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ค าน า 
 

   เมื่อตั้งแต่เริ่มมีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา ท าให้หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ไม่ว่าองค์การภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยน
กระบวนการหรือวิธีการท างานเสียใหม่ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดยเฉพาะภาคราชการแต่ละกระทรวง กรม กอง มีการปรับโครงสร้างขององค์การใหม่ เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของงานผู้วิเคราะห์จึงมีความสนใจศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวทางและ
วิธีการปรับปรุงกระบวนงาน “การขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ” ของคณะสถิติประยุกต์ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของ ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนและใช้
ระยะเวลานาน จากจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการท างาน 2. เพ่ือวิเคราะห์หาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนากระบวนงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. เพ่ือเสนอแนะวิธีการ การศึกษา
วิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน “การขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ” ของ
คณะสถิติประยุกต ์และน าไปพัฒนาใช้ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต 
    ในท้ายนี้ ผู้วิเคราะห์ต้องขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่สนับสนุนเป็นก าลังใจให้ผลงานเล่มนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องประการใด ผู้วิเคราะห์ขอน้อมรับไว้แต่
เพียงผู้เดียว   
 
 

                                                   ชลธชิา  สายศิลา                        
               คณะสถิติประยุกต์  

  มิถุนายน 2561 
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บทที่ 1   
     บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เริ่ม
ด าเนินการสอนและฝึกอบรมวิชาการทางด้านสถิติประยุกต์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2509 โดยรับ
โอนงานสอน ตลอดจนนักศึกษาของวิทยาลัยการสถิติปฏิบัติ และงานอบรมสถิติศาสตร์ ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ มาด าเนินการ นักศึกษาของวิทยาลัยการสถิติปฏิบัติที่ได้รับโอนมานั้น เป็น
นักศึกษาระดับต่ ากว่าชั้นปริญญาตรี คือ ใช้หลักสูตร 3 ปี ของวิทยาลัยการสถิติปฏิบัติ ในขณะนั้น
คณะมองเห็นความจ าเป็นของการผลิตนักสถิติที่มีคุณวุฒิ และความสามารถทางวิชาการในระดับ
เทียบเท่าปริญญาตรี เพ่ือสนองความต้องการของหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานธุรกิจอ่ืน ๆ 
จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิม และได้ขยายหลักสูตรเป็น 4 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี 
ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ พร้อมกันไปด้วย เพ่ือให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถาบัน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรขององค์การต่าง ๆ ที่
ผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ให้มีความรู้ทางวิชาการสูงขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ จากการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลปัจจุบัน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2545 เป็นต้นมา 
ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าองค์การภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท างานเสียใหม่ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยเฉพาะภาคราชการแต่ละกระทรวง กรม กอง ที่มีการปรับโครงสร้างขององค์การ ใหม่ เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนของงาน  โดยได้มีการน าเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานตลอดจนการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอมาศึกษาวิเคราะห์ด้วย องค์การ
จะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือผู้ปฏิบัติงานมี
คุณภาพ และสามารถท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ค าว่า “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) หมายถึง
วิธีการท างานโดยสิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการท างานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์ และ
ความพึงพอใจสูงสุด    

 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว จึงสมควรที่จะได้มีการศึกษาวิเคราะห์    
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่สิ้นเปลืองทั้งเวลา แรงงาน
งบประมาณ และค่าใช้จ่าย ส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  

      จากสภาพการท างานในปัจจุบัน พบว่าปัญหาหลักที่พบในการท างานอยู่เสมอ คือ 
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลานาน จากจุดเริ่มต้น -สิ้นสุดกระบวนการ 
ท างาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่ ประการแรก เกิดความล่าช้า 
และความซ้ าซ้อนของกระบวนงาน ประการที่สอง ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานก่อให้เกิดการ 
 สิ้นเปลืองทั้งเวลา แรงงาน งบประมาณ และค่าใช้จ่าย และประการสุดท้าย คือไม่ก่อให้เกิด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวถ้าไม่ได้รับการแก้ไขแล้ว จะยิ่งส่งผล 
ต่อการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ 

 ดังนั้นในการแก้ไขปัญหากระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนและใช้ระยะ
เวลานาน จากจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการท างาน สามารถท าได้โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวทาง
และวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน “การขอนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ” ของคณะสถิติประยุกต์  
ซึ่ง การศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน “การขอนุมัติจัดกิจกรรมบรรยาย
พิเศษ” ของคณะสถิติประยุกต์  ไดมี้การน าไปใช้ประสบผลส าเร็จในหลายหน่วยงานของภาครัฐ เช่น 
กรมการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งถ้าหน่วยงานคณะสถิติประยุกต์ ได้มีการน าการศึกษาวิเคราะห์แนวทาง
และวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน “การขอนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ” ของคณะสถิติประยุกต์  
มาใช้แล้วจะช่วยท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยประหยัดทั้งเวลา แรงงาน 
งบประมาณ และค่าใช้จ่าย โดยการปรับปรุงการน า การศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุง
กระบวนงาน“การขอนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ” ของคณะสถิติประยุกต์มาใช้ และสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ยุทธศาสตร์การพัฒนา/กลยุทธ์ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ก าหนดไว้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ กล
ยุทธ์ 3.2 ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนากระบวนการท างานตามแนวทาง EdPEx, ISO, AACSB, 
EQUIS, TedQual และกลยุทธ์ 3.4 ปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความซ้ าซ้อนการ
ด าเนินงาน) ด้วยเหตุนี้ การน าการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน “การขอ
นุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ” ของคณะสถิติประยุกต์  มาใช้จะช่วยท าให้หน่วยงานของคณะสถิติ
ประยุกต์ สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลานาน 
จากจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการท างาน ได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์, 2560) 

1.2 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

   1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ของกระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนและใช้
ระยะเวลานาน จากจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการท างาน  
    2. เพ่ือวิเคราะห์หาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนงาน เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
       3. เพ่ือเสนอแนะวิธีการ เรื่องการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุง
กระบวนงาน “การขอนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ” ของคณะสถิติประยุกต์  และน าไปพัฒนา
ใช้ได้อย่างหมาะสมในอนาคต  
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

      ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมถึง การลดขั้นตอนระยะเวลาในกระบวนการท างาน  
การลดเอกสารและแบบฟอร์ม  การลดค่าใช้จ่าย และรวมถึงการปรับปรุงระเบียบ ค าสั่ง  คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้ 

1.4 ขั้นตอนของกำรศึกษำปรับปรุงงำน ดังนี้  

      มีกระบวนการที่ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน คือ 

 1. ขั้นการระบุปัญหาการท างานที่เกิดขึ้น และหัวข้อที่จะปรับปรุงงาน  โดยมีการ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

                  1.1 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการท างาน และน ามาจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
    1.2 น าปัญหาที่มีความส าคัญสูงสุด โดยพิจารณาจากผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น 
มาก าหนดเป็นหัวข้อในการวิเคราะห์และปรับปรุงงาน 
      2. ขั้นการศึกษาวิเคราะห์สภาพการท างานในปัจจุบัน โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
      2.1 ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง 
คู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          2.2 สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไข
ปัญหา 
     3. ขั้นการศึกษาแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุงงาน โดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
           3.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่เป็นแนวคิดและหลักการปรับปรุงงาน 
           3.2 ศึกษากรณีความส าเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการน าไปใช้ 
    4. ขั้นการก าหนดเป้าหมายของการปรับปรุงงาน มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
วิเคราะห์สภาพการท างานในปัจจุบัน และแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุงงาน
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมายของการปรับปรุงงาน 
     5. ขั้นการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงงาน โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
           5.1 น าแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มาออกแบบเป็น
ทางเลือกต่างๆ 
           5.2 มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก 
      6. ขั้นการจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
        6.1 น าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่คิดว่าจะน ามาใช้มาออกแบบในรายละเอียด 
เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการน าไปใช้ 
 6.2 จัดท าแผนด าเนินงานการน าไปใช้ 
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 7. ขั้นตอนการเขียนรายงานการปรับปรุงและพัฒนางาน ในการเขียนรายงานจะ
ประกอบไปด้วย 4 บท  ดังนี้  

  บทที ่ 1  บทน า 
   บทที่  2  แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
  บทที่  3  วิธีการปรับปรุงงาน 
  บทที่  4  สรุป และเสนอแนะ 
 
                กระบวนการในการปรับปรุงงานดังที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถให้เห็นแผนการ
ด าเนินงานสรุปได ้ตามตารางต่อไปนี้  

ตำรำงที่ 1.1  แผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรม ด ำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงงำน เรื่องกำรศึกษำ 
                 วิเครำะห์แนวทำงและวิธีกำรปรับปรุงกระบวนงำน “กำรขอนุมัติจัดกิจกรรม     
  บรรยำยพิเศษ”   ของคณะสถิติประยุกต์  (ยังไม่ได้น ำไปทดลองใช้)              

 
กิจกรรม 

เดือน 

1 2 3 4 5 6 

1. การระบุปัญหาการท างานที่เกิดขึ้นและหัวข้อที่จะปรับปรุงงาน       

2. การศึกษาวิเคราะห์สภาพการท างานในปัจจุบัน       

3. การศึกษาแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุงงาน       

4. การก าหนดเป้าหมายของการปรับปรุง       

5. การพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ  เพ่ือการปรับปรุงงาน       

6. การจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน       

7. การเขียนรายงานการปรับปรุงและพัฒนางาน       

 
1.5 ข้อจ ำกัดในกำรปรับปรุงงำน 

        เนื่องจากในการปรับปรุงงานในเรื่องนี้ จ ากัดขอบเขตอยู่ในระดับผลผลิต คือ การ
เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ ในการปรับปรุงงานเท่านั้น  
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

  1. น าแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านขั้นตอนการท างานที่ลดลง ระยะเวลาที่ลดลง และค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่ลดลง 
   2. น าวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงงานได้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (ภายใต้
เงื่อนไข การจ ากัดขอบเขตอยู่ในระดับผลผลิต   ซ่ึงมีข้ันตอนและกระบวนงานที่ลดลง) 
 3. น าแนวทางวิธีการปรับปรุงงาน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลไปยังกระบวนงาน
อ่ืน ๆ ได ้  

1.7 นิยำมศัพท์ 
  “ประสิทธิภำพ” (Efficiency) หมายถึงวิธีการท างานโดยสิ้นเปลืองเวลา  และ
สูญเสียพลังงานในการท างานน้อยท่ีสุดแต่เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด    
  “ประสิทธิผล” (Effectiveness) หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ทีพึ่งปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้  
  “เอกสำร”  หมายถึง หลักเกณฑ์  วิธีการ เงื่อนไข  แบบฟอร์ม  พระราชกฤษฎีกา 
พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติที่ประชุม ค าสั่ง ฯลฯ      
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี ผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎี บทควำมและเอกสำรงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 2.1 แนวคิดการประเมินสภาพแวดล้อม 
2.2 แนวคิดการปรับปรุงงาน 
2.3 บทบาทและภารกิจของหน่วยงานคณะสถิติประยุกต์  

 2.4 แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 

   2.1. แนวคิดกำรประเมินสภำพแวดล้อม  

         ในการประเมินสภาพปัจจุบันของคณะสถิติประยุกต์ จะมีการน าแนวคิดการ
ประเมินสภาพแวดล้อมมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วยแนวคิด SWOT Analysis 
แนวคิด 7’s McKinsey และแนวคิด PESTLE โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     2.1.1  แนวคิด SWOT Analysis  
                2.1.1.1 ควำมหมำย 

             อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ผู้คิดค้น SWOT Analysis ได้ให้ความหมาย
ของค าว่า การวิเคราะห์สวอต (อังกฤษ : SWOT Analysis) หรือในชื่อไทยชื่ออ่ืนเช่น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี
ศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร       

            2.1.1.2 กำรวิเครำะห์ SWOT (SWOT Analysis)   

     Wikipeadia ได้ให้ความหมายของค าว่า SWOT Analysis หมายถึง การวิเคราะห์ 
สวอต (อังกฤษ : SWOT Analysis) หรือในชื่อไทยชื่ออ่ืนเช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการ
ท างานขององค์กร (การวิเคราะห์สวอต, (ม.ป.ป.)) 

                  จากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า SWOT Analysis เป็นเทคนิคที่องค์การ
ต่าง ๆน ามาใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ   

             2.1.1.3 ควำมส ำคัญของ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ
องค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการ
ด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต  SWOT เป็นตัวย่อท่ีมีความหมายดังนี้ 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95_%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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             Strengths   - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  
            Weaknesses  - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  
    Opportunities - โอกาสที่จะด าเนินการได้ 
     Threats - อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ  

       หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 
ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น
การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง 
(รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส -อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 
ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่ าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป 

       2.1.1.4 ประโยชน์ของกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 

            วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอก
และภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน 
โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทาง
กลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผล
จากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดกลยุทธ์ 
เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 

       2.1.1.5 ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินกำรท ำ  SWOT Analysis 

            การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการ
ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือ
เป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อน
ขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภำพที ่1  กำรวิเครำะห์ SWOT 

 
      1) กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 

                     การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์
และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูล เพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือ
การบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการ
ท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ)   รวมถึงการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจ สถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย   
      1.1) จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบ
หรอืจุดเด่นขององค์กรที่ควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความ
เขม้แข็งขององค์กร 
                   1.2) จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย  
ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

               2) กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอก  

                ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหา
โอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจาก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
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นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือ
ของประชาชน การตั้งถ่ินฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
มติคณะรัฐมนตรี  และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒนาการ
ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ                   
                  2.1) โอกำสทำงสภำพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการ
วิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรในระดับมหภาค  และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านิ้มา
เสริมสร้างให้ หน่วยงานเขม้แข็งขึ้นได้ 
        2.2) อุปสรรคทำงสภำพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการ
วิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางทางตรงและทางอ้อมซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กร
ให้มคีวามแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ 

         3) ระบุสถำนกำรณ์จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อม 

                      เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่า
องค์กร ก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น  องค์กรควรจะท าอย่างไร 
โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้  
            3.1) สถำนกำรณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกำส) สถานการณ์นี้ เป็น
สถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุดเนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีจุดแข็งและโอกาสหลายอย่าง ดังนั้น 
ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive - Strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่
มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่  
                            3.2) สถำนกำรณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้ เป็น
สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหา
จุดอ่อนภายในหลายประการดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว 
(Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัย อุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดจนมาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด  
                         3.3) สถำนกำรณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกำส) สถานการณ์องค์กรมี
โอกาส เป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็น
จุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกันดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented 
Strategy)  เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้     
              3.4) สถำนกำรณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้น
จากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้ เปรียบที่เป็นจุดแข็ง
หลายประการดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือก 
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กลยุทธ์การแตกตัวหรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุด
แข็งที่มี สร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน 

   2.2 แนวคิดกำรปรับปรุงงำน               งอย่าง 

 PDCA เป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผนแต่แนวคิดนี้เน้นให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิด PDCA ได้รับ
การพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการ
อุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น เมื่อปรมาจารย์ด้านการ
บริหารคุณภาพอย่าง W.Edwards Deming ได้น ามาเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุง
กระบวนการ วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle” มาถึงวันนี้คงไม่มีใครบอกว่าไม่รู้จักวงจร 
PDCA หรือ Deming Cycle โดยเฉพาะในแวดวงของการท างานมักจะมีการน า PDCA เข้ามา
ประยุกต์ใช้ทั้งการท างานประจ าและการปรับปรุงงาน ดังแสดงในภาพที่ 2 

                          
                                   ภำพที่  2  โครงสร้ำงของ  PDCA   

 โครงสร้ำงของ PDCA ประกอบด้วย 

1.  Plan คือ การวางแผน 

2.  DO คือ การปฏิบัติตามแผน 

3.  Check คือ การตรวจสอบ 

4.  Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดท ามาตรฐานใหม่ 
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ 

 ทุกครั้งที่การด าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส าหรับการ
ด าเนินงานในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ดังแสดงในภาพที่ 3 
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                                ภำพที่ 3  วงจร PDCA  

 จากหลักการของวงจร PDCA หากพิจารณาเทียบกับหลาย ๆ เครื่องมือหรือเทคนิคการ
ปรับปรุงงานต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือด้านคุณภาพ
อย่าง QCC เครื่องมือที่ต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูงอย่าง Six Sigma หรือแม้แต่เครื่องมือที่
เน้นเรื่องของการจัดการความรู้อย่าง KM พบว่าล้วนมีพ้ืนฐานของแนวคิด PDCA ทั้งสิ้น ดังแสดงใน 
ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
  ภำพที่ 4  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของ QCC Six Sigma และ KM เทียบกับ PDCA 

http://www.ftpi.or.th/wp-content/uploads/2015/03/pdca-1.jpg
http://www.ftpi.or.th/wp-content/uploads/2015/03/pdca-2.jpg
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 จะเห็นได้ว่า ไมว่่าจะเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานหรือเครื่องมือระดับสูงที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้
เกิดการยกระดับคุณภาพปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดล้วนจ าเป็นที่จะต้องมีการด าเนินงานอย่าง
ครบถ้วนตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบและการท าให้เป็นมาตรฐานทั้งสิ้น เหตุผลก็
เพราะจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบถูกทิศทางและหากพบปัญหาหรืออุปสรรคระหว่าง
ทางก็จะรู้ตัวได้ก่อน สามารถปรับแก้และหาทางรับมือได้ทัน เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตาม 
ต้องการและเป็นพื้นฐานที่ดีของการต่อยอดการปรับปรุง 

 อย่างไรก็ตาม การท ากิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพ หรือกิจกรรมปรับปรุงงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพงานภายในองค์กรนั้น ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือระดับพ้ืนฐานหรือระดับสูงก็ตามปัญหาส่วนใหญ่
คือการขาดการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรหรือเป็นการท าท่ียังไม่ลงถึงระดับปฏิบัติการ และในหลาย
องค์กรมักพบว่าการด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะขจัดปัญหาที่กล่าวมานี้ให้หมด
ไปได้ คือ การวางระบบบริหารกิจกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าควรที่จะมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางของ PDCA ให้ครบวงจร เพราะจะท าให้การด าเนินงานตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุด 
ส่งผลให้การด าเนินงานสอดคล้องกับธรรมชาติของคนในองค์กร จากการวางแผนเหมาะสมด้วยการ
ใช้ข้อมูลของสถานการณ์จริงและที่ส าคัญการด าเนินการได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะ ซึ่งก็จะ
ท าให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้หลังจากจบ
โครงการท าให้สามารถเรียนรู้รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับองค์กรและน ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะท าให้กิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพได้รับการพัฒนาและยกระดับได้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

ตำรำงท่ี 2.1  ตัวอย่ำงของขั้นตอนกำรบริหำรกิจกรรมกำรเพิ่มผลิตภำพภำยในองค์กร  
                 ตำมแนวทำงของ PDCA                   

การบริหารกจิกรรมการเพิม่ผลติภาพในองค์กร 
 

 
Plan 

-ก าหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการด าเนินงาน 
-ก าหนดโครงสร้างทีมงาน และมอบหมายความรับผดิชอบ 
-ก าหนดตัวชี้วัด และตั้งเป้าหมาย 
-ส ารวจสถานการณป์ัจจุบนัขององค์กร 
1) ด้านการผลิต อาทิ ประสทิธภิาพการผลิต อัตราของเสีย เปน็ต้น 
2) ด้านบุคลากร อาทิ ทัศนคติของพนักงาน ความรู้ ความเข้าใจ  ช่องทางการสื่อสารเปน็ต้น 
-วางแผนด าเนนิการ ทั้งในส่วนของการปรับปรุงและการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม 

  Do 
-ด าเนินกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพตามแผนงาน 
1) ปรับปรุงงานผ่านเครื่องมือ และเทคนิคที่เลือกใช้ 
2) รณรงค์ส่งเสริม ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

Check -ติดตามผลการด าเนนิงานรายกจิกรรม และเทียบกับเป้าหมาย 
-สรุปการด าเนนิงาน 

  Act 
-วิเคราะห์ผลส าเร็จของกิจกรรม 
-น าเสนอผลงานต่อผูบ้ริหาร 
-จัดท าแผนขยายผล เพื่อต่อยอดการปรับปรุง 
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    การด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนจะเป็นเส้นทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ และบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ขั้นตอนการบริหารกิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพที่ด าเนินการสอดคล้องกับ
แนวทางของ PDCA นั้น จะเป็นไปอย่างมีระบบและครบถ้วน ซึ่งก็จะท าให้กิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพ
มีความเหมาะสมกับองค์กร จากการที่มีการส ารวจสถานการณ์ขององค์กรในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการผลิตหรือด้านบุคลากร เพ่ือมาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าส าหรับการวางแผนและก าหนด  
แนวทางการด าเนินงาน มีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะท าให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการท าให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการ
ด าเนินงาน และถือเป็นบทเรียนส าหรับการด าเนินงานต่อไป และตรงจุดนี้เองที่จะท าให้สามารถ
ยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาได้จริง จึงมีโอกาสที่การพัฒนาต่อยอดจะเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
ถูกทิศทาง จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผ่านเครื่องมือการเพ่ิมผลิตภาพหรือ
การปรับปรุงคุณภาพ หรือแม้แต่การบริหารกิจกรรมภายในองค์กร   การวางแผนงานอย่างเหมาะสม
จากการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องรอบด้านถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผน
จะเป็นเส้นทางที่น าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ก็จะต้องมีการตรวจสอบ
ความคืบหน้า หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการปรับ
แผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้และที่ส าคัญ เมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละครั้ง บทเรียน 
ต่าง ๆ ที่ได้รับก็ถือเป็นสิ่งส าคัญ หากได้มีการน ามาทบทวนและสรุปข้อดี ข้อด้อยหรือหาจุดปรับปรุง  
เพ่ือให้การด าเนินงานในรอบต่อไปท าได้ง่ายขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือการ
ด าเนินงานอย่างครบถ้วนตามแนวคิดของวงจร PDCA ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  หน่วยงาน ปตท.เป็นอีกหน่วยงานที่น าแนวคิดวงจร PDCA มาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
และประสบความส าเร็จกิจกรรมข้อเสนอแนะ คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารองค์กร โดยเสนอวิธีใหม่ ๆ ที่ดีกว่าในการคิดปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการท างาน ปตท. 
ปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาการท างานให้กับพนักงานด้วยการน าระบบข้อเสนอแนะเข้ามาปรับใช้ตั้งแต่
ป ีพ.ศ. 2530 จูงใจและเปิดโอกาสให้พนักงานฝึกคิดที่จะปรับปรุงพัฒนางานได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยที่
สามารถปรับปรุงด้วยตนเองได้ทันที ด้วยหลักการ 3 ลอง คือ ลองเลิก ลองลด ลองเปลี่ยน 
สร้างสรรค์งานจากความรู้และประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งพนักงานต้องตระหนักเสมอว่างานทุก
อย่างสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยไม่มีขีดจ ากัดงานยิ่งซับซ้อนยุ่งยากเพียงใดยิ่งต้องคิดปรับปรุงมาก
เพียงนั้น ความคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนางาน จะท าให้พนักงานได้รับความสะดวก ความปลอดภัย 
ท าให้งานมีคุณภาพประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นระบบข้อเสนอแนะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กระตุ้นให้พนักงาน
เกิดความคิด ในการพัฒนาการท างานจากจุดเล็ก ๆ  ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ในอนาคต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ปตท. เริ่มพัฒนาระบบการเขียนข้อเสนอแนะบนเทคโนโลยีเว็บไซต์ 
(Suggestion on Web Technology) โดยพนักงานไม่ต้องมานั่งกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอแนะท าให้
สะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก การตรวจสอบเรียกดูข้อเสนอแนะต่าง ๆ ก็กระท าได้ง่ายขึ้นมาก สามารถ
รวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วและตรวจสอบได้   

  ระบบโครงการคุณภาพ (QCC, TA, ODOP) : การพัฒนางานผ่านทีมดีกิจกรรมคิวซีซี 
เป็นกิจกรรมของการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ปตท. น ากิจกรรมดังกล่าวมาใช้อย่างแพร่หลาย 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง ตามหลัก PDCA อีกทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกพนักงาน
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ให้เห็นประโยชน์ จากการวางรากฐานกิจกรรมคิวซีซีมาอย่างยาวนาน ปตท. ได้น าและพัฒนา
เครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพประเภทกลุ่ม  เพ่ือเป็นทางเลือกในการปรับปรุงงานของพนักงานขึ้น
อีก 2 เครื่องมือ ได้แก่ One Department One Project (ODOP) และ Theme Achievement 
(TA) การปรับปรุงงานเป็นทีมถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงาน (Daily Operation) ในทุกหน่วยธุรกิจ
และหน่วยสนับสนุนครอบคลุมทั่วทั้ง ปตท. 

  2.3 บทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนคณะสถิติประยุกต์   

  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหนึ่งในสี่คณะที่ก่อตั้งพร้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการจะปรับปรุง
การสถิติของชาติที่เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ 

  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มก่อตั้งในเดือนมิถุนายน  
ปี พ.ศ. 2509 เริ่มแรกยังไม่มีการรับนักศึกษาปริญญาโทแต่มีการฝึกอบรมวิชาการทางด้านสถิติ
ประยุกต์ ซึ่งเป็นงานอบรมของส านักงานสถิติแห่งชาติและมีการสอนทางด้านสถิติประยุกต์ โดยเป็น
นักเรียนของวิทยาลัยการสถิติปฏิบัติ คณะสถิติประยุกต์เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเดือนธันวาคม
ปี พ.ศ. 2510 

  ในปี พ.ศ.2516 มีการแยกสาขา ออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ สาขาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์ 
สาขาการวิจัยด าเนินงาน และสาขาประชากรศาสตร์ และปี พ.ศ. 2525 เปิดหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาประชากรและการพัฒนา ซึ่งเป็นการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกครั้งแรกของคณะสถิติ
ประยุกต์ ปี พ.ศ. 2536 เปิดปริญญาโท 2 หลักสูตรใหม่ คือ สาขาวิทยาการประกันภัยและสาขา 
การจัดการสารสนเทศ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อสาขาเป็นการจัดการระบบสารสนเทศ) ปี พ.ศ. 2538 เปิด
หลักสูตรปริญญาเอกอีก 1 หลักสูตร คือ สาขาสถิติ ปี พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรการสอนเพ่ิมอีกคือ
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาระบบ
สารสนเทศประยุกต์ ปี พ.ศ. 2546 มีการเปลี่ยนชื่อสาขาการวิจัยด าเนินงาน เป็นสาขาเทคโนโลยีการ
ตัดสินใจและการจัดการ และในปี พ.ศ. 2546 มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ 
ประกอบด้วย 7 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาเอกสถิติ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจ สาขา
วิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สาขาวิชาเอกการวิจัยเพ่ือการบริหารและการ
จัดการ สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ และสาขา
วิชาเอกการพัฒนาซอฟต์แวร์  

 ในปี พ.ศ.2552 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้งโดยมีการเปิดสอน หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการ
ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 

      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสถิติประยุกต์ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอน การฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้ตรงตามความต้องการของ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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สังคม และนโยบายการพัฒนาประเทศ  โดยมุ่งหวังที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  
มีคุณภาพในสาขาวิชานั้น ๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารการพัฒนา เพ่ิม
ศักยภาพให้องค์การอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนร่วมมือทางวิชาการกับองค์การทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนา 
องคค์วามรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วิสัยทัศน์ 
 คณะสถิติประยุกต์มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถำบัน ดังนี้ 

  1. เป็นหน่วยงานที่สร้างผู้น า ที่มีความรู้ความสามารถทางสถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2. เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล  มีสมรรถนะสูง  และมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายของประเทศ 
   
พันธกิจ 

 คณะสถิติประยุกต์มีพันธกิจหลัก ดังนี้ 
  1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นตัวจักรชิ้นหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  2. ให้บริการวิชาการและการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
นโยบำย 

 นโยบำยของกำรด ำเนินงำนของคณะสถิติประยุกต์ 
1. ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

  2. ผลิตงานวิจัยทั้งวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
   3. ให้การอบรม และบริการวิชาการแก่สังคมในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดกิจกรรม

เพ่ือให้ความรู้ หรือกระตุ้นให้ตระหนักถึงความส าคัญของศาสตร์ด้านนี้ 
   4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล
รวมทั้ง ด้านจริยธรรมและจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 
เพ่ิมจ านวนงานวิจัยตลอดจนการบริการวิชาการสู่สังคมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในการท างานของ
คณาจารย์และบุคลากรของคณะ 
     คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีหน้าที่หลัก 4 ประการ ได้แก่ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการและการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ในด้านการจัดการเรียนการสอน คณะสถิติประยุกต์มีหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถิติประยุกต์  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
จ านวน 2 หลักสูตร ได้ หลักสูตรสถิติประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ  ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีนโยบายที่จะมุ่งสู่ความเป็น World class 
University คณะสถิติประยุกต์  จึงมีภารกิจเพ่ิมขึ้นทั้งในด้านการจัดการศึกษาและด้านงานแผนและ
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พัฒนา เพ่ือให้การบริหารจัดการของคณะตอบสนองต่อนโยบายของสถาบัน คณะมีความจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุงงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะสถิติประยุกต,์ 2559) 

   2.4. แนวคิด ทฤษฎี ผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและกรณีศึกษำ 

    แนวคิด  ทฤษฎี เกี่ ย วกับประสิ ทธิภ าพ  ความหมายของประสิทธิภาพ         
    ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง
ความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการท างาน  

     รุ่งทิพย์ วุฒิคัมภีร์ (2555) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การท างาน
ให้เร็วและได้งานดีโดยสิ้นเปลืองทุนค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อย โดยมุ่งผลของการท า งานที่
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายหรือที่คาดหวังไว้เป็นหลัก  

     ประเวศน์ มหารัตน์กุล (2542) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้
คนน้อยกว่างาน แต่สามารถท างานให้ส าเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในรูปแบบของภารกิจ 
นโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ก็แล้วแต่ผลงานที่ส าเร็จได้ใช้คนและทุนพอดีกับงาน และยิ่ง
ผลงานที่ส าเร็จไดใ้ช้คนและทุนต่ ามากเท่าใดยิ่งถือว่าเกิดประสิทธิภาพได้มากเท่านั้น  

     ปริศนา มัชฌิมา , สายสุดา ปั้นตระกูล , เบญจวรรณ เหล่าประเสริฐ และ 
กฤษณ์ แซ่จึง (2555)  ได้ให้ความหมายว่าประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยใช้ทรัพยากรที่มอียู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

       อนันต์ เกตุวงศ์ (2537) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพไว้ว่าการท างานให้บัง
เกิดผลมากท่ีสุด โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเท่าที่ท าได ้   

    กำรวัดประสิทธิภำพ  
     การวัดประสิทธิภาพเป็นการวัดความสามารถที่ท าให้เกิดผลการใช้งาน และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีจ ากัดและมีคุณค่าให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การวัด
ประสิทธิภาพขององค์กร แบ่งเป็น 4 ข้อ ดังนี้  
      1. ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและประสิทธิภาพ ควรวัดได้จาก
ความสามารถขององค์กรในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายใช้วิธีวัดประสิทธิผลขององค์กรได้ 
ก็ต่อเมื่อลักษณะขององค์กร และเป้าหมายมีลักษณะตามข้อสันนิษฐาน คือ องค์กรมีเป้าหมายที่
แท้จริงมีปริมาณไม่มากจนเกินความสามารถที่เราจะวัดได้  สามารถมองเห็นและเข้าใจเป้าหมาย
เหล่านั้น ตลอดจนความสามารถขององค์กรที่จะบรรลุเป้าหมายเพียงใด  
    2. แนวคิดนอกระบบ การวัดประสิทธิภาพขององค์กรจากเป้าหมายนั้น
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยนอกองค์กรเป็นส าคัญ การวัดประสิทธิภาพจากส่วนอ่ืนขององค์กร เช่น 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการแปรปัจจัยน าเข้าให้เป็นปัจจัยน าออกจะท าให้สามารถสร้างกฎเกณฑ์ การ
วัดประสิทธิภาพเกณฑใ์หม ่ 
    3. ความสามารถขององค์กร ซึ่งเป้าหมายขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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    4. ค่านิยมเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพในเรื่องของแต่ละบุคคล ผู้ประเมินจะต้อง
มีเกณฑ์การวัด เช่น การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 
เป็นต้น  
   อนันทพันธ์  จันทพันธ์ (2555) ได้ท าการศกึษาวิจัยเรื่อง  การปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้คลังสินค้า : กรณีศึกษำโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ  
1. เพ่ือศึกษากระบวนการท างานในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 2. เพ่ือศึกษาการเพ่ิมผลผลิตภาพแรงงาน 
3. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตและการท างาน  ได้ค้นพบว่าการท างานที่ผิดพลาดเกิดจากคนหรือ
เครื่องจักร  วิธีการแก้ไขปัญหา และเครื่องมือที่น ามาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ท าให้สามารถ
ทราบขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานอย่ างละเอียดการศึกษาวิธีการท างานใน
กระบวนการท างานในแต่ละแผนกวิธีนี้ท าให้สามารถทราบขั้นตอนต่าง ๆ ทราบถึงเวลาด าเนิน
กิจกรรมระยะทางในการเคลื่อนที่ เพ่ือหาแนวการแก้ไขกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพ่ือลดขั้นตอนการท างานที่เกินความจ าเป็นและช่วยเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบการ 

    พนิดา  หวานเพ็ชร (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น : กรณีศึกษำแผนกบัญชีค่าใช้จ่ายมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1. เพ่ือ
วิเคราะห์กระบวนการท างานของแผนกบัญชีค่าใช้จ่าย ส านักงานใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 
จ ากัด ภายใต้กรอบแนวทางปฏิบัติตามหลักการไคเซ็น 2. เพ่ือน าหลักไคเซ็นมาพัฒนาและประยุกต์
กระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการท างานของแผนกบัญชีค่าใช้จ่ าย ส านักงานใหญ่ 
ให้สามารถรองรับจ านวนปริมาณเอกสารทางบัญชีที่จะเพ่ิมขึ้น จากสาขาที่เปิดใหม่อีก 9 สาขา ใน
เดือน พ.ย., ธ.ค. 2556 ด้วยการปฏิบัติงานของพนักงาน จ านวน 7 คนที่อยู่ ในปัจจุบัน โดยจ านวน
ข้อผิดพลาดต้องไม่เพ่ิมขึ้นจากเดือน ตุลาคมด้วย ได้ค้นพบว่ำแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม และ
สามารถน าหลักไคเซ็นมาพัฒนาและประยุกต์ กระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน ของแผนกค่าใช้จ่ายของส านักงานใหญ่ท าให้สามารถรองรับงานและจ านวนเอกสารเพ่ิมขึ้น 
จากจ านวน สาขาที่เปิดใหม่ 9 แห่ง  พนักงานในทีมจ านวน 7 คน  จากรายการในเดือนตุลาคม 
พฤศจิกายน  ธันวาคมก่อนปรับปรุง  เป็น 6,306 และ 8,210 รายการเพ่ิมข้ึน เท่ากับ 16.43%  และ 
51.59% ตามล าดับ ตรงตามวัตถุประสงค์  
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บทที่ 3 
วิธีกำรปรับปรุงงำน 

   ในการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนและใช้ระยะ
เวลานาน จากจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการท างาน (ดังแสดงตามรูป Flow Chart (ก)) และจะขอ
แบ่งการศึกษาวิเคราะห์ โดยน าเสนอออกเป็น 5 เรื่อง คือ 

                                                    Flow Chart 
(ก)  ขั้นตอนกระบวนงาน “การขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ” 
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 รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน       
    1. ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ และตรวจทาน
ความเรียบร้อย  จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (แนบรายงานการประชุม แนบโครงการ)   
      2. จัดส่งธุรการน าเสนอคณบดี (ผ่านเลขานุการคณะ)  
      3. เลขานุการคณะ(พิจารณาผ่านแล้ว) ส่งคืนธุรการ  
      4. ธุรการน าส่งหน้าห้องเลขาคณบดีติดสลิปลงนาม เพ่ือน าเสนอพิจารณาลงนาม 
ขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ  
    5. เลขาคณบดีตรวจความเรียบร้อย ส่งคืนธุรการ 
    6. ธุรการลงเลขทะเบียนส่งออก และจัดส่งธุรการกองกลาง  
   7. ธุรการกองกลาง น าเสนอท่าน อธิการ (ผ่าน ผอ.กองคลังฯ) เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ   
   8. ท่าน อธิการ (ผ่าน ผอ.กองคลังฯ) พิจารณาอนุมัติ   
    9. เมื่อได้รับการอนุมัติ ธุรการกองกลางจัดส่งคนืธุรการคณะสถิติประยุกต์ 
    10. ธุรการคณะสถิติประยุกต์ลงเลขทะเบียนรับ และจัดส่งเอกสารการขออนุมัติให้ 
จัดกิจกรรมส่งคืนให้แก่เจ้าของงาน  
       11. เจ้าของงานด าเนินการยืมเงินทดรองราชการ จัดเตรียมของที่ระลึกส าหรับ
วิทยากร 
   12. จองห้องบรรยายพิเศษ/ฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตฯ  
    13. ด าเนินการจัดท าบันทึกเพ่ือขอส ารองที่จอดรถส าหรับอาจารย์พิเศษ  และ
ตรวจทาน ความเรียบร้อย  
    14. จัดส่งธุรการพร้อมแนบเอกสารหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของอาจารย์พิเศษ 
      15. ธุรการน าเสนอเลขานุการคณะเพ่ือพิจารณาลงนามในบันทึกขอส ารองที่จอดรถ 
    16. เลขานุการคณะลงนามแล้วจัดส่งคืนธุรการ  
      17. ธุรการลงเลขทะเบียนส่งออก/น าส่งธุรการกองกลาง (เสนอหัวหน้ากลุ่มงานผัง
แม่บทและอาคารสถานที่) 
       18. เจ้าของงานเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะให้แก่พนักงานขับรถ/เจ้าของ
งานประสานงานกับพนักงานขับรถ รับ-ส่งอาจารย์พิเศษจากฮ่องกงรอรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
    19. ประสานพนักงานขับรถรับ-ส่งอาจารย์พิเศษจากโรงแรม เวลา 7.00 น. มาส่ง
ถึงคณะสถิติประยุกต์ เวลา 8.30 น. 
    20. เจ้าของงานเตรียมแจกเอกสารส าหรับผู้เข้าฟังบรรยายพิเศษ 
    21. จัดเตรียมอาหารว่าง/อาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าฟังบรรยายพิเศษ  
      22. ประสานกับพนักงานขับรถส าหรับรับ-ส่งอาจารย์พิเศษกลับโรงแรมที่พัก ใน
เวลา17.00 น.     
               23. ประสานกับพนักงานขับรถรับอาจารย์พิเศษจากโรงแรมที่พัก ในเวลา 7.00 น. 
ส่งสนามบินสุวรรณภูมิ 
       24. ด าเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่การเงิน เพ่ือสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
บรรยายพิเศษ รวบรวมเอกสารเป็นหมวดหมู่ใหเ้รียบร้อย 
   25. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
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  โดยจะขอน ำเสนอแนวทำงกำรวิเครำะห์ แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ดังนี้ คือ 

            3.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของหน่วยงานคณะสถิติประยุกต์        
         3.2 การวิเคราะห์งานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน 
      3.3 เป้าหมายของการปรับปรุงงาน  
       3.4 ทางเลือกเพ่ือการปรับปรุงงาน 
 3.5 ข้อเสนอแนะทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงงาน                      

  3.1 กำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันของหน่วยงำนคณะสถิติประยุกต์ 

                 ในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของหน่วยงานคณะสถิติประยุกต ์จะขอน าแนวคิด SWOT 
Analysis มาใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
               3.1.1 จุดแข็ง (Strength)  
                 จากการศึกษาระบบการบริหารงานขององค์กรที่หน่วยงานใช้ในปัจจุบันจากข้อมูล
เอกสารและผลการสัมภาษณ์ เมื่อน ามาวิเคราะหแ์ล้ว สามารถสรุปให้เห็นจุดแข็งของระบบที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันได้ ดังนี้ 
                           3.1.1.1. ด้ำนโครงสร้ำง Structure ของหน่วยงานคณะสถิติประยุกต์ มี
จุดแข็ง คือ มีการจัดแบ่งโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน  โครงสร้างขององค์กรมีความ
ยืดหยุ่น เหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และทางด้านบุคลากรของคณะสถิติประยุกต์มี
คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสถิติประยุกตอ์ย่างยิ่ง 
          3.1.1.2. ด้ำนวิสัยทัศน์ คณะสถิติประยุกต์มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน เป็นหน่วยงานที่สร้างผู้น า ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางสถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีธรรมาภิบาล มีสมรรถนะสูง และมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของ
ประเทศ  พันธกิจหลักคณะสถิติประยุกต์คือ ผลิตดุษฎีบันฑิตและมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นตัวจักรชิ้นหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้บริการวิชาการและการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
                3.1.2 จุดอ่อน (Weakness) 

                     จากการศึกษาเรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลานาน 
จากจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการท างาน ที่หน่วยงานใช้ในปัจจุบันจากข้อมูลเอกสารและผลการ
สัมภาษณ์ เมื่อน ามาวิเคราะห์แล้ว สามารสรุปให้เห็นจุดอ่อนของระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ ดังนี้ 
     3.1.2.1 ระบบ System มีจุดอ่อน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลาย
ขั้นตอนและใช้ระยะเวลานาน จากจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการท างาน ซึ่งควรต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และให้
สอดคล้องกับการแผนกลยุทธ์ 

                  3.1.2.2. ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยใน  หน่วยงานคณะสถิติประยุกต์เป็น
องค์กรที่ก่อตั้งมานานบุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ไม่มีอัตราใหม่
มาทดแทนส่งผลให้มีบุคลากรไม่เพียงพอ และทางด้านการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมภายใน
หน่วยงานยังมีไม่ต่อเนื่อง 
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    3.1.3 โอกำส (Opportunity)   

                  จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกจากข้อมูลเอกสารและผลการสัมภาษณ์เมื่อ
น ามาวิเคราะห์แล้ว พบว่าหน่วยงานคณะสถิติประยุกต์มีโอกาสที่จะน าแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ  
มาใช้ได้ ดังนี้ 
                        3.1.3.1.องค์กรสมัยใหม่ ในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์มีแรงกดดันให้บุคลากร
ขององค์กร ต้องพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งด้าน
การศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
             3.1.3.2 นโยบำยส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน ถ้ามีการเปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี ของคณะสถิติประยุกต์ จะท าให้มีจ านวนนักศึกษาสนใจมาเรียนในสัดส่วนปริมาณที่สูงขึ้น   

             3.1.4 ข้อจ ำกัด (Threat) 

      จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกจากข้อมูลเอกสารและผลการสัมภาษณ์เมื่อ
น ามาวิเคราะหแ์ล้ว พบว่าหน่วยงานคณะสถิติประยุกต์มีข้อจ ากัดที่ส าคัญที่ไม่สามารถควบคุมได้และ
เข้ามามีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ดังนี้ 

                               3.1.4.1. P-Politic เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายของทางการเมือง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยรัฐบาลอาจมีการออกนโยบายที่ส่งผลต่อการด าเนินงานหรือ
กิจกรรมภายในองค์กร เช่น ออกกฎระเบียบปฏิบัติและข้อห้ามค่อนข้างเข้มงวดในการน าศึกษาดูงาน 
หรือข้าราชการสัมมนาในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลทางอ้อมต่อกิจกรรมดังกล่าว 
              3.1.4.2. G-Globalization  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาส  และอุปสรรค
ขององค์กรเช่นเดียวกันโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อสารด้านเทคโนโลยีการขนส่ง และความ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งมองกลไกลถึงโลกาภิวัฒน์หรือแนวโน้มที่จะเกิดขี้นอันจะส่งผลถึงองค์กรได้เช่น
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผลกระทบของระบบอินเทอร์เน็ต และ
ระบบการติดต่อสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สายและระยะทางที่ไกลจากส านักงานใหญ่   กิจกรรม
การวิจัยและพัฒนาผลกระทบของการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี   

  3.2. กำรวิเครำะห์เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำงำน 

             ในการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงงานในเรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอน
และใช้ระยะเวลานานจากจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการท างาน จึงขอน าเทคนิคดังต่อไปนี้ มาใช้เป็น
กรอบการวิเคราะห์ คือ 

 1. เทคนิคการวิเคราะห์ผ่านแผนภูมิกระบวนงาน (Work Flow Analysis) 
 2. เทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเสีย (Waste Analysis)  
 3. เทคนิคการปรับปรุงงานให้ง่ายขึ้น (Work Simplification) 
  4. เทคนิคไคเซ็น (Kaizen) 
  5. เทคนิค Lean Management 
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           1. เทคนิคกำรวิเครำะห์ผ่ำนแผนภูมิกระบวนงำน (Work Flow Analysis) 
                 ในการวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงงาน เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลาย
ขั้นตอนและใช้ระยะเวลานาน จากจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการท างาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ผ่านแผนภูมิกระบวนงาน จะขอแบ่งน าเสนอออกเป็น 4  ส่วน คือ (1) แผนภูมิกระบวนงานเดิมก่อน
ปรับปรุง (2) การวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงงาน โดยจะมีการวิเคราะห์ออกเป็น การปรับปรุงใน 6 
ด้าน คือ ด้านขั้นตอน ด้านแบบฟอร์มและเอกสาร ด้านระยะเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านก าลังคน และ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (3) แผนภูมิกระบวนงานใหม่หลังปรับปรุง โดยจะน าผลการวิเคราะห์ในส่วนที่ (2) 
มาใช้ในการออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนงานใหม่ที่จะน ามาใช้ในอนาคต และ (4) สรุปเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 (1) แผนภูมิกระบวนงำนเดิม “กำรขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยำยพิเศษ” ก่อนปรับปรุงงำน 
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   (2) กำรวิเครำะห์เพื่อกำรปรับปรุงงำน 

                  (2.1) จ ำนวนขั้นตอน/กิจกรรม มีข้อเสนอแนะ คือ 
                            (2.1.1) ควรตัดกิจกรรมที ่15 ถึง 19 เพราะปัญหาหรือความสูญเสียเรื่องเวลา
และข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานที่ใช้ระยะเวลานานได้แก่ ขั้นตอนการเดินทางของเอกสารรอให้ผู้บริหาร
เซ็นอนุมัติ ขั้นตอนที่มีเจ้าหน้าที่ท างานซ้ าซ้อนกันส่งผลคือ ท าให้ผลการด าเนินงานเกิดความล่าช้า 
ดังนั้น ถ้าผู้บริหาร(ท่านอธิการบดี)มอบหมาย/มอบอ านาจให้กับหน่วยงานคณะสถิติประยุกต์(คณบดี) 
ท าหน้าที่เซ็นอนุมัตแิทนจะสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวตามข้างต้นได้มาก  
    ด้วยตำม พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินฯ การปฏิบัติราชการแทน เป็นกรณี
ผู้ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน โดยที่ผู้นั้น (ผู้มอบอ านาจ) ยังคง
ด ารงต าแหน่งและยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ (มาตรา 38-40/1 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ)  
มาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2550 มาตรา 38 อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือ การ
ด าเนินการอ่ืนที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ประกาศ  
หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน  หรือมิได้ห้าม
เรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในส่วนราชการ
เดียวกันหรือส่วนราชการอ่ืน เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้) 
(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534, ม.ป.ป.)  
                            (2.1.2) ควรรวมกิจกรรมที ่31- 33  (เริ่มจากการเขียนใบขอนุญาตใช้รถยนต์) 
และกิจกรรมที ่36 -37 เพราะควรให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ One-Stop Service หมายถึง การท างาน
ที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเรื่องเดียวกัน (พนักงานขับรถ) ผู้ให้บริการอยู่ในบุคคลเดียว 
คือการจัดให้คน ๆ เดียวท างานหลายขั้นตอนต่อเนื่องกันไป แทนที่จะแยกเป็นหลายคนท าก็จะช่วย
ลดการเคลื่อนไหวในการส่งต่องานไปยังคนถัดไป และลดเวลารองานระหว่ างขั้นตอนลงได้ การท า
เช่นนี้ช่วยให้รู้จักการท างานครบวงจร มองเห็นภาพรวมของงาน (ONE–STOP SERVICE, (ม.ป.ป.)) 

                 (2.2) จ ำนวนเอกสำร/แบบฟอร์ม มีข้อเสนอแนะ คือ 
                            (2.2.1) ยุบรวมแบบฟอร์มกิจกรรมที่ 23 และกิจกรรมที่ 24 ไว้ด้วยกัน ซึ่ง
กิจกรรมที่ 23 เป็นการจองห้อง (ผ่านเว็บไซต์)/ขอใช้อุปกรณ์โสต เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ไมโครโฟน เก้าอ้ี โต๊ะ โพเดียม ได้จัดเป็นแบบฟอร์มอยู่แล้วนั้น ควรน า
แบบฟอร์มดังกล่าวมายุบรวบเข้ากับกิจกรรมที่ 24 คือส ารองที่จอดรถ ให้กับอาจารย์บรรยายพิเศษ
ที่มาบรรยายในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยปรับเปลี่ยนจากการพิมพ์บันทึกขอส ารองที่จอดรถให้กับ
อาจารย์พิเศษ เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบฟอร์มแทน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลายิ่งขึ้น
เพราะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน 
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                  (2.3) เวลำที่ใช้ (Total Time) มีข้อเสนอแนะ คือ 
                     (2.3.1) การขจัด (Bliminate) กิจกรรมที่15-19  โดยการตัดขั้นตอนของการ
ท างานที่ไม่จ าเป็นในกระบวนงานออกแล้วจะสามารถช่วยลดเวลาที่ใช้ (Total Time) ที่จะต้องสูญ
เปล่าไมคุ่้มค่าในการท างานได้ 
      (2.3.2) ปัญหาหรือความสูญเสียเรื่องเวลาที่ใช้ (Total Time)  และขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงานที่ใช้ระยะเวลานานได้แก่ ขั้นตอนการเดินทางของเอกสารรอให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติ 
ขั้นตอนที่มีเจ้าหน้าที่ที่ท างานซ้ าซ้อนกัน ส่งผลท าให้ผลการด าเนินงานเกิดความล่าช้าดังนั้น วิธีการ
ป้องกันและแก้ไข คือ การมอบอ านาจ (  Job Empowerment) การกระจายอ านาจให้หน่วยงาน 
หรือจากผู้บังคับบัญชาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ด้วยอาศัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินฯ พ.ศ. 2534  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที ่7) พ.ศ.2550) 

 (2.4) จ ำนวนคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนงำน มีข้อเสนอแนะ คือ 
   (2.4.1) การปรับปรุงกระบวนงานให้มีคุณภาพ โดยการพยายามลดความ
สูญเสีย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจไม่จ าเป็นออกไป ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยประหยัดพลังงาน 
แรงงาน จ านวนคนที่เกี่ยวข้อง และทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงที่มีอยู่อย่างจ ากัด พนักงานต้องมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้งานที่ท ามีคุณภาพดียิ่งขึ้นและช่วยลดการสูญเสียได ้
  (2.4.2) การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจให้หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน
ในการท าหน้าที่ให้แบบเบ็ดเสร็จ จะเป็นการช่วยลดขั้นตอนของกระบวนการท างานซ้ าซ้อน และ
รวมถึงลดจ านวนผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงานนั้น ๆ ได้มาก   

                (2.5) ค่ำใช้จ่ำย มีข้อเสนอแนะ คือ 
     (2.5.1) การรวมกิจกรรม (Combine) ขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกัน  โดยมี
มาตรฐานที่ถูกต้องจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการท างาน 
                           (2.5.2) การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและรวม 
ทั้งเวลาในการท างานได้ 

  (2.6) วัสดุอุปกรณ์  มีข้อเสนอแนะ คือ 
          (2.6.1) การจัดเรียงใหม่ (Rearrange) หากว่าวิธีการแบบเดิมมีความสูญเสีย
เกิดขึ้น ไม่ว่าเกิดจากระยะทางในการหยิบใช้อุปกรณ์ของต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดความสูญเสียได้ ถ้า
ระยะทางในการหยิบใช้วัสดุอุปกรณ์อยู่กันไกลมาก เช่น โทรศัพท์  คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายเอกสาร  
เครืองปริ้นเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร  ดังนั้นควรมีการจัดเรียงใหม่ อุปกรณ์ที่ใช้บ่อยๆ  มาวางไว้ใกล้ๆ โต๊ะ
ท างาน เพ่ือความสะดวกหยิบใช้ได้ทันที                    
  (2.6.2) ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ หรือสร้างอุปกรณ์จะช่วยให้การท างานได้
ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกข้ึน และสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างานได้ 
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(3) แผนภูมิกระบวนงำนใหม่ “กำรขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยำยพิเศษ” หลังปรับปรุงงำน 
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(4) สรุปผลกำรปรับปรุงงำน 
 

หัวข้อ เดิมก่อนปรับปรุง หลังกำรปรับปรุง ประหยัดได้ 

1. จ านวนขั้นตอน/กิจกรรม 40 15 25 

2. จ านวนเอกสาร/แบบฟอร์ม 29 11 18 

3. เวลาที่ใช้ 6 วัน 6 ชม.  
20 นาท ี

1 วัน 2 ชม.  
54 นาท ี

5 วัน 4 ชม.  
  06 นาท ี  
     (5วัน3ซม.66นาที) 

4. จ านวนคนที่เก่ียวข้องใน                    
    กระบวนงาน 

44 18  26  

5. ค่าใช้จ่าย 5,577.55 577.26 5,000.29 

6. วัสดุอุปกรณ์   19 8 11 

     2. เทคนิคกำรวิเครำะห์ควำมสูญเสีย (Waste Analysis) 

            ในการวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงงานเรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอน
และใช้ระยะเวลานาน จากจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการท างานของคณะสถิติประยุกต์ จะขอน า
เทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเสียมาใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์ที่มุ่งไปที่การวิเคราะห์ความสูญเสียใน 
10 ประการ ได้แก่  (1) การเคลื่อนไหวที่ไม่มีประสิทธิภาพ (2) ของเสีย/งานผิดพลาด (3) การรอที่
นานไป (4) พัสดุคงคลังมาก  (5) การขนย้ายที่ไม่มีประสิทธิภาพ (6) ผลิตมากเกินไป (7) กระบวนการ
ยุ่งยาก (8) ความรู้ทักษะของคนที่ใช้ไม่เต็มที่ (9) งานเอกสารมาก และ (10) การใช้เวลาที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยถ้ามองจากกรอบการวิเคราะห์ความสูญเสียดังกล่าวแล้ว กล่าวได้ว่ากระบวนงานใน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนยังมีความสูญเสียในหลายเรื่อง คือ 

   (1) ปัญหาหรือความสูญเสียเรื่องของเสีย/งานผิดพลาด  ดังนั้นวิธีการป้องกันและ
แก้ไข คือ การให้ความส าคัญต่อการตรวจเช็ค/ทาน ความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง 

      (2) ปัญหาหรือความสูญเสียเรื่องเวลาและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ที่ใช้ระยะ
เวลานาน ได้แก่ ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร รอให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติ ขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่ที่
ท างานซ้ าซ้อนกันส่งผลคือ ท าให้ผลการด าเนินงานเกิดความล่าช้าดังนั้น วิธีการป้องกันและแก้ไขคือ 
การมอบอ านาจ (  Job Empowerment) การกระจายอ านาจให้หน่วยงาน หรือจากผู้บังคับบัญชา
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ให้เบ็ดเสร็จในตัว
คนเดียว 
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  3. เทคนิคกำรปรับปรุงงำนให้ง่ำยข้ึน (Work Simplification) 

                   การปรับปรุงงานให้ง่ายขึ้น (Work Simplification) คือ การท าให้ง่ายในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น กระบวนการ วิธีการ เอกสาร ระเบียบ ตลอดจนปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ ในการท างานเพ่ือให้การ
ท างานให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยในการปรับปรุงงานให้ง่ายขึ้น จะวิเคราะห์โดยใช้
หลักการที่ส าคัญ 4 ประการ คือ (1) ขจัด (Eliminate) (2) รวม (Combine) (3) ท าให้ง่ายขึ้น 
(Simplify) และ (4) ปรับเปลี่ยนใหม่ (Rearrange) ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้ 

  (1) ขจัด ข้อเสนอแนะ คือ 
      -ตัดกิจกรรมที่ 12-21 ออกเพราะขั้นตอนของกิจกรรมดังกล่าวมีปัญหา
หรือความสูญเสียเรื่องเวลาและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่ ใช้ระยะเวลานานได้แก่ ขั้นตอนการ
เดินทางของเอกสารรอให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติขั้นตอนที่มีเจ้าหน้าที่ที่ท างานซ้ าซ้อนกันส่งผลคือท า
ใหผ้ลด าเนินงานเกิดความล่าช้า ถ้าผู้บริหาร(ท่านอธิการบดี) มอบหมาย/มอบอ านาจให้กับหน่วยงาน
คณะสถิติประยุกต์(คณบดี)ท าหน้าที่เซ็นอนุมัติแทนจะสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าว  ตามข้างต้นได้
มาก (ด้วยอาศัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ พ.ศ. 2534  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับ 
ที่ 7) พ.ศ.2550) 
                      -ตัดเอกสารกิจกรรมที่ 24-30 ออกเพราะการจัดพิมพ์เป็นบันทึกเพ่ือขอ
ส ารองที่จอดรถซึ่งท าให้ขั้นตอนกระบวนงานมีระยะเวลาที่ยาวนาน เพ่ือลดการสูญเสียเวลาในการ
ปฏิบัติงานควรอยู่ในแบบฟอร์มการขอใช้ห้องทางออนไลน์ที่สถาบันมีใช้อยู่แล้ว เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว ลดเวลา ในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น 

      (2) รวม  ข้อเสนอแนะ คือ 
 -รวมกิจกรรมที่ 23 เข้ากับกิจกรรมที่ 24-30เพราะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
และสัมพันธ์กัน 
 -รวมแบบฟอร์มกิจกรรมที่ 23 (ทางออนไลน์) เข้ากับกิจกรรมที่ 24-30 
(จัดท าบันทึก/แบบฟอร์ม) เพราะสามารถช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา ลดทรัพยากรต่าง ๆ และเพ่ือเน้น
บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรในแบบฟอร์มใบเดียว  

  -รวมเจ้าหน้าที่ที่ท างานหลายจุดเข้าด้วยกันโดยใช้ One-stop Service 
เนื่องจากช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา ลดระยะทาง จะท าให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกในการรับ
บริการเกิดความสะดวกรวดเร็ว (การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามารวมใช้บริการที่เดียวกัน 
หรือส่งต่องานระหว่างกันทันที หรือเสร็จในขั้นตอน หรือจุดให้บริการเดียวกัน เช่น การยื่น
แบบฟอร์มขอรับทุน การขอหนังสือรับรอง การขอใบประมวลผลการศึกษา การขอใช้ห้องประชุม/
ห้องเรียน/ห้อง Lab งานรับใบค าร้อง/อ่ืนๆ ) 

      (3) ท ำให้ง่ำยขึน้ ข้อเสนอแนะ คือ  
          -เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานในขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีกระบวนการท างาน

ที่มีระยะเวลาที่ยาวนานโดยน าวิธีการแบบใหม่มาใช้เช่น การเพ่ิม ปรับลดที่จ าเป็น     
 -ท ามาตรฐานของแบบฟอร์มให้ชัดเจน 

   -เปลี่ยนการท างานจากกระดาษ ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  
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เช่น ท า e-Form  
 -เพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานให้มากขึ้นเพ่ือผู้ขอรับบริการได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วง่ายขึ้นในการเข้าถึงบริการ เช่น บริการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์       

   (4) ปรับเปลี่ยนใหม่ ข้อเสนอแนะ คือ  
         -ออกแบบกระบวนงานใหม่ทั้งหมด โดยน าเอาความต้องการของผู้มา
ขอรับบริการมาเป็นโจทย์ โดยให้ผู้มาขอรับบริการสามารถเข้าถึงหน่วยงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดย
ท าในรูปของ e-Service เพ่ือให้ผู้มาขอรับบริการของหน่วยงานได้จากมือถือทั้งระบบ iOS และ
ระบบ Android เป็นต้น 

  4. เทคนิคไคเซ็น (Kaizen) 

  ไคเซ็น  คือ  เทคนิคการปรับปรุงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับการท างานให้หมดไปและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอยู่เสมอ โดยเน้นการปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ไม่มีที่สิ้นสุด โดยเทคนิคไคเซ็นจะมีค าถามเพ่ือ
การปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยในการปรับปรุงง่าย ๆ จะวิเคราะห์โดยใช้หลักการ
ที่ส าคัญอยู่ 3 ข้อ คือ  “ลด  เลิก   เปลี่ยน” 

 -“ลด” คือ ฝากเอกสารไปด้วย ลดค่าใช้จ่าย 
   ลดกระดาษ การพิมพ์ส าเนาโดยน ากระดาษรีไซเคิลกลับมาใช้แทน 
 ส่งเอกสารภายในโดยใช้ซองรีไซเคิลแทน 

  -“เลิก” คือ ผู้บริหารอาจต้องพิจารณางาน/หรือรายงานที่ท าเป็นรูปเล่ม
สวยงามเป็นจ านวนมาก เพียงเพ่ือต้องการทราบเรื่องอย่างคร่าว ๆ เท่านั้นพบว่าปกรายงานช่วยเรื่อง
ความสวยงามแต่กลับไม่สะดวกในการท างานดังนั้นหากน าปกรายงานออกก็จะช่วยให้ประหยัดเวลา 
ในการท างาน ไม่ต้องเปิดดูภายในปก ประหยัดเงินได้อีกด้วย 
  -“เปลี่ยน” คือ ส่วนใหญ่วัสดุอุปกรณ์ คัตเตอร์ แม็กซ์เย็บกระดาษ กรรไกร 
ปากกา ที่ใช้มักศูญหายง่ายก็เปลี่ยนเป็นใช้สีท าเป็นสัญลักษณ์ส าหรับติดอุปกรณ์แต่ละแผนกแต่ละ
หน่วยท าให้สะดวกหาง่ายขึ้น    

     5. แนวคิด ลิน 

    แนวคิด Lean คือการเปลี่ยนจาก ความสูญเปลา (waste) ไปสูคุณคา (value) ใน
มุมมองของผูรับผลงาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อยางไมรจูบ  
   Lean แปลว่า “ผอม เพรียว บาง” ถ้าเปรียบเทียบกับคนในความหมายเชิงบวก ก็
หมายถึงคนที่มีร่างกายสมส่วน ปราศจากชั้นไขมัน แข็งแรง ว่องไวกระฉับกระเฉง 
  Lean ไมใชเรื่องของการท างานใหหนักขึ้นหรือเร็วขึ้น แตเปนการคนหาความสูญ
เปลา และเปลี่ยนใหเปนคุณคาที่ผูรับผลงานของเราตองการ 
  Lean ไมใชชุดเครื่องมือส าเร็จรูปแตเปนการผสมผสานอยางลงตัวระหวางแนวคิด 
กิจกรรม และวิธีการที่จะชวยผลักดันใหวัฒนธรรมขององคกรเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมผานการ 
พัฒนาจิตส านึกที่ดีและแนวคิดที่ถูกตองในการท างานแกพนักงานทุกระดับ 
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             หวัใจส าคัญของการท า Lean (1) ท าแตของดีออกมา (2) ท าพอดีกับความตองการ 
(3) ท าอยางมีประสิทธิภาพ  (4) ปรับใหเกิดความเทาเทียมกันในภาระงาน (ปรับเรียบการผลิต) เช่น 
ผลิตเอกสารแจกในที่ประชุม ผลิตเท่าจ านวนคนเข้าร่วมประชุม/เอกสาร(ชีท) การเรียนการสอนแจก
นักศึกษา ผลิตให้เท่าจ านวนผู้เรียน    

        สรุป จากการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน “การขอ
อนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ” ของคณะสถิติประยุกต์ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน  โดย 
ได้น าเทคนิคทั้ง 5 คือ 1.เทคนิคการวิเคราะห์ผ่านแผนภูมิกระบวนงาน (Work Flow Analysis)  
2.เทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเสีย (Waste Analysis) 3. เทคนิคการปรับปรุงงานให้ง่ายขึ้น (Work 
Simplification) 4. เทคนิคไคเซ็น (Kaizen) 5. เทคนิค Lean Management  มาใช้เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน พอสรุปได้ว่าเทคนิคที่ควรน ามาใช้เป็นแนวทางการศึกษา 
การปรับปรุงกระบวนงาน คือ  

    เทคนิค Kaizen แปลว่าการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  การท าไคเซ็นเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดแนวความคิดที่ว่า การท าไคเซ็นไม่ใช่เพ่ิมภาระแต่มุ่ง ลด เลิก และเปลี่ยน ภาระ
หรืองานที่ไม่จ าเป็น  มุ่งไปสู่วิธีอ่ืนที่เหมาะสมกว่า  
    คุณลักษณะของไคเซ็น เน้นปรับปรุงทีละเล็ก และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โดยการ
ปรับปรุงมุ่งไปสู่รายบุคคล หรือเป็นทีม 
     Kaizen คือ เครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร เป็นหลักการปฏิบัติ
ที่ส่งเสริมคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิต มีที่มาจากการปรับปรุงงานในด้านอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้ทุกงาน เพราะหลักส าคัญของไคเซ็น คือ การปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคิด วิธีการท างาน แบบที่ท าต่อเนื่องโดยไม่มีวันสิ้นสุด เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ 
ไม่ต้องใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี และไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด หรือปรับโครงสร้าง 
แต่เป็นการให้พนักงานคิดหาวิธีปรับปรุงงานของตนเอง โดยไม่ใช่การเสนอแนะ (Suggestion) ให้
บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนท า แต่เราสามารถน าข้อเสนอแนะที่ผู้อ่ืนแนะน าให้เราท า มาเป็นข้อเสนอ
ปรับปรุงงานแบบไคเซ็น Kaizen ไม่ใช่การเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการปรับปรุงเฉพาะบางจุด
เท่านั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท างานง่ายขึ้น และผู้รับบริการสะดวกขึ้น โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน  
มีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างาน และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  
   หลักส ำคัญ ๆ ของ Kaizen ประกอบด้วย  
    1. หลัก 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย ซึ่งปัจจุบันนี้
ทางคณะก็ยึดหลัก 5 ส.  ในการด าเนินการปรับปรุงกระบวนงาน 
  2. หลัก 5 Why (Why - Why Analysis) คือ การถามค าถาม 5 ครั้ง จนกว่าจะ
เข้าใจและสามารถตอบค าถามได ้ตรงตามวัตถุประสงค ์ที่แท้จริง  
  3. หลัก Visualization คือ ทุกอย่างต้องมองเห็นเช่นการมีสัญญาณแสดงความ 
ก้าวหน้าของการผลิตหรือในการท างานแต่ละวัน เพ่ือช่วยเตือนสติและควบคุมการท างานให้เสร็จ
ภายในก าหนด 
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  Kaizen เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างง่าย ๆ ไม่มีข้อจ ากัด
เรื่องพ้ืนฐานความรู้ของพนักงาน ท าได้รวดเร็ว สามารถวัดผลได้ทันทีไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ เป็น
กิจกรรมจากล่างขึ้นบนที่ท าให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์    

   3.3 เป้ำหมำยของกำรปรับปรุงงำน   

        จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพการท างานในปัจจุบัน พบว่าปัญหาหลักที่พบในการ
ท างานอยู่เสมอ คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลานาน จากจุดเริ่มต้น-
สิ้นสุดกระบวนการท างาน  ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานหลายประการ เช่น 
เกิดความล่าช้า ความซ้ าซ้อนของกระบวนงาน เกิดการสูญเปล่า ทั้งทางด้านระยะเวลา ระยะทาง 
ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และก าลังคน   

    เป้ำหมำยของกำรปรับปรุงงำน คือ  

     • การปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
และความพึงพอใจขององค์กร เจ้าของงาน ผู้ประสานงานจากงานอ่ืน ๆ (ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน 
ผู้รับบริการ) 

    • การก าจัดข้อผิดพลาด การสูญเสีย การสิ้นเปลืองในกระบวนการด้านต่าง ๆ เช่น 
ทางด้านระยะเวลา ระยะทาง ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และก าลังคน  ในการท างานน้อยที่สุดแต่เกิด
ประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด 

    • การปรับเปลี่ยนกระบวนงานหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีความสามารถในการท างานยิ่งขึ้น  เช่น One Stop Service หรือ Self Service  

    องค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้น  สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถท างานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค าว่า  
“ประสิทธิภาพ” (Efficiency) หมายถึงวิธีการท างานโดยสิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการ
ท างานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ๆ ที่ส าคัญ 3 ตัว
หลัก ดังนี้คือ 

1.  E EFFECTIVENESS (ประสิทธิผล) 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนา
หรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ พูดง่าย ๆ ชัดๆ ก็คือ ประสิทธิผล พิจารณาจากการน าผลของงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม ที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย 

  ประสิทธิผล  (Effective ) หมายถึง  ผลส าเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) 
ที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (Objective) หรือเป้าหมาย (Goal)  และเป้าหมายเฉพาะ  (Target)  ซ่ึง 
ประกอบด้วย 
        1. เป้าหมายเชิงปริมาณ จะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของผลผลิต สุดท้ายต้องการ
ที่ได้รับเมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้นลง 
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            2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานนั้น ๆ 
           3. มุ่งเน้นที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการด าเนินงานว่าได้ผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

 4. มีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจน 

 2. E EFICIENCY  (ประสิทธิภำพ)   

             ประสิทธิภาพ (Efficiency ) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่มีลักษณะดังนี้ 
      1. ประหยัด  (Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร
(Resources)   และประหยัดเวลา  (Time)        
              2. เสร็จทันตามก าหนดเวลา  (Speed)  
              3. คุณภาพ (Quality)  โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือ
วัตถุดิบ มีการคัดสรรอย่างดีมีกระบวนการด าเนินงาน กระบวนการผลิต (Process) ที่ดีและมีผลผลิต 
(Output) ที่ดี  ประสิทธิภาพ =  ผลงาน (output) : ทรัพยากร (Input) 
            ดังนั้น  การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการด าเนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว มี
คุณภาพของงานซึ่งเป็นกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด 

3. P RODUCTIVITY (กำรเพิ่มผลผลิต/ผลิตภำพ)                            

  ควำมหมำยของกำรเพิ่มผลผลิต 

    การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) ได้มีผู้ให้ความหลากหลายแตกต่างกันไป เช่นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน การผลิต การเพิ่มปริมาณผลผลิตเป็นต้น ซึ่งความหมายการเพ่ิมผลผลิตสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 แนวคิด คือ 
   1. กำรเพิ่มผลผลิตตำมแนวคิดทำงวิทยำศำสตร์  หมายถึงอัตราส่วนระหว่างปัจจัยการ
ผลิตที่ใช้ไป  

 2. กำรเพิ่มผลผลิตตำมแนวคิดทำงเศรษฐกิจและสังคม หมายถึงการที่จะหาทางปรับปรุง
สิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยมีความเชื่อว่าเราสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ในวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้และ
วันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ ซึ่งเป็นความส านึกในจิตใจ (Consciousness of Mind)  เป็นความสามารถ
หรือพลังความก้าวหน้าของมนุษย์ที่จะแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอ ทั้งเรื่องของการ
ประหยัดทรัพยากรพลังงานและเงินตราที่ต้องร่วมมือปรับปรุงเร่งรัดการเพ่ิมผลผลิตในทุกระดับ เพ่ือ
หาความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม 

   3.4  ทำงเลือกเพื่อกำรปรับปรุงงำน  จากการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการ
ปรับปรุงกระบวนงาน “การขอนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ” ของคณะสถิติประยุกต์  ซึ่งได้น า
แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม  น ามาใช้เป็นกรอบการศึกษาวิเคราะห์
แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงขอน ามาเป็นแนวทางเพ่ือ
การออกแบบทางเลือกต่าง ๆ ของกระบวนการปรับปรุงงาน โดยขอน าเสนอ 2 ทางเลือก คือ  
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   ก.  กำรเสนองำนด้วยตนเอง 
    ข.  กำรลดขั้นตอนกระบวนงำน โดยวิธี “กำรมอบอ ำนำจ” (ด้วยอาศัย 
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550) 

 ก. กำรเสนองำนด้วยตนเอง 
      1. ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ และตรวจทานความ
เรียบร้อยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแนบ (รายงานการประชุม แนบโครงการ)  
   2. น าเสนอคณบดี (ผ่านเลขานุการคณะ)  
  3. จัดส่งหน้าห้องเลขาคณบดี ติดสลิปลงนาม เพ่ือน าเสนอพิจารณาลงนามขออนุมัติจัด
กิจกรรมบรรยายพิเศษ 
  4. เลขาคณบดีตรวจความเรียบร้อย จัดส่งธุรการลงเลขทะเบียนส่งออก  และน าส่ง
ธุรการกองกลาง เพ่ือน าเสนอท่าน อธิการ (ผ่าน ผอ.กองคลังฯ) เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
  5. ประสานติดตามเรื่อง (การขออนุมัติ) กับธุรการกองกลางในการขออนุมัติให้จัด
กิจกรรม/ขอรับเรื่องคืน จัดส่งเรื่องให้ธุรการคณะสถิติประยุกต์ลงเลขทะเบียนรับ 
  6. เจ้าของงานด าเนินการยืมเงินทดรองราชการ จัดเตรียมของที่ระลึกส าหรับวิทยากร  
จองห้องบรรยายพิเศษ ขอใช้อุปกรณ์โสตฯ 
  7. ด าเนินการจัดท าบันทึกเพ่ือขอส ารองที่จอดรถส าหรับอาจารย์พิเศษ  และตรวจทาน
ความเรียบร้อย น าเสนอเลขานุการคณะเพ่ือพิจารณาลงนาม ในบันทึกขอส ารองที่จอดรถ พร้อมแนบ
เอกสารหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของอาจารย์พิเศษ 
      8. จัดส่งธุรการลงเลขทะเบียนส่งออก/น าส่งธุรการกองกลาง เพ่ือเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน
ผังแม่บทและอาคารสถานที่ 
  9. เจ้าของงานเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะ ให้แก่พนักงานขับรถเพ่ือรอรับ 
อาจารย์พิเศษจากฮ่องกง ทีส่นามบินสุวรรณภูมิมาส่งโรงแรมที่พัก  
    10. ประสานกับพนักงานขับรถส าหรับรับ-ส่งอาจารย์พิเศษจากโรงแรม เวลา 7.00 น. 
มาส่งถึงคณะสถิติประยุกต์ เวลา 8.30 น.   
  11. เจ้าของงานเตรียมแจกเอกสารส าหรับผู้เข้าฟังบรรยายพิเศษ/ประสานจัดเตรียม
อาหารว่าง/อาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าฟังบรรยายพิเศษ 
                 12. ประสานกับพนักงานขับรถ เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์พิเศษกลับโรงแรมที่พัก เวลา 
17.00 น.   
  13. ประสานกับพนักงานขับรถรับ-ส่งอาจารย์พิเศษ จากโรงแรมที่พัก เวลา 7.00 น. 
ส่งทีส่นามบินสุวรรณภูมิ   
     14. ด าเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่การเงิน เพ่ือสรุปค่าใช้จ่ายหลังจากการจัด
กิจกรรมบรรยายพิเศษ รวบรวมเอกสารเป็นหมวดหมู่เรียบร้อย    
   15. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
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   ข. กำรลดขั้นตอนกระบวนงำน โดยวิธี “กำรมอบอ ำนำจ” (ด้วยอาศัย ตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550)    

             1. ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ และตรวจทาน
ความเรียบร้อย (การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน แนบรายงานการประชุม แนบโครงการ)   
      2. ส่งธุรการน าเสนอคณบดี (ผ่านเลขานุการคณะ)  
      3. เลขานุการคณะพิจารณาผ่านแล้วส่งคืนธุรการ  
    4. ธุรการน าส่งหน้าห้องเลขาคณบดี ติดสลิปลงนาม เพ่ือน าเสนอพิจารณาลงนาม
อนุมัติจัดกิจกรรมพิเศษ  
    5. เลขาคณบดีตรวจความเรียบร้อยส่งคืนธุรการ     
    6. เมื่อได้รับการออนุมัติเรียบร้อย ธุรการส่งเอกสารการขออนุมัติจัดกิจกรรม
บรรยายพิเศษให้เจ้าของงาน  
       7. เจ้าของงานด าเนินการยืมเงินทดรองราชการ จัดเตรียมของที่ระลึก ส าหรับ
วิทยากร และจองห้องบรรยายพิเศษ/ฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตฯ  
       8. ด าเนินการจัดท าบันทึกเพ่ือขอส ารองที่จอดรถส าหรับอาจารย์พิเศษ ตรวจทาน  
ความเรียบร้อย  
    9. จัดส่งธุรการพร้อมแนบเอกสารหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของอาจารย์พิเศษ 
     10. ธุรการน าเสนอเลขานุการคณะเพ่ือพิจารณาลงนามในบันทึกขอส ารองที่จอดรถ    
                    11. เลขานุการคณะลงนามแล้วจัดส่งธุรการ  
      12. ธุรการลงเลขทะเบียนส่งออก/น าส่งธุรการกองกลาง (เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน 
ผังแม่บทและอาคารสถานที่) 
       13. เจ้าของงานเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะให้แก่ พนักงานขับรถ/
เจ้าของงานประสานงานกับพนักงานขับรถ รับ -ส่งอาจารย์พิเศษจากฮ่องกงรอรับที่สนามบิน 
สุวรรณภูม ิ
    14. ประสานกับพนักงานขับรถรับ-ส่งอาจารย์พิเศษจากโรงแรม เวลา 7.00 น. มา
ส่งถงึคณะสถิติประยุกต์ เวลา 8.30 น. 
    15. เจ้าของงานเตรียมแจกเอกสารส าหรับผู้เข้าฟังบรรยายพิเศษ 
    16. จัดเตรียมอาหารว่าง/อาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าฟังบรรยายพิเศษ  
    17. ประสานกับพนักงานขับรถส าหรับรับ-ส่งอาจารย์พิเศษกลับโรงแรมที่พัก เวลา 
17.00 น. และรับอาจารย์พิเศษจากโรงแรมท่ีพัก ในเวลา 7.00 น. ส่งสนามบินสุวรรณภูมิ 
      18. ด าเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่การเงิน  เพ่ือสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
บรรยายพิเศษ 
   19. รวบรวมเอกสารต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย   
   20. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
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ตำรำงท่ี 3.2 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละทำงเลือก 

ทำงเลือก ข้อดี ข้อเสีย 

ก. กำรเสนองำนด้วยตนเอง 

  

 

กำรเสนองำนด้วยตนเอง  

        ท าให้ช่วยลดระยะเวลา และ
ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานให้
สั้นลง ลดการสูญเสีย การสิ้นเปลือง
ในด้านต่าง ๆ ได้เช่น 

- ด้านระยะวลา ระยะทาง ค่าใช้จ่าย  
  วัสดุอุปกรณ์  

- ลดขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร 
  รอให้ผู้บริหารพิจารณา (เซ็นอนุมัต)ิ 

- ลดขั้นตอนทีม่ีเจ้าหน้าที่ที่ท างาน 
  ซ้ าซ้อน 

- ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เกิด 
  ความล่าช้า 
- เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ   
  มากยิ่งขึ้น 

- ในช่วงระยะเวลาของการ 
  พิจารณา(การตัดสินใจ)ของ 
  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
  ไม่มากนัก 

- ด าเนินการยื่นเอกสารด้วย 
  ตนเอง (เจ้าของงาน) 
   
   

 

ข. กำรลดขั้นตอน
กระบวนงำน โดยวิธี “กำร
มอบอ ำนำจ” (ด้วยอาศัย 
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ พ.ศ. 
2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550)    

กำรลดขั้นตอนกระบวนงำน โดยวิธี 
“กำรมอบอ ำนำจ”    

       คือ เป็นการกระจายอ านาจ
ความรับผิดชอบและการตัดสินใจ 
ช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ 
สั้นลงได้ ช่วยลด การสูญเสีย การ
สิ้นเปลือง ด้านต่าง ๆ ได้เช่น  
- ด้านระยะวลา ระยะทาง ค่าใช้จ่าย  
  วัสดุอุปกรณ์  

- ลดขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร   
  รอให้ผู้บริหารพิจารณา (เซ็นอนุมัต)ิ 

 

 

-การลดขั้นตอนการไม่ผ่านการ 
 พิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
 ผู้บริหาร ท าให้ทราบความ  
 เคลื่อนไหวของงานๆ น้อยลง 
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ทำงเลือก ข้อดี ข้อเสีย 

 - ลดขั้นตอนทีม่ีเจ้าหน้าที่ที่ท างาน   
  ซ้ าซ้อน   

- ไมส่่งผลให้การด าเนินงาน 
  เกิดความล่าช้า  

- ลดขั้นตอนระยะเวลา การพิจารณา 
  ของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร   
- เกิดความคุ้มค่าและความรวดเร็ว        
- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  ยิ่งขึ้น 

 

 

3.5 ข้อเสนอแนะทำงเลือกที่เหมำะสมในกำรปรับปรุงงำน 

        -ทางเลือก ก. การเสนองานด้วยตนเองเป็นการลดขั้นตอน การสูญเสีย การสิ้นเปลือง
ในด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านระยะวลา ระยะทาง ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์  ลดการท างานของเจ้าหน้าที่ที่
ท างานซ้ าซ้อน ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการท างานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุด (ใช้ระยะเวลาที่ลดลง) 

 -ทางเลือก ข. การลดขั้นตอนกระบวนงาน โดยวิธี “การมอบอ านาจ” (ด้วยอาศัยตาม
มาตรา ๓๘- ๔๐/๑ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ มาตรา ๓๘ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๕๐) 

          การปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลานาน จากจุดเริ่มต้น -สิ้นสุด
กระบวนการท างาน ทางเลือก โดยวิธี “การมอบอ านาจ”  ให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นการลดขั้นตอน 
การสูญเสีย การสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านระยะวลา ระยะทาง ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์  การ
ท างานของเจ้าหน้าที่ที่ท างานซ้ าซ้อน  ลดระยะเวลาของการพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
และยังช่วยลดขั้นตอนกระบวนงานให้สั้นลง ก่อให้เกิดความคุ้มค่า มีความสะดวกรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพในการท างานยิ่งขึ้น (มีกระบวนงานทีส่ั้นลง ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลง) 
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          บทที ่4 

 สรุปและข้อเสนอแนะ  

4.1 สรุป  

           ในการปรับปรุงงานเรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนและใช้ระยะ
เวลานานจากจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการท างาน มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงงาน คือ 1. เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ของกระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลานาน จาก
จุดเริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการท างาน 2. เพ่ือวิเคราะห์หาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. เพ่ือเสนอแนะวิธีการ การศึกษาวิเคราะห์แนวทาง
และวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน “การขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ” ของคณะสถิติประยุกต์ 
และน าไปพัฒนาใช้ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต 

           ผลกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่าจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของ  
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลานานจากจุดเริ่มต้น -สิ้นสุดกระบวนการ
ท างาน โดยได้น าแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านขั้นตอนการท างานที่ลดลง ระยะเวลาที่ลดลง และค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่ลดลง 

             ผลกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่าจากการศึกษาวิเคราะห์หาวิธีการใหม่ ๆ 
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนงาน  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดน้ าวิธีการใหม่ ๆ มา
ใช้ในการปรับปรุงงานได้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (ภายใต้เงื่อนไข การจ ากัดขอบเขตอยู่ในระดับ
ผลผลิต  ซึ่งมีข้ันตอนและกระบวนงานที่ลดลง) 

             ผลกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่าจากการศึกษาเพ่ือเสนอแนะวิธีการ เรื่อง 
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน “การขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยาย
พิเศษ” ของคณะสถิติประยุกต ์โดยได้น าแนวทางวิธีการปรับปรุงพัฒนางานไปใช้ได้อย่างหมาะสมใน
อนาคต  และยังสามารถน าแนวคิดและวิธีการปรับปรุงงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลไปยัง
กระบวนงานอื่น ๆ ได ้  

4.2. ข้อเสนอแนะ 

        4.2.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 

                   เพ่ือให้หน่วยงานได้มีการน ากระบวนงานใหม่ไปใช้ประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน ผู้
ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
            1. ผู้บริหารควรมีนโยบายที่จะน ากระบวนงานใหม่มาทดแทนกระบวนงานแบบเดิม
อย่างจริงจัง 
  2.การปฏิบัติงานตามแนวทางของไคเซ็นนั้น  จะมีประสิทธิภาพได้จะต้องได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร ทั้งระดับผู้บริหารองค์กร และระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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รวมทั้งต้องมีการท างานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ผู้บริหารเอง
ก็จะต้องให้ความส าคัญและออกเป็นแนวนโยบายขององค์กร 
          3.ควรมีทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานต้องมีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถ
จัดการปัญหาการด าเนินงานที่มีความซ้ าซ้อน หลากหลายขั้นตอน ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่
ชัดเจน ก่อนมีการถ่ายทอดสู่ระดับล่าง  
  4. ควรยกเลิกเอกสารและแบบฟอร์มที่ไม่จ าเป็น หรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์                 
 5. ในอนาคตควรมีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และควรมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

    4.2.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำต่อไป 

                  เพ่ือให้กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 
            1. ควรน าแนวคิดและเทคนิคการปรับปรุงงานมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์  เพ่ือ
หาทางปรับปรุงขั้นตอน เอกสารและแบบฟอร์ม ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ก าลังคนที่ใช้ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ โดยจะต้องมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
          2. กระบวนงานอ่ืน ๆ  ที่ส าคัญ ๆ ภายในหน่วยงานควรที่จะมีการน าแนวคิดและ
เทคนิคการปรับปรุงงานมาใช้ เพ่ือที่จะหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้น 
           3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจหลังจากที่มีการน ากระบวนงานใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือ 
ทีจ่ะน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดต่อไป 
                   4. ในอนาคตระยะยาว ควรปรับปรุงให้กระบวนงานสามารถท างานได้บนออนไลน์ 
ซึ่งจะท าให้สามารถท างานได้ทุกที่และทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการท างานสมัยใหม่ที่มุ่งปรับ
ระบบราชการให้เป็น e-Government     
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. 2534 

    

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
 ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534  

เป็นปีท่ี 46 ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
          โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 

 

          มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534 
 

          มาตรา 2
(1)  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

          มาตรา 3 ใหย้กเลิก 
          (1) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 218 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน   พ.ศ. 2515 
          (2) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 310 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม   พ.ศ. 2515 
          (3) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 218  ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2515 พ.ศ. 
2517 
          (4) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 218  ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2515 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2517 
          (5) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 218  ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2515 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2517 
          (6) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 218  ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2515 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2519 
          (7) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 22 ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 
          (8) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 218 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2515 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2522 
          (9) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัท่ี 48   เร่ือง แกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวติั  
ฉบบัท่ี 218 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน  พ.ศ. 2515 ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2534 
 

          มาตรา 4  ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ดงัน้ี 
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ส่วนที ่1 
การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

    

 

          มาตรา 7  ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดงัน้ี 
          (1) ส านกันายกรัฐมนตรี 
          (2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
          (3) ทบวง ซ่ึงสงักดัส านกันายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
          (4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดส านัก  
          นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
         ส านกันายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
          ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 

          มาตรา 8  การจดัตั้งหรือยบุส่วนราชการตามมาตรา 7 ใหต้ราเป็นพระราชบญัญติั 
          การจดัตั้งทบวงโดยใหส้งักดัส านกันายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงใหร้ะบุไวใ้นพระราชบญัญติัดว้ย 
          การจดัตั้งกรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม่สังกดัส านักนายกรัฐมนตรี   
          กระทรวง หรือทบวง ใหร้ะบุการไม่สงักดัไวใ้นพระราชบญัญติัดว้ย 
          การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเลขานุการรัฐมนตรี กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุอ านาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการไวใ้นพระราช
กฤษฎีกาดว้ยให้ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและส านักงบประมาณร่วมกนัเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายใน และในการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละส่วนราชการตามวรรคส่ี 
ในการเสนอ ความเห็นดังกล่าว ให้ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนจัดอัตรา ก าลงั และส านัก
งบประมาณจดัสรรเงินงบประมาณใหส้อดคลอ้งเสนอไปในคราวเดียวกนั แต่ถา้เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน
ของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัในทบวงมหาวิทยาลยั ให้ส านกังบประมาณเป็นผูเ้สนอความเห็นและจดัสรรเงิน
งบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี                            
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หมวด 5 
การปฏบิัตริาชการแทน 

    

          มาตรา 38  อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมติั การปฏิบติัราชการหรือการด าเนินการอ่ืน ท่ีผูด้  ารง
ต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีนเร่ืองใด ถา้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิได้
ก าหนดเร่ืองการมอบอ านาจไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หรือมิไดห้้ามเร่ืองการมอบอ านาจไว ้ผูด้  ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบ
อ านาจใหผู้ด้  ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบติัราชการแทนได ้ดงัต่อไปน้ี 
          (1) นายกรัฐมนตรีอาจมอบอ านาจใหร้องนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
          (2) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง ปลดักระทรวง อธิบดี หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่า หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั 
          (3) รัฐมนตรีวา่การทบวงอาจมอบอ านาจใหรั้ฐมนตรีช่วยวา่การทบวง ปลดัทบวง อธิบดี หรือหัวหนา้ส่วน
ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่า หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั 
          (4) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอาจมอบอ านาจให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผูช่้วยปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี อธิบดี หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั 
          (5) ปลดักระทรวงอาจมอบอ านาจให้รองปลดักระทรวง ผูช่้วยปลดักระทรวง อธิบดี หรือผูด้  ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั 
         (6) ปลดัทบวงอาจมอบอ านาจใหร้องปลดัทบวง ผูช่้วยปลดัทบวง อธิบดี หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า หรือ          
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
          (7) อธิบดีหรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอ านาจให้รองอธิบดี  ผูช่้วยอธิบดี ผูอ้  านวยการกอง 
หวัหนา้กอง หวัหนา้ส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั 
          (8) ผูอ้  านวยการกอง หัวหน้ากอง หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง หรือผูด้  ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้ขา้ราชการในกองหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกองหรือส่วนราชการตามมาตรา 
31 วรรคสอง ไดต้ามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด 
          (9) ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจมอบอ านาจให้รองผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวดั นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าอ าเภอ 
         (10) นายอ าเภออาจมอบอ านาจใหป้ลดัอ าเภอ หรือหวัหนา้ส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
         (11) ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภออาจมอบอ านาจให้ปลดัอ าเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าอ าเภอ 
         (12) หวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดัอาจมอบอ านาจให้หัวหนา้ส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือหัวหนา้
ส่วนราชการประจ าก่ิงอ าเภอ 
         (13) ผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนนอกจาก (1) ถึง (12) อาจมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนไดต้ามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรี
ก าหนด 
          การมอบอ านาจของปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลดัทบวง ในฐานะหัวหน้าส่วน
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ราชการส านกังานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลดักระทรวง หรือส านักงานปลดัทบวง หรือการมอบ
อ านาจของหัวหนา้ส่วนราชการซ่ึงข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 15 ให้น าความใน (7) มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 
          การมอบอ านาจตามมาตราน้ีใหท้ าเป็นหนงัสือ 
          คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดให้มีการมอบอ านาจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เง่ือนไขในการมอบอ านาจใหผู้ม้อบอ านาจหรือผูรั้บมอบอ านาจตามวรรคหน่ึงตอ้งปฏิบติัก็ได ้
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