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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวกับการดําเนิ นการด้านเอกสารที่ ล่าช้า
2) ปรับปรุ ง FLOW ของการเบิกจ่ายทุนการศึกษา เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ 3) ลดกระบวนการเบิกจ่ายที่ซับซ้อน
4) ลดระยะเวลาการดําเนินการด้านเอกสาร โดยมีตวั อย่าง หรื อรู ปแบบที่ชดั เจน 5) นําเสนอแนวทาง หรื อทางเลือกต่าง
ๆ ที่ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการ โดยการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจเก็บข้อมูลขั้นตอนการ
ดําเนิ นการกระบวนการเบิ กจ่ ายทุ นการศึ กษา สถานศึ กษา ABC ของปี พ.ศ. 2562 ซึ่ งดําเนิ นการเก็บข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา โดยอาศัยหลักการต่าง ๆ ทางโลจิสติกส์ อาทิเช่น การศึกษา
การเคลื่อนไหว (Motion Study) หลักการ 3MU หลักการ ECRS และ Arena Simulation Software ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อทําการปรับปรุ ง
ผลการวิจยั ได้ทาํ การปรั บปรุ งแก้ไขกระบวนการดําเนิ นการเบิ กจ่ายทุนการศึกษา ส่ งผลให้การดําเนิ นการ
เบิ กจ่ ายทุ นการศึ กษา โดยตัดขั้นตอนกระบวนการที่ ไม่ มีความจําเป็ น ปรั บเปลี่ ยนการดําเนิ นการที่ คล้ายคลึ งกัน
มาไว้ในหน่วยงานเดียว ส่ งผลให้บุคลากรสามารถดําเนิ นการได้ง่าย และรวดเร็ วขึ้น ลดระยะเวลาดําเนิ นการและความ
ซับ ซ้อ น ซึ่ งส่ งผลให้ความผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้ นในการดําเนิ นการด้านเอกสารลดน้อ ยลง ซึ่ งยังสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของนักศึกษา และผูป้ กครองได้ดีข้ ึนกระบวนการดําเนิ นการเบิกจ่ายทุนการศึกษา สถานศึกษา ABC
ก่อนปรับปรุ งมีเอกสารเบิกจ่ายทุนการศึกษา เข้าสู่ ระบบ (Number In) จํานวน 59 งาน สามารถดําเนิ นการเสร็ จสิ้ น
(Number Out) 6 งาน ภายหลังปรับปรุ งเอกสารเบิกจ่ายทุนการศึกษา เข้าสู่ ระบบ (Number In) จํานวน 61 งาน
สามารถดําเนิ นการเสร็ จสิ้ น (Number Out) เพิ่มขึ้นเป็ น 15 งาน คิดเป็ นร้อยละ 60 ระยะเวลารอคอย (Wait Time) ก่อน
ปรับปรุ ง สู งถึง 9,853.55 นาที ภายหลังปรับปรุ งระยะเวลารอคอย (Wait Time) ลดลงเหลือ 9,061.55 นาที คิดเป็ นร้อย
ละ 8.04 และระยะเดินทางส่ งต่อ (Transfer Time) ก่อนปรับปรุ ง สู งถึง 170 นาที ภายหลังปรับปรุ งระยะเดินทางส่ งต่อ
(Transfer Time) ลดลงเหลือ 45 นาที คิดเป็ นร้อยละ 73.53
คําสํ าคัญ: ลีน, เพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ, ECRS

ABSTRACT
The purpose of this research was to 1) study the problems related to delayed document processing
2) improve the flow of scholarship disbursements in order to be effective. 3) Reduce complex disbursement
processes. 4) Reduce document processing time. With examples or clear formats. 5) Propose guidelines or
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

หน้า 1231

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

alternatives that can increase operational efficiency. This research is a survey research, collecting data on
procedures for the process of disbursement of educational institutions for ABC of the year 2562, which are
collected from relevant agencies in the process of disbursement of scholarships. Based on various logistical
principles, such as Motion Study, 3MU Principles, ECRS Principles and Arena Simulation Software for data
analysis for improvement.
The research results have improved the scholarship disbursement process, resulting in the disbursement of
the scholarship. By cutting unnecessary process steps Change similar operations into one department Resulting in
personnel being able to proceed easily And faster Processing time And reduce complexity Which results in fewer
errors in document processing Which can also meet the satisfaction of students The process of disbursement of
educational scholarships for ABC Schools before the improvement has 59 scholarship disbursements into the
system (Number In). The work can be completed (Number Out). 6 tasks after document updating Disbursement of
the amount of scholarships into the system (Number In) of 61 jobs can be completed (Number Out) increased to 15
jobs, representing 60 percent. Wait time before the update up to 9,853.55 minutes after the update. Wait Time
reduced to 9,061.55 minutes, equivalent to 8.04% and Transfer Time before the update up to 170 minutes. After the
adjustment of the Forward Time reduced to 45 minutes, representing 73.53 percent
Keywords: Lean, Process Optimization, ECRS
1. บทนํา
กระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา เป็ นกระบวนการที่มีข้ นั ตอนการดําเนิ นการค่อนข้างมาก มีความซับซ้อน
รวมถึงใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการมากถึงประมาณ 40 วัน จึ งจะเสร็ จสิ้ นกระบวนการ เนื่ องมาจากการส่ งต่องาน
ระหว่างหน่วยงานไม่เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ก่อให้เกิดความสู ญเปล่า ซึ่ งมีผลทําให้การทํางานไม่สามารถดําเนิ นการได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาทิเช่น จํานวนงานที่สาํ เร็ จน้อย เกิดความล่าช้าไม่สามารถดําเนิ นการได้ตามกําหนด งานค้าง
การตรวจสอบ การส่ งต่อ การรอคอย ซึ่ งล้วนเป็ นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า
จากการศึ ก ษากระบวนการดํา เนิ น การ พบว่ า ในแต่ ล ะปี การศึ ก ษาจะต้อ งมี ก ารดํา เนิ น การเบิ ก จ่ า ย
ทุนการศึกษา ปี การศึกษาละ 2 ภาคเรี ยน ได้แก่ ภาคเรี ยนที่ 1 และ ภาคเรี ยนที่ 2 โดยกระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา
มีข้ นั ตอนดําเนิ นการมากถึง 77 ขั้นตอน ซึ่ งการดําเนิ นการเบิกจ่ายทุนการศึกษาล่าช้า ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในการตรวจสอบคุณสมบัตินกั ศึกษา อาทิเช่น ผลการเรี ยนและจํานวนหน่ วยกิต เพื่อดําเนิ นการเบิกจ่าย
ทุนการศึกษาตามข้อกําหนดของสถานศึกษา เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถตรวจสอบผลการเรี ยนของนักศึกษาได้
รวมถึงนักศึกษาไม่สามารถทราบผลการเรี ยนได้ตามช่วงเวลาที่ได้มีการกําหนดไว้ในปฎิทินการศึกษา
จากการศึกษาปั ญหา การส่ งต่องานและการรอคอยจึ งเป็ นประเด็นหลักในการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุหรื อ
ปั จจัยที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งส่ งผลต่อกระบวนการไหล โดยนําแนวคิ ดและเครื่ องมื อของลี นมาประยุกต์ใช้ในการปรั บปรุ ง
กระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษาของสถานศึกษา ABC เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการดําเนินการโดยรวม
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนิ นการด้านเอกสารที่ล่าช้า
2. เพื่อปรับปรุ ง FLOW ของการเบิกจ่ายทุนการศึกษา เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อลดกระบวนการเบิกจ่ายที่ซบั ซ้อน
4. เพื่อลดระยะเวลาการดําเนิ นการด้านเอกสาร โดยมีตวั อย่าง หรื อรู ปแบบที่ชดั เจน
5. เพื่อนําเสนอแนวทาง หรื อทางเลือกต่าง ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินการ
3. การดําเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้มีข้ นั ตอนการดําเนิ นงานดังนี้
3.1 แนวทางในการแก้ไขปั ญหา โดยนําหลักการ 5W 1H (Who, What, Where, Why, When, How) มาใช้ใน
การวิเคราะห์หาสาเหตุของงานที่เกิดปั ญหาโดยการใช้เทคนิ คการตั้งคําถาม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปั ญหา
และการเสนอแนวทางอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพได้มากยิง่ ขึ้น
ตารางที่ 3.1 การตั้งคําถามเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการดําเนินการ
What
When
Where
Why
Who
How

คําถาม
อะไรทําให้การดําเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษา ใช้
เวลานาน
การส่ งเอกสารไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลา
เท่าไร?
ความผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารเกิดขึ้นในขั้นตอนไหน?
ทําไมขั้นการดําเนินการถึงซับซ้อน?
ส่ วนใดของกระบวนการดําเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษา
เป็ นผูก้ ่อให้เกิดปัญหาความล่าช้า?

สามารถดําเนินการด้านเอกสารให้เร็วขึ้นได้อย่างไร?

ปัญหา
การดําเนินการมีข้นั ตอนมาก และซับซ้อน รวมถึงจํานวน
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ มากเกินความจําเป็ น
ไม่มีเวลาที่แน่นอน เนื่องจากมีหลายปัจจัย
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีแนวทางการทํางาน แตกต่างกัน
เป็ นการดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน จึงมีข้นั ตอนและ
เอกสารประกอบค่อนข้างมาก
ระบบขาดความเสถียร ไม่สามารถพิมพ์เอกสารตรวจสอบ
สถานะการเงินของนักศึกษารายบุลคลจากระบบ รวมถึง
ภาระงานที่ค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ส่ งผล
ให้ การพิจารณา และลงนามอนุมตั ิ รวมถึงเกิดความล่าช้า
ยังไม่ชดั เจนเนื่องจากมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง

3.2 ใช้หลักการ ECRS มาปรั บปรุ งวิธีการทํางานของแผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process
Chart) ประกอบด้วย การขจัด (Eliminate) การร่ วมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) การทําให้ง่าย (Simplify)
วิ เ คราะห์ ข้ ัน ตอนของการเคลื่ อ นไหวในการปฏิ บ ัติ ง าน ซึ่ งเป็ นหลัก การที่ ช่ ว ยการลดความสู ญ เปลาได้อ ย่า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ทํา ให้ ก ารดํา เนิ น การต่ า ง ๆ เป็ นไปได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง
(Continuous Flow) โดยปราศจากการติดขัด การอ้อม การย้อนกลับ การรอคอย
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รู ปที่ 3.2 กระบวนการดําเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษา

รวบรวมรายละเอียดกระบวนการเบิ กจ่ ายทุ นการศึกษา ของสถานศึกษา ABC ตั้งแต่เริ่ มต้นกระบวนการ
จนเสร็ จสิ้ นกระบวนการ จัดทําแผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) ของกระบวนการเบิกจ่าย
ทุนการศึกษา วิเคราะห์ความสู ญเปล่า 7 ประการ เพื่อวิเคราะห์ความสู ญเปล่าในกระบวนการด้วยหลักการลีนพร้อมทั้ง
บันทึ กข้อมูลด้านเวลาของกิ จกรรมหลัก และกิ จกรรมย่อย และเวลารวม โดยแบ่ งกระบวนการหลักๆ ออกเป็ น 4
กระบวนการ ดังนี้

รู ปที่ 3.3 กระบวนการบันทึกขออนุมตั ิรายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา
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รู ปที่ 3.4 กระบวนการประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา ของสถานศึกษา

รู ปที่ 3.5 กระบวนการบันทึกขอข้อมูลเบิกจ่ายทุนการศึกษา
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รู ปที่ 3.6 กระบวนการบันทึกเบิกจ่ายทุนการศึกษา

3.3 แผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นเหตุ และผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือเบื้องต้นในการหาสาเหตุของปั ญหา ซึ่ งระดับของปั ญหาสามารถแบ่งย่อยลงไปได้ และจะ
ทําให้มองเห็นภาพขององค์ประกอบทั้งหมด ที่จะเป็ นสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 3.3 แผนภูมิกา้ งปลา (Fishbone Diagram)

3.4 ปรับปรุ งกระบวนการที่มีความสู ญเปล่าโดยใช้หลักการ ECRS วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
เบิ ก จ่ า ยทุ น การศึ ก ษา แบบใหม่ และทํา การทดสอบความเป็ นไปได้ด้ว ยโปรแกรมจํา ลองสถานการณ์ Arena
simulation เพื่อศึกษาระบบ และนําไปสู่แนวทางในการปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง

ภาพที่ 3.4 การเปรี ยบเทียบการดําเนินการด้วยโปรแกรมจําลองสถานการณ์ Arena simulation ก่อน-หลังการปรับปรุ ง
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ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

ภาพที่ 3.5 การเปรี ยบเทียบการดําเนินการด้วยโปรแกรมจําลองสถานการณ์ Arena simulation ก่อน-หลังการปรับปรุ ง

3.5 การคํานวณหาจํานวนรอบการประมวลผลซํ้า (Replications) เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวณผล
จากโปรแกรมจําลองสถานการณ์ Arena simulation มีค่าความผิดพลาดที่สามารถยอมรับได้ หรื อ Half width ไม่เกิน
กว่าค่าที่กาํ หนดจึงต้องมีการกําหนดรอบของการทําซํ้า (Number of Replication) ในการประมวลผล เพื่อให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไข โดยการคํานวณหาจํานวนรอบการประมวลผลซํ้าที่เหมาะสม สามารถคํานวณได้จากสมการ (1) และ (2)
ดังนี้
(1)
(2)
โดยที่ n คือจํานวนรอบ (Replications) n0 คือจํานวนรอบของการประมวลผลครั้งแรก S คือค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของ
ตัวบ่งชี้ ในแต่ละรอบของการประมาณผลครั้ งแรก h คือค่าความผิดพลาดที่ สามารถยอมรั บได้ และ h0 คือค่าความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการประมาณผลในครั้งแรก โดยจากงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ กําหนดค่า Replications เท่ากับ 10
4. ผลการวิจัย
สามารถลดระยะเวลาของการดําเนิ นการของกระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ลด
ความซับซ้อนและระยะเวลาลง โดยอาศัยหลักการ ECRS มาใช้ในการวิเคราะห์ และเป็ นเครื่ องมือในการปรับปรุ ง
แก้ไขปั ญหา ซึ่ งไม่ขดั ต่อระเบียบการดําเนินการของสถานศึกษา ABC ดังนี้
1. การส่ งต่อเอกสารเบิกจ่ายทุนการศึกษา ควรการขจัด (Eliminate) และการจัดใหม่ (Rearrange) จาก
การศึกษาข้อมูล จากภาพที่ 3.4 พบว่าปั ญหาการรอคอยมากที่สุด คือกระบวนการการส่ งต่อเอกสาร เนื่ องจากมีการส่ ง
เอกสารกลับไปกลับมา สาเหตุสาํ คัญที่สามารถควบคุมได้ คือ ควรมีการส่ งต่อเอกสารไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดํา เนิ น การต่ อ ไป แทนที่ ก ารส่ ง ต่ อ เอกสารไม่ ค วรส่ ง กลับ มาหน่ ว ยงานเดิ ม โดยการจัด แผนภู มิ ก ารไหลของ
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กระบวนการ (Flow Process Chart) รวมถึงการลดขั้นตอนการดําเนิ นการในขั้นตอนต่าง ๆ ใหม่ จะสามารถลด
ระยะเวลาในการรอคอยได้
2. ขั้นตอนการขอข้อมูลค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ควรร่ วมกัน (Combine) และ การทําให้ง่าย (Simplify) จาก
การศึ ก ษาข้อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งในการดํา เนิ น การ และจากภาพที่ 5.2 พบว่า มี ก ารใช้
ฐานข้อมูลร่ วมกัน โดยปรับเปลี่ยนให้หน่วยงานซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ทําบันทึกการเบิกจ่ายทุนการศึกษาดําเนิ นการจัดทํา Report
ข้อมูลออกจากระบบ ไม่จาํ เป็ นต้องขอข้อมูลไปที่หน่วยงานอื่น เพื่อเป็ นการลดขั้นตอนในการดําเนิ นการจัดทําเอกสาร
และสามารถลดระยะเวลาในการดําเนินการได้
5. การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์พบปั ญหาการรอคอยที่แสดงถึงความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นเนื่ องมาจากการดําเนิ นการที่ซ้ าํ ซ้อน
การเคลื่อนไหวที่ไม่จาํ เป็ น ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ไม่เหมาะสมของผูป้ ฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอน ผูว้ ิจยั จึ งได้นาํ หลักการ
5W1H มาวิเคราะห์ถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหาและนําหลักการ ECRS ในการปรั บปรุ งกระบวนการไหลของ
กระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษาของสถานศึกษา ABC ใหม่ พบว่า จํานวนงานเข้าสู่ ระบบ (Number In) จํานวน 59
งาน สามารถดําเนิ นการเสร็ จสิ้ น (Number Out) 6 งาน ภายหลังปรับปรุ งเอกสารเบิกจ่ายทุนการศึกษา เข้าสู่ ระบบ
(Number In) จํานวน 61 งาน สามารถดําเนิ นการเสร็ จสิ้ น (Number Out) เพิ่มขึ้นเป็ น 15 งาน คิดเป็ นร้อยละ 60
ระยะเวลารอคอย (Wait Time) ก่อนปรับปรุ ง สู งถึง 9,853.55 นาที ภายหลังปรับปรุ งระยะเวลารอคอย (Wait Time)
ลดลงเหลือ 9,061.55 นาที คิดเป็ นร้อยละ 8.04 และระยะเดินทางส่ งต่อ (Transfer Time) ก่อนปรับปรุ ง สู งถึง 170 นาที
ภายหลังปรั บปรุ งระยะเดิ นทางส่ งต่อ (Transfer Time) ลดลงเหลื อ 45 นาที คิ ดเป็ นร้ อยละ 73.53 แสดงถึ ง
ความสั ม พันธ์ ที่ ส อดคล้องกันในทางที่ ดีข้ ึ น เปรี ย บเที ย บกระบวนการดําเนิ น การเบิ กจ่ ายทุ น การศึ ก ษา ระหว่า ง
กระบวนการดําเนินการก่อนปรับปรุ งแก้ไขและหลังปรับปรุ งแก้ไข ดังนี้
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง

ภาพที่ 5.1 เปรี ยบเทียบการจัดทําอนุมติรายชื่อ และประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา ก่อน-หลัง การปรับปรุ ง

ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

ภาพที่ 5.2 เปรี ยบเทียบการจัดทําข้อมูลค่าใช้จ่าย และบันทึกเบิกจ่ายทุนการศึกษา ก่อน-หลัง การปรับปรุ ง
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ภาพที่ 5.3 การเปรี ยบเทียบการดําเนินการ ก่อน-หลังการปรับปรุ ง

6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
กระบวนการดําเนิ นการเบิ กจ่ ายทุ นการศึ กษา ก่อนปรั บปรุ ง คื อ ขั้นตอนมี ความซับซ้อน การดําเนิ นการ
ที่ มากเกิ น ถึ ง 77 ขั้นตอน ซึ่ งใช้ระยะเวลาการดําเนิ นการค่อนข้างมาก ขาดการส่ งต่องานที่ ดี อี กทั้งไม่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของนักศึกษา และผูป้ กครองได้ดีเท่าที่ควร เนื่ องจากหากกระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา
ยังไม่เสร็ จสิ้ น นักศึกษาจะไม่สามารถมองเห็นผลการเรี ยนได้จากระบบบริ การนักศึกษา จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้
ทําการปรั บปรุ งแก้ไขกระบวนการดําเนิ นการเบิ กจ่ายทุนการศึกษา โดยตัดขั้นตอนกระบวนการที่ ไม่มีความจําเป็ น
ปรับเปลี่ยนการดําเนิ นการที่คล้ายคลึงกันมาไว้ในหน่ วยงานเดียวเพื่อลดขั้นตอนในการดําเนิ นการ ส่ งผลให้สามารถ
ดําเนิ นการได้ง่าย และรวดเร็ วขึ้น ระยะเวลาดําเนิ นการ และลดความซับซ้อน เหลือเพียง 41 ขั้นตอน ซึ่ งการปรับปรุ ง
กระบวนการยังสามารถช่วยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการดําเนิ นการด้านเอกสาร และยังสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของนักศึกษา และผูป้ กครองได้ดีข้ ึน

รู ปที่ 6.1 กระบวนการดําเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษา

การศึกษาวิจยั เป็ นการศึกษาปั ญหาเกี่ ยวกับการลดระยะเวลาของการดําเนิ นการของกระบวนการเบิ กจ่าย
ทุนการศึ กษาก่อนปรั บปรุ งมี ข้ นั ตอนถึ ง 77 ขั้นตอน ใช้เวลาดําเนิ นการโดยรวม ประมาณ 41 วัน ถื อว่าใช้ระยะ
เวลานาน สําหรับการเบิกจ่ายทุนการศึกษา โดยภายหลังปรับปรุ ง ขั้นตอนดําเนิ นการเหลือเพียง 44 ขั้นตอน ใช้เวลา
ดําเนิ นการโดยรวม คงเหลือประมาณ 26 วัน จะเห็นได้วา่ สามารถลดระยะเวลาดําเนิ นการได้ถึงประมาณร้อยละ 37
รวมถึงการรอคอยส่ งต่อเอกสารลดลงประมาณร้อยละ 8 ส่ งผลให้จาํ นวนงานที่สาํ เร็ จเพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 60
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั “การพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา กรณี ศึกษาสถานศึกษา ABC”
สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาช่วยเหลือให้คาํ แนะนําเป็ นอย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วฒั นา
อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่ได้ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแนวทางในการดําเนิ นการวิจยั ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ
มาโดยตลอด ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอขอบคุณบุคลากร และหัวหน้าหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดําเนิ นการวิจยั ที่ได้ให้ความ
ร่ วมมือในด้านข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า งานวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปปรับปรุ งกระบวนการดําเนิ นการ
เบิกจ่ายทุนการศึกษา สถานศึกษา ABC ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และเพิ่มความรวดเร็ วในการดําเนินการยิง่ ขึ้นไป
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