แบบฟอร์มการนาเสนอและการจัดเตรียมผลงานต้นฉบับ
ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Quality Improvement – CQI)
งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี 2557
หัวข้อ “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน”
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโดยย่อ
1. ชื่อผลงาน : เหตุเกิดที่การรวบรวมข้อมูล
2. ประเภทผลงานตามพันธกิจทีเ่ กี่ยวข้อง (เลือก 1 หัวข้อ):
 บริหาร
 การศึกษา
 วิจัย
 บริการวิชาการ
 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 สิ่งแวดล้อม
3. ระยะเวลาการดาเนินงาน : 12 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 ถึง เมษายน 2557
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน: นางธารทิพย์ มาลัยศิริรัตน์
หน่วยงานที่สังกัด งานบริหารการศึกษา สานักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
โทรศัพท์ 02-201-1734 โทรสาร 02-201-2038 e-mail: thantip.mal@mahidol.ac.th
ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมในผลงาน (ทุกคน)
1. นางสาวประไพ อยู่ไสว
2. นางสาวพิมพิดา ทองเขียว
3. นางสาวสุภาพร นามวงศ์

ส่วนที่ 2 ผลงานต้นฉบับ
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เหตุเกิดที่การรวบรวมข้อมูล
นางธารทิพย์ มาลัยศิริรตั น์ นางสาวประไพ อยูไ่ สว นางสาวพิมพิดา ทองเขียว และนางสาวสุภาพร นามวงศ์
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารการศึกษา สานักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. บทคัดย่อ
ความสาคัญของปัญหา : การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สาคัญ หากดาเนินการได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ตามที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจนักศึกษารามาธิบดี
ประจาทุกปี ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการรับฟังเสียงของผู้เรียน ทีมงานจึงศึกษา วิเคราะห์ส าเหตุ และปรับปรุงขั้นตอน
ดาเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น นามาสู่การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และตอบสนองความต้องการผู้บริหาร
หลักสูตรอย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุปญ
ั หา อุปสรรค และเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางาน
วิธีดาเนินงาน : ปรับปรุงวิธีการสารวจจากการใช้แบบสารวจความพึงพอใจนักศึกษารามาธิบดี โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ดาเนินการสารวจผ่านระบบออนไลน์ และปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องในปีการศึกษา 2555-2556
ผลการดาเนินงาน : จากการปรับปรุงวิธีการดาเนินงานในปีการศึกษา 2555 และ 2556 พบว่าลดระยะเวลาการรวบรวม
ข้อมูลและรายงานผลการสารวจจาก 9 สัปดาห์เป็น 4 สัปดาห์ โดยมีร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 80 และลดปริมาณการใช้กระดาษเหลือร้อยละ 17.53
สรุปผล : จากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดาเนินงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา สามารถลดขั้นตอนและลดวงรอบการ
ดาเนินงานโดยรวม และลดปริมาณการใช้กระดาษเมื่อเทียบกับวิธีการเดิม
คาสาคัญ : รวบรวมข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ลดวงรอบ

2. หลักการและเหตุผล ความสาคัญของปัญหา
ตามที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารการศึกษา สานักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบ ดี รั บมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึ กษา ให้ดาเนิน การสารวจความพึงพอใจนักศึกษา
รามาธิบดี โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจนักศึกษารามาธิบดีเป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา ซึ่งใช้เป็น
ช่องทางหนึ่งของการรับฟังเสียงของผู้เรียน ได้แก่ นักศึกษาและผู้ฝึกอบรมที่กาลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โทและ
เอก การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทีม่ ีแนวโน้มเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกปี และปีการศึกษา 2556
มีจานวนทั้งหมด 2,328 คน
การรับฟังเสียงของลูกค้า เป็นกระบวนการในการเฟ้นหาสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้า ควรคานึงถึงวิธีการประเมินที่
ครอบคลุมลูกค้าให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม และออกแบบวิธีการประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถนาไปวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์ได้ 1 ซึ่งทีมงานได้ศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุ ของปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน โดย
การเลือกเครื่องมือหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาช่วยดาเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทางานให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้
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เกิดการลดระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล ลดรอบเวลาของการทางานโดยรวม และตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องใน
กระบวนการมากยิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการทางาน
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. แผนการดาเนินกิจกรรม
ตารางที่ 1 แผนการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
การปรับปรุงครั้งที่ 1 : ปีการศึกษา 2555
การปรับปรุงครั้งที่ 2 : ปีการศึกษา 2556
ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.
55 55 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57

1. พิจารณา/ทบทวนหัวข้อใน 

แบบสารวจฯ
2.สร้างแบบสารวจฯ ออนไลน์




ข

3.จัดประชุมชี้แจง/อบรม
3.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2 สายสนับสนุนด้าน
การศึกษาของหลักสูตร
4.ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

-

ผู้รับผิด
ชอบ /
หน่วย
งาน*
ก

-









-

-

-

-

ก-ค












ข-ค
ข-ค

5. ดาเนินการสารวจ
6. รวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูล
7. ประมวลผลและรายงานผล
แก่ประธานหลักสูตร
8. สรุปภาพรวมรายงาน

ค-ง
ข
ข
ข

วางแผนงาน
ปฏิบัติจริง
หมายเหตุ * ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน : ก. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ข.หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ค.ผู้เกี่ยวข้องจากภาควิชาหน่วยงาน
ง.นักศึกษาและผู้ฝึกอบรม
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5. การวิเคราะห์สาเหตุ (Root cause analysis)
การดาเนินงานด้วยวิธกี ารเดิมที่ใช้แบบสารวจฯ พบปัญหาสาคัญคือ ความล่าช้าในการส่งรายงานผลการสารวจให้แก่
ประธานหลักสูตรรับทราบ และได้วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลในการแจกและรวบรวม
แบบสารวจและการบันทึกข้อมูลจากแบบสารวจฯที่ใช้เวลานาน นอกจากนี้ปริมาณกระดาษที่ใช้ดาเนินการเป็น 2 เท่าตาม
จานวนนักศึกษาในการจัดทาแบบสารวจฯ (แบบสารวจฯ 1 ชุดใช้กระดาษ 2 แผ่น) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (รูปที่ 1)
6. มาตรการ/แนวทางการแก้ไขปรับปรุง และการนาสู่การปฏิบัติ
ในสังคมปัจ จุบันเทคโนโลยีบ นเว็บ เป็น ที่นิยมอย่างแพร่ หลาย ควรคานึงถึงความจาเป็นในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการรับฟังเสียงของลูกค้า 1 และจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการดาเนินงาน คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา พิจารณาทบทวนและมีมติปรับวิธีการดาเนินงาน โดยใช้วิธีการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ทาให้การ
รวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น (Simplify) และลดระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลและลดขั้นตอนการบันทึก
ข้อมูล รวมทั้งลดปริมาณการใช้กระดาษ ดังนี้
- การปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้นาโปรแกรม Google มาใช้ในการดาเนินการ
- การปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้นาโปรแกรม Lime Survey มาใช้ในการดาเนินการแทนโปรแกรม
Google ซึ่งมีข้อจากัดในการสร้างแบบสารวจฯ และตรวจสอบข้อมูล จึงเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม Lime Survey ซึ่งมีจุดเด่นใน
การสร้างข้อคาถามได้หลายรูปแบบตามความต้องการและระบบการบันทึกข้อมูล สะดวกในการตรวจสอบผู้ตอบแบบสารวจฯ
ได้ทั้งกรณีที่ตอบแบบสารวจฯอย่างครบถ้วนและไม่ครบถ้วน และปรับปรุงวิธีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ได้แก่ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสายสนับสนุนด้านการศึกษาของหลักสูตร (รูปที่ 1)
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7. การวัดผลสาเร็จ / ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตารางที่ 2 การวัดผลสาเร็จ
ผลดาเนินการ : ปีการศึกษา
ก่อนดาเนินการ
หลังดาเนินการ
2552
2553
2554
2555 (ครั้งที่ 1) 2556(ครั้งที่ 2)
6
6
7
5
4

ผลดาเนินการ
รูปที่

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ

เป้าหมาย

1. ระยะเวลาดาเนินงานโดยรวม

5 เดือน

2. ระยะเวลาการรายงานผลการ
สารวจแก่ประธานหลักสูตร
3. ระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล
4. ร้อยละของนักศึกษาที่ตอบ
แบบสารวจฯ
5. ร้อยละของปริมาณการใช้
กระดาษ
6. ร้อยละของภาควิชา/หน่วยงาน
ที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมชี้แจง
การดาเนินงาน
7. ร้อยละของสายสนับสนุนการ
ศึกษาเข้าร่วมประชุม

4 สัปดาห์

9

9

9

5.5

4

รูปที่ 3

4 สัปดาห์
80%

7.5
91.34

8
84.28

7
86.32

3.5
82.89

4
91.15

รูปที่ 4
รูปที่ 5

20%

200

200

200

32.99

17.53

รูปที่ 6

100 %

-

-

-

70.0

100.0

รูปที่ 7

80 %

-

-

-

65.78

84.94

รูปที่ 7

รูปที่ 2

8. ผลลัพธ์ / ผลที่ได้จากการปรับปรุง
จากการปรับปรุงวิธีก ารดาเนินงานโดยการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ผลพบว่า
ในภาพรวมสามารถลดรอบระยะเวลาการดาเนินงานโดยรวม (รูปที่
2) และลดระยะเวลารายงานผลการส ารวจฯให้ แ ก่ ป ระธาน
หลักสูตร เมื่อเทียบกับวิธีเดิม (รูปที่ 3) โดยร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมตอบแบบสารวจฯเป็นไปตามเป้าหมาย (รูปที่ 5) และยังมี
การประเมินโดยใช้แบบสารวจฯ ในกรณีการติดตามนักศึกษาให้
ประเมิน ร้อยละ 9.61 (รูปที่ 5)
ในกระบวนการด าเนิ น งาน พบว่ า ลดระยะการรวบรวม
ข้อ มูล (รู ป ที่ 4) และปริ ม าณการใช้ก ระดาษส าหรั บ จัด ท าแบบ
สารวจฯ มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 6) และ ดาเนินปรับวิธีการสื่อสาร
และการทางานร่วมกับภาควิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือในการส่งผู้แทนทั้งระดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
สายสนับสนุนการศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมประชุม /กิจกรรมได้
ตามเป้าหมาย (รูปที่ 7)
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9. การเรียนรู้ที่ได้รับจากการทาโครงการและการขยายผล
ก. สิ่งที่ได้เรียนรู้ : 1. การเรียนรู้ระดับหน่วยงาน : การนาหลักการ PDCA มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางาน และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงาน การพัฒนาและการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง
และการส่งเสริมให้เกิดการเป็น Eco University โดยลดปริมาณการใช้กระดาษในสานักงาน
2. การเรียนรู้ระดับปฏิบตั ิการ : การใช้งานโปรแกรม Google และ Lime Survey และการพัฒนา
ทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน
ข. การขยายผล : การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลในงานด้านอื่นๆ

10. การควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล/การป้องกันปัญหาเกิดซ้า
ตารางที่ 3 การควบคุม ติดตาม ประเมินผล และการป้องกันปัญหาเกิดซ้า
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การควบคุม การติดตาม ประเมินผล
1.การจัดทาแบบสารวจ -ร้อยละของการใช้กระดาษในการจัดแบบ
ออนไลน์
สารวจ ควรมีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 6)
2.การประสานงาน

3.การประเมินในระบบ
ออนไลน์

-ร้อยละของภาควิชาที่ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม ครบทุกภาควิชา (รูปที่ 7)
-ร้อยละของสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม
ควรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (รูปที่ 7)
-ร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสารวจ ได้
ตามเป้าหมาย (รูปที่ 5)
-ร้อยละของนักศึกษาทีป่ ระเมินด้วยระบบ
ออนไลน์ มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 5)

ปัญหาอุปสรรค
ยังมีการใช้แบบสารวจกรณี
การติดตามผู้ประเมินให้ตอบ
แบบสารวจให้ได้ตาม
เป้าหมาย
สายสนับสนุนด้านการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ
ตามที่แจ้งเข้าร่วม

แนวทางป้องกัน
-ทาความเข้าใจ ผู้เกีย่ วข้องถึง
ความจาเป็นและข้อดีของการ
สารวจผ่านระบบออนไลน์

ยังมีผู้ประเมินโดยใช้แบบ
สารวจ

-ติดตามการตอบแบบสารวจเป็น
ระยะต่อเนื่อง
-จัดประชุมสายสนับสนุนด้าน
การศึกษารับทราบ

-ประสานงานแจ้งเรื่องให้ทราบ
ล่วงหน้า
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ตารางที่ 3 การควบคุม ติดตาม ประเมินผล และการป้องกันปัญหาเกิดซ้า (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การควบคุม การติดตาม ประเมินผล
4.การจัดทารายงานผล -ระยะเวลาในการรายงานผล ควรมี
การสารวจ
แนวโน้มลดลง (รูปที่ 2)
-ระยะเวลาการดาเนินงานโดยรวม ควรมี
แนวโน้มลดลง (รูปที่ 3)

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางป้องกัน
ขั้นตอนดาเนินการยังมีหลาย -ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินงานใน
ขั้นตอน
การจัดทารายงานผลการสารวจ

11. โครงการ / กิจกรรม / โอกาสพัฒนาในครั้งต่อไป
1. การดาเนินงาน ใช้ช่องทางประเมินผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว
2. การลดขัน้ ตอนการประมวลและรายงานผล เพื่อลดรอบระยะเวลาการดาเนินงานโดยรวมลงอีก
3. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อคาถามปลายเปิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

12. กิตติกรรมประกาศ
การดาเนินงานในกิจกรรมนี้ สามารถดาเนินการสาเร็จอย่างสมบูรณ์ ด้วยความช่วยเหลือและแนะนาการใช้โปรแกรม
ออนไลน์ Google และ Lime Survey จากอาจารย์ นายแพทย์สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว และคุณรุจิรา เลิศกิตติวรากุล และได้รับ
คาแนะนา ปรึกษาในการดาเนินงานอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต และได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสายสนับสนุนด้านการศึกษาของหลักสูตร ทีมงานขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

13. เอกสารอ้างอิง
1. สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิปติกุล. บริหารเยี่ยม ผลลัพธ์ยอดด้วย TQA. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โรงพิมพ์
ตะวันออก จากัด(มหาชน), 2555.

------------------------------------

เหตุเกิดที่การรวบรวมข้อมูล_MU_QD_2014_CQI/7

