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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
1.1 ชื่อภาษาไทย   พัฒนาระบบการศึกษาดูงานของบุคลากรสหวิชาชีพ 
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ     

2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม ศูนย์ฝึกอบรม 
3. ปีท่ีด าเนินการ  พ.ศ.2558 
4. ค าส าคัญ :  

4.1 ถ้าตั้งชื่อเรื่องให้เห็นปัญหาและผลที่ศึกษา ให้ดึงค าส าคัญมาจากชื่อเรื่อง  ไม่เกิน 3-4 ค าเท่านั้น 
4.2 ถ้าตั้งชื่อเรื่องแต่ไม่เห็นปัญหาและผลที่ศึกษา เป็นการตั้งเพ่ือชื่อสวย เรียกความสนใจ ให้ดึงค าส าคัญ 
จะต้องดึงมาจากข้ันตอน และเป้าหมายของเรื่อง  ไม่เกิน 3-4 ค าเท่านั้น    

5. เป้าหมาย :    
 เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานการให้บริการศึกษาดูงานอย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียนในการขอเข้าศึกษาดูงาน 
 เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ 
 เพ่ือลดขั้นตอนของกระบวนงานให้มีความสั้น กระชับ รวดเร็ว  
 

6. ปัญหาและสาเหตุ :  
6.1 ไม่มีระบบการท างานของการให้บริการศึกษาดูงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
6.2 ได้รับหนังสือที่ไม่เก่ียวข้องกับการศึกษาดูงาน 5 เรื่อง 
6.3 ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานได้รับบริการที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
6.4 ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีระบบในการให้บริการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
6.5 บุคลากรศูนย์ฝึกอบรมต้องการให้เกิดระบบในการให้บริการศึกษาดูงาน 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
  7.1.1  ไม่มีระบบในการให้บริการศึกษาดูงาน เช่น บางวิชาชีพเข้าสู่กระบวนการปฐมนิเทศน์ก่อน

เข้ารับบริการที่หน่วยเฉพาะทางแต่บางวิชาชีพไม่ได้รับการปฐมนิเทศน์ก่อนเข้ารับบริการ  ท าให้ไม่ได้รับการแนะน า
ให้รู้จักกับสถาบันราชานุกูลที่ครอบคลุม 
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ก่อนปรับระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
(งานสารบรรณ) 

การลงทะเบียนรับเรื่อง - ทางระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารราชการ 

กลุ่มวิชาการ การลงเลขรับเรื่อง - ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารราชการ 

ศูนย์ฝึกอบรมฯ พิจารณา เสนอ
ความเห็น  

ประสานงานข้อมูลเบื้องต้น 

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาอนุญาต 

พิจารณา แจ้งผลกลับมายังกลุ่มงานฝึกอบรมฯ 

ศูนย์ฝึกอบรมฯ 
ด าเนินการ 

 จองห้องประชุม 
 จัดเตรียมเอกสาร 
 จัดตารางการศึกษาดูงาน 
 ประสานงานวิทยากร 
 ท าหนังสือตอบรับและแจ้งค่าบริการฯ 
 เก็บรวบรวมสถิติ 
 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
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ตารางที่1 สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 
 
ประเด็นปัญหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น1 ไม่มีระบบการ
ท างานของการให้บริการ
ศึกษาดูงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error)    
-บุคลากรให้บริการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error)    
-ไมม่ีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน /ไม่ครบกระบวนการ  
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment  Error)  
-ห้องประชุมไม่เพียงพอและเหมาะสม จึงต้องมีการด าเนินการจองห้อง
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์  
-ปัจจัยด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ (Tools/Equipment  Error)  - 

ประเด็น2 ได้รับหนังสือ
ที่ไม่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาดูงาน 5 เรื่อง 

ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error)    
-บุคลากรที่เก่ียวข้องไม่ทราบขอบเขตในงานการรับศึกษาดูงาน 
ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error)    
-ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน /ไม่ครบกระบวนการ /ไม่ทราบขอบเขตการ
ให้บริการ 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment  Error)  
-ห้องประชุมไม่เพียงพอและเหมาะสม จึงต้องมีการด าเนินการจองห้อง
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์  
-ปัจจัยด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ (Tools/Equipment  Error) ได้แก่ - 

ประเด็น3 ผู้เข้ารับ
การศึกษาดูงานได้รับ
บริการที่ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error)    
-บุคลากรให้บริการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error)    
-ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน /ไม่ครบกระบวนการ  
-ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment  Error)  - 
-ปัจจัยด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ (Tools/Equipment  Error) - 

 
7.2 วิธีการที่เลือกใช้มาแก้ปัญหา   

 ปรับแก้ข้ันตอนการท างาน  
- โดยการประชุมทีมบุคลากร  
- จัดท า Flow chart การศึกษาดูงาน 

 ใช้เครื่องมือแบบไหนเก็บข้อมูลก่อนและหลัง 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- โปรแกรมการเก็บข้อมูลสถิติผู้มารับบริการของศูนย์ฝึกอบรม 

 จ านวนตัวอย่างที่ศึกษา 
- ผู้มาศึกษาดูงานที่สถาบันราชานุกูล 

 ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 
- พ.ย.57-ส.ค.58 
-  
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ตารางที่2 ประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา 
 

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์

ประเด็น1 ไม่มี
ระบบการท างาน
ของการให้บริการ
ศึกษาดูงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

-ประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
-ร่วมกันสร้างระบบการศึกษาดู
งานโดยร่วมทบทวน
กระบวนการ/วิธีการให้บริการ
ศึกษาดูงาน 

3 เดือน -มีระบบการศึกษาดูงาน
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
-บุคลากรที่เก่ียวข้องมี
ส่วนร่วมในการท าระบบ
การศึกษาดูงานร่วมกัน 

-มี Flow chart 
การศึกษาดูงาน 
-บุคลากรเข้า
ร่วมประชุมครบ 

ประเด็น2 ได้รับ
หนังสือที่ไม่
เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาดูงาน 5 
เรื่อง 

-แจ้งขอบเขตบริการไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 เดือน -หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบขอบเขตการ
ให้บริการของศูนย์
ฝึกอบรม 

-ไม่ได้รับหนังสือ
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการศูนย์
ฝึกอบรม 

ประเด็น3 ผู้เข้ารับ
การศึกษาดูงาน
ได้รับบริการที่ไม่
เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

-ประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
-ร่วมกันสร้างระบบการศึกษาดู
งานโดยร่วมทบทวน
กระบวนการ/วิธีการให้บริการ
ศึกษาดูงาน 

3 เดือน -ผู้เข้ารับบริการได้รับ
บริการศึกษาดูงานครบ
ทุกกระบวนการและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

-ผู้เข้ารับบริการ
ได้รับบริการ
ศึกษาดูงานครบ
ทุกกระบวนการ
และเป็น
มาตรฐาน
เดียวกัน 
-คะแนนความ
พึงพอใจไม่ต่ า
กว่าร้อยละ85 
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หลังปรับระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   Yes  หมายถึง ตอบตกลง 
              No,1 หมายถึง ไม่ได้ส่งเรื่องมาเพ่ือฝึกอบรม เช่น บริจาคสิ่งของ/งานจิตอาสา/ขอข้อมูลของสถาบันฯ/
ข้อเก็บข้อมูลการท าวิจัย 
              No,2 หมายถึง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันฯไม่อนุญาตให้เข้าศึกษาดูงาน 

 
 

 
 

Yes 

รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน/
ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติจากงานธุรการของสถาบัน 

เสนอหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรม 
ส่งเรื่องกลับไปยังงานธุรการ

สถาบันราชานุกูล 

ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
ท าหนังสือตอบกลับไปยัง

หน่วยงานต้นเรื่อง 

ปฐมนิเทศ 

ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจ 

ส่งผลการประเมินไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

No,1 

No,2 

Yes 
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7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแก้ปัญหา  
ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการ

แก้ปัญหา 
ข้อมูลหลังการ

แก้ปัญหา 
เปรียบเทียบผล 

(เพ่ิมข้ึน/ลดลง/เท่าเดิม) 
ระบบการศึกษา
ดูงาน 

-ผู้มารับบริการ
ศึกษาดูงานได้รับ
การปฐมนิเทศจาก
ศูนย์ฝึกอบรม 
100% 

-ผู้มารับบริการ
ศึกษาดูงานได้รับ
การปฐมนิเทศจาก
ศูนย์ฝึกอบรม 75% 

-ผู้มารับบริการศึกษาดู
งานได้รับการ
ปฐมนิเทศจากศูนย์
ฝึกอบรม 100% 

-ผู้มารับบริการศึกษาดู
งานได้รับการ
ปฐมนิเทศจากศูนย์
ฝึกอบรม เพิ่มข้ึน 

-ร้อยละความพึง
พอใจ 

- 91% 
( ต.ค.57-เม.ย.58) 

- 95% 
( พ.ค.58-ส.ค.58) 

-ร้อยละความพึงพอใจ 
เพ่ิมข้ึน 

-จ านวนการหนังสือ
ที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน
ฝึกอบรม 

- 5 เรื่อง - 0 เรื่อง -จ านวนการหนังสือที่
ไม่เก่ียวข้องกับงาน
ฝึกอบรม ลดลง 

 
8. บทเรียนที่ได้รับ :  

 ผู้ใช้บริการ เป็นผู้ที่ต้องการจะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันราชานุกูลซึ่งอาจจะมีท้ังคนท่ีรู้จักสถาบัน  
ราชานุกูลมาบ้างแล้วหรืออาจจะไม่เคยมารับบริการที่สถาบันราชานุกูลเลย ฉะนั้นการเตรียมข้อมูล
ความรู้ต่างๆ สถานที่ในการต้อนรับ การสร้างความประทับใจและการให้บริการที่ดี เป็นสิ่งที่ผู้มารับ
บริการควรจะได้รับ ซึ่งเราจะสามารถประเมินได้จากการสังเกตการมีส่วนร่วมขณะเข้า รับบริการศึกษา
ดูงาน การประเมินผลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่างๆ ท าให้เราได้มีโอกาสพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

 ระบบงาน  การจัดท าระบบงาน ควรให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและน าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 บุคลากรผู้ปฏิบัติ ควรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบงาน โรคต่างๆทางพัฒนาการเบื้องต้น ข้อมูล
การให้บริการของหน่วยงานภายในสถาบันราชานุกูลที่เป็นปัจจุบัน 

 
9. การติดต่อกับทีมงาน :  
นางสาวเบญจวรรณ ภูชัน หน่วยงาน  ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันราชานุกูล 
โทรศัพท์  02-2488900 ต่อ 70328  e-mail  giggs0711@hotmail.com 
 
10. คณะท างาน :   
 10.1 นางฉันทนา    พิกุลทอง  หัวหน้าทีม 
 10.2 นางสาวเสาวลักษณ์    ช่างสมบูรณ์  สมาชิก 
 10.3 นางสาววรรณนภา       เปรมปรีดา  สมาชิก 

10.4 นางสาริกา   แก้วน้ า   สมาชิก 
10.5 นางสาวเบญจวรรณ  ภูชัน   สมาชิก 
10.5 นางสุกัลยา   นุพินรัมย์  สมาชิก 


