
การพฒันารูปแบบและการกรอกข้อมูลด้วย GOOGLE FORM  
เพื่อใช้ในกระบวนการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ 

 บทน ำ 
         ตามทีค่ณะเทคนิคการแพทย์มีการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปรญิญาตรีเป็นประจ าทกุปี โดยในแต่ละปคีณะฯ มีการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปรญิญาตรีปีละ 2 ครั้ง คือ ระบบรับตรง และระบบ
กลาง (Admissions)  ซึ่งจากการด าเนินการที่ผ่านมา พบว่า การด าเนินการดังกล่าวใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างมาก  เนื่องจากมีหลายขั้นตอน และบางขั้นตอนใช้เวลามากในการด าเนินการ เช่น  การกรอกแบบส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้
เข้าสอบสัมภาษณ ์ซึง่เป็นขั้นตอนที่ตอ้งใช้เวลาในการด าเนินการมากที่สุด  ดงันั้น ในการด าเนินการระบบกลาง (Admissions) ที่ผ่านมา คณะฯ จึงได้น าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้กรอกข้อมูลของผู้ที่จะเข้าสัมภาษณ ์เพื่อลดระยะเวลาในการ
ด าเนินการ โดยการออกแบบระบบการกรอกข้อมูลดว้ย Google Form ในการนี้ คณะฯ ไดก้ าหนดให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กรอกข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์จากระบบ Online มาจากบา้น โดยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้ข้าสอบสัมภาษณ์
ด าเนินการกรอกข้อมูลตาม link ที่ก าหนดไว้ก่อนการสอบสัมภาษณ ์1 สัปดาห ์ ทั้งนี ้ ในการด าเนินการขัน้ตอนอื่นๆ ยังคงด าเนินการเหมือนเดิม ผลการทดสอบ พบว่า มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กรอกข้อมูลจากบ้านคิดเป็นร้อยละ 83.51 ของผู้
เข้าสอบสัมภาษณท์ั้งหมด และจากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ลดระยะเวลาในการด าเนินการของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตอ่คนเมื่อเปรียบเทียบกับระบบรับตรงในปีเดียวกัน คือ ในระบบรับตรงใช้ระยะเวลา 107.30 นาท/ีจ านวนผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ทั้งหมด และระบบกลาง (Admissions) ใช้ระยะเวลา 62.34 นาที/ จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด ตลอดจนระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์อยู่ในระดับมากที่สุด  
 วัตถุประสงค์    
        เพื่อการออกแบบกระบวนการการกรอกข้อมูลด้วย Google Form ในการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตร ี  คณะเทคนิคการแพทย ์  และเพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินการของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะเทคนิคการแพทย ์    

        วิเครำะห์ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  
           การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตร ี ประจ าปีการศึกษา 2559   ประกอบด้วย  ระบบรับตรง 
และระบบกลาง (Admissions)  มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี  

กชพร  พวงเพช็ร, เกวลิน นุ่นทอง, เบญจพล ส ำรำญถิ่น, เชวงศักดิ์  พัฒนผลไพบูลย์ และ อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์  
คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

ขอบเขตกำรวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย   

        เป็นการท าการศึกษาในการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตร ีประจ าปีการศึกษา 2559 คือ ระบบรับ
ตรง และระบบกลาง (Admissions)   

            จากการปรับกระบวนการสอบสัมภาษณ์ โดยลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลแบบส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ระบบกลาง (Admissions) โดยให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ กรอกข้อมูล Online มาก่อนล่วงหน้า โดยผลการ
ทดสอบ พบว่า มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กรอกข้อมูลจากบ้านคิดเป็นร้อยละ 83.51 ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด และจาก
การด าเนินการดังกล่าวท าให้ลดระยะเวลาในการด าเนินการของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต่อคนเมื่อเปรียบเทียบกับระบบรับตรง
ในปีเดียวกัน คือ ในระบบรับตรงใช้ระยะเวลา 107.30 นาที/จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด และระบบกลาง 
(Admissions) ใชร้ะยะเวลา 62.34 นาท/ี จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด ท าให้ลดระยะเวลาลงได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 (ทดสอบค่าสถิติโดยใช้   T-test)  
ดังรำยละเอียดตำรำงที่ 1 

ผลกำรด ำเนินกำร/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

           ออกแบบกระบวนกำรท ำงำน 
               จากการด าเนินการที่ผ่านมาจะมีขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอน และบางขั้นตอนใช้เวลามากในการด าเนินการ ดังนั้น                
ทางทีมผู้วิจัยจงึออกแบบกระบวนการด าเนินการเพ่ือที่จะพัฒนากระบวนการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายให้มีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด โดยมีการด าเนินการดังนี ้

ขั้นตอน 

ระยะเวลำเฉลี่ย/คน (จ ำนวนผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์
ทั้งหมด) ผลต่ำง 

(Admissions-รับตรง) 
รอบรับตรง รอบ Admissions 

รำยงำนตัว 0.03 0.18 0.15 
ตรวจสอบเอกสำร 0.23 0.23 0.00 
ช ำระเงิน 0.10 0.16 0.06 
กรอกข้อมูลห้องคอมฯ 32.44 5.14 -27.30 
ห้องสัมภำษณ์_รอตรวจสอบเอกสำร 20.22 8.02 -12.20 
ห้องสัมภำษณ์_ตรวจสอบเอกสำร 1.33 0.53 -0.80 
ห้องสัมภำษณ์_รอ+สัมภำษณ์แล้วเสร็จ 24.24 25.41 1.17 
ตรวจร่ำงกำย_ลงทะเบียนตรวจสุขภำพ 9.30 3.30 -6.00 
ตรวจร่ำงกำย_น ำปัสสำวะส่งตรวจ 3.40 2.36 -1.04 
ตรวจร่ำงกำย_วัดควำมดัน 1.33 1.26 -0.07 
ตรวจร่ำงกำย_ตรวจตำบอดสี 0.46 0.48 0.02 
ตรวจร่ำงกำย_พบแพทย์ 1.25 1.37 0.12 
ตรวจร่ำงกำย_เอกซเรย์ 10.46 11.36 0.90 

รวม 104.79 59.80 -44.99 
ระยะเวลำเฉลี่ย/จ ำนวนผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด 107.30 62.34 -44.96 

ตำรำงที่ 1 ตำรำงเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระยะเวลำแต่ละขัน้ตอน รอบรับตรงและรอบกลำง (Admissions) 
 

            ทดสอบสมมุติฐำน : จากการปรับกระบวนการสอบสัมภาษณ์ โดยลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลแบบส ารวจ
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบกลาง (Admissions) โดยให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ กรอกข้อมูล Online มาจาก
บ้านท าให้ลดระยะเวลาลงได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (ทดสอบค่าสถิติโดยใช้ T-test : tค านวณ (24.152) > tตาราง (3.3921)) 
 
              หลังจากการด าเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว พบว่า การให้ผู้ที่จะมาสัมภาษณ์เข้าไปกรอกข้อมูล online ก่อนท าให้
ลดระยะเวลาของการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตลอดจนในภาพรวมผู้เข้าสัมภาษณ์ และผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  ดังจะเห็นได้จาก
แบบสอบถามที่ได้รวบรวมความคิดเห็นที่ผู้เข้าสัมภาษณ์ และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการที่ดีของคณะฯ  และ
การเตรียมความพร้อมที่ดีของทุกฝ่าย  การท างานเป็นระบบ ทุกฝ่ายประสานงานได้ดีมากๆ  โดยพบว่า ผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในภาพรวม ดังนี ้  
 

ระบบ ระดับควำมพึงพอใจ 
รับตรง 4.74 
กลำง (Admissions) 4.76 

              จากการด าเนินการพบว่า ในการให้ผู้ที่จะมาสัมภาษณ์เข้าไปกรอกข้อมูล online ก่อนมาด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์ ท าให้ลดระยะเวลาของการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นระยะเวลา 44.96 
นาที/จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด ท าให้ทางประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีคาดว่าในการด าเนินการในปีการศึกษา 2560 จะน ารูปแบบนี้ไปใช้ในการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คือ ระบบรับตรง และระบบกลาง (Admissions) และน าผลประเมินดังกล่าวไปพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการต่อไปให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 

        2. กำรออกแบบ แบบส ำรวจในกำรกรอกข้อมูลด้วย GOOGLE FORM   
               ในการนี้ ทีมผู้วิจัยได้ออกแบบ “แบบส ารวจด้วย GOOGLE FORM” เพื่อใช้เก็บข้อมูลของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ฯ เช่น โรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษา สถานภาพครอบครัว 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ความสามารถพิเศษ รางวัลที่เคยได้รับ ตลอดจนส ารวจความต้องการการได้รับทุนสนับสนุน เป็นต้น และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  ทั้งนี้ ทีมผู้วิจัยได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ เพื่อจัดท าระบบ
สารสนเทศให้แก่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าไปกรอกข้อมูล ดังตัวอย่างแบบส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าสัมภาษณ์ ระบบกลาง  
(Admissions) สาขาเทคนิคการแพทย์ และตัวอย่างแบบส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าสัมภาษณ์ ระบบกลาง  (Admissions) สาขา
รังสีเทคนิค 

 แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

        1. ทดสอบจับเวลำในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอนในระบบรับตรง  
              จากการศึกษา/วิเคราะห์ขั้นตอนระบบงานเดิม พบว่า ในการด าเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มีการ
ด าเนินการหลายขั้นตอน ท าให้ในการด าเนินการดังกล่าวใช้เวลาในการด าเนินการมากในปีที่ผ่านๆ มา  ดังนั้น ทีมผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบกระบวนการทดสอบโดยในระบบรับตรง ได้มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละชุดท าการทดสอบจับเวลาในการ
ด าเนินการขั้นตอนแต่ละจุดตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย โดยในการด าเนินการในระบบรับตรง พบว่า ในการด าเนินการกรอก
ข้อมูลในห้องคอมพิวเตอร์ ใช้ระยะเวลามากที่สุด โดยใช้เวลา 32.44 นาที ท าให้ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ในระบบกลาง (Admissions) ทางทีมผู้วิจัยจึงได้เปลี่ยนกระบวนการท างาน โดยให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กรอกข้อมูลที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์จากระบบ Online มาจากบ้าน โดยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ด าเนินการกรอกข้อมูลตาม link 
ที่ก าหนดไว้ก่อนการสอบสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์  ทั้งนี้ ในการด าเนินการขั้นตอนอื่นๆ ยังคงด าเนินการเหมือนเดิม 


