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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและเหตผุลความจ  าเป็นของการวิเคราะห ์

 มหาวิทยาลยัมหิดล  เป็นหน่วยงานในก ากบัของรฐั   เปิดและด าเนินกิจการเพ่ือจดัการ

เรียนการสอน ในระดบัอุดมศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ระดบัปริญญาโท  

ระดับประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  และ ระดับปริญญาเอก  รายไดห้ลกัของมหาวิทยาลยัมหิดล  ได้

จากการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา   และด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ใหแ้ก่ส่วนงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดลโดยอาศยัอ านาจตามขอ้  11 ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล  ว่า

ดว้ยการบริหารงบประมาณและการเงิน  พ.ศ. 2551  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการก าหนดอตัรา

การจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  ครั้งท่ี   5/2558  วันอังคารท่ี  8   ธันวาคม  

2558  อธิการบดีจึงก าหนดหลกัเกณฑ ์ และอตัราการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรบันักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี  หลกัสตูรปกติ  และ หลกัสตูรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ส าหรับการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ  

(ยกเวน้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  วิทยาลยันานาชาติ  วิทยาลยัดุริยางคศิลป์  ซ่ึงเป็น

หน่วยงานบริหารจดัการตนเอง)  นักศึกษาทุกรายจะช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบริการธนาคาร

ทั้งหมด  (ยกเวน้  นักศึกษาทุนช าระดว้ยเช็คหรือใบฝากเงินธนาคาร)  วิธีการช าระเงินแบ่งไดด้งัน้ี  1)  

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  แรกเขา้  ช าระผ่านบริการธนาคาร  Bill  Payment  ใหนั้กศึกษาเลือกช าระกับ

ธนาคารใดธนาคารหน่ึง  ตามท่ีระบุไวใ้น  Invoice  ไดแ้ก่   ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  หรือ  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  หรือ  ธนาคารทหารไทย  จ ากดั (มหาชน)  2)  นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  

เทอม 2  เป็นตน้ไป  ช าระผ่านบริการ  e-Payment  เมื่อรบันักศึกษาทุกคน ตอ้งท าหนังสือยินยอมให้

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั (มหาชน)  หกัเงินฝากบญัชีออม

ทรพัยนั์กศึกษา เขา้บญัชีเงินฝากมหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  ส่วนการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่  ส่ วนงานท่ี เ ก่ียวข้องภายใต้

มหาวิทยาลยัมหิดล  ระดบัปริญญาตรี  จ านวน 23 ส่วนงาน รวม  89 หลกัสตูร  แบ่งเป็นหลกัสตูรปกติ  

จ านวน  54  หลกัสูตร  และ  หลกัสูตรนานาชาติ จ านวน  35 หลกัสูตร  ตามประกาศมหาวิทยาลยั 

เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราการจัดเก็บและอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีรายละเอียดขอ้มลู ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี 
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ตารางที ่1.1 จ านวนหลกัสูตรแยกตามคณะ/หน่วยงาน 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวน

หลกัสูตร 

หลกัสูตร 

ปกติ นานาชาติ 

1.  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  7 5 2 

2.  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 4 4 - 

3.  คณะทนัตแพทยศาสตร ์ 3 2 1 

4.  คณะเทคนิคการแพทย ์ 2 2 - 

5.  คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 1 - 

6.  คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 2 2 - 

7.  คณะเภสชัศาสตร ์ 1 1 - 

8.  คณะวิทยาศาสตร ์ 12 6 6 

9.  คณะส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ 1 1 - 

10.  คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 1 1 - 

11.  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 10 7 3 

12.  คณะศิลปศาสตร ์ 2 2 - 

13.  คณะสตัวแพทยศาสตร ์ 1 1 - 

14.  คณะกายภาพบ าบดั 2 2 - 

15.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 - 1 

16.  วิทยาลยันานาชาติ 22 - 22 

17.  วิทยาลยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา 2 2 - 

18.  วิทยาลยัศาสนศึกษา 1 1 - 

19.  วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 1 1 - 

20.  วิทยาลยัราชสุดา 1 1 - 

21.  มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 7 7 - 

22.  โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 3 3 - 

23.  โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์ 2 2 - 

รวมระดบัปริญญาตรี 89 54 35 

 

  จากการปฏิบัติงานจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีผ่านมา ผูว้ิเคราะห์ไดร้วบรวม 

ขอ้มูลทางสถิติในแต่ละภาคการศึกษา ปีการศึกษา  สรุปขอ้มูลของนักศึกษาท่ีช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษาในระบบและด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาใหแ้ก่ส่วนงานเรียบรอ้ยแลว้  โดยสรุป

ดงัน้ี 
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ตารางที ่1.2 สรุปผลการด าเนินงานจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ขอ้มูล ณ วนัที่  15  มิถุนายน  2561 

ภาค/ปีการศึกษา จ านวนงวด ยอดเงินจดัสรร : บาท 

1/2558 23 260,911,450 

2/2558 29 184,022,400 

1/2559 34 301,290,850 

2/2559 36 212,888,850 

1/2560 46 352,159,250 

2/2560 23 244,036,600 

รวมทั้งสิ้ น 191 1,555,309,400 

 

  การปฏิบติังานตามกระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3 หน่วยงาน คือ   1) กองคลงั ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  2) กองบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล  3)  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหิดล   ซ่ึงทั้ง 3 หน่วยงานร่วมกนั

พฒันาระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol Education) และ ระบบ Fee – Allocation เพ่ือ

ด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ปีการศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต่ ภาคปลาย 

ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้มา  ซ่ึงกระบวนการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัมหิดลน้ัน ด าเนินการตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละหลกัสูตร

ก่อนการอนุมัติจัดสรรค่าธรรมเนียม โดยค านึงถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น ของขอ้มูลค่าธรรมเนียม

การศึกษาในการจดัเก็บและการจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงแต่ละหลกัสูตร

มีประกาศอตัราการจดัเก็บและอตัราการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีแตกต่างกนั โดยสรุปไดด้งัน้ี  

  1. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาสญัชาติไทยและต่างสญัชาติในอตัราท่ี

แตกต่างกนั   

   2.   เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละหลกัสูตรในอตัราท่ีแตกต่างกนั     

  3.   เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละชั้นปีในอตัราท่ีแตกต่างกนั   

  4.   หลกัสตูรบางหลกัสตูรไมเ่รียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลกัสตูร  

  5.   หลกัสูตรบางหลกัสูตรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาตน้และ

ภาคการศึกษาปลายทั้งปี โดยช าระครั้งเดียวในภาคการศึกษาตน้   
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  จากขอ้มูลขา้งตน้ ท าใหท้ราบถึงการปฏิบติังานตามกระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาท่ีมีรายละเอียดท่ีแตกต่างและหลากหลายในแต่ละหลักสูตร ดังน้ันจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู ้

ความสามารถ และความรอบครอบในการปฏิบัติงานจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศฯ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ในแต่ละฉบับ เพ่ือการปฏิบติังานจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาใหถู้กตอ้ง และ 

ครบถว้น  ผูว้ิเคราะห์ไดร้วบรวมถึงสาเหตุปัญหาของขอ้มูลค่าลงทะเบียนเรียนท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น 

เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนด าเนินการแกไ้ขและปรับปรุงกระบวนการจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษา โดยสรุปไดด้งัน้ี  

 บนัทึกนักศึกษาผิดชั้นปี    

 บันทึกค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดภาคการศึกษา เช่น ค่ารักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา , ค่าปรบัลงทะเบียนล่าชา้  เป็นตน้  

 บนัทึกเงินน าส่งค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดบญัชีเงินฝากธนาคาร   

 บนัทึกค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินจ านวนหรือขาดจ านวน  

 น าส่งหลกัฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้ 

 การโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอ้มูลการบนัทึกบญัชีแยกประเภท (GL) 

และ ขอ้มลูการบนัทึกตน้ทุน/หลกัสตูร (CO)  ไมถู่กตอ้ง 

 กฎแบ่งสรรค่าธรรมเนียมในระบบไมถู่กตอ้ง 

 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต า่กว่าประกาศฯ และ/หรือ ไม่เรียกเก็บตาม

ประกาศฯ  เช่น  ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลกัสตูร  ,  ค่าเอกสารลงทะเบียน

เรียน เป็นตน้ 

  ปัญหาจากกระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละกรณีขา้งตน้ ด าเนินการ

แกไ้ข เร็ว – ชา้ ขึ้ นอยู่กับ การช าระเงินเพ่ิมเติมของนักศึกษา หรือ การแกไ้ขขอ้มูลในระบบจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol Education) หรือ ระบบ Fee – Allocation  จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

จึงส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้ และ ในเดือนสิงหาคม 2560 ท่ี

ผ่านมา ผูว้ิเคราะห์ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ   อบรมเชิงปฏิบตัิการ  Office  of  Strategic    Management   

(OSM)    in  Action  :  Chang  for  Excellence.  ของห น่วยงานภายใต้ส า นักงานอ ธิการบ ดี   

มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือด าเนินการปรบัปรุงระบบการท างาน  และรับทราบถึงปัญหาในการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากตวัแทน 2 ส่วนงานภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล ไดแ้ก่  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล และ คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงเป็นตัวแทนส่วนงานท่ีไดร้บั

ผลกระทบจากกระบวนการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้ ผูว้ิเคราะห์สรุปถึงปัญหาก่อนการ

ปรบัปรุงกระบวนการ โดยสรุปไดด้งัน้ี    
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ปัญหาก่อนการปรบัปรุงกระบวนการ  

1. ส่วนงานไดร้ับโอนจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้ ไม่ทันต่อการวางแผน 

งบประมาณรายรบั-รายจ่าย  

2. ส่วนงานไมท่ราบกรอบเวลาการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีชดัเจน   

3. ส่วนงานขาดความรูก้ารใชง้านในระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol  

Education) 

4. ส่วนงานไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาว่า 

เป็นไปตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล ฉบบัใด 

5. ส่วนงานไม่ทราบถึงรายการท่ีบันทึกรับโอนจัดสรร (บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

การศึกษา  และ บญัชีรายไดค้่าบ ารุงการศึกษา)  ว่าแต่ละรายการประกอบดว้ย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทใด 

6. ส่วนงานขาดความรู ้ในการตรวจสอบขอ้มูลการรับโอนจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น หรือไม่ 

7. ขาดผูป้ระสานงานหลกั 

  ดงัน้ันผูว้ิเคราะห์จึงจ าเป็นตอ้งศึกษา และ วิเคราะหก์ระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียม  

การศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างาน  ลด

ขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติงานจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสงูสุด  

 

วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห ์ 

 งานวิเคราะห ์เร่ือง “การวิเคราะหก์ระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล”  จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 1.  เพ่ือปรบัปรุงระบบการท างาน  :  กระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 2.  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 3.  เพ่ือก าหนดกรอบเวลาการปฏิบติังานใหช้ดัเจน 

 4.  เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังานท่ีไมเ่ป็นระบบ 
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ขอบเขตของการวิเคราะห ์

 1. ศึกษากระบวนการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี   

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 2.   ศึกษาหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบติังาน และ รวบรวมใหเ้ป็นระบบ 

 3.   วิเคราะหก์ระบวนการปฏิบติังาน โดยใชแ้นวคิด SWOT Analysis  แนวคิด  PDCA  

เทคนิคกา้งปลา  และ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ เพ่ือด าเนินการปรบัปรุงกระบวนการ 

 4.   ทบทวนปัญหา อุปสรรค เพ่ือเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะใน

การปฏิบติังาน 

 

ประโยชนข์องการวิเคราะหต์อ่การพฒันางานในหนา้ที่ 

 1.  ส่วนงานภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล ไดร้บัโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม

กรอบเวลาท่ีก าหนด  เพ่ือการวางแผนงบประมาณไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.  เพ่ือใชเ้ป็นเอกสารประกอบ งานวิเคราะห ์เร่ือง “การวิเคราะหก์ระบวนการจดัสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล” 

 3.  ช่วยลดขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังาน  และ  ช่วยใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสงูสุด 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”     หมายความวา่   ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บจาก  

นักศึกษาสญัชาติไทย  และต่างสญัชาติ  ระดบัปริญญาตรี  หลกัสตูรปกติ และ หลกัสตูรนานาชาติ 

 “ค่าใชจ้่ายของสถาบันอุดมศึกษา”   หมายความว่า  ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นในแต่ละ

ปีงบประมาณ  เพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการตามภารกิจหลกั 4  ดา้น  ประกอบดว้ย 1) ดา้นการผลิต

บณัฑิต  2) ดา้นการวิจยั  3) ดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม  4) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 



7 
 

การวิเคราะหก์ระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัย  หรือ  

หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน  ทั้งของรฐัและเอกชนท่ีจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาต า่กว่าปริญญาตรี 

และ/หรือระดบัปริญญาตรี 

 “อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา/อตัราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน”  หมายความว่า  

เกณฑ์การจัดเก็บท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดขึ้ น เพ่ือการเรียกเก็บจากนักศึกษา เพ่ือเป็นค่าการ

บริหารจดัการศึกษา   

 “ระบบจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ระบบจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรปกติ และ หลกัสตูรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 “ระบบแปลงไฟลค์่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ระบบแปลงไฟลก์ารบนัทึก

โอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งเป็นขอ้มูลการบนัทึกบญัชีแยกประเภท (GL) และ ขอ้มลูการ

บนัทึกบญัชีระดบัตน้ทุน/หลกัสตูร (CO)   
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 บทที่ 2      

แนวคิดและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

 ในการวิเคราะหค์รั้งน้ี ผูว้ิเคราะหไ์ดท้ าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กับ

การวิเคราะหก์ระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหิดล  เพ่ือ

เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้ น โดยมีรายละเอียดของ

แนวคิด  ดงัต่อไปน้ี  

2.1   แผนปรบัปรุงระบบการท างานตามโครงการ อบรมเชิงปฏิบติัการ Office of       

  Strategic Management (OSM)  in  Action :  Chang  for  Excellence.  ของ  

  หน่วยงานภายใตส้ านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 

2.2   แนวคิด SWOT Analysis 

2.3   แนวคิด PDCA 

2.4   เทคนิคกา้งปลา 

2.5   ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

2.6   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แผนปรับปรุงระบบการท างานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Office of  

Strategic Management  (OSM)   in  Action : Chang  for  Excellence. ของหน่วยงาน

ภายใตส้  านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ OSM เป็นการส่งเสริมใหห้น่วยงานภายใตส้ านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับปรุงระบบการท างาน หรือ กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นอยู่ ณ 

ปัจจุบนั ใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้ น โดยผูว้ิเคราะหไ์ดเ้ขา้ร่วมโครงการดังกล่าว และรบัทราบถึงปัญหาท่ี

เกิดขึ้ นจากกระบวนการปฏิบัติงานจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้ จากการประชุมร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและตวัแทนส่วนงานภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล ผูว้ิเคราะหไ์ดร้่วมก าหนดแผนการ

ปรบัปรุงระบบการท างานตามโครงการดงักล่าว  คาดว่าจะช่วยลดระยะเวลาการจดัสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้ น   เพ่ือให้ส่วนงานได้รับโอนจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาทันต่อการวางแผนงบประมาณรายรบั-รายจ่าย รวมถึงสามารถใชง้านระบบ

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol Education) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของค่าธรรมเนียม
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การศึกษาท่ีไดร้ับโอนในแต่ละงวด ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราการจัดเก็บและอัตราการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาครบถว้นหรือไม ่ 

 

เป้าหมายการปรบัปรุงระบบ 

 1.   เพ่ือด าเนินการปรับเปล่ียนกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหส้่วนงานได้รับโอน

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีรวดเร็วขึ้ น  ทนัต่อการวางแผนงบประมาณรายรบั–รายจ่าย 

 2.   เพ่ือปฏิบติังานตามกระบวนการและกรอบเวลาท่ีก าหนด 

 3.   ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

 4.   ด าเนินการปรบัปรุงระบบใหเ้สร็จส้ิน ภายใน  6  เดือน 

 5.   ในช่วงเปล่ียนแปลงการปฏิบติังาน หากพบอุปสรรคสามารถแกไ้ขได ้  

 

ขั้นตอนการปรบัปรุงระบบ 

 1.   วางแผนปรบัปรุงกระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

 2.   จดัท าขัน้ตอนการปฏิบติังาน (Flow Chart)  

 3.   ก าหนดกรอบเวลาการปฏิบติังาน 

 4.   จัดอบรมการใชง้าน ระบบจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol Education) 

ใหแ้ก่ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5.   จดัท าคู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 

2.2  แนวคิด  SWOT Analysis  

หลกัการส าคญัของแนวคิด SWOT Analysis  

 คือการวิเคราะหโ์ดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น  คือ  สภาพการณภ์ายในและ

สภาพการณภ์ายนอก  ดงัน้ันการวิเคราะห ์SWOT Analysis  จึงเรียกไดว้่าเป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ ์
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(Situation Analysis)  ซ่ึงเป็นการวิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือใหรู้ต้นเอง (รูเ้รา) รูจ้กัสภาพแวดลอ้ม 

(รูเ้ขา)  ชัดเจน  และวิเคราะหโ์อกาส-อุปสรรค  การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ  ทั้งภายนอกและภายใน

องคก์ร  ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารขององคก์รทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์ร  ทั้ง

ส่ิงท่ีไดเ้กิดขึ้ นแลว้และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

เหล่าน้ีท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ  และจุดแข็ง  จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีองคก์รมีอยู่  ซ่ึงขอ้มลู

เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสยัทศัน์  การก าหนดกลยุทธแ์ละการด าเนินการตาม

กลยุทธข์ององคก์รท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

องคป์ระกอบของแนวคิด SWOT Analysis 

ภาพท่ี 2.1 แนวคิด SWOT Analysis 

แหล่งท่ีมา https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SWOT_en.svg 

 

 S   มาจาก  Strengths  หมายถึง  จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบ เป็นขอ้ดีท่ีเกิด

จากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  เช่น  จุดแข็งดา้นการเงิน  จุดแข็งดา้นทรพัยากรบุคคล  จุดแข็งดา้น

การผลิต   

 W  มาจาก  Weaknesses  หมายถึง  จุดดอ้ยหรือจุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ ท่ีเกิดจาก

สภาพแวดลอ้มภายในต่าง ๆ ขององคก์ร  ซ่ึงจะตอ้งหาวิธีในการแกไ้ขปัญหาน้ัน 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SWOT_en.svg
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 O  มาจาก  Opportunities  หมายถึง  โอกาส  การท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร

ท่ีเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์ร  โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสน้ัน เป็น

ผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  แต่จุดแข็งน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน 

 T  มาจาก  Threats  หมายถึง  อุปสรรค  ขอ้จ ากดั  ซ่ึงเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

บางครั้งการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าใหส้ถานการณท่ี์เคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได ้ 

 

ประโยชนข์องแนวคิด SWOT  Analysis 

 แนวคิด  SWOT  Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  ทั้งภายนอกและ

ภายในองค์กร  ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ี แต่ละอย่างจะช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของ

องคก์รอย่างไร  จุดแข็งขององคก์รจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใชป้ระโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  

ในขณะท่ีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงาน  โอกาสทาง

สภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีใหโ้อกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองคก์ร ในทางกลบักนัอุปสรรค

ทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร  ผลจากการวิเคราะห ์  

SWOT Analysis  น้ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดวิสยัทัศน์  การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือใหอ้งค์กรเกิด 

การพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม  

 

ขอ้ดีและขอ้เสียของแนวคิด SWOT  Analysis 

 ขอ้ดี :   

1. ใชป้ระเมินสภาวะแวดลอ้มและสถานภาพขององคก์รโดยเน้นศักยภาพและ

ความพรอ้มท่ีองคก์รมีอยู่และพยายามหลีกเล่ียงภยัคุกคามหรือความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มภายนอก

รวมทั้งแกไ้ขจุดอ่อนขององคก์รดว้ยเน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดเ้พ่ิมมากขึ้ น 

2. น าไปใชป้รบัปรุงแนวคิดและแนวปฏิบติัของการจดัท าแผนงานหรือโครงการ

ของหน่วยงานใหม้ีโอกาสสรา้งความส าเร็จมากขึ้ น 

3. ท าใหท้ราบถึงกลยุทธ์ในการปรบัปรุงการท างานความกา้วหน้าและขีดจ ากดั

ดา้นบุคลากร  งบประมาณ  และระบบงานเป็นการป้องกนัการแทรกแซงการท างานจากปัจจยัภายนอก

ไดม้ากขึ้ น 
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 ขอ้เสีย :   

1. องคก์รตอ้งก าหนดก่อนวา่ องคก์รตอ้งการท่ีจะท าอะไร 

2. การวิเคราะหโ์อกาสและอุปสรรคตอ้งกระท าในช่วยเวลาขณะน้ัน 

3. องคก์รตอ้งก าหนดปัจจยัหลกัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานใหถู้กตอ้ง 

 

ขั้นตอนการวิเคราะห ์SWOT Analysis 

 การวิเคราะห ์ SWOT Analysis จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัท่ีกวา้งดว้ยการระบุจุด

แข็ง จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคขององคก์ร  ท าใหม้ีขอ้มลูในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูก

สรา้งขึ้ นมาบนจุดแข็งขององคก์ร  และ  แสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถ

ก าหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนขององค์กรใหม้ีน้อยท่ีสุดได ้

ภายใตก้ารวิเคราะห ์ SWOT Analysis น้ัน จะตอ้งวิเคราะหท์ั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร 

โดยมีขัน้ตอนดงัน้ี 

1.  การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

  การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเก่ียวกับการวิเคราะห์และพิจ ารณา

ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ดา้น เพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร

แหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มลูเพ่ือการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน คือ ระบบขอ้มลูเพ่ือการบริหาร ท่ี

ครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นโครงสรา้ง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและ

ทรพัยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจดัการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

ขององคก์รเพ่ือท่ีจะเขา้ใจสถานการณแ์ละผลกลยุทธก์่อนหนา้น้ีดว้ย 

  จุดแข็งขององคก์ร  (S-Strengths)  เป็นการวิเคราะหปั์จจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้

อยู่ภายในองคก์รน้ันเอง  ว่าปัจจยัใดภายในองคก์รท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นขององคก์รท่ีองคก์ร

ควรน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์รได ้และควรด ารงไวเ้พ่ือการเสริมสรา้งความเขม้แข็งขององคก์ร 

  จุดอ่อนขององคก์ร  (W-Weanesses)  เป็นการวิเคราะหปั์จจยัภายในจากมุมมองท่ีอยู่

ภายในองคก์รน้ันเอง ว่าปัจจยัใดภายในองคก์รท่ีเป็นจุดดอ้ย ขอ้เสียเปรียบขององคก์รท่ีควรปรบัปรุงให้

ดีขึ้ นหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

2.   การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 

  การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร สามารถคน้หาโอกาสและอุปสรรค

ทางการด าเนินงานขององค์กรท่ีไดร้ับผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่าง
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ประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์ร  เช่น  อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  นโยบาย  การเงิน  

การงบประมาณ  สภาพแวดลอ้มทางสงัคม  เช่น  ระดบัการศึกษาและอตัรารูห้นังสือของประชาชน การ

ตั้งถ่ินฐานและการอพยพของประชาชน  ลกัษณะชุมชน  ขนมธรรมเนียมประเพณี  ค่านิยม  ความเช่ือ

และวัฒนธรรม  สภาพแวดล้อมทางการเมือง  เช่น  พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  มติ

คณะรัฐมนตรี  และสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี  หมายถึงกรรมวิธีใหม่ ๆ และพฒันาการทางดา้น

เคร่ืองมืออุปกรณท่ี์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบ้ริการ 

  โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม  (O-Opportunities)  เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย

ภายนอกองคก์ร  ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินการ

ขององคก์รในระดบัมหาภาค  และองคก์รสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสรา้งใหห้น่วยงานเขม้แข็ง

ขึ้ นได ้

  อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม  (T-Threats)  เป็นการวิเคราะหว์่าปัจจยัภายนอก

องค์กร  ปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผลกระทบในระดับมหาภาค ในทางท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้ง

ทางตรง และทางออ้ม ซ่ึงองคก์รจ าเป็นตอ้งหลีกเล่ียงหรือปรบัสภาพองคก์รใหม้ีความแข็งแกร่งพรอ้มท่ี

จะเผชิญแรงกระทบดงักล่าวได ้

3.    ระบุสถานการณจ์ากการประเมินสภาพแวดลอ้ม 

  เมื่อไดข้อ้มลูเก่ียวกบั จุดแข็ง-จุดอ่อน  โอกาส-อุปสรรค  จากการวิเคราะหปั์จจยั

ภายในและปัจจยัภายนอกดว้ยการประเมินสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ ให้

น า จุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกบั โอกาส-อุปสรรค ภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กรก าลงัเผชิญ

สถานการณเ์ช่นใดและภายใต้สถานการณ์เช่นน้ัน องคก์รควรจะท าอย่างไร  โดยทัว่ไปในการวิเคราะห ์

SWOT Analysis ดงักล่าวน้ี  องคก์รจะอยูใ่นสถานการณ ์4 รปูแบบ ดงัน้ี 

  3.1 สถานการณ์ท่ี  1 (จุดแข็ง-โอกาส)  สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพ่ึง

ปรารถนาท่ีสุด  เน่ืองจากองคก์รค่อนขา้งจะมีหลายอยา่ง  ดงัน้ันผูบ้ริหารขององคก์รควรก าหนดกลยุทธ์

ในเชิงรุก (Aggressive - Stratagy)  เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสรา้งและปรบัใชแ้ละฉกฉวยโอกาส

ต่าง ๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์อยา่งเต็มท่ี 

  3.2 สถานการณท่ี์  2 (จุดอ่อน-ภยัอุปสรรค)  สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ี

เลวรา้ยท่ีสุด  เน่ืองจากองคก์รก าลงัเผชิญอยู่กนัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย

ประการ ดังน้ันทางเลือกท่ีดีท่ีสุด คือ  กลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือ

พยายามลดหรือหลบหลีกภัย อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น  ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าให้

องคก์รเกิดความสญูเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด 
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  3.3 สถานการณ์ท่ี  3 (จุดอ่อน-โอกาส)  สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นขอ้

ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่หลาย

อย่างเช่นกัน  ดังน้ันทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround – oriented Strategy) เพ่ือจัดหรือ 

แกไ้ขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ใหพ้รอ้มท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดให ้

  3.4 สถานการณ์ท่ี  4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดขึ้ นจากการท่ี

สภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลายประการ 

ดงัน้ัน แทนท่ีจะรอจนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธก์ารแตกตวัหรือ

ขยายขอบขา่ยกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสรา้งโอกาสในระยะยาว

ดา้นอ่ืน ๆ แทน  

  ส่วนการวิเคราะห์เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการท างานดังกล่าว  โดยใชแ้นวคิด 

SWOT   Analysis   ในการวิเคราะหปั์จจยัภายใน (จุดแข็ง , จุดอ่อน ) และปัจจยัภายนอก  (โอกาส ,

อุปสรรค) จะกล่าวไวใ้นบทท่ี 4 

 

2.3  แนวคิด PDCA 

 แนวคิด  PDCA  คือ  วงจรท่ีพฒันามาจากวงจรท่ีคิดคน้โดย วอลท์เตอร ์ ซิวฮารท์ (Walter 

Shewhart)  ผูบุ้กเบิกการใชส้ถิติส าหรบัวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัมากขึ้ น เมื่อ

เอดวารด์  เดมมิ่ง (W.Edwards Deming)  ปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพเผยแพร่ใหเ้ป็นเคร่ืองมือ

ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานใหดี้ยิ่งขึ้ น  และช่วยคน้หาปัญหา

อุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง  จนวงจรน้ีเป็นท่ีรูจ้ักกันในอีกช่ือว่า “วงจรเด็มมิ่ง” 

(Deming Cycle)  ต่อมาพบว่า  แนวคิดในการใชว้งจร PDCA  น้ัน สามารถน ามาใชไ้ดก้บัทุกกิจกรรม  จึง

ท าใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก  

 

ความหมายของ PDCA  

 PDCA  คือ  วงจรการบริหารงานคุณภาพ  ย่อมาจาก  4  ค า  ไดแ้ก่  Plan (วางแผน)  

Do (ปฏิบติั)  Check  (ตรวจสอบ) และ Action  (ด าเนินงานใหเ้หมาะสม)  ซ่ึงวงจร  PDCA  สามารถ

ประยุกตใ์ชไ้ดก้บัทุก ๆ เร่ือง  นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว  เช่น  การเดินทางไปท างานในแต่ละวนั  การ

ตั้งเป้าหมายชีวิต  และการด าเนินงานในระดบับริษัท ดงัภาพท่ี 2.2   
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ภาพท่ี 2.2 รปูวงจร PDCA 

แหล่งท่ีมา https://sites.google.com/a/ttc.ac.th/tuktang/xngkhkar-wichachiph/pdca 

 

ซ่ึงรายละเอียดในแต่ละขัน้ตอนของวงจรการบริหารงานคุณภาพ มีดงัน้ี 

 P  =  Plan  (ขั้นตอนการวางแผน) 

 ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข ้อท่ีต้องการปรับปรุง

เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ การแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏิบติังาน ฯลฯ  พรอ้มกบั

พิจารณาว่ามีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลใดบา้ง  เพ่ือการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงโดยระบุวิธีการเก็บขอ้มูล

และก าหนดทางเลือกในการปรบัปรุงใหช้ดัเจน  ซ่ึงการวางแผนจะช่วยใหกิ้จกรรมสามารถคาดการณส่ิ์ง

ท่ีเกิดขึ้ นในอนาคต  และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ ทั้งในดา้นแรงงาน  วัตถุดิบ  

ชัว่โมงการท างาน  เงิน  และเวลาการด าเนินงาน  การวางแผนยงัช่วยใหเ้ราสามารถคาดการณส่ิ์งท่ีเกิด

ในอนาคต  และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ฉะน้ัน  P  เราจะตอ้งมีแผน  โดยมีรูปแบบ

ดงัน้ี 

1. มีวตัถุประสงคเ์หมาะสม และ สอดคลอ้งกบัแผนของคณะ/พนัธกิจหรือไม่ 

2. มีการก าหนดผูร้บัผิดชอบหรือไม่ 

3. มีระยะเวลาด าเนินการท่ีก าหนดไวเ้หมาะสมหรือไม่ 

4. มีงบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม ่

5. มีการเสนอเพ่ือขออนุมติัก่อนด าเนินการหรือไม่ 

 

 

 

https://sites.google.com/a/ttc.ac.th/tuktang/xngkhkar-wichachiph/pdca
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 D  =  DO  (ขั้นตอนการปฏิบตั)ิ 

 ขัน้ตอนการปฏิบติั  คือ  การลงมือปรบัปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีไดก้ าหนดไวใ้น

ขั้นตอนการวางแผน  ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติดว้ยว่าไดด้ าเนินไปใน

ทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม ่ เพ่ือท าการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นไปตามแผนการท่ีไดว้างไว ้ ด าเนินการ D  

เราตอ้งมีผลการด าเนินการตามแผนโดยมีรปูแบบดงัน้ี 

1. มีการก าหนดขัน้ตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 

2. มีผูร้บัผิดชอบด าเนินการไดต้ามก าหนดไวห้รือไม่ 

3. มีการประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพียงไร 

4. สามารถด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไดห้รือไม ่

5. สามารถด าเนินการตามงบประมาณท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

 

 C  =  Check  (ขั้นตอนการตรวจสอบ) 

 ขั้นตอนการตรวจสอบ  คือ  การประเมินผลท่ีไดร้ับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

เพ่ือใหท้ราบว่า  ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไว ้

หรือไม่  แต่ส่ิงส าคญัก็คือ  ตอ้งรูว้า่จะตรวจสอบอะไรบา้งและบ่อยครั้งแค่ไหน  เพ่ือใหข้อ้มลูท่ีไดจ้าการ

ตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรบัขัน้ตอนถดัไป  โดย C เราตอ้งมีการประเมินการด าเนินการดงัน้ี 

1. ไดม้ีการก าหนดวิธี/รปูแบบการประเมินหรือไม่ 

2. มีรปูแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 

3. ผลของการประเมินตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ 

4. ปัญหา/จุดอ่อนท่ีพบในการด าเนินการมีหรือไม่ 

5. ขอ้ดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่ 

 

 A  =  Action  (ขั้นตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสม) 

 ขัน้ตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสม  จะพิจารณาผลท่ีไดร้บัจากการตรวจสอบ  ซ่ึงมีอยู่ 

2  กรณี  คือ  ผลท่ีเกิดขึ้ นเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ หรือไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ หากเป็นกรณีแรก  

ก็ใหน้ าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติงานน้ัน  มาจัดท าใหเ้ป็นมาตรฐาน พรอ้มทั้งหาวิธีการท่ีจะ

ปรบัปรุงใหดี้ยิ่งขึ้ นไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วกว่าเดิม  หรือเสียค่าใชจ้่ายน้อย

กว่าเดิม หรือท าใหคุ้ณภาพดียิ่งข้ึนก็ไดแ้ต่ถา้หากเป็นกรณีท่ีสอง  คือ  ผลท่ีไดไ้มบ่รรลุวตัถุประสงคต์าม

แผนท่ีวางไว ้ ควรน าขอ้มลูท่ีรวบรวมไวม้าวิเคราะหแ์ละพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร  เช่น มอง
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หาทางเลือกใหม่ท่ีน่าจะเป็นไปได ้ ใชค้วามพยายามใหม้ากขึ้ นกว่าเดิม  ขอความช่วยเหลือจากผูรู้ ้หรือ

เปล่ียนเป้าหมายใหม ่ เป็นตน้  โดย  A  จะตอ้งมีการปรบัปรุงตามผลการประเมิน ดงัน้ี 

1. มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหา/จุดอ่อนท่ีคน้พบ 

2. มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมขอ้ดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน 

3. มีการน าผลท่ีไดจ้ากการระดมสมอง เสนอคณะกรรมการประกนัคุณภาพของคณะ

เพ่ือพิจารณาส าหรบัใชว้างแผนครั้งต่อไป 

4. ก าหนดกลยุทธใ์นการจดัท าแผนครั้งต่อไป 

5. ก าหนดผูร้บัผิดชอบไปด าเนินจดัท าแผนครั้งต่อไป 

 

ประโยชนข์อง PDCA 

 ประโยชน์ของ PDCA มีดงัน้ี 

1. เป็นการวางแผนงานก่อนการปฏิบติังาน จะท าใหเ้กิดความพรอ้มเมื่อไดป้ฏิบติังาน

จริงการวางแผนงานควรวางใหค้รบ 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 ขั้นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาขอ้มูล  วิธีการ  ความตอ้งการของตลาด  ขอ้มูล

ดา้นวตัถุดิบ  ดา้นทรพัยากรท่ีมีอยูห่รือเงินทุน 

 ขั้นเตรียมงาน คือ การวางแผนการเตรียมงานดา้นสถานท่ี  การออกแบบผลิตภัณฑ์  

ความพรอ้มของพนักงาน  อุปกรณ ์เคร่ืองจกัร  วตัถุดิบ 

 ขั้นด าเนินงาน คือ การวางแนวทางปฏิบติังานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายผลิต 

ฝ่ายขาย 

 ขั้นการประเมินผล คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอยา่งเป็นระบบ เช่น 

ประเมินจากยอดการจ าหน่าย ประเมินจากการติชมของลกูคา้  เพ่ือใหผ้ลท่ีไดจ้ากการประเมินเกิดการ

เท่ียงตรง 

2. การปฏิบัติตามแผนงาน  ท าใหท้ราบขั้นตอน  วิธีการและสามารถเตรียมงาน

ล่วงหน้าหรือทราบอุปสรรคล่วงหน้าดว้ย  ดงัน้ัน  การปฏิบติังานก็จะเกิดความราบร่ืน  และเรียบรอ้ย 

น าไปสู่เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

3. การตรวจสอบใหไ้ดผ้ลท่ีเท่ียงตรงเช่ือถือได ้ ประกอบดว้ย 

 มีการตรวจสอบจากเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดได ้

 มีเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือได ้
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 มีเกณฑก์ารตรวจสอบท่ีชดัเจน 

 มีก าหนดเวลาการตรวจท่ีแน่นอน 

 บุคลากรท่ีท าการตรวจสอบตอ้งไดร้บัการยอมรับจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เมื่อการตรวจสอบไดร้บัการยอมรบั การปฏิบติังานขัน้ต่อไปก็ด าเนินงานต่อไปได ้

การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้ น  ไมว่่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม  เมื่อมีการปรบัปรุงแกไ้ขตามวงจร  

PDCA แลว้ ถือเป็นการยกระดบัมาตรฐานเดิมใหส้งูขึ้ น 

 ส่วนการวิเคราะหเ์พ่ือก าหนดแผนการปรบัเปล่ียนกระบวนการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพปัญหาดงักล่าว  โดยใชแ้นวคิด  PDCA  หรือ วงจรบริหารงานคุณภาพ จะกล่าวไวใ้นบทท่ี 4  

 

2.4  เทคนิคกา้งปลา  

หลกัการส าคญัของเทคนิคกา้งปลา 

 เทคนิคกา้งปลา  หรือ เรียกเป็นทางการว่า  แผนผงัสาเหตุและผล  (Cause and Effect 

Diagram)  แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับ

สาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปได้ท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาน้ัน (Possible Cause)  เราอาจคุน้เคยกับแผนผัง

สาเหตุและผล ในช่ือของ “ผังกา้งปลา  (Fish Bone Diagram)”  เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะ

คลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง  หรือ หลาย ๆ คนอาจรูจ้กัในชื่อของแผนผงั อิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึง

ไดร้บัการพฒันาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1943 โดยศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาวา่ แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว 

 

แผนผงักา้งปลาจะถูกใชเ้ม่ือ 

1.  เมื่อตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา  

2. เมื่อตอ้งการท าการศึกษาท าความเขา้ใจ หรือท าความรูจ้กักบักระบวนการอ่ืน ๆ 

เพราะว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานจะรูปั้ญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีของตนเท่าน้ัน แต่เมื่อมีการท าผังกา้งปลาแลว้ 

จะท าใหเ้ราสามารถรูก้ระบวนการของแผนกอ่ืนไดง้่ายขึ้ น  

3. เมื่อตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึงจะช่วยใหทุ้ก ๆ คนใหค้วามสนใจ 

ในปัญหาของกลุ่มซ่ึงแสดงไวท่ี้หวัปลา 

 

วิธีการสรา้งแผนผงัสาเหตแุละผลหรือผงักา้งปลา 

ส่ิงส าคญัในการสรา้งแผนผงั คือ ตอ้งท าเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยใชข้ัน้ตอน 6 ขัน้ตอนคือ 
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1. ก าหนดประโยชน์ปัญหาท่ีหวัปลา 

2. ก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหาน้ัน ๆ 

3. ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจยั 

4. หาสาเหตุหลกัของปัญหา 

5. จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ 

6. ใชแ้นวทางการปรบัปรุงท่ีจ าเป็น 

 

การก าหนดปัจจยับนกา้งปลา 

 สามารถท่ีจะก าหนดกลุ่มปัจจยัอะไรก็ได ้ แต่ตอ้งมัน่ใจวา่กลุ่มท่ีเราก าหนดไวเ้ป็นปัจจยั

น้ัน สามารถท่ีจะช่วยใหเ้ราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่าง ๆ ไดอ้ย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล

โดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ 4M เป็นกลุ่มปัจจยัเพ่ือจะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆซ่ึง 4M มาจาก 

 M – Man  คนงาน  หรือ  พนักงาน  หรือ  บุคลากร 

 M – Machine  เคร่ืองจกัร  หรือ  อุปกรณอ์ านวยความสะดวก 

 M – Material  วตัถุดิบ  หรือ  อะไหล่  อุปกรณอ่ื์น ๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการ 

 M – Method  กระบวนการท างาน 

 

การก าหนดหวัขอ้ปัญหาที่หวัปลา 

 การก าหนดหวัขอ้ปัญหา ควรก าหนดใหช้ดัเจนและมีความเป็นไปได ้ซ่ึงหากเราก าหนด

ประโยคปัญหาน้ีไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกแลว้ จะท าใหเ้ราใชเ้วลามากในการคน้หา  สาเหตุ และจะใช้

เวลานานในการท าผังกา้งปลา  การก าหนดปัญหาท่ีหัวปลา  เช่น  อัตราของเสีย  อัตราชัว่โมงการ

ท างานของคนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  อตัราการเกิดอุบติัเหตุ  หรืออตัราตน้ทุนต่อสินคา้หน่ึงช้ิน เป็นตน้  

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ควรก าหนดหวัขอ้ปัญหาในเชิงลบ เทคนิคการระดมความคิดเพ่ือจะไดก้า้งปลาท่ีละเอียด

สวยงาม  คือ การถาม ท าไม ท าไม ท าไม  ในการเขียนแต่ละกา้งยอ่ย ๆ   

 

ผงักา้งปลาประกอบดว้ยส่วนตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ปัญหาหรือผลลพัธ ์ (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูท่ี่หวัปลา 
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2. สาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอ่ยออกได ้ดงัน้ี 

 ปัจจยั (Factors) ท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาหรือผลลพัธ ์

 สาเหตุหลกั 

 สาเหตุยอ่ย 

 ซ่ึงสาเหตุของปัญหาหรือผลลพัธจ์ะเขียนไวใ้นกา้งปลาแต่ละกา้ง กา้งยอ่ยเป็นสาเหตุของ 

กา้งรองและกา้งรองเป็นสาเหตุของกา้งหลกั เป็นตน้  หลกัการเบ้ืองตน้ของแผนภูมิกา้งปลา (Fishbone  

Diagram) คือ การใส่ช่ือของปัญหาท่ีตอ้งการวิเคราะห ์ลงทางดา้นขวาสุดหรือซา้ยสุดของแผนภมูิ โดยมี 

เสน้หลกัตามแนวยาวของกระดูกสนัหลงั  จากน้ันใส่ช่ือของปัญหาย่อย  ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาหลกั  

3–6 หวัขอ้ โดยลากเป็นเสน้กา้งปลา (sub-bone) ท ามุมเฉียงจากเสน้หลกัเสน้กา้งปลาแต่ละเสน้ใหใ้ส่

ช่ือของส่ิงท่ีท าใหเ้กิดปัญหาน้ันขึ้ นมา ระดับของปัญหาสามารถแบ่งย่อยลงไปไดอี้ก ถา้ปัญหาน้ันยงัมี 

สาเหตุท่ีเป็นองคป์ระกอบย่อยลงไปอีก  โดยทัว่ไปมกัจะมีการแบ่งระดับของสาเหตุย่อยลงไปมากท่ีสุด  

4-5 ระดับ เมื่อมีขอ้มูลในแผนภูมิท่ีสมบูรณ์แลว้ จะท าใหม้องเห็นภาพขององคป์ระกอบทั้งหมด ท่ีจะ 

เป็นสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงัภาพท่ี 2.3 

 

ภาพท่ี 2.3 ตวัอยา่งแผนผังกา้งปลา 

แหล่งท่ีมา http://akachai99.blogspot.com/2012/09/blog-post_30.html 

 

 

http://akachai99.blogspot.com/2012/09/blog-post_30.html
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ขอ้ดีและขอ้เสียของเทคนิคกา้งปลา 

 ขอ้ดี :   

  1.  ไม่ต้องเสียเวลาแยกความคิดต่าง ๆ  ท่ีกระจัดกระจายของแต่ละสมาชิก   

แผนภมูิกา้งปลาจะช่วยรวบรวมความคิดของสมาชิกในทีม 

  2.  ท าใหท้ราบสาเหตุหลกั ๆ และ สาเหตุย่อย ๆ ของปัญหา ท าใหท้ราบสาเหตุท่ี

แทจ้ริงของปัญหา ซ่ึงท าใหเ้ราสามารถแกปั้ญหาไดถู้กวิธี 

 ขอ้เสีย :   

  1.  แนวคิดไม่อิสระเน่ืองจากมีแผนภูมิกา้งปลาเป็นตัวก าหนดซ่ึงความคิดของ 

สมาชิกในทีมจะมารวมอยูท่ี่แผนภมูิกา้งปลา 

  2.  แนวคิดตอ้งอาศยัผูม้ีความสามารถสงู จึงจะสามารถใชแ้ผนภูมิกา้งปลาในการ

ระดมความคิด 

 ส่วนการวิเคราะห์เพ่ือแสดงถึงปัญหาและสาเหตุ  ในการก าหนดแผนปรับปรุงแกไ้ข  

โดยใชเ้ทคนิคกา้งปลา จะกล่าวไวใ้นบทท่ี 4 

 

2.5  ทฤษฎีที่เก่ียวกบัความพึงพอใจ      

 ความหมายของความพึงพอใจ นักวิชาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ ไวด้งัน้ี  

  วิมลสิทธ์ิ  หรยางกูร  (2526)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็นการใหค้่าความรูสึ้ก

ของเราและมีความสมัพนัธก์บัโลกทศัน์เก่ียวกบัความหมายของสภาพแวดลอ้ม ค่าความรูสึ้กของบุคคลท่ี

มีต่อสภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั  เช่น  ความรูสึ้กเลว-ดี  พอใจ-ไมพ่อใจ  สนใจ-ไมส่นใจ  เป็นตน้   

  พิณ  ทองพูน  (2529)  กล่าวว่า  “ความพึงพอใจ” หมายถึง  ความรูสึ้กชอบ

หรือยินดีเต็มใจ  หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ความพอใจจะเกิดขึ้ นเมื่อไดร้ับการ

ตอบสนองความตอ้งการทั้งทางวตัถุ  และดา้นจิตใจ 

  หลุย  จ าปาเทศ  (2533)  “ความพึงพอใจ”  หมายถึง ความตอ้งการไดบ้รรลุ

เป้าหมาย  พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข  สงัเกตไดจ้ากสายตา  ค าพดู  และการแสดงออก 

 จากความหมายขา้งตน้  สรุปไดว้า่ “ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึ้กท่ีดีมีความชอบ  

พอใจมีความเต็มใจ  มีความสบายใจ  ไดร้บัการยกย่อง  ในการจดัการเรียนการสอน ผูเ้รียนมีความ
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พอใจในการเรียน  ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  มีการสรา้งแรงจูงใจ  เพ่ือให้

ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ และ มีความสนใจ และรูสึ้กรกัท่ีจะเรียน” 

 

องคป์ระกอบของความพึงพอใจ 

 จิตตินันท ์ เดชะคุปต,์ วีรวฒัน์  ปันนิตามยัและสุรกุล เจนอบรม (2542, อา้งถึงในปาน

จิต  บรูณสมภพ. 2548 : 27)  ไดก้ล่าวว่าองคป์ระกอบของความพึงพอใจในการบริการ เป็นความพึง

พอใจในการบริการท่ีเกิดขึ้ นในกระบวนการบริการระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูร้บับริการ  เป็นผลของการ

รบัรูแ้ละประเมินคุณภาพของการบริการในส่ิงท่ีผูร้บับริการคาดหวงัว่าควรจะไดร้บัและส่ิงท่ีผูร้บับริการ

ไดร้บัจริงจากการบริการในแต่ละสถานการณก์ารบริการหน่ึง  ซ่ึงระดบัของความพึงพอใจอาจไม่คงท่ีผัน

แปรไปตามช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัได ้ ทั้งน้ีความพึงพอใจในการบริการประกอบดว้ย  

 1. ดา้นการรับรูคุ้ณภาพของผลิตภัณฑ์บริการผูร้ับบริการจะรับรูว้่าผลิตภัณฑ์บริการท่ี  

ไดร้บัมีลกัษณะตามพนัธะสญัญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด 

 2. ดา้นการรับรูคุ้ณภาพของการน าเสนอบริการ ผู ้รับบริการจะรับรูว้่าวิธีการน าเสนอ   

บริการในกระบวนการบริการของผูใ้หบ้ริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  ไม่วา่จะเป็นความสะดวก

ในการเขา้ถึงบริการ  พฤติกรรมการแสดงออกของการใหบ้ริการตามบทบาทหน้าท่ีและปฏิกิริยาการ

ตอบสนองการบริการของผู ้ใหบ้ริการต่อผูร้ับบริการในดา้นความรับผิดชอบต่องาน  การใชภ้าษาส่ือ

ความหมายและการปฏิบติัตนในการใหบ้ริการ  ส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้

ดว้ยไมตรีจิตของการบริการท่ีแทจ้ริง 

 

2.6  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

 อุษาวดี  อินทรค์ลา้ย (2555)  ศึกษาเร่ือง  การลดของเสียในกระบวนการเช่ือมภายใน

แผนก  Welding  กรณีศึกษา :  โรงงานผลิตคอมเพรสเซอร ์ ซ่ึงสรุปไดว้า่  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลด

ของเสียในกระบวนการเช่ือมภายในแผนก  Welding  วิเคราะหส์าเหตุของปัญหาโดยใชห้ลักการ PDCA,  

แผนผังพาเรโต (Pareto Diagra) ,  แผนภาพก้างปลา  (Fish Bone Diagram) รวมถึงเทคนิค FMEA 

(Failure Modes and Effects Analysis)  ซ่ึงพบว่ามีสาเหตุของปัญหา 3 สาเหตุหลกัดงัน้ี  อนัดบัหน่ึง คือ

การเกิดรอยรัว่เน่ืองจากการเช่ือมท่ีต าแหน่ง Pipe-L   อนัดับท่ีสองการเกิดรอยรัว่เน่ืองจากการเช่ือมท่ี

ต าแหน่ง  Upper  และอนัดบัสุดทา้ยการเกิดรอยรัว่เน่ืองจากเช่ือมท่ีต าแหน่ง Lower จากสาเหตุขา้งตน้มี
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การออกแบบ Clam Station เพ่ือจบัช้ินงานไม่ใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในขณะเช่ือมท่ีต าแหน่ง Pipe-L 

และมีการออกแบบเคร่ืองมือท าความสะอาด Tip และ Nozzle ท่ีมีน ้าหนักเบา เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนท่ี

เกิดจากการท าความสะอาด Tip และ Nozzle หลกัการปรบัปรุงพบว่าการเกิดรอยรัว่เน่ืองจากการเช่ือมท่ี

ต าแหน่ง Pipe-L  ลดลงจากเดิม 5.1% ลดลงเหลือ 1.5%  และในส่วนของการเกิดรอยรัว่เน่ืองจากการ

เช่ือมท่ีต าแหน่ง  Upper & Lower  สามารถลดการเช่ือมรัว่จากเดิม 3.7% ลดลงเหลือ 1.2%  

 พิพฒัพงศ ์ ศรีชนะ  และ  พรประเสริฐ  ขวาลาธาร  (2555)  ศึกษาเร่ือง  การลดของ

เสียในกระบวนการผลิตอิฐบล็อก ซ่ึงสรุปไดว้่าสาเหตุการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกและหา

แนวทางในการลดจ านวนของเสียท่ีเกิดขึ้ นจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกและสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบ

มากท่ีสุด ซ่ึงการด าเนินงานจะเร่ิมจากการส ารวจปัญหาท่ีเกิดขึ้ น  โดยการวิเคราะหห์าสาเหตุดว้ยแผนภูมิ

กา้งปลา  พบว่ามีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน  มีการเกิดของเสียหรือขอ้บกพร่องจากการท าปนูเขา้ไป

เป็นส่วนผสมน้อย  อิฐบล็อกขนาดไม่เท่ากนั  และอิฐบล็อกกน้ทะลุ  ดงัน้ัน  ผูว้ิจยัจึงไดด้ าเนินการแกไ้ข

ปัญหาการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกโดยเสนอการฝึกอบรมพนักงานและเฝ้าติดตาม

กระบวนการปฏิบติังานของพนักงานใหถู้กวิธีอย่างใกลชิ้ด  ท าใหพ้นักงานเกิดความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังาน

ใหม้ีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น  ท าใหข้องเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกลดลงได้

อยา่งชดัเจน  ผลท่ีไดร้บัจาการปรบัปรุงกระบวนการพบวา่ความถ่ีของเสียจากเดิม 705 ลดลงเหลือ 564 

  ฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร มหาวิทยาขอนแก่น (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์

ข ้อมูลสารสนเทศ ประกอบการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวตัถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือใหค้่าธรรมเนียมการศึกษา มีความสอดคลอ้งกับ

ภาวะเงินเฟ้อและค่าใชจ้่ายเพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้ น 2) เพ่ือใหค้่าธรรมเนียม

การศึกษาสะทอ้นถึงการรับภาระตน้ทุนค่าใชจ้่ายของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา  เมื่อเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลยัท่ีมีศกัยภาพ ขนาดและอายุใกลเ้คียงกนั 3) เพ่ือก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม้ี

ช่วงยืดหยุ่นตามกลุ่มคณะวิชา ผลการศึกษาสรุปว่า การเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรแยกตามสาขาวิชาท่ีเปิดสอนของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น กับกลุ่ม

มหาวิทยาลยัของรฐั กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั และมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า มหาวิทยาลัย

เอกชนมีค่าธรรมเนียมสูงท่ีสุด กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด

หลกัสูตรสูงกว่ามหาวิทยาลยัของรฐั โดยท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่นจดัอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลยัของรฐัยงั

เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตรอยู่ในระดับต า่สุดและต า่กว่ากลุ่มมหาวิทยาลยัของรฐั เมื่อ

พิจารณาจากต้นทุนเฉล่ีย (ประจ าปีงบประมาณ 2550-2554) ต่อ FTES (Full Time Equivalent) 

ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ  พบว่า 1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละสุขภาพ มีตน้ทุนเฉล่ียต่อ FTES 

สงูท่ีสุด คือ 150,307.61 บาท  2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มีตน้ทุนเฉล่ียต่อ FTES 
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รองลงมา คือ 61,289.90 บาท  3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มีตน้ทุนเฉล่ียต่อ 

FTES ต า่ท่ีสุด คือ 46,013.75 บาท  เมื่อพิจารณาจากอตัราภาวะเงินเฟ้อ ในระหว่างปี 2551-2554 

พบว่าค่าเฉล่ียอตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้ น รอ้ยละ 3 ต่อปี สรุปแนวทางการปรบัอตัราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยั แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา โดยในแต่ละกลุ่มก าหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 3 Cluster  ดงัน้ี  พบว่า 1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละสุขภาพอตัรา

ปัจจุบนั (บาท/ภาคการศึกษา) เท่ากบั 12,000  อตัราใหมเ่ป็น Cluster  A เท่ากบั 15,000 Cluster B 

เท่ากับ 18,000  Cluster C เท่ากับ 21,000  2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัตรา

ปัจจุบนั (บาท/ภาคการศึกษา) เท่ากบ 10,000  อตัราใหม่เป็น Cluster  A  เท่ากบั 12,000 Cluster  

B  เท่ากบั  15,000   Cluster  C  เท่ากบั  18,000  3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

อัตราปัจจุบัน (บาท/ภาคการศึกษา)  เท่ากับ 8,000  อัตราใหม่เป็น Cluster  A เท่ากับ 10,000 

Cluster B เท่ากบั 12,000  Cluster C เท่ากบั 15,000 

 ส านักงานท่ีดิน  (2549 : 44)  ไดศึ้กษาหวัใจส าคญัของการใหบ้ริการประชาชน โดยใช ้

แบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตามแบบ RBM 05-KPI 5.2 (ฝอ.) ได้

ก าหนดประเด็นค าถามส าหรบัขา้ราชการทุกระดบัว่าเห็นดว้ยกบัหวัขอ้เหล่าน้ีในระดบัใด ซ่ึงผลการส ารวจ

พบว่าเจา้หน้าท่ีปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมรอ้ยละ 72.20 และ 79.40 

ตามล าดบั ซ่ึงบ่งช้ีว่าเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานของกรมท่ีดินส่วนใหญ่ยอมรบัการเปล่ียนแปลง และสามารถ

ปรบัตวัเองใหพ้รอ้มเพ่ือรอบรบัการเปล่ียนแปลง 

 บราลี  จินตนสนธิ  (2538)  ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงาน

ทะเบียนศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลหวัหิน  พบว่าตวัแปร  เพศ  อายุ  การศึกษามีความสมัพนัธก์บัความ

พึงพอใจ โดยท่ีเพศชายมีความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิง  ประชาชนท่ีมีอายุมากจะมีความพึงพอใจในการ

รบับริการสงูกวา่ประชาชนท่ีมีอายุนอ้ยกว่า  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาสงูกวา่จะมีความพึงพอใจสงูกว่า

ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต า่กว่า แต่ระดบัรายไดแ้ละอาชีพท่ีแตกต่างไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการของประชาชน 
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บทที่ 3 

วิธีการวิเคราะห ์  

 

 บทน้ีเป็นการกล่าวถึง  การวิเคราะหก์ระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา โดย 

น าขอ้มูลท่ีได้ปฏิบัติงานจริงท่ีบันทึกขอ้มูลไวใ้นระบบจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol  

Education) ในปีการศึกษา 2558-2560  มาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาการ

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้  เพ่ือจดัท าแผนการปรบัปรุงกระบวนการ ตามทฤษฎีและแนวคิดท่ี

ไดศึ้กษามาแลว้ในบทท่ี 2 มาประยุกตใ์ช ้ โดยก าหนดแนวทางการวิเคราะหด์งัต่อไปน้ี  

3.1 ขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์

3.2 วิธีการเก็บและรวบรวมขอ้มลู 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์

3.4 ขัน้ตอนการวิเคราะห ์

 

3.1 ขอ้มูลที่ใชใ้นการวิเคราะห ์

 3.1.1 ขอบเขตดา้นขอ้มลู 

 จ านวนส่วนงานภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล ท่ีด าเนินการจดัการเรียนการ

สอนและไดร้บัโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 20 ส่วนงาน 

 จ านวนงวดจัดสรรในระบบจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol 

Education) ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 

 3.1.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 1 มกราคม 2558 –  31 มีนาคม 2561   

3.1.3  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 วิเคราะหปั์ญหาและสาเหตุการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้ ใน

ปีการศึกษา 2558 – 2560    
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 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบระยะเวลาในการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา

ก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการ พรอ้มน าเสนอแนวทางแกไ้ขการ

ปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพสงูข้ึน 

 

3.2 วิธีการเก็บและรวบรวมขอ้มูล 

 การวิเคราะหใ์นครั้งน้ี เป็นการวิเคราะหถึ์งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยมีแหล่งขอ้มลูในการศึกษาคน้ควา้ประกอบดว้ย 

2 ส่วน ดงัน้ี 

 3.2.1 ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary Data) 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูว้ิเคราะหไ์ดท้ าการวิเคราะหโ์ดยอาศยัขอ้มลูเชิงส ารวจ โดย 

 ส ารวจและรวบรวมระยะเวลาการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาใน

ระบบ ตามภาคการศึกษา ปีการศึกษา 

 ส ารวจและรวบรวมปัญหาการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้ 

จ าแนกปัญหาตามประเภทของกิจกรรมของกระบวนการปฏิบติังาน 

 รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจผู ้เขา้อบรมการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 3.2.2 ขอ้มลูทุติยภมูิ (Secondary Data) 

 การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหนังสือทางวิชาการ งานวิจยั บทความท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงกระบวนการอย่าง

ต่อเน่ือง และสามารถจดัท าแผนการปรบัปรุงระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาอยา่งเป็นระบบ   

 

3.3 เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิเคราะห ์

 การวิเคราะห์ในครั้งน้ี ใชก้ารส ารวจขอ้มูล และ การสอบถามเจา้หน้าท่ีส่วนงานท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือทราบถึงปัญหาความล่าชา้ของกระบวนการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  โดยใช้

เคร่ืองมือในการวิเคราะหด์งัน้ี 
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 3.3.1  แผนภูมิกา้งปลา ใชแ้สดงถึงปัญหาและสาเหตุ เพ่ือก าหนดแผนการปรับปรุง

แกไ้ขไดต้รงประเด็น 

 3.3.2  การวิเคราะห ์SWOT Analysis ถึงปัจจยัภายในและภายนอก เพ่ือคน้หาจุดอ่อน 

(ขอ้เสียเปรียบ) และ อุปสรรค (ขอ้จ ากดั) เพ่ือลดปัญหาและขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

 3.3.3  แผนปรบัเปล่ียนการปฏิบติังานตามโครงการ Office of Strategic Management 

(OSM)  in  Action :  Chang  for  Excellence. 

 3.3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจผูเ้ขา้อบรมการจดัสรรค่าธรรมเนียม 

 

3.4 ขั้นตอนการวิเคราะห ์

 การวิเคราะห์ในครั้งน้ี ผูว้ิเคราะห์ศึกษากระบวนปฏิบติังาน ณ ปัจจุบนั เก่ียวกับการ

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือเก็บขอ้มูลทางสถิติในการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละขั้นตอน และ/

หรือ กระบวนการปฏิบติังานต่าง ๆ เพ่ือหาวิธีปรบัปรุงกระบวนการ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห ์สรุปได้

ดงัน้ี 

 3.4.1  ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังาน โดยการสงัเกตการณ ์และ เก็บขอ้มลู

ทางสถิติเพ่ือทราบถึงระยะเวลาการปฏิบติังานก่อนปรบัปรุงกระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 3.4.2  ศึกษาและคน้ควา้ทฤษฎีต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบติังาน เพ่ือน ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัการวิเคราะหก์ระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 3.4.3  ผลการวิเคราะหใ์นแต่ละกระบวนการ ผูว้ิเคราะหด์ าเนินการปรับเปล่ียนการ

ปฏิบติังานตามกรอบเวลาท่ีก าหนด เพ่ือเก็บขอ้มูลทางสถิติเปรียบเทียบการปฏิบัติงานหลังปรับปรุง

กระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 3.4.4  การวิเคราะหโ์ดยประมวลผลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูเ้ขา้

อบรมการจดัสรรค่าธรรมเนียม 

 3.4.5  สรุปผลการวิเคราะหแ์ละขอ้เสนอแนะ   
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล  

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล   

 การด าเนินการวิเคราะหก์ระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือปรบัปรุงการ 

ปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้ น เร่ิมจากการจ าแนกกระบวนการว่า กระบวนการปฏิบติังานขั้นตอน

ใด  มีอุปสรรค หรือ จุดอ่อน ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา เพ่ือรวบรวมขอ้มลูน ามาวิเคราะห ์ท าแผนปรบัปรุงและ

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยแบ่งผลการวิเคราะหข์อ้มลู ไดด้งัน้ี 

4.1 การวิเคราะหข์อ้มลูการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนปรบัปรุงกระบวนการ 

4.2 แผนปรับปรุงกระบวนการตามโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการ  Office  of   

Strategic   Management   (OSM)   in  Action  :  Chang  for  Excellence.  

4.3 การวิเคราะหข์อ้มลูการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาหลงัปรบัปรุงกระบวนการ 

4.4 การวิเคราะห์ข ้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้เข ้าอบรมการจัดสรร

ค่าธรรมเนียม 

  

4.1 การวิเคราะหข์อ้มูลการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนปรบัปรุงกระบวนการ   

 การวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติจากการเก็บขอ้มลูในระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้ ระหว่างปีการศึกษา 2558–  

2560  ปีการศึกษาละ  20  งวด  รวมจ านวนงวดทั้งส้ิน 60 งวด พบวา่ในปีการศึกษา 2558 ระยะเวลา

จดัสรรรวม 1,052 วนั โดยมีค่าเฉล่ียรวม 52.60 วนัต่องวด  ปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาจดัสรรรวม 

1,549 วนั โดยมีค่าเฉล่ียรวม 77.45 วนัต่องวด  ปีการศึกษา 2560 ระยะเวลาจดัสรรรวม 1,626 วนั  

โดยมีค่าเฉล่ียรวม  81.30 วนัต่องวด  ดงัตารางท่ี 4.1 

 

 

 

 



29 
 

การวิเคราะหก์ระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงระยะเวลาจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนปรบัปรุงกระบวนการ  

งวด 

ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

ระยะเวลา (วนั) ระยะเวลา (วนั) ระยะเวลา (วนั) 

1 125 118 108 

2 133 152 123 

3 124 68 123 

4 42 76 155 

5 44 76 74 

6 51 79 74 

7 29 79 84 

8 70 81 50 

9 83 54 50 

10 39 64 50 

11 46 64 54 

12 46 66 60 

13 17 100 64 

14 20 71 72 

15 17 85 73 

16 16 89 78 

17 40 47 80 

18 41 47 82 

19 51 62 84 

20 18 71 88 

รวม 1,052 1,549 1,626 

ค่าเฉล่ียรวม 

(วนัตอ่งวด) 
52.60 77.45 81.30 

 

 ซ่ึงแผนปรบัปรุงกระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ไดก้ าหนดกรอบเวลาการ

จัดสรรใหม่ใหด้ าเนินการเสร็จส้ินภายใน  30 วันท าการ ผู ้วิเคราะห์ไดน้ าขอ้มูล ระยะเวลาจัดสรร
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนปรบัปรุงกระบวนการ ตามตารางท่ี 4.1 เทียบกบักรอบเวลาการจดัสรร

ใหม่ พบว่า  ปีการศึกษา 2558  จดัสรรเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 6 งวด และเกินกรอบเวลาท่ี

ก าหนด  14  งวด  ปีการศึกษา 2559  และ  ปีการศึกษา  2560  จดัสรรเกินกรอบเวลาท่ีก าหนด  

40 งวด 

 สรุปการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนปรับปรุงกระบวนการ รวมระยะเวลา

จดัสรรเกินกรอบเวลาท่ีก าหนด สงูถึงรอ้ยละ 90  ดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางที่ 4.2 แสดงระยะเวลาตามกรอบเวลาและเกินกรอบเวลาก่อนปรบัปรุงกระบวนการ 

ปีการศึกษา ตามกรอบเวลา  (งวด) รอ้ยละ เกินกรอบเวลา (งวด) รอ้ยละ 

2558 6 30 14 70 

2559 0 0 20 100 

2560 0 0 20 100 

รวม 90 

 

 จากขอ้มูลสถิติขา้งต้น จะเห็นไดว้่าระยะเวลาจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อน

ปรบัปรุงไม่เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนด  แสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนปรบัปรุงตามปี

การศึกษา 2558–2560  ดงัภาพท่ี 4.1  

 

ภาพท่ี 4.1 แผนภมูขิอ้มลูก่อนปรบัปรุง 
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 จากปัญหาการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้เกินกรอบเวลาท่ีก าหนด ตามขอ้มลู

สถิติในระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol Education) ปีการศึกษา 2558–2560 ท่ีแสดง

ขา้งตน้ ผู ้วิเคราะห์ได้รวบรวมปัญหา สาเหตุเพ่ิมเติม น ามาจ าแนกตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมี

ผลกระทบต่อการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินกรอบเวลาท่ีก าหนด โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น

ปัญหา ดงัน้ี 

1. ประเด็นปัญหากระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  ไม่ไดก้ าหนด 

กรอบการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีชัดเจนและแน่นอน  จากขอ้มูลการจัดสรรค่าธรรมเนียม  

การศึกษาก่อนปรบัปรุงน้ัน ด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียง 1 ครั้งต่อเดือน ตามตาราง 

ก าหนดการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละหลกัสูตรส้ินสุดลง จึงเร่ิมด าเนินการจดัสรร   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาใหแ้ก่ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีระยะเวลาการจัดสรรในปีการศึกษา 2560    

ค่าเฉล่ียรวมสูงถึง 81.30 วนัต่องวด  ท าใหส้่วนงานไดร้บัโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้ ไม่ 

ทนัต่อการวางแผนงบประมาณรายรบั-รายจ่าย  

2. ประเด็นปัญหาส่วนงานที่เก่ียวขอ้ง ส่วนงานไม่ทราบหลกัเกณฑ์อตัราจดัสรร

และอตัราจดัเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาว่าเป็นไปตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล ฉบบัใด และ ไม่

ทราบรายละเอียดการรบัโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ว่าเป็นประเภทรายไดใ้ด   รวมถึงการรบั

โอนจดัสรรค่าธรรมเนียม ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ เน่ืองจากส่วนงานขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในการ

ใชง้านระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

3. ประเด็นปัญหาระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนงานขาดความรูก้าร

ใชง้านระบบ เน่ืองจากท่ีผ่านมาไมม่ีการจดัอบรมการใชง้านระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาใหแ้ก่

ส่วนงาน  รวมถึงขาดการส่ือสารและเช่ือมโยงจากส่วนกลาง ท าใหบ้างรายงานในระบบจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาไมต่รงต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

4. ประเด็นปัญหาเจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตังิาน ยงัปฏิบติังานแบบเดิม ๆ เน่ืองจากท่ีผ่าน

มาไมพ่บอุปสรรค หรือ ปัญหาในการปฏิบติังาน  

 เมื่อรวบรวมประเด็นปัญหาจ าแนกตามขัน้ตอนการปฏิบติังานถึงปัญหา และ สาเหตุต่าง 

ๆ  ผูว้ิเคราะหไ์ดใ้ชเ้ทคนิคกา้งปลา เพ่ือสรุปใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้ น ดงัภาพท่ี 4.2  
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ภาพท่ี 4.2 แผนผงักา้งปลา สรุปปัญหาและสาเหตุ   

 

 จากประเด็นปัญหาขา้งตน้ ผู ้วิเคราะห์ไดร้วบรวมเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในและ

ภายนอก ตามการวิเคราะห ์SWOT Analysis สรุปดงัน้ี 

 ประเด็นปัญหา จุดแข็ง อุปสรรค 

1.ระบบจดัสรร 1.1มีการน าระบบจัดสรร (Mahidol 

Education) มาบริหารจดัการ 

1.2สามารถพฒันาระบบใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

1.1บางรายงานไม่สอดคลอ้งกบัการ

ใชง้านของส่วนงาน 

1.2ไมม่ีการอบรมการใชง้านระบบ 

2.กระบวนการ

ปฏิบตังิาน 

2.1สอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลู

ก่อนบนัทึกอนุมติัจดัสรรทุกครั้ง 

2.1ขาดกรอบเวลาการปฏิบติังาน 

2.2รอบจดัสรรนอ้ยเกินไป 

3.ส่วนงานที่เก่ียว 

ขอ้ง 

-ไมม่ี- 3.1ไมท่ราบหลกัเกณฑก์ารจดัสรร 

3.2ขาดความรูก้ารใชง้านระบบ 

3.3ไม่ทราบประเภทรายไดจ้ากการ

รบัโอนจดัสรร 

3.4ขาดผูป้ระสานงานหลกั  
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 ประเด็นปัญหา จุดแข็ง อุปสรรค 

4.เจา้หนา้ที่

ผูป้ฏิบตังิาน 

4.1มีความช านาญในการปฏิบติังาน 

4.2เขา้ใจหลกัเกณฑอ์ตัราการจดัเก็บ

และอตัราการจดัสรร เป็นอยา่งดี 

 

4.1ปฏิบติังานเชิงรบั 

4.2ขาดผูป้ระสานงานหลกั 

 

4.2 แผนปรับป รุงกระบวนการตามโครงการอบรมเ ชิงปฏิบัติการ   Office of Strategic   

Management   (OSM)   in  Action  :  Chang  for  Excellence.  

 จากการอบรมเชิงปฏิบติัการ  Office  of  Strategic  Management  (OSM)   in    Action  

:   Change   for   Excellence    ในวันพฤหัสบดีท่ี   27   กรกฎาคม  2560   เพ่ือร่วมติดตาม 

ความกา้วหนา้การด าเนินการปรบัปรุงระบบการท างาน  :  กระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา     

พรอ้มร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู ้ รบัฟังสภาพปัญหา ณ  ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนจริงจากส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใต ้

มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือก าหนดแผนการปรบัเปล่ียนกระบวนการปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับสภาพ 

ปัญหา ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยน าวงจร PDCA หรือ วงจรบริหารงานคุณภาพ  มา

วิเคราะหปั์ญหา และ ก าหนดแผนปรบัเปล่ียนกระบวนการปฏิบติังาน ไดด้งัน้ี  

4.2.1   P = Plan (ขั้นตอนการวางแผน)  

ล าดบั กิจกรรมก่อนปรบัปรุง วางแผน 

1 จัดสรรตามตารางการลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา แต่ 

ละหลกัสตูรส้ินสุดลง  

จดัสรรตามวนัท่ีนักศึกษาช าระเงินผ่านบริการ 

ธนาคารตามรอบท่ีก าหนด (วันท่ี1 และวันท่ี 

16 ของทุกเดือน) 

 2 ไมม่ีขั้นตอนการปฏิบติังาน   จดัท าขัน้ตอนการปฏิบติังาน (Flow Chart) 

 3 รอบจดัสรร 1 ครั้งต่อเดือน  เพ่ิมรอบจดัสรร 2 รอบ/ภาค/หลกัสตูร 

 4 ไมก่ าหนดระยะเวลาการจดัสรร ก าหนดกรอบเวลามาตรฐานใหม ่ด าเนินการ

เสร็จส้ินภายใน 30 วนัท าการ 

5 ไมม่ีการอบรมการใชง้านระบบ  จดัอบรมการใชง้านระบบใหแ้ก่ส่วนงาน  

6 ปฏิบติังานแบบเดิม (เชิงรบั) ปรบัเปล่ียนการปฏิบติังานเป็นเชิงรุก 

7 ขาดการส่ือสาร ไมเ่ช่ือมโยง ก าหนดผูป้ระสานงานหลกั 

8 ไมม่ีแนวทางการปฏิบติังานจดัสรร จดัท าคู่มือการปฏิบติังานจดัสรรค่าธรรมเนียม  
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4.2.2   D = Do  (ขั้นตอนการปฏิบตัติามแผน)  

ล าดบั วางแผน  ปฏิบตัติามแผน  

1 จัดสรรตามวันท่ีนักศึกษาช าระเงินผ่าน

บริการธนาคารตามรอบท่ีก าหนด  (วนัท่ี

1 และ วนัท่ี16 ของทุกเดือน) 

เร่ิมด าเนินการเดือนกนัยายน 2560 

2 จดัท าขัน้ตอนการปฏิบติังาน ด าเนินการเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560  

3 เพ่ิมรอบจดัสรร 2 รอบ/ภาค/หลกัสตูร เร่ิมด าเนินการเดือนกนัยายน 2560  

4 ก าหนดกรอบเวลามาตรฐานใหม ่

ด าเนินการเสร็จส้ินภายใน 30 วนัท าการ 

เร่ิมด าเนินการเดือนกนัยายน 2560 

5 จดัอบรมการใชง้านระบบใหแ้ก่ส่วนงาน  ด าเนินการเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560 

6 ปรบัเปล่ียนการปฏิบติังานเป็นเชิงรุก เร่ิมด าเนินการเดือนสิงหาคม 2560 

7 ก าหนดผูป้ระสานงานหลกั เร่ิมด าเนินการเดือนสิงหาคม 2560 

8 จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน  เร่ิมด าเนินการเดือนตุลาคม 2560 

 

4.2.3   C = Check  (ขั้นตอนการตรวจสอบ) 

ล าดบั ปฏิบตัติามแผน  ผลการด าเนินงาน 

1 จัดสรรตามวันท่ีนักศึกษาช าระเงินผ่าน

บริการธนาคารตามรอบท่ีก าหนด  (วนัท่ี 

1 และ วนัท่ี16 ของทุกเดือน) 

เสร็จก่อนก าหนด เร่ิม สิงหาคม 2560  

2 จดัท าขัน้ตอนการปฏิบติังาน เสร็จตามก าหนด 

3 เพ่ิมรอบจดัสรร 2 รอบ/ภาค/หลกัสตูร เสร็จก่อนก าหนด เร่ิม สิงหาคม 2560  

4 ก าหนดกรอบเวลามาตรฐานใหม ่

ด าเนินการเสร็จส้ินภายใน 30 วนัท าการ 

เสร็จตามก าหนด 

5 จดัอบรมการใชง้านระบบใหแ้ก่ส่วนงาน  เสร็จก่อนก าหนด อบรม 7 กนัยายน 2560 

6 ปรบัเปล่ียนการปฏิบติังานเป็นเชิงรุก เสร็จตามก าหนด 

7 ก าหนดผูป้ระสานงานหลกั เสร็จตามก าหนด 

8 จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน  เสร็จตามก าหนด 
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4.2.4   A = Action  (ขั้นตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสม)  

 สรุปผลจากการตรวจสอบการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบการท างาน  :    

กระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้ง 8 กิจกรรม โดยสรุปผลไดด้งัน้ี  

1. ด าเนินการเสร็จ ก่อนก าหนด มี 3 กิจกรรม คือ 

 กิจกรรมท่ี 1. จดัสรรตามวนัท่ีนักศึกษาช าระเงินผ่านบริการธนาคารตามรอบท่ีก าหนด 

 กิจกรรมท่ี 2. เพ่ิมรอบจดัสรร 2 รอบ/ภาค/หลกัสตูร    

 กิจกรรมท่ี 3. จดัอบรมการใชง้านระบบจดัสรรใหแ้ก่ส่วนงาน  

2. ด าเนินการเสร็จ ตามก าหนด มี 5 กิจกรรม คือ 

 กิจกรรมท่ี 1. จดัท าขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

 กิจกรรมท่ี 2. ก าหนดกรอบเวลามาตรฐานใหม ่ด าเนินการเสร็จส้ินภายใน 30 วนั 

 กิจกรรมท่ี 3. ปรบัเปล่ียนการปฏิบติังานเป็นเชิงรุก  

 กิจกรรมท่ี 4. ก าหนดผูป้ระสานงานหลกั  

 กิจกรรมท่ี 5. จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน  

 

4.3 การวิเคราะหข์อ้มูลการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาหลงัปรบัปรุงกระบวนการ 

 จากการวิเคราะหข์อ้มูลการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา และด าเนินการแกไ้ขตาม

แผนปรบัปรุงในแต่ละกิจกรรม  เพ่ือการปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้ นน้ัน  ผูว้ิเคราะหไ์ดร้วบรวม

ขอ้มลูจากการสงัเกตการณแ์ละเก็บขอ้มลูทางสถิติในระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาหลงัปรบัปรุง

กระบวนการ เร่ิมเดือน ตุลาคม 2560  ปีการศึกษาละ 20  งวด  พบว่าในปีการศึกษา  2559 รวม

ระยะเวลาจดัสรร 298 วนั  โดยมีค่าเฉล่ียรวม 14.90 วนัต่องวด  ปีการศึกษา  2560  รวมระยะเวลา

จดัสรร 518 วนั โดยมีค่าเฉล่ียรวม 25.90 วนัต่องวด  ปีการศึกษา 2561  รวมระยะเวลาจดัสรร 504 

วนั  โดยมีค่าเฉล่ียรวม 25.20 วนัต่องวด  ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3 แสดงระยะเวลาจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาหลงัปรบัปรุงกระบวนการ  

งวด 

ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ระยะเวลา (วนั) ระยะเวลา (วนั) ระยะเวลา (วนั) 

1 16 19 22 

2 11 12 21 

3 20 12 16 

4 23 21 24 

5 6 86 24 

6 12 20 21 

7 13 78 29 

8 9 29 16 

9 17 22 30 

10 45 22 20 

11 12 30 27 

12 8 22 22 

13 12 21 63 

14 18 24 20 

15 10 14 18 

16 9 18 42 

17 17 16 21 

18 18 14 27 

19 9 18 19 

20 13 20 22 

รวม 298 518 504 

ค่าเฉล่ียรวม 

(วนัตอ่งวด) 
14.90 25.90 25.20 
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 ผู ้วิ เคราะห์น าข ้อมูล ระยะเวลาจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังปรับปรุง 

กระบวนการ ตามตารางท่ี 4.3 เทียบกบักรอบเวลาจดัสรรใหม่ ด าเนินการเสร็จส้ินภายใน 30 วนัท า

การน้ัน  พบวา่   ปีการศึกษา 2559  จดัสรรเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนด  19  งวด และ เกินกรอบ

เวลาท่ีก าหนด   1  งวด     ปีการศึกษา 2560  และ  ปีการศึกษา  2561  จดัสรรเป็นไปตามกรอบ

เวลาท่ีก าหนดรวม  36  งวด และ เกินกรอบเวลาท่ีก าหนดรวม  4 งวด  

 สรุปหลงัปรบัปรุงกระบวนการ ระยะเวลาจดัสรรเกินกรอบเวลาท่ีก าหนด ลดลงเหลือ

รอ้ยละ 8.33  ดงัตารางท่ี 4.4 

ตารางที่ 4.4 แสดงระยะเวลาตามกรอบเวลาและเกินกรอบเวลาหลงัปรบัปรุงกระบวนการ 

ปีการศึกษา ตามกรอบเวลา  (งวด) รอ้ยละ เกินกรอบเวลา (งวด) รอ้ยละ 

2559 19 95 1 5 

2560 18 90 2 10 

2561 18 90 2 10 

รวม 8.33 

 

 จากขอ้มูลสถิติขา้งต้น จะเห็นไดว้่าระยะเวลาจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาหลัง

ปรับปรุงเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนด  แสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบขอ้มูลหลังปรับปรุงตามปี

การศึกษา 2559–2561  ดงัภาพท่ี 4.3  

 

ภาพท่ี 4.3 แผนภมูขิอ้มลูหลงัปรบัปรุง  
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 จากแผนภูมิขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าระยะเวลาการจดัสรรค่าธรรมเนียมหลงัปรับปรุงเกิน

กรอบเวลาท่ีก าหนด ลดลงเหลือเพียง  5  งวด คิดเป็นรอ้ยละ  8.33  ผูว้ิเคราะหไ์ดศึ้กษาถึงประเด็น

ปัญหาท่ียงัคงท าใหร้ะยะเวลาจดัสรรค่าธรรมเนียมเกินกรอบเวลาท่ีก าหนด  5 งวด  สรุปไดด้งัน้ี  

1. มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสตูรเพ่ิมเติมจากนักศึกษา เน่ืองจากไม่ได้

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในใบแจง้หน้ีหลกั  จึงท าใหร้ะยะเวลาการจดัสรรค่าธรรมเนียมล่าชา้เกิน

กรอบเวลา 30 วนั ระยะเวลาการน าส่งเงินเร็ว-ชา้ ขึ้ นอยูก่บัการช าระเงินเพ่ิมเติมของนักศึกษา  

2. มีการปรบัโครงสรา้งส่วนงานภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล 2 ส่วนงาน ไดแ้ก่ วิทยา

เขตอ านาจเจริญ  และ  วิทยาเขตนครสวรรค์  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตอ้งก าหนดค่าในระบบ

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สรา้งกฎค่าธรรมเนียม และ การบันทึกโอนจดัสรรแยกตามส่วนงาน

เน่ืองจากขอ้มูลเดิมบันทึกรวมอยู่ภายใตส้่วนกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล จึงท าให้

ระยะเวลาการจดัสรรค่าธรรมเนียมล่าชา้เกินกรอบเวลา 30 วนั 

3. รอหนังสือ ศธ. เร่ืองการขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนใหแ้ก่นักศึกษา ทั้งกรณี

นักศึกษาช าระเกินจ านวน หรือ กรณีนักศึกษาขอลดรายวิชาค่าหน่วยกิต จึงท าใหร้ะยะเวลาการจดัสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้เกินกรอบเวลา 30 วนั 

 จากสาเหตุปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิเคราะห์ไดว้างแผนด าเนินการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุง

กระบวนการอยา่งต่อเน่ือง (PDCA) เพ่ือยกระดบัมาตรฐานเดิมใหส้งูข้ึน โดยสรุป ดงัน้ี  

 ประเด็นปัญหาจากระบบจดัสรร   กรณีขอ้มูลการบันทึกบัญชีแยกประเภท และขอ้มูล

ระดบัตน้ทุน/หลกัสตูร บนัทึกโอนบญัชีไมถู่กตอ้ง เมื่อพบปัญหาแจง้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อ

แกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง ระยะเวลาด าเนินการ 1–3 วนัท าการ 

 ประเด็นปัญหาจากการบนัทึกบญัชี  การบนัทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมเขา้บญัชีใหแ้ก่

ส่วนงานท่ีบริหารจดัการเอง ไดแ้ก่  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล

รามาธิบดี  วิทยาลยันานาชาติ และ วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ ไม่สามารถบนัทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียม

ขา้มเดือนได ้เน่ืองจากเป็นรายการระหว่างกนั ตอ้งบนัทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมภายในเดือนเท่าน้ัน 

ดังน้ันระยะเวลาในการจัดสรรค่าธรรมเนียมรอบท่ี 2 (ทุกวนัท่ี 16 ของเดือน) จะมีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน 

 ประเด็นปัญหาจากกระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 1)  กรณีนักศึกษาคา้ง

จดัสรร เน่ืองจากมีรายการอนุมติัคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ ระยะเวลาด าเนินการ เร็ว–ชา้ 

ขึ้ นอยู่กบัการส่งหลกัฐานขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใหก้องคลงั ส านักงานอธิการบดีด าเนินการ

อนุมติัจ่ายคืนเงินในระบบก่อนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ 5 วนัท าการ  2) 

กรณีนักศึกษากองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา (ทุน กยศ.)  และ/หรือ ทุนโครงการกระจายแพทย ์หน่ึง
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อ าเภอหน่ึงทุน หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (ทุน ODOD) คา้งจดัสรร เน่ืองจากรอน าส่งหลกัฐานการ

ช าระเงินใหก้องคลงั ส านักงานอธิการบดี ระยะเวลาด าเนินการ 5 วนัท าการ 

 

4.4 การวิเคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมการจดัสรรค่าธรรมเนียม 

  ผูว้ิเคราะหไ์ดท้ าการรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างประชากรในการวิเคราะหค์รั้งน้ีคือ 

เจา้หนา้ท่ีส่วนงานภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล  จ านวน  20  ส่วนงาน  รวม  40  คน   จ านวนตอบกลบั

แบบสอบถาม รวม  39  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  97.5  และ น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม โดย

ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติวิเคราะหข์อ้มลู และขอสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลู ไดด้งัน้ี 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

  ผูว้ิเคราะหน์ าเสนอผลการวิเคราะห ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

   ส่วนที่  1   ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

   ส่วนที่  2   ประเมินความพึงพอใจ 

   ส่วนที่  3   ขอ้เสนอแนะ 

ค่าระดบัความพึงพอใจ   แปลความหมายไดด้งัน้ี 

  ต า่กวา่   1.5    หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 

  1.51 – 2.50   หมายถึง   นอ้ย 

  2.51 – 3.50   หมายถึง   ปานกลาง 

  3.51 – 4.50   หมายถึง   มาก 

  4.51 – 5.00   หมายถึง   มากท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล  มีดงัน้ี 

ส่วนที่  1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม    

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทัว่ไป ของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  ดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1    หน่วยงานท่ีท่านสงักดั 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน (คน) รอ้ยละ 

      งานการศึกษา 11 28.20 

      งานคลงั 28 71.80 

รวม 39 100 

 

จากตารางท่ี  1   พบว่า   ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีดงัน้ี   หน่วยงานท่ีท่านสงักดั   พบว่า   

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ีสงักดังานคลงัของแต่ละส่วนงานภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล   

คิดเป็นรอ้ยละ 71.80 รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ีสงักดังานการศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 28.20 

 

ส่วนที่  2   ประเมินความพึงพอใจ  

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรม   ดงัตารางท่ี  2 – 4  ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2    ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม ในดา้นเน้ือหา และ ความเหมาะสม 

 

ดา้นเน้ือหาและ 

ความเหมาะสม 

ระดบัความพึงพอใจ  

  รวม 

 

ค่า 

เฉล่ีย 

 

ผลลพัธ ์

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ที่สุด 

1 . เ น้ื อหาสอดคล้อ งกับ

วตัถุประสงคข์องการอบรม 

9 27 3 0 0 39 4.15 มาก 

23.08 69.23 7.69 0 0 100.00 

2.ระยะเวลาการอบรม  มี

ความเหมาะสมกบัเน้ือหา 

9 26 4 0 0 39 4.12 มาก 

23.08 66.67 10.26 0 0 100.00 

ค่าเฉล่ียรวม 4.14 มาก 

รอ้ยละ 82.8 

 

จากตารางท่ี  2   พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรมในดา้นเน้ือหาและความเหมาะสม 

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด   ประเมินในดา้นเน้ือหาและความเหมาะสม   อยู่ในระดับ  มาก  โดยมี

ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั    4.14     คิดเป็นรอ้ยละ  82.8 
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ตารางท่ี 3    ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม ในดา้นวิทยากรและการบรรยาย 

 

ดา้นวิทยากรและ 

การบรรยาย 

ระดบัความพึงพอใจ  

รวม 

 

ค่า 

เฉล่ีย 

 

ผลลพัธ ์

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ที่สุด 

1.การถ่ายทอดความรูข้อง

วิทยากร 

13 21 5 0 0 39 4.20 มาก 

33.33 53.85 12.82 0 0 100.00 

2 .ความสามารถในการ

อธิบายเน้ือหา 

14 19 6 0 0 39 4.20 มาก 

35.90 48.72 15.38 0 0 100.00 

3.การตอบขอ้ซกัถามไดต้รง

ประเด็น 

11 21 7 0 0 39 4.10 มาก 

28.21 53.85 17.95 0 0 100.00 

ค่าเฉล่ียรวม 4.17 มาก 

รอ้ยละ 83.4 

 

จากตารางท่ี  3   พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรมในดา้นวิทยากรและการบรรยาย มีดงัน้ี

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด   ประเมินในดา้นวิทยากรและการบรรยาย   อยู่ในระดับ  มาก   โดยมี

ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั    4.17     คิดเป็นรอ้ยละ  83.4 

ตารางท่ี 4    ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม ในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

 

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

ระดบัความพึงพอใจ  

รวม 

 

ค่า 

เฉล่ีย 

 

ผลลพัธ ์

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ที่สุด 

1.ท่านไดร้ับความรู ้ทักษะ

ใหม่ และประโยชน์จากการ

อบรม 

12 22 5 0 0 39 4.17 มาก 

30.77 56.41 12.82 0 0 100.00 

2.ท่านน าความรูท่ี้อบรมไป

ใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

12 26 1 0 0 39 4.28 มาก 

30.77 66.67 2.56 0 0 100.00 

ค่าเฉล่ียรวม 4.23 มาก 

รอ้ยละ 84.6 
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จากตารางท่ี  4   พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรมในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มีดังน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  ประเมินในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  มาก   โดยมีค่าเฉล่ีย

รวม เท่ากบั   4.23   คิดเป็นรอ้ยละ  84.6 

 สรุป   จากการประเมินผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู ้เขา้ร่วมอบรม การจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามโครงการดังกล่าวผลเป็นท่ีน่าพอใจ อยู่ในระดบั  “มาก”   และแสดงผล

การวิเคราะหเ์ป็นแผนภมูิความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมการจดัสรรค่าธรรมเนียม ดงัภาพท่ี 4.4  

 

ภาพท่ี 4.4 แผนภมูิความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมการจดัสรรค่าธรรมเนียม 
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บทที่ 5 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  

 

สรุปผลการวิเคราะห ์   

  จากการวิเคราะห์กระบวนการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ในบทท่ี 4 สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

  ก่อนปรับปรุงกระบวนการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ใช้สถิติปีการศึกษา 

2558-2560 จ านวน 60 งวด ระยะเวลาการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินกรอบเวลาท่ีก าหนด

สงูถึง 54 งวด คิดเป็นรอ้ยละ 90 ผูว้ิเคราะหไ์ดน้ าเทคนิคต่าง ๆ มาศึกษาเพ่ือวิเคราะหป์ระเด็นปัญหา

หลกัรวมถึงใชเ้ทคนิค PDCA ก าหนดแผนปรบัปรุงกระบวนการและด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนด 

รวมระยะเวลา 6 เดือน สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาตามกรอบเวลาท่ีก าหนด โดยกระบวนการหลงัปรบัปรุง ใชส้ถิติปีการศึกษา 2559-2561 

จ านวน 60 งวด เพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลาการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถลดระยะเวลา

การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินกรอบเวลาท่ีก าหนดลดลงเหลือเพียง 5 งวด  

   ในแต่ละกิจกรรมสามารถด าเนินการเสร็จก่อนเวลาท่ีก าหนด  โดยผู ้วิเคราะห์มี

ขอ้เสนอแนะปรบัเปล่ียนการปฏิบติังานหลงัปรบัปรุงใหเ้ป็น เชิงรุก  โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 จดัอบรมส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดลในการใชง้านระบบจดัสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 จดัท าขัน้ตอนการปฏิบติังาน : กระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 เพ่ิมรอบการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 รอบ/ภาค/หลกัสตูร 

 ก าหนดระยะเวลาจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาด าเนินการเสร็จส้ินภายใน 30 

วนัท าการ 

 ก าหนดผู ้ประสานงานหลัก  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสารกับส่วนงานท่ี  

เก่ียวขอ้งภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล 

 จดัอบรมส่วนงาน  (รอบ 2)   ในวนัศุกรท่ี์  24  พฤศจิกายน  2560  

 เขา้ร่วมประชุมช้ีแจง้ความคืบหน้าในโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ (OSM)  ใน

วนัจนัทรท่ี์  25   กนัยายน  2560  ท่ีผ่านมา สรุปผลการด าเนินการพฒันา
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และปรบัปรุง ระบบการท างาน  :  กระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ซ่ึงเห็นผลเป็นรูปธรรมชดัเจน  และ สามารถด าเนินการตามกระบวนการอย่าง

ต่อเน่ือง   เพ่ือใหส้ านักงานอธิการบดีกา้วไปสู่การเป็น  Office  of   Strategic  

Management  (OSM)  ในอนาคต 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ผลการวิเคราะหค์รั้งน้ี  สามารถด าเนินการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เร่ือง การ

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือก าหนดการปฏิบติังานใหเ้ป็น

มาตรฐานเดียวกนั 

2. ปรับเปล่ียนการปฏิบัติงานเป็นเชิงรุก โดยใชเ้มนูต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในระบบจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบขอ้มูลค่าธรรมเนียมการศึกษาใหถู้กตอ้งและ

รวดเร็วขึ้ น เพ่ือด าเนินการจดัสรรใหท้นัตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 

  

แนวทางการพฒันา 

1. ผูว้ิเคราะห์มีแนวคิดน าระบบสารสนเทศ มาปรบัใชใ้นการแจง้ส่วนงานท่ีรับโอน

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา จากเดิมท่ีตอ้งส าเนาชุดเอกสารการโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมในแต่ละ

งวด ใหแ้ก่ส่วนงานภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล ด าเนินการปรบัเปล่ียนใชร้ะบบแจง้เตือนส่งผ่านจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) ภายในวนัท าการท่ีมีการบนัทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ  

MU-ERP  สามารถลดระยะเวลาการปฏิบติังานลง 1–3 วนัท าการ ช่วยประหยดักระดาษในการส าเนา

เอกสารใหแ้ต่ละส่วนงานอีกดว้ย 

  2.  จัดอบรมการใช้งานระบบจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้แก่เจ ้าหน้าท่ี

ผูป้ฏิบติังานใหม ่

  3.  เผยแพร่ เอกสารประกอบการอบรม “การใชง้านระบบจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล” ทางเว็บไซด์ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  http://intranet.mahidol/op/orfa/Training.html  

 

 

http://intranet.mahidol/op/orfa/Training.html
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ภาคผนวก ง 
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