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  การศึกษา เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงานจัด
ปริญญาบัตร 2) วิเคราะห์ความสูญเปล่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตร และ 3) ออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่าที่
เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร โดยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษาการท างาน 
(Work Study) และ Work Flow ในการศึกษากระบวนงาน ประยุกต์ใช้หลักการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) และแนวคิดสายธารแห่งคุณค่าในการวิเคราะห์กระบวนงาน ประยุกต์ใช้แนวคิดความสูญเปล่า 7 
ประการในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงาน ประยุกต์ใช้ เทคนิค Why – Why Analysis และ
แผนผังก้างปลา ในการวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงาน และประยุกต์ใช้หลักการ ECRS 
และการจัดการความรู้ด้วย One Point Lesson ในการออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่า 
 จากการศึกษาพบว่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตร (กรณีศึกษา) มีขั้นตอนการด าเนินงาน  จ านวน  
41 ขั้นตอน ใช้เวลาในการด าเนินงานทั้งหมด 180.90 ชั่วโมง คิดเป็น  25.84 วัน แบ่งเป็นกิจกรรมการท างาน 
ร้อยละ 54 กิจกรรมการเคลื่อนย้ายร้อยละ 10 กิจกรรมการรอร้อยละ 14 กิจกรรมการตรวจสอบร้อยละ 17 และ
กิจกรรมการจัดเก็บร้อยละ 5 โซ่อุปทานระดับต้นน้ าของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
กรณีศึกษา คือ เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย และคณบดี โซ่อุปทานระดับกลาง คือ กระบวนงานจัดปริญญาบัตร
กรณีศึกษา โซ่อุปทานระดับปลายน้ า คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
คุณค่า จ านวน 35 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.37 ของสัดส่วนทั้งหมด ไม่มีกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดคุณค่า มีกิจกรรม
ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จ าเป็นต้องมี จ านวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.63 พบความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 2 ประเภท ได้แก่ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการท างานผิดพลาด และความสูญเปล่าที่เกิดจาก
การรอคอย สาเหตุของความสูญเปล่าเกิดจากการท างานผิดพลาด ได้แก่ วิธีการท างาน  คือ ไม่ได้ก าหนดแนว
ปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเป็นทางการ ไม่ก าหนดจ านวนปริญญาบัตรที่บรรจุในแต่ละกล่อง ในบาง
ขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไม่ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติร่วมกัน และวัสดุที่ใช้ในการท างาน คือ ปกปริญญาบัตรเป็นผ้า
ไหมชนิดที่ยากต่อการติด Label ส่วนสาเหตุของความสูญเปล่าเกิดจากการรอคอย ได้แก่ วิธีการท างาน คือ ไม่มี



(2) 

ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์
อักษรไว้อย่างเป็นทางการ 

จากการศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าผู้ศึกษาได้ออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนงานจัดปริญญาบัตรโดยประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย One Point Lesson ด้วย
วิธีการก าหนดแนวปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆที่มีสาเหตุของความสูญเปล่ามาจากการไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ งานไว้
อย่างเป็นทางการ วิธีการประชุม/ตกลงวิธีปฏิบัติร่วมกัน ในขั้นตอนที่มีสาเหตุของความสูญเปล่าจากการไม่ได้
ประชุม/ตกลงวิธีปฏิบัติร่วมกัน พิจารณาเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการท างานที่เป็นสาเหตุของความสูญเปล่าเป็นวัสดุชนิด
อ่ืนที่สามารถลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานได้ และก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน เพ่ือใช้ในการก าหนดระยะเวลาในการรับงานจากกระบวนงานก่อนหน้า  

ผลจากการออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่าผู้ศึกษาคาดการณ์จะว่าสามารถก าจัดความสูญเปล่าที่
เกิดข้ึนได้ร้อยละ 100 และใช้เวลาด าเนินงานลดลง 45.7 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 25.26 
ค าส าคัญ: ปรับปรุงกระบวนงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แนวคิดลีน 

 



ABSTRACT 

 
Title of Research Improvement of Degree Procedures and Graduation Ceremony at National        
                      Institute of Development Administration with a Lean Concept. 
Author   Miss Saranya Jarumanee 
Year   2019 
  
 

The objective of this study is to explore and analyze the degree management 
procedures, analyze waste in the Graduation Ceremony, and design guidelines for reducing 
wastage that occurs in the degree process. 

It was done by applying the theory of work study and work flow in process studies, 
applying the principles of supply chain management and value stream concepts in process 
analysis, applying the concept of seven wastefulness to analyze the waste that occurred in the 
process, applying the Why - Why Analysis technique and the fishbone diagram in the analysis of 
the causes of waste in the process, and applying ECRS principles and knowledge management 
with One Point Lesson in designing waste reduction approaches. 

From the study, it was found that 41 steps of operation took 180.90 hours in total, 
representing 25.84 days, consisting of 54% working activities, 10% moving activities, 14% waiting 
activities, 17% of the audit activities and 5% of the collection activities. There were those that 
did not create value but were needed totaling 6 activities, accounting for 14.63%. There were 2 
types of waste from the operations, which were waste caused by malfunction and by waiting. 
The researcher has designed guidelines to reduce waste from work errors as follows: 1) 
Specifying guidelines in various steps that cause waste from the lack of formal guidelines. 2) 
Organizing a meeting/agreement on common procedures in the process that cause waste from 
not meeting/agreeing on common practices, and 3) Considering changing the materials used in 
the work to facilitate operations in more steps and designing a way to reduce waste caused by 
waiting by clearly specifying the duration and operational guidelines for each step to determine 
the time period for accepting work from previous procedures. 

The result of designing the waste reduction method can eliminate 100% of the waste 
and reduce the time consumption by 45.7 hours or 25.26% 
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กิตติกรรมประกาศ 

  รายงานการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือและความกรุณาอย่างสูงของ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา และ
เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงาน
การศึกษาในทุกๆขั้นตอน  

ขอขอบพระคุณ นายดามธรรม จินากูล วิทยากรผู้ให้ความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบัน ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ 
ที่มีคุณค่าให้แก่ผู้ศึกษา รวมทั้งกรุณาให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นที่ช่วยปรับปรุงให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 
  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนางอัจชญา สิงคาลวานิช อดีตผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้ศึกษา 
ในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ  

ขอขอบพระคุณนางสาวสุวารี เกษเกษม ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ที่ให้โอกาสในการ
พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และทักษะการท าวิจัย และนายมนต์ชัย ดาราศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและ
ธุรการ ที่ให้ความช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระงานในระหว่างที่ผู้ศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจ า
สู่งานวิจัย (R2R) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบัน 
  ขอขอบพระคุณนายอนุชา เกตุประสิทธิ์ นางวารุณี เกตุประสิทธิ์ นางสาวพัชราพรรณ เปรมมณี 
เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา และนายวรวุฒิ แสงเรือง 
เจ้าหน้าที่ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
เขียนผลงาน และนายสรสิทธิ์ ติณชาติกาญจน์ ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องรูปแบบการจัดท าเล่มผลงานในครั้งนี ้
  ขอขอบพระคุณส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่กรุณามอบทุนสนับสนุนการท า
วิจัยงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดเีสมอมา 

ขอขอบพระคุณผู้เป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้ศึกษาได้ใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงในการศึกษา 
  สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวที่คอยส่งเสริม สนับสนุน และเป็น
ก าลังใจในการผลิตผลงานออกมาตามความตั้งใจของผู้ศึกษาและตามความคาดหวังของสถาบันอย่างส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 
 
          สรัญญา จารุมณี 
          กันยายน  2562 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของรัฐในประเทศไทยที่ท าการสอน
เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกว่าระดับปริญญาตรี) โดยเน้นหนักในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา  
มีหน้าที่ในการให้วิชาความรู้แก่ผู้ที่มาศึกษาเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์เพ่ือสามารถเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ ดังที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก มีพระราชหัตถเลขาไว้ว่า “มหาวิทยาลัยเป็นสมองต้นความคิดของชาติ” (สารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เล่มที่ 38: ย่อหน้าที่ 1) 
 การผลิตบัณฑิตเป็นภารกิจส าคัญที่สุดของสถาบันการศึกษา เพราะการจัดตั้งสถาบันการศึกษามี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพตามศาสตร์และ
สาขาวิชาที่จัดขึ้น เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก าหนด และเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาครบตาม
หลักสูตรนั้นๆแล้ว สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหรืออยู่ในก ากับของภาครัฐจะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ซึ่งเป็นพิธีการพิเศษที่สถาบันการศึกษาจัดขึ้นเพ่ือมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีอย่างเป็นทางการ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หรือทรงพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดขึ้นครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในขณะนั้นทรงด ารงพระอิศริยศ
เป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2513  โดยมีพระบรม
ราโชวาท ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบันว่า "...
ท่านทั้งหลายที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวัง
ของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญา และความสามารถ 
ในอันที่จะน าพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้
ด้วยความมั่นใจ ตั้ งใจและบริสุทธิ์ ใจ แล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ ให้ลุล่วงไป ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียรและด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน" จึงได้น้อมน าพระบรม
ราโชวาทซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันให้ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี โดยน าความรู้และคุณธรรมมาสร้างปัญญา สร้างจิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ประเทศชาติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (เว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558: 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ) 
 จากพระบรมราโชวาทซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
สถาบันในครั้งแรก สถาบันได้น้อมน าแนวทางมาใช้เป็นปณิธานของสถาบันเพ่ือปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่ให้
ส าเร็จลุล่วง เช่นเดียวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของสถาบันในการร่วมแสดงความ
ยินดีกับความส าเร็จของผู้ส าเร็จการศึกษาและมอบปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีอย่างเป็นทางการ โดยในแต่ละปีสถาบันได้มีการวางแผนเตรียมการจัดพิธีเป็นอย่างดี และมี
การมอบหมายและก ากับติดตามให้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รับผิดชอบงานในแต่ละส่วนเพ่ือให้ภารกิจส าคัญนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อาท ิคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ฝ่ายกิจกรรมรายได้ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายจัดท าสูจิบัตรและ
บัตรเชิญ ฝ่ายปริญญากิตติมศักดิ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแสง-เสียง ฝ่ายจัดปริญญาบัตร ฝ่ายอ านวยการและ
รักษาความปลอดภัย และฝ่ายจัดหาเครื่องแบบปกติขาว เป็นต้น 
 กองบริการการศึกษาในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ตระหนักถึงการให้ความส าคัญในการจัดการระบบการท างานให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ ด้วยการลดขั้นตอน ระยะเวลา และทรัพยากรในการด าเนินงาน ตามนโยบายของสถาบันที่ให้ 
ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการท างานซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
โดยน าแนวทางการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน ดังนั้น เพ่ือให้ระบบงานจัดปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันมี
มาตรฐานและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน จึงได้น างานจัดปริญญาบัตร
เข้าร่วมโครงการทางการพัฒนางานประจ าสู่ งานวิจัย (R2R) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
  งานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ด าเนินงานภายใต้ค าสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์ โดยมีคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร ท าหน้าที่ในการวางแผน ด าเนินการ และควบคุมให้การจัด
ปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 
จ านวน 8 กระบวนงาน ดังนี้ 1) กระบวนงานจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 2) กระบวนงานแสดงความจ านงเข้ารับ
ประราชทานปริญญาบัตร 3) กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างปกปริญญาบัตร 4) กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างซองพลาสติก 
5) กระบวนงานจัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร 6) กระบวนงานจัดเตรียมปริญญาบัตร 7) กระบวนงานเบิกค่าใช้จ่ายวัน
ซ้อมใหญ่และวันพิธี และ 8) กระบวนงานให้บริการผู้ส าเร็จการศึกษาที่มาขอรับปริญญาบัตรย้อนหลัง  
  ถึงแม้ว่ากระบวนงานย่อยทั้ง 8 กระบวนงานมีความส าคัญต่อความส าเร็จของกระบวนงานจัดปริญญา
บัตร แต่เนื่องจากการจัดเตรียมปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาตลอดจนการส่งปริญญาบัตรให้ผู้ท าหน้าที่
ถวายปริญญาบัตรบนเวทีในวันพิธีเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เป็นจ านวนมาก ซึ่งหากกิจกรรมในขั้นตอนดังกล่าวกิจกรรมใดเกิดความผิดพลาด อาจส่งผลกระทบกับชื่อเสียงของ
สถาบันในภาพรวมต่อไปได้ ผู้ศึกษาจึงได้คัดเลือกขั้นตอนการจัดเตรียมปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ตลอดจนการส่งปริญญาบัตรให้ผู้ท าหน้าที่ถวายปริญญาบัตรบนเวทีมาด าเนินการศึกษาเป็นอันดับแรก  
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  ขั้นตอนการจัดเตรียมปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาตลอดจนการส่งปริญญาบัตรให้ผู้ท าหน้าที่
ถวายปริญญาบัตรบนเวที ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ได้แก่ การจัดเรียงปริญญาบัตร การใส่ปกปริญญาบัตร  
การตรวจสอบปริญญาบัตร การจัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที และจัดส่งปริญญาบัตรให้ผู้ท าหน้าที่ถวายปริญญา
บัตรบนเวที มีขั้นตอนการท างานรวม 41 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีแนวปฏิบัติและรายละเอียดในการปฏิบัติ 
ทีค่ณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตรเป็นผู้ก าหนดและควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยในทุกๆปี  
  จากการเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 
พบความสูญเปล่าเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา จ านวน 2 ประเภท ได้แก่ ความสูญเปล่าที่เกิดจาก 
การท างานผิดพลาด (Defect) และความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการรอคอย (Waiting) ประกอบกับผู้ศึกษาได้
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงการท างานและการลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิดลีน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้น
การสร้างคุณค่าที่ลูกค้าต้องการโดยขจัดความสูญเปล่าออกไป ผู้ศึกษาจึงได้มีความริเริ่มในการปรับปรุง
กระบวนงานจัดปริญญาบัตร ในขั้นตอนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานและก าจัดความสูญ
เปล่าที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหัวข้อ “การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน” เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงาน
จัดเตรียมปริญญาบัตร วิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดเตรียมปริญญาบัตร และ
ออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดเตรียมปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
  ทั้งนี้ ผู้ศึกษามีความคาดหวังว่าการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถออกแบบแนวทางการลดความสูญ
เปล่าและลดระยะเวลาการท างานของกระบวนงานจัดเตรียมปริญญาบัตร กรณีศึกษา เพ่ือให้การจัด
ปริญญาบัตรของสถาบันมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมถึงผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆได้อย่างครบถ้วนตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 ซึ่งกองบริการการศึกษาได้รับการรับรอง ตลอดจนสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
และสร้างชื่อเสียงให้สถาบันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

1.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
 1.2.2 วิเคราะห์ความสูญเปล่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
 1.2.3 ออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 

 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษากระบวนงานจัดปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 
เฉพาะขั้นตอนการจัดเตรียมปริญญาบัตร ประกอบด้วย การจัดเรียงปริญญาบัตร การใส่ปกปริญญาบัตร 
การตรวจสอบจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับ ไม่เข้ารับ และเลื่อนการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร การจัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที และการจัดส่งปริญญาบัตรให้ผู้ท าหน้าที่ถวายปริญญา
บัตรบนเวที เพ่ือให้เห็นกระบวนงานจัดเตรียมปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยรวม พร้อม
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ทั้งวิเคราะห์กระบวนงาน วิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนงาน และออกแบบแนวทางการลดความสูญ
เปล่าที่เกิดขึน้  
 
1.4 ประโยชน์ของกำรศึกษำ 
 1.4.1 ได้แนวทางที่สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 
 1.4.2 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ 
 1.4.3 สร้างความน่าเชื่อถือและสร้างชื่อเสียงให้สถาบันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล 
 

1.5 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
  1.5.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.5.2 ศึกษากระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
  1.5.3 วิเคราะห์กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
  1.5.4 วิเคราะห์ความสูญเปล่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
กรณีศึกษา 
  1.5.5 ออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.6.1 กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา หมายถึง กระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดเรียงปริญญา
บัตร การใส่ปกปริญญาบัตร การตรวจสอบปริญญาบัตร การแยกปริญญาบัตร การเตรียมปริญญาบัตรข้าง
เวท ีและการส่งปริญญาบัตรให้ผู้ท าหน้าที่ถวายปริญญาบัตรบนเวท ี
 1.6.2 การจัดเรียงปริญญาบัตร หมายถึง การน าปริญญาบัตรที่คณบดีลงนามเรียบร้อยแล้วมา
ตรวจสอบความเรียบร้อย และจัดเรียงปริญญาบัตรตามล าดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 1.6.3 การใส่ปกปริญญาบัตร หมายถึง การน าปริญญาบัตรที่จัดเรียงแล้วมาใส่ปกผ้าไหม 
 1.6.4 การตรวจสอบปริญญาบัตร หมายถึง การตรวจสอบจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่
เข้ารับ ไม่เข้ารับ และเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 1.6.5 การแยกปริญ ญ าบั ตร หมายถึ ง การแยกปริญ ญ าบั ตรของผู้ ส า เร็จการศึกษา 
ที่เข้ารับ ไม่เข้ารับ และเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 1.6.6 การเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที หมายถึง การตรวจสอบปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและจัดวางข้างเวที เตรียมจัดส่งให้ผู้ท าหน้าที่ถวายปริญญาบัตรบนเวท ี
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1.7  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
  การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน มีกรอบแนวคิดในการศึกษาตามตารางท่ี 1.1 ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 1.1  กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 
ล ำดับ วัตถุประสงค์กำรศึกษำ วิธีด ำเนินกำรศึกษำ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์
กระบวนงาน 

- ทฤษฎีการศึกษาการ
ท างาน และ Work Flow 

- ข้อมูลทั่วไปของการจัดปรญิญาบัตร กรณีศึกษา 
- Flow Chart กระบวนงานปัจจุบัน  
- ประเภทของงานแตล่ะกจิกรรมในกระบวนงานจดั   
  ปริญญาบตัร 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการท างานแตล่ะขัน้ตอน 
- ระยะเวลาการท างานที่ใช้ทั้งหมด 

Supply Chain - ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของกระบวนงาน 
VSM (Value Stream 
Mapping) 

- คุณค่าของงานในแต่ละกิจกรรม 
- คุณค่าของงานรวมทั้งกระบวนงาน 

2. วิเคราะหค์วามสูญเปล่า 1. ความสูญเปลา่ 7 
ประการ 

- ประเภทและรายละเอียดความสญูเปล่าที่พบ 
- ความถี่ของความสูญเปล่าแตล่ะประเภท 

2. Why - Why Analysis 
และ แผนผังก้างปลา 

สาเหตุของความสญูเปลา่ 

3. ออกแบบแนวทางการลด
ความสญูเปลา่ 

ECRS และ OPL - ลด Defect 
- ลด Waiting 
- ลด Total Cycle Time 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  การศึกษา เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานจัดเตรียมปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน มีแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  2.1.1 การศึกษาการท างาน (Work Study) 
  2.1.2 แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 
  2.1.3 แนวคิดลีน 
  2.1.4 การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
  2.1.5 แนวคิดสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM) 
  2.1.6 ความสูญเปล่า 7 ประการ 
  2.1.7 การวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา 
  2.1.8 หลักการ ECRS 
  2.1.9 การจัดการความรู้ด้วย One Point Lesson  
    

2.1.1 การศึกษาการท างาน (Work Study) 

วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ และคณะ  (2524: 24 ) กล่าวว่า การศึกษาการท างาน (Work Study) เป็นค าใช้
แทนวิธีการต่างๆ จากการศึกษาวิธีการท างาน (Method study) และการวัดผลงาน (work measurement)  
ซึ่งใช้ในการศึกษาอย่างมีระเบียบถึงการท างานของคน และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพ
และเศรษฐภาวะของการท างานเพ่ือปรับปรุงการท างานนั้นๆให้ดีขึ้น การศึกษางานจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
การเพ่ิมผลผลิต เราจึงใช้การศึกษางานนี้มาช่วยในการเพ่ิมผลผลิตจากทรัพยากรที่มีอยู่ เดิม ด้วยค่าใช้จ่ายการ
ลงทุนที่น้อยลง  

George Kanawaty (1992 อ้างถึงในยุทธศักดิ์ บุญศิริเอ้ือเฟ้ือ , 2546: 10) กล่าวว่า การศึกษา
วิธีการท างานเป็นการเก็บบันทึกอย่างมีขั้นตอนและการตรวจตราอย่างถี่ถ้วนของแนวทางการท างานที่มีอยู่แล้ว 
และที่จะเสนอขึ้นมาใหม่ การศึกษาวิธีการท างานนี้จะน าไปสู่การพัฒนาและการประยุกต์วิธีการที่ง่ายและมี
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะท าให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการและวิธีการท างาน 
2) เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน วางแผนผังโรงงาน สถานที่ตั้งในการท างาน ตลอดจนแบบโรงงาน

และเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ 
3) ลดความพยายามที่ไม่จ าเป็นลง พร้อมทั้งขจัดความเมื่อยล้า 
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4) ปรับปรุงการใช้เครื่องจักร วัสดุ และแรงงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
George Kanawaty (1992 อ้างถึงในยุทธศักดิ์ บุญศิริเอ้ือเฟ้ือ, 2546: 11) กล่าวถึงวิธีการศึกษา 

การท างานเพิ่มเติมว่า วิธีการศึกษาการท างานจะน าไปใช้ในส่วนของการศึกษากระบวนการผลิต เพื่อประเมินความ
สูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป การรอคอย การขนส่ง กระบวนการที่ไม่เหมาะสม และการเคลื่อนไหวที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) เลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง 
2) จดบันทึก และรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับวิธีท างานปัจจุบัน 
3) ตรวจตราและวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกไว้ 
4) พัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ ที่น าไปปฏิบัติได้โดยเหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่ 
5) อธิบายวิธีท างานใหม่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ เข้าใจ เพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
6) น าวิธีใหม่โดยถือเป็นการปฏิบัติมาตรฐานไปใช้แทนวิธีเดิม 
7) ติดตาม และรักษาวิธีใหม่ให้คงอยู่เสมอ โดยการตรวจเช็ควิธีการท างานอยู่เป็นประจ า 
 
สัญลักษณ์ของการบันทึกกระบวนการผลิต 
ยุทธศักดิ์ บุญศิริเอ้ือเฟ้ือ (2546: 11) อธิบายว่า การบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน หรือการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตจะใช้สัญลักษณ์มาตรฐานซึ่งมีอยู่ 5 สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
    คือ สัญลักษณ์แทนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการผลิต 

ในวิธีการ หรือในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้วจะบอกถึงการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของ
ชิ้นส่วน วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ในขณะท าการปฏิบัติงาน 

    คือ สัญลักษณ์แทนการตรวจสอบงาน สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงการตรวจสอบคุณภาพของงาน 
หรือการตรวจสอบปริมาณงาน 

    คือ สัญลักษณ์แทนการขนถ่าย สัญลักษณ์นี้จะบ่งบอกการเคลื่อนไหวของคนงาน วัสดุ หรือ
เครื่องจักรจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

    คือ สัญลักษณ์แทนการที่เก็บพักชั่วคราว หรือการรอ สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงการรอที่เกิดขึ้นใน
ล าดับชั้นของเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น งานที่รอคอยอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อเนื่องกัน หรือสิ่ง
ต่างๆ ที่ทิ้งไว้ข้างๆ ชั่วคราว โดยไม่มีการบันทึก 

    คือ สัญลักษณ์แทนที่เก็บพักถาวร สัญลักษณ์นี้บ่งถึงที่เก็บพักที่ควบคุมได้ วัสดุจะถูกส่งเข้ามา
เก็บไว้หรือถูกจ่ายออกไป โดยมีการควบคุมอย่างเป็นทางการ 

 
2.1.2 แผนภูมิการไหลของกระบวนการ  

กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2550 : 278-281) กล่าวถึงแผนภูมิการไหลของกระบวนการไว้ว่า  
ในกระบวนการแก้ไขปัญหาคุณภาพ นั้น เมื่อท าการจ าแนกประเภทข้อมูลแล้วจะท าให้ทราบประเด็นในการแก้ไข
ปัญหา จึงควรมีการท าความเข้าใจถึงกิจกรรมต่างๆ โดยจะเรียกแผนภูมิที่แสดงถึงล าดับของกิจกรรมตลอดจน
ความสัมพันธ์ของกิจกรรต่างๆ นี้ว่าแผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart)  
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ตารางท่ี 2.1  ตัวอย่างสัญลักษณ์การเขียนแผนภูมิการไหลของกระบวนการทางธุรกรรม 
 

ชื่อกิจกรรม ความหมาย สัญลักษณ ์ อธิบายเพ่ิมเติม 
1. กิจกรรมทีก่ระท า 
(Activity) 

การกระท าใดๆ ที่มีการเพิ่มมลูค่า  ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าและควรเขียน
กิจกรรมสั้นๆ ในสีเ่หลีย่ม 

2. การตัดสินใจ 
(Decision) 

การตัดสินใจเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับหรือปฏิเสธภายใต้
กฎเกณฑ์ที่ระบ ุ

 ใช้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและให้
เขียนกฎเกณฑ์การตัดสินใจในรูป
ค าถามให้ตอบรับ/ปฏเิสธ 

3. เอกสาร 
(Document) 

เอกสารที่แสดงถึงสารสนเทศ
ส าหรับการตดัสินใจ ท้ังใน
รูปแบบ Hardware และ 
software 

 ให้เขียนช่ือเอกสารลงในสัญลักษณ์
เอกสาร และอาจจะใช้สัญลักษณ์
ซ้อนกันเพื่ออธิบายเอกสารส าเนา
ได ้

4. เส้นทางการไหล 
(Flowline) 

การไหลของสารสนเทศจาก
กิจกรรมหนึ่งสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง 

 หัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของ
สารสนเทศ และอาจใช้เส้นประใน
กรณไีหลย้อนกลับ 

5. จุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุด (Terminal) 

แสดงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสดุของ
กิจกรรม 

 ใช้สัญลักษณส์ี่เหลี่ยมปลายมน 
แสงดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของ
กระบวนการ 

6. การเช่ือมต่อ 
(Connector) 

แสดงความต่อเนื่องของแผนภาพ
การไหล 

 ใช้ตัวเลขหรืออักษรเพื่อช้ีบ่ง
ภายในสญัลักษณ์วงกลมได้ 

 

แหล่งที่มา:  กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2550: 279 
 

2.1.3 แนวคิดลีน 
  2.1.3.1 ความหมายของลีน 
  โกศล ศรีดีลธรรม (2547: 19) กล่าวว่า ปัจจุบันแนวคิดการผลิตแบบลีน เป็นเสมือนอาวุธส าหรับ
การแข่งขันที่ส าคัญโดยมุ่งเป้าหมายส าหรับการปรับปรุง เช่น ลดต้นทุน การเพ่ิมความสามารถในการท าก าไร และ
การปรับปรุงคุณภาพ Lean production จึงมุ่งขจัดความสูญเปล่าในทุกพ้ืนที่ของสายการผลิตและเชื่อมโยงถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แนวคิดการผลิตแบบลีน ยังมุ่งปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงานด้วยการสร้างให้
เกิดการไหลของงานตลอดท้ังกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
  ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง, สมเจตน์ เพ่ิมพูนธัญญะ, พรเทพ เหลือทรัพย์สุข และนภดล อิ่มเอม (2552: 
5) ให้ความหมายว่า ลีน เป็นปรัชญาในการผลิตที่ถือว่าความสูญเปล่าเป็นตัวการที่ท าให้เวลาที่ใช้ในการผลิต
ยาวนานขึ้น จึงควรท าเทคนิคต่างๆมาเพ่ือใช้ก าจัดความสูญเปล่านั้นออกไป 
  เกียรติขจร โฆมานะสิน (2550: 13-14) ให้ความหมายว่า ลีน คือการบูรณาการแนวคิด กิจกรรม 
และวิธีการที่เป็นระบบในการระบุและก าจัดความสูญเปล่า หรือสิ่งที่ไม่เพ่ิมคุณค่าภายในกระแสคุณค่าของ
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กระบวนการ โดยอาศัยการด าเนินการตามจังหวะความต้องการของลูกค้าด้วยระบบดึงท าให้เกิดสภาพการไหล
อย่างต่อเนื่อง ราบเรียบ และท าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ระบบอยู่เสมอ โดยอาศัยแนวคิด
การเพ่ิมผลผลิตซึ่งมุ่งที่จะผลิตสินค้าหรือบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากร
การผลิตที่น้อยกว่า (Doing more with Less) เป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงองค์กร สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเพ่ิม
ผลผลิตคือความสูญเปล่าภายในกระบวนการผลิต 
  2.1.3.2 หลักการของลีน 

James P. Womack และ Daniel T. Jones (อ้างถึงใน เกียรติขจร โฆมานะสิน, 2550: 
14-15 และประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง และคณะ , 2552: 14-17) กล่าวถึงหลักการของลีนแบ่งออกเป็น  5 ขั้นตอน  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุคุณค่า (Value) ของสินค้าและบริการจากมุมมองของลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

 ขั้นตอนที่ 2 สร้างสายธารคุณค่า (Value Stream) เป็นการวาดสายธารคุณค่าของ 
แต่ละผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือสร้างคุณค่าตามที่ลูกค้าต้องการ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ  
การวางแผน การผลิตสินค้า และการจัดจ าหน่ายสินค้า ฯลฯ เพ่ือพิจารณาว่ากิจกรรมใดที่ไม่เพ่ิมคุณค่าและเป็น
ความสูญเปล่า 

ขั้นตอนที่ 3 การท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่มีคุณค่าด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง (Flow) เป็น
การก าจัดหรือลดขั้นตอนการไหลของงานที่อาจก่อให้เกิดการติดขัด การย้อนกลับของงานและการแก้ไขชิ้นงาน 
ความล่าช้า หรือการก่อให้เกิดของเสีย โดยการลดขั้นตอนเหล่านี้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 
การไหลที่ดีจะช่วยลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า 

ขั้นตอนที่ 4 ใช้ระบบดึง (Pull) ผู้ผลิตมีหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามท่ีลูกค้าต้องการ และ
จะผลิตก็ต่อเมื่อมีการดึงงานจากลูกค้า หลักการคือ ผลิตเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ในปริมาณที่พอดีกับความ
ต้องการ ในเวลาที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น ซึ่งจะท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สูญเปล่า 

ขั้นตอนที่ 5 สร้างความสมบูรณ์แบบ (Perfection) คือ การปรับปรุงเพื่อก าจัดความสูญ
เปล่าออกไปอย่างต่อเนื่องในทุกๆ กิจกรรม ด าเนินการโดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงงานและนวัตกรรม 

 
2.1.4 การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
 Christopher (2005 อ้างถึงใน จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์, 2560: 10) ให้ความหมาย การจัดการโซ่

อุปทาน ว่าเป็นการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างต้นน้ ากับปลายน้ า หรือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งมอบสินค้า
กับลูกค้า เพ่ือส่งมอบคุณค่าท่ีเพ่ิมข้ึนให้กับลูกค้าโดยที่มีต้นทุนของทั้งโซ่อุปทานน้อยลง 

 นอกจากนี้ Grant,  Lambert, Stock and Ellram (2006 อ้างถึงใน จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์, 2560: 
11) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการโซ่อุปทาน คือ การบูรณาการและการจัดการของโซ่ระหว่างองค์กร และ
กิจกรรมต่างๆ โดยการร่วมมือของแต่ละองค์กรซึ่งมีกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ร่วมกันอยู่ และมีการแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกันในระดับที่มาก เพ่ือสร้างระบบปฏิบัติการที่มีคุณค่าอันจะท าให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืน และ Grant et al. (2006 อ้างถึงใน จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์, 2560: 11) ได้กล่าวไว้
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อีกว่า การบูรณาการของโซ่อุปทาน หมายถึง การบูรณาการของกระบวนการทางธุรกิจที่เริ่มต้นจากผู้บริโภคขั้น
สุดท้ายผ่านไปจนถึงผู้จัดจ าหน่ายขั้นแรกที่ท าหน้าที่จัดหาสินค้า บริการ และสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่
ผู้บริโภค โดยครอบคลุมการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการให้บริการลูกค้า การจัดการค าสั่งซื้อและการจัดหา 
จัดซื้อ ฯลฯ 

 รมิตา มุสิกพงศ์ (2558: 5) อธิบายว่าการจัดการโซ่อุปทานเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบูรณาการ 
(Integration) และการจัดการความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับอุปทานของสินค้าและบริการโดย
มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด การผลิต การกระจายและการส่งมอบ
สินค้า อีกทั้งรวมถึงการสื่อสารสารสนเทศของข้อมูลและข่าวสารอีกด้วย ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากช่วยลดต้นทุน
รวมของธุรกิจแล้ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันอีกด้วย 

 การจัดการโซ่อุปทานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ าซึ่งเป็น
แหล่งของวัตถุดิบจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการที่ปลายน้ าหรือลูกค้านั่นเอง (Downstream Customer)  
ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด การผลิต และ
กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วย 

 ดังนั้น ภารกิจส าคัญของการจัดการโซ่อุปทาน คือ การมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดย
เน้นในเรื่องประสิทธิผลเชิงต้นทุน และผลตอบแทนทางธุรกิจ (Council of Supply Chain Management 
Professionals, 2006) ได้ให้ความหมายของการจัดการโซ่อุปทานไว้ว่า การจัดการโซ่อุปทานเป็นการผนวกกันของ
การวางแผนและการจัดการในทุกๆ กิจกรรม ตั้งแต่การจัดหา จัดซื้อ การแปรรูป การผลิต การให้บริการด้านขนส่ง
และโลจิสติกส์ ไปจนถึงปลายทางคือลูกค้า โดยมีหลักในการจัดการ คือ สามารถจัดการกับอุปสงค์และอุปทาน
ระหว่างบริษัทที่มีความเกี่ยวเนื่องกันได้ เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จร่วมกัน อีกทั้งยังน าไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมอ่ืนๆ 
ในองค์กร เช่น การตลาด การขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกด้วย 

 
2.1.5 แนวคิดสายธารคุณค่า (Value Stream Management)   

  เกียรติขจร โฆมานะสิน (2551 อ้างถึงในจักรพงศ์ จันต๊ะวงค์ , 2560: 11-22) ให้ความหมาย  
สายธารแห่งคุณค่าไว้ว่าแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า คือ เครื่องมือที่ใช้เขียนแผนภาพที่แสดงถึงแนวทางการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแผนภาพจะแสดงทั้งการไหลของวัตถุดิบและข้อมูลในการผลิตนั้นมีประโยชน์ในการจ าแนกหรือระบุ
ถึงขั้นตอนที่เป็นการเพ่ิมคุณค่าและที่ไม่เพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่า ความสูญเปล่า แล้วจึงหาวิธีการ
เพ่ือท าการก าจัดความสูญเปล่านั้นออกไป ลักษณะของแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าจะเปลี่ยนเครื่องมือง่ายๆ คือ ใช้
เพียงกระดาษกับดินสอเท่านั้นก็ท าให้การผลิตนั้นมีประโยชน์ในการจ าแนกหรือระบุถึงขั้นตอนที่เป็นการเพิ่มคุณค่า
และท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่าความสูญเปล่าแล้วจึงหาวิธีการเพ่ือก าจัดความสูญเปล่านั้นออกไป 
ลักษณะของแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า คือ การท าให้มองเห็นกิจกรรม และการไหลทั้งหมดในการเคลื่อนย้าย
สินค้าตั้งแต่วัตถุดิบจนไปสู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งเพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการพิจารณาแผนภาพนั้นได้มีการใช้
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวาดแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า ถือเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการพยายามผลักดัน
องค์กรให้เข้าสู่การผลิตแบบลีนก่อนที่จะไปใช้เครื่องมืออื่นๆ 
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  การไหลของวัตถุดิบและข้อมูลที่แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า คือการไหลของวัตถุดิบจะเริ่มมาจาก
ผู้จัดส่งวัตถุดิบส่งมาให้โรงงานผู้ผลิตและเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปแล้ว โรงงานผู้ผลิตจะส่งให้ผู้แทนจ าหน่ายเป็นผู้
จ าหน่ายออกไปจนถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ในขณะที่การไหลของข้อมูลจะมีทิศทางกลับกันกับการไหลของ
วัตถุดิบ คือ ผู้แทนจ าหน่วยจะได้รับข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดยตรง และข้อมูลความต้องการนั้นจะถูกใช้
ร่วมกันทั้งผู้แทนจ าหน่ายโรงงานที่ผลิตและผู้จัดส่งวัตถุดิบ ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า 
  การเขียนแผนภาพสถานการณ์ปัจจุบัน (Current State Drawing) เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์หรือกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้แล้ว ขั้นต่อไปเป็นการวางแผนภาพกระบวนการผลิตที่แสดงทั้งการไหลของวัตถุดิบและการ
ไหลของข้อมูลในกระบวนการผลิตที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น เพ่ือท าให้
มองเห็นถึงความสูญเปล่าต่างๆ ที่ซ่อนอยู่และหาทางก าจัดความสูญเปล่าเหล่านั้นออกไป แผนภาพที่ได้จากขั้นตอน
นี้จะเรียกว่า แผนภาพกระบวนการผลิตในสถานการณ์ปัจจุบัน (Current State Mapping)   
  แผนภูมิภายนอก (External Mapping) คือ การวาดแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร คือ ระหว่างโรงงานผลิตกับผู้ส่งวัตถุดิบและกับลูกค้า  
  แผนภูมิภายใน (Internal Mapping) คือ การวาดแผนภาพที่แสดงถึงกิจกรรมในกระบวนการ
ผลิตทั้งหมด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเฉพาะภายในองค์กรของเรา โดยที่ผู้วาดจะต้องไปสังเกตการณ์ใน
กระบวนการจริงๆ เพ่ือเก็บรายละเอียดทั้งหมด และการวาดก็ต้องเริ่มจากการสังเกตที่กระบวนการหลังสุด
ย้อนกลับไปข้างหน้า คือ จากฝ่ายขนส่งสินค้า ย้อนกลับไปจนถึงการรับวัตถุดิบ เหตุผลก็คือจะท าให้สามารถเข้าใจ
การไหลของการผลิตนั้นได้ง่ายกว่า 
  การวิเคราะห์คุณค่า (Analysis Mapping) เมื่อได้แผนภาพกระบวนการผลิตในสถานการณ์
ปัจจุบันแล้ว จะน าแผนภาพทีได้นี้มาท าการวิเคราะห์และปรับปรุงโดยใช้หลักการก าจัดความสูญเปล่าเพ่ือให้ได้
กระบวนการผลิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นจากเดิม นอกจากการปรับปรุงที่ใช้พิจารณาความสูญเปล่าต่างๆ  ใน
แผนภาพและก าจัดออกไป เรายังสามารถปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตในแต่ละขั้น โดยใช้ช่วงเวลา
เริ่มต้นเป็นตัวก าหนดรอบเวลาการผลิตที่เหมาะสม หาได้จากจ านวนเวลาท างานในแต่ละวันทั้งหมดหารด้วย
จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการในแต่ละวัน จะได้ออกมาเป็นเวลาที่ใช้ในการผลิตต่อชิ้น ซึ่งเราสามารถน า
ช่วงเวลาเริ่มต้นนี้มาก าหนดรอบเวลาการผลิตที่เหมาะสม คือ รอบเวลาการผลิตไม่ควรมากกว่าช่วงเวลาเริ่มต้น 
เพราะถ้ารอบเวลาการผลิตมากกว่าจะท าให้เกิดงานระหว่างการผลิต (Work In Process) การรอคอย หรือเกิดการ
เคลื่อนที่ไม่จ าเป็นของพนักงานหรือเกิดความสูญเปล่าอ่ืนๆ ในการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต
เพ่ือให้รอบเวลาการผลิตไม่มากกว่าช่วงเวลาเริ่มต้นและให้ประสิทธิภาพกระบวนการดีข้ึน  
  การเขียนแผนภาพสถานการณ์อนาคต (Future State Drawing) ขั้นตอนนี้เป็นการวาดแผนภาพ
กระบวนการผลิตใหม่ที่ถูกปรับปรุงโดยก าจัดความสูญเปล่าต่างๆ ออกไปและปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอน
การผลิตใหม่โดยใช้วิธีการหรือความรู้ต่างๆ แล้วจะได้เป็นแผนภาพกระบวนการผลิตสถานการณ์อนาคต (Future 
State Mapping) การปรับปรุงนี้จะท าให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เวลาน าเปลี่ยนปลงไปด้วย ซึ่งจะต้องแสดง
ไว้ให้เห็นในแผนภาพด้วย เนื่องจากการปรับปรุงแผนภาพกระบวนการผลิตนี้ยังไม่ได้น ามาใช้ในกระบวนการผลิต
จริง 
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2.1.6 ความสูญเปล่า 7 ประการ  
 วิทยา อินทร์สอน ปัทมาพร ท่อชู และภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร (2558: ย่อหน้าที่ 3) ให้ความ

คิดเห็นว่า ความสูญเปล่า (Wastes) คือ การสูญเสียทรัพยากรการผลิตที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน คุณภาพ 
และการส่งมอบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่คิดค้นโดย Mr.Shigeo Shing และ Mr.Taiichi Ohno คือ ระบบการผลิตแบบโต
โยต้า (Toyota Production System) ความสูญ เปล่ าทั้ ง 7 ประการ แม้ ว่าแนวคิดนี้ จะเกิดจากแวดว ง
อุตสาหกรรมการผลิตแต่ในภาคบริการ หรืองานสนับสนุนก็สามารถน าหลักการดังกล่าวไปพัฒนาประยุกต์ใช้ได้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขจัดความสูญเสีย 7 ประการ ดังนี้ 

 2.1.6.1 ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) เป็นการผลิตสินค้า
ปริมาณมากเกินความต้องการการใช้งานในขณะนั้น หรือผลิตไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน  มาจากแนว ความคิดเดิม
ที่ว่าแต่ละขั้นตอนจะต้องผลิตงานออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  เพ่ือให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยต่ าสุดในแต่ละครั้ง
โดยไม่ได้ค านึงถึงว่าจะท าให้มีงานระหว่างท า (Work in Process: WIP) ในกระบวนการเป็นจ านวนมากและท าให้
กระบวนการผลิตขาดความยืดหยุ่น  
       ปัญหาจากการผลิตมากเกินไป 

 1) เสียเวลาและแรงงานไปในการผลิตที่ยังไม่จ าเป็น 
 2) เสียพ้ืนที่ในการจัดเก็บ WIP 
 3) เกิดการขนย้ายวัสดุที่ซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเป็น 
 4) ของเสียไม่ได้รับการแก้ไขทันที 
 5) ต้นทุนจม เนื่องจากต้องการพื้นที่ เพ่ือจัดเก็บมากข้ึน และเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ  

       เช่น การเช่าโกดัง เพื่อเก็บวัสดุและสินค้า 
 6) ปิดบังปัญหาการผลิต เช่น เครื่องจักรเสีย 
 7) ใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการมากข้ึน เช่น พนักงานในการควบคุมงาน  
     งานเอกสาร เป็นต้น 
 8) ความเสื่อมของสภาพสินค้า 

  แนวทางการปรับปรุง 
        1) บ ารุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมผลิตตลอดเวลา 
        2) ลดเวลาการตั้งเครื่องจักร (Reduce Setup Time) โดยศึกษาเวลาในการตั้ง  
                เครื่องจักรจากนั้นท าการปรับปรุง จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเริ่ม 
       ตั้งเครื่อง 

  - แยกข้ันตอนที่ท าได้ในขณะที่เครื่องจักรยังท างานอยู่ออกจากข้ันตอนที่ต้องท า 
     เมือ่เครื่องจักรหยุดเท่านั้น 

  - จัดล าดับขั้นตอนในการตั้งเครื่องจักรให้เหมาะสม 
  - กระจายงานอย่างเหมาะสมโดยไม่ให้เกิดการรองาน 
  - จัดหา/ท าอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการก าหนดต าแหน่งอย่างรวดเร็ว 
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        3) ปรับปรุงขั้นตอนที่เป็นคอขวด (Bottle-Neck) ในกระบวนการ เพื่อลดรอบเวลา 
       การผลิต 
      4) ผลิตในปริมาณและเวลาที่ต้องการเท่านั้น โดยปรับเวลาของกระบวนการให้  
                สอดคล้องกับปริมาณการผลิต 
       5) ท าการผลิตเฉพาะที่จ าเป็น 
       6) ฝึกให้พนักงานมีทักษะหลายอย่าง 

 2.1.6.2 ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) เป็นความสูญเปล่าที่เกิดจาก
พัสดุคงคลังดูเหมือนว่าจะเป็นความสูญเปล่าที่จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท างาน แต่การที่ต้องสร้างโกดัง เพ่ือ
เก็บชิ้นส่วนประกอบ หรือผลผลิตส าเร็จรูปแล้วโดยจะต้องจ่ายเพ่ือการควบคุมดูแลรักษา ค่าเช่า โกดังค่าแรงงาน
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการรื้อโกดังเก็บชิ้นส่วนทิ้งเสีย และสร้าง
คลังสินค้าย่อยๆ ขึ้นมาในสายการผลิต เพ่ือให้สามารถจัดส่งชิ้นส่วนที่ต้องการ ตามจ านวนที่ต้องการและในเวลาที่
ต้องการตัวอย่าง เช่น การเปลี่ยนมาซื้อวัตถุ ภายในประเทศแทนการซื้อจากต่างประเทศ การสั่งซื้อจากบริษัท  
ในเครือ เป็นต้น  

  ปัญหาจากการเก็บวัสดุคงคลัง 
  1) ใช้พื้นที่จัดเก็บมาก 

      2) ต้นทุนจม 
        3) วัสดุเสื่อมคุณภาพ (หากระบบการควบคุมวัสดุคงคลังไม่ดีพอ) 

  4) สั่งซื้อซ้ าซ้อน (หากระบบการควบคุมวัสดุคงคลังไม่เพียงพอ) 
  5) ต้องการแรงงานและการจัดการมาก 

 การปรับปรุง 
  1) ก าหนดระดับในการจัดเก็บ มีจุดสั่งซื้อที่ชัดเจน 
  2) ควบคุมปริมาณวัสดุโดยใช้เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)  
      เพ่ือให้สามารถเข้าใจและสังเกตได้ง่าย 
  3) ใช้ระบบเข้าก่อน ออกก่อน (First in First Out) เพ่ือป้องกันไม่ให้มีวัสดุตกค้างเป็น 
      เวลานาน 
  4) วิเคราะห์หาวัสดุทดแทน (Value Engineering) ที่สามารถสั่งซื้อได้ง่ายมาใช้แทน  
      เพ่ือลดปริมาณวัสดุที่ต้องท าการจัดเก็บ 

 2.1.6.3 ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation) การขนส่ง เป็นกิจกรรมที่ท าให้
วัสดุแต่ละชนิดภายในโรงงานเกิดการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่เพ่ือท าให้กระบวนการผลิตด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าการบริหารจัดการและควบคุมการขนส่งไม่เหมาะสมก็จะท าให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น เช่น การขนถ่าย
วัสดุซ้ าซ้อน เลือกเส้นทางการขนส่งไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงต้องควบคุมและลดระยะทางการขนส่งวัสดุให้เหลือน้อย
ที่สุดเท่าที่จ าเป็นเพราะการขนส่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และในกรณีนี้จะไม่พิจารณาการขนส่ง
ภายนอกโรงงาน 
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   ปัญหาจากการขนส่ง 
1) ต้นทุนในการขนส่ง ได้แก่ เชื้อเพลิง แรงงาน 
2) เสียเวลาในการผลิต 
3) วัสดุเสียหายหากวิธีการขนส่งไม่เหมาะสม 
4) เกิดอุบัติเหตุหากขาดความระมัดระวังในการขนส่ง 

การปรับปรุง 
1) วางผังเครื่องจักรใหม่จัดล าดับเครื่องจักรตามกระบวนการผลิตให้อยู่ในบริเวณ    
    เดียวกันเพ่ือลดระยะทางขนส่งในแต่ละขั้นตอน 
2) ลดการขนส่งซ้ าซ้อน 
3) ใช้อุปกรณ์ขนถ่ายที่เหมาะสม 
4) ลดปริมาณชิ้นงานในการขนส่งแต่ละครั้งเพ่ือให้สามารถส่งงานไปให้ขั้นตอนต่อไปได้     
    เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลารอนาน 

2.1.6.4 ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion) เป็นความสูญเปล่าที่เกิดจาก 
การเคลื่อนไหว หรือการออกแบบสภาพการท างานที่ไม่เหมาะสม เช่น โต๊ะท างาน หรือวิธีการท างาน ก่อนอ่ืน
จะต้องขจัดความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อน ไหว ได้แก่ การหยิบออกมาวางไว้ก่อน การก้มการเอียง เช่น การ
หยิบชิ้นส่วนจากด้านหลัง หรือการท างานโดยใช้มือเพียงข้างเดียว ในสถานประกอบการที่ต้องท างานแข่งกับเวลา 
ความสูญเปล่าด้านนี้จะส าคัญมาก เช่น โรงงานเย็บเสื้อผ้า โรงงานผลิตรองเท้า และโรงงานผลิตฟุตบอล เป็นต้น 
ดังนั้นมักจะพบได้ภายในโรงงานทั่วไป โดยเกิดจากการออกแบบสภาพการท างานที่ไม่เหมาะสม และขาดมาตรฐาน
ในการท างาน ส่งผลให้คุณภาพของงานที่ออกมาไม่มีความสม่ าเสมอ หรือต้องใช้เวลาในการท างานมากขึ้น  

ปัญหาจากการเคลื่อนไหว 
1) เกิดระยะทางในการเคลื่อนที่ท าให้สูญเสียเวลาในการผลิต 
2) การจัดวางอุปกรณ์ และวางผังโรงงานไม่เหมาะสม 
3) ขาดการท ากิจกรรม 5ส และการควบคุมด้วยสายตา 
4) ขาดมาตรฐานในการท างาน 
5) เกิดความล้าและความเครียด 
6) เกิดอุบัติเหตุ 
7) เสียเวลาและแรงงานในการท างานที่ไม่จ าเป็น 

การปรับปรุง 
1) ศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion Study) เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้เกิดการ    
    เคลื่อนไหวน้อยที่สุดและเหมาะสมที่สุดตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic)  
    เท่าท่ีจะท าได้ 
2) จัดสภาพการท างาน (Working Condition) ให้เหมาะสม 
3) ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของ     
    ผู้ปฏิบัติงาน 



15 

 

4) ท าอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน (Jig, Fixtures) เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่าง    
    สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
5) ออกก าลังกาย 
6) ปรับล าดับขั้นตอนการท างาน เพื่อเป็นมาตรฐาน 
7) จัดวางผังกระบวนการให้เหมาะสม เพ่ือลดการเดิน (Minimize Walking) 

2.1.6.5 ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) เป็นการมีขั้นตอนการผลิต
ที่มากเกินความจ าเป็นหรือกระบวนการผลิตที่มีการท างานซ้ ากันหลายขั้นตอนเกินความจ าเป็นจะท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการผลิตเพราะงานเหล่านั้นไม่ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการผลิตที่ไม่ช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น เช่น กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งไม่ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมกับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการ
ตรวจสอบคุณภาพควรจะรวมอยู่ในกระบวนการผลิต โดยให้พนักงานผลิตเป็นผู้ตรวจสอบไปพร้อมกับการท างาน
หรือขณะคอยเครื่องจักรท างาน 

ปัญหาจากกระบวนการผลิต 
       1) เกิดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นของการท างาน 
       2) เกิดจุดที่เป็นคอขวด (Bottleneck) ของสายการผลิต 
       3) ขาดความชัดเจนในข้อก าหนดของลูกค้า และข้อมูลความต้องการของลูกค้า 

4) นโยบาย และข้ันตอนการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
5) การใช้เครื่องมือในการท างานไม่เหมาะสม (Improper Tools) 
6) มาตรฐานในการท างานไม่เพียงพอ (Insufficient Standard) ท าให้พนักงานท างาน    
    อย่างไม่เป็นระบบและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
7) เกิดการท างานซ้ าซ้อน 
8) ใช้วัสดุผิดประเภท (Incorrect Materials) 
9) การตรวจสอบมากเกินความจ าเป็น (Excessive Checking) 
10) การจัดล าดับงานที่ไม่เหมาะสม 
11) เสียเวลากับการเตรียมและการผลิตที่ไม่จ าเป็น 
12) มีงานระหว่างท าในสายการผลิตมาก 
13) สูญเสียพื้นที่การท างานส าหรับกระบวนการนั้น ๆ 
14) ใช้เครื่องจักรและแรงงานโดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ 

การปรับปรุง 
      1) วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้ Operation Process Chart เพ่ือทราบขั้นตอน 

    ทั้งหมดในการท างาน จากนั้นจึงเลือกขั้นตอนที่ไม่เหมาะสมเพื่อน ามาปรับปรุง 
2) ใช้หลักการ 5 W 1 H เพ่ือวิเคราะห์ความจ าเป็นของแต่ละกระบวนการผลิต ซึ่ง     
    ประกอบด้วย 6 ค าถาม คือ ค าถามความหมายวัตถุประสงค์ 

- What ท าอะไร ถามเพ่ือหาจุดประสงค์ของการท างาน 
- When ท าเม่ือไร ถามเพ่ือหาล าดับขั้นตอนการท างานที่เหมาะสม 
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- Where ท าท่ีไหน ถามเพ่ือหาสถานที่ท างานที่เหมาะสม 
- Who ใครเป็นผู้ท า ถามเพ่ือหาวิธีการท างานทีเหมาะสม 
- How ท าอย่างไร ถามเพ่ือหาวิธีการท างานที่เหมาะสม 
- Why ท าไม ถามเพ่ือหาเหตุผลในการท างาน 

        3) หากระบวนการทดแทนที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของงานอย่างเดียวกัน 
      4) ใช้หลัก ECRS เพ่ือปรับปรุงการท างาน 

5) ใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) ในขั้นตอนการออกแบบ   
    ผลิตภัณฑ์ (Design Stage) เพ่ือลดความซับซ้อนของชิ้นส่วน 
6) หาแนวทางขจัดความสูญเปล่าด้วยการน าหลักการวิศวกรรมอุตสาหการ  
    (IE Techniques) เพ่ือปรับลดกระบวนที่ไม่จ าเป็นออก  

2.1.6.6 ความสูญเสียที่เกิดจากการรอคอย (Waiting) อันเกิดจากการขาดความสมดุลอัน
เนื่องมาจากการวางแผนการไหลของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่ ไม่ลงตัวหรือไม่ดีพอ ไม่ว่าจะเป็นจากความไม่
สมดุลความเร็วในการผลิต ความล่าช้าในการผลิต ระยะทางระหว่างกระบวนการผลิตที่ห่างไกลกัน การเติมวัตถุดิบ
ในคลังสินค้า ความไม่สัมพันธ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติกับพนักงานที่ท างานแบบ Manual หรือแม้กระทั่งจาก
ความสามารถของพนักงานเก่ากับพนักงานใหม่ในการส่งมอบงานต่อกัน เป็นต้น 

  ปัญหาจากการรอคอย 
1) เสียค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เครื่องจักร และค่าโสหุ้ย โดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมกับ    
    ผลิตภัณฑ์ 
2) เสียโอกาสที่จะใช้พนักงาน เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ     
    องค์กรจึงท าให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส 
3) ขวัญและก าลังใจของพนักงานลดลง เพราะเกิดความไม่แน่นอนในกระบวนการผลิต    
    ท าให้พนักงานไม่ทราบถึงแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายการปฏิบัติงาน 

  การปรับปรุง 
  1) จัดวางแผนการผลิต วัตถุดิบ และล าดับการผลิตให้ดี 
  2) บ ารุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
  3) จัดสรรงานให้มีความสมดุล 
  4) วางแผนขั้นตอนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และจัดสรรก าลังคนให้เหมาะสม 
  5) เตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้พร้อมก่อนหยุดเครื่อง 
  6) ใช้อุปกรณ์เพ่ือช่วยให้เกิดความสะดวกในการปรับ เปลี่ยนกระบวนการผลิต 

2.1.6.7 ความสูญเสียเนื่องจากงานเสีย (Defect) เป็นความสูญเปล่าที่เกิดจากงานเสียรวมไป
ถึงการที่ไม่สามารถแก้ไขงานเสียนั้นได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ท าการผลิตเป็น Lot ใหญ่ๆ นั้น จะมีงาน
คั่งค้างสะสมอยู่ระหว่างแต่ละกระบวนการค่อนข้างมาก อันมีผลท าให้การตรวจพบงานเสียนั้นกระท าได้ช้า 
นอกจากนี้ ความสูญเปล่าของงานที่เสีย ยังรวมไปถึงความสูญเปล่า ของการซ่อมงานในส่วนของส านักงานก็ได้แก่ 
การพิมพ์รายงานผิด ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่ 
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                นอกจากนี้ เมื่อของเสียถูกผลิตออกมาอาจถูกน าไปแกไขใหม ให้ไดคุณสมบัติตามที่ลูกคาตองการ 
หรือถูกน าไปก าจัดทิ้ง ดังนั้นจึงท าให้มีการสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียขึ้น 
   ปัญหาจากงานเสีย 
       1) ต้นทุนวัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์  

2) เสียเวลาที่ควรจะใช้ในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพดี และใช้เวลานานกว่าจะผลิตสินค้า   
    ที่มคีุณภาพครบตามจ านวนที่ต้องการ  
3) ต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิตในกรณีที่เกิดของเสียมาก กว่าปริมาณที่เผื่อไว้ โดยต้อง    

ปรับแผนการผลิตสินค้าอ่ืนให้เริ่มต้นผลิตล่าช้าออกไป ส่งผลท าให้การส่งมอบสินค้า
ล่าช้ากว่าก าหนด 

4) เกิดการท างานซ้ าเพ่ือแก้ไขชิ้นงานเสียหรือผลิตสินค้าใหม่ชดเชยของเสีย อีกท้ังต้อง    
    เสียค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการแยกของดีและของเสียออกจากกัน 

  5) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกอาจไม่ราบรื่นถ้าได้รับชิ้นงานเสียแล้วโยนความผิด 
  6) สิ้นเปลืองสถานที่ในการจัดเก็บและก าจัดของเสีย 
  7) เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส 

  แนวทางการปรับปรุง 
  1) จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบที่ถูกต้องแม่นย า 
  2) พนักงานต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานตั้งแต่เริ่มแรก 

3) อบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่    
    ก าหนด พร้อมทั้งฝึกให้พนักงานมีจิตส านึกด้านคุณภาพตลอดเวลา 
4) จัดสร้างระบบหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันความผิดพลาดจากการท างานใน   
    สายการผลิต (Poka-Yoke)   

  5) ตั้งเป้าหมายลดปริมาณของเสียในการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) 
6) การตอบสนองข้อมูลทางด้านคุณภาพอย่างรวดเร็วในทุกขั้นตอนการผลิตจะท าให้ 
    สามารถทราบถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้เร็วขึ้น การแก้ไขปัญหาก็    
    จะง่ายขึ้นและยังช่วยลดปริมาณของเสียในลักษณะที่เหมือนกันให้น้อยลงด้วย 

  7) ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและการผลิต 
  8) บ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

  จึงสรุปได้ว่า  ความสูญเสีย (Wastes) คือ สิ่งที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิตโดยไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ใดๆ แต่กลับท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง ความสูญเสียสังเกตได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้อย
คุณภาพ แต่ต้นทุนการผลิตสูง ใช้เวลาผลิตนาน มีของเสียมาก วัสดุอุปกรณ์สูญหายบ่อย หรือใช้พนักงานมากเกิน
ความจ าเป็น 
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2.1.7 การวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา 
  2.1.7.1 Why - Why Analysis  
   โอกุระ ฮิโตชิ (2545: 3) ให้ความหมายว่า Why – Why Analysis เป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฎการณ์อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่งไม่ใช่การคิด
แบบคาดเดาหรือนั่งเทียน  
 
 
 
 
    
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างวิธีการคิดของ Why – Why Analysis 
แหล่งที่มา: โอกุระ ฮิโตชิ, 2545: 4 
 
  จากภาพที่ 2.1 เมื่อมีปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เราจะมาคิดกันดูว่าอะไรเป็นปัจจัย
หรือสาเหตุที่ท าให้มันเกิดโดยการตั้งค าถามว่า “ท าไม” สมมติว่าเราได้ปัจจัยมา 2 ข้อ คือ          และ         เรา
ต้องมาคิดต่อไปอีกว่าท าไม         และ         ถึงเกิดขึ้นมาได้ ในที่นี้เราได้พบว่าปัจจัยที่ท าให้          เกิดขึ้นคือ 
      - 1 และ        - 2 ส่วนปัจจัยที่ท าให้            เกิดข้ึนคือ        - 1 และ        - 2  
  และในช่อง “ท าไม” ช่องสุดท้าย (ตามรูปคือส่วนของ            ) จะเป็นค าตอบของปัจจัยต่างๆที่
น าไปสู่การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ ซึ่งสามารถระบุได้ว่าอะไรเป็นต้นตอของปัญหา  
  จากปัจจัยที่เป็นต้นตอของปัญหานี้ ถ้าเราคิดพลิกกลับไป เราก็จะสามารถหามาตรการแก้ไขได้ 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 2.2 
 
 

1 2 

1 2 1 

1 1 2 2 2 
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ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างมาตรการอยู่ที่การพลิกกลับด้านของ “ท าไม” 
แหล่งที่มา: โอกุระ ฮิโตชิ, 2545: 5 
  
  จากภาพที่ 2.2 ปัจจัยที่อยู่หลังสุด (ประโยคที่เขียนในช่อง “ท าไม” ช่องสุดท้าย) จะต้องเป็น
ปัจจัยที่สามารถพลิกกลับกลายเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ (เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ าอีก) อาจ
กล่าวได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่ชิ้นงาน เครื่องมือ หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรไม่ดี แต่ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นเรื่องของ
แนวคิด วิธีปฏิบัติ หรือวิธีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง เช่น แนวคิดการออกแบบหรือผลิต วิธีการติดตั้ง วิธีการใช้ 
ขั้นตอน และวิธีการบ ารุงรักษา (ท าความสะอาด เติมน้ ามัน ขันโบลท์ ตรวจสอบ เป็นต้น) ดังนั้น ถ้าเราไม่ถาม
ค าถามว่า “ท าไม” ไปเรื่อยๆ เพ่ือค้นหาปัจจัยที่เป็นต้นตอของปัญหาเราย่อมไม่สามารถค้นพบมาตรการป้องกัน
การเกิดของปัญหาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพได้ 
 
  2.1.7.2 แผนผังก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล (Fish Bone Diagram)  
   วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล. (2543 เล่มที่ 7 : 27-29 ) ให้ความหมายว่าแผนผังก้างปลา
หรือแผนผังสาเหตุและผลว่า คือ แผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลของการท างาน (อาการหรือคุณลักษณะ
ของปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา) กับสาเหตุต่างๆ (ปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ ในการท างานนั้นๆ
แสดงไว้ที่ก้างปลา) 
   ประโยชน์ของผังก้างปลา 
   1) ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ละเอียดครอบคลุม
เจาะลึกถึงสาเหตุที่เป็นรากเหง้า (Root Causes) ของปัญหาได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบ อันน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาไดอ้ย่างถูกต้องตรงจุด 
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   2) ใช้เป็นเครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็นจากสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องหลายๆ คนมารวม
ไว้ในภาพผังเดียวกัน ท าให้สมาชิกเกิดความเข้าใจตรงกัน 
   วิธีเขียนผังก้างปลา 
   1) เลือกอาการ หรือคุณลักษณะของปัญหาที่ต้องการที่จะแก้ไขข้อหนึ่ง โดยอาจดึงมา
จาก “ผังพาเรโต” น ามาเขียนไว้ที่หัวปลา ถ้ามีข้อมูลความถี่ของปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบเวลาหนึ่งๆ ก็ให้น ามาแสดง
ด้วย เช่น เกิดอุบัติเหตุ 35 ครั้งต่อเดือน 
   2) เขียนลูกศรชี้ไปที่หัวปลาแทนกระดูกสันหลังของปลา 
   3) เขียนก้างใหญ่ให้หัวลูกศรวิ่งเข้าสู่กระดูกสันหลัง เพ่ือระบุถึงกลุ่มใหญ่ของสาเหตุที่ท า
ให้เกิดปัญหา โดยทั่วไปนิยมระบุเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับคน (Man) เครื่องจักรอุปกรณ์ (Machine) วัตถุดิบ (Material) 
วิธีการ (Method) แต่อาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของเรื่องราว 
   4) เขียนก้างกลางแยกออกจากก้างใหญ่ เพื่อแสดงสาเหตุของก้างใหญ่ เขียนก้างเล็กแยก
ออกจากก้างกลางเพ่ือแสดงสาเหตุของก้างกลาง เขียนก้างฝอยแยกออกจากก้างเล็กเพ่ือแสดงสาเหตุของก้างเล็ก 
   5) ระดมสมองหาสาเหตุของปัญหา โดยตั้งค าถาม ท าไม ซ้ ากัน 5-7 ครั้ง พร้อมทั้งเขียน
ข้อความแสดงสาเหตุของปัญหาลงในก้างปลาระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม ท าไปจนกว่าจะระบุถึงสาเหตุที่เป็น
รากเหง้าของปัญหาได้ หรือจนกระทั่งไม่มีใครเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างโครงสร้างของผังแสดงเหตุและผล หรือผังก้างปลา 
แหล่งที่มา: SIRICHAI PREAMKANCHANA, 2012: ย่อหน้าที่ 5 
 
 
 

https://perchai.wordpress.com/2012/06/07/25/%20ย่อ
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2.1.8 หลักการ ECRS 
  จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์ (2560: 38) ให้ความหมาย ECRS ไว้ว่า การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ 
ECRS เป็นหลักการที่ประกอบด้วยการก าจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ
การท าให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการง่ายๆ ที่สามารถใช้ในการเริ่มต้นลดความสูญเปล่า หรือ MUDA ลงได้เป็น
อย่างดีซึ่งอธิบายเป็นตัวอย่างได้ ดังนี้ 
  1) การก าจัด (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการท างานปัจจุบันและท าการก าจัดความสูญ
เปล่าทั้ง 7 ที่พบในการผลิตออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น การ
ท างานที่ไม่เกิดประโยชน์ การเก็บสินค้าที่มากเกินไป การเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น และของเสีย 
  2) การรวมกัน (Combine) สามารถลดการท างานที่ไม่จ าเป็นลงได้ โดยการพิจารณาว่าสามารถ
รวมขั้นตอนการท างานให้ลดลงได้หรือไม่ เช่น จากเดิมเคยท า 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน ท าให้
ขั้นตอนที่ต้องท าลดลงจากเดิม การผลิตก็จะสามารถท าได้เร็วขึ้นและลดการเคลื่อนที่ระหว่างขั้นตอนลงอีกด้วย 
เพราะถ้ามีการรวมข้ันตอนกัน การเคลื่อนที่ระหว่างข้ันตอนก็ลดลง 
  3) การจัดใหม่ (Rearrange) คือ การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่เพ่ือให้ลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จ าเป็น 
หรือ การรอคอย เช่น ในกระบวนการผลิต หากท าการสลับขั้นตอนที่ 2 และ 3 โดยท าขั้นตอนที่ 3 ก่อน 2 จะท า
ให้ระยะทางการเคลื่อนที่ลดลง เป็นต้น 
  4) การท าให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุงการท างานให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะ
ออกแบบจิ๊ก (Jig) หรือ Fixture เข้าช่วยในการท างานเพ่ือให้การท างานสะดวกและแม่นย ามากขึ้น ซึ่งสามารถลด
ของเสียลงได้ จึงเป็นการลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จ าเป็นและลดการท างานที่ไม่จ าเป็น 
 

2.1.9 การจัดการความรู้ด้วย One Point Lesson 
ทีม KM คณะเกษตร ก าแพงแสน (2561: 11) ให้ความเห็นว่า One Point Lesson (OPL) คือ 

การเขียนหรือถ่ายทอดความรู้ของตนเองลงบนเอกสารซึ่งเน้นการใช้รูปภาพมากกว่าข้อความและสามารถสื่อสารได้
ในเวลาอันสั้นไม่เกิน 5 นาที เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็วกว่าการใช้ตัวอักษร ตัวอย่าง 
ดังภาพที ่2.4 
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ภาพที่ 2.4 ตัวอย่าง OPL เรื่อง ระดับน้ าที่ต้องควบคุมในกระบวนการ A 
แหล่งที่มา: ทีม KM คณะเกษตร ก าแพงแสน, 2561: 11 
 

นอกจากนี้ ทีม KM คณะเกษตร ก าแพงแสน (2561: 12) ให้ความเห็ฯเพ่ิมเติมว่า เทคนิคการ
จัดการความรู้ด้วย OPL คือ การก าหนดความรู้ที่จ าเป็นของแต่ละต าแหน่งงานแล้วสร้างเป็น  OPL ด้วยการให้
พนักงานทุกคนที่อยู่ในแต่ละต าแหน่งเขียนความรู้ของตนเองขึ้นมาแล้วน าไปความรู้นั้นไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ
หรือหัวหน้างาน จากนั้นจึงน าไปเก็บไว้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ตามต าแหน่งงาน เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาหรือพนักงานเก่า
ต้องการที่จะทบทวนความรู้ ก็สามารถท่ีจะค้นหาความรู้ที่ต้องรู้ตามต าแหน่งของตนเองจาก OPL นั้นๆ  

ซึ่งการจัดการความรู้ด้วยเทคนิค OPL นี้ สอดคล้องกับ 5 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ เพราะ
สามารถที่จะบ่งชี้ สร้าง สะสม จัดเก็บความรู้และน ามาความรู้ออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากกว่าวิธีการ
จัดการความรู้แบบอื่นๆ และยังสามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ได้อีกด้วย 

ขั้นตอนการจัดท า OPL มีดังนี้ 
  1) มองเห็นประเด็นที่ได้เรียนรู้ว่า เป็นความรู้พื้นฐาน การแก้ไขปรับปรุง หรือปัญหา/ 
     ความยุ่งยากท่ีเกิดข้ึน 
  2) ระบุวัตถุประสงค์ ขอการสรุปองค์ความรู้ 
  3) ถอดความรู้ที่ละประเด็น อาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมจากระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
     หรือสอบถามเพ่ิมเติมจากผู้รู้ 
  4) มีการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ หรอืผู้บังคับบัญชาตรวจสอบองค์ความรู้ก่อนการเผยแพร่ 
  5) ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการสรุปประเด็นดังกล่าว 
  6) ระบุค าส าคัญ เพ่ือใช้ในการสืบค้นเมื่อเผยแพร่ทาง Internet 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร -
ศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน ผู้ศึกษาได้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการท างานด้วยแนวคิดลีน ดังนี้ 
 กมลวรรณ สงวนสิริกุล (2550) ศึกษาการท างาน และเสนอแนะการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานตัวอย่าง เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานตัวอย่าง
เป็นองค์กรซึ่งให้บริการด้านการขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้า ปัจจุบันประกอบด้วยฝ่ายย่อยจ านวนมาก มีความ
เกี่ยวพันและมีความซับซ้อนในการด าเนินงาน ทั้งยังมีขั้นตอนการท างาน รวมทั้งระบบการเดินเอกสารบางฉบับมี
ขั้นตอนการเดินทางมากเกินความจ าเป็น โดยงานวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าเนื่องจากการท างานที่ไม่
ท าให้เกิดคุณค่าตามแนวทางของลีน อาทิเช่น ความสูญเปล่าเนื่องจากการรอ การมีปริมาณข้อมูลที่มีความซับซ้อน 
รวมทั้งเวลาสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในระบบเดินเอกสาร การปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือลดเวลาปฏิบัติงานจะอาศัย
เทคนิค ECRS และการน าเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการลดความสูญเปล่า ผลที่ได้รับหลัง
การด าเนินการปรับปรุงการท างานพบว่า ความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเวลา หรือจ านวน
เอกสารทีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยสามารถลดเวลาด าเนินงานและปริมาณเอกสารในแผนกบุคคลได้เฉลี่ย 
ร้อยละ 25.50 และร้อยละ 14.71 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนแผนกบัญชีสามารถลดเวลาในการด าเนินงานและ
ปริมาณเอกสารได้เฉลี่ยถึงร้อยละ 56.85 และร้อยละ 20.74 ตามล าดับ 
 ชูเกียรติ ชูคันหอม และวรยศ พรมตู้ (2553) ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดนใช้
หลักการศึกษาการท างาน กรณีศึกษากระบวนการประกอบเก้าอ้ีลูกระนาด ผลิตภัณฑ์เรือนจ ากลางอุดรธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือระบุขั้นตอนกระบวนการประกอบเก้าอ้ีลูกระนาด ระยะเวลาในการท างาน เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของเวลาในการประกอบเก้าอ้ีลูกระนาด และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการประกอบเก้าอ้ี
ลูกระนาด โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิต ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าวพบว่าเวลาใน
การท างานก่อนการปรับปรุงกระบวนการท างานเป็นเวลาทั้งสิ้น 122.24 นาที และหลังการใช้เทคนิค 5W-1H ใน
การปรับปรุงกระบวนการท างานเป็นเวลาทั้งสิ้น 98.39 นาที ลดลงจากเดิมร้อยละ 19.83 จากการประเมิน
ประสิทธิภาพของเวลาในการประกอบเก้าอ้ีลูกระนาด ก่อนและหลังใช้เทคนิค 5W-1H พบว่า ประสิทธิภาพของ
เวลาในการประกอบเก้าอ้ีลูกระนาดเพ่ิมข้ึน 
 กฤติน ชุณห์ช่วงโชติ (2557) ศึกษากระบวนการด าเนินงานในกระบวนการผลิตและเพ่ือหาแนวทางในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของน้ าดื่มลานดาว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์งานตามขั้นตอนของแนวคิดการลดความสูญเปล่า
แบบลีน และใช้แผนภาพสายธารคุณค่าในกระบวนการผลิต พบว่า เมื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพ ขั้นตอนการ
ปรับปรุงนั้น จากเดิมมีทั้งหมด 15 กิจกรรม และท าการปรับปรุงเหลือ 14 กิจกรรม ลดกิจกรรมไป 1 ขั้นตอน  
คิดเป็นร้อยละ 6.66 อีกทั้งเม่ือวิเคราะห์เป็นระยะเวลา จากเดิมใช้เวลาไปทั้งหมด 172.07 วินาที หลังจากปรับปรุง
จึงลดเหลือ 162.43 วินาที ขั้นตอนที่ลดลงไป 9.64 วินาที คิดเป็นร้อยละ 5.83 ของระยะเวลาทั้งหมด โดยสามารถ
ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหาความสูญเปล่าที่เกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
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 รมิตา มุสิกพงศ์. (2558) ศึกษาแนวทางการลดความสูญเปล่าโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์แผนถูมิ
สายธารแห่งคุณค่าซึ่งท าให้มองเห็นกระบวนการผลิตฟิล์มของบริษัท TPK และน าไปสู่การจ าแนกกิจกรรมที่ไม่
ก่อให้เกิดคุณค่าออกได้ ประกอบกับเครื่องมือโซ่อุปทาน เช่นแผนภูมิก้างปลา การวิ เคราะห์ทางสถิติฯ เพ่ือน ามา
วิเคราะห์สาเหตุและรากของปัญหาซึ่งจะน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการก าจัดปัญหาต่อไป จากการศึกษา
พบว่าในกระบวนการผลิตฟิล์มของบริษัท TPK นั้นยังมรความสูญเปล่าแฝงอยู่ ซึ่งส่งผลให้มีเวลาน าที่ยาวนานและ
ก่อให้เกิดต้นทุนโดยไม่จ าเป็น เช่น ความสูญเปล่าจากของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ามี
สาเหตุมาจากปัญหาการปฏิบัติงานของเครื่องจักร จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการเพ่ิมเวลาในการซ่อม
บ ารุงเชิงป้องกันให้มากขึ้น จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตั้งค่า
เครื่องจักร เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมปนที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของฟิล์มได้ ส่วนความสูญเปล่าจากการรอคอยการผลิตงานอันเนื่องมาจากปัญหาขาดวัตถุดิบ นั้น ได้มี
ข้อเสนอแนะแนวทางทางแก้ไขปัญหาโดยการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการจ านวนสินค้าคงคลัง เพ่ือ
ลดความผิดพลาดอันเกิดมาจากวิธีปฏิบัติงานด้วยการบันทึกจ านวนสินค้าคงคลังด้วยพนักงาน โดยสรุปแล้ว เมื่อท า
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่วางไว้ ผลการปรับปรุงจะแสดงในแผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสถานการณ์อนาคต 
พบว่าเวลารวมของกระบวนการท างานลดลงร้อยละ 6.27 
 จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์ (2560) ศึกษาและวิเคราะห์โมเดลทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษา ศึกษาระบบ  
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ของบริษัทกรณีศึกษา ลดความสูญเปล่าของกระบวนการด าเนินงานของบริษัท
กรณีศึกษา โดยมุ่งเน้นการลดเวลาในกระบวนการผลิตสินค้า โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โมเดลทางธุรกิจ  
การจัดการโซ่อุปทาน การวิเคราะห์โซ่อุปทาน การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า การวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 
ประการ และกระบวนการผลิตแบบลีนในการด าเนินงานวิจัย จากการศึกษาพบว่าความสูญเปล่าส่วนใหญ่เกิดจาก
ความสูญเปล่าจากการรอคอย ความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสม และความสูญเปล่าจากสินค้าคง
คลังที่ไม่จ าเป็น แนวทางการการลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต โดยประยุกต์ใช้หลักการการก าจัด  
การรวมกัน การจัดใหม่ การท าให้ง่าย ในการลดความสูญเปล่า ผลการด าเนินงานพบว่าสามารถลดกระบวนการ
ผลิตบ้านน็อคดาวน์จาก 21 ขั้นตอน เหลือ 12 ขั้นตอน ซึ่งสามารถลดได้ 9 ขั้นตอน ลดระยะเวลาการผลิตจาก 
271.5 วันท างานต่อคน/หลัง เหลือ 240.5 วันท างานต่อคน/หลัง สามารถลดได้ 31 วันท างานต่อคน/หลัง คิดเป็น
ร้อยละ 11.42 ซึ่งสามารถคิดเป็นมูลค่าต้นทุนแรงงานอยู่ที่ 13,950 บาท/หลัง หรือประมาณ 111,600 บาท/ปี 
 
2.3 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้ศึกษาสามารถสรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้
ดังตารางที่ 2.2 เพ่ือน าไปออกแบบระเบียบวิธีวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในบทที่ 3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2  สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   

แนวคิดและทฤษฎ ี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. การศึกษาการท างาน วิธีการศึกษาการท างาน ศึกษากระบวนงาน 
2. แผนภูมิการไหลของกระบวนการ ผังกระบวนงาน จัดท าผังกระบวนงานจัดปรญิญาบตัร 

กรณีศึกษา 
3. แนวคิดลีน ปรับปรุงกระบวนงานโดยก าจัดความสูญ

เปล่าที่เกดิขึ้นในกระบวนงาน 
ประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปรับปรุง
กระบวนงาน 

4. การจัดการโซ่อุปทาน การจ าแนกผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีใน
กระบวนงานตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 

วิเคราะห์กระบวนงานในด้านข้อมลู
ความสัมพันธ์ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียใน
กระบวนงาน โดยวเิคราะห์ตั้งแตต่น้น้ า
จนถึงปลายน้ า 

5. แนวคิดสายธารคุณค่า การจ าแนกกิจกรรมในกระบวนงาน 
ทีก่่อให้เกิดคุณค่า ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า 
และไม่ก่อให้เกิดคณุค่าแต่จ าเป็นตอ้งท า 

วิเคราะห์กระบวนงานในด้านการจ าแนก
กิจกรรมในกระบวนงาน 
ทีก่่อให้เกิดคุณค่า ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า 
และไม่ก่อให้เกิดคณุค่าแต่จ าเป็นตอ้งท า 

6. ความสูญเปล่า 7 ประการ จ าแนกความสญูเปล่าที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนงานเพื่อก าจัดออก 

วิเคราะหค์วามสูญเปล่าที่เกดิขึ้นใน
กระบวนงาน 

7. Why-Why Analysis เทคนิคการวิเคราะหห์าปัจจัยทีเ่ปน็
ต้นเหตุใหเ้กิดปรากฎการณ ์

 
วิเคราะหส์าเหตุของความสูญเปลา่ที่
เกิดขึ้นในกระบวนงาน 8. แผนผังก้างปลา แผนภาพท่ีแสดงความสมัพันธ์ระหว่างผล

ของการท างานกับสาเหตตุ่างๆ 
9. หลักการ ECRS แนวทางการลดความสูญเปล่า ประยุกต์ใช้ออกแบบแนวทางการลด

ความสญูเปลา่ 10. หลักการ One Point Lesson การเขียนหรือถ่ายทอดความรู้ของตนเอง
ลงบนเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

3.1 รูปแบบกำรศึกษำ 
 งานวิจัย เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนงาน วิเคราะห์กระบวนงาน วิเคราะห์ความ
สูญเปล่า และออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่า ของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา โดยผู้ศึกษา 
ใช้การศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษาการท างาน การจัดการโซ่อุปทาน 
แนวคิดสายธารแห่งคุณค่า ความสูญเปล่า 7 ประการ เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา และออกแบบ 
แนวทางการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย One Point Lesson (OPL) 
 
3.2 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 3.2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำและทฤษฎี 
  3.2.1.1 ศึกษากระบวนงาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษาการท างาน (Work Study)                               
  3.2.1.2 วิเคราะห์กระบวนงาน โดยประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Analysis) 
และแนวคิดสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM)   
  3.2.1.3 วิเคราะห์ความสูญเปล่าในแต่ละกระบวนงาน โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความสูญ
เปล่า 7 ประการ และวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาโดยประยุกต์ใช้แผนผังก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล (Fish 
Bone Diagram) 
  3.2.1.4 ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของแต่ละกระบวนงาน โดยประยุกต์ใช้แนว
ทางการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย One Point Lesson (OPL) 
 3.2.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
  การศึกษานี้เป็นการศึกษากระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 39 
(ประจ าปีการศึกษา 2560-2561) 
  

3.3 วิธดี ำเนินกำรศึกษำ 

 3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
  3.3.1.1 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษาการท างานเพ่ือให้ทราบข้อมูลทั่วไปของกระบวนงาน 
ประเภทของงานในแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ในการท างานแต่ละขั้นตอน และระยะเวลาการท างานทั้งหมดใน
กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 



27 

 

  3.3.1.2 ประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Analysis) เพ่ือให้ทราบข้อมูล
ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนงาน โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  
  3.3.1.3 ประยุกต์ใช้แนวคิดสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM) เพ่ือจ าแนก
กิจกรรมในกระบวนงานกรณีศึกษาที่ก่อให้เกิดคุณค่า ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า และไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จ าเป็นต้องท า 
  3.3.1.4 ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ เพ่ือระบุความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นใน 
แต่ละกระบวนงาน  
  3.3.1.5 ประยุกต์ใช้แผนผังก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล (Fish Bone Diagram) เพ่ือระบุ
สาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในประบวนงาน 
  3.3.1.6 ประยุกต์ใช้แนวทางการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย 
OPL ในการลดความสูญเปล่าและลดเวลาที่ใช้ด าเนินงานในกระบวนงาน  
 3.3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูล 
ทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  คือ ข้อมูลที่ผู้ศึกษาเก็บได้จากการสังเกตจากการปฏิบัติงานใน
กระบวนงานที่ศึกษา ได้แก่ ขั้นตอนการด าเนินงาน จ านวนพนักงานที่รับผิดชอบการท างานในแต่ละขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานแต่ละข้ันตอน  
  3.3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
งานจัดปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่  39 ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐาน รายชื่อ
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร แผนด าเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัด
ปริญญาบัตร 
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 3.3.3 ขั้นตอนกำรศึกษำ  
  ขั้นตอนการศึกษาวิจัยมี 6 ขั้นตอน ดังภาพที่ 3.1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมูล 

จัดท าผังกระบวนงาน 

สถานะปัจจุบัน 

วิเคราะหก์ระบวนงาน 

วิเคราะหค์วามสูญเปล่า 

ออกแบบแนวทางการ
ลดความสูญเปล่า 

จัดท าผังกระบวนงาน 

สถานะอนาคต 

ศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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  จากภาพที่  3.1 สามารถอธิบายขั้นตอนการศึกษาการปรับปรุงงานจัดปริญญาบัตร พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน ได้ดังนี้ 
   1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการท างาน 

2) รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง ด้วยวิธีสังเกตการณ์ จดบันทึก ถ่ายรูปแต่ละ
ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบการท างานแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน และปัญหา/ข้อผิดพลาดที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
   3) จัดท าผังกระบวนงานสถานะปัจจุบัน (ก่อนปรับปรุง) 
   4) วิเคราะห์กระบวนงานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการโซ่อุปทาน เพื่อให้ทราบข้อมูล
ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนงาน โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า และประยุกต์ใช้แนวคิด
สายธารแห่งคุณค่า เพ่ือจ าแนกกิจกรรมในกระบวนงานกรณีศึกษาที่ก่อให้เกิดคุณค่า ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า และ 
ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จ าเป็นต้องท า 
      5) วิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงาน โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ 
ความสูญเปล่า 7 ประการ  
   6) ระบุสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในประบวนงาน โดยประยุกต์ใช้ แผนผัง
ก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล  
   7) ออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่า โดยประยุกต์ใช้แนวทางการลดความสูญ
เปล่าด้วยหลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย OPL 
   8) จัดท าผังกระบวนงานสถานะอนาคต (หลังปรับปรุง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปงานจัดปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 4.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  งานจัดปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบของกองบริการ
การศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนับสนุน สังกัด ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีหน้าที่หลัก
ในการให้บริการทางการศึกษาและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อาทิ งานจัดท าหลักสูตรของสถาบัน 
งานรับนักศึกษา งานตารางสอนและตารางสอบ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานตรวจสอบสถานภาพ
นักศึกษา งานทุนและรางวัลการศึกษา งานออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และงานส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นงาน
ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ของคณะ และหน่วยงานภายนอกสถาบัน  
  วิสัยทัศน์ (Vision):  เป็นหน่วยงานให้บริการทางการศึกษาที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็วทันตามเวลาที่ก าหนด 
  พันธกิจ (Mission):   ให้บริการด้านงานบริการทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 
  นโยบายคุณภาพ:   มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถให้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
  งานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 39 
มีข้อมูลทั่วไปสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังตารางที่ 4.1.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลพื้นฐานงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 
 

รายการ รายละเอียด 
  1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองบริการการศึกษา 
  2. ก าหนดวันซ้อมใหญ่ 28 พฤษภาคม 2562 
  3. ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 29 พฤษภาคม 2562 
  4. สถานท่ีด าเนินงาน กองบริการการศึกษา ช้ัน 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

และข้างเวทีหอประชุมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
รายการ รายละเอียด 

  5. สถานท่ีจัดพิธ ี หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
  6. เวลาด าเนินงาน 1 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 2562 
  7. จ านวนคณะท างาน 37 คน 
  8. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 2,464 คน 
  9. จ านวนผู้แสดงความจ านงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2,275 คน 

 
 4.1.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์ มีดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.2  คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบ จ านวน (คน) 
1. ประธานคณะอนุกรรมการ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 1 
2. คณะอนุกรรมการ บุคลากรกองบริการการศึกษา  

และบุคลากรหน่วยงานอ่ืน 
30 - 35 

    
3. เลขานุการคณะอนุกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ  

กองบริการการศึกษา 
1 

4. ผู้ช่วยเลขานุการ บุคลากรกองบริการการศึกษา 1 - 2 
 
 4.1.3 แผนด าเนินงาน  
  จากการศึกษาแผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร สรุปรายละเอียดได้
ดังตาราง 4.3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3  แผนการด าเนินงานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
                 ครั้งที่ 39  
 
ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัต ิ เวลาด าเนินการ 

1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายจัดปริญญาบัตร 

1. ขออนุญาตหน่วยงานให้บุคลากรเข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการ 
2. เสนอช่ืออนุกรรมการเพื่อแต่งตัง้ 
3. แจ้งค าสั่งให้อนุกรรมการทราบ 

ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

2. การจัดท าแผนการด าเนินงาน
และงบประมาณ 

เสนอแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

3. การประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 

ประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อเตรียมความ
พร้อมและมอบหมายหน้าท่ี 

ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า  5 เดือน 

4. การแสดงความจ านงเข้ารบั
พระราชทานปรญิญาบตัร 

1. เสนอประกาศแสดงความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร 
2. ส่งประกาศฯ เรื่อง แสดงความจ านงให้แก่
หน่วยงานภายในสถาบันรับทราบ และลง
ประกาศใน Website กองบริการการศึกษา 
และสถาบัน 
3. รับแสดงความจ านงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรผ่านทาง Internet 

ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 5 เดือน 

5.  จัดซื้อจัดจ้างปกปริญญาบัตร
และซองพลาสติก 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างปกปริญญาบัตรและซอง
พลาสติก 

ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 5 เดือน 

6. การจัดท ารายชื่อผู้แสดงความ
จ านงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

รวบรวมรายชื่อผู้แสดงความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัรและจดัส่งรายชื่อ
ดังกล่าวให้คณะ/วิทยาลัย 

ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 2 เดือน 

7. การแจ้งยกเลิกการบรรยาย เสนอประกาศฯงดบรรยายวันซ้อมใหญ่และ 
วันพิธ ี

ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

8. การจัดท ารายชื่อชุดค ากราบ
บังคมทูลเบิกผู้เข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร 

จัดท ารายชื่อชุดค ากราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบัตร 
พร้อมจัดส่งให้คณะอนุกรรมการฝา่ยต่างๆ 

ให้เสร็จสิ้นก่อนพิธีไม่น้อยกวา่ 
1 เดือน 

9. การจัดเตรียมปรญิญาบตัร 1. พิมพ์ปริญญาบตัรและส่งให้คณะ/วิทยาลัย 
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอคณบดลีง
นาม 
2. จัดเรียงปรญิญาบัตร 
3. ใส่ปกปริญญาบัตร 
4. แจ้งคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง
ปริญญาบัตรที่ใส่ปกเรยีบร้อยแล้ว พร้อมแยก
ปริญญาบัตรผู้ไม่แสดงความจ านงออก 

ให้เสร็จสิ้นก่อนพิธีไม่น้อยกวา่ 
2 สัปดาห ์
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 
ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัต ิ เวลาด าเนินการ 
10. การประชุมคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 
ประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดปริญญาบัตร 

ให้เสร็จสิ้นก่อนพิธีไม่น้อยกวา่ 
1 สัปดาห ์

11. การประสานงานวันซ้อมใหญ่
และวันพิธี 

1. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธี พร้อมสง่รายชื่อผู้เข้า
รับการฝึกซ้อมผู้พิการและผู้ที่มคีรรภ ์
2.ซักซ้อมความเข้าใจและฝึกซ้อมร่วมกับ
อาจารยผ์ู้ถวายปรญิญาบตัร 

วันซ้อมใหญ ่

12. การจัดเตรียมปรญิญาบตัร 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้องปริญญาบัตรของผู้เข้า
รับ ผู้ไม่เข้ารบั และผู้ขอเลื่อนเข้ารบั
พระราชทานปรญิญาบตัร  
2. จัดเตรยีมปรญิญาบัตรส าหรับผูเ้ข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร  

วันซ้อมใหญ ่

1. ประสานงานกับฝ่ายปรญิญาบตัรกิตติมศักดิ์
ขอใบปริญญาบตัร 
2. จัดเตรยีมปรญิญาบัตรข้างเวทกี่อนพิธี 

ก่อนพิธีไม่น้อยกว่า 6 ชม. 

13. การรายงานจ านวนผู้รับเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร 

รายงานจ านวนผูร้ับปรญิญาบตัรในระหว่างพิธี ก่อนพิธีและระหว่างพิธ ี

14. การจัดส่งปริญญาบัตรให้แก่
อาจารยผ์ู้ถวายปรญิญาบตัร
แก่ผู้แทนพระองค์ในพิธี
พระราชทานปรญิญาบตัร 

จัดส่งปรญิญาบตัรให้แก่อาจารยผ์ูถ้วายปริญญา
บัตรแก่ผู้แทนพระองค์ในระหว่างพิธี 

ระหว่างพิธี 

15. การจัดเก็บปริญญาบัตรของผู้
ไม่ได้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

จัดเก็บปรญิญาบตัรของผูไ้มไ่ด้เข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัรพร้อมจดัเรียงโดยแยก
คณะพร้อมให้บริการแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาที่มา
หลังปริญญาบัตรในภายหลัง 

หลังพิธีภายใน 3 วัน 

16. การประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและค่าใช้จ่าย พร้อมสรปุผลการ
ด าเนินงาน 

หลังพิธีไม่เกิน 1 สัปดาห ์
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 4.1.4  หน้าที่ความรับผิดชอบคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งท่ี 39 
  จากการศึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งที่ 39  
พบว่าคระอนุกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในวันซ้อมใหญ่ (28 พฤษภาคม 2562) และวันพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร (29 พฤษภาคม 2562) ดังตารางที่ 4.4 และ 4.5  
 
ตารางท่ี 4.4  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 (วันซ้อมใหญ่) 
 
ล าดับ การปฏิบัติหน้าที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแล และประสานงาน ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. ประสานงานคณะ/อนุกรรมการชุดต่างๆและดูแลการเตรียมปริญญาบัตร อนุกรรมการ จ านวน 5 คน 
3. ตรวจสอบและจดัเรียงปริญญาบัตรก่อนเข้าปก 

พร้อมแจ้งคณะใหม้าตรวจสอบปรญิญาบัตรก่อนวันซ้อมใหญ ่
อนุกรรมการ จ านวน 1 คน 

4. ใส่ปกปริญญาบัตร อนุกรรมการ จ านวน 5 คน 
5. รับรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ อนุกรรมการ จ านวน 7 คน 
6. เช็คจ านวนผู้เข้ารับแตล่ะคณะ ตดัแบ่งจ านวนตั้งปริญญาบัตร ตรวจสอบ

รายชื่อ และบรรจลุงกล่อง 
อนุกรรมการ จ านวน 28 คน 

7. ผู้ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่เข้ารับ พิมพ์รายงานผูไ้ม่เข้ารับ และผู้ขอเลื่อนเข้ารับ อนุกรรมการ จ านวน 2 คน 
8. ผู้ช่วยตรวจสอบปรญิญาบตัรให้ตรงกับรายงาน อนุกรรมการ จ านวน 4 คน 
9. เข้าหอประชุมเตรยีมการฝึกซ้อมการส่งปรญิญาบตัรให้อาจารยผ์ู้ท าหน้าท่ี

ถวายปริญญาบัตร 
อนุกรรมการ จ านวน 15 คน 

10.  ดูแลเกี่ยวกับการจดัเลีย้งอาหาร และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานงาน อนุกรรมการ จ านวน 7 คน 
11.  ขออนุมัติเบิกจ่ายต่างๆ ดูแลทั่วไป อนุกรรมการ จ านวน 1 คน 

 
ตารางท่ี 4.5  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งที่ 39  
        (วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 
 
ล าดับ การปฏิบัติหน้าที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแล และประสานงาน ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. ประสานงานคณะ/อนุกรรมการชุดต่างๆและดูแลการเตรียมปริญญาบัตร อนุกรรมการ จ านวน 5 คน 
3. ล าเลียงปริญญาบัตร สรุปจ านวนและควบคมุกล่องปรญิญาบตัรไปหอประชุม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
อนุกรรมการ จ านวน 6 คน 

4. จัดเรยีงปริญญาบัตร ณ หอประชุมเฉลมิพระเกยีรต ิ อนุกรรมการ จ านวน 19 คน 
5. ตรวจทานรายชือ่ท่ีได้รับจากคณะและเตรียมส่งปรญิญาบตัรใหผู้้ท าหน้าท่ี

ถวายปริญญาบัตรบนเวที 
อนุกรรมการ จ านวน 11 คน 

6. รับรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่เข้ารบัปริญญาบัตรจากคณะ อนุกรรมการ จ านวน 7 คน 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 
ล าดับ การปฏิบัติหน้าที ่ ผู้รับผิดชอบ 

7. ตรวจสอบยอดผูเ้ข้ารับจริงเพื่อแจง้ฝ่ายส านักราชวัง อนุกรรมการ จ านวน 2 คน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีส่งปริญญาบัตรให้ผู้ท าหน้าท่ีถวายปริญญาบัตร อนุกรรมการ จ านวน 15 คน 
9. ดูแลจดัเลีย้งอาหาร อนุกรรมการ จ านวน 7 คน 
10.  วางปกพลาสติกบนเก้าอี้ในหอประชุม/ดูแลทั่วไป/ให้บริการนักศึกษา อนุกรรมการ จ านวน 7 คน 
11.  จัดท ารายชื่อพร้อมจดัเตรียมแฟ้มและรับผิดชอบปรญิญาบตัรของผูไ้ม่เข้ารับ

พระราชทานปรญิญาบตัร 
อนุกรรมการ จ านวน 2 คน 

 
4.2  ผังกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา (ก่อนปรับปรุง) 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการปฏิบัติงานจริงตั้งแต่การจัดเรียงปริญญาบัตร การใส่ปก
ปริญญาบัตร การตรวจสอบจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับ ไม่เข้ารับ และเลื่อนการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร การจัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที และการจัดส่งปริญญาบัตรให้ผู้ท าหน้าที่ถวาย
ปริญญาบัตรบนเวที เพ่ือศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาประยุกต์ใช้แผนภูมิการไหลของกระบวนการ  
โดยแสดงล าดับของกิจกรรมตลอดจนความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนงาน สามารถอธิบายได้ 
ดังตารางที่ 4.6 ดังนี้ 
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4.3 การวิเคราะห์กระบวนงาน 
4.3.1 การแบ่งประเภทของงาน 

  จากการศึกษาวิธีการท างานของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา สามารถสรุปประเภท
ของงานในแต่ละกิจกรรมได้ดังตารางที่ 4.7 โดยมีสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการแบ่งประเภทของงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  สัญลักษณ์การแบ่งประเภทของงาน 
   หมายถึง  กิจกรรมการท างาน 
   หมายถึง  กิจกรรมการเคลื่อนย้าย 
   หมายถึง  กิจกรรมการรอคอย 
   หมายถึง  กิจกรรมการตรวจสอบ 
   หมายถึง  กิจกรรมการจัดเก็บ 
 
ตารางท่ี 4.7  ขั้นตอนและเวลาในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา (ก่อนการปรับปรุง) 
 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน อัตราก าลัง 

(คน) 
ระยะเวลา 

(ชม.) 
ประเภทของงาน 

     
1. รวบรวมปริญญาบัตรที่คณบดีลงนามแล้ว 1 77   *   
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของปริญญาบตัร 1 21    *  
3. จัดส่งให้คณะ/วิทยาลัยแก้ไข  1 0.5  *    
4. คณะ/วิทยาลัยแก้ไขและส่งกลับ - 21   *   
5. จัดเรียงใบปริญญาบัตรตามล าดับการเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร 
1 28 *     

6. ใส่ปกปริญญาบัตรพร้อมจัดวางแยกคณะ/หลักสูตร 5 7 *     
7.  ท าบันทึกแจ้งหน่วยงานให้มาจัดเรียง และแยกปริญญาบัตร พร้อม

ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่และวันพิธี 
1 3 *     

8. คณะ/วิทยาลัย จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร - 1.5   *   
9. คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการแยกปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไม่

ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ออก และส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ ่

 
- 

 
3 

   
* 

  

10. รวบรวมรายชือ่ผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ 5 2   *   
11. ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ออกจากรายชื่อผู้เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร 
5 1 *     

12. ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
ใช้ในการซ้อมใหญ่ 

1 
 

0.5  *    

13. ตรวจสอบจ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร และผู้ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

 
2 
 

 
0.5 

    
* 

 

14. แก้ไข (ถ้ามี) 2 - *     
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน อัตราก าลัง 

(คน) 
ระยะเวลา 

(ชม.) 
ประเภทของงาน 

     
15. สรุปจ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร และผู้ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

 
2 

 
0.5 

 
* 

    

16. ก าหนดจ านวนปริญญาบัตรในแต่ละตั้งในรายงานรายชือ่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาทีจ่ะวางปริญญาบัตรบนโตะ๊ขา้งเวที 

6 0.5 *     

17. ตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียน
วันซ้อมใหญ ่

12 
 

2.5    *  

18. แก้ไข (ถ้ามี) 12 - *     

19. บรรจุปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ ่
ลงกล่อง 

8 0.5 *     

20. ตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรของผูไ้ม่แสดงความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

10 0.5    *  

21. แก้ไข (ถ้ามี) 10 0.5 *     
22. บรรจุปริญญาบัตรของผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

ลงกล่อง และจัดเก็บ 
2 0.5     * 

23. ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเล่ือนปริญญาบัตร 2 0.5    *  
24. แก้ไข (ถ้ามี) 2 0.5 *     
25. บรรจุปริญญาบัตรของผู้ขอเล่ือนปริญญาบัตรลงกล่อง และจัดเก็บ 1 0.2     * 
26. เตรียมปกส ารอง 1 0.2 *     
27. บันทึกจ านวนกล่องปริญญาบัตร 1 0.5 *     
28. ล าเลียงปริญญาบัตรไปหอประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ 6 1  *    
29. จัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวท ี 19 2.5 *     
30. ตรวจสอบความถูกต้องปริญญาบัตรที่จดัเตรียมข้างเวที 8 0.5    *  
31. แก้ไข (ถ้ามี) 8 - *     
32. รวบรวมรายชือ่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวันพธิี 2 0.5   *   
33. ตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวันพธิี 2 0.2    *  
34. แก้ไข (ถ้ามี)  2 0.5 *     
35. ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวันพิธีออก 2 0.2 *     
36. แยกปริญญาบัตรของผู้ไม่มาลงทะเบียนวันพิธอีอก 2 0.2 *     
37. ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันพธิีให้รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 

เพื่ออ่านในพธิ ี
1 0.2  *    

38. จัดวางปกส ารองบนเวท ี 1 0.2 *     
39. จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวท ี(รอบแรก) 19 0.8 *     
40. แก้ไขจ านวนปริญญาบัตรบนพาน และแก้ไข Post-it 5 0.2 *     
41. จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวท ี(รอบหลัง) 19 0.5 *     

 รวม  180.9 22 4 6 7 2 
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 จากตารางที่ 4.7 สรุปได้ว่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตรมีขั้นตอนการด าเนินงานรวม 41 ขั้นตอน ใช้เวลา
ในการท างานรวม 180.9 ชั่วโมง คิดเป็น 25.84 วัน โดยสามารถแบ่งประเภทของงานแต่ละกิจกรรมใน
กระบวนงานจัดปริญญาบัตร (ก่อนการปรับปรุง) ได้ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการท างาน    จ านวน  22 กิจกรรม  ร้อยละ   54 
 2. กิจกรรมการเคลื่อนย้าย   จ านวน  4 กิจกรรม  ร้อยละ   10 
 3. กิจกรรมการรอ    จ านวน  6 กิจกรรม  ร้อยละ   14 
 4. กิจกรรมการตรวจสอบ   จ านวน  7 กิจกรรม  ร้อยละ   17 
 5. กิจกรรมการจัดเก็บ    จ านวน   2 กิจกรรม  ร้อยละ     5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1 ประเภทของงานกระบวนงานจัดปริญญาบัตร 
 

4.3.2 การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Analysis)  
  จากการวิเคราะห์โซ่อุปทานของงานจัดปริญญาบัตรกรณีศึกษา โดยใช้ Supply Chain Analysis 
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนงาน โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นน้ า (กระบวนงานก่อนหน้า
การจัดเตรียมปริญญาบัตร) จนถึงปลายน้ า (การจัดส่งให้ผู้ท าหน้าที่ถวายปริญญาบัตรบนเวที) ดังภาพที่ 4.2 พบว่า
องค์ประกอบของโซ่อุปทานกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
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  4.3.1.1 โซ่อุปทานระดับต้นน้ า คือ ผู้ส่งมอบปริญญาบัตรที่ใช้ในการน ามาจัดเรียงและใส่ปก
ปริญญาบัตร ได้แก่ ใบปริญญาบัตรที่ลงนามโดยคณบดีเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ส่งมอบผู้จัดพิมพ์ปริญญาบัตร 
เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย และคณบดี 
  4.3.1.2 โซ่อุปทานระดับกลาง คือ กระบวนงานจัดปริญญาบัตรกรณีศึกษา โดยมีกระบวนงานเริ่ม
ตั้งแต่การจัดเรียงปริญญาบัตร การใส่ปกปริญญาบัตร การตรวจสอบจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับ 
ไม่เข้ารับ และเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การจัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที และการจัดส่งปริญญา
บัตรให้ผู้ท าหน้าที่ถวายปริญญาบัตรบนเวท ี
  4.3.1.3 โซ่อุปทานระดับปลายน้ า คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2  โซ่อุปทานของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
 

4.3.3 การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM) 
  การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่างานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา ผู้ศึกษาได้ศึกษากระบวนงาน
งานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนงานสุดท้าย จากนั้นประยุกต์ใช้ตารางระบุคุณค่าในการ
จ าแนกกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดของการด าเนินงานดังตารางที่ 4.8 โดยมีเกณฑ์
การระบุคุณคา่ ดังนี้ 
  1. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าจะระบุว่า VA (Value Added) 
  2. กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า NVA (Non-Value Added) 
  3. กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จ าเป็นต้องท า NVAR (Non-Value Added but Require) 
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ตารางท่ี 4.8   คุณค่าของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา (ก่อนการปรับปรุง) 
 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน VA NVA NVAR 

1. รวบรวมปริญญาบัตรที่คณบดีลงนามแล้ว *   
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของปริญญาบตัร *   
3. จัดส่งให้คณะ/วิทยาลัยแก้ไข  *   
4. คณะ/วิทยาลัยแก้ไขและส่งกลับ *   
5. จัดเรียงใบปริญญาบัตรตามล าดับการเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร 
*   

6. ใส่ปกปริญญาบัตรพร้อมจัดวางแยกคณะ/หลักสูตร *   
7.  ท าบันทึกแจ้งหน่วยงานให้มาจัดเรียง และแยกปริญญาบัตร พร้อมส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อม

ใหญ่และวันพธิ ี
  * 

8. คณะ/วิทยาลัยจัดเรียง และแยกปริญญาบัตร *   
9. คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการแยกปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนวนัซ้อมใหญ่ออก และ

ส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบยีนวันซ้อมใหญ ่
*   

10. รวบรวมรายชือ่ผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ *   
11. ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ออกจากรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร *   

12. ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อใช้ในการซ้อมใหญ่ *   
13. ตรวจสอบจ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร และผู้ขอ

เล่ือนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
*   

14. แก้ไข (ถ้ามี) *   
15. สรปุจ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร และผู้ขอเล่ือน

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
*   

16. ก าหนดจ านวนปริญญาบัตรในแต่ละตั้งในรายงานรายชือ่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะวางปริญญาบัตรบน
โต๊ะข้างเวท ี

  * 

17. ตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ *   
18. แก้ไข (ถ้ามี) *   
19. บรรจุปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ 

ลงกล่อง 
*   

20. ตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรของผูไ้ม่แสดงความจ านงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร *   
21. แก้ไข (ถ้ามี) *   

22. บรรจุปริญญาบัตรบัตรของผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
ลงกล่อง และจัดเก็บ 

*   

23. ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเล่ือนปริญญาบัตร *   
24. แก้ไข (ถ้ามี) *   
25. บรรจุปริญญาบัตรของผู้ขอเล่ือนปริญญาบัตรลงกล่อง และจัดเก็บ *   
26. เตรียมปกส ารอง   * 
27. บันทึกจ านวนกล่องปริญญาบัตร   * 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน VA NVA NVAR 

28. ล าเลียงปริญญาบัตรไปหอประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ *   
29. จัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวท ี *   
30. ตรวจสอบความถูกต้องปริญญาบัตรที่จดัเตรียมข้างเวที *   
31. แก้ไข (ถ้ามี) *   
32. รวบรวมรายชือ่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวันพธิี *   
33. ตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวันพธิี *   
34. แก้ไข (ถ้ามี)  *   
35. ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวันพิธีออก   * 
36. แยกปริญญาบัตรของผู้ไม่มาลงทะเบียนวันพิธอีอก   * 
37. ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันพธิีให้รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 

เพื่ออ่านในพธิ ี
*   

38. จัดวางปกส ารองบนเวท ี   * 
39. จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวท ี(รอบแรก) *   
40. แก้ไขจ านวนปริญญาบัตรบนพาน และแก้ไข Post-it   * 
41. จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวท ี(รอบหลัง) *   
 รวม 35 - 6 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า 

จ านวน 35 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.37 ของสัดส่วนทั้งหมด ไม่มีกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดคุณค่า และมีกิจกรรม 
ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จ าเป็นต้องมี จ านวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.63 

 
4.4 การวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste)   
   จากการเก็บข้อมูลจากจากการปฏิบัติงานจริงและจากการวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ  
ผู้ศึกษาพบความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน สรุปรายละเอียดได้ดังตารางที่ 4.9 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.9  การวิเคราะหค์วามสูญเปล่าของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน จ านวนความสูญเปล่าทีเ่กิดขึ้น (ครั้ง) 

Defect Over 
Production 

Waiting Transportation Inventory Motion Over  
Process 

Human 
Utility 

1. รวบรวมปริญญาบัตรที่คณบดี
ลงนามแล้ว 

  1      

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ปริญญาบัตร 

        

3. จัดส่งให้คณะ/วิทยาลัยแก้ไข          
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 
 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน จ านวนความสูญเปล่าทีเ่กิดขึ้น (ครั้ง) 

Defect Over 
Production 

Waiting Transportation Inventory Motion Over  
Process 

Human 
Utility 

4. คณะ/วิทยาลัยแก้ไขและ
ส่งกลับ 

        

5. จัดเรียงใบปริญญาบัตร
ตามล าดับการเขา้รับ
พระราชทาน 
ปริญญาบัตร 

        

6. ใส่ปกปริญญาบัตรพร้อมจัดวาง
แยกคณะ/หลักสูตร 

        

7.  ท าบันทึกแจ้งหน่วยงานให้มา 
จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร 
พร้อมส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียน
วันซ้อมใหญ่และวันพิธ ี

        

8. คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการ 
จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร   

 
1 

       

9. คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการแยก
ปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา
ที่ไม่ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
ออก และส่งรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่ 

        

10. รวบรวมรายชือ่ผู้ลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่  

  1      

11. ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่ออกจากรายชื่อผู้เข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

        

12. ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อม
ใหญ่ให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเพื่อใช้ในการซ้อมใหญ ่

        

13. ตรวจสอบจ านวนผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่
เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร และผู้ขอเล่ือนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

        

14. แก้ไข (ถ้ามี)         

15. สรุปจ านวนผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่
เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร และผู้ขอเล่ือนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 
 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน จ านวนความสูญเปล่าทีเ่กิดขึ้น (ครั้ง) 

Defect Over 
Production 

Waiting Transportation Inventory Motion Over  
Process 

Human 
Utility 

16. ก าหนดจ านวนปริญญาบัตรใน
แต่ละตั้งในรายงานรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทีจ่ะวาง
ปริญญาบัตรบนโต๊ะขา้งเวท ี

        

17. ตรวจสอบรายชื่อและปริญญา
บัตรผูส้ าเร็จการศึกษาที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่  

        

18. แก้ไข (ถ้ามี)         

19. บรรจุปริญญาบัตรผูส้ าเร็จ
การศึกษาที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่ลงกล่อง 

        

20. ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่แสดง
ความจ านงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

2 
 

       

21. แก้ไข (ถ้ามี)  1        

22. บรรจุปริญญาบัตรบัตรของผู้ไม่
เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร  
ลงกล่อง และจัดเก็บ 

        

23. ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเล่ือน
ปริญญาบัตร  

1         

24. แก้ไข (ถ้ามี)         

25. บรรจุปริญญาบัตรของผู้ขอ
เล่ือนปริญญาบัตรลงกล่อง 
และจัดเก็บ 

        

26. เตรียมปกส ารอง         

27. บันทึกจ านวนกล่องปริญญา
บัตร 

        

28. ล าเลียงปริญญาบัตรไป
หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ 

        

29. จัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที  2        

30. ตรวจสอบความถูกต้อง
ปริญญาบัตรที่จัดเตรียมข้าง
เวที 

        

31. แก้ไข (ถ้ามี)         

32. รวบรวมรายชือ่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนวันพธิ ี
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 
 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน จ านวนความสูญเปล่าทีเ่กิดขึ้น (ครั้ง) 

Defect Over 
Production 

Waiting Transportation Inventory Motion Over  
Process 

Human 
Utility 

33. ตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนวันพธิี  

1         

34. แก้ไข (ถ้ามี)          

35. ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวัน
พิธีออก 

        

36. แยกปริญญาบัตรของผู้ไม่มา
ลงทะเบียนวันพิธอีอก 

        

37. ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันพธิีให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เพื่ออ่านในพธิ ี

        

38. จัดวางปกส ารองบนเวท ี         

39. จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวท ี 
(รอบแรก) 

1        

40. แก้ไขจ านวนปริญญาบัตรบน
พาน และแก้ไข Post-it 

        

41. จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวท ี(รอบ
หลัง) 

        

 รวม 9  2      

 
  จากตารางที่ 4.9 สามารถสรุปได้ว่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา มีความสูญเปล่า
เกิดขึ้น 2 ประเภท คือ ความสูญเปล่าจากการท างานผิดพลาดและความสูญเปล่าจากการรอคอย สามารถสรุป
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานได้ดังตารางที่ 4.10  
 
ตารางท่ี 4.10  ขั้นตอนการด าเนินงานที่เกิดความสูญเปล่าในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา  
 
ล าดับ ความสูญเปล่า ขั้นตอนการด าเนินงาน ความถี่ (คร้ัง) 

1. Defect 1.1 การจัดเรียง และแยกปริญญาบัตรของคณะ/วิทยาลัย 1 
1.2 การตรวจสอบรายชื่อและปรญิญาบัตรผูไ้ม่แสดงความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร 

2 

1.3 การค้นหาปริญญาบัตรของผู้ไม่แสดงความจ านงเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร 

1 

1.4 การตรวจสอบรายช่ือและปริญญาบัตรผู้ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร 

1 

1.5 การจัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที 2 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
 
ล าดับ ความสูญเปล่า ขั้นตอนการด าเนินงาน ความถี่ (คร้ัง) 

  1.6 การตรวจสอบรายชื่อผู้มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ 1 
1.7 การจัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวท ี 1 

รวม 9 
2. Waiting 2.1 การรวบรวมปริญญาบัตรที่คณบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว 1 

2.2 การรวบรวมรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียนวนัซ้อมใหญ่ 1 
รวม 2 

 
  จากตารางที่ 4.10 สามารถสรุปได้ว่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา มีความสูญเปล่า
เกิดขึ้น จ านวน 11 ครั้ง ใน 9 ขั้นตอน แบ่งเป็นความสูญเปล่าที่เกิดจากการท างานผิดพลาด จ านวน 9 ครั้ง และ 
ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย จ านวน 2 ครั้ง อธิบายรายละเอียดของความสูญเปล่าได ้ดังนี้ 
  1. ความสูญเปล่าที่เกิดจากความผิดพลาด (Defect) 
   1.1. ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร ของคณะ/
วิทยาลัย พบการจัดเรียงปริญญาบัตรผิด   
   1.2 ในขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรของผู้ไม่แสดงความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปริญญา ไม่พบปริญญาบัตรของผู้ไม่แสดงความจ านงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจ านวน 2 ฉบับ  
   1.3 ในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาจากการไม่พบปริญญาบัตรของผู้ไม่แสดงความจ านงเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร พบความยุ่งยากในการค้นหาปริญญาบัตร 
   1.4 ในขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรของผู้ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ไม่พบปริญญาบัตรผู้ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ   
   1.5 ในขั้นตอนการจัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที พบว่าก าหนดจ านวนปริญญาบัตรใน
แต่ละตั้งไม่สอดคล้องกับจ านวนปริญญาบัตรแต่ละพาน และก าหนดจ านวนปริญญาบัตรที่จะจัดส่งให้ผู้ท าหน้าที่
ถวายปริญญาบัตรไม่ตรงตามความต้องการ  
   1.6 ในขั้นตอนการการตรวจสอบรายชื่อผู้มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ พบว่าเจ้าหน้าที่
คณะส่งรายชื่อวันซ้อมใหญ่ผิด 
   1.7 ในขั้นตอนการจัดส่งปริญญาบัตรให้ผู้ท าหน้าที่ถวายปริญญาบัตรบนเวที พบว่า
คณะอนุกรรมการฯไม่ดึง Post-it ชื่อหลักสูตรออกก่อนจัดส่ง 
  2. ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย (Waiting) 
   2.1 การรวบรวมปริญญาบัตรที่คณบดีของแต่ละคณะ/วิทยาลัยลงนามแล้วจาก
กระบวนงานก่อนหน้า พบว่ารอปริญญาที่คณะส่งกลับมาเป็นระยะเวลานาน  
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   2.2 ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อผู้แสดงความจ านงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ พบว่ารอรายชื่อผู้แสดงความจ านงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญเ่ป็นระยะเวลานาน 
 
4.5 การวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่า 
  การวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา ทั้ง 2 
ประเภท ผู้ศึกษาประยุกต์แผนผังก้างปลา เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของความสูญเปล่าทั้ง 2 ประเภท สามารถ
อธิบายสาเหตุของความสูญเปล่าแต่ละประเภทได ้ดังตารางที่ 4.5.1 และ 4.5.2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.11  การวิเคราะห์ความสูญเปล่าจากการท างานผิดพลาด กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
 
ล าดับ ความสูญเปล่า ท าไม 1 ท าไม 2 ท าไม 3 

1. จัดเรียงปริญญาบัตรผิด ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานมาไม่
ถูกต้อง 

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ 
จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร  
เป็นลายลักษณ์อกัษรไว้อยา่งเป็น
ทางการ 

- 

ไม่ตรวจสอบการจัดเรียงปริญญา
บัตร 

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการใส่
ปกและจัดเรียงปริญญาบัตรเป็น
ลายลักษณ์อกัษรไว้อย่างเป็น
ทางการ 

- 

2. ไม่พบปริญญาบัตรของผู้ไม่
แสดงความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปริญญา  

ไม่แยกปริญญาบัตรผู้ไม่แสดง
ความจ านงฯ เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรออกจากผู้แสดง
ความจ านงที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่ 

พนักงานใหม่ท าไม่ถูก ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบปริญญาบัตรผู้แสดง
ความจ านงฯที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่เป็นลายลักษณ์อกัษร
ไว้อย่างเป็นทางการ 

ไม่แยกปริญญาบัตรผู้ไม่แสดง
ความจ านงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรออกจากผู้แสดง
ความจ านงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

ไม่ตรวจสอบรายชื่อและปริญญา
บัตรของผู้ไม่แสดงความจ านงเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ 
จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร 
เป็นลายลักษณ์อกัษรไว้อยา่ง
เป็นทางการ 

3. ค้นหาปริญญาบัตรในกล่องยาก ไม่มี Label รายชื่อติดบนปก
ปริญญาบัตร 

ไม่ก าหนดให้ติด Label รายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาบนปกปริญญา
บัตรส าหรับผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

ปกปริญญาบัตรเป็นผ้าไหมชนิด
ที่ยากต่อการติด Label 

ไม่ทราบจ านวนปริญญาบัตรใน
แต่ละกล่อง 

ไม่ก าหนดจ านวนปริญญาบัตรที่
บรรจุในแต่ละกล่อง 

- 

ไม่เขียนจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ในการเรียงปริญญาบัตรบนฝาก
ล่อง  

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ
บรรจุปริญญาบัตรลงกล่อง 
เป็นลายลักษณ์อกัษรไว้อยา่งเป็น
ทางการ 

- 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 
 
ล าดับ ความสูญเปล่า ท าไม 1 ท าไม 2 ท าไม 3 

4. ไม่พบปริญญาบัตรผู้ขอเล่ือนเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

ไม่แยกปริญญาบัตรของผู้ขอ
เล่ือนเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรออกจากปริญญาบัตรของผู้
แสดงความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

ไม่ตรวจสอบผู้ขอเล่ือนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ 
จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร
เป็นลายลักษณ์อกัษรไว้อยา่ง
เป็นทางการ 

ไม่ตัดชื่อผู้ขอเล่ือนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรใน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ ่

ไม่ตรวจสอบผู้ขอเล่ือนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการส่ง
รายชื่อผู้แสดงความจ านงฯ 
ที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
เป็นลายลักษณ์อกัษรไว้อยา่ง
เป็นทางการ 

5. ก าหนดจ านวนปริญญาบัตรใน
แต่ละตั้งไม่สอดคล้องกับจ านวน
ปริญญาบัตรแต่ละพาน 

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ก าหนดจ านวนปริญญาบัตรใน
แต่ละตั้งไว้อย่างเป็นทางการ 

- - 

6. ส่งรายชื่อวันซ้อมใหญ่ผิด พนักงานใหม่ท าไม่ถูก ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการส่ง
รายชื่อผู้แสดงความจ านงฯที่มา
ลงทะเบียนวันพิธีเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้อย่างเป็นทางการ 

- 

7. ก าหนดจ านวนปริญญาบัตรที่จะ
จัดส่งให้ผู้ท าหน้าที่ถวาย
ปริญญาบัตรไม่ตรงตามความ
ต้องการ 

ผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไม่ได้
ก าหนดวธิีปฏิบัติร่วมกัน 

- - 

8. ไม่ดึง Post-it ชื่อหลักสูตรออก ดึงไม่ทัน ผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไม่ได้
ก าหนดแนวปฏบิัติร่วมกัน 

- 

 
  จากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าจากการท างานผิดพลาด กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา  
พบสาเหตุของความสูญเปล่า จ านวน 4 สาเหตุ ดังนี้ 
  1. ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเป็นทางการ 
  2. ปกปริญญาบัตรเป็นผ้าไหมชนิดที่ยากต่อการติด Label 
  3. ไม่ก าหนดจ านวนปริญญาบัตรที่บรรจุในแต่ละกล่อง 
  4. ในบางขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไม่ไดว้างแผน/ประชุม/ก าหนดวิธีปฏิบัติร่วมกัน 
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ภาพที่ 4.3  แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดจากการท างานผิดพลาด 
 
ตารางท่ี 4.12  การวิเคราะห์ความสูญเปล่าจากการรอคอย กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
 
ล าดับ ความสูญเปล่า ท าไม 1 ท าไม 2 ท าไม 3 

1. รอปริญญาที่คณะส่งกลับมานาน รอผู้เกี่ยวข้องลงนามนาน ไม่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอยา่ง
ชัดเจน 

- 

2. รอรายชื่อผูแ้สดงความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่นาน 

รอคณะแก้ไขรายชื่อนาน ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการส่ง
รายชื่อผู้แสดงความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้อย่างเป็นทางการ 

- 

 
 จากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting) ในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร 

กรณีศึกษา พบสาเหตุของความสูญเปล่า จ านวน 2 สาเหตุ ดังนี้ 
  1. ไม่มีก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

 2. ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเป็นทางการ 
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ภาพที่ 4.4  แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย 
 
4.6 แนวทางการลดความสูญเปล่าของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
  เมื่อทราบสาเหตุของความสูญเปล่าจากการวิเคราะห์สาเหตุด้วยแผนผังก้างปลาแล้ว ผู้ศึกษา 
ได้ประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และ หลักการ One Point Lesson  เพ่ือลดความสูญเปล่าจากการท างานผิดพลาด 
และการสูญเปล่าจากการรอคอย ซึ่งสามารถอธิบายได ้ดังนี้ 
  4.6.1 หลักการ ECRS  
   4.6.1.1 การก าจัด (Eliminate) กระบวนงานที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับกระบวนงาน เช่น 
การรอคอยปริญญาบัตรที่คณบดีลงนามแล้วจากกระบวนงานก่อนหน้า การรอคอยรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ 
และการรอคอยรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันพิธี 
   4.6.1.2 การรวบรวม (Combine) เป็นการรวมกันของกระบวนงานที่ใช้เครื่องมือร่วมกัน 
ใช้พนักงานร่วมกัน และใช้วัสดุร่วมกัน เพ่ือลดเวลาการรอคอย  
   4.6.1.3 การจัดใหม่ (Rearrange) เป็นการจัดล าดับของกระบวนงานเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการใช้เครื่องมือ พนักงาน และวัสดุร่วมกัน 
   4.6.1.4 การท าให้ง่าย (Simplify) เป็นการจัดการที่ท าให้กระบวนงานท าได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และท าให้พนักงานท างานด้วยความสบาย 
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  4.6.2 หลักการ One Point Lesson ใช้ส าหรับก าหนดแนวปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่พบความสูญเปล่าในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา เพ่ือก าจัดความสูญเปล่าจากการท างาน
ผิดพลาด และความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย อันมีสาเหตุจากการไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนไว้
อย่างเป็นทางการ  และสาเหตุที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติงานร่วมกัน 

ผู้ศึกษาประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และ หลักการ One Point Lesson มาเป็นแนวทางการลด
ความสูญเปล่า อธิบายไดด้ังตารางที่ 4.13 และ 4.14 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.13  แนวทางการลดความสูญเปล่าจากการท างานผิดพลาด กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
 

ความสูญเปล่า ท าไม 1 ท าไม 2 ท าไม 3 แนวทางลดความสญูเปล่า 

1. จัดเรียงปริญญาบัตรผิด ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
มาไม่ถูกต้อง 

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ 
จัดเรียง และแยกปริญญา
บัตร ไว้อยา่งเป็นทางการ 

- ใช้หลักการท าให้ง่ายโดยใช้ 
OPL ก าหนดแนว
ปฏิบัติการ จัดเรียง และ
แยกปริญญาบัตร 

ไม่ตรวจสอบการจัดเรียง
ปริญญาบัตร 

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ
ใส่ปกและจัดเรียงปริญญา
บัตรไว้อย่างเป็นทางการ 

- ใช้หลักการท าให้ง่ายโดยใช้ 
OPL ก าหนดแนว
ปฏิบัติการใส่ปกและ
จัดเรียงปริญญาบัตร 

2. ไม่พบปริญญาบัตรของผู้
ไม่แสดงความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปริญญา 

ไม่แยกปริญญาบัตรผู้ไม่
แสดงความจ านงฯ เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ออกจากผู้แสดงความจ านง
ที่มาลงทะเบียนวันซ้อม
ใหญ่ 

พนักงานใหม่ท าไม่ถูก ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบปริญญาบัตรผู้
แสดงความจ านงฯที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ ่
ไว้อย่างเป็นทางการ 

ใช้หลักการท าให้ง่ายโดยใช้ 
OPL ก าหนดแนว
ปฏิบัติการตรวจสอบ
ปริญญาบัตรผู้แสดงความ
จ านงฯที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่ 

ไม่แยกปริญญาบัตรผู้ไม่
แสดงความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ออกจากผู้แสดงความจ านง
เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร 

ไม่ตรวจสอบรายชื่อและ
ปริญญาบัตรของผู้ไม่แสดง
ความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ 
จัดเรียง และแยกปริญญา
บัตร ไว้อยา่งเป็นทางการ 

ใช้หลักการท าให้ง่ายโดยใช้ 
OPL ก าหนดแนว
ปฏิบัติการ จัดเรียง และ
แยกปริญญาบัตร 

3. ค้นหาปริญญาบัตร 
ในกล่องยาก 

ไม่มี Label รายชื่อติดบน
ปกปริญญาบัตร 

ไม่ก าหนดให้ติด Label 
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
บนปกปริญญาบัตรส าหรับ
ผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

ปกปริญญาบัตรเป็นผ้าไหม
ชนิดที่ยากต่อการติด 
Label 

ใช้หลักการท าให้ง่าย โดย 
พิจารณาเปลี่ยน Label 
หรือเปลี่ยนชนิดผ้าไหม 

ไม่ทราบจ านวนปริญญา
บัตรในแต่ละกล่อง 

ไม่ก าหนดจ านวนปริญญา
บัตรที่บรรจุในแต่ละกล่อง 

- ใช้หลักการท าให้ง่ายโดยใช้ 
OPL ก าหนดจ านวน
ปริญญาบัตรที่บรรจุในแต่
ละกล่อง 

 
 



57 

 

ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 
 

ความสูญเปล่า ท าไม 1 ท าไม 2 ท าไม 3 แนวทางลดความสญูเปล่า 

 ไม่เขียนจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดในการเรียง
ปริญญาบัตรบนฝากลอ่ง  

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ
บรรจุปริญญาบัตรลงกล่อง 
ไว้อย่างเป็นทางการ 

- ใช้หลักการท าให้ง่ายโดยใช้ 
OPL ก าหนดแนว
ปฏิบัติการบรรจุปริญญา
บัตรลงกล่อง 

4. ไม่พบปริญญาบัตรผู้ขอ
เล่ือนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

ไม่แยกปริญญาบัตรของผู้
ขอเล่ือนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ออกจากปริญญาบัตรของ
ผู้แสดงความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

ไม่ตรวจสอบผู้ขอเล่ือนเข้า
รับพระราชทานปริญญา
บัตร 

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ 
จัดเรียง และแยกปริญญา
บัตรไว้อย่างเป็นทางการ 

ใช้หลักการท าให้ง่ายโดยใช้ 
OPL ก าหนดแนว
ปฏิบัติการ จัดเรียง และ
แยกปริญญาบัตร 

ไม่ตดัชื่อผู้ขอเล่ือนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ในรายชื่อผู้ลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่ 

ไม่ตรวจสอบผู้ขอเล่ือนเข้า
รับพระราชทานปริญญา
บัตร 

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ
ส่งรายชื่อผู้แสดงความ
จ านงฯ ที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่ไว้อย่างเป็น
ทางการ 

ใช้หลักการท าให้ง่ายโดยใช้ 
OPL ก าหนดแนว
ปฏิบัติการส่งรายชื่อผู้แสดง
ความจ านงฯ ที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ ่

5. ก าหนดจ านวนปริญญา
บัตรในแต่ละตั้งไม่สอดคล้อง
กับจ านวนปริญญาบัตรแต่ละ
พาน 

ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติใน
การก าหนดจ านวน
ปริญญาบัตรในแต่ละตั้งไว้
อย่างเป็นทางการ 

- - ใช้หลักการท าให้ง่ายโดยใช้ 
OPL ก าหนดแนวปฏิบัติใน
การก าหนดจ านวนปริญญา
บัตรในแต่ละตั้ง 

6. ส่งรายชื่อวันซ้อมใหญ่ผิด พนักงานใหม่ท าไม่ถูก ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ
ส่งรายชื่อผู้แสดงความ
จ านงฯที่มาลงทะเบียนวัน
พิธีไว้อย่างเป็นทางการ 

- ใช้หลักการท าให้ง่ายโดยใช้ 
OPL ก าหนดแนว
ปฏิบัติการส่งรายชื่อผู้แสดง
ความจ านงฯที่มา
ลงทะเบียนวันพิธ ี

7. ก าหนดจ านวนปริญญา
บัตรที่จะจัดส่งให้ผู้ท าหน้าที่
ถวายปริญญาบัตรไม่ตรงตาม
ความต้องการ 

ผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย
ไม่ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติ
ร่วมกัน 

ไม่ได้ประชุม/ตกลงวิธี
ปฏิบัติร่วมกัน 

- ประชุม/ตกลงวิธีปฏิบัติ
ร่วมกัน ใช้หลักการท าให้
ง่ายโดยใช้ OPL เพื่อ
ก าหนดจ านวนปริญญาบัตร
ที่จะจัดส่งให้ผู้ท าหน้าที่
ถวายปริญญาบัตร 

8. ดึง Post-it ชื่อหลักสูตร
ออกไม่ทัน 

ติด Post-it ในต าแหน่งที่
ดึงยาก 

ไม่ได้ประชุม/ตกลงวิธี
ปฏิบัติร่วมกัน 

- ประชุม/ตกลงวิธีปฏิบัติ
ร่วมกัน ใช้หลักการท าให้
ง่ายโดยใช้ OPL เพื่อ
ก าหนดแนวปฏบิัติในการ
ติด Post-it 
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ตารางท่ี 4.14  แนวทางการลดความสูญเปล่าจากการรอคอย กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
 

ความสูญเปล่า ท าไม 1 ท าไม 2 ท าไม 3 แนวทางลดความสญูเปล่า 

1. รอปริญญาที่คณะส่งกลับ
มานาน 

รอผู้เกี่ยวข้องลงนามนาน ไม่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
อย่างชัดเจน 

- ใช้หลักการท าให้ง่ายโดย
ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
อย่างชัดเจน 

2. รอรายชื่อผูแ้สดงความ
จ านงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่มาลงทะเบียน
วันซ้อมใหญ่นาน 

รอคณะแก้ไขรายชื่อนาน ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ
ส่งรายชื่อผู้แสดงความ
จ านงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ไว้
อย่างเป็นทางการ 

- ใช้หลักการท าให้ง่ายโดยใช้ 
OPL ก าหนดแนวปฏิบัติ
ปฏิบัติการส่งรายชื่อผู้แสดง
ความจ านงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ ่

  
  จากตารางที่ 4.13 และ 4.14 สามารถอธิบายรายละเอียดการเปรียบเทียบเวลาด าเนินงานใน
กิจกรรมแต่ละข้ันตอนก่อนปรับปรุง และเวลาด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมหลังปรับปรุง ได้ดังตารางที่ 4.15 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.15  การเปรียบเทียบระยะเวลาในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา (หลังปรับปรุง) 
 
ล าดับ กิจกรรม ประเภท

ของงาน 
เวลาด าเนินงาน 

ก่อนปรับปรุง(ชม.) 
เวลาด าเนินงาน 

หลังปรบัปรุง(ชม.) 
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 
(ชม.) 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 
(%) 

1. รวบรวมปริญญาบัตรที่คณบดีลงนามแล้ว  77 35 (42) (54.54) 
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของปริญญาบตัร  21 21 - - 
3. จัดส่งให้คณะ/วิทยาลัยแก้ไข   0.5 0.5 - - 
4. คณะ/วิทยาลัยแก้ไขและส่งกลับ  21 21 - - 
5. จัดเรียงใบปริญญาบัตรตามล าดับการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร 
 
 

 
28 

 
28 

- - 

6. ใส่ปกปริญญาบัตรพร้อมจัดวางแยกคณะ/หลักสูตร  7 7 - - 
7.  ท าบันทึกแจ้งหน่วยงานให้มาจัดเรียง และแยก

ปริญญาบัตร พร้อมส่งรายชือ่ผู้ลงทะเบียนวันซ้อม
ใหญ่และวันพธิ ี

  
3 

 
3 

- - 

8. คณะ/วิทยาลัย จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร  
 

1.5 1 (0.5) (33.33) 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 
ล าดับ กิจกรรม ประเภท

ของงาน 
เวลาด าเนินงาน 

ก่อนปรับปรุง(ชม.) 
เวลาด าเนินงาน 

หลังปรบัปรุง(ชม.) 
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 
(ชม.) 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 
(%) 

9. คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการแยกปริญญาบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ออก และส่ง
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ ่

  
3 

 
3 

- - 

10. รวบรวมรายชือ่ผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่  2 1 (1) (50) 
11. ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ออกจาก

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 

1 1 - - 

12. ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเพือ่ใช้ในการซ้อมใหญ่ 

 
 

0.5 0.5 - - 

13. ตรวจสอบจ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้
ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ขอเล่ือนเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

 
 
 

 
0.5 

 
0.5 

- - 

14. แก้ไข (ถ้ามี)  - - - - 
15. สรุปจ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่เข้า

รับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ขอเลื่อนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

 
 
 

 
0.5 

 
0.5 

- - 

16. ก าหนดจ านวนปริญญาบัตรในแต่ละตั้งในรายงาน
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาทีจ่ะวางปริญญาบัตรบนโต๊ะ
ข้างเวที 

 
 

 
0.5 

 
0.5 

- - 

17. ตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา
ที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ ่

 
 

2.5 2.5 - - 

18. แก้ไข (ถ้ามี)  - - - - 
19. บรรจุปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียน

วันซ้อมใหญ่ลงกล่อง 
 
 

0.5 0.5 - - 

20. ตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรของผูไ้ม่แสดงความ
จ านงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 0.5 0.5 - - 

21. แก้ไข (ถ้ามี)  0.5 - (0.5) (100) 
22. บรรจุปริญญาบัตรของผู้ไม่เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรลงกล่อง และจัดเกบ็ 
 
 

0.5 0.5 - - 

23. ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเลื่อนปริญญาบัตร  0.5 0.5 - - 
24. แก้ไข (ถ้ามี)  0.5 - (0.5) (100) 
25. บรรจุปริญญาบัตรของผู้ขอเล่ือนปริญญาบัตรลงกล่อง 

และจัดเก็บ 
 0.2 0.2 - - 

26. เตรียมปกส ารอง  0.2 0.2 - - 
27. บันทึกจ านวนกล่องปริญญาบัตร  0.5 0.5 - - 
28. ล าเลียงปริญญาบัตรไปหอประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ  1 1 - - 

29. จัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวท ี  2.5 2 (0.5) (20) 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 
ล าดับ กิจกรรม ประเภท

ของงาน 
เวลาด าเนินงาน 

ก่อนปรับปรุง(ชม.) 
เวลาด าเนินงาน 

หลังปรบัปรุง(ชม.) 
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 
(ชม.) 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 
(%) 

30. ตรวจสอบความถูกต้องปริญญาบัตรที่จดัเตรียมข้าง
เวที 

 0.5 0.5 - - 

31. แก้ไข (ถ้ามี)  - - - - 

32. รวบรวมรายชือ่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวันพธิี  0.5 0.5 - - 

33. ตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวัน
พิธ ี

 0.2 0.2 - - 

34. แก้ไข (ถ้ามี)   0.5 - (0.5) (100) 
35. ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวันพิธีออก  0.2 0.2 - - 

36. แยกปริญญาบัตรของผู้ไม่มาลงทะเบียนวันพิธอีอก  0.2 0.2 - - 

37. ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันพธิีให้รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการเพื่ออ่านในพิธ ี

 
 

0.2 0.2 - - 

38. จัดวางปกส ารองบนเวท ี  0.2 0.2 - - 

39. จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวท ี(รอบแรก)  0.8 0.8 - - 

40. แก้ไขจ านวนปริญญาบัตรบนพาน และแก้ไข Post-it  0.2 - (0.2) 100 
41 จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวท ี(รอบหลัง)  0.5 0.5   

 รวม 180.9 135.2 (45.7) (25.26) 

 
  จากการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS และ หลักการ One Point Lesson ผู้ศึกษา
สามารถก าจัดความสูญเปล่าที่เกิดจากความผิดพลาด และสามารถลดระยะเวลาการรอคอย ได้ดังนี้  
  1. สามารถลดระยะเวลารอคอยลงได ้  43.5 ชั่วโมง คิดเป็น 6.21 วัน  
  2. สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดจาก  7 ขั้นตอน ร้อยละ 100 
      การท างานผิดพลาดลงได้      
  3.  สรุปเวลาด าเนินงานกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
   ก่อนปรับปรุง  ใช้เวลาด าเนินงานรวม  180.90 ชั่วโมง  คิดเป็น  25.84 วัน 
      หลังปรับปรุง  ใช้เวลาด าเนินงานรวม  135.20 ชั่วโมง  คิดเป็น 19.31 วัน 
  สรุปผลการปรับปรุง  ใช้เวลาด าเนินงานลดลง     45.70 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 25.26 
 
4.7 ผังกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา (หลังปรับปรุง) 
 จากผลการปรับปรุงกระบวนงานการจัดปริญญาบัตร ด้วยหลักการ ECRS และ หลักการ One Point 
Lesson ท าให้ลดระยะเวลารอคอยลงได้ 43.5 ชั่วโมง และลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการผิดพลาดในการท างาน
ลงได้ 5 ขั้นตอน ใช้เวลาด าเนินงานรวม 135.2 ชั่วโมง สามารถแสดงผังกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
(หลังปรับปรุง) ได้ดังตารางที่ 4.16 ดังนี้ 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษา เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน ในบทที่ 5 นี้  ประกอบด้วย การสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล
การศึกษา และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษา เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงานจัดปริญญาบัตร 
กรณีศึกษา วิเคราะห์ความสูญเปล่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา และออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่า
ที่เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา 
  โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของการจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา เช่น ข้อมูลพื้นฐาน คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายจัดปริญญาบัตร แผนการด าเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร จัดท า 
Flow Chart กระบวนงานปัจจุบัน (ก่อนปรับปรุง) หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์กระบวนงานจัดปริญญาบัตร 
กรณีศึกษา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษาการท างาน (Work Study) แยกประเภทของงานในแต่ละกิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ตลอดจนระยะเวลารวมในการด าเนินงานทั้งหมด ประยุกต์ใช้หลักการจัดการ 
โซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพ่ือหาต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของกระบวนงาน ประยุกต์ใช้
แนวคิดสายธารแห่งคุณค่า เพ่ือระบุคุณค่าของงานในแต่ละกิจกรรม และคุณค่าของงานรวมทั้ง กระบวนงาน 
หลังจากนั้นวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่ เกิดขึ้นในกระบวนงาน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดความสูญเปล่า 7 ประการ 
ประยุกต์ใช้แผนผังก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล เพ่ือระบุสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงาน 
และออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่าโดยประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย One Point 
Lesson ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

5.1.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงาน 
  จากการศึกษากระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา และการวิเคราะห์กระบวนงาน สรุปผลได้ 
ดังนี้ 
  กองบริการการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีก าหนดซ้อมใหญ่ 
และก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 และวันพุธที่ 29 
พฤษภาคม 2562 ตามล าดับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ งสิ้น 
จ านวน 2,464 คน และมีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน 2,275 คน  
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มีขั้นตอนการด าเนินงานรวม 41 ขั้นตอน ใช้เวลาในการท างานรวม  180.9 ชั่วโมง คิดเป็น 
25.84 วัน สามารถแบ่งประเภทของงานแต่ละกิจกรรมในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร  กรณีศึกษา ได้ดังนี้ 1) 
กิจกรรมการท างาน 22 กิจกรรม 2) กิจกรรมการเคลื่อนย้าย 4 กิจกรรม 3) กิจกรรมการรอ 6 กิจกรรม 4) 
กิจกรรมการตรวจสอบ 7 กิจกรรม และ 5) กิจกรรมการจัดเก็บ 2 กิจกรรม 
  โซ่อุปทานระดับต้นน้ า คือ ผู้ส่งมอบปริญญาบัตรที่ใช้ในการน ามาจัดเรียงและใส่ปกปริญญาบัตร 
ได้แก่ ใบปริญญาบัตรที่ลงนามโดยคณบดีเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ส่งมอบผู้จัดพิมพ์ปริญญาบัตร เจ้าหน้าที่คณะ/
วิทยาลัย และคณบดี โซ่อุปทานระดับกลางน้ า คือ กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา โดยมีกระบวนงานเริ่ม
ตั้งแต่การจัดเรียงปริญญาบัตร การใส่ปกปริญญาบัตร การตรวจสอบจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับ 
ไม่เข้ารับ และเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การจัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที และการจัดส่งปริญญา
บัตรให้ผู้ท าหน้าที่ถวายปริญญาบัตรบนเวที  และโซ่อุปทานระดับปลายน้ า คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
      มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า จ านวน 35 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.37 ของสัดส่วนทั้งหมด  
ไม่มีกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดคุณค่า และมีกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จ าเป็นต้องมี จ านวน 6 กิจกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 14.63 
       

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ความสูญเปล่าและสาเหตุของความสูญเปล่า 
  จากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา สรุปผลได้ว่า 
กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา มีความสูญเปล่าเกิดขึ้น 2 ประเภท คือ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการ
ท างานผิดพลาดในการท างาน จ านวน 7 ขั้นตอน และความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย จ านวน 2 ขั้นตอน ซึ่งมี
สาเหตุของความสูญเปล่า ดังนี้ 

1) สาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดจากการท างานผิดพลาด มี 2 ประเภท ได้แก่ วิธีการท างาน  
คือ ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเป็นทางการ ไม่ก าหนดจ านวนปริญญาบัตรที่บรรจุ
ในแต่ละกล่อง ในบางขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไม่ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติร่วมกัน และวัสดุที่ใช้ในการท างาน คือ 
ปกปริญญาบัตรเป็นผ้าไหมชนิดที่ยากต่อการติด Label  

2) สาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย เกิดจากวิธีการท างาน คือ ไม่มีก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้
อย่างเป็นทางการ 
 

5.1.3 การออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่า  
  จากการวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่า ผู้ศึกษาได้ออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่า  
สรุปได้ ดังนี ้
  1) ใช้หลักการท าให้ง่ายโดยใช้ OPL ก าหนดแนวปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆที่มีสาเหตุของความ 
สูญเปล่ามาจากการไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นทางการ 



69 

 

  2) ใช้วิธีการประชุม/ตกลงวิธีปฏิบัติร่วมกัน ในขั้นตอนที่มีสาเหตุของความสูญเปล่าจากการไม่ได้
ประชุม/ตกลงวิธีปฏิบัติร่วมกัน 

3) พิจารณาเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการท างานที่เป็นสาเหตุของความสูญเปล่าเป็นวัสดุชนิดอ่ืนที่
สามารถลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานได้ 

4) ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เพ่ือใช้ในการก าหนดระยะเวลา
ในการรับงานจากกระบวนงานก่อนหน้า 

 
5.14 ผลการปรับปรุงกระบวนงาน 

จากการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และ หลักการ One Point Lesson ในการลดความสูญเปล่า
กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงานได้ว่าการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS 
และ หลักการ One Point Lesson สามารถก าจัดความสูญเปล่าที่เกิดจากความผิดพลาดในการท างานลงได้ 
จ านวน 7 ขั้นตอน (ร้อยละ 100) สามารถลดระยะเวลาการรอคอยลงได้ 43.5 ชั่วโมง (6.21 วัน) ใช้เวลา
ด าเนินงานลดลง 45.70 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 25.26  
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการท างาน เพ่ือแยกประเภทของงานในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน
แต่ละขั้นตอน ตลอดจนระยะเวลารวมในการด าเนินงานทั้งหมด ใช้หลักการจัดการโซ่อุปทาน เพ่ือหาต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ าของกระบวนงาน ใช้แนวคิดสายธารแห่งคุณค่า เพ่ือระบุคุณค่าของงานในแต่ละกิจกรรม และคุณค่า
ของงานรวมทั้งกระบวนงาน ใช้แนวคิดความสูญเปล่า 7 ประการ เพ่ือวิเคราะห์ความสูญเปล่า และใช้ Why - Why 
Analysis และแผนผังก้างปลา เพ่ือระบุสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในประบวนงาน เป็นเครื่องมือใน
การศึกษา เรื่อง ปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา นั้น ท าให้ผู้ศึกษาสามารถคิดและวิเคราะห์
กระบวนงานจัดปริญญาบัตร โดยสามารถระบุความสูญเปล่าและสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดได้อย่างตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถออกแบบแนวทางการลดความสูญ
เปล่าโดยประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย One Point Lesson เป็นเครื่องมือในการลดความ
สูญเปล่า ท าให้สามารถก าจัดความสูญเปล่าที่เกิดจากความผิดพลาดในการท างานลงได้ร้อยละ 100 ของความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด สามารถลดระยะเวลาการรอคอยลงได้ 43.5 ชั่วโมง และสามารถลดระยะเวลาการ
ด าเนินงานรวมลงได้ 45.70 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 25.26 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดลีนที่มุ่งเน้นการก าจัดความสูญ
เปล่าที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และเน้นการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือมุ่งเน้นการระบุคุณค่าในมุมมองของ
ผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลวรรณ สงวนสิริกุล (2550) ที่ศึกษาการท างาน และเสนอแนะ
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการท างานของหน่วยงานตัวอย่าง เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ผลที่ได้จากการปรับปรุงพบว่า สามารถลดเวลาด าเนินงานและ
ปริมาณเอกสารในแผนกบุคคลได้เฉลี่ยร้อยละ 25.50 และ ร้อยละ14.71 ตามล าดับ ส่วนแผนกบัญชีสามารถลด
เวลาในการด าเนินงานและปริมาณเอกสารได้เฉลี่ยถึงร้อยละ 56.85 และร้อยละ 20.74 ตามล าดับ และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของกฤติน ชุณห์ช่วงโชติ (2557) ที่ศึกษากระบวนการด าเนินงานในกระบวนการผลิตและเพ่ือหา
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แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของน้ าดื่มลานดาว มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยการวิเคราะห์งานตามขั้นตอนของแนวคิดการลดความสูญเปล่าแบบลีน และใช้
แผนภาพสายธารคุณค่าในกระบวนการผลิต ผลที่ได้จากการปรับปรุงพบว่าสามารถลดขั้นตอนและลดระยะเวลา
การท างานลดได้ 1 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของขั้นตอนทั้งหมด และสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการท างาน
ลงได้ 9.64 วินาที คิดเป็นร้อยละ 5.83 ของระยะเวลาทั้งหมด 
  

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา ในครั้งนี้  ผู้ศึกษา  
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1. สถาบันควรสนับสนุนให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย Work Flow แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดของการปฏิบัติงาน สามารถ
เชื่อมต่อการปฏิบัติงานกับส่วนงานที่เก่ียวข้องได้อย่างครบถ้วน เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของสถาบันเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  
  2. เมื่อจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถาบันควรบังคับใช้และมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆเก็บรวบรวมสถิติเวลาด าเนินงานและความสูญเปล่าที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานในแต่ละ
ครั้งเพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงคู่มืออย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  3. สถาบันควรขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามหลักการคุณภาพ PDCA และ ISO 9001: 2015
เพ่ือให้การด าเนินงานต่างๆของสถาบันเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1. ในการด าเนินงานกระบวนงานจัดปริญญาบัตรควรมีคู่มือปฏิบัติงานหรือใบสอนงานในแต่ละ
ขั้นตอนเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานในส่วนต่างๆปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของงานในแต่
ละข้ันตอน 
  2. ในการน าแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานไปใช้ในการด าเนินงาน หน่วยงานอาจก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการด าเนิน สร้างแผนการด าเนินงาน ท าการวัดและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง
ตามท่ีเสนอ พร้อมทั้งควรมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานอย่างต่อเนื่อง 

3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบงานจัดปริญญาบัตร ควรสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนงานย่อย
อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และลดความสูญเปล่าที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกระบวนงานได้อย่างครบถ้วน  
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