
แบบฟอร์มที่  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลส ำหรับกำรคัดเลือกและตัดสินรำงวัลสหกิจศึกษำดีเด่น  
ระดับมหำวิทยำลัยทักษิณ  ปีกำรศึกษำ  2564 

 
โครงงำนด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำรจัดกำร 
   
• อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้ง

ลักษณะงาน ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4) 
       การปฏิบัติสหกิจ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ท่ีศูนย์สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ใน
ต าแหน่ง วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูล จากการได้พูดคุยกับหัวหน้าศูนย์และพี่เลี้ยงท าให้ทราบว่ามี
ปัญหาเรื่องพนักงานหายออกจากระบบและไม่ทราบผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างชัดเจน
เนื่องจากยังไม่มีสูตรส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงาน ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้
เวลานานและไม่ละเอียด จึงได้มีการสังเกตปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกับหัวหน้าศูนย์ พี่
เลี้ยงและอาจารย์ท่ีปรึกษา จากนัน้เริ่ม ศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ โดย
มีงานท่ีรับผิดชอบคือ 
1. เขียนสูตรส าเร็จรูปในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลของพนักงาน 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเวลาเฉลี่ยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นรายวัน รายเวร 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานโลจิสติกส์เป็นรายวัน รายเวร 
 5. สร้าง Dashboard ในโปรแกรม Microsoft Power BI เพื่อแสดงกราฟการปฏิบัติงานของ
พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ real time 
 6. ท าเอกสารการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยของพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 7. รับ-ส่ง ยา เวชภัณฑ์และสิ่งของ ไปยังโรงพยาบาลสนาม JB และโรงพยาบาลนาหม่อม 
 8. ท างานทัว่ไปภายในส านักงาน อาทิ การเช็คสต็อกวัสดุส านักงาน , การจัดท าเอกสารรายงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแก่ท่ีประชุม , การท าตารางเวรของพนักงานฝ่ายดูแลขยะ , บันทึกข้อมูลความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากความผิดพลาดของพนักงานหรือการขาดทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย 
 พนักงำนที่ปรึกษำ : นางสาว บุษรา แซ่เย่า  ต าแหน่ง ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนการบริการทาง
การแพทย์ 
 ระยะเวลำ : 16 สัปดาห์ ตัง้แต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 – 18 มีนาคม 2565 
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• อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ ใช้
วิชาความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำ A4) 

บทคัดย่อ 

ศูนย์สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนบริการ

ทางการแพทย์  มีระบบโลจิสติกส์ การขนส่งและเคลื่อนย้ายภายในโรงพยาบาล เช่น เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

เวชภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์และสิ่งของอื่น ๆ ดูแลงานทำความสะอาดอาคารและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร รวม

ไปถึงการบริหารจัดการขยะภายในโรงพยาบาล  

จากการที่ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผู้ศึกษาได้ทราบว่าทางหน่วยงานยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล

เร่ืองประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จึงได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วย โดยรายงานผลแก่หัวหน้าศูนย์เพื่อนำไปใช้ในการจัดระบบการทำงาน ลดปัญหาพนักงานหายออกจาก

ระบบและรายงานผลให้พนักงานทราบผลการปฏิบัติงานในภาพรวม  ร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้องค์กร  

ผลการดําเนินงานหลังจากการจัดทำโครงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของพนักงาน
ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ ด้วยโปรแกรม Excel พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพิ่มขึ้น การทำงานมีระบบที่ดีขึ้น ลดปัญหาพนักงานหายออกจากระบบ สามารถระบุปัญหา
และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ข้อมูลกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถนำมาวิเคราะห์การทำงานและทบทวน

ปัญหาเพื่อแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

2. ผู้ป่วยได้รับการบริการตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่มีความสามารถให้บริการได้ตรงตามระยะเวลาที่

กำหนด 

3. เจ้าหน้าที่ทราบถึงคุณภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม ร่วมกันปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาร่วมกัน 

4. เพื่อพัฒนาข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นสูตรสำเร็จรูปเพื่อใช้วิ เคราะห์ข้อมูลใน

อนาคต 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนการทำสะดวก รวดเร็ว 

2. มีผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นข้อมูลและหลักฐานในการรายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

3. มีข้อมูลเพื่อพัฒนาในจุดที่เป็นปัญหา 

4. ลดเวลาในการรอรับบริการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 

5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มขึ้น 

6. ลดปัญหาพนักงานหายออกจากระบบ 

 

แผนการดำเนินงาน 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา 2564 - 2565 

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

1.สังเกตการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอ     

2.นําเสนอหัวข้อโครงงานต่อหัวหน้าศูนย์ พี่เลี้ยง และอาจารย์     

3.กำหนดหัวข้อโครงงานเพื่อนําเสนอ     

4.ศึกษาข้อมูลรายละเอียด ที่ช่วยลดปัญหาได้     

5.ดำเนินการแก้ไขปัญหา     

6.ประเมินผลและตรวจสอบผลลัพธ์     

7.ทบทวนผลลัพธ์และปรับปรุงการทำงานขององค์กร (PDCA)     

8.สรุปผลโครงงาน     

9.จัดทำรูปเล่ม     

 

ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน 
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• อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ า
ที่สามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำ A4) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ จากเดิมในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ไม่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงานด้วยโปรแกรมอย่างละเอียด ทำให้เกิดปัญหาพนักงาน
หายไปจากระบบ ไม่สามารถตรวจสอบได้ หลังจากได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้พนักงานกลับเข้ามาในระบบ 
แก้ปัญหาได้ตรงจุด มีระบบ การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 

 
 
 

สามารถวาง แผนแล ะบ ริหารจัดก ารทรัพย ากรบุ คคลข องอ งค์ก ร ได้อย่ างมีป ระสิ ท ธิภาพ  
จากเดิมที่เกิดปัญหาพนักงานหายจากระบบ ทำให้มีพนักงานไม่เพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน ส่งผลให้ระยะเวลา
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยใช้ระยะเวลานานเกินมาตรฐานที่ควรจะเป็น  ทำให้ประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร หลังจากได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้การบริหารจัดการพนักงานเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น พนักงานอยู่ในระบบตรวจสอบได้  เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ระยะเวลาเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยลดลงและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 

 

ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล หลังการวิเคราะห์ข้อมูล 

พนักงานหายไปจากระบบ พนักงานทำงานได้สม่ำเสมอ 

 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของพนักงานก่อนและหลังการวเิคราะหข้์อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงระยะเวลาเฉลี่ยการปฏบิัติงานของพนักงาน 

 
สามารถลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยปกติแล้วองค์กรไม่ได้มีสูตรสำเร็จรูปในโปรแกรม Excel 

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด ขั้นตอนบางอย่างยังเป็นระบบ manual ทำให้ใช้ระยะเวลาสำหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละคร้ังมากเกินไป ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานอื่น ๆ ของพนักงานลดลงไปด้วย  

เมื่อสร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel ทำให้ใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงานลดลง

เป็นอย่างมาก พนักงานมีเวลาที่จะทำงานอื่นได้มากขึ้น  
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หัวหน้าศูนย์นำผลวิเคราะห์ไปเสนอในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ 

สรุปผลการศึกษา 
จากการที่ได้ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของพนักงานศูนย์สนับสนุนการบริการ

ทางการแพทย์ (HYs-MEST) ด้วยโปรแกรม Excel โดยศึกษาในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเป้าหมายคือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ลด

เวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว พบว่า เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มขึ้น ลดปัญหาพนักงานหายจากระบบส่งผลให้มีพนักงานเพียงพอต่อความ

ต้องการ ใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่า ระยะเวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง  และองค์กรมี

โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดเวลาการวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงาน ทำให้พนักงานมี

เวลาทำงานอื่นได้มากขึ้น   

 
ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ 

1. ใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลน้อยลงและมีขั้นตอนที่ง่ายขึ้น 

2. มีผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นข้อมูลและหลักฐานในการรายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

3. นำข้อมูลที่มีมาประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ 

4. เวลาในการรอรับบริการลดลง  

5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มขึ้น 

6. พนักงานไม่หายออกจากระบบ 

 


