมีการรอคอยมากเกินไปใน

กรณีที่มีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงมองเหน็ปัญหาที่เกิด จึงจะประยุกต์ใช้

ระบบลีนในกระบวนการการใช้บริการของนักศึกษา เพ่ือลดความสญูเปล่าของกระบวนการ 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

เพ่ือลดความสูญเปล่าและลดเวลาในขณะนักศึกษาเข้ามาใช้บริการงานทะเบียน

การศึกษาและงานการเงินของศูนย์บริการนักศึกษา 

 

3. ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาเฉพาะงานทะเบียนการศึกษาและงานการเงินของศูนย์บริการนักศึกษาเท่าน้ัน 

โดยศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้บริการของนักศึกษา พร้อมทั้งส ารวจสภาพปัจจุบัน  เกบ็ข้อมูลก่อน

ปรับปรุง ก าหนดแนวทางการปรับปรุง โดยใช้ระบบแบบลีน 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

4.1 สามารถลดความสญูเปล่าได้ 

4.2 สามารถลดเวลาการเข้าบริการและขั้นตอนเข้าบริการ 

 

5. ทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5.1 ทฤษฎี 

  5.1.1 การผลิตแบบลีน คือ “การใช้หลักการชุดหน่ึงในการระบุและก าจัดความ

สญูเปล่า เพ่ือส่งมอบสนิค้าที่ลูกค้าต้องการ และทนัเวลา”หรือ กล่าวอกีนัยหน่ึง ลีน คือ ปรัชญาใน

การผลิต ที่ถือว่า ความสญูเปล่า (Waste) เป็นตัวท าให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานข้ึน และควรมี

การน าเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการก าจัดความสูญเปล่าเหล่าน้ันออกไป โดยมีการจ าเเนกกิจกรรม

ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมที่ท  าให้เกิดคุณค่า (Value Added Activity: VA) กิจกรรมที่

ไม่ท าให้เกิดคุณค่า (Non Value Added Activity. NVA) และกิจกรรมที่มีความจ าเป็นแต่ไม่ท า

ให้เกดิคุณค่า (Necessary Non Value Added: NNVA) (Ohno, 1997) 

  5.1.2 ความสูญเปล่า 8 ประการ ได้แก่ 8 ประเภท คือ 1) การผลิตที่มากเกิน 

(Overproduction) 2) การรอคอย (Waiting) 3) การขนส่ง (Transportation) 4) กระบวนการที่



 

ท าเล้วไม่เกิดคุณค่า (No Value Added Processing) 5) สินค้าคงคลังที่มากเกินไป (Excess 

Inventory) 6) ของเสยี (Defects) 7) การเคล่ือนไหวที่มากเกนิไป (Excess Motion) 8) ความคิด

สร้างสรรค์ของทมีงานที่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ (Non-utilized Talent) (Ohno, 1997) 

  5.1.3 การศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) หมายถึง การศึกษาวิธีการ

ท างานจากการบันทกึ และวิเคราะห์วิธีการท างานขององค์กรที่ก  าลังท าอยู่ เพ่ือเสนอวิธีการท างาน

แบบใหม่อย่างมีระบบ และประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างานให้มีประสิทธิภ าพและ

ประสิทธิผล การศึกษาวิธีการท างานจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการในการท างาน ให้มี

ความเหมาะสมกบัการปฏบัิติงาน (เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล, 2530) 

  5.1.4 แผนภมูิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) แผนภมิูชนิดน้ีเน้นที่การ

แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในระหว่างการท างาน ได้แก่ การท างาน การเคล่ือนที่ การ

ตรวจสอบ การรอ และการเกบ็คงคลัง โดยจะแสดงเวลาและระยะทางที่เกี่ยวข้องกบัแต่ละกจิกรรม

ดังกล่าวด้วย (ณัฏฐพงศ์ สอนสวิุทย์ และรังสรรค์ เลิศในสตัย์, 2550) 

  5.1.5 แผนภาพสาเหตุและผลมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาสาเหตุของ

ปัญหาที่เกดิข้ึน รวมทั้งการใช้กราฟในการแสดงผลจากการเกบ็ข้อมูลและวิเคราะห์ผลของงานวิจัย 

(วันรัตน์ จันทกจิ, 2546) 

 5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  กอบกุล สุวลักษณ์ (2560) ได้ท าการศึกษาส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

เป็นหน่ึงในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานน าร่องในการน าเกณฑร์างวัล

คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซ่ึงในการ

น้ีห้องสมุดได้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน าระบบ 

Lean enterprise มาประยุกต์ใช้เพ่ือลดกิจกรรมที่สูญเปล่าหรือไม่เกิดประโยชน์ในการให้บริการ 

ในการศึกษานี้ เป็นการประยุกต์ใช้ Lean กับกระบวนการท าวารสารเยบ็เล่ม (Bound Periodicals) 

ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนจากกระบวนการจัดท าวารสารเยบ็เล่ม และน าระบบ 

Lean ม าใช้ในการออกแบบปรับปรุงกระบวนการจัดท าวารสารเยบ็เล่มให้ดีย่ิงขึ้น โดยมีข้ันตอนคือ 

1) ศึกษา อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 2) ศึกษากระบวนการทั้งหมด 3) สร้างแผนภาพเพ่ือระบุ

ข้ันตอนและเวลาที่ใช้ 4) ค้นหาข้ันตอนที่เกิดความสูญเปล่า 5) เสนอแนวทางแก้ไข ซ่ึงหลังจาก

ผ่านกระบวนการ Lean แล้วพบว่าเดิมขั้นตอนการท างานใช้เวลาด าเนินการทั้งสิ้น 1,622 นาที 

ลดลงเหลือ 1,494 นาท ีประหยัดเวลาได้ 128 นาท ีและสามารถลดระยะทางจากเดิม 220 เมตร 

มาเป็น 40 เมตร ลดลง 180 เมตร ซ่ึง ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการวารสารเยบ็เล่มได้

รวดเรว็ขึ้น และอาจเกดิความพึงพอใจในการใช้บริการสงูขึ้น กระบวนการ Lean น้ี ควรมีการท าซ า้

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงการบริการ รวมถึงขยายขอบเขตไปใช้กับกระบวนการอื่น เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพของการบริการของห้องสมุดให้สงูที่สดุ 

 



 

  สุวัฒน์ งามดี (2560) ได้ท าการบริหารแผนกลยุทธ์ คือการติดตามผลการ

ด าเนินงานของตัวช้ีวัด ซ่ึงจะท าให้แผนกลยุทธ์สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย การค้นคว้าอสิระน้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ ลดเวลาน าในกระบวนการรายงานผลตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดลีน การเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกบักระบวนการรายงานข้อมูลตัวช้ีวัด

ได้ท าในเดือนมีนาคม2560 น ามาเขียนผังการไหลของงาน แล้ววิเคราะห์กระบวนการที่สร้าง

คุณค่า กระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่าแล้วจึงปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิคอีซีอาร์เอส เพ่ือตัด

งานที่ไม่สร้างคุณค่าออก รวบงานที่สามารถท าร่วมกันได้จัดเรียงระบบท างานใหม่ และการ

ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่ายขึ้น แก้ปัญหาขั้นตอนท างานที่เป็นคอขวดและเพ่ิมความรวดเรว็

ในการท างานด้วยเทคนิคการควบคุมด้วยสายตา แล้วจึงจัดท ากระบวนการรายงานผลตัวช้ีวัดขึ้ น

ใหม่หลังการปรับปรุง ผลการศึกษาและปรับปรุงการท างานพบว่า ขั้นตอนการรายงานผลตัวช้ีวัด

ลดลงจาก 37 ขั้นตอนเหลือ 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75.68 และเวลาน าลดลงจาก 2,630 นาท ี

เหลือ 765 นาที คิดเป็นร้อยละ 70.91และได้จัดท าเป็นมาตรฐานการท างานเพ่ือใช้เป็นแนว

ทางการในการท างานในองค์กร 

 

6. วิธีด าเนนิงานวิจยั 

ในงานวิจัยน้ี มีวิธีการด าเนินงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาและ

เกบ็รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุความสูญเปล่าที่เกิดข้ึน และแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไข 

6.1 การศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยเกบ็ข้อมูลด้วยการไปส ารวจจากลงพ้ืนที่จริง 

บันทกึข้อมูลผ่านวีดีโอ และจดบันทกึ โดยสุ่มข้อมูลตัวอย่างจ านวน 10 ตัวอย่าง เป็นระยะเวลา 1 

เดือนในเดือนธันวาคม 2562 ซ่ึงข้อมูลที่ท  าการเกบ็คือ แผนผังของศูนย์บริการนักศึกษา ข้ันตอน

กระบวนการการใช้บริการของนักศึกษาของแต่ละกระบวนการ เวลาการเข้าใช้บริการของนักศึกษา 

และความถี่การเข้าใช้บริการของนักศึกษา จากน้ันน าข้อมูลมาเขียนแผนภูมิกระบวนการไหล 

(Flow Process Chart) และสรุปเวลาการท างานของแต่ละงาน แสดงดังตารางที่ 1 เพ่ือน ามาท า

การวิเคราะห์ต่อไป โดยน าหลักการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดย

มุ่งเน้นการลดความสญูเปล่าและลดเวลาของกระบวนการ  

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 1 สรุปเวลาการท างานของแต่ละงาน 

งานด้านทะเบียนการศึกษา (s) 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1447 (24.12 นาท)ี 

ขอเอกสารทางการศึกษา 1116.6 (18.61 นาท)ี 

ย่ืนแบบค าร้องทั่วไป 304 (5.07 นาท)ี 

ลงทะเบียน 908.8 (15.15 นาท)ี 

ถอนรายวิชา (W) 600.5 (10.01 นาท)ี 

รักษาสภาพระดับบัณฑติศึกษา 408 (6.80 นาท)ี 

ลาพักการเรียน 498.8 (8.31 นาท)ี 

ลาออก 650 (10.83 นาท)ี 

งานด้านการเงิน (s) 

ช าระเงินค่าเทอม/ ค่าบ ารุงรักษา 968.2 (16.14 นาท)ี 

ช าระเงินค่าประกนัภัย 612.9 (10.22 นาท)ี 

  

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเลือกกระบวนการที่มีความถี่ของการใช้บริการของ

นักศึกษา เพ่ือมาลดความสูญเปล่าที่เกิดข้ึน ซ่ึงข้อมูลความถี่ของการใช้บริการของนักศึกษาแสดง

ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ความถี่ของการใช้บริการของนักศึกษามา 



 

จากรูปพบว่า กระบวนการท างานมีความถี่ที่มากสุดอยู่ 2 กระบวนการคือ การช าระ

เงินค่าเทอม/ค่าบ ารุงรักษา และขอเอกสารทางการศึกษา หลังจากน้ันน ากระบวนการทั้ง 2 มา

เขียนแผนภาพการเคล่ือนที่ (Flow Diagram) แสดงดังภาพที่ 2 และ 3 ตามล าดับ พร้อมทั้งเกบ็

ข้อมูลเวลาที่สูญเสียจากข้ันตอนหรือกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการทั้ง 2 กระบวนการ แสดงดัง

ตารางที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพการเคล่ือนที่ของการช าระเงินค่าเทอม/ค่าบ ารุงรักษา 

 

 
 

ภาพที่ 3 แผนภาพการเคล่ือนที่ของการขอเอกสารทางการศึกษา 

 

 



 

ตารางที่ 2 เวลาที่สูญเสียจากข้ันตอนหรือกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการของเดือนธันวาคม 

2562 

ขั้นตอน/กจิกรรม (วินาท)ี 
การช าระเงินค่าเทอม/ค่า

บ ารุงรักษา  

การขอเอกสารทาง

การศึกษา  

กรอกแบบฟอร์ม - 147 

รอการท างานของเคร่ืองปร้ิน

เตอร์ 
90 - 

รอคิว 167.1 453 

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 121.4 77 

การเดินไปเคาร์เตอร์การเงิน - 76.5 

การเดินไปเคาร์เตอร์ทะเบียน - 91.5 

รอรับใบเสจ็/ใบนัด 60 45 

รวม 438.5 (7.31นาท)ี 890 (14.83นาท)ี 

 

จากตารางพบว่าเวลาที่สูญเสียของการช าระเงินค่าเทอม/ค่าบ ารุงรักษาน้ันมีเวลา

เท่ากับ 438.5 วินาท ี(7.31 นาท)ี และเวลาที่สูญเสียของการขอเอกสารทางการศึกษาน้ันมีเวลา

เท่ากับ 890 วินาที (14.83 นาที) อีกทั้งขั้นตอนหรือกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการทั้ง 2 ที่

ก่อให้เกดิความสญูเปล่าคือ การรอคิว  

 6.3 ระบุความสูญเปล่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปโดยแยกตามชนิดของความ

สญูเปล่าได้ว่า 

6.3.1 ความสญูเปล่าที่เกดิจากการรอคิวเข้าใข้บริการของนักศึกษา 

6.3.2 ความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคล่ือนไหวมากเกินไป ส าหรับกระบวนการของ

การขอเอกสารทางการศึกษา 

6.3.3 ความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการท างานที่ท  าแล้วไม่เกิดคุณค่า เช่น การ

กรอกแบบฟอร์มต่างๆ การให้พิมพ์ใบเสรจ็ช าระเงิน เป็นต้น 

หลังจากน้ันน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า ด้วยการใช้

แผนภมูิเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แสดงดังภาพที่ 4  

 



 

 
 

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกดิความสญูเปล่า 

 6.4 แนวทางการปรับปรุง 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด สามารถหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือลด

ความสญูเปล่าและลดเวลาของกระบวนการ ดังน้ี 

  6.4.1 ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคิวเข้าใข้บริการของนักศึกษา สาเหตุที่เกดิ

การรอคิว คือ การที่มีนักศึกษามาใช้บริการจ านวนมาก และจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ สามารถ

แก้ไขปัญหา โดยการเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ในเวลาที่มีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการจ านวนมาก 

  6.4.2 ความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคล่ือนไหวมากเกินไป ส าหรับกระบวนการ

ของการขอเอกสารทางการศึกษา สาเหตุเกิดจากขั้นตอนการท างานมีความยุ่งยาก และมีการเดิน

ไปเดินมาระหว่างเคาร์เตอร์ทะเบียนกับการเงิน แก้ไขปัญหาด้วยการลดให้เหลือการท างานแค่

เคาร์เตอร์เดียว ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ 1 คนท างานทั้ง 2 ด้าน คือ งานด้านทะเบียนและด้านการเงิน 

  6.4.3 ความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนท างานที่ท  าแล้วไม่เกิดคุณค่า คือการ

กรอกแบบฟอร์มและการพิมพ์ใบเสร็จช าระเงิน แก้ไขปัญหาด้วยการตัดขั้นตอนการท างานหรือ

กิจกรรมน้ีไปเลย แล้วให้นักศึกษากดบัตรคิวแล้วแจ้งความประสงค์ในสิ่งที่นักศึกษาต้องการได้

เลย 

 

7. ผลการศึกษา 

จากวิธดี าเนินการวิจัย สามารถได้ผลการศึกษาหลังการปรับปรุงดังน้ี 

7.1 สามารถเขียนแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Charts) หลังการ

ปรับปรุง แสดงดังตารางที่ 3 โดยที่เวลาการใช้บริการของกระบวนการช าระเงินค่าเทอม/ค่าบ ารุง



 

ศึกษาลดลง เท่ากับ 539.6 วินาที (9.00 นาที) และเวลารอบการใช้บริการของกระบวนการขอ

เอกสารทางการศึกษาลดลง เทา่กบั 801.6 วินาท ี(13.36 นาท)ี   

 

ตารางที่ 3 แผนภมูิกระบวนการไหลหลังปรับปรุง 

 
 

 

 

 



 

7.2 สามารถเขียนแผนภาพการเคล่ือนที่ใหม่ได้ แสดงดังภาพที่ 5 และ 6 โดยที่ข้ันตอน

หรทอกระบวนการใช้บริการนักศึกษาลดลง 

 

 
ภาพที่ 5 แผนภาพการเคล่ือนที่ของการช าระเงินค่าเทอม/ค่าบ ารุงรักษา 

 

 
ภาพที่ 6 แผนภาพการเคล่ือนที่ของการขอเอกสารทางการศึกษา 



 

7.3 สามารถเปรียบเทยีบเวลาเข้าใช้บริการนักศึกษาก่อนและหลังปรับปรุง แสดงดัง

ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทยีบเวลาก่อนและหลังปรับปรุง 

 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง % การลดลง 

การช าระเงินค่าเทอม/ค่า

บ ารุงรักษา 

968.2 วินาท ี

(16.14 นาท)ี    

539.6 วินาท ี

(9.00 นาท)ี 
44.3% 

ขอเอกสารทางการศึกษา 
1116.6 วินาท ี

(18.61 นาท)ี 

801.6 วินาท ี

(13.36 นาท)ี 
13% 

 

 

8. สรุปผลการวิจยั 

จากการศึกษาและด าเนินการวิจัยคร้ังน้ีได้น าระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในศูนย์บริการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เร่ิมจากศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยศูนย์บริการ

นักศึกษามีงานทั้งหมด 2 ด้าน คือ งานด้านทะเบียนศึกษาและงานด้านการเงิน จากน้ันใช้ข้อมูล

ความถี่การเข้าใช้บริการในช่วงเดือนธนัวาคม 2562 เลือกกระบวนการเพ่ือน ามาลดความสญูเปล่า

และเวลาการเข้าใช้บริการ ซ่ึงกระบวนการที่ได้ คือ การช าระเงินค่าเทอม/ ค่าบ ารุงรักษาและการ

ขอเอกสารทางการศึกษา โดยที่เวลาการใช้บริการของนักศึกษาของการช าระเงินค่าเทอม/ ค่า

บ ารุงรักษาและการขอเอกสารทางการศึกษาเท่ากับ 968.2 วินาที (16.14 นาที) และ 1116.6 

วินาท ี(18.61 นาท)ี ตามล าดับ หลังจากน้ันท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสญูเปล่า ท าให้พบ

เวลาที่สูญเปล่าของทั้ง 2 กระบวนการ คือ การรอคิว และสามารถสรุปความสูญเปล่าที่เกิดข้ึนได้

ดังน้ี 1.) ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคิวเข้าใข้บริการของนักศึกษา 2.) ความสูญเปล่าที่เกิด

จากการเคล่ือนไหวมากเกินไปส าหรับกระบวนการของการขอเอกสารทางการศึกษา และ 3.) 

ความสญูเปล่าที่เกดิจากกระบวนท างานที่ท  าแล้วไม่เกดิคุณค่า  

เมื่อได้ความสูญเปล่าแล้ว ทางผู้วิจัยได้น าแผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) มาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า หลังจากน้ันกห็าแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไขด้วยการ 1.) เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่เพ่ือลดการรอคิวเม่ือมีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการ

ในปริมาณมาก 2.) ลดเคาร์เตอร์รับบริการเพ่ือลดการเคล่ือนไหวมากเกนิไป และสดุท้าย 3.) การ

ตัดกิจกรรมจ าพวกการกรอกแบบฟอร์ม การพิมพ์ใบเสร็จช าระเงินเป็นต้น เพ่ือลดกระบวนการ

หรือกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่า ส่งผลให้เวลาการใช้บริการของนักศึกษาของการช าระเงินค่าเทอม/ 

ค่าบ ารุงรักษาและการขอเอกสารทางการศึกษาเท่ากับ 539.6 วินาที (9.00 นาที) และ 801.6 

วินาท ี(13.36 นาท)ี ตามล าดับ 
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