
 

 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง การประยุกตใชลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทุนอุดหนุน

โครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาและงานทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่คณาจารยไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีคือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอทุนอุดหนุน

โครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาและงานทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่คณาจารยไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน

รวมทั้งสิ้น 760 ตัวอยาง ศึกษาวิจัยแบบทดลองโดยกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจากกัน การ

วิเคราะหขอมูลที่เก็บเชิงปริมาณโดยใชสถิติพรรณนา เชน ความถ่ี รอยละ วิเคราะหเปรียบเทยีบผลกอน

การดําเนินกิจกรรมและหลังดําเนินกิจกรรม โดยใชสถิติ t-test Independent  

ผลการวิจัยพบวา การใชเครื่องมือ Lean สามารถลดงานที่ไมมีคุณคาลงคิดเปนรอยละ 72.52  

ลดความสูญเปลาไดรอยละ 52.48  ลดเวลานําไดคิดเปนรอยละ 52.14  ลดรอบเวลางานไดคิดเปนรอย

ละ 51.44 ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมดของการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 48.83  ลด

ข้ันตอนของงานลงคิดเปนรอยละ 39.11  ผลของการปรับปรุงสภาพโดยรวมสามารถเพิ่มอัตราสวน

หลายรายการคิดเปนรอยละ 38.45 สามารถเพิ่มอัตรางานดีที่ผานต้ังแตครั้งแรกไดดีข้ึนคิดเปนรอยละ 

19.72  จากการทดสอบความแตกตางกอนและหลังการปรับปรุงกระบวนการทํางานดวยลีน พบวามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาการ

ประยุกตใชลีนในระดับหนวยงาน  

คําหลัก: ลีน, ประสทิธิภาพ, รอบเวลางาน, เวลานํา, ความสูญเปลา, คุณคาของงาน, อัตราสวนงานดีที่

ผานต้ังแตครั้งแรก 
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Abstract 

 

The purpose was to study application of Lean to improve the funding for 

Financial Subsidies for Graduate Dissertation Writing Project and External Grants and 

Scholarships for Graduate Students of research and development of Institute of 

Research and Development SUT. The subjects of 760 case of the study were the 

grantees on fiscal year 2013. Experimental studies were Pretest-Posttest Design. The 

samples independently. The statistical methods employed were the descriptive 

statistics and T-test Independent. 

The results showed that implementation of LEAN could reduce the procedure 

in the job by 39.11 per cent; the non-value added tasks by 75.52 per cent; the cycle 

time by 51.44 per cent; the lead time by 52.14 per cent; the waste by 52.48 per cent; 

the first-time successful tasks increased by 19.72 per cent; the multiple ratio increased 

by 51.44 per cent; the index of the total process cycle time efficiency increased by 

48.83 per cent; the significant difference was between the increase efficiency before 

and after the implementation of LEAN at the .05 level. It is recommended that the 

future studies should be application of lean principle to increase efficiency in the 

organization level.  

Keywords: Lean, Efficiency, Cycle Time, Lead Time, Wastes, First-time successful tasks; 

non-value added task 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




