
แบบฟอรม์ท่ี  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลส ำหรบักำรคดัเลือกและตดัสินรำงวลัสหกิจศึกษำดีเด่น  
ระดบัมหำวิทยำลยัทกัษิณ  ปีกำรศึกษำ  2564 

 
โครงงำนด้ำนสงัคมศำสตร ์มนุษยศำสตร ์และกำรจดักำร 
   

• อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจดัระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทัง้
ลกัษณะงาน ระยะเวลา  และระบบพีเ่ลีย้งสอนงาน  
(สรปุข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรปูภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4) 
       การปฏบิตัสิหกจิ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่ศูนย์สนับสนุนการบรกิารทางการแพทย์ ใน
ต าแหน่ง วเิคราะหแ์ละพฒันาขอ้มูล จากการไดพ้ดูคุยกบัหวัหน้าศูนยแ์ละพี่เลีย้งท าใหท้ราบว่ามี
ปัญหาเรื่องพนักงานหายออกจากระบบและไม่ทราบผลการปฏบิตังิานของพนกังานอย่างชดัเจน
เนื่องจากยงัไม่มสีตูรส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มูลของพนกังาน ท าใหก้ารวเิคราะหข์อ้มูลจะใช้
เวลานานและไม่ละเอยีด จงึไดม้ีการสงัเกตปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกบัหัวหน้าศูนย์ พี่
เลี้ยงและอาจารยท์ีป่รกึษา จากนัน้เริม่ศกึษาขอ้มูลเพื่อสรา้งโปรแกรมส าหรบัการวเิคราะห ์โดย
มงีานทีร่บัผดิชอบคอื 
1. เขยีนสตูรส าเรจ็รปูในโปรแกรม Microsoft Excel เพือ่ใชว้เิคราะหข์อ้มลูของพนกังาน 

 2. วเิคราะหข์อ้มลูเวลาเฉลีย่และประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานเคลื่อนยา้ยผูป่้วย  
 3. วเิคราะหข์อ้มลูการปฏบิตังิานของพนกังานเคลื่อนยา้ยผูป่้วยเป็นรายวนั รายเวร 
 4. วเิคราะหข์อ้มลูการปฏบิตังิานของพนกังานโลจสิตกิสเ์ป็นรายวนั รายเวร 
 5. สร้าง Dashboard ในโปรแกรม Microsoft Power BI เพื่อแสดงกราฟการปฏิบัติงานของ
พนกังานเคลื่อนยา้ยผูป่้วยแบบ real time 
 6. ท าเอกสารการเบกิจ่ายค่าเสีย่งภยัของพนกังานเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 
 7. รบั-สง่ ยา เวชภณัฑแ์ละสิง่ของ ไปยงัโรงพยาบาลสนาม JB และโรงพยาบาลนาหม่อม 
 8. ท างานทัว่ไปภายในส านักงาน อาท ิการเชค็สตอ็กวสัดุส านกังาน , การจดัท าเอกสารรายงาน
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแก่ที่ประชุม , การท าตารางเวรของพนักงานฝ่ายดูแลขยะ , บนัทึกขอ้มูลความ
เสีย่งทีเ่กดิจากความผดิพลาดของพนกังานหรอืการขาดทรพัยากรในการดแูลผูป่้วย 
 พนักงำนท่ีปรึกษำ : นางสาว บุษรา แซ่เย่า ต าแหน่ง ผู้จดัการศูนย์สนับสนุนการบรกิารทาง
การแพทย ์
 ระยะเวลำ : 16 สปัดาห ์ตัง้แต่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2564 – 18 มนีาคม 2565 
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• อธบิายวธิกีารท าโครงงาน  บทคดัย่อ  การด าเนินงาน  ระเบยีบแบบแผน และการประยุกต์ ใช้
วชิาความรู/้ทกัษะตามทีไ่ดเ้รยีนมา 
(สรปุข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรปูภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำ A4) 

บทคัดย่อ 

ศูนย์สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนบริการ

ทางการแพทย์ มีระบบโลจิสติกส์ การขนส่งและเคลื่อนย้ายภายในโรงพยาบาล เช่น เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และสิ่งของอ่ืน ๆ ดูแลงานทำความสะอาดอาคารและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร รวม

ไปถึงการบริหารจัดการขยะภายในโรงพยาบาล  

จากการที่ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ซึ่งได้มีการปฏิบัติงาน 

อาทิ บันทึกข้อมูลปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานหรือการขาดทรัพยากรในการ

ดูแลผู้ป่วย การรับ-ส่ง เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช็คสต็อกวัสดุสำนักงาน วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูล โดยใช้

โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งผู้ศึกษาได้ทราบว่าทางหน่วยงานยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องของระยะเวลา

รอรับบริการของผู้ป่วยนอก จึงได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลารอรับบริการของผู้ป่วยนอก โดยรายงานผล

แก่หัวหน้าศูนย์เพ่ือนำไปใช้ในการจัดระบบการทำงานและรายงานผลให้พนักงานทราบผลการปฏิบัติงานใน

ภาพรวม ร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้องค์กร และเพ่ือนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการเกี่ยวกับการรอรับบริการของผู้ป่วย 

ผลการดําเนินงานหลังจากการจัดทำโครงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลารอรับบริการของผู้ป่วย

นอก ด้วยโปรแกรม Excel พบว่า ระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยลดลง และการทำงานของพนักงานมีระบบที่

ดีขึ้น สามารถระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ื อช่ วยลดระยะเวลาในการรอรับบริการของผู้ ป่ วย นอก (OPD หรือ  Out-Patient-

Department) 

2. เพ่ือให้ข้อมูลกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถนำมาวิเคราะห์การทำงานและทบทวน

ปัญหาเพื่อแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

3. เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ไปรายงานแก่ผู้ให้บริการ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

4. เพ่ือพัฒนาข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และสร้างสูตรสำเร็จรูปไว้ใช้กับข้อมูลใน

อนาคต 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนที่ง่ายและประหยัดเวลามากข้ึน 

2. มีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาในจุดที่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต 

3. ช่วยลดเวลาในการรอรับบริการ ทำให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการรับบริการมากขึ้น 

 

แผนการดำเนนิงาน 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา 2564 - 2565 

ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.สังเกตการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอ     

2.นําเสนอหัวข้อโครงงานต่อหัวหน้าศูนย์ พ่ีเลี้ยง และอาจารย์     

3.กำหนดหัวข้อโครงงานเพ่ือนําเสนอ     

4.ศึกษาข้อมูลรายละเอียด ที่ช่วยลดปัญหาได้     

5.ดำเนินการแก้ไขปัญหา     

6.ประเมินผลและตรวจสอบผลลัพธ์     

7.ทบทวนผลลัพธ์และปรับปรุงการทำงานขององค์กร (PDCA)     

8.สรุปผลโครงงาน     

9.จัดทำรูปเล่ม     

 

ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน 
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• อธบิายการน าโครงงานไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมในสถานประกอบการ  หรอืเป็นงานประจ า
ทีส่ามารถน าไปพฒันาองคก์ร/หน่วยงานไดอ้ย่างชดัเจน อาท ิลดเวลาในการท างานประจ า/ลดตน้ทุน
ค่าใชจ้่าย 
(สรปุข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรปูภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำ A4) 
 

ผลการดําเนินงานการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของระยะเวลาการรอคอยโดยภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงระยะเวลาการรอคอยและระยะเวลาสะสมของผู้ป่วยนอก อายุรกรรมทั่วไป 

2. นำผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มาประชุมและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ เป็นไปตาม

เป้าประสงค์หรือความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น  

 

 

 

 

 

ประชุมและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 จุดต่าง ๆ ในการมาใช้บริการของผู้ป่วยนอก 
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3. ผลการวิเคราะห์ยังมีระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลประเภทผู้ป่วยอย่างละเอียดมากข้ึน ได้แก่ วิเคราะห์ระยะเวลาการรอคอยระหว่าง
ผู้ป่วย Admit กับ No Admit ผู้ป่วยที่รับยากับไม่รับยา เป็นต้น เพ่ือทำการหาสาเหตุให้ชัดเจน
มากข้ึนว่าระยะเวลาการรอคอยที่นานส่วนใหญ่เกิดจากส่วนไหน และสาเหตุคืออะไร หลังจากนั้น
ก็นำผลวิเคราะห์ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบละเอียดมากขึ้น 

4. หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมแล้ว ก็ทำการติดตามงานโดยการทำการวิเคราะห์ข้อมูล

ระยะเวลารอรับบริการของผู้ป่วยนอก รายวันและรายสัปดาห์ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

เพ่ือแก้ปัญหาในกระบวนการทำงานได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว 

5. เมื่อมีการประชุม หัวหน้าศูนย์จะรายงานผลให้พนักงานทราบ ชี้แจงและร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง     

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานร่วมกัน  
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สรุปผลการศึกษา 

จากการที่ได้ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลารอรับบริการของผู้ป่วยนอก (OPD หรือ Out-
Patient-Department) ด้วยโปรแกรม Excel รายงานผลแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการจัดการระบบการ
ทำงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพให้องค์กร ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยศึกษาในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเป้าหมายคือ เพื่อลดระยะเวลารอรับบริการของผู้ป่วย
นอก การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ลดเวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล
มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการจัดทำให้แก่พ่ีเลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งผู้ที่เก่ียวข้องได้ให้ความคิดเห็นต่อโครงงานไปในทิศทางเดียวกันดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือสร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลารอรับบริการของผู้ป่วยนอก และปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จากเดิมสถานประกอบการณ์ไม่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลารอรับบริการของ
ผู้ป่วยนอก ด้วยโปรแกรมอย่างละเอียด ทำให้ไม่ทราบสาเหตุของปัญหา ถึงจะรู้ว่ามีความล่าช้าแต่ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ หลังจากได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้สามารถนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ระยะเวลาการรอรับบริการของผู้ป่วยนอกที่ล่าช้าได้ และแก้ปัญหาได้ตรงจุด มีระบบการปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
           2. เพื่อสามารถวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จากเดิมท่ีเกิดปัญหามีระยะเวลารอรับบริการของผู้ป่วยที่ล่าช้า หลังจากได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาหลักจะ
อยู่ที่เวลารอพบแพทย์ที่นาน และเวลารอรับยาที่นาน ซึ่งได้นำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนและบริหารจัดการของ
องค์กร ให้มีระยะเวลาการรอคอยที่น้อยลง และทำให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการที่มากข้ึน 
และส่งผลให้ระบบการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น ทำให้ประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กร หลังจากได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้การบริหารจัดการพนักงานเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน และสามารถ
พัฒนาต่อไปได้ 
           3. เพื่อลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยปกติแล้วองค์กรไม่ได้มีสูตรสำเร็จรูปในโปรแกรม Excel 
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด ขั้นตอนบางอย่างยังเป็นระบบ manual ทำให้ใช้ระยะเวลาสำหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละครั้งมากเกินไป ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานอ่ืน ๆ ของพนักงานลดลงไปด้วย  
เมื่อสร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel ทำให้ใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงานลดลง
เป็นอย่างมาก พนักงานมีเวลาที่จะทำงานอ่ืนได้มากข้ึน 
 
ประโยชน์ทีส่ถานประกอบการได้รับ 

1.ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนที่ง่ายและประหยัดเวลามากข้ึน   
2.มีข้อมูลเพ่ือนำไปพัฒนาในจุดที่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต   
3.ช่วยลดเวลาในการรอรับบริการ ทำให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการรับบริการมากข้ึน 
 


