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บทคัดยอ  

           ดวยยุคสมัย ท่ีเปลี่ ยนไป เทคโนโลยี เข ามามีบทบาทในหลาย ๆ ธุร กิจ หอสมุดแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนองคกรท่ีสงเสริมการเรียนรูและการวิจัยทุกที่ ทุกเวลา จึงเล็งเห็นความสําคัญของ

เทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใชในกระบวนการรับชําระคาปรับของหอสมุดฯ ได อีกทั้งยังนําแนวคดิ Lean มาใชในการ

ปรับปรุงกระบวนการรับชําระคาปรับใหสามารถลดขั้นตอนที่สูญเปลา และเพ่ิมคุณคาใหแกผูใชบริการ ซึ่งบทความนี้

จะกลาวถึงการนําแนวคิด Lean มาใชในการลดขั้นตอนที่ไมจําเปน และนําเอาเทคโนโลยี QR Payment กับระบบ

หองสมุดอัตโนมัติมาใชในการรับชําระคาปรับ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ ไมตองเดินทางมาที่หองสมุด 

เพราะสามารถชําระคาปรับไดทุกที่ ทุกเวลา ลดขั้นตอน เวลา และกระดาษในการปฏิบัติงานอีกดวย 

 จากการนําแนวคิด Lean และเทคโนโลยี QR Payment มาใชในการรับชําระคาปรับของ

หองสมุด ชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานจาก 13 ขั้นตอน เหลือ 8 ขั้นตอน ลดระยะเวลาในการดําเนินงาน รอยละ 

80.39 ลดจํานวนผูปฏิบัติงาน รอยละ 77.78 และลดการใชกระดาษ รอยละ 82.23  

 การนําแนวคิด Lean และเทคโนโลยี QR Payment มาใช ชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ จํานวนผูปฏิบัติงาน และลดการใชกระดาษเพ่ือสงเสรมิการดําเนินงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้

ยังอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการใหสามารถชําระคาปรับไดทุกที่ ทุกเวลา ตรงกับวิสัยทัศนของหอสมุดฯ คือ 

เปนองคกรท่ีสงเสริมการเรียนรูและการวิจัยทุกที่ ทุกเวลา ที่ผูมีสวนไดสวนเสียช่ืนชม 

 

คําสําคัญ: คาปรับ, QR Payment, ระบบลีน  

 

ABSTRACT  

 To match ever- evolving technological development that plays an increasingly 

essential role in office work, the Thammasat University Library ( TULib)  promotes learning and 

research anytime, anywhere.  Applying significant technology to the library’ s fine processing 

methods, TULib staff used lean management to further streamline the fines settlement process, 

eliminating redundant procedures and adding service value for users.  This article will discuss how 



to apply lean management to reduce unnecessary steps and use Quick Response code ( QR) 

payment technology and an automatized library system for paying fines.  Service users need no 

longer visit the library to settle fines, reducing operational procedures, time expenditure, and 

paperwork.  Lean management and QR payment technology used for paying library fines reduces 

operational procedure steps from fourteen to eight and reducing operations time by 80.39%, while 

the number of operators decreased by 77.78% and paper usage lessened by 82.23%. 

 Lean management and QR payment technology reduce staff numbers and 

workflow while also alleviating paper usage in an environmentally friendly operation. Fine payment 

adheres to the library vision of being an organization that promotes learning and research 

anywhere, anytime, which is appreciated by stakeholders. 
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บทนํา  

หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีวิสัยทัศน คือ เปนองคกรที่สงเสริมการเรียนรูและการ

วิจัยทุกที่ ทุกเวลา ที่ผูมีสวนไดสวนเสียช่ืนชม โดยมีพันธกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ใหบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอํานวยความสะดวก และพัฒนาองคกรสูความเปนสากลอยางยั่งยืน จากวิสัยทัศนและ

พันธกิจขององคกร หอสมุดฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนากระบวนงานตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งประกอบดวยนักศึกษา อาจารย บุคลากร และผูปฏิบัติงาน เปนตน 

ภายใตกระบวนงานการใหบริการของหอสมุดฯ “การชําระคาปรับ” เปนหน่ึงในงานท่ีตองมี

ปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ เนื่องจากปจจุบันรับชําระคาปรับดวยเงินสด และรับชําระผานบริการ Smart Purse ซึ่ง

การรับชําระคาปรับดวยเงินสดนั้น มีขั้นตอนการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแตการรับเงินสด การนับเงินเพ่ือ

ตรวจสอบความครบถวน การทอนเงิน การเขียนใบเสร็จรับเงิน การเก็บเงนิสด การตรวจสอบรายงาน การนับเงินสด 

การเขียนใบนําสงเงิน และการนําสงเงินสด สวนการรับชําระผานบริการ Smart Purse นั้น มีขั้นตอนที่ยุงยาก

สําหรับผูใชบริการ เพราะตองไปเติมเงินที่ธนาคารเทาน้ัน และไมสามารถใชจายอยางอื่นได รวมถึงผูปฏิบัติงานยัง

ตองทําการนําสงการจายเงินผานระบบ Smart Purse อีกดวย ซึ่งหองสุดสาขาทั้ง 9 แหงของหอสมุดแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองปฏิบัติหนาที่เดียวกันน้ีในทุก ๆ วัน เปนการใชทรัพยากรมนุษย เวลา และอุปกรณ

สํานักงานอยางสิ้นเปลือง 

ดังนั้นเพื่อลดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาโดยใชเหตุ หอสมุดฯ จึงมีแนวคิดในการนํา LEAN 

Process มาใชในการปรับปรุงกระบวนการรับชําระคาปรับ เพื่อลดขั้นตอนที่ไมจําเปน ลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้น 

ลดโอกาสเกิดความผิดพลาด ติดตามตรวจสอบไดงาย และลดจํานวนคนในการปฏิบัติงาน ซึ่งโดยองครวมแลวก็เพ่ือ

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ ใหสามารถ

ชําระคาปรับไดดวยตนเองทุกที่ ทุกเวลา อันจะนํามาซึ่งความพึงพอใจและคําชื่นชมตามมา 

  

  



วัตถุประสงค  

 1. เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการในการชําระคาปรับไดทุกที่ ทุกเวลา 

 2. เพื่อลดระยะเวลาดําเนินการในการชําระคาปรับ ไมนอยกวารอยละ 50 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

LEAN เปนแนวคิดในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผานการลด

กระบวนการทํางานท่ีสูญเปลา (Waste) แนวคิดดังกลาวเริ่มตนในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเนนการใชตนทุนและเวลา

ในการผลิตใหนอยท่ีสุด เพ่ือสงมอบสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพสูงสุด และสอดคลองกับคุณคาจากมุมมองของ

ลูกคา โดยแนวคิด LEAN ไดกําหนดความสูญเปลา 7 ประการ ไดแก  

1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)  

2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)  

3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนสง (Transportation)  

4. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)  

5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)  

6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay) 

7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect) 

หอสมุดฯ จึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาปรับใช โดยมวีิธีดําเนินการ ดังน้ี 

1. กําหนดเปาหมาย และผูรับผิดชอบ โดยหอสมุดฯ ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินการที่จะมี

ขั้นตอนการรับชําระคาปรับที่สะดวก ทําไดทุกท่ี ทุกเวลา ลดข้ันตอนของเจาหนาที่ โดยกําหนดใหงานบริการเปน

หนวยงานหลักในการดําเนินการ มีหนวยคลังและพัสดุ หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยสื่อสารองคกรและ

เครือขายเปนหนวยงานสนับสนุน 

2. งานบริการดําเนินการ ศึกษาวิเคราะห ขั้นตอนการรับชําระคาปรับ เพ่ือมองหาความสูญเปลา 

โอกาสในการปรับปรุง และคุณคาตอผูใชบริการ โดยเริ่มตั้งแตผูใชบริการติดตอเพ่ือขอชําระคาปรับไปจนถึงนําสง

คาปรับใหกับมหาวิทยาลัย โดยใชขอมูลการชําระคาปรับยอนหลังระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 จํานวน 

13,311 ครั้ง จากหองสมุดสาขา 9 แหงของหอสมุดฯ มาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวเิคราะห ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 กระบวนการรับชําระคาปรับ (Pre Lean)   

 

ลําดับ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ  

ตอครั้ง (นาที) 

โอกาสในการปรับปรุง  

คุณคาตอองคกร / ผูใชบริการ 

1. เจาหนาที่ตรวจสอบคาปรับใน

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ KOHA 

0.15 นาที ตอครั้ง  

x 13,311 ครั้ง 

 = 1,996.65 นาที ตอป 

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ดําเนินการ 

ลดความผิดพลาดจากการตรวจสอบ 

2. ผูใชบริการแจงขอลดหยอนคาปรับ

และกรอกแบบฟอรม (กระดาษ) 

กรณีคาปรับมากกวา 300 บาท  

5 นาที ตอครั้ง 

x 13,311 ครั้ง 

 = 66,555 นาที ตอป 

ลดขั้นตอนดําเนินการ 

ลดระยะเวลา 

ลดการใชกระดาษ 



ลําดับ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ  

ตอครั้ง (นาที) 

โอกาสในการปรับปรุง  

คุณคาตอองคกร / ผูใชบริการ 

ขึ้นไปลดหยอนได 1 ใน 3  

หอสมุดฯ จึงมีแบบฟอรมเพ่ือ

ลดหยอนคาปรับ 

3.  เจาหนาที่ตรวจสอบและลงนาม

ในแบบฟอรมลดหยอนคาปรับ 

0.15 นาที / ครั้ง 

x 13,311 ครั้ง 

 = 1,996.65 นาที / ป 

ลดระยะเวลา 

ลดการใชกระดาษ 

ลดการจัดเก็บเอกสาร 

4. ผูใชบริการชําระคาปรับแก

หองสมุดเปนเงินสด  

1.30 นาที ตอครั้ง  

x 13,311 ครั้ง 

 = 17,304 นาที ตอป 

ลดขั้นตอนดําเนินการ 

 

5. เจาหนาที่นับเงิน ทอนเงิน 1.30 นาที ตอครั้ง 

x 13,311 ครั้ง 

 = 17,304 นาที ตอป 

ลดขั้นตอนดําเนินการ 

ลดความผิดพลาดในการนับ/การทอนเงิน 

6. เจาหนาที่กด Payment และ

บันทึกขอมูลการขอลดหยอน ใน

ระบบ KOHA  

1 นาที ตอครั้ง 

x 13,311 ครั้ง 

 = 13,311 นาที ตอป 

ลดขั้นตอนดําเนินการ 

7. เจาหนาที่เขียนใบเสร็จให

ผูใชบริการ (กระดาษ) 

3 นาที ตอครั้ง 

x 13,311 ครั้ง 

 = 39,933 นาที ตอป 

ลดขั้นตอนดําเนินการ 

ลดการใชกระดาษ 

ลดการจัดเก็บหลักฐาน 

8. หัวหนาเวรประจําหองสมุดสาขา 

นับเงิน และสรุปยอดเงินกอนปด

หองสมุด 

10 นาที ตอครั้ง 

x 9 คน 

x 241 วัน 

 = 21,690 นาที ตอป 

ลดขั้นตอนดําเนินการ 

ลดจํานวนเจาหนาที่  

9. เจาหนาที่ตรวจนับเงิน และสั่ง

พิมพ Report (กระดาษ) เพื่อ

ตรวจสอบขอมูล  

25 นาที ตอครั้ง 

x 9 คน 

x 241 วัน 

= 54,225 นาที ตอป 

ลดจํานวนเจาหนาที่ 

ลดความผิดพลาดจากการดําเนินการ 

10. เจาหนาที่เขียนใบนําสงคาปรับ 

(กระดาษ) และบันทึกขอมูลลงใน

สมุดบันทึก 

5 นาที ตอครั้ง 

x 9 คน 

x 241 วัน 

= 10,845 นาที ตอป 

ลดจํานวนเจาหนาที่ 

ลดขั้นตอนดําเนินการ 

11. เจาหนาที่นําใบนําสงคาปรับและ 

เงินคาปรับโดยเดินไปสงที่กอง

คลงั 

30 นาที ตอครั้ง 

x 9 คน 

x 241 วัน 

= 65,070 นาที ตอป 

ลดขั้นตอน ไมตองเดินสงเงินคาปรับ 

ลดจํานวนเจาหนาที่ 



ลําดับ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ  

ตอครั้ง (นาที) 

โอกาสในการปรับปรุง  

คุณคาตอองคกร / ผูใชบริการ 

12. เจาหนาที่กองคลังตรวจสอบและ

ออกใบเสร็จ 

10 นาที ตอครั้ง 

x 9 ครั้ง 

x 241 วัน 

= 21,690 นาที ตอป 

ลดจํานวนครั้งการออกใบเสร็จ 

ลดขั้นตอนการตรวจสอบ 

13. เจาหนาที่นําใบเสร็จจากกองคลัง 

สงใหหนวยคลังและพัสดุ ของ

หอสมุดฯ 

10 นาที ตอครั้ง 

x 9 คน 

x 241 วัน 

= 21,690 นาที ตอป 

ลดขั้นตอน ไมตองเดินสงใบเสร็จ 

 

 รวม 102 นาที ตอครั้ง 

359,610.30 นาที ตอป 

 

 

 จากขอมูลการรับชําระคาปรับของหองสมุดสาขา 9 แหง ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 

2561 พบวา มีผูใชบริการชําระคาปรับรวม 13,311 ครั้ง เฉลี่ยใชเวลาตอครั้ง 102 นาที ตอครั้ง คิดเปน 359,610.30  

นาทีตอป เมื่อพิจารณาจากขั้นตอน ระยะเวลา โอกาสในการปรับปรุง คุณคาตอองคหรือผูใชบริการ และเทคโนโลยี

สารสนเทศในปจจุบัน หอสมุดฯ จึงไดกําหนดแผนงานดังนี้ (1) วางแผนนําพรอมเพย (PromptPay) ซึ่งเปนระบบ e-

Payment มาใช เน่ืองจากมีการใชอยางแพรหลาย ผูใชบริการมีความคุนเคยกับการชําระเงินผาน Thai QR 

Payment (2) ปรับปรุงขั้นตอนการขอลดหยอนคาปรับจากที่ตองกรอกแบบฟอรมกระดาษ (3) การเช่ือมโยง API 

ระหวางระบบ e-Payment และระบบหองสมุดอัตโนมัติ และ (4) การปรับปรุงระบบรายงาน (Report) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือลดขั้นตอนที่ไมจําเปน อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ และลดจํานวนเจาหนาทีผู่เก่ียวของ 

3. หนวยคลังและพัสดุดําเนินการประสานงานกับธนาคารเพ่ือขอใชงานระบบ e-Payment โดย

โอนเขาบัญชีของมหาวิทยาลัยโดยตรง และใหเจาหนาที่ของหอสมุดฯ เขาถึงรายงานการชําระเงิน (Report) เพ่ือ

ตรวจสอบขอมูลรายการคาปรับประจําวัน และสรุปยอดนําสงกองคลัง 

4. หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการประสานงานกับผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ KOHA 

เพ่ือปรับปรุงระบบหองสมุดใหรองรับการชําระเงนิผานระบบ e-Payment โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

4.1 ปรับปรุงระบบหองสมุด เพื่อใหผูใชบริการตรวจสอบคาปรับและกด Payment โดย

ระบบจะแสดง QR Code ใหผูใชบริการสแกนเพ่ือชําระคาปรับ 

                 
         

ภาพที่ 1. เมนูการตรวจสอบคาปรบัของระบบหองสมุด และชําระผาน QR Code 



4.2 พัฒนาระบบเชื่อมโยง API ระหวางระบบ e-Payment ของธนาคารและระบบของ

หองสมุด เพ่ือใหระบบรับชําระคาปรับและปรับปรุงรายการในระบบของหองสมุดโดยอัตโนมัติ (Auto Payment)  

4.3 ปรังปรุงระบบใหผูใชบริการสามารถกดสงคําขอลดหยอนคาปรับออนไลนผานระบบของ

หองสมุดได และเจาหนาที่สามารถกดอนุมัติใหผานระบบหองสมุด  
 

 
 

 ภาพที่ 2. แบบฟอรมขอลดหยอนคาปรับออนไลนผานระบบของหองสมุด 
 

  4.4 ปรับปรุงรายงาน (Report) คาปรับของหองสมุดสาขา จากเดิมที่แยกเปนหองสมุดสาขา 

9 แหง โดยใหรวมเหลือเพียง 2 ศูนย ไดแก ทาพระจันทร และศูนยรังสิต  
 

                            
         

ภาพที่ 3. ตัวอยางรายงาน (report) ของคาปรับกอน – หลังปรับปรงุ 

 

5. งานบริการดําเนินการทดสอบระบบและรายงานปญหาที่พบจากการปรับปรุงกระบวนการ

ชําระคาปรับผาน QR Payment การขออนุมัติเพ่ือลดหยอนคาปรับ และการจัดการรายงาน (Report) เพื่อนําสง

คาปรับ โดยมีการจัดประชุมกับหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ 

6. หนวยสื่อสารองคกรและเครือขายดําเนินการวางแผนการประชาสัมพันธ เพื่อใหผูใชบริการ

ทราบขั้นตอนการชําระคาปรับผานระบบ 



7. งานบริการเริ่มทดลองรับบริการชําระเงินผานระบบ QR Payment โดยคูขนานไปกับการรับ

ชําระคาปรับดวยเงินสด และระบบ Smart Purse เพ่ือดูสถิติการใชบริการ ปญหาท่ีพบ และเก็บขอมูลระยะเวลา

การใหบริการเพ่ือเปรียบเทียบ 

 
ภาพที ่4. แผนผังการดาํเนินงาน 

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบกระบวนการรับชําระคาปรับ กอนและหลัง Lean 
 

ลําดับ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ  คุณคาตอองคกร หรือ  

ผูใชบริการ กอน หลัง 

1. เจาหนาที่ตรวจสอบ

คาปรับในระบบหองสมุด

อัตโนมัติ KOHA 

0.15 นาที ตอครั้ง  

x 13,311 ครั้ง 

 = 1,996.65 นาที ตอป 

0 นาที ระบบตรวจสอบคาปรับ และ

ออก QR Code ใหกับ

ผูใชบริการอัตโนมัติ 

2. ผูใชบริการแจงขอ

ลดหยอนคาปรับ และ

กรอกแบบฟอรม 

(กระดาษ) 

5 นาที ตอครั้ง 

x 13,311 ครั้ง 

 = 66,555 นาที ตอป 

1 นาที ตอครั้ง 

x 13,311 ครั้ง 

 = 13,311 นาที ตอป 

ลดระยะเวลากรอกแบบฟอรม

ของผูใชบริการ และลดการใช

กระดาษ 

     

กําหนดเปาหมาย และ

ผูรับผิดชอบ 

งานบริการดําเนินการ ศึกษา

วิเคราะห ขั้นตอนการ

รับชําระคาปรับ

หนวยคลังและพัสดุประสานงาน

กับธนาคารเพ่ือใช

ระบบ e-Payment 

หนวยเทคโนฯ ประสานงานผูดูแล

ระบบหองสมุด KOHA 
เพ่ือปรับปรุงระบบใหรองรับ

การชําระเงินผาน e-Payment

งานบริการทดสอบระบบและ

รายงานปญหาที่พบจากการ

ปรับปรุงกระบวนการ

หนวยสื่อสารองคกรฯ วางแผน

และดําเนินการประชาสัมพันธ 

งานบริการทดลองรับชําระเงิน

ผานระบบ QR Payment 



ลําดับ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ  คุณคาตอองคกร หรือ  

ผูใชบริการ กอน หลัง 

3.  เจาหนาที่ตรวจสอบและ

ลงนามในแบบฟอรม

ลดหยอนคาปรับ 

0.15 นาที / ครั้ง 

x 13,311 ครั้ง 

 = 1,996.65 นาที / ป 

0.10 นาที ตอครั้ง 

x 13,311 ครั้ง 

 = 1,331.10 นาที ตอป 

ลดระยะเวลาตรวจสอบขอมูล 

ปฏิบัติงานจากที่บานได และ 

ไมตองจัดเก็บแบบฟอรมกระดาษ 

4. ผูใชบริการชําระคาปรับ

แกหองสมุดเปนเงินสด  

1.30 นาที ตอครั้ง  

x 13,311 ครั้ง 

 = 17,304 นาที ตอป 

1.30 นาที ตอครั้ง  

x 13,311 ครั้ง 

 = 17,304.30 นาที ตอป 

ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ

เนื่องจากสัมผัสเงินสด แตยังคง

ใชเวลาเปด แอปพลิเคชันเพ่ือ

ชําระเงิน 

5. เจาหนาที่นับเงิน  

ทอนเงิน 

1.30 นาที ตอครั้ง 

x 13,311 ครั้ง 

 = 17,304 นาที ตอป 

0 นาที เจาหนาที่ไมตองนับเงิน ทอนเงิน 

เนื่องจากชําระเขาบัญชีธนาคาร

โดยตรง ลดความเสี่ยงเรื่องการ

นับเงินผิดพลาด 

6. เจาหนาที่กด Payment 

และบันทึกขอมูลการขอ

ลดหยอน ในระบบ 

KOHA  

1 นาที ตอครั้ง 

x 13,311 ครั้ง 

 = 13,311 นาที ตอป 

0 นาที เจาหนาที่ไมตองกด Payment 

เนื่องจากระบบของหองสมุดและ

ธนาคารสื่อสารกันผาน API  

7. เจาหนาที่เขียนใบเสร็จ

ใหผูใชบริการ 

(กระดาษ) 

3 นาที ตอครั้ง 

x 13,311 ครั้ง 

 = 39,933 นาที ตอป 

0 นาที เจาหนาที่ไมตองเขียนใบเสร็จ 

เนื่องจากเมื่อชําระเงินผาน QR 

Code แลวผูใชบริการจะได

หลักฐานการโอนเงิน (Slip) โดย

อัตโนมัติ 

8. หัวหนาเวรประจํา

หองสมุดสาขา นับเงิน 

และสรุปยอดเงินกอน

ปดหองสมุด 

10 นาที ตอครั้ง 

x 9 คน 

x 241 วัน 

 = 21,690 นาที ตอป 

0 นาที เจาหนาที่หองสมุดสาขา ไมตอง

ดําเนินการ เนื่องจากชําระเขา

บัญชีธนาคารโดยตรง 

9. เจาหนาที่ตรวจนับเงิน 

และสั่งพิมพ Report 

(กระดาษ) เพื่อ

ตรวจสอบขอมูล  

25 นาที ตอครั้ง 

x 9 คน 

x 241 วัน 

= 54,225 นาที ตอป 

25 นาที ตอครั้ง 

x 2 คน 

x 241 วัน 

= 12,050 นาที ตอป 

เจาหนาที่ 9 คน เหลือ 2 คน 

Report KOHA 9 แผน  

เหลือ 2 แผน 

Report SCB 9 แผน  

เหลือ 2 แผน 

ลดลงจาก 4,338 แผน  

เหลือ 964 แผน ตอป 

10. เจาหนาที่เขียนใบนําสง

คาปรับ (กระดาษ) 2 ใบ 

และบันทึกขอมูลลงใน

สมุดบันทึก 

5 นาที ตอครั้ง 

x 9 คน 

x 241 วัน 

= 10,845 นาที ตอป 

5 นาที ตอครั้ง 

x 2 คน  

x 241 วัน 

 = 2,410 นาที ตอป 

เจาหนาที่ 9 คน เหลือ 2 คน 

ใบนําสง 18 แผน เหลือ 2 แผน 

ลดลงจาก 4,338 แผน เหลือ 

482 แผน ตอป 



ลําดับ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ  คุณคาตอองคกร หรือ  

ผูใชบริการ กอน หลัง 

11. เจาหนาที่นําใบนําสง

คาปรับและ เงินคาปรับ

โดยเดินไปสงท่ีกองคลัง 

30 นาที ตอครั้ง 

x 9 คน 

x 241 วัน 

= 65,070 นาที ตอป 

30 นาที ตอครั้ง 

x 2 คน  

x 241 วัน  

= 14,460 นาที ตอป 

เจาหนาที่ 9 คน เหลือ 2 คน 

 

12. เจาหนาที่กองคลัง

ตรวจสอบและออก

ใบเสร็จ 

10 นาที ตอครั้ง 

x 9 ครั้ง 

x 241 วัน 

= 21,690 นาที ตอป 

10 นาที ตอครั้ง 

x 2 ครั้ง  

x 241 วัน  

= 4,820 นาที ตอป 

เจาหนาที่กองคลังลดการทํางาน

ลงจาก 9 ครั้ง เหลือ 2 ครั้ง 

 

13. เจาหนาที่นําใบเสร็จ

จากกองคลัง สงให

หนวยคลังและพัสดุ 

ของหอสมุดฯ 

10 นาที ตอครั้ง 

x 9 คน 

x 241 วัน 

= 21,690 นาที ตอป 

10 นาที ตอครั้ง 

x 2 คน  

x 241 วัน  

= 4,820 นาที ตอป 

ผูรับผิดชอบ 9 คน เหลือ 2 คน 

ใบเสร็จ 9 แผน เหลือ 2 แผน 

ลดลงจาก 2,169 แผน เหลือ 

482 แผน ตอป 

 

 

รวม 

359,610.30 นาที/ป 

เจาหนาท่ี 9 คน 

กระดาษ 10,845 

แผน ตอป 

70,506.40 นาที/ป 

เจาหนาท่ี 2 คน 

กระดาษ 1,928 แผน 

ตอป 

เวลาตอป ลดลง 289,104 นาที 

คิดเปนรอยละ 80.39 

เจาหนาท่ี ลดลง รอยละ 77.78 

การใชกระดาษลดลง รอยละ 

82.23 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

จากการปรับปรุงกระบวนการรับชําระคาปรับโดยใชแนวคิดของ Lean สามารถลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานจากเดิม 13 ข้ันตอน เหลือ 8 ขั้นตอน ซึ่งมาจากการลดขั้นตอนที่สูญเปลา กําจัดคอขวดไมใหงาน

หยุดชะงัก การนําเทคโนโลยีมาชวยใหการดําเนินงานตอเนื่อง (Flow) จนจบกระบวนการ ทําใหระยะเวลาการ

ดําเนินงานกระบวนการเดิมทั้งสิ้น 359,610.30 นาที ตอป ลดเหลือ 70,506.40 นาที ตอป คิดเปนรอยละ 80.39 

เจาหนาที่หอสมุดฯ ผูรับผิดชอบจากหองสมุดสาขา จํานวน 9 คน ลดเหลือ 2 คน คิดเปนรอยละ 77.78 ลดการใช

กระดาษจาก 10,845 แผน ลดเหลือ 1,928 ตอป คิดเปนรอยละ 82.23 การปรับปรุงขั้นตอนชวยใหลดภาระตอ

องคกรในดานการดําเนินงานของเจาหนาท่ี อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการท่ีไมตองเดินทางมาชําระคาปรับที่

หองสมุด และชวยลดการใชกระดาษซึ่งสงเสริมการดําเนินงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ทั้งนี้ ในข้ันตอนการดําเนินการระหวางการเปลี่ยนผานจากการชําระคาปรับดวยเงินสด และ 

ระบบ Smart Purse มาเปน QR Payment หอสมุดฯ ไดใหบริการแบบคูขนานไปดวยกันทั้ง 3 รูปแบบ เพ่ือให

ผูใชบริการมีระยะเวลาในการปรับตัว เจาหนาท่ีผูใหบริการมีความคุนเคยกับระบบใหม และเก็บขอมูลสภาพปญหา

และอุปสรรคเพื่อนํามาปรับปรุงข้ันตอนการใหบริการ โดยแบงชวงเวลาเปดทดสอบการชําระเงินเปน 2 ชวงเวลา 

ไดแก  ชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 13 - 31 สิงหาคม 2562 พบวา มผีูใชบริการชําระคาปรับรวม 283,343 บาท แบงเปน 

ชําระดวยเงินสด 158,376 บาท (รอยละ 56) ชําระดวย QR Payment 117,713 บาท (รอยละ 41) และ Smart 

Purse 7,254 บาท (รอยละ 3) ชวงที่ 2 ระหวางวันที่ 1-20 กันยายน 2562 พบวา มีผูใชบริการชําระคาปรับรวม 



143,734 บาท ชําระดวยเงินสด 58,261 บาท (รอยละ 41) ชําระดวย QR Payment 82,428 บาท (รอยละ 57) 

และ Smart Purse 3,045 บาท (รอยละ 2)  

จากขอมูลการเปดทดสอบการชําระคาปรับดวย QR Payment ในระยะเวลา 1 เดือน พบวา 

ผูใชบริการชําระคาปรับผาน QR Payment เพ่ิมขึ้นรอยละ 16 ในขณะทีก่ารชําระดวยเงนิสด และ Smart Purse มี

สัดสวนลดลง หลังจากการใชระบบการชําระคาปรับแบบคูขนาน หอสมุดฯ ไดยกเลิกการรับชําระคาปรับดวยเงินสด

ในระยะเวลา 3 เดือน และยกเลิกการใช Smart Purse ในระยะเวลา 1 ป เนื่องจากรอใหมหาวิทยาลัยหมดสัญญา

กับทางนาคาร ประกอบกับใหเวลาผูใชบริการท่ีมีการเติมเงินในระบบ Smart Purse ไดทราบลวงหนา และไดปรับ

ใหมีชองทางการรับชําระคาปรับผาน QR Payment เพียงวิธีเดียวตั้งแต สิงหาคม 2563 เปนตนมา  

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

สรุปผล 

การนําเอาแนวคิด Lean ที่ใชอยางแพรหลายในดานอุตสาหกรรมมาประยุกตใชกับงานบริการ

หองสมุด สรางประโยชนและคุณคาใหกับงานบริการเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนการปรับปรุงพัฒนาบริการของ

หองสมุดใหมีประสิทธิภาพ ลดเวลาการดําเนินการไดมากถึงรอยละ 80.39 ลดการทํางานซ้ําของเจาหนาท่ี รอยละ 

77.78 ลดการใชกระดาษ รอยละ 82.23  สงผลใหผูใชบริการไดรับบริการมีคุณภาพ  

นอกจากนั้นยังชวยฝกทักษะการคิดวิเคราะหของบุคลากร สงเสริมการทํางานระหวางหนวยงาน

ภายในของหนวยงาน และทําใหการรับชําระคาปรับในชวงการแพรระบาดของโควิด-19 ไมเกิดปญหาติดขัดหรือ

ความลาชาซึ่งจะสงผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาอีกดวย  

ขอเสนอแนะ 

ปจจุบันการ ชําระเงินคาปรับของผู ใชบริการผาน QR Payment จะตรงเขา บัญชีของ

มหาวิทยาลัย กระบวนการรับชําระคาปรับในขั้นตอนการเขียนใบนําสงเงิน การนําสงเอกสารท่ีกองคลัง การรับ

ใบเสร็จจากกองคลังเพื่อนํามาสงใหกับหนวยคลังและพัสดุ หากหนวยงานประสานงานพูดคุยกัน เพ่ือหาวิธีการ

ตรวจสอบขอมูลผานระบบตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบันอาจชวยลดขั้นตอนดังกลาวลงได 

การนําไปใชประโยชน 

จากประสบการณการปรับปรุงกระบวนการรับชําระคาปรับของหอสมุดฯ อาจใชเปนแนวทาง

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน ลดขั้นตอน ลดเวลา และเอกสารที่ไมจําเปน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ทํางานอ่ืน ๆ ของหอสมุดฯ ได และยังอาจเปนแนวทางใหกับหองสมุดอื่น ในการนําแนวคิดเก่ียวกับ Lean 

เทคโนโลยีทางการเงิน และประสบการณจากการพัฒนาของหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไปปรับใชให

เหมาะสมกับบริบทในแตละองคกร 
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