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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) เดิมทีเป็ นหน่ วยงานหนึ่ ง
ของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข ใช้ชื่อว่ากองช่ างโทรศัพท์ ซึ่ งก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
ในช่วงแรกรับผิดชอบเฉพาะการวางชุมสายโทรศัพท์ในเขตนครหลวง แต่ในภายหลังได้ดูแลกิจการ
โทรศัพท์ของทั้งประเทศ โดยโอนความรับผิดชอบมาจากกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข ภายหลังได้เปลี่ยน
มาเป็ นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรื อ ท.ศ.ท. เป็ นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่ อสารโทรคมนาคม
ถือเป็ นกิจการโทรศัพท์แห่ งชาติของไทย ดาเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท์และการสื่ อสาร แปรรู ปมา
จาก องค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย ปั จจุบนั ยังคงมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง
ดิ จิ ทลั เพื่อ เศรษฐกิ จ และสัง คม โดยมี ก ระทรวงการคลัง เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งหมด ที โอที ทาหน้า ที่
ให้บริ การสื่ อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ทั้งในและระหว่างประเทศ ผ่านบริ การต่าง ๆ ทั้งทาง
สายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วยใบอนุญาตแบบที่ 3 (ที่มีโครงข่ายของ
ตนเองเพื่อให้เช่าใช้) โอนหน้าที่กากับดูแลไปยัง คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรื อ ท.ศ.ท.
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายธุรการของบริ ษทั ทีโอที จากัด มหาชน (สาขา
บาแค) มีหน้าที่ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารของลูกค้า เช่น ตรวจสอบเอกสารลูกค้า
ว่าใช้บริ การอยู่ (Active) หรื อยกเลิกใช้บริ การ (Inactive) ตรวจสอบยอดหนี้ คา้ งชาระ ตรวจสอบตู ้
คู่สายในการติดตั้ง เป็ นต้น เอกสารที่ตอ้ งคัดแยกมีจานวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาใน การคัดแยก
เอกสารเป็ นเวลานาน เอกสารตั้งอยูต่ ่างพื้นที่กนั ทาให้ตอ้ งเดินไปยกเอกสาร

การเคลื่อนไหว

ของร่ างกายมากเกินความจาเป็ นทาให้สูญเสี ยเวลาในการทางานไปการนาเอกสารมาคัดแยก
คณะผูจ้ ดั ทาได้คานึ งถึงความสาคัญของการบริ หารงานจัดเก็บและเรี ยงเอกสาร เพราะ
เอกสารแต่ละประเภทมีวิธีการตรวจสอบและการจัดเก็บที่แตกต่างกัน ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดปั ญหา
ในการค้น หาเอกสารได้ ดัง นั้ นคณะผู ้จ ัด ท าจึ ง มี แ นวคิ ด ในการท าโครงงานเรื่ อง “การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้า ” โดยจะมีการใช้เทคนิ ค การกาจัดความสู ญเสี ยเนื่ องจาก
การเคลื่อนไหว (Motion) เพื่อทาให้เกิดความรวดเร็ วและสามารถตรวจสอบ จัดเก็บ เรี ยงเอกสาร
และค้นหาเอกสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

2

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อลดการสู ญเสี ยเนื่องจากการเคลื่อนไหวในการทางาน
1.2.2 เพื่อลดระยะเวลาการทางานและขั้นตอนการคัดแยกเอกสาร
1.2.3 เพื่อให้การคัดแยกเอกสารและการจัดเก็บเอกสารสะดวกมากขึ้น
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาปั ญหาในการลดเวลาในการคัดแยกเอกสารให้มีความ
รวดเร็ ว มากขึ้ น การแก้ไ ขปั ญ หาโดยการใช้แ นวคิ ด Lean หั ว ข้อ ความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการ
เคลื่อนไหว (Motion) มาประยุกต์
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะ ฝ่ ายธุรการ บริ ษทั ทีโอที จากัด มหาชน
1.3.3 ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูจ้ ดั การ และพนักงานฝ่ ายธุรการ
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ทาให้พนักงานลดการเคลื่อนไหวในการทางานโดยไม่จาเป็ น
1.4.2 พนักงานมีเวลาและความสะดวกในการทางานมากขึ้น
1.4.3 กระบวนการคัดแยกเอกสาร การจัดเรี ยงและการค้นหาเอกสารมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการคัดแยกเอกสารลูกค้ามีแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุ งลีน (Lean) และการลดความสู ญเปล่า (Wastes)
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับลีน
2.1.2 ประโยชน์ของการทาลีน
2.1.3 วิธีการทาลีน (Lean)
2.2 เทคนิคการคิดวิธีการปรับปรุ งแบบ ECRS
2.1 แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับลีน (Lean Thinking)
แนวคิ ด แบบลี น (Lean Thinking) คื อ แนวทางที่ จ ะขจัด ความสิ้ น เปลื อ งและสู ญ เปล่ า
(Wastes) ของทุกกิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่า โดยการทาให้ตน้ ทุน
ต่ าลง และจัดเรี ยงทุกๆ กิ จกรรมที่สร้ างคุ ณค่า (Value) ให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพด้วย
ต้นทุนที่นอ้ ยที่สุด เพื่อสร้างมูลค่าให้กบั ลูกค้าโดยการใช้ทรัพยากรอย่างจากัด ซึ่งแนวคิดนี้สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้กบั ทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยแนวคิดแบบลีนที่มีรากฐานมาจากระบบ
การผลิตแบบโตโยต้า ภายใต้แนวคิดเพื่อรักษาการไหลเวียนของสิ นค้า ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
มุ่งเน้นการผลิตเฉพาะสิ่ งที่จาเป็ น ในปริ มาณที่จาเป็ น และในเวลาที่จาเป็ นเท่านั้น เพื่อขจัดความสู ญ
เปล่าออกไป เปล่าออกไป

รู ปที่ 2.1
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2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับลีน และความสู ญเปล่าทั้ง 7 ประการ
เกี ย รติ โฆมานะ. (2550) ได้ใ ห้ ค วามหมายขอลี น ไว้ว่ า ลี น (Lean) เป็ น holistic &
sustainable approach ที่ใช้ทุกสิ่ งทุกอย่างน้อยลง แต่ให้ได้ผลงานมากกว่า ผลงานที่ใกล้เคียงความ
ต้องการของลูกค้ามากที่สุดสิ่ งที่ลดน้อยลง คือ ความสู ญเปล่า (Waste), วงรอบเวลา, ผูส้ ่ งมอบ, การ
ใช้แรงคน เครื่ องมือ เวลา และพื้นที่ปฏิบตั ิงาน (Lean Thanking) คือการเปลี่ยนจาก ความสู ญเปล่า
(waste) ไปสู่ คุ ณ ค่า (value) ในมุ มมองของผูร้ ั บผลงาน ปรั บปรุ งเปลี่ ย นแปลงอย่างไม่ รู้จบ ลี น
(Lean) ไม่ใช่เรื่ องของการทางานให้หนักขึ้นหรื อเร็ วขึ้น แต่เป็ นการค้นหาความสู ญเปล่า และเปลี่ยน
ให้เป็ นคุณค่าที่ผรู ้ ับผลงานของเราต้องการไม่ใช่ชุดเครื่ องมือสาเร็ จรู ป แต่เป็ นการผสมผสานอย่าง
ลงตัวระหว่างแนวคิด กิ จกรรม และวิธีการที่จะช่ วยผลักดันให้วฒ
ั นธรรมขององค์กรเป็ นไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม ผ่านการพัฒนาจิตสานึ กที่ดีและแนวคิดที่ถูกต้องในการทางานแก่พนักงานทุก
ระดับ ดัง นั้น ลี น (Lean) จึ ง หมายถึ ง แนวคิ ด ในการบริ ห ารจั ด การการผลิ ต หรื อ องค์ก รให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยปราศจากความสู ญ เปล่ า (Waste) ในทุ ก ๆ กระบวนการไมว่า จะเป็ น
กระบวนการทางโลจิสติกส์ หรื อกระบวนการในสายการผลิต ไปจนถึงตอบสนองความต้องการ
ของตลาดไปถึงลูกค้าแบบทันที โดยเน้นสร้างประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และลดการสู ญเสี ยในวงจรการ
ผลิตที่มุ่นเน้นในเรื่ องการไหล (Flow) ของงานเป็ นหลัก

รู ปที่ 2.2
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Marry Poppendieck. (2002) ได้อธิบาย ควาสู ญเปล่าทั้ง7ประการ (wastes) ไว้ดงั นี้
1. ความสู ญเสี ยเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
การผลิตสิ นค้าปริ มาณมากเกินความต้องการการใช้งานในขณะนั้นหรื อผลิตไว้ล่วงหน้า
เป็ นเวลานานมาจากแนวความคิดเดิมที่วา่ แต่ละขั้นตอนจะต้องผลิตงานออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้เพื่อให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยต่าสุ ดในแต่ละครั้งโดยไม่ได้คานึงถึงว่าจะทาให้มีงานระหว่าง
ทา (Wip) ในกระบวนการเป็ นจานวนมากและทาให้กระบวนการผลิตขาดความยืดหยุน่
2. ความสู ญเสี ยเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
การซื้อวัสดุคราวละมากๆเพือ่ เป็ นประกันว่าจะมีวสั ดุสาหรับผลิตตลอดเวลาหรื อเพื่อให้ได้
ส่ วนลดจากการสัง่ ซื้อจะส่ งผลให้วสั ดุที่อยูใ่ นคลังมีปริ มาณมากเกินความต้องการใช้งานอยู่
เสมอ เป็ นภาระในการดูแลและการจัดการ
3. ความสู ญเสี ยเนื่องจากการขนส่ ง (Transpiration)
การขนส่ งเป็ นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่วสั ดุ ดังนั้นจึงต้องควบคุมและลด
ระยะทางในการขนส่ งลงให้เหลือเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น
4. ความสู ญเสี ยเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)
ท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสมเช่นต้องเอื้อมหยิบของที่อยูไ่ กลก้มตัวยกของหนักที่วางอยู่
บนพื้น ฯลฯ ทาให้เกิดความล้าต่อร่ างกายและทาให้เกิดความล่าช้าในการทางานอีกด้วย
5. ความสู ญเสี ยเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)
เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีการทางานซ้ าๆกันในหลายขั้นตอนซึ่งไม่มีความจาเป็ น เพราะ
งานเหล่านั้นไม่ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ช่วยให้ตวั
ผลิ ตภัณฑ์เกิ ดความเที่ ย งตรงเพิ่มขึ้ นหรื อคุ ณภาพดี ข้ ึ นเช่ น กระบวนการตรวจสอบคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ไม่ทาให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นกระบวนการนี้ ควร
รวมอยูใ่ นกระบวนการผลิตให้พนักงานหน้างานเป็ นผูต้ รวจสอบไปพร้อมกับการทางาน หรื อขณะ
คอยเครื่ องจักรทางาน
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6. ความสู ญเสี ยเนื่องจากการรอคอย (Delay)
การรอคอยเกิดจากการที่เครื่ องจักร หรื อพนักงานหยุดการทางานเพราะต้องรอคอยบาง
ปัจจัยที่จาเป็ นต่อการผลิตเช่นการรอวัตถุดิบการรอคอยเนื่องจากเครื่ องจักรขัดข้องการรอคอย
เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่สมดุลการรอคอยเนื่องจากการเปลี่ยนรุ่ นการผลิต เป็ นต้น
7. ความสู ญเสี ยเนื่องจากการผลิตของเสี ย (Defect)
เมื่อของเสี ยถูกผลิตออกมาของเสี ยเหล่านั้นอาจถูกนาไปแก้ไขใหม่ให้ได้คุณสมบัติตามที่
ลูกค้าต้องการ หรื อถูกนาไปกาจัดทิ้ง ดังนั้นจึงทาให้มีการสู ญเสี ยเนื่องจากการผลิตของเสี ยขึ้น
2.1.2 ประโยชน์จากการนา Lean มาใช้ในงาน
1. Seamless Management การประสานงาน การทางานเป็ นทีม การบูรณาการ
2. Reducing 7 Wastes ลดความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทางาน
3. Enhance Good Workspace เสริ มสร้างบรรยากาศในสถานที่ปฏิบตั ิงาน ที่ทางานน่าอยู่
ทางานอย่างเป็ นสุ ข
4. Developing Knowledge Skill & Attitude (Mind) บุคลากรได้รับความรู ้ พัฒนา
ทักษะฝี มือ ทัศนคติ และจิตใจ
มารวย ส่ งทานินทร์. (2557) ได้กล่าวถึง ความพิเศษของลีน (Lean) ไว้ดงั นี้
1. Lean is proven หลักการและเทคนิคของ Lean ได้รับการนาไปใช้และประสบ
ความสาเร็ จในองค์กรทุกภาคส่ วน ทุกประเภท ทุกขนาด นับเป็ นพันๆแห่ง
2. Lean makes sense ในยุคสมัยแห่งความซับซ้อน Lean ใช้ความเรี ยบง่ายในการ
ตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆทุกประเภท ทุกสถานการณ์
3. Lean is accessible ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หากมีความมุ่งมัน่ ไม่ยาก ไม่แยกส่ วน ไม่
แพง
4. Lean is inclusive แนวคิด Lean เปิ ดรับการใช้เครื่ องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ
โดยไม่จากัด เป็ นสิ่ งที่เสริ มกันกับ TQM, Six Sigma, BPM ซึ่งสามารถนามาใช้ร่วมกันได้
5. Lean is for everyone ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และนาไปใช้ได้ไม่ยาก
2.1.3 ขั้นตอนการทาลีน (Lean)
พรเทพ เหลือทรัพย์สุข (2557) ได้อธิบายขั้นตอนการทาลีนไว้ดงั นี้
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1. การกาหนดเป้าหมาย
2. เลือกงานสาคัญ
3. วิเคราะห์กระบวนการทางานหลัก
4. ประเมินปัญหา
5. เลือกระบบย่อย(ปัญหา)
6. จัดทา Flow Process และวิเคราะห์ Wastes
7. กาจัด Wastes ปรับปรุ ง Process
8. ประเมินผล
องค์ประกอบสาคัญของการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพ Fact and Data, Ethic
1. เริ่ มต้นจากคนหรื อพนักงานทัว่ ทั้งองค์กร โดยเฉพาะพนักงานในระดับปฏิบตั ิการ และ
หัวหน้างานสร้างความเข้าใจ ทาให้พนักงานมีทศั นคติที่ถูกต้อง
2.ขั้นตอนการเริ่ มวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั
3. ขั้นตอนการวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ
4. ขั้นตอนการกาหนดเป้าหมายในการปรับปรุ ง
5. ขั้นตอนการใช้เครื่ องมือต่างๆ เข้ามาช่วยปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมต่างๆในการผลิตแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. กิจกรรมเพิม่ คุณค่า(Value-Added Activities หรื อ VA) คือกิจกรรมใดๆก็ตามที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของวัตถุดิบ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า(Non-Value Added Activities หรื อ NVA) คือกิจกรรมใดๆที่ใช้
ทรัพยากร เช่น เครื่ องจักร เวลา พนักงาน แต่ไม่ได้มีส่วนในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ซึ่ง
บางครั้งจะเรี ยกกิจกรรมเหล่านี้วา่ “ความสู ญเปล่า” เราสามารถแบ่งกิจกรรมที่สูญเปล่าได้เป็ น 2
ประเภทดังนี้
- กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า แต่จาเป็ นต้องทา กิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถกาจัดทิ้งได้ทนั ทีแต่
ต้องลดให้เหลือเท่าที่จาเป็ น
- กิจกรรมที่ไม่เพิม่ คุณค่าและไม่มีความจาเป็ นต้องทา เป็ นกิจกรรมที่สามารถกาจัดทิ้งได้
ทันที
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2.2 เทคนิคการคิดวิธีการปรับปรุ งแบบ ECRS
ความสู ญเปล่า หรื อ MUDA หรื อ WASTE ล้วนแต่มีความหมายเดี ยวกัน หมายถึ ง สิ่ งที่
เกิ ด ขึ้ นแต่ ไ ม่ ท าให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ สิ นค้า ซึ่ งความสู ญเปล่ า มี อ ยู่ 7 ประการด้ ว ยกั น คื อ
1. การผลิ ตมากเกิ น ไป (Overproduction) 2. การรอคอย (Waiting) 3. การเคลื่ อนย้ายที่ ไ ม่ จ าเป็ น
(Transporting) 4. การทางานที่ไม่เกิดประโยชน์ (Inappropriate Processing) 5. การเก็บสิ นค้าที่มาก
เกิ น ไป (Unnecessary Inventory) 6. การเคลื่ อนที่ / เคลื่ อนย้ายที่ ไ ม่ จ าเป็ น (Unnecessary Motions)
และ 7. ของเสี ย (Defect ) ความสู ญ เปล่ า ทั้ง 7 ประการนี้ เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ค วามจ าเป็ นและไม่ ไ ด้
ก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ บริ ษทั ดังนั้นทุกบริ ษทั ควรจะทาการลดความสู ญเปล่าเหล่านี้ ลง การลด
ความสู ญเปล่านอกจากจะเป็ นการปรั บปรุ งการผลิตและสามารถเพิ่มผลผลิตแล้ว ยังเป็ นการลด
ต้นทุนที่เกิดในบริ ษทั อีกด้วย
หลักการ ECRS เป็ นหลักการที่ประกอบด้วย การกาจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine)
การจัดใหม่ (Rearrange) และ การทาให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็ นหลักการง่ายๆ ที่สามารถใช้ในการ
เริ่ มต้นลดความสู ญเปล่าหรื อ MUDA ลงได้เป็ นอย่างดีในองค์กรธุรกิจทัว่ ไปจะสามารถแบ่งรู ปแบบ
ของกระบวนการหน่วยงานออกเป็ นส่ วนใหญ่ๆ คือ ส่ วนของงานโรงงาน ซึ่งส่ วนนี้สามารถ
ก่อให้เกิดความสู ญเปล่าได้ ซึ่งอธิบายเป็ นตัวอย่างได้ดงั นี้คือส่ วนของงานโรงงาน คือส่ วนที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั การลดความสู ญเปล่าในการผลิตเป็ นสิ่ งจาเป็ นและ
ควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นจะหมายถึงต้นทุนของสิ นค้าที่เพิ่ม
สู งขึ้น หากสามารถลดความสู ญเปล่าลงได้กจ็ ะส่ งผลให้ประหยัดต้นทุนการผลิตลงด้วย ผลที่ตามมา
ก็คือมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งสู งขึ้น โดยแนวทางการลด MUDA ลงสามารถทาได้
โดยใช้หลักการ ECRS ดังนี้
– การกาจัด ( Eliminate ) หมายถึง การพิจารณาการทางานปัจจุบนั และทาการกาจัดความสู ญเปล่า
ทั้ง 7 ที่พบในการผลิตออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้ายที่ไม่
จาเป็ น การทางานที่ไม่เกิดประโยชน์ การเก็บสิ นค้าที่มากเกินไป การเคลื่อนย้ายที่ไม่จาเป็ น และ
ของเสี ย
– การรวมกัน ( Combine ) สามารถลดการทางานที่ไม่จาเป็ นลงได้ โดยการพิจารณาว่าสามารถรวม
ขั้นตอนการทางานให้ลดลงได้หรื อไม่ เช่น จากเดิมเคยทา 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน
ทาให้ข้นั ตอนที่ตอ้ งทาลดลงจากเดิม การผลิตก็จะสามารถทาได้เร็ วขึ้นและลดการเคลื่อนที่ระหว่าง
ขั้นตอนลงอีกด้วย เพราะถ้ามีการรวมขั้นตอนกัน การเคลื่อนที่ระหว่างขั้นตอนก็ลดลง
– การจัดใหม่( Rearrange ) คือ การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อให้ลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็ น หรื อ
การรอคอย เช่นในกระบวนการผลิต หากทาการสลับขั้นตอนที่ 2 กับ 3 โดยทาขั้นตอนที่ 3 ก่อน 2
จะทาให้ระยะทางการเคลื่อนที่ลดลง เป็ นต้น
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– การทาให้ง่าย ( Simplify ) หมายถึง การปรับปรุ งการทางานให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะ
ออกแบบจิ๊ก (jig) หรื อ fixture เข้าช่วยในการทางานเพื่อให้การทางานสะดวกและแม่นยามากขึ้น
ซึ่งสามารถลดของเสี ยลงได้ จึงเป็ นการลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็ นและลดการทางานที่ไม่จาเป็ น

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและสถานประกอบการ
ศูนย์บริ การลูกค้าทีโอที สาขาบางแค
ที่ต้ งั
เลขที่ 1 ซ.เพชรเกษม 41 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02 413 4935
โทรสาร 02 413 4443
เว็บไซต์ http://www.tot.co.th

รู ปที่ 3.1 ศูนย์บริ การลูกค้าทีโอที สาขาบางแค
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ประวัติความเป็ นมาของบริษัท
2497: เริ่ มก่อตั้ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497
2533: ให้บริ การหลากหลายรู ปแบบ
-เปิ ดให้บริ การโทรศัพท์ติดตามตัว (PAGING) โฟนลิงค์ และเพจโฟน
-เปิ ดให้บริ การสื่ อสารข้อมูลระบบดาต้าเน็ต (DATANET)
-ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะชนิดใช้เหรี ยญสาหรับให้บริ การโทรศัพท์ภายในท้องถิน ทางไกล
ต่างจังหวัด รวมทั้งทางไกลไปประเทศมาเลเซีย
2545: แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จากัด มหาชน
2548: เปลี่ยนชื่อเป็ น TOT จากัด (มหาชน)
2551: ได้รับรางวัล Trusted Brands Award Ceremony พ.ค.2551
2552: ให้บริ การ 3G อย่างเป็ นทางการรายแรก
2555: บริ หารสู่ ความเป็ นเลิศ ก.พ.55 ได้รับ รางวัลการบริ หารสู่ความเป็ นเลิศ (Thailand
Quality Class : TQC) ประจาปี 2554 ในการประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality
Award : TQA) จากสานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
2556: ส่ งต่อความรู ้สู่ ประชาชน
-มิ.ย. 56 เปิ ดให้บริ การกวดวิชาออนไลน์ภายใต้บริ การ Knowledge plus Powered by TOT
บริ การคลังความรู ้ที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองแบบออนไลน์ e-Learning และ Digital Content
-ต.ค. 56 จัดตั้งบริ ษทั ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิช จากัด (TOT OS) รับจ้างเหมาบริ การจาก ที
โอที เพิม่ ประสิ ทธิภาพให้บริ การ
วิสัยทัศน์ ของบริษัท (Corporate Vision)
TOT ผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคมและดิจิทลั ชั้นนาของประเทศ
พันธกิจของบริษัท (Corporate Mission)
1.สร้ า งสรรค์น วัต กรรม เพื่ อ ยกระดับ การให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า : TOT มุ่ ง มั่น พัฒ นาระบบ
โทรคมนาคม ค้นหาทางเลือกและความเป็ นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีกว่าให้แก่ผใู ้ ช้
2.ให้บริ การอย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย : วางระบบ ควบคุมมาตรฐาน และ
ประกอบกิจการอย่างมีจิตสานึกเพื่อประชาชน
3.เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ ยคุ ดิจิทลั : เราเป็ นผูว้ างรากฐาน
และเป็ นผูน้ าด้านระบบดิจิทลั เพื่อประโยชน์ท้ งั ภาคองค์กรและประชาชน
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ค่ านิยมขององค์ การ
I : Innovation
O : Operation Excellent
T : Transparency & Intergrity

สร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางานมุ่งความเป็ นเลิศ
ซื่อสัตย์ โปร่ งใส

3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บมจ.ทีโอที นับเป็ นองค์กรที่วางรากฐานระบบสื่ อสารโทรคมนาคมไทยมาเป็ นระยะเวลากว่า
60 ปี ด้ว ยประสบการณ์ อ ัน ยาวนาน ที โ อที พร้ อ มให้บ ริ ก ารสื่ อ สารโทรคมนาคมแบบครบวงจร
ตอบสนองความต้องการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และบริการ
1. อินเตอร์เน็ต / ไฟเบอร์ บริ การอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง แบบ ADSL
บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งที่ใช้เทคโนโลยี ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
ผ่านสายโทรศัพท์เส้นเดิ มสามารถรั บ-ส่ ง ข้อมูลสู งสุ ดด้วยอัตราความเร็ วการรั บ ข้อมูล(Download)
สู งสุ ดที่ 20 Mbps และ อัตราการส่ งข้อมูล (Upload) สู งสุ ดที่ 2 Mbps เป็ นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ
ตลอดเวลา (Always On)

รู ปที่ 3.2 อินเตอร์เน็ตบ้าน / ไฟเบอร์
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2. โทรศัพท์ประจาที่ Fixed Line โครงข่ายโทรศัพท์ประจาที่ ที่ครอบคลุมทัว่ ไทยแม้อยูไ่ กลกัน
บริ การโทรศัพท์ผา่ นโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐาน ที่กระจายอยูท่ วั่ ประเทศและมีบริ การเสริ ม
ต่าง ๆ มากมาย ทีโอที มีการปรับปรุ งและรักษาคุณภาพบริ การอย่างต่อเนื่ องเพื่อรักษาความเป็ นผูน้ าใน
ธุรกิจโทรศัพท์ประจาที่ตลอดไป

รู ปที่ 3.3 โทรศัพท์บา้ น
3. มือถือ TOT Mobile เที่ยวที่ไหนก็สบายใจ ชีวิตออนไลน์ไม่มีสะดุด

รู ปที่ 3.4 อินเตอร์เน็ตมือถือ
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4. กล่องรับสัญญาณทีวี TOT IPTV ปฏิวตั ิการดูทีวีรูปแบบใหม่ ให้คุณได้ชมรายการที่ชื่นชอบได้ ทุกที่
ทุกเวลา
บริ ก ารรั บ ชมที วี ผ่า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ของที โ อที โดยไม่ จ าเป็ นต้อ งติ ด จาน ด้ว ย
ประสิ ทธิ ภาพอุปกรณ์ TOT iptv Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวี ที่จะเป็ นทีวีธรรมดาให้กลายเป็ น
สมาร์ ททีวี หรื อมินิพีซี แค่ปลายนิ้ ว เพียงให้ร่วมกับอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งตั้งแต่ 6MB ขึ้นไป คุณก็
สามารถรับชมสุ ดยอดรายการชั้นนากว่า 140 ช่อง ให้คุณได้เต็มอิ่มชนิดต้องบอกต่อ

รู ปที่ 3.5 กล่องรับสัญญาณทีวี TOT IPTV
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3.3 รูปแบบองค์ กร

รู ปที่ 3.6 รู ปแบบโครงสร้างองค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาปฏิบตั ิงานในตาแหน่งงานเอกสาร ฝ่ ายธุรการ ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้
- เช็คว่าลูกค้ายังใช้บริ การอยูห่ รื อไม่
- เช็คลูกค้ายังมีหนี้คา้ งชาระอยูห่ รื อไม่
3.5 ชื่ อตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
คุณณัฎฐินี แช่มสนิท ตาแหน่งผูจ้ ดั การ เบอร์โทร 02 413 4835
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในการปฏิบตั ิงานนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานนับตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.กาหนดโครงเรื่ องหลังจากได้ปฏิบตั ิงานมาระยะหนึ่งในงานเอกสาร ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั เรี ยงเอกสาร
2.รวบรวมข้อมูลการจัดเรี ยงเอกสารที่มีปัญหา
3.หาวิธีแก้ไขปัญหาปรึ กษาและรับคาแนะนาในการเขียนโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
พนักงานที่ปรึ กษา
4.ดาเนินการแก้ไข้ปัญหาดาเนินงานจัดทาเอกสารตามรู ปแบบของโครงงาน
5.สรุ ปผลโครงงานติดตามผลงานและข้อเสนอแนะของรู ปแบบโครงงาน
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

2561
พฤษภาคม

1.กาหนดโครงเรื่ อง
2.เก็บรวบรวมข้อมูล
3.ค้นหาวิธีแก้ปัญหา
4.ดาเนินการแก้ปัญหา
5.สรุ ปผลโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
-ปากกา, ดินสอ, สมุดบันทึก
-เชือก, กรรไกร, หนังยาง

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิ งหาคม

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
โครงการสหกิจศึกษาในเรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้า ของบริ ษทั ที
โอที จากัด (มหาชน) ซึ่ งปั ญหาคือ เอกสารมีจานวนมาก ปะปนกันอยู่และยังไม่ได้แยกว่าลูกค้าใช้
บริ การ (Active) หรื อยกเลิกใช้บริ การ (Inactive) พร้อมทั้งตรวจสอบหนี้ คา้ งชาระ คณะผูจ้ ดั ทาจึง
ได้นาหลักการ Lean เข้ามาประยุกต์ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการลดความสู ญเสี ยจากการเคลื่อนไหว
(Motion) การลดเวลาในการทางานโดยไม่จาเป็ น และเทคนิคการทางานให้ง่าย (Simplify) โดยมีผล
ปฏิบตั ิงาน ตามโครงการ ดังนี้
4.1ปัญหาที่ 1 การคัดแยกเอกสาร
รายละเอียดของปัญหา: เอกสารที่นามาคัดแยกมาจากห้องที่จดั เก็บเอกสารข้อมูลของลูกค้า
ซึ่งประกอบด้วยใบประวัติลูกค้า Customer Information Plus (CIP) การติดตั้ง Fiber ซึ่งการคัดแยกมี
ความยุง่ ยาก และซับซ้อน เพราะเอกสารมีจานวนมาก และเลขหมายรวมกัน โดยขั้นตอนการคัดแยก
มีดงั นี้
4.1.1 เอกสารที่ รับมาจากห้องจัดเก็บเอกสารแล้วทาการคัดแยกเอกสารเริ่ มจากคัดแยก
เอกสารลูกค้าที่ใช้บริ การ ลูกค้าที่ยกเลิกใช้บริ การ และลูกค้าที่มีหนี้คา้ งชาระ

รู ปที่ 4.1 ใบประวัติลูกค้า Customer Information Plus (CIP)
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4.1.2 นาเลขหมายของลูกค้าในประวัติลูกค้ามาตรวจสอบว่า ใช้บริ การ (Active) หรื อยกเลิก
ใช้บริ การ (Inactive) พร้อมทั้งตรวจสอบหนี้คา้ งชาระ ตรวจสอบเสร็ จแล้วนามามัดเข้ากองแยกตาม
ประเภทและรอจัดเก็บเข้ากอง โดยใช้วิธี ดังนี้

http://cip.intra.tot.co.th/cip.aspx
เว็บไซต์ ในการเข้ าใช้ บริการ
Customer Information Plus (CIP)

ใส่ หมายเลขทีต่ ้ องการ
ตรวจสอบ แล้ว “ค้ นหา”

รู ปที่ 4.2 โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร Customer Information Plus (CIP)

ถ้ าลูกค้ าใช้ บริการอยู่ จะขึน้ เครื่ องหมาย –
ตรงช่ องวันที่ Inactive เลขหมาย

ตรวจสอบชื่ อ ทีอ่ ยู่ ให้ ตรงตามใบประวัติลกู ค้ า
รู ปที่ 4.3 การตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้ายังใช้บริ การอยู่ (Active)
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ถ้ าลูกค้ ายกเลิกใช้ บริการ จะขึน้ Inactive ตรง
ช่ องวันที่ Inactive เลขหมาย

การเช็คหนีค้ ้ าง ถ้ าไม่ มีหนีค้ ้างจะขึน้ ว่ า “ไม่ มีหนี”้
ตรวจสอบชื่ อ ทีอ่ ยู่ ให้ ตรง
ตามใบประวัตลิ ูกค้ า
รู ปที่ 4.4 การตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้ายกเลิกใช้บริ การ (Inactive) แบบไม่มีหนี้คา้ งชาระ

การเช็คหนีค้ ้ าง ถ้ ามีหนีค้ ้ างจะขึน้ ว่ า “จะขึน้ ยอดทีค่ ้างชาระ”

รู ปที่ 4.5 การตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้ายกเลิกใช้บริ การ (Inactive) แบบมีหนี้คา้ งชาระ
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แนวทางแก้ไขปัญหา (หลังจากการประยุกต์ ใช้ Lean)
โดยใช้หลักของ Lean คือ การลดการสู ญเสี ยจากการเคลื่อนไหวร่ างกาย การทางานให้
สะดวกและรวดเร็ ว ด้วยการจัด โต๊ะทางานให้สะดวกต่อการทางาน แยกเอกสารที่ ใช้บริ การไว้
ด้านซ้าย และเอกสารที่ยกเลิกใช้บริ การไว้ดา้ นขวา ผลของการแก้ไขพบว่า จากเดิมที่ยงั ไม่มีการคัด
แยกเอกสาร ทาให้การค้นหายุ่งยากและปะปนกัน หลังการคัดแยกเอกสารทาให้สะดวกต่อการ
ค้นหา และลดการเสี ยเวลาในการจัดเก็บเอกสาร

เอกสารประวัติลูกค้ า

เอกสารทีล่ ูกค้ ายกเลิกใช้ บริการอยู่
วางไว้ด้านขวาของบนโต๊ ะทางาน

รู ปที่ 4.6 การคัดแยกเอกสารระหว่างการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เกิดการสับสน
เอกสารทีล่ ูกค้ าใช้ บริการอยู่ วาง
ไว้ ด้านซ้ ายของบนโต๊ ะทางาน

รู ปที่ 4.6 การจัดวางเอกสารที่สะดวกต่อการคัดแยกเอกสาร
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ใบปะหน้ า

รู ปที่ 4.7 ทาใบปะหน้าเพื่อให้ทราบว่าใช้บริ การหรื อยกเลิกใช้บริ การ

ใบปะหน้ า

รู ปที่ 4.8 ทาใบปะหน้าเพื่อให้ทราบว่ามีหนี้คา้ งชาระและสะดวกต่อการจัดเก็บเข้ากองเอกสาร
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รู ปที่ 4.9 เมื่อทาครบเลขหมาย นาเชือกฟางมาผูกรอเก็บเข้าชั้น
4.2 ปัญหาการจัดเก็บเอกสารเข้ าชั้นเอกสาร
รายละเอีย ดของปั ญ หา: เกิ ด ความผิด พลาดเนื่ อ งจากที่ ช้ ัน วางเอกสารยัง ไม่ มี แ ผ่น ป้ า ย
หมายเลขประจาชั้น ทาให้ไม่สามารถจัดเรี ยงเอกสารได้ พนักงานเกิดความสับสนเมื่อต้องค้นหา
เอกสาร นอกจากนี้เอกสารกองไว้โดยไม่มีระบบในการจัดเรี ยง

รู ปที่ 4.10 ชั้นวางเอกสาร
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รู ปที่ 4.11 เอกสารที่รอจัดเก็บเข้าชั้น
แนวทางแก้ไขปัญหา (หลังจากการประยุกต์ ใช้ Lean)
น าหลั ก การของ Lean มาใช้ ป รั บ ปรุ งการท างานให้ ส ะดวก ใช้ ง านได้ ง่ า ยและมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยการพิมพ์ชื่อเลขหมาย และนามาติดตามตามชั้นเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ผลของ
การแก้ไขพบว่า จากเดิมการค้นหาเอกสารใช้เวลานานและสับสนว่าหมายเลขที่ตอ้ งการค้นหาอยูท่ ี่
ชั้นใด แต่หลังจากติดป้ายเลขหมาย ทาให้สะดวกและสามารถลดเวลาการค้นหา เอกสารจัดวางอย่าง
เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.12 หลังจากได้จดั ทาแผ่นป้ายติดตามชั้น
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หลังการนาหลักการ Lean แก้ปัญหาแล้ว โดยภาพรวมนั้น พนักงานในแผนกธุรการมีความ
พึงพอใจในการปรับปรุ งแก้ไขระบบจัดเก็บเอกสาร ทาให้การทางานรวดเร็ วขึ้น ลดการสู ญเสี ยเวลา
การค้นหาเอกสาร การจัดเก็บและค้นหามีประสิ ทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามพนักงานแผนกอื่นที่มี
ความจาเป็ นต้องมาค้นหาเอกสารยังไม่คุน้ ชิ นกับการจัดเรี ยงเอกสาร ดังนั้น จึงต้องมีการสื่ อสาร
พูดคุย ทาความเข้าใจระบบการจัดเก็บเอกสารให้พนักงานต่างแผนกทราบ ซึ่ งได้รับคาชื่นชมและ
ความพึงพอใจจากพนักงานทุกคน

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 หลังจากทีไ่ ด้ มีการดาเนินงาน โดยนำหลักกำร Lean กำรลดควำมสู ญเสี ยเนื่องจำกกำร
เคลื่อนไหว (Motion) มำประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหำนั้น สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้
โดยคณะผูจ้ ดั ทำได้เปรี ยบเทียบจำกกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนในแผนกธุรกำรในค้นหำ ตรวจสอบ
และจัดเก็บเอกสำร ซึ่ งผลสรุ ปโครงกำรมีดงั นี้
1. สำมำรถลดระยะเวลำในกำรค้น หำเอกสำรที่ ป ะปนกัน ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ้ น
เนื่องจำกมีกำรแยกเอกสำรActive, Inactiveและเอกสำรมีหนี้คำ้ งชำระอย่ำงชัดเจน
2. มีควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรค้นหำเอกสำรเพื่อนำมำตรวจสอบ เนื่ องจำกมีกำรทำใบ
ปะหน้ำที่มีหลักเลขตำมเอกสำรนั้นๆ
3. สำมำรถจัดเก็บเอกสำรได้อย่ำงเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
4. แผนกต่ำง ๆ เช่ น แผนกธุ รกำร แผนกบริ กำร แผนกกำรตลำด สำมำรถค้นหำเอกสำร
เพื่อนำไปดำเนินงำนได้อย่ำงรวดเร็ ว
5. ลดควำมสู ญเปล่ำในกำรเคลื่ อนไหวร่ ำงกำยที่ เกิ ดจำกกำรค้นหำเอกสำรปะปนไม่ เป็ น
ระเบียบ
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
1. กระดำษเอกสำรบำงประเภทค่ อ นข้ำ งที่ จ ะเก่ ำ และช ำรุ ด ง่ ำ ยมำกจึ ง ต้อ งใช้ ค วำม
ระมัดระวังในกำรจัดเรี ยงและคัดแยก เนื่องจำกอำจเกิดควำมเสี ยหำยขึ้นกับเอกสำรได้
2. เอกสำรที่เย็บมุมกระดำษไว้ มักแยกออกจำกกัน เนื่องจำกเอกสำรมีควำมหนำจึงต้องเย็บ
กระดำษใหม่เสมอ
3. ตรวจสอบเอกสำรแล้วชื่ อไม่ตรงกัน จึงทำให้เสี ยเวลำตรวจสอบเลขบัตรประชำชนของ
ลูกค้ำ
4. เอกสำรบำงประเภทอยูใ่ นกองเอกสำรที่ไม่ถูกต้องตำมหมวดเลขหมำย ทำให้ตอ้ งใช้เวลำ
ในกำรจำแนกเอกสำรเพิ่มขึ้น
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ ผ้ อู ื่น
1. กระดำษที่แปะหน้ำเอกสำรควรใช้เป็ นกระดำษรี ไซเคิล (Recycle) เพื่อลดกำรใช้กระดำษ
ใหม่โดยไม่จำเป็ น
2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วพบชื่อลูกค้ำต่ำงกันให้ดูชื่อผูใ้ ช้บริ กำร พ.ศ.ล่ำสุ ดเป็ นที่ต้ งั
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3. หำกตรวจสอบเอกสำรพบลู ก หนี้ ที่ มี ล ัก ษณะตรงกับ หนี้ สู ญ ให้คดั แยกเป็ นเอกสำร
Inactive ได้ทนั ที
4. จัดเอกสำรตำมหมำยเลขให้ถูกต้องเพื่อทำให้กำรค้นหำง่ำยขึ้น
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้ประสบกำรณ์ จำกกำรปฏิ บตั ิ งำนจริ งโดยได้เรี ยนรู ้ ระบบงำนเอกสำรต่ำงๆและได้
พัฒนำศักยภำพตนเองมำกขึ้น
2. ฝึ กกำรมีมนุษย์สัมพันธ์และควำมอดทนในกำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ในกำรปฏิบตั ิงำนมีเอกสำรจำนวนมำกและซับซ้อนจึงต้องมีกำรสอบถำมที่ปรึ กษำและ
ต้องใช้เวลำในกำรทำควำมเข้ำใจเพรำะเอกสำรมีควำมสำคัญ
2. ในกำรปฏิ บตั ิงำนแต่ละครั้งต้องมีกำรประสำนงำนกับฝ่ ำยอื่น ๆ เช่ นฝ่ ำยติดตั้งและฝ่ ำย
บริ กำรเป็ นต้น ดังนั้นจึงต้องศึกษำเรี ยนรู ้ตวั สิ นค้ำและโปรโมชัน่ ซึ่ งมีจำนวนมำกจึงทำให้เกิดควำม
สับสนได้
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. เอกสำรลูกค้ำมีควำมสำคัญและจำนวนมำกดังนั้นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิงำน ควรศึกษำรำยละเอียด
ของเอกสำรให้ชดั เจน เพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำด
2. ควรศึกษำหำควำมรู ้ เกี่ยวกับตัวสิ นค้ำและโปรโมชัน่ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั ทีโอที
จำกัด(มหำชน) เพื่อเป็ นกำรแสดงควำมตั้งใจและสนใจในกำรปฏิบตั ิงำน

26

บรรณานุกรม
เกียรติขจร โฆมานะสิ น. (2550). LEAN วิถกี ารสร้ างคุณค่ าสู่องค์ กรที่เป็ นเลิศโดยการผลิตแบบลีน.
กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
ทีปกร แก้วเหล็ก. (2552). กระบวนการทางานสานักงานแบบลีน: กรณี ศึกษา. วิทยานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นิพนธ์ บัวแก้ว . (2547). รู้ จักระบบการผลิตแบบลีน. กรุ งเทพฯ: สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น).
พรเทพ เหลือทรัพย์สุข. (2551). ปรั บปรุ งการผลิตด้ วยแนวคิดแบบลีน. กรุ งเทพฯ: อี.ไอ.สแควร์
มารวย ส่ งทานินทร์ . (2557). การนาแนวคิดเรื่ อง Lean มาใช้ ในสานักงาน. เข้าถึงได้จาก
https://www.gotoknow.org/posts/579791.

ภาคผนวก ก
บทความวิชาการ

การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของ บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
Increase the efficiency of document separation tot public company limited
1
2
พิมลรัตน์ เชิญมาก , ธิดารัตน์ เลียบใย , ชามีนา สิ ทธิประเสริ ฐ3
ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
Email: tacaron@hotmail. com1 , rutpimonrut@gmail. com2 , thidarat. noon1603@hotmail. com3
บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึ กษาครั้งนี้ 1) เพื่อลด
การสูญเสี ยเนื่องจากการเคลื่อนไหวในการทางาน 2)
เพื่ อ ลดระยะเวลาการท างานและขั้น ตอนการคัด แยก
เอกสาร 3) เพื่อให้การคัดแยกเอกสารและการจัดเก็ บ
เอกสารสะดวกมากขึ้ น โดยปั ญ หาเกิ ด จาก เอกสารมี
จานวนมาก ปะปนกันอยู่และยังไม่ได้แยกว่าลูกค้าใช้
บริ การ (Active) หรื อยกเลิกใช้บริ การ (Inactive) คณะ
ผูจ้ ัดท าจึ งได้น าหลักการ Lean เข้ามาประยุกต์ในการ
แก้ ปั ญ ห าด้ ว ยวิ ธี การลด ค วาม สู ญ เสี ยจากการ
เคลื่อนไหว (Motion) การลดเวลาในการทางานโดยไม่
จ าเป็ น และเท คนิ คการท างานให้ ง่ า ย (Simplify)
หลัง การแก้ไ ขพบว่า การด าเนิ น งานนี้ ท าให้ มี ค วาม
สะดวกรวดเร็ วในการค้นหาเอกสาร การใช้งานง่ายขึ้น
และเอกสารจัดเป็ นระบบระเบี ยบ รวมทั้งมีการพัฒนา
วิธี ก ารใหม่ ที่ ท าให้ ก ารท างานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
ยิง่ ขึ้น

Abstract
The objective of this study is to 1) reducing
some errors while working 2) Reducing timing of
screening documents 3) To be convenient to screen
and collect documents and check separately between
customer services (active) or customer cancellation
(inactive) To solve this problem, the Lean principle
should be brought into reduce errors from motions,

reduce unnecessary works and make work easier.
These will help to search documents faster and be
convenient and organized in order to develop new
methodology to increase efficiency at work.
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อลดการสูญเสี ยเนื่องจากการเคลื่อนไหวใน
การทางาน
2. เพื่อลดระยะเวลาการทางานและขั้นตอนการ
คัดแยกเอกสาร
3.เพื่อให้การคัดแยกเอกสารและการจัดเก็บ
เอกสารสะดวกมากขึ้น
ขอบเขตของโครงงาน
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาขอบเขตด้านเนื้ อ หา ศึ ก ษา
ปั ญหาในการลดเวลาในการคัดแยกเอกสารให้มีความ
รวดเร็ ว มากขึ้ น การแก้ไ ขปั ญ หาโดยการใช้แ นวคิ ด
Lean หั ว ข้อ ความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการเคลื่ อ นไหว
(Motion) มาประยุกต์
ขอบเขตด้ านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะ ฝ่ ายธุรการ บริ ษทั
ทีโอที จากัด มหาชน
ขอบเขตด้ า นผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล ได้ แ ก่ ผู ้จัด การ และ
พนักงานฝ่ ายธุรการ
ขอบเขตด้ า นเวลา ตั้ง แต่ ว นั ที่ 14 พฤษภาคม
2561 – 31 สิ งหาคม 2561

เอกสารActive, Inactiveและเอกสารมี ห นี้ ค้า งช าระ
อย่างชัดเจน
2. มีความสะดวกรวดเร็ วในการค้นหาเอกสารเพื่อ
นามาตรวจสอบ เนื่ องจากมีการทาใบปะหน้าที่ มีหลัก
เลขตามเอกสารนั้นๆ
3. สามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
4. แผนกต่ า ง ๆ เช่ น แผนกธุ ร การ แผนกบริ การ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
แผนกการตลาด สามารถค้น หาเอกสารเพื่ อ น าไป
1.กาหนดโครงเรื่ องหลังจากได้ปฏิ บัติ งานในแผนก ดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ ว
การธุรการ ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั เรี ยงเอกสารและนาเอกสารเข้าแฟ้ม
5. ลดความสู ญ เปล่ าในการเคลื่ อนไหวร่ างกายที่
2.รวบรวมข้อมูลการจัดเรี ยงเอกสารที่ นาส่ งให้ลูกค้า เกิดจากการค้นหาเอกสารปะปนไม่เป็ นระเบียบ
และปั ญหาที่เกี่ยวกับแผนกการธุรการ
3. หาวิธีแก้ไขปั ญ หา ปรึ กษา และรั บคาแนะน า การ ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
เขียนโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงาน ที่ปรึ กษา
1. กระดาษเอกสารบางประเภทค่อนข้างที่ จะเก่ า
4. ดาเนิ น การแก้ไขปั ญ หาด าเนิ น งานจัด ท า เอกสาร และช ารุ ด ง่ ายมากจึ ง ต้อ งใช้ค วามระมัด ระวัง ในการ
ตามรู ปแบบของโครงงาน
จัด เรี ย งและคัด แยก เนื่ อ งจากอาจเกิ ด ความเสี ย หาย
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ทาให้พนักงานลดการเคลื่อนไหวในการทางาน
โดยไม่จาเป็ น
2.พนักงานมีเวลาและความสะดวกในการทางาน
มากขึ้น
3.กระบวนการคัดแยกเอกสาร การจัดเรี ยงและการ
ค้นหาเอกสารมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

5. สรุ ป ผลโครงงาน ติ ดตามผลงาน และข้ อ
เสนอแนะรู ปแบบโครงงาน
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงการ
หลัง จากที่ ไ ด้มี ก ารด าเนิ น งาน โดยน าหลักการ
Lean การลดความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการเคลื่ อ นไหว
(Motion) มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหานั้น สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้
เปรี ยบเที ยบจากการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในแผนก
ธุรการในค้นหา ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร
สรุปผลโครงงาน
หลัง จากที่ ไ ด้ด าเนิ น การโดยน าหลัก การลี น มา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหา สามารถสรุ ปผล โครงการ
ได้ดงั นี้
1.สามารถลดระยะเวลาในการค้น หาเอกสารที่
ปะปนกันให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการแยก

ขึ้นกับเอกสารได้
2. กระดาษที่แปะก็ตอ้ งเขียนชื่อเอกสารที่ยงั ไม่เข้า
ชุดบางครั้งผูใ้ ช้อาจเบื่อหรื อไม่อยากเขียน
3. พนักงานยังเคยชิ นกับระบบเดิมอยู่ บางครั้ง จึ ง
ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4. เอกสารบางประเภทอยู่ ใ นกองเอกสารที่ ไ ม่
ถูกต้องตามหมวดเลขหมาย ทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการ
จาแนกเอกสารเพิ่มขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ ผ้อู ื่น
1. กระดาษที่แปะหน้าเอกสารควรใช้เป็ นกระดาษ
รี ไซเคิ ล (Recycle) เพื่อลดการใช้กระดาษใหม่โดยไม่
จาเป็ น
2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วพบชื่อลูกค้าต่างกันให้
ดูชื่อผูใ้ ช้บริ การ พ.ศ.ล่าสุดเป็ นที่ต้ งั
3.หากตรวจสอบเอกสารพบลูกหนี้ ที่มีลกั ษณะตรง
กับหนี้สูญ ให้คดั แยกเป็ นเอกสาร Inactive ได้ทนั ที

4.จัดเอกสารตามหมายเลขให้ถูกต้องเพื่อทาให้การ
ค้นหาง่ายขึ้น
สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ได้ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ งโดยได้เรี ยนรู ้
ระบบงานเอกสารต่างๆและได้พฒั นาศักยภาพตนเอง
มากขึ้น
2. ฝึ กการมีมนุ ษย์สัมพันธ์และความอดทนในการ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1. ในการปฏิ บั ติ ง านมี เอกสารจ านวนมากและ
ซับซ้อนจึงต้องมีการสอบถามที่ปรึ กษาและต้องใช้เวลา
ในการทาความเข้าใจเพราะเอกสารมีความสาคัญ
2.ใน ก าร ป ฏิ บั ติ งาน แ ต่ ล ะ ค รั้ งต้ อ ง มี ก าร
ประสานงานกับฝ่ ายอื่น ๆ เช่นฝ่ ายติดตั้งและฝ่ ายบริ การ
เป็ นต้ น ดั ง นั้ นจึ ง ต้ อ งศึ ก ษาเรี ยนรู ้ ต ั ว สิ นค้ า และ
โปรโมชัน่ ซึ่งมีจานวนมากจึงทาให้เกิดความสับสนได้
ข้ อเสนอแนะ
1. เอกสารลู ก ค้ามี ค วามส าคัญ และจ านวนมาก
ดัง นั้ นผู ้ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง าน ควรศึ ก ษารายละเอี ย ดของ
เอกสารให้ชดั เจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
2. ควรศึ ก ษาหาความรู ้ เกี่ ย วกั บ ตั ว สิ นค้ า และ
โปรโมชั่น ผ่านทางเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ที โ อที จ ากัด
(มหาชน) เพื่ อเป็ นการแสดงความตั้งใจและสนใจใน
การปฏิบตั ิงาน
กิตติกรรมประกาศ
การที่ คณะผูจ้ ัด ท าได้ม าปฏิ บัติงานในโครงงาน
สหกิ จศึ กษา ณ ศู น ย์บริ การลูกค้าที โอที สาขาบางแค
ตั้ งแ ต่ วั น ที่ 14 พ ฤ ษ ภ าค ม พ .ศ .2561 ถึ งวั น ที่
31 สิ ง หาคม พ.ศ.2561 ส่ ง ผลให้ ค ณะผู ้จัด ท าได้รั บ
ความรู ้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ มีค่ามากมายสาหรับ

รายงาน ส ห กิ จศึ กษ าฉ บั บ นี้ ส าเร็ จล งได้ ด้ ว ยดี
จากความร่ วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. ดร.สมพร ปานยินดี.
อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. คุ ณ นจิ ต รา เนตรสู ง เนิ น พนั ก งานแผนก
การตลาด
3. คุณอัญชุลี แต่งวัด พนักงานแผนกการเงิน
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โครงการสหกิจเรื่ อง :การเพิ่มประสิ ทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้ าของบริษัท ทีโอที จากัด )มหาชน(
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อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานสหกิจ : ดรสมพร ปานยินดี.
โดย :
นางสาว พิมลรัตน์ เชิญมาก
5901600001
นางสาว ธิดารัตน์ เลียบใย
5901600002
นางสาว ชามีนา สิ ทธิประเสริ ฐ 5901600004
คณะบริ หารธุ รกิจ ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อลดการสู ญเสี ยเนื่ องจาก
การเคลื่อนไหวในการทางาน 2) เพื่อลดระยะเวลาการทางานและขั้นตอน
การคัดแยกเอกสาร 3) เพื่อให้การคัดแยกเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร
สะดวกมากขึ้นโดยปั ญหาเกิ ดจาก เอกสารมีจานวนมาก ปะปนกันอยูแ่ ละ
ยังไม่ ได้แยกว่าลู กค้าใช้บ ริ การ )Active) หรื อยกเลิ กใช้บริ การ )Inactive)
คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้นาหลักการ Lean เข้ามาประยุกต์ในการแก้ปัญหาด้วย
วิธีก ารลดความสู ญเสี ย จากการเคลื่ อนไหว )Motion) การลดเวลาในการ
ท างานโดยไม่ จาเป็ น และเทคนิ ค การท างานให้ ง่าย )Simplify) หลังการ
แก้ไขพบว่า การดาเนิ นงานนี้ ท าให้มี ค วามสะดวกรวดเร็ วในการค้นหา
เอกสาร การใช้งานง่ายขึ้นและเอกสารจัดเป็ นระบบระเบียบ รวมทั้งมีการ
พัฒนาวิธีการใหม่ ที่ทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ทาให้พนักงานลดการเคลื่อนไหวในการทางานโดยไม่จาเป็ น
พนักงานมีเวลาและความสะดวกในการทางานมากขึ้น กระบวนการคัด
แยกเอกสาร การจัดเรี ยงและการค้นหาเอกสารมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

ประวัติคณะผู้จัดทำ
ชื่อ-นามสกุล : พิมลรัตน์ เชิญมาก
รหัสนักศึกษา : 5901600001
คณะ : บริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชา : การจัดการทัว่ ไป
ที่อยู่ : 436 ซอยกาญจนาภิเษก008 แขวงบางแค เขตบางแค
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร : 0859393084
E-Mail : rutpimonrut@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล : ธิดารัตน์ เลียบใย
รหัสนักศึกษา : 5901600002
คณะ : บริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชา : การจัดการทัว่ ไป
ที่อยู่ : 3 พุทธมณฑลสาย2 ซอย10 แขวงบางแค เขตบางแค
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร : 0616258523
E-Mail : thidarat.noon1603@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชามีนา สิ ทธิประเสริ ฐ
รหัสนักศึกษา : 5604300503
คณะ : บริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชา : สาขาการจัดการทัว่ ไป
ที่อยู่ : 155/78 หมู่ที่7 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 20150
เบอร์โทร : 0859142298
E-Mail : tacaron@hotmail.com

