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การศึ ก ษา เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนงานจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงานจัด
ปริญญาบัตร 2) วิเคราะห์ความสูญเปล่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตร และ 3) ออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่าที่
เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร โดยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษาการทางาน
(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
จากการศึ ก ษาพบว่ า กระบวนงานจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร (กรณี ศึ ก ษา) มี ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน จ านวน
41 ขั้นตอน ใช้เวลาในการดาเนิน งานทั้งหมด 180.90 ชั่วโมง คิดเป็น 25.84 วัน แบ่งเป็นกิจกรรมการทางาน
ร้อยละ 54 กิจกรรมการเคลื่อนย้ายร้อยละ 10 กิจกรรมการรอร้อยละ 14 กิจกรรมการตรวจสอบร้อยละ 17 และ
กิจกรรมการจัดเก็บร้อยละ 5 โซ่อุปทานระดับต้นน้าของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กรณี ศึกษา คือ เจ้าหน้ าที่คณะ/วิทยาลัย และคณบดี โซ่อุปทานระดับกลาง คือ กระบวนงานจัดปริญ ญาบัตร
กรณีศึกษา โซ่อุปทานระดับปลายน้า คือ ผู้สาเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
คุณค่า จานวน 35 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.37 ของสัดส่วนทั้งหมด ไม่มีกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดคุณค่า มีกิจกรรม
ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จาเป็นต้องมี จานวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.63 พบความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน จานวน 2 ประเภท ได้แก่ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการทางานผิดพลาด และความสูญเปล่าที่เกิดจาก
การรอคอย สาเหตุของความสูญเปล่าเกิดจากการทางานผิดพลาด ได้แก่ วิธีการทางาน คือ ไม่ได้กาหนดแนว
ปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเป็นทางการ ไม่กาหนดจานวนปริญญาบัตรที่บรรจุในแต่ละกล่อง ในบาง
ขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไม่ได้กาหนดวิธีปฏิบัติร่วมกัน และวัสดุที่ใช้ในการทางาน คือ ปกปริญญาบัตรเป็นผ้า
ไหมชนิดที่ยากต่อการติด Label ส่วนสาเหตุของความสูญเปล่าเกิดจากการรอคอย ได้แก่ วิธีการทางาน คือ ไม่มี

(2)
กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์
อักษรไว้อย่างเป็นทางการ
จากการศึ กษาสาเหตุ ข องความสู ญ เปล่ าผู้ ศึ ก ษาได้ อ อกแบบแนวทางการลดความสู ญเปล่ าที่ เกิ ดขึ้ นใน
กระบวนงานจัดปริญญาบัตรโดยประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย One Point Lesson ด้วย
วิธีการกาหนดแนวปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆที่มีสาเหตุของความสูญเปล่ามาจากการไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติ งานไว้
อย่างเป็นทางการ วิธีการประชุม/ตกลงวิธีปฏิบัติร่วมกัน ในขั้นตอนที่มีสาเหตุของความสูญเปล่าจากการไม่ได้
ประชุม/ตกลงวิธีปฏิบัติร่วมกัน พิจารณาเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการทางานที่เป็นสาเหตุของความสูญเปล่าเป็นวัสดุชนิด
อื่นที่สามารถลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานได้ และกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน เพื่อใช้ในการกาหนดระยะเวลาในการรับงานจากกระบวนงานก่อนหน้า
ผลจากการออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่าผู้ศึกษาคาดการณ์จะว่าสามารถกาจัดความสูญเปล่าที่
เกิดขึ้นได้ร้อยละ 100 และใช้เวลาดาเนินงานลดลง 45.7 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 25.26
คาสาคัญ: ปรับปรุงกระบวนงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แนวคิดลีน

ABSTRACT
Title of Research
Author
Year

Improvement of Degree Procedures and Graduation Ceremony at National
Institute of Development Administration with a Lean Concept.
Miss Saranya Jarumanee
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%

(4)
Keywords: streamlined procedures, graduation ceremony, lean concept

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยดีจากความช่วยเหลือและความกรุณาอย่างสูงของ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้คาปรึกษา และ
เสนอแนะข้อคิดเห็ นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงาน
การศึกษาในทุกๆขั้นตอน
ขอขอบพระคุณ นายดามธรรม จินากูล วิทยากรผู้ให้ความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
งานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบัน ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์
ที่มีคุณค่าให้แก่ผู้ศึกษา รวมทั้งกรุณาให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นที่ช่วยปรับปรุงให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนางอัจชญา สิงคาลวานิช อดีตผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้ศึกษา
ในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ
ขอขอบพระคุณ นางสาวสุวารี เกษเกษม ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา ที่ให้โอกาสในการ
พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และทักษะการทาวิจัย และนายมนต์ชัย ดาราศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและ
ธุรการ ที่ให้ความช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระงานในระหว่างที่ผู้ศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจา
สู่งานวิจัย (R2R) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบัน
ขอขอบพระคุณนายอนุชา เกตุประสิ ทธิ์ นางวารุณี เกตุประสิทธิ์ นางสาวพัชราพรรณ เปรมมณี
เจ้ า หน้ าที่ ก องบริ ก ารการศึ ก ษา ที่ ได้ ก รุ ณ าให้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการศึ ก ษา และนายวรวุ ฒิ แสงเรือ ง
เจ้าหน้าที่สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการ
เขียนผลงาน และนายสรสิทธิ์ ติณชาติกาญจน์ ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องรูปแบบการจัดทาเล่มผลงานในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ สานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่กรุณามอบทุนสนับสนุนการทา
วิจัยงานประจาสู่งานวิจัย (R2R) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเสมอมา
ขอขอบพระคุณผู้เป็ นเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้ศึกษาได้ใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงในการศึกษา
สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัว ที่คอยส่งเสริม สนับสนุน และเป็น
กาลังใจในการผลิตผลงานออกมาตามความตั้งใจของผู้ศึกษาและตามความคาดหวังของสถาบันอย่างสาเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี
สรัญญา จารุมณี
กันยายน 2562
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของรัฐในประเทศไทยที่ทาการสอน
เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกว่าระดับปริญญาตรี) โดยเน้นหนักในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา
มีหน้าที่ในการให้ วิชาความรู้แก่ผู้ ที่มาศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้นให้ เป็นประโยชน์เพื่อสามารถเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ ดังที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก มีพระราชหัตถเลขาไว้ว่า “มหาวิทยาลัยเป็นสมองต้นความคิดของชาติ” (สารานุกรมไทยสาหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เล่มที่ 38: ย่อหน้าที่ 1)
การผลิตบั ณฑิ ตเป็ นภารกิจส าคั ญที่ สุ ดของสถาบั นการศึ กษา เพราะการจั ดตั้งสถาบันการศึ กษามี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ นักศึกษาได้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพตามศาสตร์และ
สาขาวิชาที่ จั ดขึ้น เพื่ อให้ บั ณฑิ ตมีคุ ณลั กษณะตามที่ หลั กสู ตรกาหนด และเมื่อนั กศึกษาได้ ศึกษาครบตาม
หลักสูตรนั้นๆแล้ว สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหรืออยู่ในกากับของภาครัฐจะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ซึ่งเป็ นพิธี การพิเศษที่ส ถาบั น การศึกษาจัดขึ้นเพื่อมอบปริญ ญาบัตรแก่บัณ ฑิต มหาบัณ ฑิ ต และดุษ ฎี
บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีอย่างเป็นทางการ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา หรือทรงพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดขึ้นครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในขณะนั้นทรงดารงพระอิศริยศ
เป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2513 โดยมีพระบรม
ราโชวาท ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้ง แรกของสถาบัน ว่า "...
ท่านทั้งหลายที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวัง
ของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญา และความสามารถ
ในอันที่จะนาพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้
ด้ ว ยความมั่ น ใจ ตั้ ง ใจและบริ สุ ท ธิ์ ใ จ แล้ ว ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น้ อ ยใหญ่ ใ ห้ ลุ ล่ ว งไป ด้ ว ยความ
ขยั น หมั่น เพีย รและด้วยความสุจ ริต เที่ยงตรง ทั้ งต่อตนเองและต่อประชาชน" จึงได้น้อมนาพระบรม
ราโชวาทซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ ของสถาบันให้สาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี โดยน าความรู้และคุณ ธรรมมาสร้างปั ญ ญา สร้างจิตส านึ ก และความรับ ผิ ดชอบต่ อสั งคม
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ประเทศชาติเพื่ อให้ เกิดการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง (เว็บ ไซต์ ส ถาบัน บัณ ฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตร์ , 2558:
ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ)
จากพระบรมราโชวาทซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพ ระราชทานปริญญาบัตรของ
สถาบันในครั้งแรก สถาบันได้น้อมนาแนวทางมาใช้เป็นปณิธานของสถาบันเพื่อปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่ให้
สาเร็จลุล่วง เช่นเดียวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นภารกิจสาคัญของสถาบันในการร่วมแสดงความ
ยินดีกับความส าเร็จของผู้ส าเร็จการศึกษาและมอบปริญ ญาบั ตรแก่มหาบัณ ฑิตและดุษฎีบัณ ฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจาปีอย่างเป็นทางการ โดยในแต่ละปีสถาบันได้มีการวางแผนเตรียมการจัดพิธีเป็นอย่างดี และมี
การมอบหมายและกากับติดตามให้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รับผิดชอบงานในแต่ละส่วนเพื่อให้ภารกิจสาคัญนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อาทิ คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ฝ่ายกิจกรรมรายได้ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายจัดทาสูจิบัตรและ
บัตรเชิญ ฝ่ายปริญญากิตติมศักดิ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแสง-เสียง ฝ่ายจัดปริญญาบัตร ฝ่ายอานวยการและ
รักษาความปลอดภัย และฝ่ายจัดหาเครื่องแบบปกติขาว เป็นต้น
กองบริการการศึกษาในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ตระหนักถึงการให้ความสาคัญในการจัดการระบบการทางานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ รั บบริ การ ด้วยการลดขั้นตอน ระยะเวลา และทรัพยากรในการด าเนิ นงาน ตามนโยบายของสถาบั นที่ ให้
ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการทางานซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
โดยน าแนวทางการพั ฒ นางานประจ าสู่ งานวิ จั ย (R2R) มาเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ งานให้ มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อให้ระบบงานจัดปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันมี
มาตรฐานและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน จึงได้นางานจัดปริญญาบัตร
เข้ าร่ วมโครงการทางการพั ฒ นางานประจ าสู่ งานวิ จั ย (R2R) เพื่ อพั ฒ นาและปรั บปรุ งกระบวนงานให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
งานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดาเนินงานภายใต้คาสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร ทาหน้าที่ในการวางแผน ดาเนินการ และควบคุมให้การจัด
ปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน ประกอบด้วยกระบวนงานย่อย
จานวน 8 กระบวนงาน ดังนี้ 1) กระบวนงานจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 2) กระบวนงานแสดงความจานงเข้ารับ
ประราชทานปริญญาบัตร 3) กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างปกปริญญาบัตร 4) กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างซองพลาสติก
5) กระบวนงานจัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร 6) กระบวนงานจัดเตรียมปริญญาบัตร 7) กระบวนงานเบิกค่าใช้จ่ายวัน
ซ้อมใหญ่และวันพิธี และ 8) กระบวนงานให้บริการผู้สาเร็จการศึกษาที่มาขอรับปริญญาบัตรย้อนหลัง
ถึงแม้ว่ากระบวนงานย่อยทั้ง 8 กระบวนงานมีความสาคัญต่อความสาเร็จของกระบวนงานจัดปริญญา
บัตร แต่เนื่องจากการจัดเตรียมปริญญาบัตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาตลอดจนการส่งปริญญาบัตรให้ผู้ทาหน้าที่
ถวายปริญญาบัตรบนเวทีในวันพิธีเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เป็นจานวนมาก ซึ่งหากกิจกรรมในขั้นตอนดังกล่าวกิจกรรมใดเกิดความผิดพลาด อาจส่งผลกระทบกับชื่อเสียงของ
สถาบันในภาพรวมต่อไปได้ ผู้ศึกษาจึงได้คัดเลือกขั้นตอนการจัดเตรียมปริญญาบัตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ตลอดจนการส่งปริญญาบัตรให้ผู้ทาหน้าที่ถวายปริญญาบัตรบนเวทีมาดาเนินการศึกษาเป็นอันดับแรก
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ขั้นตอนการจัดเตรียมปริญญาบัตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาตลอดจนการส่งปริญญาบัตรให้ผู้ทาหน้าที่
ถวายปริญญาบัตรบนเวที ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ได้แก่ การจัดเรียงปริญญาบัตร การใส่ปกปริญญาบัตร
การตรวจสอบปริญญาบัตร การจัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที และจัดส่งปริญญาบัตรให้ผู้ทาหน้าที่ถวายปริญญา
บัตรบนเวที มีขั้นตอนการทางานรวม 41 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีแนวปฏิบัติและรายละเอียดในการปฏิบัติ
ทีค่ ณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตรเป็นผู้กาหนดและควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยในทุกๆปี
จากการเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39
พบความสู ญเปล่ าเกิดขึ้ นในการปฏิ บัติ งาน กรณี ศึกษา จานวน 2 ประเภท ได้แก่ ความสู ญเปล่ าที่ เกิดจาก
การท างานผิ ดพลาด (Defect) และความสูญเปล่าที่ เกิดขึ้นจากการรอคอย (Waiting) ประกอบกั บผู้ศึกษาได้
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงการทางานและการลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิดลีน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้น
การสร้ างคุ ณค่ าที่ ลู กค้ าต้ องการโดยขจั ดความสู ญเปล่ าออกไป ผู้ ศึ กษาจึ งได้ มี ความริเริ่ มในการปรั บปรุ ง
กระบวนงานจัดปริญญาบัตร ในขั้นตอนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนงานและกาจัดความสูญ
เปล่าที่เกิดขึ้นจากการปฏิ บั ติงานในหั วข้อ “การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญ ญาบัตร พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน ” เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงาน
จั ด เตรี ย มปริ ญ ญาบั ตร วิเคราะห์ ความสู ญ เปล่ าที่ เกิ ดขึ้น ในกระบวนงานจัดเตรียมปริญ ญาบั ต ร และ
ออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดเตรียมปริญญาบัตร กรณีศึกษา
ทั้งนี้ ผู้ศึกษามีความคาดหวังว่าการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถออกแบบแนวทางการลดความสูญ
เปล่ าและลดระยะเวลาการทางานของกระบวนงานจัดเตรียมปริญญาบัตร กรณี ศึกษา เพื่อให้ การจัด
ปริ ญ ญาบั ต รของสถาบั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้ ส าเร็ จ
การศึ กษาที่ เข้ ารั บพระราชทานปริ ญญาบั ตรรวมถึ ง ผู้ ที่ ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งฝ่ า ยต่ า งๆได้ อย่ างครบถ้ วนตาม
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
การตรวจสอบจานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับ ไม่เข้ารับ และเลื่อนการเข้ารับ พระราชทาน
ปริญญาบัตร การจัด เตรียมปริญญาบัตรข้างเวที และการจัดส่งปริญญาบัตรให้ผู้ทาหน้าที่ถวายปริญญา
บัตรบนเวที เพื่อให้เห็นกระบวนงานจัดเตรียมปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยรวม พร้อม
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ทั้งวิเคราะห์กระบวนงาน วิเคราะห์ความสูญเปล่า ในกระบวนงาน และออกแบบแนวทางการลดความสูญ
เปล่าที่เกิดขึน้

1.4 ประโยชน์ของกำรศึกษำ
1.4.1 ได้ แ นวทางที่ สามารถลดความสู ญเปล่ าที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนงานจั ด ปริญ ญาบั ต ร ในพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร
1.4.2 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
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 วิ เคราะห์ ค วามสู ญ เปล่ า กระบวนงานจั ดปริ ญ ญาบั ตร ในพิ ธี พระราชทานปริ ญ ญาบั ตร
กรณีศึกษา
1.5.5 ออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.6.1 กระบวนงานจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร กรณี ศึ ก ษา หมายถึ ง กระบวนงานจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร พิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดเรียงปริญญา
บัตร การใส่ปกปริญญาบัตร การตรวจสอบปริญญาบัตร การแยกปริญญาบัตร การเตรียมปริญญาบัตรข้าง
เวที และการส่งปริญญาบัตรให้ผู้ทาหน้าที่ถวายปริญญาบัตรบนเวที
1.6.2 การจัดเรียงปริญญาบัตร หมายถึง การนาปริญญาบัตรที่คณบดีลงนามเรียบร้อยแล้วมา
ตรวจสอบความเรียบร้อย และจัดเรียงปริญญาบัตรตามลาดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1.6.3 การใส่ปกปริญญาบัตร หมายถึง การนาปริญญาบัตรที่จัดเรียงแล้วมาใส่ปกผ้าไหม
1.6.4 การตรวจสอบปริญญาบัตร หมายถึง การตรวจสอบจานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่
เข้ารับ ไม่เข้ารับ และเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1.6.5 การแยกปริ ญ ญ าบั ต ร หมายถึ ง การแยกปริ ญ ญ าบั ต รของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ที่เข้ารับ ไม่เข้ารับ และเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1.6.6 การเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที หมายถึง การตรวจสอบปริญญาบัตรของผู้สาเร็จการศึกษา
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและจัดวางข้างเวที เตรียมจัดส่งให้ผู้ทาหน้าที่ถวายปริญญาบัตรบนเวที
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1.7 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การปรั บ ปรุ งกระบวนงานจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน มีกรอบแนวคิดในการศึกษาตามตารางที่ 1.1 ดังนี้
ตำรำงที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ลำดับ
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1. ศึกษาและวิเคราะห์
กระบวนงาน

2.

วิเคราะห์ความสูญเปล่า

3.

ออกแบบแนวทางการลด
ความสูญเปล่า

วิธีดำเนินกำรศึกษำ
- ทฤษฎีการศึกษาการ
ทางาน และ Work Flow

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
- ข้อมูลทั่วไปของการจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
- Flow Chart กระบวนงานปัจจุบัน
- ประเภทของงานแต่ละกิจกรรมในกระบวนงานจัด
ปริญญาบัตร
- ระยะเวลาที่ใช้ในการทางานแต่ละขัน้ ตอน
- ระยะเวลาการทางานที่ใช้ทั้งหมด
Supply Chain
- ต้นน้า กลางน้า และปลายน้าของกระบวนงาน
VSM (Value Stream
- คุณค่าของงานในแต่ละกิจกรรม
Mapping)
- คุณค่าของงานรวมทั้งกระบวนงาน
1. ความสูญเปล่า 7
- ประเภทและรายละเอียดความสูญเปล่าที่พบ
ประการ
- ความถี่ของความสูญเปล่าแต่ละประเภท
2. Why - Why Analysis สาเหตุของความสูญเปล่า
และ แผนผังก้างปลา
ECRS และ OPL
- ลด Defect
- ลด Waiting
- ลด Total Cycle Time

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานจัดเตรียมปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน มีแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1.1 การศึกษาการทางาน (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 การศึกษาการทางาน (Work Study)
วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ และคณะ (2524: 24 ) กล่าวว่า การศึกษาการทางาน (Work Study) เป็นคาใช้
แทนวิธีก ารต่างๆ จากการศึ กษาวิธีก ารท างาน (Method study) และการวั ด ผลงาน (work measurement)
ซึ่งใช้ในการศึกษาอย่างมีระเบียบถึงการทางานของคน และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพ
และเศรษฐภาวะของการทางานเพื่อปรับปรุงการทางานนั้น ๆให้ดีขึ้น การศึกษางานจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
การเพิ่มผลผลิต เราจึงใช้การศึกษางานนี้มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตจากทรัพยากรที่มีอยู่ เดิม ด้วยค่าใช้จ่ายการ
ลงทุนที่น้อยลง
George Kanawaty (1992 อ้ างถึงในยุท ธศั กดิ์ บุ ญ ศิ ริเอื้อ เฟื้ อ , 2546: 10) กล่ าวว่า การศึ กษา
วิธีการทางานเป็นการเก็บบันทึกอย่างมีขั้นตอนและการตรวจตราอย่างถี่ถ้วนของแนวทางการทางานที่มีอยู่แล้ว
และที่ จ ะเสนอขึ้น มาใหม่ การศึกษาวิธีการทางานนี้จะน าไปสู่ การพั ฒ นาและการประยุกต์วิธีการที่ ง่ายและมี
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะทาให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทางาน
2) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน วางแผนผังโรงงาน สถานที่ตั้งในการทางาน ตลอดจนแบบโรงงาน
และเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ
3) ลดความพยายามที่ไม่จาเป็นลง พร้อมทั้งขจัดความเมื่อยล้า
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4) ปรับปรุงการใช้เครื่องจักร วัสดุ และแรงงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
George Kanawaty (1992 อ้างถึงในยุทธศัก ดิ์ บุญศิริเอื้อเฟื้อ, 2546: 11) กล่าวถึงวิธีการศึกษา
การทางานเพิ่มเติมว่า วิธีการศึกษาการทางานจะนาไปใช้ในส่วนของการศึกษากระบวนการผลิต เพื่อประเมินความ
สูญ เปล่ าจากการผลิ ตมากเกิน ไป การรอคอย การขนส่ ง กระบวนการที่ไม่เหมาะสม และการเคลื่ อนไหวที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) เลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง
2) จดบันทึก และรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับวิธีทางานปัจจุบัน
3) ตรวจตราและวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกไว้
4) พัฒนาปรับปรุงวิธีการทางานใหม่ ที่นาไปปฏิบัติได้โดยเหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่
5) อธิบายวิธีทางานใหม่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ เข้าใจ เพื่อจะได้นาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
6) นาวิธีใหม่โดยถือเป็นการปฏิบัติมาตรฐานไปใช้แทนวิธีเดิม
7) ติดตาม และรักษาวิธีใหม่ให้คงอยู่เสมอ โดยการตรวจเช็ควิธีการทางานอยู่เป็นประจา
สัญลักษณ์ของการบันทึกกระบวนการผลิต
ยุ ท ธศั ก ดิ์ บุ ญ ศิริ เอื้ อ เฟื้ อ (2546: 11) อธิ บ ายว่า การบั น ทึ ก ข้ อเท็ จ จริงเกี่ ย วกั บ งาน หรือ การ
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตจะใช้สัญลักษณ์มาตรฐานซึ่งมีอยู่ 5 สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
คือ สัญลักษณ์แทนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการผลิต
ในวิธีการ หรือในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้วจะบอกถึงการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของ
ชิ้นส่วน วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ในขณะทาการปฏิบัติงาน
คือ สัญลักษณ์แทนการตรวจสอบงาน สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงการตรวจสอบคุณภาพของงาน
หรือการตรวจสอบปริมาณงาน
คือ สัญ ลักษณ์แทนการขนถ่าย สัญลักษณ์นี้ จะบ่งบอกการเคลื่อนไหวของคนงาน วั สดุ หรือ
เครื่องจักรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
คือ สัญลักษณ์แทนการที่เก็บพักชั่วคราว หรือการรอ สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงการรอที่เกิดขึ้นใน
ลาดับชั้นของเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น งานที่รอคอยอยู่ระหว่ างการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อเนื่องกัน หรือสิ่ง
ต่างๆ ที่ทิ้งไว้ข้างๆ ชั่วคราว โดยไม่มีการบันทึก
คือ สัญลักษณ์แทนที่เก็บพักถาวร สัญลักษณ์นี้บ่งถึงที่เก็บพักที่ควบคุมได้ วัสดุจะถูกส่งเข้ามา
เก็บไว้หรือถูกจ่ายออกไป โดยมีการควบคุมอย่างเป็นทางการ
2.1.2 แผนภูมิการไหลของกระบวนการ
กิติ ศัก ดิ์ พลอยพานิ ช เจริ ญ (2550: 278-281) กล่ าวถึงแผนภู มิก ารไหลของกระบวนการไว้ว่า
ในกระบวนการแก้ไขปัญหาคุณภาพ นั้น เมื่อทาการจาแนกประเภทข้อมูลแล้วจะทาให้ทราบประเด็นในการแก้ไข
ปัญหา จึงควรมีการทาความเข้าใจถึงกิจกรรมต่างๆ โดยจะเรียกแผนภูมิที่แสดงถึงลาดับของกิจกรรมตลอดจน
ความสัมพันธ์ของกิจกรรต่างๆ นี้ว่าแผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart)
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ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างสัญลักษณ์การเขียนแผนภูมิการไหลของกระบวนการทางธุรกรรม
ชื่อกิจกรรม
1. กิจกรรมทีก่ ระทา
(Activity)
2. การตัดสินใจ
(Decision)

ความหมาย
การกระทาใดๆ ที่มีการเพิ่มมูลค่า

4. เส้นทางการไหล
(Flowline)

การตัดสินใจเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับหรือปฏิเสธภายใต้
กฎเกณฑ์ที่ระบุ
เอกสารที่แสดงถึงสารสนเทศ
สาหรับการตัดสินใจ ทั้งใน
รูปแบบ Hardware และ
software
การไหลของสารสนเทศจาก
กิจกรรมหนึ่งสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง

5. จุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุด (Terminal)

แสดงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ
กิจกรรม

6. การเชื่อมต่อ
(Connector)

แสดงความต่อเนื่องของแผนภาพ
การไหล

3. เอกสาร
(Document)

สัญลักษณ์

อธิบายเพิ่มเติม
ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าและควรเขียน
กิจกรรมสั้นๆ ในสีเ่ หลีย่ ม
ใช้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและให้
เขียนกฎเกณฑ์การตัดสินใจในรูป
คาถามให้ตอบรับ/ปฏิเสธ
ให้เขียนชื่อเอกสารลงในสัญลักษณ์
เอกสาร และอาจจะใช้สัญลักษณ์
ซ้อนกันเพื่ออธิบายเอกสารสาเนา
ได้
หัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของ
สารสนเทศ และอาจใช้เส้นประใน
กรณีไหลย้อนกลับ
ใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมปลายมน
แสงดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของ
กระบวนการ
ใช้ตัวเลขหรืออักษรเพื่อชี้บ่ง
ภายในสัญลักษณ์วงกลมได้

แหล่งที่มา: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2550: 279
2.1.3 แนวคิดลีน
2.1.3.1 ความหมายของลีน
โกศล ศรีดีลธรรม (2547: 19) กล่าวว่า ปัจจุบันแนวคิดการผลิตแบบลีน เป็นเสมือนอาวุธสาหรับ
การแข่งขันที่สาคัญโดยมุ่งเป้าหมายสาหรับการปรับปรุง เช่น ลดต้นทุน การเพิ่มความสามารถในการทากาไร และ
การปรับปรุงคุณภาพ Lean production จึงมุ่งขจัดความสูญเปล่าในทุกพื้นที่ของสายการผลิตและเชื่อมโยงถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แนวคิดการผลิตแบบลีน ยังมุ่งปรับปรุงประสิทธิผลการดาเนินงานด้วยการสร้างให้
เกิดการไหลของงานตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง, สมเจตน์ เพิ่มพูนธัญญะ, พรเทพ เหลือทรัพย์สุข และนภดล อิ่มเอม (2552:
5) ให้ความหมายว่า ลี น เป็ น ปรัช ญาในการผลิตที่ถือว่าความสูญ เปล่า เป็นตัวการที่ทาให้ เวลาที่ใช้ในการผลิ ต
ยาวนานขึ้น จึงควรทาเทคนิคต่างๆมาเพื่อใช้กาจัดความสูญเปล่านั้นออกไป
เกียรติขจร โฆมานะสิน (2550: 13-14) ให้ความหมายว่า ลีน คือการบูรณาการแนวคิด กิจกรรม
และวิธีการที่ เป็ น ระบบในการระบุ และก าจั ด ความสู ญ เปล่ า หรือสิ่ งที่ ไม่ เพิ่ ม คุณ ค่าภายในกระแสคุ ณ ค่ าของ
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กระบวนการ โดยอาศัยการดาเนินการตามจังหวะความต้องการของลูกค้าด้วยระบบดึงทาให้เกิดสภาพการไหล
อย่างต่อเนื่อง ราบเรียบ และทาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ระบบอยู่เสมอ โดยอาศัยแนวคิด
การเพิ่มผลผลิตซึ่งมุ่งที่จะผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากร
การผลิตที่น้อยกว่า (Doing more with Less) เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงองค์กร สิ่งที่เป็นอุป สรรคในการเพิ่ม
ผลผลิตคือความสูญเปล่าภายในกระบวนการผลิต
2.1.3.2 หลักการของลีน
James P. Womack และ Daniel T. Jones (อ้างถึงใน เกียรติขจร โฆมานะสิน, 2550:
14-15 และประดิ ษ ฐ์ วงศ์ ม ณี รุ่ ง และคณะ, 2552: 14-17) กล่ าวถึ งหลั ก การของลี น แบ่ งออกเป็ น 5 ขั้ น ตอน
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุคุณค่า (Value) ของสินค้าและบริการจากมุมมองของลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ขั้น ตอนที่ 2 สร้างสายธารคุณ ค่า (Value Stream) เป็น การวาดสายธารคุณ ค่ าของ
แต่ล ะผลิ ต ภัณ ฑ์ ในทุ กๆ ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานเพื่ อ สร้างคุ ณ ค่าตามที่ ลู กค้าต้อ งการ เริ่มตั้ งแต่ การออกแบบ
การวางแผน การผลิตสินค้า และการจัดจาหน่ายสินค้า ฯลฯ เพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมใดที่ไม่เพิ่มคุณค่าและเป็น
ความสูญเปล่า
ขั้นตอนที่ 3 การทาให้กิจกรรมต่างๆ ที่มีคุณค่าดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง (Flow) เป็น
การกาจัดหรือลดขั้นตอนการไหลของงานที่อาจก่อให้เกิดการติดขัด การย้อนกลั บของงานและการแก้ไขชิ้นงาน
ความล่าช้า หรือการก่อให้เกิดของเสีย โดยการลดขั้นตอนเหล่านี้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์
การไหลที่ดีจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า
ขั้นตอนที่ 4 ใช้ระบบดึง (Pull) ผู้ผลิตมีหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ และ
จะผลิตก็ต่อเมื่อมีการดึงงานจากลูกค้า หลักการคือ ผลิตเฉพาะสิ่งที่ลู กค้าต้องการ ในปริมาณที่พอดีกับความ
ต้องการ ในเวลาที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น ซึ่งจะทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สูญเปล่า
ขั้นตอนที่ 5 สร้างความสมบูรณ์แบบ (Perfection) คือ การปรับปรุงเพื่อกาจัดความสูญ
เปล่าออกไปอย่างต่อเนื่องในทุกๆ กิจกรรม ดาเนินการโดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงงานและนวัตกรรม
2.1.4 การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
Christopher (2005 อ้างถึงใน จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์ , 2560: 10) ให้ ความหมาย การจัดการโซ่
อุปทาน ว่าเป็นการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างต้นน้ากับปลายน้า หรือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งมอบสินค้า
กับลูกค้า เพื่อส่งมอบคุณค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าโดยที่มีต้นทุนของทั้งโซ่อุปทานน้อยลง
นอกจากนี้ Grant, Lambert, Stock and Ellram (2006 อ้างถึงใน จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์, 2560:
11) ได้ให้ ความหมายว่า การจั ดการโซ่อุป ทาน คือ การบูรณาการและการจัดการของโซ่ระหว่างองค์กร และ
กิจกรรมต่างๆ โดยการร่วมมือของแต่ละองค์กรซึ่งมีกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ร่วมกันอยู่ และมีการแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกันในระดับที่มาก เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการที่มีคุณค่าอันจะทาให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืน และ Grant et al. (2006 อ้างถึงใน จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์, 2560: 11) ได้กล่าวไว้
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อีกว่า การบูรณาการของโซ่อุปทาน หมายถึง การบูรณาการของกระบวนการทางธุรกิจที่เริ่มต้นจากผู้บริโภคขั้น
สุดท้ายผ่านไปจนถึงผู้จัดจาหน่ ายขั้น แรกที่ทาหน้าที่จัดหาสิ นค้า บริการ และสารสนเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผู้บริโภค โดยครอบคลุมการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการให้บริการลูกค้า การจัดการคาสั่งซื้อและการจัดหา
จัดซื้อ ฯลฯ
รมิตา มุสิกพงศ์ (2558: 5) อธิบายว่าการจัดการโซ่อุปทานเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบูรณาการ
(Integration) และการจัดการความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปทานของสินค้าและบริการโดย
มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด การผลิต การกระจายและการส่งมอบ
สินค้า อีกทั้งรวมถึงการสื่อสารสารสนเทศของข้อมูลและข่าวสารอีกด้วย ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากช่วยลดต้นทุน
รวมของธุรกิจแล้ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันอีกด้วย
การจัดการโซ่อุปทานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ ตั้ งแต่ต้นน้าซึ่งเป็น
แหล่งของวัตถุดิบ จนถึงการส่ งมอบสิ น ค้าและบริการที่ปลายน้าหรือลู กค้านั่นเอง (Downstream Customer)
ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด การผลิต และ
กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วย
ดังนั้น ภารกิจสาคัญของการจัดการโซ่อุปทาน คือ การมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดย
เน้ น ในเรื่ อ งประสิ ท ธิ ผ ลเชิ ง ต้ น ทุ น และผลตอบแทนทางธุ ร กิ จ (Council of Supply Chain Management
Professionals, 2006) ได้ให้ความหมายของการจัดการโซ่อุปทานไว้ว่า การจัดการโซ่อุปทานเป็นการผนวกกันของ
การวางแผนและการจัดการในทุกๆ กิจกรรม ตั้งแต่การจัดหา จัดซื้อ การแปรรูป การผลิต การให้บริการด้านขนส่ง
และโลจิสติกส์ ไปจนถึงปลายทางคือลูกค้า โดยมีหลักในการจัดการ คือ สามารถจัดการกับอุปสงค์และอุปทาน
ระหว่างบริษัทที่มีความเกี่ยวเนื่องกันได้ เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จร่วมกัน อีกทั้งยังนาไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ
ในองค์กร เช่น การตลาด การขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกด้วย
2.1.5 แนวคิดสายธารคุณค่า (Value Stream Management)
เกีย รติขจร โฆมานะสิ น (2551 อ้างถึงในจักรพงศ์ จัน ต๊ะวงค์ , 2560: 11-22) ให้ ความหมาย
สายธารแห่งคุณค่าไว้ว่าแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า คือ เครื่องมือที่ใช้เขียนแผนภาพที่แสดงถึงแนวทางการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแผนภาพจะแสดงทั้งการไหลของวัตถุดิบและข้อมูลในการผลิตนั้นมีประโยชน์ในการจาแนกหรือระบุ
ถึงขั้นตอนที่เป็นการเพิ่มคุณค่าและที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่า ความสูญเปล่า แล้วจึงหาวิธีการ
เพื่อทาการกาจัดความสูญเปล่านั้นออกไป ลักษณะของแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าจะเปลี่ยนเครื่องมือง่ายๆ คือ ใช้
เพียงกระดาษกับดินสอเท่านั้นก็ทาให้การผลิตนั้นมีประโยชน์ในการจาแนกหรือระบุถึง ขั้นตอนที่เป็นการเพิ่มคุณค่า
และที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่าความสูญเปล่าแล้วจึงหาวิธีการเพื่อกาจัดความสูญเปล่านั้นออกไป
ลักษณะของแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า คือ การทาให้มองเห็นกิจกรรม และการไหลทั้งหมดในการเคลื่อนย้าย
สินค้าตั้งแต่วัตถุดิบจนไปสู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการพิจารณาแผนภาพนั้นได้มีการใช้
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวาดแผนภูมิสายธารแห่ งคุณค่า ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพยายามผลักดัน
องค์กรให้เข้าสู่การผลิตแบบลีนก่อนที่จะไปใช้เครื่องมืออื่นๆ
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การไหลของวัตถุดิบและข้อมูลที่แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า คือการไหลของวัตถุดิ บจะเริ่มมาจาก
ผู้จัดส่งวัตถุดิบส่งมาให้โรงงานผู้ผลิตและเมื่อได้ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปแล้ว โรงงานผู้ผลิตจะส่งให้ผู้แทนจาหน่ายเป็นผู้
จาหน่ ายออกไปจนถึงมือผู้ บ ริโภคขั้น สุ ดท้าย ในขณะที่การไหลของข้อมูลจะมีทิศทางกลั บกันกับการไหลของ
วัตถุดิบ คือ ผู้แทนจาหน่วยจะได้รับข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดยตรง และข้อมูลความต้องการนั้นจะถูกใช้
ร่วมกันทั้งผู้แทนจาหน่ายโรงงานที่ผลิตและผู้จัดส่งวัตถุดิบ ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า
การเขียนแผนภาพสถานการณ์ปัจจุบัน (Current State Drawing) เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์หรือกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้แล้ว ขั้นต่อไปเป็นการวางแผนภาพกระบวนการผลิตที่แสดงทั้งการไหลของวัตถุดิบและการ
ไหลของข้อมูลในกระบวนการผลิตที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อทาให้
มองเห็นถึงความสูญเปล่าต่างๆ ที่ซ่อนอยู่และหาทางกาจัดความสูญเปล่าเหล่านั้นออกไป แผนภาพที่ได้จากขั้นตอน
นี้จะเรียกว่า แผนภาพกระบวนการผลิตในสถานการณ์ปัจจุบัน (Current State Mapping)
แผนภู มิ ภ ายนอก (External Mapping) คื อ การวาดแผนภาพที่ แ สดงความสั ม พั น ธ์ระหว่า ง
องค์กร คือ ระหว่างโรงงานผลิตกับผู้ส่งวัตถุดิบและกับลูกค้า
แผนภูมิภายใน (Internal Mapping) คือ การวาดแผนภาพที่แสดงถึงกิจกรรมในกระบวนการ
ผลิ ต ทั้ งหมด ซึ่ งเป็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งเฉพาะภายในองค์ ก รของเรา โดยที่ ผู้ ว าดจะต้ อ งไปสั ง เกตการณ์ ใน
กระบวนการจริงๆ เพื่ อเก็ บ รายละเอีย ดทั้งหมด และการวาดก็ต้ องเริ่ม จากการสั งเกตที่ กระบวนการหลั งสุ ด
ย้อนกลับไปข้างหน้า คือ จากฝ่ายขนส่งสินค้า ย้อนกลับไปจนถึงการรับวัตถุดิบ เหตุผลก็คือจะทาให้สามารถเข้าใจ
การไหลของการผลิตนั้นได้ง่ายกว่า
การวิเคราะห์ คุ ณ ค่ า (Analysis Mapping) เมื่ อ ได้ แ ผนภาพกระบวนการผลิ ต ในสถานการณ์
ปัจจุบันแล้ว จะนาแผนภาพทีได้นี้มาทาการวิเคราะห์และปรับปรุงโดยใช้หลักการกาจัดความสูญเปล่าเพื่อให้ได้
กระบวนการผลิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นจากเดิม นอกจากการปรับปรุงที่ใช้พิจารณาความสูญเปล่าต่างๆ ใน
แผนภาพและกาจัดออกไป เรายังสามารถปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตในแต่ละขั้น โดยใช้ช่วงเวลา
เริ่มต้น เป็ นตัวกาหนดรอบเวลาการผลิตที่เหมาะสม หาได้จากจานวนเวลาทางานในแต่ละวันทั้งหมดหารด้ว ย
จานวนผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ลู กค้าต้องการในแต่ล ะวัน จะได้ออกมาเป็น เวลาที่ ใช้ในการผลิ ตต่อชิ้น ซึ่งเราสามารถน า
ช่วงเวลาเริ่มต้นนี้มากาหนดรอบเวลาการผลิตที่เหมาะสม คือ รอบเวลาการผลิตไม่ควรมากกว่าช่วงเวลาเริ่มต้น
เพราะถ้ารอบเวลาการผลิตมากกว่าจะทาให้เกิดงานระหว่างการผลิต (Work In Process) การรอคอย หรือเกิดการ
เคลื่ อนที่ไม่จาเป็น ของพนั กงานหรือเกิดความสูญ เปล่าอื่นๆ ในการปรับปรุงกระบวนการหรื อขั้นตอนการผลิ ต
เพื่อให้รอบเวลาการผลิตไม่มากกว่าช่วงเวลาเริ่มต้นและให้ประสิทธิภาพกระบวนการดีขึ้น
การเขียนแผนภาพสถานการณ์อนาคต (Future State Drawing) ขั้นตอนนี้เป็นการวาดแผนภาพ
กระบวนการผลิตใหม่ที่ถูกปรับปรุงโดยกาจัดความสูญเปล่าต่างๆ ออกไปและปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอน
การผลิตใหม่โดยใช้วิธีการหรือความรู้ต่างๆ แล้วจะได้เป็นแผนภาพกระบวนการผลิตสถานการณ์อนาคต (Future
State Mapping) การปรับปรุงนี้จะทาให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เวลานาเปลี่ยนปลงไปด้วย ซึ่งจะต้องแสดง
ไว้ให้เห็นในแผนภาพด้วย เนื่องจากการปรับปรุ งแผนภาพกระบวนการผลิตนี้ยังไม่ ได้นามาใช้ในกระบวนการผลิต
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
โยต้ า (Toyota Production System) ความสู ญ เปล่ า ทั้ ง 7 ประการ แม้ ว่ า แนวคิ ด นี้ จ ะเกิ ด จากแวดว ง
อุตสาหกรรมการผลิตแต่ในภาคบริการ หรืองานสนับสนุนก็สามารถนาหลักการดังกล่าวไปพัฒนาประยุกต์ใช้ได้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความสูญเสีย 7 ประการ ดังนี้
2.1.6.1 ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) เป็นการผลิตสินค้า
ปริมาณมากเกินความต้องการการใช้งานในขณะนั้น หรือผลิตไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน มาจากแนว ความคิดเดิม
ที่ว่าแต่ละขั้นตอนจะต้องผลิตงานออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยต่าสุดในแต่ละครั้ง
โดยไม่ได้คานึงถึงว่าจะทาให้มีงานระหว่างทา (Work in Process: WIP) ในกระบวนการเป็นจานวนมากและทาให้
กระบวนการผลิตขาดความยืดหยุ่น
ปัญหาจากการผลิตมากเกินไป
1) เสียเวลาและแรงงานไปในการผลิตที่ยังไม่จาเป็น
2) เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ WIP
3) เกิดการขนย้ายวัสดุที่ซ้าซ้อนโดยไม่จาเป็น
4) ของเสียไม่ได้รับการแก้ไขทันที
5) ต้นทุนจม เนื่องจากต้องการพื้นที่ เพื่อจัดเก็บมากขึ้น และเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
เช่น การเช่าโกดัง เพื่อเก็บวัสดุและสินค้า
6) ปิดบังปัญหาการผลิต เช่น เครื่องจักรเสีย
7) ใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการมากขึ้น เช่น พนักงานในการควบคุมงาน
งานเอกสาร เป็นต้น
8) ความเสื่อมของสภาพสินค้า
แนวทางการปรับปรุง
1) บารุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมผลิตตลอดเวลา
2) ลดเวลาการตั้งเครื่องจักร (Reduce Setup Time) โดยศึกษาเวลาในการตั้ง
เครื่องจักรจากนั้นทาการปรับปรุง จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเริ่ม
ตั้งเครื่อง
- แยกขั้นตอนที่ทาได้ในขณะที่เครื่องจักรยังทางานอยู่ออกจากขั้นตอนที่ต้องทา
เมือ่ เครื่องจักรหยุดเท่านั้น
- จัดลาดับขั้นตอนในการตั้งเครื่องจักรให้เหมาะสม
- กระจายงานอย่างเหมาะสมโดยไม่ให้เกิดการรองาน
- จัดหา/ทาอุปกรณ์เพื่อช่วยในการกาหนดตาแหน่งอย่างรวดเร็ว

13
3) ปรับปรุงขั้นตอนที่เป็นคอขวด (Bottle-Neck) ในกระบวนการ เพื่อลดรอบเวลา
การผลิต
4) ผลิตในปริมาณและเวลาที่ต้องการเท่านั้น โดยปรับเวลาของกระบวนการให้
สอดคล้องกับปริมาณการผลิต
5) ทาการผลิตเฉพาะที่จาเป็น
6) ฝึกให้พนักงานมีทักษะหลายอย่าง
2.1.6.2 ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) เป็นความสูญเปล่าที่เกิดจาก
พัสดุคงคลังดูเหมือนว่าจะเป็นความสูญเปล่าที่จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทางาน แต่การที่ต้องสร้างโกดัง เพื่อ
เก็บชิ้นส่วนประกอบ หรือผลผลิตสาเร็จรูปแล้วโดยจะต้องจ่ายเพื่อการควบคุมดูแลรั กษา ค่าเช่า โกดังค่าแรงงาน
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการรื้อโกดังเก็บชิ้นส่วนทิ้งเสีย และสร้าง
คลังสินค้าย่อยๆ ขึ้นมาในสายการผลิต เพื่อให้สามารถจัดส่งชิ้นส่วนที่ต้องการ ตามจานวนที่ต้ องการและในเวลาที่
ต้องการตัวอย่าง เช่น การเปลี่ยนมาซื้อวัตถุ ภายในประเทศแทนการซื้อจากต่างประเทศ การสั่งซื้อจากบริษัท
ในเครือ เป็นต้น
ปัญหาจากการเก็บวัสดุคงคลัง
1) ใช้พื้นที่จัดเก็บมาก
2) ต้นทุนจม
3) วัสดุเสื่อมคุณภาพ (หากระบบการควบคุมวัสดุคงคลังไม่ดีพอ)
4) สั่งซื้อซ้าซ้อน (หากระบบการควบคุมวัสดุคงคลังไม่เพียงพอ)
5) ต้องการแรงงานและการจัดการมาก
การปรับปรุง
1) กาหนดระดับในการจัดเก็บ มีจุดสั่งซื้อที่ชัดเจน
2) ควบคุมปริมาณวัสดุโดยใช้เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
เพื่อให้สามารถเข้าใจและสังเกตได้ง่าย
3) ใช้ระบบเข้าก่อน ออกก่อน (First in First Out) เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัสดุตกค้างเป็น
เวลานาน
4) วิเคราะห์หาวัสดุทดแทน (Value Engineering) ที่สามารถสั่งซื้อได้ง่ายมาใช้แทน
เพื่อลดปริมาณวัสดุที่ต้องทาการจัดเก็บ
2.1.6.3 ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation) การขนส่ง เป็นกิจกรรมที่ทาให้
วัสดุแต่ละชนิดภายในโรงงานเกิดการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อทาให้กระบวนการผลิตดาเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าการบริหารจัดการและควบคุมการขนส่งไม่เหมาะสมก็จะทาให้ต้ นทุนการขนส่งสูงขึ้น เช่น การขนถ่าย
วัสดุซ้าซ้อน เลือกเส้นทางการขนส่งไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงต้องควบคุมและลดระยะทางการขนส่งวัสดุให้เหลือน้อย
ที่สุ ดเท่าที่จาเป็ นเพราะการขนส่งเป็ น กิจ กรรมที่ไม่ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม และในกรณีนี้จะไม่พิจารณาการขนส่ ง
ภายนอกโรงงาน
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ปัญหาจากการขนส่ง
1) ต้นทุนในการขนส่ง ได้แก่ เชื้อเพลิง แรงงาน
2) เสียเวลาในการผลิต
3) วัสดุเสียหายหากวิธีการขนส่งไม่เหมาะสม
4) เกิดอุบัติเหตุหากขาดความระมัดระวังในการขนส่ง
การปรับปรุง
1) วางผังเครื่องจักรใหม่จัดลาดับเครื่องจักรตามกระบวนการผลิตให้อยู่ในบริเวณ
เดียวกันเพื่อลดระยะทางขนส่งในแต่ละขั้นตอน
2) ลดการขนส่งซ้าซ้อน
3) ใช้อุปกรณ์ขนถ่ายที่เหมาะสม
4) ลดปริมาณชิ้นงานในการขนส่งแต่ละครั้งเพื่อให้สามารถส่งงานไปให้ขั้นตอนต่อไปได้
เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลารอนาน
2.1.6.4 ความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการเคลื่ อ นไหว (Motion) เป็ น ความสู ญ เปล่ า ที่ เกิ ด จาก
การเคลื่อนไหว หรือการออกแบบสภาพการทางานที่ไม่เหมาะสม เช่น โต๊ะทางาน หรือวิธีการทางาน ก่อนอื่น
จะต้องขจัดความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อน ไหว ได้แก่ การหยิบออกมาวางไว้ก่อน การก้มการเอียง เช่น การ
หยิบชิ้นส่วนจากด้านหลัง หรือการทางานโดยใช้มือเพียงข้างเดียว ในสถานประกอบการที่ต้องทางานแข่งกับเวลา
ความสูญเปล่าด้านนี้จะสาคัญมาก เช่น โรงงานเย็บเสื้อผ้า โรงงานผลิตรองเท้า และโรงงานผลิตฟุตบอล เป็นต้น
ดังนั้นมักจะพบได้ภายในโรงงานทั่วไป โดยเกิดจากการออกแบบสภาพการทางานที่ไม่เหมาะสม และขาดมาตรฐาน
ในการทางาน ส่งผลให้คุณภาพของงานที่ออกมาไม่มีความสม่าเสมอ หรือต้องใช้เวลาในการทางานมากขึ้น
ปัญหาจากการเคลื่อนไหว
1) เกิดระยะทางในการเคลื่อนที่ทาให้สูญเสียเวลาในการผลิต
2) การจัดวางอุปกรณ์ และวางผังโรงงานไม่เหมาะสม
3) ขาดการทากิจกรรม 5ส และการควบคุมด้วยสายตา
4) ขาดมาตรฐานในการทางาน
5) เกิดความล้าและความเครียด
6) เกิดอุบัติเหตุ
7) เสียเวลาและแรงงานในการทางานที่ไม่จาเป็น
การปรับปรุง
1) ศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion Study) เพื่อปรับปรุงวิธีการทางานให้เกิดการ
เคลื่อนไหวน้อยที่สุดและเหมาะสมที่สุดตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic)
เท่าที่จะทาได้
2) จัดสภาพการทางาน (Working Condition) ให้เหมาะสม
3) ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของ
ผู้ปฏิบัติงาน
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4) ทาอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน (Jig, Fixtures) เพื่อให้สามารถทางานได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5) ออกกาลังกาย
6) ปรับลาดับขั้นตอนการทางาน เพื่อเป็นมาตรฐาน
7) จัดวางผังกระบวนการให้เหมาะสม เพื่อลดการเดิน (Minimize Walking)
2.1.6.5 ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) เป็นการมีขั้นตอนการผลิต
ที่มากเกินความจาเป็นหรือกระบวนการผลิตที่มีการทางานซ้ากันหลายขั้นตอนเกินความจาเป็นจะทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการผลิ ตเพราะงานเหล่ านั้ น ไม่ท าให้ เกิดมูล ค่าเพิ่ มกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ รวมทั้งกระบวนการผลิ ตที่ไม่ช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น เช่น กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งไม่ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการ
ตรวจสอบคุณภาพควรจะรวมอยู่ในกระบวนการผลิต โดยให้พนักงานผลิตเป็นผู้ตรวจสอบไปพร้อมกับการทางาน
หรือขณะคอยเครื่องจักรทางาน
ปัญหาจากกระบวนการผลิต
1) เกิดต้นทุนที่ไม่จาเป็นของการทางาน
2) เกิดจุดที่เป็นคอขวด (Bottleneck) ของสายการผลิต
3) ขาดความชัดเจนในข้อกาหนดของลูกค้า และข้อมูลความต้องการของลูกค้า
4) นโยบาย และขั้นตอนการดาเนินงานขาดประสิทธิภาพ
5) การใช้เครื่องมือในการทางานไม่เหมาะสม (Improper Tools)
6) มาตรฐานในการทางานไม่เพียงพอ (Insufficient Standard) ทาให้พนักงานทางาน
อย่างไม่เป็นระบบและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
7) เกิดการทางานซ้าซ้อน
8) ใช้วัสดุผิดประเภท (Incorrect Materials)
9) การตรวจสอบมากเกินความจาเป็น (Excessive Checking)
10) การจัดลาดับงานที่ไม่เหมาะสม
11) เสียเวลากับการเตรียมและการผลิตที่ไม่จาเป็น
12) มีงานระหว่างทาในสายการผลิตมาก
13) สูญเสียพื้นที่การทางานสาหรับกระบวนการนั้น ๆ
14) ใช้เครื่องจักรและแรงงานโดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
การปรับปรุง
1) วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้ Operation Process Chart เพื่อทราบขั้นตอน
ทั้งหมดในการทางาน จากนั้นจึงเลือกขั้นตอนที่ไม่เหมาะสมเพื่อนามาปรับปรุง
2) ใช้หลักการ 5 W 1 H เพื่อวิเคราะห์ความจาเป็นของแต่ละกระบวนการผลิต ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 คาถาม คือ คาถามความหมายวัตถุประสงค์
- What ทาอะไร ถามเพื่อหาจุดประสงค์ของการทางาน
- When ทาเมื่อไร ถามเพื่อหาลาดับขั้นตอนการทางานที่เหมาะสม
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- Where ทาที่ไหน ถามเพื่อหาสถานที่ทางานที่เหมาะสม
- Who ใครเป็นผู้ทา ถามเพื่อหาวิธีการทางานทีเหมาะสม
- How ทาอย่างไร ถามเพื่อหาวิธีการทางานที่เหมาะสม
- Why ทาไม ถามเพื่อหาเหตุผลในการทางาน
3) หากระบวนการทดแทนที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของงานอย่างเดียวกัน
4) ใช้หลัก ECRS เพื่อปรับปรุงการทางาน
5) ใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) ในขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Design Stage) เพื่อลดความซับซ้อนของชิ้นส่วน
6) หาแนวทางขจัดความสูญเปล่าด้วยการนาหลักการวิศวกรรมอุตสาหการ
(IE Techniques) เพื่อปรับลดกระบวนที่ไม่จาเป็นออก
2.1.6.6 ความสูญ เสียที่เกิดจากการรอคอย (Waiting) อันเกิดจากการขาดความสมดุล อัน
เนื่องมาจากการวางแผนการไหลของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่ ไม่ลงตัวหรือไม่ดีพอ ไม่ว่าจะเป็นจากความไม่
สมดุลความเร็วในการผลิต ความล่าช้าในการผลิต ระยะทางระหว่างกระบวนการผลิตที่ห่างไกลกัน การเติมวัตถุดิบ
ในคลั งสิ น ค้า ความไม่สั มพั น ธ์ของเครื่องจั กรอัตโนมัติกับพนักงานที่ทางานแบบ Manual หรือแม้กระทั่งจาก
ความสามารถของพนักงานเก่ากับพนักงานใหม่ในการส่งมอบงานต่อกัน เป็นต้น
ปัญหาจากการรอคอย
1) เสียค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เครื่องจักร และค่าโสหุ้ย โดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับ
ผลิตภัณฑ์
2) เสียโอกาสที่จะใช้พนักงาน เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
องค์กรจึงทาให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส
3) ขวัญและกาลังใจของพนักงานลดลง เพราะเกิดความไม่แน่นอนในกระบวนการผลิต
ทาให้พนักงานไม่ทราบถึงแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายการปฏิบัติงาน
การปรับปรุง
1) จัดวางแผนการผลิต วัตถุดิบ และลาดับการผลิตให้ดี
2) บารุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
3) จัดสรรงานให้มีความสมดุล
4) วางแผนขั้นตอนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และจัดสรรกาลังคนให้เหมาะสม
5) เตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้พร้อมก่อนหยุดเครื่อง
6) ใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกในการปรับ เปลี่ยนกระบวนการผลิต
2.1.6.7 ความสูญเสียเนื่องจากงานเสีย (Defect) เป็นความสูญเปล่าที่เกิดจากงานเสียรวมไป
ถึงการที่ไม่สามารถแก้ไขงานเสียนั้นได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ทาการผลิตเป็น Lot ใหญ่ๆ นั้น จะมีงาน
คั่งค้างสะสมอยู่ ร ะหว่างแต่ ล ะกระบวนการค่ อนข้ างมาก อั น มี ผ ลท าให้ ก ารตรวจพบงานเสี ยนั้ น กระท าได้ ช้ า
นอกจากนี้ ความสูญเปล่าของงานที่เสีย ยังรวมไปถึงความสูญเปล่า ของการซ่อมงานในส่วนของสานักงานก็ได้แก่
การพิมพ์รายงานผิด ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่
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นอกจากนี้ เมื่อของเสียถูกผลิตออกมาอาจถูกนาไปแกไขใหม ให้ไดคุณสมบัติตามที่ลูกคาตองการ
หรือถูกนาไปกาจัดทิ้ง ดังนั้นจึงทาให้มีการสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียขึ้น
ปัญหาจากงานเสีย
1) ต้นทุนวัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
2) เสียเวลาที่ควรจะใช้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี และใช้เวลานานกว่าจะผลิตสินค้า
ที่มคี ุณภาพครบตามจานวนที่ต้องการ
3) ต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิตในกรณีที่เกิดของเสียมาก กว่าปริมาณที่เผื่อไว้ โดยต้อง
ปรับแผนการผลิตสินค้าอื่นให้เริ่มต้นผลิตล่าช้าออกไป ส่งผลทาให้การส่งมอบสินค้า
ล่าช้ากว่ากาหนด
4) เกิดการทางานซ้าเพื่อแก้ไขชิ้นงานเสียหรือผลิตสินค้าใหม่ชดเชยของเสีย อีกทั้งต้อง
เสียค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการแยกของดีและของเสียออกจากกัน
5) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกอาจไม่ราบรื่นถ้าได้รับชิ้นงานเสียแล้วโยนความผิด
6) สิ้นเปลืองสถานที่ในการจัดเก็บและกาจัดของเสีย
7) เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส
แนวทางการปรับปรุง
1) จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบที่ถูกต้องแม่นยา
2) พนักงานต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานตั้งแต่เริ่มแรก
3) อบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่
กาหนด พร้อมทั้งฝึกให้พนักงานมีจิตสานึกด้านคุณภาพตลอดเวลา
4) จัดสร้างระบบหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันความผิดพลาดจากการทางานใน
สายการผลิต (Poka-Yoke)
5) ตั้งเป้าหมายลดปริมาณของเสียในการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
6) การตอบสนองข้อมูลทางด้านคุณภาพอย่างรวดเร็วในทุกขั้นตอนการผลิตจะทาให้
สามารถทราบถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้เร็วขึ้น การแก้ไขปัญหาก็
จะง่ายขึ้นและยังช่วยลดปริมาณของเสียในลักษณะที่เหมือนกันให้น้อยลงด้วย
7) ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและการผลิต
8) บารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
จึงสรุปได้ว่า ความสูญเสีย (Wastes) คือ สิ่งที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิ ตโดยไม่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ใดๆ แต่กลับทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง ความสูญเสียสังเกตได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้อย
คุณภาพ แต่ต้นทุนการผลิตสูง ใช้เวลาผลิตนาน มีของเสียมาก วัสดุอุปกรณ์สูญหายบ่อย หรือใช้พนักงานมากเกิน
ความจาเป็น
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2.1.7 การวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา
2.1.7.1 Why - Why Analysis
โอกุ ร ะ ฮิ โ ตชิ (2545: 3) ให้ ค วามหมายว่ า Why – Why Analysis เป็ น เทคนิ ค การ
วิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฎการณ์อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่งไม่ใช่การคิด
แบบคาดเดาหรือนั่งเทียน

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างวิธีการคิดของ Why – Why Analysis
แหล่งที่มา: โอกุระ ฮิโตชิ, 2545: 4
จากภาพที่ 2.1 เมื่อมีปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เราจะมาคิดกันดูว่าอะไรเป็นปัจจัย
หรือสาเหตุที่ทาให้มันเกิดโดยการตั้งคาถามว่า “ทาไม” สมมติว่าเราได้ปัจจัยมา 2 ข้อ คือ 1 และ 2 เรา
ต้องมาคิดต่อไปอีกว่าทาไม 1 และ 2 ถึงเกิดขึ้นมาได้ ในที่นี้เราได้พบว่าปัจจัยที่ทาให้ 1 เกิดขึ้นคือ
1 - 1 และ 1 - 2 ส่วนปัจจัยที่ทาให้
2 เกิดขึ้นคือ 2 - 1 และ 2 - 2
และในช่อง “ทาไม” ช่องสุดท้าย (ตามรูปคือส่วนของ
) จะเป็นคาตอบของปัจจัยต่างๆที่
นาไปสู่การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ ซึ่งสามารถระบุได้ว่าอะไรเป็นต้นตอของปัญหา
จากปัจจัยที่เป็นต้นตอของปัญหานี้ ถ้าเราคิดพลิกกลับไป เราก็จะสามารถหามาตรการแก้ไขได้
ดังตัวอย่างในภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างมาตรการอยู่ที่การพลิกกลับด้านของ “ทาไม”
แหล่งที่มา: โอกุระ ฮิโตชิ, 2545: 5
จากภาพที่ 2.2 ปัจจัยที่อยู่หลังสุด (ประโยคที่เขียนในช่อง “ทาไม” ช่องสุดท้าย) จะต้องเป็น
ปัจจัยที่สามารถพลิกกลับกลายเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ (เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้าอีก) อาจ
กล่าวได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่ชิ้นงาน เครื่องมือ หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรไม่ดี แต่ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นเรื่องของ
แนวคิ ด วิธีป ฏิบั ติ หรื อวิธีการจั ดการที่ไม่ถูกต้อง เช่น แนวคิดการออกแบบหรือผลิ ต วิธีการติ ดตั้ง วิธีการใช้
ขั้นตอน และวิธีการบารุงรักษา (ทาความสะอาด เติมน้ามัน ขันโบลท์ ตรวจสอบ เป็นต้น) ดังนั้น ถ้าเราไม่ถาม
คาถามว่า “ทาไม” ไปเรื่อยๆ เพื่อค้นหาปัจจัยที่เป็นต้นตอของปัญหาเราย่อมไม่สามารถค้นพบมาตรการป้องกัน
การเกิดของปัญหาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพได้
2.1.7.2 แผนผังก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล (Fish Bone Diagram)
วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล. (2543 เล่มที่ 7: 27-29 ) ให้ ความหมายว่า แผนผังก้างปลา
หรือแผนผังสาเหตุและผลว่า คือ แผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลของการทางาน (อาการหรือคุณลักษณะ
ของปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา) กับสาเหตุต่างๆ (ปัจจัยหรือ องค์ประกอบต่างๆ ในการทางานนั้นๆ
แสดงไว้ที่ก้างปลา)
ประโยชน์ของผังก้างปลา
1) ช่ ว ยให้ ส ามารถวิเคราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หาได้ อ ย่างมี เหตุ ผ ล ละเอีย ดครอบคลุ ม
เจาะลึกถึงสาเหตุที่เป็นรากเหง้า (Root Causes) ของปัญหาได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบ อันนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุด
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2) ใช้เป็นเครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็นจากสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องหลายๆ คนมารวม
ไว้ในภาพผังเดียวกัน ทาให้สมาชิกเกิดความเข้าใจตรงกัน
วิธีเขียนผังก้างปลา
1) เลือกอาการ หรือคุณลักษณะของปัญหาที่ต้องการที่จะแก้ไขข้อหนึ่ง โดยอาจดึงมา
จาก “ผังพาเรโต” นามาเขียนไว้ที่หัวปลา ถ้ามีข้อมูลความถี่ของปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบเวลาหนึ่งๆ ก็ให้นามาแสดง
ด้วย เช่น เกิดอุบัติเหตุ 35 ครั้งต่อเดือน
2) เขียนลูกศรชี้ไปที่หัวปลาแทนกระดูกสันหลังของปลา
3) เขียนก้างใหญ่ให้หัวลูกศรวิ่งเข้าสู่กระดูกสันหลัง เพื่ อระบุถึงกลุ่มใหญ่ของสาเหตุที่ทา
ให้เกิดปัญหา โดยทั่วไปนิยมระบุเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับคน (Man) เครื่องจักรอุปกรณ์ (Machine) วัตถุดิบ (Material)
วิธีการ (Method) แต่อาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของเรื่องราว
4) เขียนก้างกลางแยกออกจากก้างใหญ่ เพื่อแสดงสาเหตุของก้างใหญ่ เขียนก้างเล็กแยก
ออกจากก้างกลางเพื่อแสดงสาเหตุของก้างกลาง เขียนก้างฝอยแยกออกจากก้างเล็กเพื่อแสดงสาเหตุของก้างเล็ก
5) ระดมสมองหาสาเหตุของปัญหา โดยตั้งคาถาม ทาไม ซ้ากัน 5-7 ครั้ง พร้อมทั้งเขียน
ข้อความแสดงสาเหตุของปัญหาลงในก้างปลาระดับต่ างๆ อย่างเหมาะสม ทาไปจนกว่าจะระบุถึงสาเหตุที่เป็น
รากเหง้าของปัญหาได้ หรือจนกระทั่งไม่มีใครเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างโครงสร้างของผังแสดงเหตุและผล หรือผังก้างปลา
แหล่งที่มา: SIRICHAI PREAMKANCHANA, 2012: ย่อหน้าที่ 5
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2.1.8 หลักการ ECRS
จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์ (2560: 38) ให้ความหมาย ECRS ไว้ว่า การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ
ECRS เป็นหลักการที่ประกอบด้วยการกาจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ
การทาให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการง่ายๆ ที่สามารถใช้ในการเริ่มต้นลดความสูญเปล่า หรือ MUDA ลงได้เป็น
อย่างดีซึ่งอธิบายเป็นตัวอย่างได้ ดังนี้
1) การกาจัด (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการทางานปัจจุบันและทาการกาจัดความสูญ
เปล่าทั้ง 7 ที่พบในการผลิ ตออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้ายที่ไม่จาเป็น การ
ทางานที่ไม่เกิดประโยชน์ การเก็บสินค้าที่มากเกินไป การเคลื่อนย้ายที่ไม่จาเป็น และของเสีย
2) การรวมกัน (Combine) สามารถลดการทางานที่ไม่จาเป็นลงได้ โดยการพิจารณาว่าสามารถ
รวมขั้น ตอนการท างานให้ ล ดลงได้ห รื อไม่ เช่น จากเดิมเคยทา 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเข้าด้ว ยกัน ทาให้
ขั้นตอนที่ต้องทาลดลงจากเดิม การผลิตก็จะสามารถทาได้เร็วขึ้นและลดการเคลื่อนที่ระหว่างขั้นตอนลงอีกด้วย
เพราะถ้ามีการรวมขั้นตอนกัน การเคลื่อนที่ระหว่างขั้นตอนก็ลดลง
3) การจัดใหม่ (Rearrange) คือ การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อให้ลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็น
หรือ การรอคอย เช่น ในกระบวนการผลิต หากทาการสลับขั้นตอนที่ 2 และ 3 โดยทาขั้นตอนที่ 3 ก่อน 2 จะทา
ให้ระยะทางการเคลื่อนที่ลดลง เป็นต้น
4) การทาให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุงการทางานให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะ
ออกแบบจิ๊ก (Jig) หรือ Fixture เข้าช่วยในการทางานเพื่อให้การทางานสะดวกและแม่นยามากขึ้น ซึ่งสามารถลด
ของเสียลงได้ จึงเป็นการลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็นและลดการทางานที่ไม่จาเป็น
2.1.9 การจัดการความรู้ด้วย One Point Lesson
ทีม KM คณะเกษตร กาแพงแสน (2561: 11) ให้ความเห็นว่า One Point Lesson (OPL) คือ
การเขียนหรือถ่ายทอดความรู้ของตนเองลงบนเอกสารซึ่งเน้นการใช้รูปภาพมากกว่าข้อความและสามารถสื่อสารได้
ในเวลาอัน สั้นไม่เกิน 5 นาที เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็วกว่าการใช้ตัวอักษร ตัวอย่าง
ดังภาพที่ 2.4
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ภาพที่ 2.4 ตัวอย่าง OPL เรื่อง ระดับน้าที่ต้องควบคุมในกระบวนการ A
แหล่งที่มา: ทีม KM คณะเกษตร กาแพงแสน, 2561: 11
นอกจากนี้ ทีม KM คณะเกษตร กาแพงแสน (2561: 12) ให้ ความเห็ ฯเพิ่มเติมว่า เทคนิคการ
จัดการความรู้ด้วย OPL คือ การกาหนดความรู้ที่จาเป็นของแต่ละตาแหน่งงานแล้วสร้างเป็น OPL ด้วยการให้
พนักงานทุกคนที่อยู่ในแต่ละตาแหน่งเขียนความรู้ของตนเองขึ้นมาแล้วนาไปความรู้นั้นไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ
หรือหัวหน้างาน จากนั้นจึงนาไปเก็บไว้เป็นสิ่งที่ ต้องรู้ตามตาแหน่งงาน เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาหรือพนักงานเก่า
ต้องการที่จะทบทวนความรู้ ก็สามารถที่จะค้นหาความรู้ที่ต้องรู้ตามตาแหน่งของตนเองจาก OPL นั้นๆ
ซึ่งการจัดการความรู้ด้วยเทคนิค OPL นี้ สอดคล้องกับ 5 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ เพราะ
สามารถที่จะบ่งชี้ สร้าง สะสม จัดเก็บความรู้และนามาความรู้ออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากกว่าวิธีการ
จัดการความรู้แบบอื่นๆ และยังสามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ได้อีกด้วย
ขั้นตอนการจัดทา OPL มีดังนี้
1) มองเห็นประเด็นที่ได้เรียนรู้ว่า เป็นความรู้พื้นฐาน การแก้ไขปรับปรุง หรือปัญหา/
ความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
2) ระบุวัตถุประสงค์ ขอการสรุปองค์ความรู้
3) ถอดความรู้ที่ละประเด็น อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
หรือสอบถามเพิ่มเติมจากผู้รู้
4) มีการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บังคับบัญชาตรวจสอบองค์ความรู้ก่อนการเผยแพร่
5) ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการสรุปประเด็นดังกล่าว
6) ระบุคาสาคัญ เพื่อใช้ในการสืบค้นเมื่อเผยแพร่ทาง Internet
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การปรับ ปรุงกระบวนงานจัดปริญ ญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน ผู้ศึกษาได้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการทางานด้วยแนวคิดลีน ดังนี้
กมลวรรณ สงวนสิริกุล (2550) ศึกษาการทางาน และเสนอแนะการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
ทางานของหน่วยงานตัวอย่าง เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานตัวอย่าง
เป็นองค์กรซึ่งให้บริการด้านการขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้า ปัจจุบันประกอบด้วยฝ่ายย่อยจานวนมาก มีความ
เกี่ยวพันและมีความซับซ้อนในการดาเนินงาน ทั้งยังมีขั้นตอนการทางาน รวมทั้งระบบการเดินเอกสารบางฉบับมี
ขั้นตอนการเดินทางมากเกินความจาเป็น โดยงานวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าเนื่องจากการทางานที่ไม่
ทาให้เกิดคุณค่าตามแนวทางของลีน อาทิเช่น ความสูญเปล่าเนื่องจากการรอ การมีปริมาณข้อมูลที่มีความซับซ้อน
รวมทั้งเวลาสูญ เปล่ าที่เกิดขึ้น ในระบบเดิน เอกสาร การปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อลดเวลาปฏิบัติงานจะอาศัย
เทคนิค ECRS และการนาเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการลดความสูญเปล่า ผลที่ได้รับหลัง
การดาเนินการปรับปรุงการทางานพบว่า ความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเวลา หรือจานวน
เอกสารทีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยสามารถลดเวลาดาเนิ นงานและปริมาณเอกสารในแผนกบุคคลได้เฉลี่ย
ร้อยละ 25.50 และร้อยละ 14.71 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ส่วนแผนกบัญชีสามารถลดเวลาในการดาเนินงานและ
ปริมาณเอกสารได้เฉลี่ยถึงร้อยละ 56.85 และร้อยละ 20.74 ตามลาดับ
ชูเกียรติ ชูคันหอม และวรยศ พรมตู้ (2553) ศึกษาการปรับปรุงประสิ ทธิภาพกระบวนการผลิต โดนใช้
หลักการศึกษาการทางาน กรณีศึกษากระบวนการประกอบเก้าอี้ลูกระนาด ผลิตภัณฑ์เรือนจากลางอุดรธานี โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ระบุ ขั้ น ตอนกระบวนการประกอบเก้ า อี้ ลู ก ระนาด ระยะเวลาในการท างาน เพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพของเวลาในการประกอบเก้าอี้ลูกระนาด และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการประกอบเก้าอี้
ลูกระนาด โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิต ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าวพบว่าเวลาใน
การทางานก่อนการปรับปรุงกระบวนการทางานเป็นเวลาทั้งสิ้น 122.24 นาที และหลังการใช้เทคนิค 5W-1H ใน
การปรั บ ปรุ งกระบวนการทางานเป็ น เวลาทั้งสิ้ น 98.39 นาที ลดลงจากเดิ มร้อยละ 19.83 จากการประเมิ น
ประสิทธิภาพของเวลาในการประกอบเก้าอี้ลูกระนาด ก่อนและหลังใช้เทคนิค 5W-1H พบว่า ประสิทธิภาพของ
เวลาในการประกอบเก้าอี้ลูกระนาดเพิ่มขึ้น
กฤติน ชุณห์ช่วงโชติ (2557) ศึกษากระบวนการดาเนินงานในกระบวนการผลิตและเพื่อหาแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ โดยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิ ตของน้าดื่มลานดาว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์งานตามขั้นตอนของแนวคิดการลดความสูญเปล่า
แบบลีน และใช้แผนภาพสายธารคุณค่าในกระบวนการผลิต พบว่า เมื่อทาการปรับปรุงประสิทธิภาพ ขั้นตอนการ
ปรับปรุงนั้น จากเดิมมีทั้งหมด 15 กิจกรรม และทาการปรับปรุงเหลือ 14 กิจกรรม ลดกิจกรรมไป 1 ขั้นตอน
คิดเป็นร้อยละ 6.66 อีกทั้งเมื่อวิเคราะห์เป็นระยะเวลา จากเดิมใช้เวลาไปทั้งหมด 172.07 วินาที หลังจากปรับปรุง
จึงลดเหลือ 162.43 วินาที ขั้นตอนที่ลดลงไป 9.64 วินาที คิดเป็นร้อยละ 5.83 ของระยะเวลาทั้งหมด โดยสามารถ
ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพได้
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รมิตา มุสิกพงศ์. (2558) ศึกษาแนวทางการลดความสูญเปล่าโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์แผนถูมิ
สายธารแห่งคุณค่าซึ่งทาให้มองเห็นกระบวนการผลิตฟิล์มของบริษัท TPK และนาไปสู่การจาแนกกิจกรรมที่ไม่
ก่อให้เกิดคุณค่าออกได้ ประกอบกับเครื่องมือโซ่อุปทาน เช่นแผนภูมิก้างปลา การวิ เคราะห์ทางสถิติฯ เพื่อนามา
วิเคราะห์สาเหตุและรากของปัญหาซึ่งจะนาไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการกาจัดปัญหาต่อไป จากการศึกษา
พบว่าในกระบวนการผลิตฟิล์มของบริษัท TPK นั้นยังมรความสูญเปล่าแฝงอยู่ ซึ่งส่งผลให้มีเวลานาที่ยาวนานและ
ก่อให้เกิดต้นทุนโดยไม่จาเป็น เช่น ความสูญเปล่าจากของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ามี
สาเหตุมาจากปัญหาการปฏิบัติงานของเครื่องจักร จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มเวลาในการซ่อม
บ ารุ งเชิงป้ องกัน ให้ มากขึ้น จัด ทาคู่มื อการปฏิบั ติงานให้ แก่พ นักงานเพื่ อป้องกัน ความผิ ดพลาดจากการตั้งค่ า
เครื่องจักร เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมปนที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของฟิ ล์ ม ได้ ส่ ว นความสู ญ เปล่ า จากการรอคอยการผลิ ต งานอั น เนื่ อ งมาจากปั ญ หาขาดวั ต ถุ ดิ บ นั้ น ได้ มี
ข้อเสนอแนะแนวทางทางแก้ไขปัญหาโดยการนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ ในการจัดการจานวนสินค้าคงคลัง เพื่อ
ลดความผิดพลาดอันเกิดมาจากวิธีปฏิบัติงานด้วยการบันทึกจานวนสินค้าคงคลังด้วยพนักงาน โดยสรุปแล้ว เมื่อทา
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่วางไว้ ผลการปรับปรุงจะแสดงในแผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสถานการณ์อนาคต
พบว่าเวลารวมของกระบวนการทางานลดลงร้อยละ 6.27
จั กรพงศ์ จั น ต๊ะวงค์ (2560) ศึกษาและวิเคราะห์ โมเดลทางธุรกิจของบริษั ท กรณี ศึก ษา ศึ กษาระบบ
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ของบริษัทกรณีศึกษา ลดความสูญเปล่าของกระบวนการดาเนินงานของบริษัท
กรณี ศึ ก ษา โดยมุ่งเน้ น การลดเวลาในกระบวนการผลิ ต สิ น ค้า โดยประยุ กต์ ใช้ การวิเคราะห์ โมเดลทางธุรกิ จ
การจัดการโซ่อุปทาน การวิเคราะห์โซ่อุปทาน การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า การวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7
ประการ และกระบวนการผลิตแบบลีนในการดาเนินงานวิจัย จากการศึกษาพบว่าความสูญเปล่าส่วนใหญ่เกิดจาก
ความสูญเปล่าจากการรอคอย ความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสม และความสูญเปล่าจากสินค้าคง
คลั งที่ ไม่ จ าเป็ น แนวทางการการลดความสู ญ เปล่ าของกระบวนการผลิ ต โดยประยุ กต์ใช้ ห ลั กการการก าจั ด
การรวมกัน การจัดใหม่ การทาให้ง่าย ในการลดความสูญเปล่า ผลการดาเนินงานพบว่าสามารถลดกระบวนการ
ผลิตบ้านน็อคดาวน์จาก 21 ขั้นตอน เหลือ 12 ขั้นตอน ซึ่งสามารถลดได้ 9 ขั้นตอน ลดระยะเวลาการผลิตจาก
271.5 วันทางานต่อคน/หลัง เหลือ 240.5 วันทางานต่อคน/หลัง สามารถลดได้ 31 วันทางานต่อคน/หลัง คิดเป็น
ร้อยละ 11.42 ซึ่งสามารถคิดเป็นมูลค่าต้นทุนแรงงานอยู่ที่ 13,950 บาท/หลัง หรือประมาณ 111,600 บาท/ปี

2.3 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถสรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้
ดังตารางที่ 2.2 เพื่อนาไปออกแบบระเบียบวิธีวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในบทที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 2.2 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎี
1. การศึกษาการทางาน
2. แผนภูมิการไหลของกระบวนการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการศึกษาการทางาน
ผังกระบวนงาน

3. แนวคิดลีน

ปรับปรุงกระบวนงานโดยกาจัดความสูญ
เปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงาน
การจาแนกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนงานตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า

4. การจัดการโซ่อุปทาน

วัตถุประสงค์การศึกษา
ศึกษากระบวนงาน
จัดทาผังกระบวนงานจัดปริญญาบัตร
กรณีศึกษา
ประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปรับปรุง
กระบวนงาน
วิเคราะห์กระบวนงานในด้านข้อมูล
ความสัมพันธ์ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนงาน โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ตน้ น้า
จนถึงปลายน้า
วิเคราะห์กระบวนงานในด้านการจาแนก
กิจกรรมในกระบวนงาน
ทีก่ ่อให้เกิดคุณค่า ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า
และไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จาเป็นต้องทา
วิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนงาน

5. แนวคิดสายธารคุณค่า

การจาแนกกิจกรรมในกระบวนงาน
ทีก่ ่อให้เกิดคุณค่า ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า
และไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จาเป็นต้องทา

6. ความสูญเปล่า 7 ประการ

จาแนกความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนงานเพื่อกาจัดออก
เทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยทีเ่ ป็น
ต้นเหตุให้เกิดปรากฎการณ์
วิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่าที่
แผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผล เกิดขึ้นในกระบวนงาน
ของการทางานกับสาเหตุต่างๆ
แนวทางการลดความสูญเปล่า
ประยุกต์ใช้ออกแบบแนวทางการลด
การเขียนหรือถ่ายทอดความรู้ของตนเอง ความสูญเปล่า

7. Why-Why Analysis
8. แผนผังก้างปลา
9. หลักการ ECRS
10. หลักการ One Point Lesson

ลงบนเอกสาร

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
3.1 รูปแบบกำรศึกษำ
งานวิจัย เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนงาน วิเคราะห์กระบวนงาน วิเคราะห์ความ
สูญเปล่า และออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่า ของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา โดยผู้ศึกษา
ใช้การศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณ ภาพ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษาการทางาน การจัดการโซ่อุปทาน
แนวคิด สายธารแห่ งคุณ ค่า ความสู ญ เปล่ า 7 ประการ เทคนิคการวิเคราะห์ ส าเหตุและปัญ หา และออกแบบ
แนวทางการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย One Point Lesson (OPL)

3.2 ขอบเขตกำรศึกษำ
3.2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำและทฤษฎี
3.2.1.1 ศึกษากระบวนงาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษาการทางาน (Work Study)
3.2.1.2 วิเคราะห์กระบวนงาน โดยประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Analysis)
และแนวคิดสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM)
3.2.1.3 วิเคราะห์ความสูญเปล่าในแต่ละกระบวนงาน โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความสู ญ
เปล่า 7 ประการ และวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาโดยประยุกต์ ใช้แผนผังก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล (Fish
Bone Diagram)
3.2.1.4 ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของแต่ละกระบวนงาน โดยประยุกต์ใช้แนว
ทางการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย One Point Lesson (OPL)
3.2.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
การศึกษานี้เป็นการศึกษากระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39
(ประจาปีการศึกษา 2560-2561)

3.3 วิธดี ำเนินกำรศึกษำ
3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
3.3.1.1 ประยุ ก ต์ ใช้ ท ฤษฎี ก ารศึ ก ษาการท างานเพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกระบวนงาน
ประเภทของงานในแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ในการทางานแต่ละขั้นตอน และระยะเวลาการทางานทั้งหมดใน
กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
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3.3.1.2 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารจั ด การโซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain Analysis) เพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล
ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนงาน โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
3.3.1.3 ประยุกต์ใช้ แนวคิดสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM) เพื่อจาแนก
กิจกรรมในกระบวนงานกรณีศึกษาที่ก่อให้เกิดคุณค่า ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า และไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จาเป็นต้องทา
3.3.1.4 ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ เพื่อระบุความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
แต่ละกระบวนงาน
3.3.1.5 ประยุกต์ใช้แผนผังก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล (Fish Bone Diagram) เพื่อระบุ
สาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในประบวนงาน
3.3.1.6 ประยุกต์ใช้แนวทางการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย
OPL ในการลดความสูญเปล่าและลดเวลาที่ใช้ดาเนินงานในกระบวนงาน
3.3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมูล สามารถแบ่ งข้อมูล ออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูล ปฐมภูมิและข้อมู ล
ทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.3.2.1 ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ คื อ ข้ อ มู ล ที่ ผู้ ศึ ก ษาเก็ บ ได้ จ ากการสั ง เกตจากการปฏิ บั ติ ง านใน
กระบวนงานที่ศึกษา ได้แก่ ขั้นตอนการดาเนินงาน จานวนพนักงานที่รับผิดชอบการทางานในแต่ละขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน
3.3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
งานจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ครั้ ง ที่ 39 ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน รายชื่ อ
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร แผนดาเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัด
ปริญญาบัตร
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3.3.3 ขั้นตอนกำรศึกษำ
ขั้นตอนการศึกษาวิจัยมี 6 ขั้นตอน ดังภาพที่ 3.1 ดังนี้
ศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูล
จัดทาผังกระบวนงาน
สถานะปัจจุบัน
วิเคราะห์กระบวนงาน
วิเคราะห์ความสูญเปล่า
ออกแบบแนวทางการ
ลดความสูญเปล่า

จัดทาผังกระบวนงาน
สถานะอนาคต

ภำพที่ 3.1 ขั้นตอนการศึกษา
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จากภาพที่ 3.1 สามารถอธิ บ ายขั้ น ตอนการศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง งานจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร พิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน ได้ดังนี้
1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการทางาน
2) รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง ด้วยวิธี สังเกตการณ์ จดบันทึก ถ่ายรูปแต่ละ
ขั้นตอนการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบการทางานแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินงาน และปัญหา/ข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
3) จัดทาผังกระบวนงานสถานะปัจจุบัน (ก่อนปรับปรุง)
4) วิเคราะห์กระบวนงานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการโซ่อุปทาน เพื่อให้ทราบข้อมูล
ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนงาน โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า และประยุกต์ใช้แนวคิด
สายธารแห่ งคุณ ค่า เพื่อจาแนกกิจกรรมในกระบวนงานกรณีศึกษาที่ ก่อให้เกิดคุณ ค่า ไม่ก่อให้ เกิดคุณ ค่า และ
ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จาเป็นต้องทา
5) วิ เคราะห์ ค วามสู ญ เปล่ า ที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนงาน โดยประยุ ก ต์ ใช้ ก ารวิ เคราะห์
ความสูญเปล่า 7 ประการ
6) ระบุ ส าเหตุ ข องความสู ญ เปล่ า ที่ เกิ ด ขึ้ น ในประบวนงาน โดยประยุ ก ต์ ใช้ แ ผนผั ง
ก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล
7) ออกแบบแนวทางการลดความสู ญเปล่า โดยประยุกต์ใช้แนวทางการลดความสู ญ
เปล่าด้วยหลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย OPL
8) จัดทาผังกระบวนงานสถานะอนาคต (หลังปรับปรุง)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.1 ข้อมูลทั่วไปงานจัดปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
งานจัดปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบของกองบริการ
การศึกษา ซึง่ เป็นหน่วยงานสนับสนุน สังกัด สานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีหน้าที่หลัก
ในการให้บริการทางการศึกษาและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อาทิ งานจัดทาหลักสูตรของสถาบัน
งานรับนักศึกษา งานตารางสอนและตารางสอบ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานตรวจสอบสถานภาพ
นักศึกษา งานทุนและรางวัลการศึกษา งานออกเอกสารสาคั ญทางการศึกษา และงานสาเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นงาน
ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ของคณะ และหน่วยงานภายนอกสถาบัน
วิสัยทัศน์ (Vision): เป็นหน่วยงานให้บริการทางการศึกษาที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็วทันตามเวลาที่กาหนด
พันธกิจ (Mission): ให้บริการด้านงานบริการทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน
นโยบายคุณภาพ: มุ่ งมั่ น ให้ บ ริ ก าร ด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว สามารถให้ บ ริ ก ารได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
งานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 39
มีข้อมูลทั่วไปสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังตารางที่ 4.1.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39
รายการ
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
2. กาหนดวันซ้อมใหญ่
3. กาหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
4. สถานที่ดาเนินงาน

รายละเอียด
กองบริการการศึกษา
28 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
และข้างเวทีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
รายการ
5. สถานที่จัดพิธี
6. เวลาดาเนินงาน
7. จานวนคณะทางาน
8. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
9. จานวนผู้แสดงความจานงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียด
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
1 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 2562
37 คน
2,464 คน
2,275 คน

4.1.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีดังนี้
ตารางที่ 4.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร
ลาดับ
1.
2.

ตาแหน่ง
ประธานคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
บุคลากรกองบริการการศึกษา
และบุคลากรหน่วยงานอื่น

จานวน (คน)
1
30 - 35

3.

เลขานุการคณะอนุกรรมการ

1

4.

ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ
กองบริการการศึกษา
บุคลากรกองบริการการศึกษา

1-2

4.1.3 แผนดาเนินงาน
จากการศึกษาแผนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร สรุปรายละเอียดได้
ดังตาราง 4.3 ดังนี้

32
ตารางที่ 4.3 แผนการดาเนินงานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 39
ลาดับ
กิจกรรม
1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายจัดปริญญาบัตร
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

การจัดทาแผนการดาเนินงาน
และงบประมาณ
การประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งที่ 1
การแสดงความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร

จัดซื้อจัดจ้างปกปริญญาบัตร
และซองพลาสติก
การจัดทารายชื่อผู้แสดงความ
จานงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
การแจ้งยกเลิกการบรรยาย
การจัดทารายชื่อชุดคากราบ
บังคมทูลเบิกผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
การจัดเตรียมปริญญาบัตร

การปฏิบัติ
1. ขออนุญาตหน่วยงานให้บุคลากรเข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการ
2. เสนอชื่ออนุกรรมการเพื่อแต่งตัง้
3. แจ้งคาสั่งให้อนุกรรมการทราบ
เสนอแผนการดาเนินงานและงบประมาณ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อเตรียมความ
พร้อมและมอบหมายหน้าที่
1. เสนอประกาศแสดงความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
2. ส่งประกาศฯ เรื่อง แสดงความจานงให้แก่
หน่วยงานภายในสถาบันรับทราบ และลง
ประกาศใน Website กองบริการการศึกษา
และสถาบัน
3. รับแสดงความจานงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรผ่านทาง Internet
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างปกปริญญาบัตรและซอง
พลาสติก
รวบรวมรายชื่อผู้แสดงความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรและจัดส่งรายชื่อ
ดังกล่าวให้คณะ/วิทยาลัย
เสนอประกาศฯงดบรรยายวันซ้อมใหญ่และ
วันพิธี
จัดทารายชื่อชุดคากราบบังคมทูลเบิกผู้สาเร็จ
การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
พร้อมจัดส่งให้คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
1. พิมพ์ปริญญาบัตรและส่งให้คณะ/วิทยาลัย
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาเสนอคณบดีลง
นาม
2. จัดเรียงปริญญาบัตร
3. ใส่ปกปริญญาบัตร
4. แจ้งคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง
ปริญญาบัตรที่ใส่ปกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแยก
ปริญญาบัตรผู้ไม่แสดงความจานงออก

เวลาดาเนินการ
ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 5 เดือน
ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 5 เดือน

ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 5 เดือน
ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 2 เดือน
ก่อนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ให้เสร็จสิ้นก่อนพิธีไม่น้อยกว่า
1 เดือน
ให้เสร็จสิ้นก่อนพิธีไม่น้อยกว่า
2 สัปดาห์
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ลาดับ
กิจกรรม
10. การประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งที่ 2
11. การประสานงานวันซ้อมใหญ่
และวันพิธี

12.

13.
14.

15.

16.

การปฏิบัติ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดปริญญาบัตร
1. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธี พร้อมส่งรายชื่อผู้เข้า
รับการฝึกซ้อมผู้พิการและผู้ที่มคี รรภ์
2.ซักซ้อมความเข้าใจและฝึกซ้อมร่วมกับ
อาจารย์ผู้ถวายปริญญาบัตร
การจัดเตรียมปริญญาบัตร
1. ตรวจสอบความถูกต้องปริญญาบัตรของผู้เข้า
รับ ผู้ไม่เข้ารับ และผู้ขอเลื่อนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
2. จัดเตรียมปริญญาบัตรสาหรับผูเ้ ข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
1. ประสานงานกับฝ่ายปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
ขอใบปริญญาบัตร
2. จัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวทีก่อนพิธี
การรายงานจานวนผู้รับเข้ารับ รายงานจานวนผูร้ ับปริญญาบัตรในระหว่างพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
การจัดส่งปริญญาบัตรให้แก่ จัดส่งปริญญาบัตรให้แก่อาจารย์ผถู้ วายปริญญา
อาจารย์ผู้ถวายปริญญาบัตร บัตรแก่ผู้แทนพระองค์ในระหว่างพิธี
แก่ผู้แทนพระองค์ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
การจัดเก็บปริญญาบัตรของผู้ จัดเก็บปริญญาบัตรของผูไ้ ม่ได้เข้ารับ
ไม่ได้เข้ารับพระราชทาน
พระราชทานปริญญาบัตรพร้อมจัดเรียงโดยแยก
ปริญญาบัตร
คณะพร้อมให้บริการแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาที่มา
หลังปริญญาบัตรในภายหลัง
การประชุมคณะอนุกรรมการ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลการ
ฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ดาเนินงานและค่าใช้จ่าย พร้อมสรุปผลการ
ดาเนินงาน

เวลาดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นก่อนพิธีไม่น้อยกว่า
1 สัปดาห์
วันซ้อมใหญ่

วันซ้อมใหญ่

ก่อนพิธีไม่น้อยกว่า 6 ชม.
ก่อนพิธีและระหว่างพิธี
ระหว่างพิธี

หลังพิธีภายใน 3 วัน

หลังพิธีไม่เกิน 1 สัปดาห์
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4.1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งที่ 39
จากการศึ ก ษาหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะอนุ ก รรมการฝ่ ายจั ด ปริญ ญาบั ต ร ครั้งที่ 39
พบว่าคระอนุกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในวันซ้อมใหญ่ (28 พฤษภาคม 2562) และวันพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร (29 พฤษภาคม 2562) ดังตารางที่ 4.4 และ 4.5
ตารางที่ 4.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 (วันซ้อมใหญ่)
ลาดับ
การปฏิบัติหน้าที่
1. ควบคุม กากับ ดูแล และประสานงาน
2. ประสานงานคณะ/อนุกรรมการชุดต่างๆและดูแลการเตรียมปริญญาบัตร
3. ตรวจสอบและจัดเรียงปริญญาบัตรก่อนเข้าปก
พร้อมแจ้งคณะให้มาตรวจสอบปริญญาบัตรก่อนวันซ้อมใหญ่
4. ใส่ปกปริญญาบัตร
5. รับรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
6. เช็คจานวนผู้เข้ารับแต่ละคณะ ตัดแบ่งจานวนตั้งปริญญาบัตร ตรวจสอบ
รายชื่อ และบรรจุลงกล่อง
7. ผู้ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่เข้ารับ พิมพ์รายงานผูไ้ ม่เข้ารับ และผู้ขอเลื่อนเข้ารับ
8. ผู้ช่วยตรวจสอบปริญญาบัตรให้ตรงกับรายงาน
9. เข้าหอประชุมเตรียมการฝึกซ้อมการส่งปริญญาบัตรให้อาจารย์ผู้ทาหน้าที่
ถวายปริญญาบัตร
10. ดูแลเกี่ยวกับการจัดเลีย้ งอาหาร และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานงาน
11. ขออนุมัติเบิกจ่ายต่างๆ ดูแลทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ จานวน 5 คน
อนุกรรมการ จานวน 1 คน
อนุกรรมการ จานวน 5 คน
อนุกรรมการ จานวน 7 คน
อนุกรรมการ จานวน 28 คน
อนุกรรมการ จานวน 2 คน
อนุกรรมการ จานวน 4 คน
อนุกรรมการ จานวน 15 คน
อนุกรรมการ จานวน 7 คน
อนุกรรมการ จานวน 1 คน

ตารางที่ 4.5 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร ครั้งที่ 39
(วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
ลาดับ
การปฏิบัติหน้าที่
1. ควบคุม กากับ ดูแล และประสานงาน
2. ประสานงานคณะ/อนุกรรมการชุดต่างๆและดูแลการเตรียมปริญญาบัตร
3. ลาเลียงปริญญาบัตร สรุปจานวนและควบคุมกล่องปริญญาบัตรไปหอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
4. จัดเรียงปริญญาบัตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
5. ตรวจทานรายชือ่ ที่ได้รับจากคณะและเตรียมส่งปริญญาบัตรให้ผู้ทาหน้าที่
ถวายปริญญาบัตรบนเวที
6. รับรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่เข้ารับปริญญาบัตรจากคณะ

ผู้รับผิดชอบ
ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ จานวน 5 คน
อนุกรรมการ จานวน 6 คน
อนุกรรมการ จานวน 19 คน
อนุกรรมการ จานวน 11 คน
อนุกรรมการ จานวน 7 คน
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ลาดับ
7.
8.
9.
10.
11.

การปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบยอดผูเ้ ข้ารับจริงเพื่อแจ้งฝ่ายสานักราชวัง
ปฏิบัติหน้าทีส่ ่งปริญญาบัตรให้ผู้ทาหน้าที่ถวายปริญญาบัตร
ดูแลจัดเลีย้ งอาหาร
วางปกพลาสติกบนเก้าอี้ในหอประชุม/ดูแลทั่วไป/ให้บริการนักศึกษา
จัดทารายชื่อพร้อมจัดเตรียมแฟ้มและรับผิดชอบปริญญาบัตรของผูไ้ ม่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร

ผู้รับผิดชอบ
อนุกรรมการ จานวน 2 คน
อนุกรรมการ จานวน 15 คน
อนุกรรมการ จานวน 7 คน
อนุกรรมการ จานวน 7 คน
อนุกรรมการ จานวน 2 คน

4.2 ผังกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา (ก่อนปรับปรุง)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการปฏิบัติงานจริงตั้งแต่การจั ดเรียงปริญญาบัตร การใส่ปก
ปริ ญ ญาบั ต ร การตรวจสอบจ านวนและรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ เข้ า รั บ ไม่ เข้ า รั บ และเลื่ อ นการเข้ า รั บ
พระราชทานปริญ ญาบั ตร การจั ดเตรีย มปริญ ญาบัตรข้างเวที และการจัดส่ งปริญ ญาบั ตรให้ ผู้ ทาหน้ าที่ถวาย
ปริญ ญาบั ต รบนเวที เพื่ อศึ กษาขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง าน ผู้ ศึ กษาประยุ กต์ ใช้ แผนภู มิก ารไหลของกระบวนการ
โดยแสดงล าดับ ของกิ จ กรรมตลอดจนความสั ม พั น ธ์ข องกิจ กรรมต่างๆ ของกระบวนงาน สามารถอธิบ ายได้
ดังตารางที่ 4.6 ดังนี้
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37

38

39

40

41
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4.3 การวิเคราะห์กระบวนงาน
4.3.1 การแบ่งประเภทของงาน
จากการศึกษาวิธีการทางานของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา สามารถสรุปประเภท
ของงานในแต่ละกิจกรรมได้ดังตารางที่ 4.7 โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทของงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
สัญลักษณ์การแบ่งประเภทของงาน
หมายถึง
กิจกรรมการทางาน
หมายถึง
กิจกรรมการเคลื่อนย้าย
หมายถึง
กิจกรรมการรอคอย
หมายถึง
กิจกรรมการตรวจสอบ
หมายถึง
กิจกรรมการจัดเก็บ
ตารางที่ 4.7 ขั้นตอนและเวลาในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา (ก่อนการปรับปรุง)
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.

รวบรวมปริญญาบัตรที่คณบดีลงนามแล้ว
ตรวจสอบความเรียบร้อยของปริญญาบัตร
จัดส่งให้คณะ/วิทยาลัยแก้ไข
คณะ/วิทยาลัยแก้ไขและส่งกลับ
จัดเรียงใบปริญญาบัตรตามลาดับการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
ใส่ปกปริญญาบัตรพร้อมจัดวางแยกคณะ/หลักสูตร
ทาบันทึกแจ้งหน่วยงานให้มาจัดเรียง และแยกปริญญาบัตร พร้อม
ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่และวันพิธี
คณะ/วิทยาลัย จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร
คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการแยกปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษาที่ไม่
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ออก และส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
รวบรวมรายชือ่ ผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ออกจากรายชื่อผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
ใช้ในการซ้อมใหญ่
ตรวจสอบจานวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร และผู้ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
แก้ไข (ถ้ามี)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

อัตรากาลัง ระยะเวลา
(คน)
(ชม.)
1
77
1
21
1
0.5
21
1
28

ประเภทของงาน
*
*
*
*
*

5
1

7
3

*
*

-

1.5

*

-

3

*

5
5

2
1

*

1

0.5

2

0.5

2

-

*
*
*
*

43
ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

15.

สรุปจานวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร และผู้ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
กาหนดจานวนปริญญาบัตรในแต่ละตั้งในรายงานรายชือ่ ผู้สาเร็จ
การศึกษาทีจ่ ะวางปริญญาบัตรบนโต๊ะข้างเวที
ตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียน
วันซ้อมใหญ่
แก้ไข (ถ้ามี)
บรรจุปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
ลงกล่อง
ตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรของผูไ้ ม่แสดงความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
แก้ไข (ถ้ามี)
บรรจุปริญญาบัตรของผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ลงกล่อง และจัดเก็บ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเลื่อนปริญญาบัตร
แก้ไข (ถ้ามี)
บรรจุปริญญาบัตรของผู้ขอเลื่อนปริญญาบัตรลงกล่อง และจัดเก็บ
เตรียมปกสารอง
บันทึกจานวนกล่องปริญญาบัตร
ลาเลียงปริญญาบัตรไปหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
จัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที
ตรวจสอบความถูกต้องปริญญาบัตรที่จดั เตรียมข้างเวที
แก้ไข (ถ้ามี)
รวบรวมรายชือ่ ผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวันพิธี
ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวันพิธี
แก้ไข (ถ้ามี)
ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวันพิธีออก
แยกปริญญาบัตรของผู้ไม่มาลงทะเบียนวันพิธอี อก
ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันพิธีให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เพื่ออ่านในพิธี
จัดวางปกสารองบนเวที
จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวที (รอบแรก)
แก้ไขจานวนปริญญาบัตรบนพาน และแก้ไข Post-it
จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวที (รอบหลัง)
รวม

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

อัตรากาลัง ระยะเวลา
(คน)
(ชม.)

ประเภทของงาน

2

0.5

*

6

0.5

*

12

2.5

12
8

0.5

10

0.5

10
2

0.5
0.5

2
2
1
1
1
6
19
8
8
2
2
2
2
2
1

0.5
0.5
0.2
0.2
0.5
1
2.5
0.5
0.5
0.2
0.5
0.2
0.2
0.2

1
19
5
19

0.2
0.8
0.2
0.5
180.9

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
22

4

6

7

2
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จากตารางที่ 4.7 สรุปได้ว่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตรมีขั้นตอนการดาเนินงานรวม 41 ขั้นตอน ใช้เวลา
ในการท างานรวม 180.9 ชั่ ว โมง คิ ด เป็ น 25.84 วั น โดยสามารถแบ่ ง ประเภทของงานแต่ ล ะกิ จ กรรมใน
กระบวนงานจัดปริญญาบัตร (ก่อนการปรับปรุง) ได้ดังนี้
1. กิจกรรมการทางาน
จานวน
22
กิจกรรม
ร้อยละ 54
2. กิจกรรมการเคลื่อนย้าย
จานวน
4
กิจกรรม
ร้อยละ 10
3. กิจกรรมการรอ
จานวน
6
กิจกรรม
ร้อยละ 14
4. กิจกรรมการตรวจสอบ
จานวน
7
กิจกรรม
ร้อยละ 17
5. กิจกรรมการจัดเก็บ
จานวน
2
กิจกรรม
ร้อยละ 5

ภาพที่ 4.1 ประเภทของงานกระบวนงานจัดปริญญาบัตร
4.3.2 การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Analysis)
จากการวิเคราะห์โซ่อุปทานของงานจัดปริญญาบัตรกรณีศึกษา โดยใช้ Supply Chain Analysis
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในกระบวนงาน โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นน้า (กระบวนงานก่อนหน้า
การจัดเตรียมปริญญาบัตร) จนถึงปลายน้า (การจัดส่งให้ผู้ทาหน้าที่ถวายปริญญาบัตรบนเวที) ดังภาพที่ 4.2 พบว่า
องค์ประกอบของโซ่อุปทานกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา มีดังต่อไปนี้
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4.3.1.1 โซ่อุป ทานระดับ ต้นน้า คือ ผู้ส่ งมอบปริญ ญาบัตรที่ใช้ในการนามาจัดเรียงและใส่ป ก
ปริ ญ ญาบั ต ร ได้ แ ก่ ใบปริ ญ ญาบั ต รที่ ล งนามโดยคณบดี เรีย บร้อ ยแล้ ว โดยผู้ ส่ งมอบผู้ จั ด พิ ม พ์ ป ริญ ญาบั ต ร
เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย และคณบดี
4.3.1.2 โซ่อุปทานระดับกลาง คือ กระบวนงานจัดปริญญาบัตรกรณีศึกษา โดยมีกระบวนงานเริ่ม
ตั้งแต่การจัดเรียงปริญญาบัตร การใส่ปกปริญญาบัตร การตรวจสอบจานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับ
ไม่เข้ารับ และเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การจัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที และการจัดส่งปริญญา
บัตรให้ผู้ทาหน้าที่ถวายปริญญาบัตรบนเวที
4.3.1.3 โซ่อุปทานระดับปลายน้า คือ ผู้สาเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพที่ 4.2 โซ่อุปทานของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
4.3.3 การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM)
การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่างานจั ดปริญญาบัตร กรณีศึกษา ผู้ศึกษาได้ศึกษากระบวนงาน
งานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนงานสุดท้าย จากนั้นประยุกต์ใช้ตารางระบุคุณค่าในการ
จาแนกกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดของการดาเนินงานดังตารางที่ 4.8 โดยมีเกณฑ์
การระบุคุณค่า ดังนี้
1. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าจะระบุว่า VA (Value Added)
2. กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า NVA (Non-Value Added)
3. กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จาเป็นต้องทา NVAR (Non-Value Added but Require)
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ตารางที่ 4.8 คุณค่าของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา (ก่อนการปรับปรุง)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ขั้นตอนการดาเนินงาน
รวบรวมปริญญาบัตรที่คณบดีลงนามแล้ว
ตรวจสอบความเรียบร้อยของปริญญาบัตร
จัดส่งให้คณะ/วิทยาลัยแก้ไข
คณะ/วิทยาลัยแก้ไขและส่งกลับ
จัดเรียงใบปริญญาบัตรตามลาดับการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
ใส่ปกปริญญาบัตรพร้อมจัดวางแยกคณะ/หลักสูตร
ทาบันทึกแจ้งหน่วยงานให้มาจัดเรียง และแยกปริญญาบัตร พร้อมส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อม
ใหญ่และวันพิธี
คณะ/วิทยาลัยจัดเรียง และแยกปริญญาบัตร
คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการแยกปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ออก และ
ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
รวบรวมรายชือ่ ผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ออกจากรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อใช้ในการซ้อมใหญ่
ตรวจสอบจานวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ขอ
เลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
แก้ไข (ถ้ามี)
สรุปจานวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ขอเลื่อน
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
กาหนดจานวนปริญญาบัตรในแต่ละตั้งในรายงานรายชือ่ ผู้สาเร็จการศึกษาที่จะวางปริญญาบัตรบน
โต๊ะข้างเวที
ตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
แก้ไข (ถ้ามี)
บรรจุปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
ลงกล่อง
ตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรของผูไ้ ม่แสดงความจานงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
แก้ไข (ถ้ามี)
บรรจุปริญญาบัตรบัตรของผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ลงกล่อง และจัดเก็บ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเลื่อนปริญญาบัตร
แก้ไข (ถ้ามี)
บรรจุปริญญาบัตรของผู้ขอเลื่อนปริญญาบัตรลงกล่อง และจัดเก็บ
เตรียมปกสารอง
บันทึกจานวนกล่องปริญญาบัตร

VA

NVA

NVAR

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
ลาดับ
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

VA

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ลาเลียงปริญญาบัตรไปหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
จัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที
ตรวจสอบความถูกต้องปริญญาบัตรที่จดั เตรียมข้างเวที
แก้ไข (ถ้ามี)
รวบรวมรายชือ่ ผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวันพิธี
ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวันพิธี
แก้ไข (ถ้ามี)
ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวันพิธีออก
แยกปริญญาบัตรของผู้ไม่มาลงทะเบียนวันพิธอี อก
ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันพิธีให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เพื่ออ่านในพิธี
จัดวางปกสารองบนเวที
จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวที (รอบแรก)
แก้ไขจานวนปริญญาบัตรบนพาน และแก้ไข Post-it
จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวที (รอบหลัง)
รวม

NVA

NVAR

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
35

-

6

จากตารางที่ 4.8 พบว่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า
จานวน 35 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.37 ของสัดส่วนทั้งหมด ไม่มีกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดคุณค่า และมีกิจกรรม
ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จาเป็นต้องมี จานวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.63

4.4 การวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste)
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล จากจากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง และจากการวิ เคราะห์ ค วามสู ญ เปล่ า 7 ประการ
ผู้ ศึ ก ษาพบความสู ญ เปล่ า ที่ เกิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ งานแต่ ล ะขั้น ตอน สรุป รายละเอี ย ดได้ ดั งตารางที่ 4.9 ดั งนี้
ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

จานวนความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึ้น (ครั้ง)
Defect

1.
2.
3.

รวบรวมปริญญาบัตรที่คณบดี
ลงนามแล้ว
ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ปริญญาบัตร
จัดส่งให้คณะ/วิทยาลัยแก้ไข

Over
Production

Waiting
1

Transportation

Inventory

Motion

Over
Process

Human
Utility
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

จานวนความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึ้น (ครั้ง)
Defect

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

คณะ/วิทยาลัยแก้ไขและ
ส่งกลับ
จัดเรียงใบปริญญาบัตร
ตามลาดับการเข้ารับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร
ใส่ปกปริญญาบัตรพร้อมจัดวาง
แยกคณะ/หลักสูตร
ทาบันทึกแจ้งหน่วยงานให้มา
จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร
พร้อมส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียน
วันซ้อมใหญ่และวันพิธี
คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการ
จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร
คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการแยก
ปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา
ที่ไม่ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
ออก และส่งรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่
รวบรวมรายชือ่ ผู้ลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่
ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่ออกจากรายชื่อผู้เข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร
ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อม
ใหญ่ให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเพื่อใช้ในการซ้อมใหญ่
ตรวจสอบจานวนผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่
เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร และผู้ขอเลื่อนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
แก้ไข (ถ้ามี)
สรุปจานวนผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่
เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร และผู้ขอเลื่อนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร

Over
Production

Waiting

1

1

Transportation

Inventory

Motion

Over
Process

Human
Utility
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

จานวนความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึ้น (ครั้ง)
Defect

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

กาหนดจานวนปริญญาบัตรใน
แต่ละตั้งในรายงานรายชื่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ ะวาง
ปริญญาบัตรบนโต๊ะข้างเวที
ตรวจสอบรายชื่อและปริญญา
บัตรผูส้ าเร็จการศึกษาที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
แก้ไข (ถ้ามี)
บรรจุปริญญาบัตรผูส้ าเร็จ
การศึกษาที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่ลงกล่อง
ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่แสดง
ความจานงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
แก้ไข (ถ้ามี)
บรรจุปริญญาบัตรบัตรของผู้ไม่
เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร
ลงกล่อง และจัดเก็บ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเลื่อน
ปริญญาบัตร
แก้ไข (ถ้ามี)
บรรจุปริญญาบัตรของผู้ขอ
เลื่อนปริญญาบัตรลงกล่อง
และจัดเก็บ
เตรียมปกสารอง
บันทึกจานวนกล่องปริญญา
บัตร
ลาเลียงปริญญาบัตรไป
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
จัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที
ตรวจสอบความถูกต้อง
ปริญญาบัตรที่จัดเตรียมข้าง
เวที
แก้ไข (ถ้ามี)
รวบรวมรายชือ่ ผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนวันพิธี

2

1

1

2

Over
Production

Waiting

Transportation

Inventory

Motion

Over
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Human
Utility
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

จานวนความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึ้น (ครั้ง)
Defect

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนวันพิธี
แก้ไข (ถ้ามี)
ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวัน
พิธีออก
แยกปริญญาบัตรของผู้ไม่มา
ลงทะเบียนวันพิธอี อก
ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันพิธีให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เพื่ออ่านในพิธี
จัดวางปกสารองบนเวที
จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวที
(รอบแรก)
แก้ไขจานวนปริญญาบัตรบน
พาน และแก้ไข Post-it
จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวที (รอบ
หลัง)
รวม

Over
Production

Waiting

Transportation

Inventory

Motion

Over
Process

Human
Utility

1

1

9

2

จากตารางที่ 4.9 สามารถสรุปได้ว่า กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา มีความสูญเปล่า
เกิดขึ้น 2 ประเภท คือ ความสูญเปล่าจากการทางานผิดพลาดและความสูญเปล่าจากการรอคอย สามารถสรุป
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการดาเนินงานได้ดงั ตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ขั้นตอนการดาเนินงานที่เกิดความสูญเปล่าในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
ลาดับ ความสูญเปล่า
1. Defect

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 การจัดเรียง และแยกปริญญาบัตรของคณะ/วิทยาลัย
1.2 การตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรผูไ้ ม่แสดงความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
1.3 การค้นหาปริญญาบัตรของผู้ไม่แสดงความจานงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
1.4 การตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรผู้ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
1.5 การจัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที

ความถี่ (ครั้ง)
1
2
1
1
2

51
ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ลาดับ

2.

ความสูญเปล่า

Waiting

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.6 การตรวจสอบรายชื่อผู้มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
1.7 การจัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวที
รวม
2.1 การรวบรวมปริญญาบัตรที่คณบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว
2.2 การรวบรวมรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
รวม

ความถี่ (ครั้ง)
1
1
9
1
1
2

จากตารางที่ 4.10 สามารถสรุปได้ว่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา มีความสูญเปล่า
เกิดขึ้น จานวน 11 ครั้ง ใน 9 ขั้นตอน แบ่งเป็นความสูญเปล่าที่เกิดจากการทางานผิดพลาด จานวน 9 ครั้ง และ
ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย จานวน 2 ครั้ง อธิบายรายละเอียดของความสูญเปล่าได้ ดังนี้
1. ความสูญเปล่าที่เกิดจากความผิดพลาด (Defect)
1.1. ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร ของคณะ/
วิทยาลัย พบการจัดเรียงปริญญาบัตรผิด
1.2 ในขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรของผู้ไม่แสดงความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญา ไม่พบปริญญาบัตรของผู้ไม่แสดงความจานงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจานวน 2 ฉบับ
1.3 ในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาจากการไม่พบปริญญาบัตรของผู้ไม่แสดงความจานงเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร พบความยุ่งยากในการค้นหาปริญญาบัตร
1.4 ในขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรของผู้ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ไม่พบปริญญาบัตรผู้ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จานวน 1 ฉบับ
1.5 ในขั้นตอนการจัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที พบว่ากาหนดจานวนปริญญาบัตรใน
แต่ละตั้งไม่สอดคล้องกับจานวนปริญญาบัตรแต่ละพาน และกาหนดจานวนปริญญาบัตรที่จะจัดส่งให้ผู้ทาหน้าที่
ถวายปริญญาบัตรไม่ตรงตามความต้องการ
1.6 ในขั้นตอนการการตรวจสอบรายชื่อผู้มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ พบว่าเจ้าหน้าที่
คณะส่งรายชื่อวันซ้อมใหญ่ผิด
1.7 ในขั้น ตอนการจัดส่ งปริญ ญาบั ตรให้ ผู้ทาหน้าที่ ถวายปริญ ญาบัต รบนเวที พบว่า
คณะอนุกรรมการฯไม่ดึง Post-it ชื่อหลักสูตรออกก่อนจัดส่ง
2. ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย (Waiting)
2.1 การรวบรวมปริ ญ ญาบั ต รที่ ค ณบดี ข องแต่ ล ะคณะ/วิ ท ยาลั ย ลงนามแล้ ว จาก
กระบวนงานก่อนหน้า พบว่ารอปริญญาที่คณะส่งกลับมาเป็นระยะเวลานาน
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2.2 ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อผู้แสดงความจานงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ พบว่ารอรายชื่อผู้แสดงความจานงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่เป็นระยะเวลานาน

4.5 การวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่า
การวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา ทั้ง 2
ประเภท ผู้ศึกษาประยุกต์แผนผังก้างปลา เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของความสูญเปล่าทั้ง 2 ประเภท สามารถ
อธิบายสาเหตุของความสูญเปล่าแต่ละประเภทได้ ดังตารางที่ 4.5.1 และ 4.5.2 ดังนี้
ตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าจากการทางานผิดพลาด กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
ลาดับ
ความสูญเปล่า
1. จัดเรียงปริญญาบัตรผิด

2.

ไม่พบปริญญาบัตรของผู้ไม่
แสดงความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญา

3.

ค้นหาปริญญาบัตรในกล่องยาก

ทาไม 1
ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานมาไม่
ถูกต้อง

ทาไม 2
ทาไม 3
ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ
จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร
เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างเป็น
ทางการ
ไม่ตรวจสอบการจัดเรียงปริญญา ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการใส่
บัตร
ปกและจัดเรียงปริญญาบัตรเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างเป็น
ทางการ
ไม่แยกปริญญาบัตรผู้ไม่แสดง
พนักงานใหม่ทาไม่ถูก
ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ
ความจานงฯ เข้ารับพระราชทาน
ตรวจสอบปริญญาบัตรผู้แสดง
ปริญญาบัตรออกจากผู้แสดง
ความจานงฯที่มาลงทะเบียนวัน
ความจานงที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ซ้อมใหญ่
ไว้อย่างเป็นทางการ
ไม่แยกปริญญาบัตรผู้ไม่แสดง
ไม่ตรวจสอบรายชื่อและปริญญา ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ
ความจานงเข้ารับพระราชทาน
บัตรของผู้ไม่แสดงความจานงเข้า จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร
ปริญญาบัตรออกจากผู้แสดง
รับพระราชทานปริญญาบัตร
เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่าง
ความจานงเข้ารับพระราชทาน
เป็นทางการ
ปริญญาบัตร
ไม่มี Label รายชื่อติดบนปก
ไม่กาหนดให้ติด Label รายชื่อ ปกปริญญาบัตรเป็นผ้าไหมชนิด
ปริญญาบัตร
ผู้สาเร็จการศึกษาบนปกปริญญา ที่ยากต่อการติด Label
บัตรสาหรับผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
ไม่ทราบจ านวนปริญ ญาบั ตรใน ไม่กาหนดจานวนปริญญาบัตรที่
แต่ละกล่อง
บรรจุในแต่ละกล่อง
ไม่เขี ยนจุ ดเริ่มต้นและจุ ดสิ้นสุด ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ
ในการเรียงปริญ ญาบั ตรบนฝาก บรรจุปริญญาบัตรลงกล่อง
ล่อง
เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างเป็น
ทางการ
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
ลาดับ
ความสูญเปล่า
ทาไม 1
ทาไม 2
4. ไม่พบปริญญาบัตรผู้ขอเลื่อนเข้า ไม่แยกปริญญาบัตรของผู้ขอ
ไม่ตรวจสอบผู้ขอเลื่อนเข้ารับ
รับพระราชทานปริญญาบัตร
เลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญา พระราชทานปริญญาบัตร
บัตรออกจากปริญญาบัตรของผู้
แสดงความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ไม่ตัดชื่อผู้ขอเลื่อนเข้ารับ
ไม่ตรวจสอบผู้ขอเลื่อนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรใน
พระราชทานปริญญาบัตร
รายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
5.
6.

7.

8.

กาหนดจานวนปริญญาบัตรใน
แต่ละตั้งไม่สอดคล้องกับจานวน
ปริญญาบัตรแต่ละพาน
ส่งรายชื่อวันซ้อมใหญ่ผิด

ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติในการ
กาหนดจานวนปริญญาบัตรใน
แต่ละตั้งไว้อย่างเป็นทางการ
พนักงานใหม่ทาไม่ถูก

กาหนดจานวนปริญญาบัตรที่จะ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไม่ได้
จัดส่งให้ผู้ทาหน้าที่ถวาย
กาหนดวิธีปฏิบัติร่วมกัน
ปริญญาบัตรไม่ตรงตามความ
ต้องการ
ไม่ดึง Post-it ชื่อหลักสูตรออก ดึงไม่ทัน

-

ทาไม 3
ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ
จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร
เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่าง
เป็นทางการ
ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการส่ง
รายชื่อผู้แสดงความจานงฯ
ที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่าง
เป็นทางการ
-

ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการส่ง
รายชื่อผู้แสดงความจานงฯที่มา
ลงทะเบียนวันพิธีเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้อย่างเป็นทางการ
-

-

ผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไม่ได้
กาหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน

-

-

จากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าจากการทางานผิดพลาด กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
พบสาเหตุของความสูญเปล่า จานวน 4 สาเหตุ ดังนี้
1. ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเป็นทางการ
2. ปกปริญญาบัตรเป็นผ้าไหมชนิดที่ยากต่อการติด Label
3. ไม่กาหนดจานวนปริญญาบัตรที่บรรจุในแต่ละกล่อง
4. ในบางขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไม่ได้วางแผน/ประชุม/กาหนดวิธีปฏิบัติร่วมกัน
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ภาพที่ 4.3 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดจากการทางานผิดพลาด
ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าจากการรอคอย กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
ลาดับ
ความสูญเปล่า
1. รอปริญญาที่คณะส่งกลับมานาน
2.

รอรายชื่อผูแ้ สดงความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่นาน

ทาไม 1
รอผู้เกี่ยวข้องลงนามนาน
รอคณะแก้ไขรายชื่อนาน

ทาไม 2
ไม่มีกาหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน
ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการส่ง
รายชื่อผู้แสดงความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้อย่างเป็นทางการ

ทาไม 3
-

จากการวิ เคราะห์ ค วามสู ญ เปล่ า จากการรอคอย (Waiting) ในกระบวนงานจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร
กรณีศึกษา พบสาเหตุของความสูญเปล่า จานวน 2 สาเหตุ ดังนี้
1. ไม่มีกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
2. ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเป็นทางการ
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ภาพที่ 4.4 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย

4.6 แนวทางการลดความสูญเปล่าของกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
เมื่อทราบสาเหตุของความสูญเปล่ าจากการวิเคราะห์ สาเหตุด้วยแผนผังก้างปลาแล้ว ผู้ศึกษา
ได้ประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และ หลักการ One Point Lesson เพื่อลดความสูญเปล่าจากการทางานผิดพลาด
และการสูญเปล่าจากการรอคอย ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
4.6.1 หลักการ ECRS
4.6.1.1 การกาจัด (Eliminate) กระบวนงานที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับกระบวนงาน เช่น
การรอคอยปริญญาบัตรที่คณบดีลงนามแล้วจากกระบวนงานก่อนหน้า การรอคอยรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
และการรอคอยรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันพิธี
4.6.1.2 การรวบรวม (Combine) เป็นการรวมกันของกระบวนงานที่ใช้เครื่องมือร่วมกัน
ใช้พนักงานร่วมกัน และใช้วัสดุร่วมกัน เพื่อลดเวลาการรอคอย
4.6.1.3 การจัดใหม่ (Rearrange) เป็นการจัดลาดับของกระบวนงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับการใช้เครื่องมือ พนักงาน และวัสดุร่วมกัน
4.6.1.4 การทาให้ง่าย (Simplify) เป็นการจัดการที่ทาให้กระบวนงานทาได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว และทาให้พนักงานทางานด้วยความสบาย
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4.6.2 หลั ก การ One Point Lesson ใช้ ส าหรับ กาหนดแนวปฏิ บั ติ งานในแต่ ล ะขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานที่พบความสูญเปล่าในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา เพื่อกาจัดความสูญเปล่าจากการทางาน
ผิดพลาด และความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย อันมีสาเหตุ จากการไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนไว้
อย่างเป็นทางการ และสาเหตุที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติงานร่วมกัน
ผู้ศึกษาประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และ หลักการ One Point Lesson มาเป็นแนวทางการลด
ความสูญเปล่า อธิบายได้ดังตารางที่ 4.13 และ 4.14 ดังนี้
ตารางที่ 4.13 แนวทางการลดความสูญเปล่าจากการทางานผิดพลาด กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
ความสูญเปล่า
1. จัดเรียงปริญญาบัตรผิด

ทาไม 1
ทาไม 2
ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ
มาไม่ถูกต้อง
จัดเรียง และแยกปริญญา
บัตร ไว้อย่างเป็นทางการ
ไม่ตรวจสอบการจัดเรียง
ปริญญาบัตร

แนวทางลดความสูญเปล่า
ใช้หลักการทาให้ง่ายโดยใช้
OPL กาหนดแนว
ปฏิบัติการ จัดเรียง และ
แยกปริญญาบัตร
ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ
ใช้หลักการทาให้ง่ายโดยใช้
ใส่ปกและจัดเรียงปริญญา
OPL กาหนดแนว
บัตรไว้อย่างเป็นทางการ
ปฏิบัติการใส่ปกและ
จัดเรียงปริญญาบัตร
พนักงานใหม่ทาไม่ถูก
ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ ใช้หลักการทาให้ง่ายโดยใช้
ตรวจสอบปริญญาบัตรผู้
OPL กาหนดแนว
แสดงความจานงฯที่มา
ปฏิบัติการตรวจสอบ
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
ปริญญาบัตรผู้แสดงความ
ไว้อย่างเป็นทางการ
จานงฯที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่
ไม่ตรวจสอบรายชื่อและ
ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ ใช้หลักการทาให้ง่ายโดยใช้
ปริญญาบัตรของผู้ไม่แสดง จัดเรียง และแยกปริญญา OPL กาหนดแนว
ความจานงเข้ารับ
บัตร ไว้อย่างเป็นทางการ
ปฏิบัติการ จัดเรียง และ
พระราชทานปริญญาบัตร
แยกปริญญาบัตร

2. ไม่พบปริญญาบัตรของผู้ ไม่แยกปริญญาบัตรผู้ไม่
ไม่ แ สดงความจ านงเข้ า รับ แสดงความจานงฯ เข้ารับ
พระราชทานปริญญา
พระราชทานปริญญาบัตร
ออกจากผู้แสดงความจานง
ที่มาลงทะเบียนวันซ้อม
ใหญ่
ไม่แยกปริญญาบัตรผู้ไม่
แสดงความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ออกจากผู้แสดงความจานง
เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร
3. ค้นหาปริญญาบัตร
ไม่มี Label รายชื่อติดบน ไม่กาหนดให้ติด Label
ในกล่องยาก
ปกปริญญาบัตร
รายชือ่ ผู้สาเร็จการศึกษา
บนปกปริญญาบัตรสาหรับ
ผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
ไม่ทราบจานวนปริญญา
ไม่กาหนดจานวนปริญญา
บัตรในแต่ละกล่อง
บัตรที่บรรจุในแต่ละกล่อง

ทาไม 3
-

ปกปริญญาบัตรเป็นผ้าไหม
ชนิดที่ยากต่อการติด
Label

ใช้หลักการทาให้ง่าย โดย
พิจารณาเปลี่ยน Label
หรือเปลี่ยนชนิดผ้าไหม

-

ใช้หลักการทาให้ง่ายโดยใช้
OPL กาหนดจานวน
ปริญญาบัตรที่บรรจุในแต่
ละกล่อง
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4. ไม่พบปริญญาบัตรผู้ขอ
เลื่อนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร

5. กาหนดจานวนปริญญา
บัตรในแต่ละตั้งไม่สอดคล้อง
กับจานวนปริญญาบัตรแต่ละ
พาน
6. ส่งรายชื่อวันซ้อมใหญ่ผิด

ทาไม 1
ไม่เขียนจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดในการเรียง
ปริญญาบัตรบนฝากล่อง

ทาไม 2
ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ
บรรจุปริญญาบัตรลงกล่อง
ไว้อย่างเป็นทางการ

ไม่แยกปริญญาบัตรของผู้
ขอเลื่อนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ออกจากปริญญาบัตรของ
ผู้แสดงความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ไม่ตดั ชื่อผู้ขอเลื่อนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ในรายชื่อผู้ลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่

ไม่ตรวจสอบผู้ขอเลื่อนเข้า
รับพระราชทานปริญญา
บัตร

ไม่ตรวจสอบผู้ขอเลื่อนเข้า
รับพระราชทานปริญญา
บัตร

ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติใน
การกาหนดจานวน
ปริญญาบัตรในแต่ละตั้งไว้
อย่างเป็นทางการ
พนักงานใหม่ทาไม่ถูก
ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ
ส่งรายชื่อผู้แสดงความ
จานงฯที่มาลงทะเบียนวัน
พิธีไว้อย่างเป็นทางการ

ทาไม 3
-

แนวทางลดความสูญเปล่า
ใช้หลักการทาให้ง่ายโดยใช้
OPL กาหนดแนว
ปฏิบัติการบรรจุปริญญา
บัตรลงกล่อง
ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ ใช้หลักการทาให้ง่ายโดยใช้
จัดเรียง และแยกปริญญา OPL กาหนดแนว
บัตรไว้อย่างเป็นทางการ
ปฏิบัติการ จัดเรียง และ
แยกปริญญาบัตร
ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ
ส่งรายชื่อผู้แสดงความ
จานงฯ ที่มาลงทะเบียนวัน
ซ้อมใหญ่ไว้อย่างเป็น
ทางการ
-

-

7. กาหนดจานวนปริญญา
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย
บัตรที่จะจัดส่งให้ผู้ทาหน้าที่ ไม่ได้กาหนดวิธีปฏิบัติ
ถวายปริญญาบัตรไม่ตรงตาม ร่วมกัน
ความต้องการ

ไม่ได้ประชุม/ตกลงวิธี
ปฏิบัติร่วมกัน

-

8. ดึง Post-it ชื่อหลักสูตร
ออกไม่ทัน

ไม่ได้ประชุม/ตกลงวิธี
ปฏิบัติร่วมกัน

-

ติด Post-it ในตาแหน่งที่
ดึงยาก

ใช้หลักการทาให้ง่ายโดยใช้
OPL กาหนดแนว
ปฏิบัติการส่งรายชื่อผู้แสดง
ความจานงฯ ที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
ใช้หลักการทาให้ง่ายโดยใช้
OPL กาหนดแนวปฏิบัติใน
การกาหนดจานวนปริญญา
บัตรในแต่ละตั้ง
ใช้หลักการทาให้ง่ายโดยใช้
OPL กาหนดแนว
ปฏิบัติการส่งรายชื่อผู้แสดง
ความจานงฯที่มา
ลงทะเบียนวันพิธี
ประชุม/ตกลงวิธีปฏิบัติ
ร่วมกัน ใช้หลักการทาให้
ง่ายโดยใช้ OPL เพื่อ
กาหนดจานวนปริญญาบัตร
ที่จะจัดส่งให้ผู้ทาหน้าที่
ถวายปริญญาบัตร
ประชุม/ตกลงวิธีปฏิบัติ
ร่วมกัน ใช้หลักการทาให้
ง่ายโดยใช้ OPL เพื่อ
กาหนดแนวปฏิบัติในการ
ติด Post-it
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1. รอปริญญาที่คณะส่งกลับ
มานาน

ทาไม 1
รอผู้เกี่ยวข้องลงนามนาน

ทาไม 2
ไม่มีกาหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
อย่างชัดเจน

ทาไม 3
-

2. รอรายชื่อผูแ้ สดงความ
จานงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่มาลงทะเบียน
วันซ้อมใหญ่นาน

รอคณะแก้ไขรายชื่อนาน

ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติการ
ส่งรายชื่อผู้แสดงความ
จานงเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่มา
ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ไว้
อย่างเป็นทางการ

-

แนวทางลดความสูญเปล่า
ใช้หลักการทาให้ง่ายโดย
กาหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
อย่างชัดเจน
ใช้หลักการทาให้ง่ายโดยใช้
OPL กาหนดแนวปฏิบัติ
ปฏิบัติการส่งรายชื่อผู้แสดง
ความจานงเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่

จากตารางที่ 4.13 และ 4.14 สามารถอธิบายรายละเอียดการเปรียบเทียบเวลาดาเนินงานใน
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนก่อนปรับปรุง และเวลาดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมหลังปรับปรุง ได้ดังตารางที่ 4.15 ดังนี้
ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบระยะเวลาในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา (หลังปรับปรุง)
ลาดับ

กิจกรรม

1.
2.
3.
4.
5.

รวบรวมปริญญาบัตรที่คณบดีลงนามแล้ว
ตรวจสอบความเรียบร้อยของปริญญาบัตร
จัดส่งให้คณะ/วิทยาลัยแก้ไข
คณะ/วิทยาลัยแก้ไขและส่งกลับ
จัดเรียงใบปริญญาบัตรตามลาดับการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ใส่ปกปริญญาบัตรพร้อมจัดวางแยกคณะ/หลักสูตร
ทาบันทึกแจ้งหน่วยงานให้มาจัดเรียง และแยก
ปริญญาบัตร พร้อมส่งรายชือ่ ผู้ลงทะเบียนวันซ้อม
ใหญ่และวันพิธี
คณะ/วิทยาลัย จัดเรียง และแยกปริญญาบัตร

6.
7.
8.

ประเภท
ของงาน

เวลาดาเนินงาน
เวลาดาเนินงาน
ก่อนปรับปรุง(ชม.) หลังปรับปรุง(ชม.)
77
21
0.5
21

35
21
0.5
21

28
7

28
7

3

3

1.5

1

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(ชม.)
(42)
-

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(%)
(54.54)
-

-

-

(0.5)

(33.33)
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9.

คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการแยกปริญญาบัตรผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ออก และส่ง
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
รวบรวมรายชือ่ ผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ออกจาก
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่ให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเพือ่ ใช้ในการซ้อมใหญ่
ตรวจสอบจานวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้
ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ขอเลื่อนเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร
แก้ไข (ถ้ามี)
สรุปจานวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ไม่เข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ขอเลื่อนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
กาหนดจานวนปริญญาบัตรในแต่ละตั้งในรายงาน
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ ะวางปริญญาบัตรบนโต๊ะ
ข้างเวที
ตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา
ที่มาลงทะเบียนวันซ้อมใหญ่
แก้ไข (ถ้ามี)
บรรจุปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษาที่มาลงทะเบียน
วันซ้อมใหญ่ลงกล่อง
ตรวจสอบรายชื่อและปริญญาบัตรของผูไ้ ม่แสดงความ
จานงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
แก้ไข (ถ้ามี)
บรรจุปริญญาบัตรของผู้ไม่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรลงกล่อง และจัดเก็บ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเลื่อนปริญญาบัตร
แก้ไข (ถ้ามี)
บรรจุปริญญาบัตรของผู้ขอเลื่อนปริญญาบัตรลงกล่อง
และจัดเก็บ
เตรียมปกสารอง
บันทึกจานวนกล่องปริญญาบัตร
ลาเลียงปริญญาบัตรไปหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
จัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ประเภท
ของงาน

เวลาดาเนินงาน
เวลาดาเนินงาน
ก่อนปรับปรุง(ชม.) หลังปรับปรุง(ชม.)

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(ชม.)
-

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(%)
-

3

3

2
1

1
1

(1)
-

(50)
-

0.5

0.5

-

-

-

-

0.5

0.5

-

-

-

-

0.5

0.5
-

-

0.5

0.5

2.5

2.5

-

-

0.5

0.5

-

-

0.5

0.5

-

-

0.5
0.5

0.5

(0.5)
-

(100)
-

0.5
0.5
0.2

0.5
0.2

(0.5)
-

(100)
-

0.2
0.5
1
2.5

0.2
0.5
1
2

(0.5)

(20)
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30.

ตรวจสอบความถูกต้องปริญญาบัตรที่จดั เตรียมข้าง
เวที
แก้ไข (ถ้ามี)
รวบรวมรายชือ่ ผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวันพิธี
ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนวัน
พิธี
แก้ไข (ถ้ามี)
ตัดรายชื่อผู้ไม่มาลงทะเบียนวันพิธีออก
แยกปริญญาบัตรของผู้ไม่มาลงทะเบียนวันพิธอี อก
ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนวันพิธีให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเพื่ออ่านในพิธี
จัดวางปกสารองบนเวที
จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวที (รอบแรก)
แก้ไขจานวนปริญญาบัตรบนพาน และแก้ไข Post-it
จัดส่งปริญญาบัตรขึ้นเวที (รอบหลัง)
รวม

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41

ประเภท
ของงาน

เวลาดาเนินงาน
เวลาดาเนินงาน
ก่อนปรับปรุง(ชม.) หลังปรับปรุง(ชม.)
0.5

0.5

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(ชม.)
-

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(%)
-

0.5
0.2

0.5
0.2

-

-

0.5
0.2
0.2
0.2

0.2
0.2
0.2

(0.5)
-

(100)
-

0.2
0.8
0.2
0.5
180.9

0.2
0.8
0.5
135.2

(0.2)

100

(45.7)

(25.26)

จากการลดความสู ญ เปล่ าด้ ว ยหลั ก การ ECRS และ หลั ก การ One Point Lesson ผู้ ศึ ก ษา
สามารถกาจัดความสูญเปล่าที่เกิดจากความผิดพลาด และสามารถลดระยะเวลาการรอคอย ได้ดังนี้
1. สามารถลดระยะเวลารอคอยลงได้
43.5 ชั่วโมง คิดเป็น 6.21 วัน
2. สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดจาก
7 ขั้นตอน
ร้อยละ 100
การทางานผิดพลาดลงได้
3. สรุปเวลาดาเนินงานกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
ก่อนปรับปรุง ใช้เวลาดาเนินงานรวม 180.90 ชั่วโมง คิดเป็น 25.84 วัน
หลังปรับปรุง ใช้เวลาดาเนินงานรวม 135.20 ชั่วโมง คิดเป็น 19.31 วัน
สรุปผลการปรับปรุง ใช้เวลาดาเนินงานลดลง 45.70 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 25.26

4.7 ผังกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา (หลังปรับปรุง)
จากผลการปรับ ปรุงกระบวนงานการจัดปริญ ญาบัตร ด้วยหลักการ ECRS และ หลักการ One Point
Lesson ทาให้ลดระยะเวลารอคอยลงได้ 43.5 ชั่วโมง และลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการผิดพลาดในการทางาน
ลงได้ 5 ขั้นตอน ใช้เวลาดาเนินงานรวม 135.2 ชั่วโมง สามารถแสดงผังกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
(หลังปรับปรุง) ได้ดังตารางที่ 4.16 ดังนี้
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษา เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนงานจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ด้ ว ยแนวคิ ด ลี น ในบทที่ 5 นี้ ประกอบด้ ว ย การสรุป ผลการศึ ก ษา อภิ ป รายผล
การศึกษา และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษา เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนงานจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร สถาบั น
บั ณ ฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลี น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนงานจั ดปริญญาบัตร
กรณีศึกษา วิเคราะห์ความสูญเปล่ากระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา และออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่า
ที่เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา
โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของการจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา เช่น ข้อมูลพื้นฐาน คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายจัดปริญญาบัตร แผนการดาเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของอนุกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร จัดทา
Flow Chart กระบวนงานปั จจุ บั น (ก่ อ นปรั บ ปรุ ง) หลั งจากนั้ น ท าการวิ เคราะห์ ก ระบวนงานจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร
กรณี ศึ กษา โดยประยุ ก ต์ ใช้ท ฤษฎี ก ารศึ ก ษาการท างาน (Work Study) แยกประเภทของงานในแต่ ละกิ จกรรม
ระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน ตลอดจนระยะเวลารวมในการดาเนินงานทั้งหมด ประยุกต์ใช้หลักการจัดการ
โซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อหาต้นน้า กลางน้า และปลายน้าของกระบวนงาน ประยุกต์ใช้
แนวคิดสายธารแห่ งคุณ ค่ า เพื่ อระบุ คุณ ค่าของงานในแต่ล ะกิจกรรม และคุณ ค่าของงานรวมทั้ง กระบวนงาน
หลังจากนั้น วิเคราะห์ความสูญเปล่าที่ เกิดขึ้นในกระบวนงาน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดความสูญเปล่า 7 ประการ
ประยุกต์ใช้แผนผังก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนงาน
และออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่าโดยประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย One Point
Lesson ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
5.1.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงาน
จากการศึกษากระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา และการวิเคราะห์กระบวนงาน สรุปผลได้
ดังนี้
กองบริ ก ารการศึ ก ษา โดยคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินการจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีกาหนดซ้อมใหญ่
และก าหนดพิ ธีพ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ครั้งที่ 39 ในวั น อั งคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 และวั น พุ ธ ที่ 29
พฤษภาคม 2562 ตามลาดับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้ งสิ้น
จานวน 2,464 คน และมีผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จานวน 2,275 คน
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มีขั้น ตอนการด าเนิ น งานรวม 41 ขั้นตอน ใช้เวลาในการทางานรวม 180.9 ชั่ว โมง คิด เป็ น
25.84 วัน สามารถแบ่งประเภทของงานแต่ละกิจกรรมในกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณี ศึกษา ได้ดังนี้ 1)
กิจ กรรมการท างาน 22 กิ จ กรรม 2) กิ จ กรรมการเคลื่ อ นย้ าย 4 กิ จกรรม 3) กิ จกรรมการรอ 6 กิ จกรรม 4)
กิจกรรมการตรวจสอบ 7 กิจกรรม และ 5) กิจกรรมการจัดเก็บ 2 กิจกรรม
โซ่อุปทานระดับต้นน้า คือ ผู้ส่งมอบปริญญาบัตรที่ใช้ในการนามาจัดเรียงและใส่ปกปริญญาบัตร
ได้แก่ ใบปริญ ญาบั ตรที่ลงนามโดยคณบดีเรียบร้อยแล้ ว โดยผู้ ส่งมอบผู้จัดพิมพ์ปริญญาบัตร เจ้าหน้าที่คณะ/
วิทยาลัย และคณบดี โซ่อุปทานระดับกลางน้า คือ กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา โดยมีกระบวนงานเริ่ม
ตั้งแต่การจัดเรียงปริญญาบัตร การใส่ปกปริญญาบัตร การตรวจสอบจานวนและรายชื่ อผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับ
ไม่เข้ารับ และเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การจัดเตรียมปริญญาบัตรข้างเวที และการจัดส่งปริญญา
บั ต รให้ ผู้ ท าหน้ า ที่ ถ วายปริ ญ ญาบั ต รบนเวที และโซ่ อุ ป ทานระดั บ ปลายน้ า คื อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร
มีกิจ กรรมที่ก่อให้เกิดคุณ ค่า จานวน 35 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 85.37 ของสั ดส่วนทั้งหมด
ไม่มีกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดคุณค่า และมีกิจกรรมไม่ก่อให้ เกิดคุณค่าแต่จาเป็นต้องมี จานวน 6 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 14.63
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ความสูญเปล่าและสาเหตุของความสูญเปล่า
จากการวิเคราะห์ ความสู ญ เปล่ าของกระบวนงานจัด ปริญ ญาบั ต ร กรณี ศึ กษา สรุปผลได้ ว่า
กระบวนงานจัดปริญ ญาบั ตร กรณีศึกษา มีความสูญเปล่ าเกิดขึ้น 2 ประเภท คือ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการ
ทางานผิดพลาดในการทางาน จานวน 7 ขั้นตอน และความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย จานวน 2 ขั้นตอน ซึ่งมี
สาเหตุของความสูญเปล่า ดังนี้
1) สาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดจากการทางานผิดพลาด มี 2 ประเภท ได้แก่ วิธีการทางาน
คือ ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเป็นทางการ ไม่กาหนดจานวนปริญญาบัตรที่บรรจุ
ในแต่ละกล่อง ในบางขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไม่ได้กาหนดวิธีปฏิบัติร่วมกัน และวัสดุที่ใช้ในการทางาน คือ
ปกปริญญาบัตรเป็นผ้าไหมชนิดที่ยากต่อการติด Label
2) สาเหตุ ข องความสู ญ เปล่ า ที่ เกิ ด จากการรอคอย เกิ ด จากวิธี ก ารท างาน คื อ ไม่ มี ก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้
อย่างเป็นทางการ
5.1.3 การออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่า
จากการวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่า ผู้ศึกษาได้ออกแบบแนวทางการลดความสูญเปล่า
สรุปได้ ดังนี้
1) ใช้ห ลั ก การทาให้ ง่ายโดยใช้ OPL กาหนดแนวปฏิบั ติในขั้น ตอนต่างๆที่มีส าเหตุของความ
สูญเปล่ามาจากการไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นทางการ
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2) ใช้วิธีการประชุม/ตกลงวิธีปฏิบัติร่วมกัน ในขั้นตอนที่มีสาเหตุของความสูญเปล่าจากการไม่ได้
ประชุม/ตกลงวิธีปฏิบัติร่วมกัน
3) พิจ ารณาเปลี่ ย นวัส ดุที่ ใช้ในการทางานที่ เป็น สาเหตุ ของความสู ญ เปล่ าเป็ นวัส ดุช นิ ดอื่น ที่
สามารถลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานได้
4) กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการกาหนดระยะเวลา
ในการรับงานจากกระบวนงานก่อนหน้า
5.14 ผลการปรับปรุงกระบวนงาน
จากการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และ หลักการ One Point Lesson ในการลดความสูญเปล่า
กระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงานได้ว่าการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS
และ หลั กการ One Point Lesson สามารถกาจัดความสู ญ เปล่ าที่เกิดจากความผิ ดพลาดในการท างานลงได้
จ านวน 7 ขั้ น ตอน (ร้ อ ยละ 100) สามารถลดระยะเวลาการรอคอยลงได้ 43.5 ชั่ ว โมง (6.21 วั น ) ใช้ เวลา
ดาเนินงานลดลง 45.70 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 25.26

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการทางาน เพื่อแยกประเภทของงานในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แต่ละขั้นตอน ตลอดจนระยะเวลารวมในการดาเนินงานทั้งหมด ใช้หลักการจัดการโซ่อุปทาน เพื่อหาต้นน้า กลางน้า
และปลายน้าของกระบวนงาน ใช้แนวคิดสายธารแห่งคุณค่า เพื่อระบุคุณค่าของงานในแต่ละกิจกรรม และคุณค่า
ของงานรวมทั้งกระบวนงาน ใช้แนวคิดความสูญเปล่า 7 ประการ เพื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่า และใช้ Why - Why
Analysis และแผนผั งก้ างปลา เพื่ อ ระบุ ส าเหตุ ข องความสู ญ เปล่ าที่ เกิ ด ขึ้ น ในประบวนงาน เป็ น เครื่อ งมื อใน
การศึกษา เรื่อง ปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร กรณีศึกษา นั้น ทาให้ ผู้ศึกษาสามารถคิดและวิเคราะห์
กระบวนงานจัดปริญญาบัตร โดยสามารถระบุความสูญเปล่าและสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดได้อย่างตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถออกแบบแนวทางการลดความสูญ
เปล่าโดยประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และการจัดการความรู้ด้วย One Point Lesson เป็นเครื่องมือในการลดความ
สูญเปล่า ทาให้ สามารถกาจัดความสูญเปล่ าที่เกิดจากความผิดพลาดในการทางานลงได้ร้อยละ 100 ของความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด สามารถลดระยะเวลาการรอคอยลงได้ 43.5 ชั่วโมง และสามารถลดระยะเวลาการ
ดาเนินงานรวมลงได้ 45.70 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 25.26 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดลีนที่มุ่งเน้นการกาจัดความสูญ
เปล่าที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเน้นการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุ่งเน้นการระบุคุณค่าในมุมมองของ
ผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลวรรณ สงวนสิริกุล (2550) ที่ศึกษาการทางาน และเสนอแนะ
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการทางานของหน่วยงานตัวอย่าง เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการทางานให้เกิด
ประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ผลที่ได้จากการปรับปรุงพบว่า สามารถลดเวลาดาเนินงานและ
ปริมาณเอกสารในแผนกบุคคลได้เฉลี่ย ร้อยละ 25.50 และ ร้อยละ14.71 ตามลาดับ ส่วนแผนกบัญชีสามารถลด
เวลาในการดาเนินงานและปริมาณเอกสารได้เฉลี่ยถึงร้อยละ 56.85 และร้อยละ 20.74 ตามลาดับ และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของกฤติน ชุณห์ช่วงโชติ (2557) ที่ศึกษากระบวนการดาเนินงานในกระบวนการผลิตและเพื่อหา
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แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของน้าดื่มลานดาว มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยการวิเคราะห์ งานตามขั้นตอนของแนวคิดการลดความสูญเปล่าแบบลี น และใช้
แผนภาพสายธารคุณค่าในกระบวนการผลิต ผลที่ได้จากการปรับปรุง พบว่าสามารถลดขั้นตอนและลดระยะเวลา
การทางานลดได้ 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของขั้นตอนทั้งหมด และสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการทางาน
ลงได้ 9.64 วินาที คิดเป็นร้อยละ 5.83 ของระยะเวลาทั้งหมด

5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษา เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนงานจั ด ปริ ญ ญาบั ต ร กรณี ศึ ก ษา ในครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษา
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สถาบันควรสนับสนุนให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย Work Flow แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดของการปฏิบัติงาน สามารถ
เชื่อมต่อการปฏิบัติงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของสถาบันเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
2. เมื่อจัดทาคู่มือปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถาบันควรบังคับใช้และมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆเก็บรวบรวมสถิติเวลาดาเนินงานและความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในแต่ละ
ครั้งเพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงคู่มืออย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3. สถาบั น ควรขับ เคลื่ อนการปฏิบั ติงานตามหลั กการคุณ ภาพ PDCA และ ISO 9001: 2015
เพื่อให้การดาเนินงานต่างๆของสถาบันเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ในการดาเนินงานกระบวนงานจัดปริญญาบัตรควรมีคู่มือปฏิบัติงานหรือใบสอนงานในแต่ละ
ขั้นตอนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานในส่วนต่างๆปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของงานในแต่
ละขั้นตอน
2. ในการนาแนวทางการปรับปรุง กระบวนงานไปใช้ในการดาเนินงาน หน่วยงานอาจกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการดาเนิน สร้างแผนการดาเนินงาน ทาการวัดและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
ตามที่เสนอ พร้อมทั้งควรมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานอย่างต่อเนื่อง
3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบงานจัดปริญญาบัตร ควรสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนงานย่อย
อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และลดความสูญเปล่าที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกระบวนงานได้อย่างครบถ้วน
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ปีที่สาเร็จการศึกษา 2551
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สาเร็จการศึกษา 2558

ประสบการณ์ทางาน

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กองบริการการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

