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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ระบบวำงแผนกำรเดินทำงภำคสนำม         
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ เข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน คณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ………………………..…….…………………  
ที่อยู่ 15 ถ.กำญจนวณิชย์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ………..…………………………….………………………….…..………………………  
โทรศัพท์ …074-286026……………….. โทรสำร ……………………………….  เว็บไซต์ ……http://natres.psu.ac.th/…… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) …นำงสำวสุดำรำ  คล้ำยมณี………………….……..  ต ำแหน่ง …นักวิชำกำรอุดมศึกษำ….…………  
โทรศัพท์ ………………………………………………………..……………………….…  โทรสำร ……….………………….…….………………  
มือถือ ……083-1930929………………………………    อีเมล ………sudara.k@psu.ac.th….……………………………………. 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือลดระยะเวลำในกำรท ำงำนของบุคลำกร        
2) กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือรวบรวมเป็นฐำนข้อมูล สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลำก และเป็น
ข้อมูลเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ           
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) กำรพัฒนำระบบวำงแผนกำรเดินทำงภำคสนำม ท ำให้อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ใช้เวลำในกำรท ำงำนลดลง สำมำรถ
น ำเวลำนั้นไปใช้ในกำรท ำงำนอ่ืน สำมำรถเพ่ิมค่ำชั่วโมงกำรท ำงำนของบุคลำกรได้ (man-hour) โดยใช้เวลำในกำร
ค้นหำสถำนที่ลดลง ร้อยละ 80 ต่อ 1 สถำนที่ ใช้เวลำในกำรร่ำงก ำหนดกำรเดินทำงลดดลง ร้อยละ 70 ใช้เวลำใน
กำรหำข้อมูลเส้นทำงและค ำนวณระยะทำงในกำรเดินทำงลดลง ร้อยละ 100 ใช้เวลำในกำรพิมพ์หนังสือขออนุมัติใช้
รถลดลงร้อยละ 66.67   
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต  



 

  2 

บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : ระบบวำงแผนกำรเดินทำงภำคสนำม         
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 ปัจจุบันมีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยวไว้มำกมำย เพ่ือช่วยลดเวลำใน
กำรวำงแผนกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยว จึงน ำแนวคิดนี้มำใช้พัฒนำระบบวำงแผนกำรเดินทำงภำคสนำม เพ่ือลด
ระยะเวลำในกำรบริหำรจัดกำรวำงแผนกำรเดินทำงของผู้รับผิดชอบ/ผู้เดินทำง และเป็นฐำนข้อมูลเพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจในกำรเดินทำงครั้งต่อไปได้ 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 วิสัยทัศน์ : เป็นคณะชั้นน ำของประเทศทำงด้ำนกำรเกษตรและทรัพยำกรธรรมชำติ หมำยถึง คณะชั้นน ำ 
ในกำรวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสำกล เป็นล ำดับที่ 1 ของประเทศภำยในเวลำ 12 ปี (พ.ศ. 2572) 
 ค่านิยม : “Smart Work” (ท ำงำนอย่ำงชำญฉลำด) ประกอบด้วย S = Sustainability (ควำมยั่งยืน),  
M = Management (กำรบริหำรจัดกำร), A = Accuracy (ควำมถูกต้อง), R = Reality (ปฏิบัติได้จริง), T = Team 
Work (กำรท ำงำนเป็นทีม) 
 วัฒนธรรม : ขยัน  ซื่อสัตย์  ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ :   1)  ผลิตบัณฑิตทำงด้ำนกำรเกษตรและกำรจัดกำรที่มีควำมขยัน ซื่อสัตย์ และสำมำรถเป็น
ผู้ประกอบกำรได้  2)  วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญและ
มีศักยภำพในภำคใต้ เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรไทยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3)  เผยแพร่องค์ควำมรู้ บริกำร
วิชำกำร สู่สังคมเพ่ือเพ่ิมคุณภำพชีวิตของชุมชนในระดับชำติและนำนำชำติ 
 นโยบาย :  1. ผลิตบัณฑิตให้สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรได้ มีทักษะวิชำกำรคุณภำพระดับสำกลโดยยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 2. วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรของประเทศให้มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับระดับสำกล 3. ให้บริกำรกำรท ำเกษตรแบบยั่งยืนเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนและ
สังคมให้ดีขึ้น 4. เพ่ิมค่ำกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน สินทรัพย์ และบุคลำกร โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

ปัญหา สาเหตุ ระบบเดิม ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม 
เครื่องมือ - ใช้กระดำษเก็บข้อมูล 

 
- ข้อมูลสูญหำย 
- กำรค้นหำท ำได้ยำก 
- ไม่สำมำรถใช้ข้อมูล

ร่วมกันได้ 

- เก็บข้อมูลไว้ในระบบฐำนข้อมูล ข้อมูลไม่สูญหำย 
ค้นหำได้ง่ำย และสำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
ผ่ำนระบบออนไลน์ 

 
บุคลำกร - ขำดประสบกำรณ์ 

- ไม่ได้บันทึกข้อมูล 
- ลำออก ไม่ส่งต่อข้อมูล

ให้คนใหม่ 
- ทักษะกำรประสำนงำน 

- ใช้เวลำนำนในกำร
ค้นหำสถำนที่น ำ
นักศึกษำลงพ้ืนที่ศึกษำ
ภำคสนำม 

- สำมำรถใช้ค ำค้นหำในกำรค้นหำสถำนทีผ่่ำน
ระบบ ท ำให้สำมำรถค้นหำข้อมูลได้รวดเร็ว 

กระบวนกำร
ท ำงำน 

- ไม่มีกำรก ำหนดขั้นตอน
ที่ชัดเจน 

- ไม่มีคู่มือกำรท ำงำน 
- ไม่มีกำรวำงแผนกำรลง

พ้ืนที่ศึกษำภำคสนำม
ร่วมกันในแต่ละภำค
กำรศึกษำ 

- อำจเกิดควำมเข้ำใจผิด
ในกำรท ำงำนร่วมกัน 

- น ำนักศึกษำลงพ้ืนที่
ซ้ ำซ้อน 

- ไม่มีผลกำรประเมิน
คุณภำพของพ้ืนที่เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ
ในกำรน ำนักศึกษำลง
พ้ืนที่ศึกษำภำคสนำม
ครั้งถัดไป 

- สำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำน ขั้นตอน  วัน 
เวลำ ในกำรน ำนักศึกษำแต่ละครั้งผ่ำนระบบได้ 

- สำมำรถบันทึกข้อมูลคุณภำพของพ้ืนที่ผ่ำน
ระบบเพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำร
น ำนักศึกษำลงพ้ืนที่ภำคสนำมในครั้งถัดไป 

สิ่งแวดล้อม - ห้องท ำงำนในหน่วยงำน
อยู่ไกลกัน 

- ควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำน องค์กร หรือ
ชุมชน 

- เกิดควำมผิดพลำดใน
กำรประสำนงำนได้ง่ำย 

- สำมำรถเรียกดูรำยละเอียดผ่ำนระบบท ำให้
สำมำรถลดปัญหำระยะทำงในกำรเดินทำงเพ่ือ
กำรสื่อสำรได้ 

- สำมำรถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงำน 
องค์กร หรือชุมชน ที่น ำนักศึกษำไปลงพ้ืนที่ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในกำรประสำนงำนต่อไป 
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 รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

 
 
 กำรวัดประสิทธิผลของระยะเวลำที่ลดลงโดยใช้หลักกำร Pre-Lean และ Post-Lean แสดงขั้นตอนกำร
บริหำรจัดกำรวำงแผนกำรเดินทำงแบบเดิม และข้ันตอนกำรใช้ระบบวำงแผนกำรเดินทำงภำคสนำม  

Pre-Lean                                                                     Post-Lean 

กรอบแนวคิดระบบวำงแผนกำรเดินทำงภำคสนำม 
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เมื่อเปรียบเทียบกำรบริหำรจัดกำรวำงแผนกำรเดินทำงภำคสนำมแบบเดิมและกำรใช้ระบบวำงแผนกำร
เดินทำงภำคสนำม พบว่ำกำรใช้ระบบวำงแผนกำรเดินทำงภำคสนำมแบบเดิมใช้เวลำ ประมำณ 142 นำที  
และระบบวำงแผนกำรเดินทำงภำคสนำมใช้เวลำ ประมำณ 102 นำที กำรวำงแผนทั้งกระบวนกำรลดลงจำกเดิม 
142-102=40 นำที คิดเป็นร้อยละ 28 โดยใช้เวลำในกำรค้นหำสถำนที่ลดลง ร้อยละ 80 ต่อ 1 สถำนที่ ใช้เวลำ 
ในกำรร่ำงก ำหนดกำรเดินทำงลดดลง ร้อยละ 70 ใช้เวลำในกำรหำข้อมูลเส้นทำงและค ำนวณระยะทำงในกำร
เดินทำงลดลง ร้อยละ 100 และใช้เวลำในกำรพิมพ์หนังสือขออนุมัติใช้รถลดลงร้อยละ 67  

กำรประเมินผลควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบวำงแผนกำรเดินทำงภำคสนำม ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ Google 
Form ในกำรส ำรวจออนไลน์ แทนกำรแจกแบบสอบถำมด้วยกระดำษ เพ่ือควำมสะดวกในกำรเข้ำประเมินกำรใช้
งำนระบบของผู้ใช้ตำมแบบประเมินควำมพึงพอใจฯ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวำงแผนกำรเดินทำง
ภำคสนำม โดยกลุ่ มอำจำรย์ และ เจ้ ำหน้ ำที่ ภ ำควิ ช ำ พัฒนำกำร เกษตร  คณะทรัพยำกรธรรมชำติ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จ ำนวน11 คน โดยแต่ละค ำถำมแบ่งเกณฑ์กำรวัดผลเป็น 5 ระดับ ผู้ใช้ระบบฯ  
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุดทุกข้อ ผลเฉลี่ยรวมทุกข้ออยู่ในระดับคะแนน 4.84 มีควำมพึงพอใจมำก
ที่สุด  
 
 


