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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัญหา อุปสรรคของกระบวนการบริหารการเรียนการสอน

รายว ิชาศ ึกษาท ั ่วไป และปร ับปร ุงกระบวนการบร ิหารการเร ียนการสอนรายว ิชาศ ึกษาทั ่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยแนวคิด ECRS กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนารายวิชา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 28 คน จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แนวคำถามการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างรายบคุคล
เพื่อทวนสอบข้อมูลปัญหาอุปสรรคของกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป วิเคราะห์หา
ความสูญเปล่า และปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยแนวคิด ECRS สถิติ
ที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี ่ ร ้อยละและค่าเฉลี ่ย ผลการวิจัยพบว่า หลังจาก            
การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั ่วไป ด้วยแนวคิด ECRS สามารถลด      
ความสูญเปล่าในกระบวนการลงจากเดิม 16 ขั้นตอน เหลือ 11 ขั้นตอน รวมทั้งยังสามารถลดระยะเวลาใน    
การทำงานลงจากเดิม 2,522 นาที เหลือ 1,378 นาที คิดเป็นร้อยละ 45.36 และสามารถลดค่าใช้จ่ายใน 
การซื้อกระดาษที่ใช้ภายในกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปลงได้ 3,830.84 บาทต่อภาค
การศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด ECRS 
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
คำสำคัญ: การปรับปรุง กระบวนการบริหาร ECRS ความสูญเปล่า 
 

Abstract 
The purpose of this research are to study the problems and obstacles of the 

instructional administration process for general education courses at General Education 
Teaching Institute of Khon Kaen University and to study the results of applying ECRS concepts 
for improving the instructional administration process of general education courses.  The 
participants in this study were 2 8  members of the Board of Course Administration and 
Development of General Education Teaching Institute. The participants were recruited through 
a purposive sampling method.  The research instruments consisted of prepared questions for 
focus group discussion and semi-structured interviews with individual participants to verify the 
information.  The data were used to analyze waste from the instructional administration 
process of general education courses, and the ECRS concepts were used to improve the 
instructional administration process of general education courses. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage and mean.  The results showed that, after applying the 
ECRS concepts to improve the instructional administration process of general education 
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courses, the waste in the work processes significantly reduced from 16 steps to 1 1 steps.  In 
addition, working time reduced to 45.36 percent of the usual working time, from 2,522 minutes 
to 1,378 minutes, and this could help save 3,830. 84 baht per semester for the expense on 
the paper used in the instructional administration process of general education courses. Based 
on these findings, it is suggested that, in order to continuously increase work efficiency, the 
ECRS concepts should be promoted to be used for improving all other work processes at 
General Education Teaching Institute. 
Keywords: improve, instructional process, ECRS, waste 
 

บทนำ 
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั ่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เอื้อ
ต่อการจัดการหลักสูตรที่หลากหลาย รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป      
การติดตามและประเมินผลการสอนรายวิชาศึกษาทั ่วไป การประเมินการจัดหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป            
การประเมินและติดตามผลคุณภาพของผู้เรียนในสว่นท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการประเมินผลตอ่
มหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษาและปีการศึกษา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562) 

การบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ส่งเสริมสนับสนุน      
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และเป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่า (สถาบันการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป, 2561) ได้เริ่มมีการดำเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 โดยมีคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา กรรมการบริหารและพัฒนา
รายวิชา กรรมการและเลขานุการกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการบริหารและ
พัฒนารายวิชา เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหารการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละรายวิชา ปัญหาที่พบ คือ ความสูญเปล่าจากกระบวนการ
ทำงาน เนื่องจากแต่ละขั้นตอนมีการทำงานซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน
ตามที่กำหนด เช่น การส่งผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปล่าช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด (สถาบันการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป, 2560) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์หาความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) และ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยแนวคิด ECRS 
(Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify) Eliminate  คือ การขจัดงานที่ไม่จำเป็นออกไป Combine  คือ 
การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน Rearrange คือ การสลับสับเปลี่ยนลำดับการปฏิบัติงาน Simplify คือ 
การทำงานให้ง่ายขึ้น (รัชต์วรรณ, 2562) เพื่อลดความสูญเปล่า ลดระยะเวลาในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อกระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ด้วยแนวคิด ECRS 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา ปีการศึกษา 2560 
โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 28 คน 
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เคร่ืองมือวิจัย   
แนวคำถามการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างรายบุคคล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ประชุมสร ้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริหารรายวิชาและพัฒนารายวิชาเกี ่ยวกับ 

การวิเคราะห์หาความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) และการนำแนวคิด ECRS มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

2. การเก็บข้อมูลโดยการใช้วิธีสนทนาแบบกลุม่ (Focus group) และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง
รายบุคคลเพื่อทวนสอบข้อมูลขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาการทำงานค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ ปัญหา 
และอุปสรรคจากการทำงานของคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา จำนวน 27 รายวิชา ประจำปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

3. นำผลจากท่ีได้จากการสนทนากลุม่ (Focus group) มากำหนดแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
บริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิเคราะห์ความสูญเปล่าและออกแบบปรับปรุงกระบวนการ
บริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ด้วยแนวคิด ECRS 

4. ทดลองใช้กระบวนการที่ออกแบบใหม่ด้วยแนวคิด ECRS ในปีการศึกษา 2561 พร้อมเก็บรวบรวม
ข้อมูลระยะเวลาการทำงาน ค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษจากการทำงานของคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
รายวิชา จำนวน 27 รายวิชา หาค่าเฉลี่ยของแต่ละขั้นตอนเพื่อนำมาเปรียบเทียบกระบวนการบริหารการเรียน  
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสภาพการทำงานเดิมกับกระบวนการที ่ออกแบบใหม่ ส รุปผลที ่ได้จาก         
การดำเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดกระบวนการทำงาน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์การลดความสูญเปล่าในกระบวนการ การลดระยะเวลาในการทำงาน การ
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษที่ใช้ภายในกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบกระบวนการบริหารการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสภาพการทำงานเดิมกับกระบวนการที่ออกแบบใหม่  

 
ผลการวิจัย 

1. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมสนทนาแบบกลุ่ม และการสัมภาษณ์ 

      ผู้ร่วมสนทนาแบบกลุ่ม และการสัมภาษณ์เป็นคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา จำนวน 
28 คน ส่วนใหญ่ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา จำนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.29 ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
ตำแหน่งผู ้ช่วยเลขานุการกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 และ
ตำแหน่งกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามลำดับ รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จำนวน และร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ร่วมสนทนาแบบกลุ่ม และการสัมภาษณ์ 

ตำแหน่ง จำนวน ร้อยละ 
ประธานกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 8 28.57 
กรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 4 14.29 
กรรมการและเลขานกุารกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 11 39.29 
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการบรหิารและพฒันารายวิชา 5 17.86 

รวม 28 100.00 
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1.2 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
      สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

จากการสนทนาแบบกลุ่ม และการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสรุปผลได้ ดังนี้ 
1.2.1 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จากการ

สนทนาพบว่า กระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีปัญหาและอุปสรรคในส่วนของขั้นตอน
ด้านการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา เนื่องจากการประธานกรรมการบริหารและพัฒนา
รายวิชากำหนดวาระการประชุม ขาดการมอบหมายหน้าที ่ เตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมใน   
แต่ละครั้งมีความซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน และขั้นตอนรวบรวมคะแนนเก็บ คะแนนสอบปลายภาคที่เกิดจาก      
การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเก็บจากอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มการเรียน และข้อจำกัด
ของระยะเวลาในการตรวจสอบการบันทึกคะแนนให้ทันตามกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการเรียนคลาดเคลื่อน 

      1.2.2 สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
จากการสนทนา พบว่า สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
จำแนกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 

1) ด้านบุคลากร (Man) เกิดจากขาดการมอบหมายหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาส่งผลให้กรรมการมีการปฏิบัติหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน ขาดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารการเรียนการสอน และได้รับมอบหมายภาระงานหลายหน้าที่ทำให้ขาด   
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  

2) ด้านเครื่องจักร (Machine) เกิดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางเครื่องประมวลผลได้ช้า 
ไม่รองรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก และเครื่องพิมพ์เอกสารขาดการบำรุงรักษา ไม่พร้อมใช้งาน 

3) ด้านวัตถุดิบ/อุปกรณ์ (Material) เกิดจากระบบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร    
การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนเรียนที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบั น ส่งผลให้
กระทบต่อการกำหนดอัตรากำลังของอาจารย์ผู ้สอนให้สอดคล้องกับจำนวนกลุ ่มการเรียนที ่เปิดสอน 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทำให้ต้องพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มฉบับใหม่ และห้อง
ประชุมไม่เพียงพอในการจัดประชุมคณะกรรมการ  

4) ด้านวิธีการ (Method) เกิดจากการกำหนดขั้นตอนการทำงานแต่ปฏิบัติได้ไม่ครบทุก
ขั้นตอน การจัดประชุมของคณะกรรมการมีขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนกัน และใช้ระยะเวลาใน
การประชุมนานเกินไป ขาดการกำหนดแนวปฏิบัติในการทำงาน เช่น ไม่มีการกำหนดประเภทของเอกสารที่
สามารถสำเนาแจกอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา โควตาการสำเนาเอกสารของแต่ละรายวิชาให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
และการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทำให้เกิดระยะเวลาในการรอคอยในการค้นหาเอกสาร 

      1.2.3 ความสูญเปล่าในกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จากการสนทนา
พบว่า ความสูญเปล่าในกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จำแนกเป็น 7 ประการ ดังนี ้

1) ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) พบในขั้นตอนจัดเตรียม
เอกสารประกอบวาระการประชุม มีการเตรียมเอกสารล่วงหน้าตามจำนวนคณะกรรมการ และอาจารย์ผู้สอน 
บางครั้งคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอนบางท่านติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม ส่งผลให้เอกสารที่
เตรียมไว้ล่วงหน้าไม่ได้ใช้งาน 

2) ความสูญเปล่าจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) พบในขั้นตอนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอน ต้องสั่งซื้อวัสดุให้เพียงพอสำหรับทุกรายวิชาส่งผลให้วัสดุที่อยู่ในคลังมีปริมาณมาก 
ต้องจัดพื้นที่จัดเก็บวัสดุ บางรายการไม่ได้รับการเบิกไปใช้งาน เป็นภาระในการดูแล และการจัดการของ
คณะกรรมการ 

3) ความสูญเปล่าจากการขนส่ง (Transportation) พบในขั้นตอนการจัดทำหลักฐาน
เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา ต้องมีการส่งเอกสารให้คณะกรรมการที่อยู่ต่าง
คณะวิชาลงนามในเอกสาร ทำให้เสียเวลาในการจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
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4) ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Motion) พบในขั้นตอนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการตรวจสอบคลังวัสดุ สื่อ เอกสารการสอน คงเหลือจากภาคการศึกษาที่
ผ่านมา ต้องก้มตัวยกวัสดุที่วางอยู่บนพื้น ต้องก้มหยิบซองเอกสารเพื่อตรวจนับเอกสารการสอนคงเหลือ 

5) ความสูญเปล่าจากกระบวนการทำงาน (Processing) พบในขั้นตอนรวบรวมคะแนน
เก็บ และคะแนนสอบปลายภาคที่เกิดจากการดำเนินการติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเก็บ
จากอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มการเรียน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนบางท่านส่งคะแนนไปยังเลขานุการรายวิชา หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการรายวิชา คะแนนจะถูกส่งไปยังประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วคะแนนจะถูกส่งไปที่เลขานุการรายวิชาเพื่อพิมพ์แบบบันทึกคะแนนเก็บ และส่งให้
ประธานคณะกรรมการลงนามรับรองอีกครั้ง 

6) ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Delay) พบในขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชาที่เกิดจากการรอประธานคณะกรรมการพิจารณากำหนดวัน เวลา วาระการประชุม และ
ต้องรอการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประกอบวาระการประชุม 

7) ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย (Defect) พบในขั ้นตอนส่งผลการเร ียนให้
คณะกรรมการบริหารสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ที่เกิดจากการบันทึกคะแนนทุกกลุ่มการเรียนไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนมาก และข้อจำกัดของระยะเวลาในการตรวจสอบการบันทึกคะแนนให้ทันตาม
กำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการเรียนคลาดเคลื่อน 

1.3 ผลการวิเคราะห์หาความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste)  
จากปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ผู้วิจัยได้นำ

ข้อมูลมาจำแนกประเภทความสูญเปล่า และวิเคราะห์หาความสูญเปล่า 7 ประการของกระบวนการบริหาร   
การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 พบว่า จำนวนกิจกรรมความสูญเปล่า จำนวน 
106 กิจกรรม เมื ่อพิจารณาจำนวนกิจกรรมความสูญเปล่ามากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ความสูญเปล่าจาก
กระบวนการทำงาน (Processing) จำนวน 29 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 27.36 รองลงมา คือ ความสูญเปล่า
จากการผลิตของเสีย (Defect) จำนวน 24 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.64 และความสูญเปล่าจากการรอคอย 
(Delay) จำนวน 20 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.87 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จำนวนกิจกรรม และรอ้ยละเกีย่วกับความสูญเปล่า 7 ประการของกระบวนการบรหิารการเรียน

การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 
ความสูญเปล่า จำนวนกิจกรรม ร้อยละ 

1. ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) 12 11.32 
2. ความสูญเปล่าจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) 1 0.94 
3. ความสูญเปล่าจากการขนส่ง (Transportation) 10 9.43 
4. ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Motion) 10 9.43 
5. ความสูญเปล่าจากกระบวนการทำงาน (Processing) 29 27.36 
6. ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Delay) 20 18.87 
7. ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย (Defect) 24 22.64 

รวม 106 100.00 
 

2. การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยแนวคิด ECRS 
จากการวิเคราะห์หาความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) และการออกแบบกระบวนการบริหาร 

การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ด้วยแนวคิด ECRS  ในการปรับปรุงกระบวนการ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยแนวคิด ECRS 

ลำดับ 

กระบวนการในสภาพการทำงานเดิม                    
(ปีการศึกษา 2560) 

การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  

ข้ันตอน 
จำนวน
กิจกรรม 

แนวคิด 
ECRS ท่ีใช้ 

วิธีการปรับปรุงกระบวนการ 

1 การเตรียมข้อมูลจากระบบทะเบียนเรียน 3 Eliminate 
 

Combine 

- ตัดข้ันตอนพิมพ์สถิตินักศึกษาที่คาดว่าจะลงทะเบียนเรียน และจัดทำ
ข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Sheet 

- รวมข้ันตอนการจัดทำสถิตินักศึกษาที่คาดว่าจะลงทะเบียนเรียน และ
จำนวนกลุ่มการเรียนจากระบบทะเบียนเรียนในรายงานเดียวกัน 

2 การประชุมคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนารายวิชาทบทวนผลการดำเนินการ
ของรายวิชา (มคอ. 5) ของภาคการศึกษา
ที่ผ่านมา 

8 Eliminate 
 
 

Combine 
 

Rearrange 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simplify 

- ลดจำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาให้เหลือ   
1 ครั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา และตัดข้ันตอนการจัดทำเอกสาร 

  ประกอบการประชุม โดยใช้เอกสารดิจิทัลแบบ PDF แทน 
- รวมข้ันตอนการจองห้องจัดประชุม และจัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุม 
- รวมข้ันตอนการทำงานกับลำดับที่ 3, 4 และ 6 
- กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 3 วาระ ก่อนเปิด 
  ภาคการศึกษา ดังนี้ 
     1) ทบทวนรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ของภาค  
         การศึกษาที่ผ่านมาและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
     2) ทบทวนต้นฉบับเอกสารชุดการสอนของภาคการศึกษาที่ผ่านมา และ 
         ปรับปรุงเอกสารชุดการสอนให้สอดคล้องตามรายละเอียดของ 
         รายวิชา (มคอ. 3) 
     3) รายการวัสดุ สื่อ เอกสารการสอนที่ต้องใช้จัดการเรียนการสอน 
         ประจำภาคการศึกษา 
- จัดทำแบบฟอร์มบันทึกรายงานการประชุม จัดทำแบบตรวจสอบรายการ  
(Check list) เพื่อใช้ในการพิจารณาทบทวนเอกสารการประชุมและแบบ 
   ตรวจสอบรายการวัสดุ สื่อ เอกสารการสอนที่ต้องใช้จัดการเรียนการสอน 
   ประจำภาคการศึกษา 

3 จัดทำและปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3) 

5 Combine - รวมข้ันตอนการทำงานกับลำดับที่ 2 

4 จัดทำและปรับปรุงต้นฉบับเอกสารชุด 
การสอน 

6 Combine - รวมข้ันตอนการทำงานกับลำดับที่ 2 

5 สรรหาอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มการ
เรียน 

7 Eliminate 
 

Combine 
 

Rearrange 
 
 

Simplify 

- ตัดข้ันตอนตรวจสอบสถิติจำนวนกลุ่มการเรียนที่เปิดสอนโดยใช้ข้อมูลใน 
  รูปแบบออนไลน์ด้วย Google Sheet จากลำดับที่ 1 
- รวมข้ันตอนการบันทึกข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มการเรียน 
  ที่เปิดสอน และรายชื่อจัดทำคำสั่งเป็นข้อมูลเดียวกัน 
- สลับให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนตามมาตรฐานอาจารย์  
  ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เรียบร้อย ถูกต้อง ก่อนการสรรหาอาจารย์ 
  ผู้สอนจากอาจารย์สังกัดคณะวิชา และอาจารย์พิเศษที่สนใจร่วมสอน 
- จัดทำแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

6 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน 
การสอน 

5 Combine - รวมข้ันตอนการทำงานกับลำดับที่ 2 

7 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการ
เรียนการสอน 

8 Eliminate 
 

Combine 
Rearrange 

 
Simplify 

- ตัดข้ันตอนการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยใช้เอกสารดิจิทัล 
  แบบ PDF แทน 
- รวมข้ันตอนการจองห้องจัดประชุม และจัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุม 
- ต้ังชื่อไฟล์เอกสารประกอบการประชุมใหม่ให้ตรงตามวาระการประชุม 
  เพื่อให้ค้นเอกสารประกอบการประชุมได้อย่างรวดเร็ว 
- จัดทำแบบฟอร์มบันทึกรายงานการประชุม 

8 การพิจารณาคำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม 
หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ
ทะเบียนเรียน 

5 Rearrange 
Simplify 

- กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาคำร้อง และผู้มีอำนาจพิจารณาคำร้อง 
- ประสานแจ้งผลการพิจารณาคำร้องให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียน 
  ในรูปแบบออนไลน์ 

9 ประชุมอาจารย์ผู้สอนในระหว่างภาค
การศึกษา 

8 Eliminate 
 

Combine 
Rearrange 

 
Simplify 

- ตัดข้ันตอนการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยใช้เอกสารดิจิทัล 
  แบบ PDF แทน 
- รวมข้ันตอนการจองห้องจัดประชุม และจัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุม 
- ต้ังชื่อไฟล์เอกสารประกอบการประชุมใหม่ให้ตรงตามวาระการประชุม 
  เพื่อให้ค้นเอกสารประกอบการประชุมได้อย่างรวดเร็ว 
- จัดทำแบบฟอร์มบันทึกรายงานการประชุม 
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 7 
 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

ลำดับ 

กระบวนการในสภาพการทำงานเดิม       
(ปีการศึกษา 2560) 

การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  

ข้ันตอน 
จำนวน
กิจกรรม 

แนวคิด 
ECRS ท่ีใช้ 

วิธีการปรับปรุงกระบวนการ 

10 จัดทำต้นฉบับข้อสอบ 6 Eliminate 
 

Combine 
 
 

Rearrange 
 

Simplify 

- ตัดข้ันตอนการส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการสำเนาข้อสอบดำเนินการ 
  โดยจัดส่งที่ผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น 
- รวมข้ันตอนการทบทวนรายงานผลการการวิเคราะห์ข้อสอบของภาค 
การศึกษาที่ผ่านมา และพิจารณาคัดเลือกข้อสอบฉบับใหม่จากคลังข้อสอบ 
  ในคราวเดียวกัน 
- มีการตรวจสอบพิสูจน์อักษรข้อสอบให้ถูกต้องก่อนการจัดทำต้นฉบับ 
  ข้อสอบฉบับสมบูรณ์ 
- จัดทำแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ                    
   ความถูกต้องของข้อสอบ 
- จัดทำเทมเพลตข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป 

11 รวบรวบคะแนนเก็บ และ
คะแนนสอบปลายภาค 

8 Rearrange 
Simplify 

- กำหนดปฏิทินการทำงาน และคำแนะนำการบันทึกคะแนนนักศึกษา 
- ใช้สูตรเชื่อมโยงคะแนนในแต่ละชีทของโปรแกรม Excel แยกไฟล์ในแต่ละ 
  กลุ่มการเรียน 
- มีการจัดทำไฟล์คะแนนสอบปลายภาค และใส่สูตรเพื่อช่วยในการค้นหา 
  คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษารายบุคคลที่ถูกต้องรวดเร็ว 

12 ประชุมคณะกรรมการ บริหาร
และพัฒนารายวิชา และ
อาจารย์ผู้สอนพิจารณา        
ผลการเรียน 

8 Eliminate 
 

Combine 
Rearrange 

 
Simplify 

- ตัดข้ันตอนการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยใช้เอกสารดิจิทัล 
  แบบ PDF แทน 
- รวมข้ันตอนการจองห้องจัดประชุม และจัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุม 
- ต้ังชื่อไฟล์เอกสารประกอบการประชุมใหม่ให้ตรงตามวาระการประชุม 
  เพื่อให้ค้นเอกสารประกอบการประชุมได้อย่างรวดเร็ว 
- จัดทำแบบฟอร์มบันทึกรายงานการประชุม 

13 ส่งผลการเรียนให้คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน 
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

9 Eliminate 
Combine 
Rearrange 

 
 

Simplify 

- ตัดข้ันตอนการพิมพ์แบบบันทึกคะแนนทุกกลุ่มการเรียน 
- รวมข้ันตอนการตรวจสอบ และพิมพ์แบบรายงานผลการเรียน 
- มีการตรวจสอบ เปรียบเทียบจำนวนผลการเรียน และจำนวนนักศึกษา 
   ลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนการบันทึกผลการเรียนในระบบ 
   ทะเบียนเรียน 
- จัดทำแบบฟอร์มแบบรายงานผลการเรียน 
- ประธานรายวิชา และผู้อำนวยการลงชื่อรับรองในแบบรายงานผลการเรียน 
  เฉพาะหน้าสุดท้ายของแต่ละกลุ่มการเรียน 

14 จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา (มคอ. 5)  

5 Eliminate 
 

Combine 
Simplify 

-  ตัดข้ันตอนการพิมพ์ข้อมูลรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
  จากอาจารย์ประจำกลุ่มการเรียน 

- รวมข้ันตอนการทำงานกับลำดับที่ 15 และ 16 
- จัดทำเอกสารในรูปแบบออนไลน์ แบบฟอร์มเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
  และแบบฟอร์มเสนอชื่อแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 
 ปีการศึกษาถัดไป 

15 จัดทำหลักฐานเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนารายวิชา 

6 Combine รวมข้ันตอนการทำงานกับลำดับที่ 14 

16 ประชุมเสนอชื่อแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
รายวิชาปีการศึกษาถัดไป 

9 Combine รวมข้ันตอนการทำงานกับลำดับที่ 14 

 
3. การเปรียบเทียบกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสภาพการทำงานเดิมกับ
กระบวนการที่ออกแบบด้วยแนวคิด ECRS 

จากการวิเคราะห์หาความสูญเปล่า และการออกแบบกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปใหม่ด้วยแนวคิด ECRS ในการปรับปรุงกระบวนการ และทดลองใช้กระบวนการที่ออกแบบใหม่ใน    
ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ การเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการ   
ลดความสูญเปล่า การเปรียบเทียบการลดระยะเวลาในการทำงาน และการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ ดังนี ้

 



การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรยีนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยแนวคิด ECRS 

8  
 

 3.1 การเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการลดความสูญเปล่า 
           ผู ้ว ิจัยได้ดำเนินการเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการลดความสูญเปล่าในสภาพ        

การทำงานเดิมกับกระบวนการที่ออกแบบใหม่ในการปรับปรุงกระบวนการ พบว่า กระบวนการที่ออกแบบใหม่
สามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการลงจากเดิม 16 ขั้นตอน เหลือ 11 ขั้นตอน ลดลงทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ลด
จำนวนกิจกรรมลงจากเดิม 106 กิจกรรม เหลือ 65 กิจกรรม ลดลงทั้งสิ้น 41 กิจกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 จำนวนขั้นตอน และจำนวนกิจกรรมของกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
              ในสภาพการทำงานเดิมกับกระบวนการที่ออกแบบใหม่ 

ลำดับ 

กระบวนการในสภาพการทำงานเดิม (ปีการศึกษา 2560) กระบวนการท่ีออกแบบใหม่ (ปีการศึกษา 2561) แนวคิด ECRS ท่ีใช้ 

ขั้นตอน 
จำนวน
กิจกรรม 

ขั้นตอน 
จำนวน
กิจกรรม 

Eli
m

in
at

e 
 Co

m
bi

ne
 

 Re
ar

ra
ng

e 
 Sim

pl
ify

 
 

1 การเตรียมข้อมูลจากระบบทะเบียนเรียน 3 การเตรียมข้อมูลจากระบบทะเบียนเรียน 2       
2 การประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 

ทบทวนผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) 
ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

8 การประชุมจัดทำ และปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) ปรับปรุงต้นฉบับเอกสารชุดการสอนและจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

7     

3 จัดทำและปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 5 รวมขั้นตอนกับลำดับท่ี 2 0      
4 จัดทำและปรบัปรงุต้นฉบับเอกสารชุดการสอน 6 รวมขั้นตอนกับลำดับท่ี 2 0      
5 สรรหาอาจารย์ผูส้อนประจำกลุ่มการเรียน 7 สรรหาอาจารย์ผูส้อนประจำกลุ่มการเรียน 6     
6 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 5 รวมขั้นตอนกับลำดับท่ี 2 0      
7 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 8 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 7     
8 การพิจารณาคำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม หรอื 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบทะเบียนเรียน 
5 การพิจารณาคำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม หรอื เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลในระบบทะเบียนเรียน 
5      

9 ประชุมอาจารย์ผูส้อนในระหว่างภาคการศึกษา 8 ประชุมอาจารย์ผูส้อนในระหว่างภาคการศึกษา 7     
10 จัดทำต้นฉบับข้อสอบ 6 จัดทำต้นฉบับข้อสอบ 4     
11 รวบรวบคะแนนเก็บ และคะแนนสอบปลายภาค 8 รวบรวมคะแนนเก็บ และคะแนนสอบปลายภาค 8      
12 ประชุมคณะกรรมการ บรหิารและพฒันารายวิชา และ

อาจารย์ผู้สอนพจิารณาผลการเรียน 
8 ประชุมคณะกรรมการ บรหิารและพฒันารายวิชา และ

อาจารย์ผู้สอนพจิารณาผลการเรียน 
7     

13 ส่งผลการเรียนให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

9 ส่งผลการเรียนให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

8     

14 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)  5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)  
หลักฐานเบกิจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารและ
พัฒนารายวิชา และเสนอช่ือแต่งตั้งคณะกรรมการปี
การศึกษาถัดไปผ่านระบบออนไลน์ 

4      

15 จัดทำหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนารายวิชา 

6 รวมขั้นตอนกับลำดับท่ี 14 0       

16 ประชุมเสนอช่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ปีการศึกษาถัดไป 

9 รวมขั้นตอนกับลำดับท่ี 14 0       

รวม 16 106 11 65     

 
3.2 การเปรียบเทียบการลดระยะเวลาในการทำงาน 
     ผู้วิจัยได้ดำเนินการเปรียบเทียบการลดระยะเวลาเฉลี่ยการทำงานจาก 27 รายวิชาในสภาพ

การทำงานเดิมกับกระบวนการที่ออกแบบใหม่ในการปรับปรุงกระบวนการ พบว่า กระบวนการที่ออกแบบใหม่
สามารถลดระยะเวลาเฉลี่ยในการทำงานลงจากเดิม 2,522 นาที เหลือ 1,378 นาที ลดลงทั้งสิ้น 1,144 นาที 
คิดเป็นร้อยละ 45.36 รายละเอียดดังตารางที่ 5 

3.3 การเปรียบเทียบการลดคา่ใช้จ่ายในการซ้ือกระดาษ 
          ผู้วิจัยได้ดำเนินการเปรียบเทียบการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษที่ใช้ภายในกระบวนการ

บริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเฉลี่ยจาก 27 รายวิชาในสภาพการทำงานเดิมกับกระบวนการที่
ออกแบบใหม่ในการปรับปรุงกระบวนการ โดยคำนวณราคากระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม ขนาด A4 ใช้สำหรับ
เอกสารทั่วไป จำนวน 1 รีม (500 แผ่น) รีมละ 83.46 บาท ราคาเฉลี่ยแผ่นละ 0.17 บาท และกระดาษถ่าย
เอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 ใช้สำหรับเอกสารสำคัญจำนวน 1 รีม (500 แผ่น) รีมละ 95.93 บาท ราคาเฉลี่ย
แผ่นละ 0.19 บาท พบว่า กระบวนการที่ออกแบบใหม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื ้อกระดาษจากเดิม
5,083.63 บาท เหลือ 1,252.79 บาท ลดลงทั้งสิ้น 3,830.84 บาทต่อภาคการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 5 เวลาเฉลี่ยการทำงานของกระบวนการบริหารการเรยีนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสภาพ          
             การทำงานเดิมกับกระบวนการที่ออกแบบใหม่ 

ลำดับ 
กระบวนการในสภาพการทำงานเดิม (ปีการศึกษา 2560) กระบวนการท่ีออกแบบใหม่ (ปีการศึกษา 2561) 

ขั้นตอน เวลาเฉลีย่(นาที) ขั้นตอน เวลาเฉลีย่(นาที) 
1 การเตรียมข้อมลูจากระบบทะเบียนเรียน 25 การเตรียมข้อมลูจากระบบทะเบียนเรียน 15 
2 การประชุมคณะกรรมการบรหิารและพฒันารายวิชา 

ทบทวนผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) 
ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

170 การประชุมจัดทำ และปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) ปรบัปรุงต้นฉบบัเอกสารชุดการสอนและจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

165 

3 จัดทำและปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 220 รวมขั้นตอนการทำงานกับลำดับท่ี 2 0 
4 จัดทำและปรบัปรุงต้นฉบับเอกสารชุดการสอน 275 รวมขั้นตอนการทำงานกับลำดับท่ี 2 0 
5 สรรหาอาจารยผ์ู้สอนประจำกลุม่การเรียน 145 สรรหาอาจารยผ์ู้สอนประจำกลุม่การเรียน 135 
6 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 85 รวมขั้นตอนการทำงานกับลำดับท่ี 2 0 
7 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 170 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 165 
8 การพิจารณาคำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม หรือ เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลในระบบทะเบียนเรียน 
19 การพิจารณาคำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม หรือ เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลในระบบทะเบียนเรียน 
15 

9 ประชุมอาจารยผ์ูส้อนในระหว่างภาคการศึกษา 170 ประชุมอาจารยผ์ูส้อนในระหว่างภาคการศึกษา 165 
10 จัดทำต้นฉบับข้อสอบ 250 จัดทำต้นฉบับข้อสอบ 155 
11 รวบรวบคะแนนเก็บ และคะแนนสอบปลายภาค 100 รวบรวมคะแนนเก็บ และคะแนนสอบปลายภาค 100 
12 ประชุมคณะกรรมการ บรหิารและพัฒนารายวิชา และ

อาจารยผ์ู้สอนพิจารณาผลการเรียน 
170 ประชุมคณะกรรมการ บรหิารและพัฒนารายวิชา และ

อาจารยผ์ู้สอนพิจารณาผลการเรียน 
165 

13 ส่งผลการเรียนให้คณะกรรมการบริหารสถาบันการสอน 
วิชาศึกษาทั่วไป 

253 ส่งผลการเรียนให้คณะกรรมการบริหารสถาบันการสอน 
วิชาศึกษาทั่วไป 

243 

14 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)  65 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)  
หลักฐานเบกิจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนารายวิชา และเสนอช่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ            
ปีการศึกษาถัดไปผ่านระบบออนไลน ์

55 

15 จัดทำหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชา 

235 รวมขั้นตอนการทำงานกับลำดับท่ี 14 0 

16 ประชุมเสนอช่ือแต่งตั้งคณะกรรมการปีการศึกษาถัดไป 170 รวมขั้นตอนการทำงานกับลำดับท่ี 14 0 
รวม 2,522  1,378 

 
ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษในสภาพการทำงานเดมิกับกระบวนการที่ออกแบบใหม่ 

ลำดับ 
กระบวนการในสภาพการทำงานเดิม (ปีการศึกษา 2560) กระบวนการท่ีออกแบบใหม่ (ปีการศึกษา 2561) 

ขั้นตอน 
จำนวนเฉลี่ย (แผ่น) 

ขั้นตอน 
จำนวนเฉลี่ย (แผ่น) 

70 แกรม 80 แกรม 70 แกรม 80 แกรม 
1 การเตรียมข้อมลูจากระบบทะเบียนเรียน 3,750 0  การเตรียมข้อมลูจากระบบทะเบียนเรียน 0 0  
2 การประชุมคณะกรรมการบรหิารและพฒันารายวิชา 

ทบทวนผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) 
ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

4,875 0  การประชุมจัดทำ และปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) ปรับปรุงต้นฉบับเอกสารชุดการสอนและ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

2,150 360 

3 จัดทำและปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 4,875 0  รวมขั้นตอนการทำงานกับลำดับท่ี 2 0 0 
4 จัดทำและปรบัปรุงต้นฉบับเอกสารชุดการสอน 4,875 720 รวมขั้นตอนการทำงานกับลำดับท่ี 2 0 0 
5 สรรหาอาจารยผ์ู้สอนประจำกลุม่การเรียน 300 0  สรรหาอาจารยผ์ู้สอนประจำกลุม่การเรียน 25  0 
6 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 25 0  รวมขั้นตอนการทำงานกับลำดับท่ี 2 0  0 
7 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 375 0  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 125  0 
8 การพิจารณาคำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม หรือ เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลในระบบทะเบียนเรียน 
175 0  การพิจารณาคำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม หรือ 

เปลี่ยนแปลงข้อมลูในระบบทะเบียนเรียน 
0 0 

9 ประชุมอาจารยผ์ูส้อนในระหว่างภาคการศึกษา 300 0  ประชุมอาจารยผ์ูส้อนในระหว่างภาคการศึกษา 125  0 
10 จัดทำต้นฉบับข้อสอบ 425 0  จัดทำต้นฉบับข้อสอบ 425  0 
11 รวบรวมคะแนนเก็บ และคะแนนสอบปลายภาค 1,375 0  รวบรวมคะแนนเก็บ และคะแนนสอบปลายภาค 875  0 
12 ประชุมคณะกรรมการ บรหิารและพัฒนารายวิชา และ

อาจารยผ์ู้สอนพิจารณาผลการเรียน 
1,800 0  ประชุมคณะกรรมการ บรหิารและพัฒนารายวิชา และ

อาจารยผ์ู้สอนพิจารณาผลการเรียน 
442  0 

13 ส่งผลการเรียนให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

4,900 0  ส่งผลการเรียนให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

2,125  0 

14 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)  625 0  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  
(มคอ. 5)  หลักฐานเบกิจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บรหิารและพัฒนารายวิชา และเสนอช่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการปีการศึกษาถัดไปผ่านระบบออนไลน ์

675  0 

15 จัดทำหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชา 

25 0  รวมขั้นตอนการทำงานกับลำดับท่ี 14 0  0 

16 ประชุมเสนอช่ือแต่งตั้งคณะกรรมการปีการศึกษาถัดไป 399 0  รวมขั้นตอนการทำงานกับลำดับท่ี 14 0  0 
รวมจำนวนแผ่น 29,099 720 รวมจำนวนแผ่น 6967 360 

คิดเป็นเงิน(แผ่นละ 0.17 บาท) 4,946.83 136.80 คิดเป็นเงิน(แผ่นละ 0.19 บาท) 1,184.39 68.40 
รวมเงินท้ังสิ้น 5,083.63 รวมเงินท้ังสิ้น 1,252.79 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาปัญหา อุปสรรคของกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า

กระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีปัญหาและอุปสรรคในส่วนของขั้นตอนด้าน       
การประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา เนื ่องจากการประธานกรรมการบริหารและพัฒนา
รายวิชากำหนดวาระการประชุม ขาดการมอบหมายหน้าที่ เตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมใน        
แต่ละครั้งมีความซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน และขั้นตอนรวบรวมคะแนนเก็บ คะแนนสอบปลายภาคที่เกิดจาก    
การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเก็บจากอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มการเรียน และ
ข้อจำกัดของระยะเวลาในการตรวจสอบการบันทึกคะแนนให้ทันตามกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการเรียน
คลาดเคลื่อน จากการวิเคราะห์หาความสูญเปล่า 7 ประการของกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 พบว่า จำนวนกิจกรรมความสูญเปล่ามากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ      
ความสูญเปล่าจากกระบวนการทำงาน (Processing) จำนวน 29 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 27.36 รองลงมา คือ 
ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย (Defect) จำนวน 24 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.64 และความสูญเปล่าจากการ
รอคอย (Delay) จำนวน 20 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.87 หลังจากปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั ่วไปด้วยแนวคิด ECRS  สามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการลงจากเดิม           
16 ขั้นตอน เหลือ 11 ขั้นตอน ลดจำนวนกิจกรรมลงจากเดิม 106 กิจกรรม เหลือ 65 กิจกรรม รวมทั้งยัง
สามารถลดระยะเวลาในการทำงานลงจากเดิม 2,522 นาที เหลือ 1,378 นาที ลดลงทั้งสิ้น 1,144 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 45.36 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษที่ใช้ภายในกระบวนการบริหารการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปลงได้ 3,830.84 บาทต่อภาคการศึกษา 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์หาความสูญเปล่า และการออกแบบกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปใหม่ด้วยแนวคิด ECRS  ในการปรับปรุงกระบวนการ และทดลองใช้กระบวนการที่ออกแบบใหม่ 
ผู้วิจัยขอนำเสนอการอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จากการวเิคราะห์
หาความสูญเปล่า 7 ประการของกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า  จำนวน
กิจกรรมความสูญเปล่ามากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ความสูญเปล่าจากกระบวนการทำงาน (Processing) 
จำนวน 29 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 27.36 รองลงมา คือ ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสยี (Defect) จำนวน 
24 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.64 และความสูญเปล่าจากการรอคอย (Delay) จำนวน 20 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 18.87 สอดคล้องกับผลวิจัยของ วรธิดา (2559) ที่ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวความคิด  แบบลีนมา
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของแผนกบัญชี กรณีศึกษาของ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด จังหวัดชลบุรี 
พบว่า ความสูญเปล่าส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการทำงานมีความซ้ำซ้อนของรายงานทางบัญชี และสอดคล้อง
กับผลวิจัยของ จักรพงศ์ (2560) ที ่ศึกษาเรื ่อง การศึกษาแนวทางการลดความสูญเปล่าของธุรกิจบ้าน 
น็อกดาวน์ ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ความสูญเปล่าส่วนใหญ่เกิดจากความสูญเปล่าจากการรอคอย     
ความสูญเปล่าจากการผลิตที่ไม่เหมาะสม และความสูญเปล่าจากสินค้าคงคลังท่ีไม่จำเป็น  

2. ผลของการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยแนวคิด ECRS
พบว่า กระบวนการที่ออกแบบใหม่สามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการลงจากเดิม 16 ขั้นตอน เหลือ 11 
ขั้นตอน ลดลงทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ลดจำนวนกิจกรรมลงจากเดิม 106 กิจกรรม เหลือ 65 กิจกรรม ลดลงทั้งสิ้น 
41 กิจกรรม รวมทั้งยังสามารถลดระยะเวลาในการทำงานลงจากเดิม 2,522 นาที เหลือ 1,378 นาที ลดลง
ทั ้งสิ ้น 1,144 นาที คิดเป็นร้อยละ 45.36 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยวัฒน์ (2553) ที ่ศึกษาเรื ่อง          
การปรับปรุงระบบคุณภาพการให้บริการนิสิต: กรณีศึกษาสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า  การดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานโดยหลักการ ECRS สามารถลดระยะเวลาสำหรับงานให้
ทุนการศึกษาเหลือ 4 วัน 9 ช่ัวโมง  10 นาที ลดลง 4 วัน 6 ช่ัวโมง 30 นาทีและในส่วนงานให้ทุนรายปี เหลือ 
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21 วัน 30 นาที ลดลง 2 วัน 30 นาที และงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ (2553) ที่ศึกษาเรื่องการประยุกต์ ECRS 
กับบริษัทขนส่งระบบ Milk run กรณีศึกษา: บริษัท ABC Transport จำกัด พบว่า การปรับปรุงแก้ไขโดยใช้ 
ปรับปรุงความสูญเปล่าด้วย ECRS ทำให้สามารถประหยัดเวลากระบวนการทำงานได้ร้อยละ 50 คือ จากเดิม 
ที่ใช้ระยะเวลา 120 นาที ลดลงเหลือ 60 นาทีและการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ พบว่า กระบวนการที่
ออกแบบใหม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษลงได้ 3,830.84 บาทต่อภาคการศึกษา เฉลี่ยเดือนละ 
957.11 บาท สอดคล้องกับผลวิจ ัยของ นภัสรพี (2560) ที ่ศ ึกษาเร ื ่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนใน           
การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ กรณีศึกษาอุสาหกรรมผลิตรถยนต์ พบว่า เมื่อนำกระบวนการจัดซื้อใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษที่ใช้ภายในกระบวนการจัดซื้อ
ลงได้ 2,666.47 บาทต่อเดือน 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
 1. การลดความสูญเปล่าในจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอาจไม่สามารถดำเนินการ
ได้เนื่องจากข้อจำกัดของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ หากต้องการปรับปรุงกระบวนการจำเป็นต้องมี      
การทบทวนให้ถูกต้อง และสอดคล้องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุเป็นสำคัญ 
 2. ควรมีการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไปด้วยแนวคิด ECRSเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ  ด้วยแนวคิด ECRS ที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด ECRSกับแนวคิดอื่น ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จด้วยดีโดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไป ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา และบุคลากรสถาบันการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา ช่วยเหลือจนกระทั่งผลงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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