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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices  
[  ] TQM-Progressive Learners  

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[ ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ช่ือเร่ืองน าเสนอ การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อพัฒนากระบวนจัดการข้อมูลด้านเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การน าองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [ ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ช่ือหน่วยงาน งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ร่วมกับศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช  
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ที่อยู่  ตึกชัยนาทนเรทรานุสรณ์ ชั้น 2 ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์ 02-414-1719   โทรสาร 02-419-9603 เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance/ 
ชื่อผู้เขียน  นายชวัลณัฐ  บุญภักดี    ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
  นายชัยนันท์  บุตรน้ าเพชร ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  นางสาวอนุธิดา เตียวไพบูลย์ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทรศัพท์ 02-414-1719     โทรสาร - 
มือถือ 084-806-6814    อีเมล chawannut.boo@mahidol.ac.th 

สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม”  

1) น าแนวคิด LEAN มาวิเคราะห์กระบวนการท างานเดิมและเสนอปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2) การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อพัฒนาเป็นเคร่ืองมือที่สามารถใช้ประโยชน์ได้และเหมาะสมภายใต้บริบทขององค์กร  

ประสิทธิผล  
1) กระบวนการท างานไม่มีตัวกลาง ส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลด้านเงินลงทุนลดลงร้อยละ 82 – 83  
2) ไม่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่ง และประมวลผลข้อมูลด้านเงินลงทุน  

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 

             [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
 
ช่ือเร่ือง : การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพ่ือพัฒนากระบวนจัดการและประมวลผลข้อมูลด้านเงินลงทุน 
   อย่างมีประสิทธิภาพของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

งานการเงิน ฝ่ายการคลัง มีหน้าที่หน่ึงในการสนับสนุนด้านการเงิน เช่นการบริหารจัดการด้านเงินลงทุนของคณะ
แพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล ภายใ ต้ข้อบัง คับและประกาศต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ว่าจ้าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ท าหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินด้านการลงทุน (Custodian) ซึ่ง
ครอบคลุมบริการด า เนินการธุรกรรมและจัดท ารายงานข้อมูลเพื่อน าส่งแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ด้วยความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกจึงท าให้ต้องมีขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลก่อนน าไปใช้งาน 
การด าเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน และท าให้การจัดท ารายงานเกิดความล่าช้า ส่งผลให้
การน ารายงานไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านเงินลงทุนท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่ตอบโจทย์ความคาดหวังต่อลูกค้าที่
เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเงินลงทุนในหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

ภาพท่ี 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

โครงการน้ี จึ งไ ด้เล็ ง เห็ นถึงข้อจ ากั ดที่มี ในอดีตที่ ไม่ สามารถตอบโจทย์ วิสัยทัศน์  พันธกิ จ และห น้าที่ 
ความรับผิดชอบที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่ เป็นผู้ใช้สารสนเทศเงินลงทุน (จากผลการส ารวจ  
ความต้องการใช้ข้อมูลเงินลงทุนของหน่วยงาน ปี 2564 ที่ร้อยละ 84 ของผู้ตอบแบบส ารวจระบุว่าข้อมูลเงินลงทุนที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต้องมีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ และทันต่อเหตุการณ์) ข้อจ ากัดเหล่าน้ันประกอบไปด้วย 
การขาดเคร่ืองมือ การบริหารทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพ และการขาดองค์ความรู้ภายใน  โครงการน้ีจึงมีขึ้นเพื่อ 
ปรับทุกขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมและน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บ การประมวลผลและแสดงผลข้อมูลในลักษณะรายงาน
เชิงระบบและอัตโนมั ติ (Automatic & Computerization) เพื่อป้องกันและลดค่าเสีย โอกาสที่อาจเกิดขึ้นจาก
กระบวนการท างานที่ไม่จ าเป็น นอกจากน้ีข้อมูลที่การจัดเก็บจะต้องมีความถูกต้อง สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา 
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โดยเป้าหมายส าคัญคือเพิ่มประสิทธิภาพแบบบูรณาการกระบวนการติดตามพอร์ตลงทุน ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
ภายในหน่วยงานที่สามารถน าองค์ความรู้และข้อมูลไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้  

 การปรับปรุงกระบวนการที่ เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยการใช้เคร่ืองมือ LEAN ในการวิเคราะห์ทุกขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงที่สามารถช่วยลดขั้นตอนหรือตัวกลางที่ไม่จ าเป็น จากน้ันจึงประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช ผู้รับฝากทรัพย์สินด้านการลงทุน รวมถึงกองทุน
ส่วนบุคคลภายนอก (Private Fund) เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย 
 หลังปรับปรุงกระบวนการข้อมูลจากแหล่งต้นทางจะถูกรวบรวมและน าเข้าสู่ฐานข้อมูลผ่านช่องทางรับส่งข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน (Data Gateway) และใช้ข้อมูลที่ส่งผ่านตามรอบในการจัดท ารายงานข้อมูลและอัพเดทโดยอัตโนมัติ
ตามรอบ พร้อมทั้งสามารถเรียกดูได้ผ่านช่องทางของคณะโดยใช้ Tableau เป็นหลัก ซึ่งลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้สารสนเทศ
เงินลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยตรง แสดงได้ดังภาพที่ 2  

 
ภาพท่ี 2 กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้มีการปรับปรุง 

 จากการก าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ  1.) ลดเวลาในการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลด้านเงินลงทุน และ 2.) มีก าหนดให้มีขั้นตอนตรวจสอบ / ติดตาม และลดความผิดพลาดในกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการ พบว่าสัดส่วนของเวลาที่ใช้ลดลงร้อยละ 82-83 และไม่เกิด 
ความผิดพลาดทั้งในด้านการรับ-ส่งข้อมูล รวมถึงความผิดปกติในชุดข้อมูล (Data source) ซึ่งบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 
 เหนือสิ่งอื่นใด โครงการน้ีสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการติดตามพอร์ตลงทุนของส่วนงานในอนาคต 
เช่น ฐานข้อมูลสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance) 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการจัดท าแบบจ าลองทางการเงิน (Financial Model) รวมถึงเทคนิค
การจัดการข้อมูลสามารถต่อยอด / แบ่งปันเพื่อใช้งานเฉพาะของส่วนงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในระดับองค์กร 
(Knowledge Management) ในหลายด้านเช่น การเงิน และ การบัญชี แม้กระทั่งการก าหนดนโยบายต่าง ๆ เช่น 
การบริหารสภาพคล่อง การด าเนินโครงการระยะยาวต่าง ๆ) รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  เป็นโอกาสต่อยอดการจัดการข้อมูลเงินลงทุนที่ ดี 
เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งมหาวิทยาลัย  เพิ่มฐานลูกค้าที่จะได้ประโยชน์จาก
สารสนเทศเงินลงทุนในอนาคต  
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รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  
 ในการปรับปรุงกระบวนการท างานได้มีการใช้แนวคิด LEAN มาช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุงในทุก ๆ 
ขั้นตอนการท างาน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังภาพที่ 3 

 
ภาพท่ี 3 การปรับใช้แนวคิด LEAN 5 ขั้นตอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ 

โดยมีรายละเอียดส าหรับแต่ละขั้นตอน ดังน้ี 

1.การก าหนดคุณค่า  
 ด้วยข้อจ ากัดในอดีต ส่งผลให้กระบวนการท างานต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก จึงก าหนดให้การลดระยะเวลา
ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลเงินลงทุน (การท างานประจ าและการจัดท ารายงานข้อมูล) เป็นตัวชี้วัดหลัก 

2. การวิเคราะห์กระบวนการท างาน  
 อาศัยการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping ที่แสดงขั้นตอนในแต่ละสายโซ่
ต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการ  

3. การสร้างข้ันตอนการท างาน  
 อาศัยความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ ในการออกแบบ
กระบวนการรับ - ส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการประชุม วางแผนร่วมกันเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบร่ืน 

 
ภาพท่ี 4 แสดงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้น 
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4. การใช้ทรัพยากรเท่าท่ีจ าเป็น  
มุ่งเน้นออกแบบการท างานที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

 การใช้ระบบอัตโนมัติ ต้ังแต่การปรับกระบวนการรวบรวม น าเข้า จัดเก็บในระบบ และประมวลผลข้อมูล 
ท าให้ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องมีตัวกลางในการท างาน เช่นการอาศัยการประมวลผลด้วยมือหรือหลายขั้นตอนที่
ประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการป้อนด้วยมือ (Manual) ที่อาจมีความผิดพลาดที่เกิดจากคน (Human Error) เช่น 
การใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นต้นหรือการพึ่งพาหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กรอย่างเกิดประโยชน์ สัดส่วนเวลาที่ลดลงในการท างานเหล่าน้ีสามารถท าให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนางานอื่นที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal 
Utility) ที่มากขึ้นเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ัน เป็นต้น อีกทั้งโครงการน้ีได้มีการ
การใช้เคร่ืองมือพัฒนารายงานที่ ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลักดันให้เกิดการใช้งานในระดับคณะทั้งด้านการจัดท าและพัฒนารายงาน
เฉพาะ การใช้เคร่ืองมือดังกล่าวมาพัฒนาข้อมูลเงินลงทุนที่มีความซับซ้อนจึงมีความเหมาะสมมากกว่าและ
ส่งผลให้บุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialized)  

 
5. การวัดและประเมินผล  
 มีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและวัดผลการปรับปรุงกระบวนการได้ ทั้งน้ีการก าหนดตัวชี้วัดเป็น
เป้าหมายทั้งวัตถุประสงค์หลักและรอง ได้มีการใช้ CQI ในการพัฒนาให้ดีขึ้นทุกรอบการปรับปรุง (จากทั้งหมด 3 รอบ) 

 วัตถุประสงค์หลัก ทั้งน้ีจากการปรับปรุงกระบวนการท าให้สัดส่วนของเวลาที่ใช้ลดลงร้อยละ 82-83 เมื่อเทียบ
กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่มากกว่าร้อยละ 80 ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว ้

 วัตถุประสงค์รอง ก าหนดเพื่อป้องกันไม่ให้มีข้อผิดพลาดในกระบวนการรับ - ส่ง และความครบถ้วนของ 
ชุดข้อมูล (Data source) เช่น ไม่มีข้อมูลผิดปกติน าเข้าในระบบ ข้อมูลขาดหายหรือไม่ครบถ้วน เป็นต้น  
จากการปรับปรุงกระบวนการท าให้ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในช่วง CQI ที่วัดผลในรอบที่ 3 และหากมี 
ความผิดปกติเกิดขึ้นจะมีกระบวนการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน 

ทั้งน้ีตัวชี้วัดและผลลัพธ์การปรับปรุงกระบวนการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
 ตารางท่ี 1 แสดงตัวชี้วัดและผลลัพธ์การปรับปรุงกระบวนการในแต่ละรอบการปรับปรุง  


