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1. บทสรุปผู้บริหาร  
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันส่วนใหญ่เน้นการสอนแบบ Active Learning คือ ให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ ท าให้เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท าให้ผู้เรียน
สามารถจดจ าในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) การจัดการเรียนสอนของภาควิชาพัฒนาการ
เกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนและวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร เน้นการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรกับความรู้ด้านสังคมศาสตร์ 
เนื่องจากภาควิชาพัฒนาการเกษตรเป็นสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ท าให้การทดลองของนักศึกษาเกี่ยวข้องกับ
สังคม ชุมชน การเรียนรู้จากในห้องเรียนจึงไม่เพียงพอ ภาควิชาฯ จึงน านักศึกษาลงศึกษาภาคสนามในพ้ืนที่จริง 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ได้รับประสบการณ์ สามารถจดจ าได้นาน เกิดแรงบันดาลใจและสามารถ
น าไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ในอนาคต การน านักศึกษาลงพ้ืนที่ศึกษาภาคสนามในแต่ละปีการศึกษาจะน านักศึกษา
ลงพ้ืนที่ภาคสนามมากกว่า 20 ครั้งต่อภาคการศึกษา และแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจ านวน
สถานที่และวัตถุประสงค์ของรายวิชา เช่น การลงพ้ืนที่เพ่ือไปปฏิบัติภาคสนามส่วนใหญ่ ไปเช้ากลับเย็น และมี
จ านวนสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ต้องการด าเนินการติดต่อประสานงาน ประมาณ 1- 3 แห่ง หากน านักศึกษาไปและพัก
ค้างคืน เจ้าหน้าที่ต้องติดต่อประสานงาน มากกว่า 3 แห่ง เป็นต้น ท าให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการน านักศึกษาลงพ้ืนที่เป็นเวลานาน ซึ่ง
ขั้นตอนการด าเนินการในการน านักศึกษาลงพ้ืนที่ศึกษาภาคสนาม ผู้จัดการรายวิชาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ เวลา 
นัดหมายนักศึกษา และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ประสานงานและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการในการน านักศึกษาลงพ้ืนที่ภาคสนามมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลา
ในการวางแผนการเดินทางและมีฐานข้อมูลในการใช้งานร่วมกันที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา  ตลอดจนสามารถ
เรียกดูรายงานย้อนหลัง เพ่ือใช้ประกอบการรายงานผลต่าง ๆ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานผล
แผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงได้  จึงน าหลักการของ Lean และ Google Map API ประยุกต์ใช้
ออกแบบระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม  
 การใช้ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม ท าให้กระบวนการในการท างานลดลง เมื่อกระบวนการลดลง 
ใช้เวลาในการท างานลดลง ท าให้สามารถน าเวลานั้นไปใช้ในการท างานอ่ืน  คือ สามารถเพ่ิมค่าชั่วโมงการท างาน
ของบุคลากรได้ (man-hour) โดยใช้เวลาต่อ 1 สถานที่ลดลง ดังนี้ 1) กระบวนการวางแผนลดลง ร้อยละ 70  
2) กระบวนการค้นหาสถานที่ลดลง ร้อยละ 80  
 ในแต่ละภาคการศึกษา จะประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบพร้อมให้ผู้ใช้ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาต่อไป ผลการประเมินผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกหัวข้อการประเมิน  
 คณะฯ มีแผนที่จะพัฒนาระบบต่อในอนาคต ให้สามารถใช้ระบบได้กับทุกสาขาวิชา พัฒนาให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้มากขึ้น 
เช่น คนขับรถ นักศึกษา และผู้ปกครอง สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบได้ และพัฒนาระบบให้เป็น Mobile 
Application เพื่อช่วยน าทางในการเดินทางได้สะดวกยิ่งข้ึน 



 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงานของท่าน 
2.1 โครงสร้างขององค์กร  

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จัดตั้ งขึ้น เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2518  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิบัติงานวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถฟ้ืนฟูได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ า ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม รับนักศึกษา
รุ่นแรกในปีการศึกษา 2520 จ านวน 60 คน ผลิตบัณฑิตจนถึงปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 รุ่น รวมศิษย์เก่า
ทั้งสิ้น 6,827  คน มีโครงสร้างของคณะฯ แสดงในภาพที่ 1   
 

ค ะทรั ยากร รรมชาติ

สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการ ั การ

งานบริหารและ ุรการ * กลุ่มงานวิ ัยและนวัตกรรม กลุ่มงาน ั นาและองค์กรอาชี สัม ัน ์

หน่วยสารบรร *
หน่วยการเ ้าหน้าที*่
หน่วยอาคารส านที่และยาน าหนะ *

หลักสูตร วท.บ. (เกษตร าสตร์) ****
หลักสูตร วท.ม. ( ืช าสตร)์
หลักสูตร วท.ม. (กี วิทยา)
หลักสูตร วท.ม. (โรค ืชวิทยา)
หลักสูตร วท.ม. (การ ั การทรั ยากร ิน)
หลักสูตร วท.ม. ( ั นาการเกษตร)
หลักสูตร วท.ม. (การผลิต เทคโนโลย ีและการ ั การ
                    ยาง รรมชาต)ิ  หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร ปร. . ( ืช าสตร)์
หลักสูตร ปร. . (การ ั การทรั ยากรเกษตรเขตร้อน)

งานคลังและ ัส ุ *

หน่วยคลัง *
หน่วย ัส  ุ*

งานบริการการ  กษา *

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการ  กษา *
      (ป.ตรี)
      (ป.บั  ิต  กษา)
หน่วยกิ การนัก  กษา *
     -   ั นานัก  กษา
     -  สวัส ิการนัก  กษาและวินัยนัก  กษา 
     -   ิษย์เก่าสัม ัน ์ (Alumni Center)
     -   ูนย์ส ่งเสริมการประกอบอาชี 
        (Career Center) ***
หน่วยส่งเสริมและ ั นาทางวิชาการ *(*)

ส านักงานค ะ   ายวิ ัยและบริการ

งานนโยบายและแผน *

งานประกันคุ ภา  **

งานวิเท สัม ัน ์ **

งานเทคโนโลยีสารสนเท และประชาสัม ัน ์ **

ส านีวิ ัย ืช าสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการ ั การ *****

หลักสูตร วท.ม. (สัตว าสตร์)

ส านีป ิบัติการสัตว าสตร์นาทวี

สาขาวิชาวาริช าสตร์และนวัตกรรมการ ั การ

หลักสูตร วท.บ. (วาริช าสตร์)
หลักสูตร วท.ม. (วาริช าสตร์)
หลักสูตร ปร. . (วาริช าสตร์)

 ูนย์วิ ัยสุขภา สัตว์น  า กิ การ  ุภมาตย์

งานบริหาร ุรการและประสานงาน

 ูนย์วิ ัยและ ั นาสัตว์เคี ยวเอื องขนา เล็ก

 ูนย์วิ ัย ืชยืนต้นและ ม้ผลเมืองร้อน

 ูนย์วิ ัยระบบเกษตรทรั ยากรและสิ่งแว ล้อม

 ูนย์วิ ัยควบคุม ัตรู ืชโ ยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาค ต้

 ูนย์วิ ัยและ ั นาการผลิตปาล์มน  ามัน

ส านวิ ัย ืชกรรมปาล์มน  าม ัน ระยะที่ 2

สาขาความเป นเลิ การเ าะเลี ยงสัตว์น  าอย่างยั่งยืน

ส านวิ ัยความเป นเลิ เทคโนโลยีชีวภา เกษตรและ
ทรั ยากร รรมชาติ ระยะท่ี 2

งาน ั การผลประโยชน์ทางวิชาการ

หน่วยบริหาร ุรการ
ตลา นั เกษตรและร้านอาหาร
ตลา  ัน ุ์ ืช ัน ์ุส ัตว์
ตลา ผลิตภั  ์เกษตร
งานเกษตรภาค ต้
การ ั การผลิตภั  ์ทางการเกษตร

งานสนับสนุนวิ ัยและบ่มเ าะวิชาชี 

หน่วยบริหาร ุรการ
 ูนย์ป ิบ ัติการวิเคราะห์กลาง
หน่วย ั นาคุ วุ ิวิชาชี และบ่มเ าะอาชี เกษตร ***
หน่วยเรือนกระ กท ลอง
คลินิกเทคโนโลยีเกษตร

งานส านีวิ ัย

หน่วยบริหาร ุรการ
ส านีวิ ัยเท า
ส านีวิ ัยคลองหอยโข่ง
ส านีวิ ัยท่าเชีย 
หน่วย  กงานภาคสนาม*       เป นหน่วยงานที่ ูกต้องตามท่ี ก.ม.อนุมัติ 

        (รับรองตามมาตราท่ี 96 วรรค 1 แห่ง  .ร.บ. ม.อ. 2559)
*(*)   เป นหน่วยงานยุบเป นการภาย น
**     เป นหน่วยงานที่ตั งข  นภาย นค ะ   
***    ห้มีการท างานที่เช่ือมโยงกันระหว่าง ูนย์ส่งเสริมการประกอบอาชี  (Career Center) กับหน่วย ั นาคุ วุ ิวิชาชี และบ่มเ าะอาชี เกษตร
****  หลักสูตร วทบ. (เกษตร าสตร์) มี 5 สาขาวิชา คือ สาขา ืช าสตร์ สาขาการ ั การ ัตรู ืช สาขา ั นาการเกษตร สาขาป  ี าสตร์ สาขาสัตว าสตร์
***** สาขานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการ ั การ รับผิ ชอบการ ั การเรียนการสอน การผลิตบั  ิต หลักสูตร วทบ. (เกษตร าสตร์) สาขาสัตว าสตร์  ้วย

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 
2.2 วิสัยทั น์ ค่านิยม วั น รรม  ัน กิ  นโยบาย 

 วิสัยทั น์ : เป็นคณะชั้นน าของประเทศทางด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง คณะชั้นน า 
ในการวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล เป็นล าดับที่ 1 ของประเทศภายในเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2572) 
 ค่านิยม : “Smart Work” (ท างานอย่างชาญฉลาด) ประกอบด้วย S = Sustainability (ความยั่งยืน), 
M = Management (การบริหารจัดการ), A = Accuracy (ความถูกต้อง), R = Reality (ปฏิบั ติ ได้จริง),  
T = Team Work (การท างานเป็นทีม) 
 วั น รรม : ขยัน  ซื่อสัตย์  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ัน กิ  : 1)  ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรและการจัดการที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ และสามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้   



 

 2)  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ
และมีศักยภาพในภาคใต้ เพ่ือพัฒนาการเกษตรไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3)  เผยแพร่องค์ความรู้ บริการวิชาการ สู่สังคมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของชุมชนในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 นโยบาย :  1) ผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ มีทักษะวิชาการคุณภาพระดับสากลโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการเกษตรของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
และเป็นที่ยอมรับระดับสากล  
 3) ให้บริการการท าเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น  
 4) เพ่ิมค่าการบริหารจัดการการเงิน สินทรัพย์ และบุคลากร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

2.3 หลักสูตรและบริการ แนวทางและวิ ีการ ห้บริการ 
 

หลักสูตรและบริการ แนวทางและวิ ีการ ห้บริการ 
ระดับปริญญาตรี (984 คน) 
2 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  
และวิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์) 

จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning, บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการ, ฝึกภาคสนาม, สหกิจ
ศึกษา) ทั้งในและต่างประเทศ ศึกษาด้วยตนเอง เรียนรู้
จากชุมชนและสถานประกอบการ ทัศนศึกษาดูงานทั้ง
ในและต่างประเทศ  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 8 หลักสูตร (118 คน) คือ 
(พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์, พัฒนาการเกษตร, กีฏวิทยา  
โรคพืชวิทยา, การจัดการทรัพยากรดิน, วาริชศาสตร์,  
การผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ  
(หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 หลักสูตร (49 คน)  คือ  
(พืชศาสตร์, วาริชศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรเกษตร
เขตร้อน) 

บรรยาย ปฏิบัติการ วิจัย ศึกษาด้วยตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการและชุมชนในการท าวิจัยการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย การฝึกงาน/ฝึกอบรม การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ/สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ 

ผลงานวิจัย วิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการ/นโยบายของแหล่ง
ทุน/ผู้ใช้ผลงานวิจัย 

การให้บริการวิชาการทางด้านการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่  
- การวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านเกษตร  
- การจัดอบรม/วิทยากรและที่ปรึกษา  
- ตลาดเกษตร ม.อ. และงานเกษตรภาคใต้ 

1) บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช น้ า ดิน ปุ๋ย โรคสัตว์น้ า 
อาหารสัตว์ โดยศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง และ
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ า กิจการศุภมาตย์ 

2) จัดอบรมทางวิชาการ/เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาการ
บริการวิชาการทางด้านการเกษตร 

3) เป็นต้นแบบการจัดการตลาดสินค้าทางการเกษตร
ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และเป็น
แหล่งฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 

 
  



 

2.4 กลุ่มลูกค้า ที่ส าคัญ ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา ชุมชน 
 

2.5 รางวัล/ประกา นียบัตรที่  ้รับ  
- ปี 2562 ผ่านการคัดเลือกให้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  : 

EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 
- อนุสิทธิบัตร ดังนี้ 

 ปี 2560  เครื่องบันทึกภาพรากของพืชระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 12535 
 ปี 2556  เครื่องบันทึกภาพรากของพืช เลขที่อนุสิทธิบัตร 8518 

- รางวัล "ผลงานวิจัยเด่น สกว." ประจ าปี 2561 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพ้ืนที่  
จากผลงานวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมการป้องกันก าจัดโรคเหี่ยวในกล้วย (โรคอุบัติใหม่) ในประเทศ
ไทย ผู้รับรางวัล ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

- รางวัล Gold Prize เรื่อง "การพัฒนาโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเพ่ือการควบคุมแมลงวัน
ผลไม้" ของ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์, ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุร
ปราณี, รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใส, นางสาวยาวารีย๊ะห์ สาเมาะ, นางสาวรูเฟียะห์ มะ
ลี และนางสาวคอฎีย๊ะ เถาวัลย์ ซึ่งเป็นผลงานที่ร่วมกันระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
วิทยาศาสตร์ แสดง ผลงานการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ในงาน “Seoul International 
Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  30 พฤศจิกายน – 3 
ธันวาคม 2560 

- พ.ศ. 2561  ได้รับรางวัล “ตลาดที่มีกระบวนการด าเนินงานสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร
ผู้ผลิตทางการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย”จากกระทรวงสาธารณสุข 

- พ.ศ. 2560  ได้รับรางวัล “ตลาดต้องชม”จากกระทรวงพาณิชย์ 
- พ.ศ. 2558  ได้รับเกียรติบัตร “เป็นตลาดปลอดโฟม 100%” จากกรมอนามัย   

  ได้รับป้าย “ตลาดนัดน่าซื้อ ระดับดีมาก” จากกรมอนามัย 
 

3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคา หวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 
 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร ท าให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และมีความคล่องตัวในการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้ทุกกลุ่ม ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน านักศึกษาลงพ้ืนที่ศึกษา
ภาคสนาม แบ่งกลุ่มของผู้รับบริการในการใช้ระบบเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 

ลูกค้า ความต้องการ/ความ
คา หวัง 

ผลลั  ์ วิ ีการประเมิน/ความ ี่ 

ผู้จัดการรายวิชา มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ 
การติดต่อ และเส้นทาง
การเดินทาง ที่สามารถ
ค้นหาได้สะดวก 

ออกแบบระบบเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ การติดต่อ และ
เส้นทางการเดินทาง 
พร้อมบริการพยากรณ์
สภาพอากาศเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
 

ประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานระบบ พร้อม
ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาต่อไป ในแต่และ
ภาคการศึกษา  



 

ลูกค้า ความต้องการ/ความ
คา หวัง 

ผลลั  ์ วิ ีการประเมิน/ความ ี่ 

เจ้าหน้าที่ เรียกใช้รายงานผลการ
เดินทางเพ่ือน าไปใช้ใน
การรายงานผลด้านการ
ควบคุมภายใน/บริหาร
ความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร 
หรือ การรายงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ออกแบบระบบให้
สามารถเรียกดูรายงาน
การเดินทางได้ตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

ประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานระบบ พร้อม
ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาต่อไป ในแต่และ
ภาคการศึกษา 

 
 ร่างก าหนดขอบเขตการออกแบบระบบวางแผนการเดินทางภาคสนามให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

 
ภาพที่ 2 ขอบเขตการออกแบบระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม 

 



 

4. กระบวนการและวิ ีป ิบัติ นอ ีต 
 ขั้นตอนการน านักศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม  

 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการน านักศึกษาลงพ้ืนที่ภาคสนาม
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จากแต่ละขั้นตอนในการน านักศึกษาลงพื้นที่ภาคสนามแต่ละขั้นตอนนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ได้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ ท าใหเ้กิดปัญหาใน
การบริหารจัดการการน านักศึกษาลงพ้ืนท่ีภาคสนาม ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่ 4  ปัญหาในการบริหารจัดการการน านักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาภาคสนาม 

 ปัญหาดังกลา่ว แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการการน าลงพื้นที่ภาคสนามขาดประสิทธิภาพ  ท าให้การใช้ระยะเวลาการท างานในการจดัการการน านักศึกษาลงพื้นที่แตล่ะครั้งต้องใช้เวลานาน
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5. กระบวนการและวิ ีป ิบัติที่  ้ปรับปรุง หม่ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการในการน านักศึกษาลงพ้ืนที่ภาคสนามมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลา
ในการวางแผนการเดินทางและมีฐานข้อมูลในการใช้งานร่วมกันที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา ตลอดจนสามารถ
เรียกดูรายงานย้อนหลัง เพ่ือใช้ประกอบการรายงานผลต่าง ๆ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานผล
แผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงได้ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรน าระบบวางแผนการเดินทางภาคสนามมาใช้ใน
การบริหารจัดการการลงพ้ืนที่ ดังกล่าว โดยพัฒนาระบบให้สามารถค้นหาสถานที่ตามสาขาวิชา สถานที่ พร้อม
แนะน าแผนการเดินทาง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบระบบการท างานเดิมและเมื่อน าระบบวางแผนการเดินทาง
ภาคสนามมาใช้ได้ดังตาราง 

 

ตาราง เปรียบเทียบระบบเดิมและระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม (FTPS) 
ปัญหา สาเหตุ ระบบเ ิม ระบบ FTPS 

เครื่องมือ - ใช้กระดาษเก็บข้อมูล 
 

- ข้อมูลสูญหาย 
- การค้นหาท าได้ยาก 
- ไม่สามารถใช้ข้อมูล

ร่วมกันได้ 

-   เก็บข้อมูลไว้ในระบบ
ฐานข้อมูล ข้อมูล 
ไม่สูญหาย ค้นหาได้ง่าย 
และสามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ 
ผ่านระบบออนไลน์ 

บุคลากร อาจารย์  
- ขาดประสบการณ์ 
- ไม่ได้บันทึกข้อมูล 
- ไม่ส่งต่อข้อมูล 

บุคลากร 
- ขาดประสบการณ์ 
- ลาออก ไม่ส่งต่อข้อมูลให้คน

ใหม่ 
- ทักษะการประสานงาน 

- ใช้เวลานานในการ
ค้นหาสถานที่น า
นักศึกษาลงพ้ืนที่ศึกษา
ภาคสนาม 

- สามารถใช้ค าค้นหาใน
การค้นหาผ่านระบบ ท า
ให้สามารถค้นหาข้อมูล
ได้รวดเร็ว 

กระบวนการ
ท างาน 

- ไม่มีการก าหนดขั้นตอนที่
ชัดเจน 

- ไม่มีคู่มือการท างาน 
- ไม่มีการวางแผนการลงพ้ืนที่

ศึกษาภาคสนามร่วมกันในแต่
ละภาคการศึกษา 

- อาจเกิดความเข้าใจผิด
ในการท างานร่วมกัน 

- น านักศึกษาลงพ้ืนที่
ซ้ าซ้อน 

- ไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพของพ้ืนที่เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา
ในการน านักศึกษาลง
พ้ืนที่ศึกษาภาคสนาม
ครั้งถัดไป 

- สามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ขั้นตอน  วัน 
เวลา ในการน า-นักศึกษา
ลงพื้นที่ 
แต่ละครั้งผ่านระบบได้ 

- สามารถบันทึกข้อมูล
คุณภาพของพ้ืนที่ 
ผ่านระบบ เพื่อน าไปใช้
ประกอบ 
การตัดสินใจในการน า
นักศึกษาลงพ้ืนที่
ภาคสนามในครั้งถัดไป 

-  
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ปัญหา สาเหตุ ระบบเ ิม ระบบ FTPS 
สิ่งแวดล้อม - ห้องท างานในหน่วยงานอยู่

ไกลกัน 
- ความร่วมมือจากหน่วยงาน 

องค์กร หรือชุมชน 

- เกิดความผิดพลาดใน
การประสานงานได้ง่าย 

- สามารถเรียกดู
รายละเอียดผ่านระบบ
ท าให้สามารถลดปัญหา
ระยะทางในการเดินทาง
เพ่ือการสื่อสารได้ 

- สามารถบันทึกข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
หน่วยงาน องค์กร หรือ
ชุมชน ที่น านักศึกษาไป
ลงพื้นที่ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการ
ประสานงานต่อไป 

 
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้  

1)  เก็บรวมรวมความต้องการของผู้ใช้ โดยการสังเกต และแฟ้มเอกสารการลงพ้ืนที่ศึกษา
ภาคสนามในปีการศึกษา 2559 ของภาควิชาฯ แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ต่อไป 

2)  การวิเคราะห์ความตองการ (Requirement Analysis) ศึกษาความตองการของผู้ใชระบบ
โดยใช้แบบสอบถามถามบุคลากรในหน่วยงาน จาก Prototype ที่สร้างโดยใช้ mockingbot และน าผลความ
ต้องการของผู้ใช้ไปออกแบบระบบต่อไป mockingbot จะช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นการท างานของระบบ สร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ กับผู้ใช้ ท าให้ได้ความต้องการของผู้ใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย 
และน าผลความต้องการของผู้ใช้ไปออกแบบระบบต่อไป  

3)  การออกแบบระบบ (System Design) ออกแบบแฟ้มข้อมูล โครงสรางข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและสอดคลองกับความตองการของผู้ใช โดยออกแบบกรอบแนวคิดของระบบ [1], 
[2], [3] ดังภาพที่ 3 และออกแบบการไหลของข้อมูล ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5  กรอบแนวคิดของระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม 
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  4)  การพัฒนาระบบ (Development) พัฒนาระบบโดยใช MVC Framework [4] โปรแกรม 
PHP, MySQL, JavaScript, Google map API ในการพัฒนาระบบ และใช้หลักการ Responsive web design 
เพ่ือให้สามารถแสดงผลระบบได้ในทุก Mobile Device เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ในปัจจุบัน โดยแสดง
สถาปัตยกรรมของระบบได้ ดังภาพที่ 6 

 

 
ภาพที่ 6  สถาปัตยกรรมของระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม 

 
5)  การติดตั้งเพ่ือใชงาน (System Implementation) หลังจากการติดตั้งระบบแล้วจะทดสอบ

การใช้งานโดยจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ระบบ เพื่อใหเขาใจและสามารถใชระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะได้รับการ
ตอบรับกลับจากผู้ใช้เพ่ือใช้ในการปรับปรุง/แก้ไขระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด และจัดท า  
คูมือการใชงาน/คมูือการพัฒนาโปรแกรมส าหรับการบ ารุงรักษาต่อไป 

6)  การบ ารุงรักษา (Maintenance) แกไขโปรแกรมใหถูกตองเมื่อเกิดขอผิดพลาด ทั้งด้าน 
Software และ Hardware 

 

6. การวั และวิเคราะห์คุ ภา ของผลการท างาน และประโยชน์ที่  ้รับ 
 การวัดประสิทธิผลของระยะเวลาที่ลดลงโดยใช้หลักการ Pre-Lean และ Post-Lean [5] แสดงขั้นตอน
การบริหารจัดการวางแผนการเดินทางแบบเดิม และขั้นตอนการใช้ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม ดังภาพที่ 
7 
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ภาพที่ 7  ขั้นตอนการบริหารจัดการวางแผนการเดินทางแบบเดิม 

 
 

Pre-Lean                                                               Post-Lean  
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เมื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการวางแผนการเดินทางภาคสนามแบบเดิมและการใช้ระบบวางแผนการ
เดินทางภาคสนาม พบว่าการใช้ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนามแบบเดิมใช้เวลา ประมาณ 142 นาที  
และระบบวางแผนการเดินทางภาคสนามใช้เวลา ประมาณ 102 นาที การวางแผนทั้งกระบวนการลดลงจากเดิม 
142-102=40 นาที คิดเป็นร้อยละ 28 โดยใช้เวลาในการค้นหาสถานที่ลดลง ร้อยละ 80 ต่อ 1 สถานที่ ใช้เวลา 
ในการร่างก าหนดการเดินทางลดดลง ร้อยละ 70 ใช้เวลาในการหาข้อมูลเส้นทางและค านวณระยะทางในการ
เดินทางลดลง ร้อยละ 100 และใช้เวลาในการพิมพ์หนังสือขออนุมัติใช้รถลดลงร้อยละ 67  

การประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ Google 
Form ในการส ารวจออนไลน์ เพ่ือความสะดวกในการเข้าประเมินการใช้งานระบบของผู้ใช้ตามแบบประเมินความ
พึงพอใจฯ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม  โดยกลุ่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ จ านวน 11 คน โดยแต่
ละค าถามแบ่งเกณฑ์การวัดผลเป็น 5 ระดับ ผู้ ใช้ระบบฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  
ทุกข้อ ผลเฉลี่ยรวมทุกข้อ อยู่ในระดับคะแนน 4.84 มีความพึงพอใจมากที่สุด ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม   

เรื่องท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย ระ ับ 
ความ  ง อ   

1. การออกแบบระบบสามารถใช้งานได้ง่าย 4.82 พึงพอใจมากที่สุด 
2. ข้อความที่ใช้สื่อสารในระบบสามารถเข้าใจได้ง่าย 4.73 พึงพอใจมากที่สุด 
3. รูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.73 พึงพอใจมากที่สุด 
4. ใช้สีที่เหมาะสม สวยงาม 4.64 พึงพอใจมากที่สุด 
5. ระบบมีความทันสมัย 4.82 พึงพอใจมากที่สุด 
6. ความรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล 4.91 พึงพอใจมากที่สุด 
7. ท าให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ/ค้นหาข้อมูลการเดินทาง
ภาคสนาม 

5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

8.ระบบมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน  4.82 พึงพอใจมากที่สุด 
9. สามารถลดเวลาในการบริหารจัดการวางแผนการเดินทาง 4.91 พึงพอใจมากที่สุด 
10. สรุปความสามารถของระบบโดยรวม 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

เฉลี่ยรวมทุกข้อ 4.84   ง อ  มากที่สุ  
 
7. ปั  ัยแห่งความส าเร็  และความย่ังยืน 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืนในการใช้ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม มีดังนี้ 
 1) การสนับสนุนข้อมูลจากภาควิชาพัฒนาการเกษตร 
 2) การสนับสนุนของผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 3) ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
 4) ช่วยลดเวลาในการท างานของผู้จัดการรายวิชา และเจ้าหน้าที่ 
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง นการแก้ ข 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ ข 

การออกแบบและพัฒนาระบบ - ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนา
ระบบ 

- หาข้อมูลจากงานวิจัย ประยุกต์หลักการและ
วิธีการของ LEAN และ Google Map API 
รวบรวมข้อมูลประกอบการเดินทาง 

การเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ข้อมูลคุณภาพของ
สถานที่ โดยผู้จัดการรายวิชา  

- จัดท าคู่มือการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้ 
- แจ้งประโยชน์ที่ได้รับจากการเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานที่ ข้อมูลคุณภาพของสถานที่ ให้ผู้จัดการ
รายวิชาทราบ  

 
9. ความท้ายทายต่อ ป 
 จากการใช้งานระบบวางแผนการเดินทางภาคสนามน าเสนอโดยเป็นกรณีศึกษา จากภาควิชาพัฒนาการ
เกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้เห็นว่าการน าระบบไปใช้สามารถใช้ในการวางแผนการเดินทางได้ ซึ่งใน
อนาคตสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ ดังนี้ 
 1) พัฒนาระบบให้สามารถใช้กับทุกสาขาวิชาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
 2) พัฒนาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้มากข้ึน เช่น คนขับรถ นักศึกษา และผู้ปกครอง 
 3) พัฒนาเป็น Mobile Application เพ่ือช่วยน าทางในการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น 
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