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1. บทสรุปของผูบ้ริหาร 
แนวปฏิบัติที่ดีของธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ 

1) การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้พิจารณาความ 
ต้องการจากเสียงของผู้รับบริการเป็นหลัก และนํามาปรับปรุงการทํางานอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวความคิดลีน(Lean 
Thinking) ซึ่งเป็นการนําแนวคิดด้านการบริหารมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว  

2) การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ฯ ได้นําหลักการบริหารต่างๆมาใช้ร่วมกัน อาทิ วงจรคุณภาพ PDCA,  
หลักการ E.C.R.S. และระบบ Just – in –timeเพ่ือให้การปรับปรุงงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3) ผลสมัฤทธ์ิของการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ฯ ทําให้สามารถลดงบประมาณ, ลดขั้นตอนการทํางาน 
ของอาจารย์, ลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์, ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บสายพันธ์ุ, ลดอัตราการตายของสายพันธ์ุ
จุลินทรีย์, เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มคีวามชํานาญเฉพาะด้าน และให้บริการสายพันธ์ุกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4) องค์ความรู้ที่ได้จากการทํางานได้ทําการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการของ 
“Knowledge Management” เป็นการนําความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งองค์ความรู้น้ันได้มาจาก
การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Identification) และ การรวบรวมความรู้ (Knowledge Acquisition) มาเปลี่ยนให้
เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางตรง (Knowledge  Sharing) ให้กับ
นิสิตและบุคลากร นอกจากน้ีมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge  Storage) ในรูปแบบคู่มือการเก็บ
รักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ 
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3. มุ่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
2.7 รางวัลและประกาศนียบัตรทีเ่คยได้รับของธนาคารสายพันธุ์จุลนิทรีย์ 

1) รางวัลผลงานคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี จากโครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน 
ประจําปี 2560 รับรางวัลในงานสถาปนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนครวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (ดังภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 2: การรับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

 
2) รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนางานประจํา เรื่องการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ด้วยแนวความคิด 

ลีนในงานมหกรรมการนําเสนอผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจํา ครั้งที่ 2 จากที่ประชุมสภาข้าราช การ 
พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-28 
กรกฎาคม 2560 (ดังภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 3: การรับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนางานประจํา เรื่องการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรย์ีด้วยแนวความคิด

ลีนในงานมหกรรมการนําเสนอผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจํา ครั้งที่ 2 
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3) รางวัลคุณภาพระดับ “ดีเย่ียม” ด้านการปรับปรุงการปฏิบัติงาน จากการประกวดรางวัล 
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 จากผลงานวิจัยเรื่อง "การให้บริการธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ด้วย
แนวความคิดลีน" ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ภาพที่ 4) 
 

 
ภาพที่ 4: การรับรางวัลคุณภาพระดับ “ดีเย่ียม” ด้านการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
จากการประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 

 
4) รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยยอดเย่ียม เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวความคิดลีนในการจดัต้ังธนาคาร 

สายพันธ์ุจุลินทรีย์ในการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทยครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ(ดังภาพที่ 5) 

 
ภาพที่ 5: การรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยยอดเย่ียม ในการประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทยครั้งที ่2  

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
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3. การเรียนรูค้วามต้องการและความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการท่ีนาํเสนอ"     
  3.1 ลูกคา้ของกระบวนการท่ีนําเสนอ 
  ลูกค้าของกระบวนการท่ีนําเสนอนี้คือ อาจารย์และนิสิตทีต้่องใช้สายพันธ์ุจุลินทรีย์ในการทําเทคนิคการวิจัย 
และงานวิจัยต่างๆ 
  3.2 วิธีการเรยีนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลกูค้า 
  วิธีการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าน้ันมีที่มาจากทีค่ณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนครได้เปิดการเรียนการสอนใน
รายวิชาทางด้านจุลชีววิทยา ได้แก่จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ, จุลชีววิทยาอาหาร, จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
อาหารภาคปฏิบัติการ, เทคโนโลยีของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และเทคนิคการวิจัย นอกจากน้ีห้องปฏิบัติการยังรองรับ
การทํางานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้สายพันธ์ุจุลินทรีย์อ้างอิงชนิดต่างๆ 

การศึกษาและการวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาต้องอาศัยเช้ือจุลินทรีย์ที่บรสิุทธ์ิ (pure culture) และมลีักษณะ 
คงที่ ไม่เกิดการปนเป้ือนจากเช้ืออ่ืน และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือตายไป (สมบูรณ์, 2553)  ดังน้ันการเก็บ
รักษาเช้ือจุลินทรีย์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเน่ืองจากเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นเช้ืออ้างอิง  (reference 
cultures)  ต้องใช้เป็นเช้ือมาตรฐานสําหรับการทดสอบใช้ในการควบคุมคุณภาพของอาหารเลี้ยงเช้ือ  และในการทํา
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (method validation)   เช้ือจุลินทรีย์เหล่าน้ีต้องมีคุณสมบัติคงที่ จากการ
วิเคราะห์ปัญหาในการใช้สายพันธ์ุจุลินทรีย์ทั้งด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย พบว่ามีปัญหาเก่ียวกับการเก็บรักษา
สายพันธ์ุจุลินทรีย์, พ้ืนที่ในการจัดเก็บซึ่งมีอย่างจํากัด, ความซ้ําซ้อนของการจัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์จากหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งทําให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ และเวลาในการทําเรือ่งจัดซื้อรวมถึงการเสียเวลาในการศึกษาระเบียบ
ในการจัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์ของคณาจารย์และนักวิจัย, การมอบหมายให้นิสิตเทคนิควิจัยเป็นผู้เก็บรักษาสายพันธ์ุ ซึ่ง
เมื่อนิสิตจบการศึกษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ดังกล่าวจึงไม่มีผู้ดูแลทําให้เช้ือจุลินทรีย์ตายหรอืกลายพันธ์ุ ด้วยปัญหาเหล่าน้ีจึง
ทําให้ผู้วิจัยมแีนวความคิดในการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ด้วยแนวความคิดลีน 
 การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ได้ใช้แนวความคิดลีน (Lean Thinking) เป็นการเปลี่ยนจากความสูญเปล่า 
(waste) ให้เป็นคุณค่า (Value) ในมุมมองของผู้รับบริการ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ ซึ่งแนวความคิด
ลีนไม่ใช่เรื่องของการทํางานให้หนักขึ้นหรือเร็วขึ้น แต่เป็นการค้นหาความสูญเปล่าและเปลี่ยนให้เป็นคุณค่าที่ผู้รับบริการ
ของเราต้องการ (Kiran D.R., 2017) มีการนําแนวความคิดลีนมาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ อาทิ การลดระยะเวลาใน
การทํางานและลดความสูญเปล่าของระบบการทํางานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจของหน่วยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริกา (Benjamin et al., 2015)ภาควิชาการจัดการและระบบ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมสซรูี ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ประยุกต์ใช้ระบบลีนร่วมกับระบบต่างๆเช่น ระบบดึง 
(Pull system), ระบบ Just-in-time (JIT), single piece flow, Kaisenและ kambanเพ่ือเป็นโมเดลปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนแนวคิดลีน(Gadreet al.,2011) 

การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยแนวความคิดลีน
(Lean Thinking) เป็นการนําแนวคิดด้านการบริหารมาผนวกกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์มาผสมผสานอย่างลงตัว เป็น
การเปล่ียนจากความสูญเปล่า (waste) ให้เป็นคุณค่า (Value) ในมุมมองของผู้รับบริการ และมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ เป็นการพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์
งานตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่ได้ทําหลังจากการดําเนินงานในแต่ละปีการศึกษา เมื่อพบปัญหาจึงได้ใช้แนวคิดลีน
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(Lean Thinking)ร่วมกับการใช้เครื่องมือต่างๆตามหลักการของ E.C.R.S. และระบบ Just – in –timeมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว  ซึ่งเมื่อได้แก้ไขปัญหาแล้วส่งผลให้กระบวนการทํางานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีการใช้ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า, ลดระยะเวลาในการทํางาน, ลดงบประมาณในการจัดซื้อสารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือซึ่ง
ใช้ชนิดเดียวกันแต่ปริมาณน้อย, ลดความสูญเสียเน่ืองจากการตายและการกลายพันธ์ุของสายพันธ์ุจุลินทรีย์, ลดความ
ซ้ําซ้อนในการจัดซื้อสายพันธ์ุชนิดเดียวกัน, ลดพ้ืนที่ในการเก็บรักษาสายพันธ์ุ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้
สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโนบายของคณะฯ  

การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
1) เพ่ือให้บริการเก่ียวกับสายพันธ์ุจุลินทรีย์แบบครบวงจร ต้ังแต่การจัดซื้อ, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 

ต่างๆ, การเพาะเลี้ยงสายพันธ์ุ, การเก็บรักษาสายพันธ์ุในระยะสั้น และระยะยาว, การทําหนังสือขอใช้สายพันธ์ุจุลินทรีย์ 
2) เพ่ือรวบรวม และเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่ใช้ในงานการเรียนการสอนและงานวิจัย 
3) เพ่ือให้บริการสายพันธ์ุจุลินทรีย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิต และบุคลากรรวมท้ังจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

3.3 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
ความต้องการและความคาดหวังของอาจารย์และนิสิต คือการมีศูนย์กลางการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์แบบ

ครบวงจร วงจร ต้ังแต่การจัดซื้อ, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ, การเพาะเลี้ยงสายพันธ์ุ, การเก็บรักษาสาย
พันธ์ุในระยะสั้น และระยะยาว, การทําหนังสือขอใช้สายพันธ์ุจุลินทรีย์ 

3.4 ดัชนีชี้วัดคุณภาพของการจัดต้ังธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ 
1) สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเลี้ยงเช้ือและสารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาสายพันธ์ุ 

จุลินทรีย์และสามารถลดงบประมาณในการซื้อเช้ือซ้ําได้ 
2) สามารถลดขั้นตอนและภาระการทํางานของอาจารย์ด้านสายพันธ์ุจุลินทรีย์ได้ โดยทําการคํานวณ 

เวลาการทํางานของอาจารย์เดิม เทียบกับหลังการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ 
 3)  สามารถลดเวลาในการถ่ายเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์ได้ 
 4)  สามารถลดอัตราการตายของสายพันธ์ุจุลินทรีย์ได้ 
 5) สามารถลดพ้ืนที่การจัดเก็บสายพันธ์ุจุลินทรีย์ได้ 
 6) ความพึงพอใจของผู้รับบริการธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์>3.51 
 7) มีการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 8)มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ 

4. กระบวนการและวิธปีฏิบัติในอดีต 
การปฏิบัติงานด้านสายพันธ์ุจุลินทรีย์ในแบบเดิม อาจารย์จะเป็นผู้ดําเนินการเองทั้งหมดต้ังแต่ศึกษากฎระเบียบ,  

จัดซื้อสายพันธ์ุจากหน่วยงานภาครัฐ, การถ่ายเลี้ยงเช้ือจากหลอด ampule, การสอนนิสิตในเก็บรักษาสายพันธ์ุ และทํา
การเก็บรักษาแบบระยะสั้น ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 16 ช่ัวโมง และทุกขั้นตอนอาจารย์เป็นผู้ดําเนินการเองทั้งหมด 5 ขั้นตอน 
(ดังภาพที่ 6) 
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5.1 การค้นหาคุณค่า (Define value) 
เป็นการค้นหาคุณค่าโดยพิจารณาจากเสียงของผู้รับบริการเป็นหลัก ทําการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 

ผู้รับบริการซึ่งได้แก่อาจารย์, นักวิจัย ทําให้ทราบว่าการจัดการด้านเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์เป็นสิง่ที่ผู้รับบริการ
ต้องการ  

5.2 การจัดทําผังสายธารคณุคา่ (Value stream mapping) 
จัดทําผังสายธารคุณค่า เพ่ือทราบถึงสถานะปัจจุบันของกระบวนการทํางานทั้งหมด ทําการระบุปัญหา
วิเคราะห์ 

สาเหตุของปัญหา หรือสาเหตุที่ทําให้เกิดความสูญเปล่าในแต่ละกระบวนการและนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนากระแส
คุณค่าในขั้นตอนถัดไป ซึ่งเมื่อทําการเขียนแผนผังการทาํงานทั้งหมดจะเห็นได้ว่าวิธีการทํางานที่ผ่านมา อาจารย์จะต้อง
ทํางานทั้งหมดด้วยตนเอง ทั้งการจัดทําเอกสารจนกระทั่งสอนนิสิตในทีป่รึกษาในการเก็บรักษาเช้ือ ดังภาพที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 : ผังสายธารคุณค่า (Value stream mapping) ของการดําเนินการเรื่องสายพันธ์ุจุลินทรีย์แบบเดิม 

5.3 การออกแบบวิธีการดําเนนิงานใหม่ (Create Flow) 
ทําการวางแผนและดําเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแผนภาพกระแสคุณค่าอนาคต (Future Value  

Stream Mapping) โดยพิจารณากิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าและเป็นความสูญเปล่าในทุกขั้นตอนจากภาพกระแสคุณค่าที่
สร้างขึ้น และสร้างเป็น Flow การดําเนินงานใหม่ โดยใช้หลักการ E.C.S.R.ได้แก่  

1) การกําจัด (Eliminate)   
เป็นการกําจัดวิธีการทํางานเดิมที่อาจารย์ต้องทํางานเองทั้งหมดให้หมดไป(ดังภาพที่ 9) 

2) การรวมกัน (Combine)  
เป็นการรวมการทํางานด้านการจัดการสายพันธ์ุจุลินทรีย์ไว้ภายใต้ธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ 

อาจารย์และนักวิจัยศึกษาข้อกําหนด
ในการจัดซ้ือสายพันธ์ุจุลินทรีย์ 

ทําเร่ืองจัดซ้ือสายพันธ์ุ 

การต่อเชื้อจาก ampule 

สอนนิสิตเก็บรักษาสายพันธ์ุแบบ
ระยะสั้น 

1. อาจารย์ต้องใช้เวลาศึกษาข้อกําหนด และเอกสารในการขอซ้ือสายพันธ์ุ 
2. หากไม่ชํานาญในเรื่องเอกสารจะทําให้เกิดความล่าช้า  
3. เกิดความซํ้าซ้อนในการซ้ือสายพันธ์ุ  

1.อาจารย์ต้องจัดซ้ืออาหารเลี้ยงเชื้อทุกชนิดเอง ซ่ึงใช้ในปริมาณน้อย 
2.อาจารย์ต้องเสียเวลามาสอนนิสิตต่อเชื้อจาก ampule  
3. หากไม่ชํานาญจะทําให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อท่ีไม่ต้องการ ต้องจัดซ้ือสาย
พันธ์ุใหม่ 

สายธารคุณค่า 
 (Value stream mapping) 

การวิเคราะห์สายธารคุณค่า (Value stream mapping) 
และระบุความสูญเปล่า (waste) ในแต่ละขั้นตอน 

1. ใช้พ้ืนท่ีในการเก็บรักษามาก 
2. ต้องทําการเปลี่ยนถ่ายอาหารเลี้ยงเชื้อทําให้เกิดการกลายพันธ์ุได้ง่าย 
3. เม่ือนิสิตจบการศึกษา สายพันธ์ุไม่มีผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ทําให้เชื้อตาย 
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3) การทําให้ง่าย (Simplify)   
เป็นการทํางานของอาจารย์ที่ง่ายขึ้น เพียงแค่บอกช่ือเช้ือที่ต้องการผ่านทางอีเมลล์,ไลน์ หรือโทรศัพท์ส่วนตัวได้
ที่โต๊ะทํางานหรือที่บ้านใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที 

4) การจัดใหม่ (Rearrange)  
เป็นการออกแบบวิธีการทํางานใหม่และทําให้การทํางานง่ายขึ้นโดยการรวมบริการไว้ที่จุดๆเดียว (one stop  

service)  (ดังภาพที่ 10) 

 
ภาพที่ 9 : การกําจัด (Eliminate) วิธีการทํางานแบบเดิม 

 

 
ภาพที่ 10 : การวางแผนจัดขั้นตอนการทํางานใหม่ โดยการรวมกัน (Combine), การทําให้ง่าย (Simplify) 

และการจัดใหม่ (Rearrange) 
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5.4 การใช้ระบบ Just – in –time 
เป็นการใช้เครื่องมือเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้ “ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 

(Just In Time)” ซึ่งจะเตรียมเช้ือให้กับผู้รับบริการเฉพาะสายพันธ์ุที่มีความต้องการใช้ตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
ต้ังแต่ต้นเป็นการขจัดการรอคอยของผู้รับบริการ ทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และจัดทําหลอดเช้ือเก็บรักษาทดแทน
หลอดเช้ือที่ใช้ไปเพ่ือให้มีสตอคเช้ือในปริมาณเท่าเดิม พร้อมสําหรับการให้บริการในครั้งต่อไป โดยมีขั้นตอนการทํางาน
ดังภาพที่ 11และ 12 

 จากการใช้ระบบ Just – in –time ส่งผลใหร้ะดับความพึงพอใจในด้านความสะดวกต่อการรับบริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.44) และด้านความรวดเร็วต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) 
 

 
ภาพที่ 11 : ขั้นตอนการทํางานของธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ 

 
ภาพที่ 12 : ขั้นตอนการทํางานของธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ (ต่อ) 
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5.5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามกระแสคณุคา่อย่างต่อเนื่อง (Persuit Perfection) 
จากการพิจารณาข้อเสนอแนะที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

พบว่ามีข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุดคือ ธนาคารสายพันธ์ุควรมีจุลินทรีย์ทีม่ีความหลากหลาย เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองกับความต้องการของการเรียนการสอนและงานวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้วิจัยจึงได้นําข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการเสนอผู้บริหารคณะฯ เพ่ือจัดทําแผนในการจัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์ให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

 
6.  การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการทํางาน และประโยชนท์ี่ได้รบั 

1. การลดงบประมาณ 
1.1 ลดงบประมาณในการซ้ือสารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือ 

ธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารคณะฯ ให้ใช้อาหารเลี้ยงเช้ือ,  
สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ เพ่ือเก็บรักษาสายพันธ์ุ ทําให้คณาจารย์ไม่ต้องจัดซื้ออาหารเลี้ยงเช้ือ หรือ
สารเคมี ซึ่งใช้ในปริมาณน้อย แต่หากต้องซื้อทุกคนและแยกซื้อจะทําให้เกิดความสิ้นเปลืองเป็นอย่างมากซึ่งหากอาจารย์
และนักวิจัยจะต้องจัดซื้อมาเองทุกคนจะมีมูลค่ารวม 30,226 บาท  

1.2 ลดงบประมาณในการซ้ือเชือ้ซํ้า 
ธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์จัดต้ังเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสายพันธ์ุจุลินทรีย์ทั้งการเรียนการ 

สอนและงานวิจัย ซึ่งเมื่อคณาจารย์และนักวิจัยต้องการใช้สายพันธ์ุใดๆ ที่มีอยู่ในธนาคารอยู่แล้วสามารถขอรับบริการได้
เป็นการลดความซ้ําซ้อนในการจัดซื้อและลดอัตราการตายของสายพันธ์ุจุลินทรีย์คิดเป็นจํานวนเงิน 32,665 บาท  

รวมการลดงบประมาณเม่ือจัดต้ังธนาคารฯ มาเป็นเวลา 1 ปี รวม 62,891 บาท 
 

2. การลดขัน้ตอนการทํางาน 
2.1 ลดขั้นตอนการทํางานของอาจารย์ 

ลดเวลาที่ใช้ศึกษากฎระเบียบในการจัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์ของคณาจารย์ในการติดต่อประสานงาน 
กับหน่วยงานที่ให้บริการเช้ือจุลินทรีย์มีข้อกําหนด และเอกสารที่ใช้แตกต่างกันคณาจารย์และนักวิจัยจะต้องเสียเวลา
ศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวหากทําเอกสารผดิหรือส่งไม่ครบทําให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ เมื่อจดัต้ังธนาคารสายพันธ์ุ
จุลินทรีย์แล้วนักวิทยาศาสตร์มีความเช่ียวชาญในการจัดทําเอกสารและการติดต่อประสานงาน ทําให้คณาจารย์และ
นักวิจัยไม่เสียเวลาในการศึกษากฎระเบียบในการจัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์และลดความล่าช้าจากความผิดพลาดได้ 

2.2 ลดภาระงานของคณาจารย์ 
ซึ่งก่อนการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรย์ีอาจารย์จะต้องสอนวิธีการถ่ายเลี้ยงเช้ือให้นิสิตในที ่

ปรึกษา, วิธีการจัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์ และวางแผนการเก็บรักษาสายพันธ์ุเอง แต่เมื่อจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุแล้ว 
นักวิทยาศาสตร์ได้ทําหน้าที่ดังกล่าวแทนคณาจารย์ เป็นการลดภาระงานของอาจารย์  

จากการปฏิบัติงานแบบใหม่ทาํให้ขั้นตอนการทํางานของอาจารย์ลดลงจาก 5 ขั้นตอนใช้เวลา 16  
ช่ัวโมง เหลือเพียง 1 ขั้นตอน และใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่าน้ัน 

2.3 ลดระยะเวลารวมในการทํางานด้านสายพันธุ์จุลนิทรีย์ 
จากความชํานาญของนักวิทยาศาสตร์ในการทํางานด้านเอกสาร และการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรย์ีใน 

ห้องปฏิบัติการ ทําใหส้ามารถลดระยะเวลาการทํางานลง จาก 16 ช่ัวโมง เหลือเพียง 2 ช่ัวโมง (ดังภาพที่ 13) 
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ภาพที่ 13: สภาพการปฏิบัติงานด้านสายพันธ์ุจุลินทรีย์ในแบบใหม่หลังการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ 

 
2.4 ลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 

จากการเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์จากแบบระยะสั้น เป็นแบบระยะยาวน้ัน  
เป็นการลดขั้นตอนการถ่ายเล้ียงเช้ือจุลินทรีย์จาก 12 ครั้งต่อปีเหลือเพียง 2 ครั้งต่อปีหรือลดความถ่ีในการการถ่ายเลี้ยง
เช้ือลง 83.33% และยังเป็นการลดการกลายพันธ์ุอีกด้วย 

3. การลดอัตราการตายของสายพันธุ์จุลนิทรย์ี 
ก่อนการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์อาจารย์ได้มอบหมายให้นิสิตเทคนิควิจัยช้ันปีที่ 4 เป็นผู้เก็บ 

รักษาสายพันธ์ุต่างๆ เมื่อนิสิตจบการศึกษาทาํให้ไม่มีผู้ดูแลอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เช้ือจุลนิทรีย์ตายทําให้เมื่อต้องทํางาน
วิจัยอีกคร้ัง อาจารย์จะต้องจัดซื้อจุลินทรีย์ใหม่ทําใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาในการจัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์เมื่อ
จัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ซึ่งมแีผนในการถ่ายเลี้ยงเช้ือทุกสายพันธ์ุ และทําตามแผนที่วางไว้ ทาํให้อัตราการตาย
ของสายพันธ์ุจุลินทรีย์ลดลงจาก 100% เหลือ 0 % 

4. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 
นักวิทยาศาสตร์ได้รับการฝึกอบรม และสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควบคุม สาขาจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค นอกจากน้ีการดําเนินงานของธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรย์ียัง
ก่อให้เกิดทักษะ ความชํานาญ และองค์ความรู้เก่ียวกับการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรย์ีที่สามารถถ่ายทอดไปยังนิสิตและ
บุคลากรได้  

5. การลดพื้นที่การจัดเก็บสายพันธุ ์
การจัดเก็บแบบระยะสั้นในอาหารเลี้ยงเช้ือแบบเอียง และในจานอาหารเลี้ยงเช้ือจํานวน 37 สายพันธ์ุ 

จะต้องใช้พ้ืนที่ในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส 10,767 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่หากเก็บรักษาระยะยาวในหลอด cryovialที่  -
20 องศาเซลเซียสจะใช้พ้ืนทีเ่พียง 937.95 ลูกบาศก์เซนติเมตรสามารถลดพ้ืนที่การเก็บรักษาลง 11.5 เท่า 
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6. การนําไปใช้ประโยชนท์ั้งภายในและภายนอก 
สถิติการใช้บริการธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรย์ี แบ่งออกเป็น 
6.1 อาจารย์และนสิิตภายในมหาวิทยาลัย 

มีสถิติการใช้บริการทั้งสิ้น 137 ครั้ง แบ่งออกเป็นการขอใช้โดยเจ้าของสายพันธ์ุ 74 ครั้ง และการขอ 
ยืมใช้สายพันธ์ุ 63 ครั้ง 

6.2 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภายนอกขอรับบริการสายพันธ์ุเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการวิจัยจํานวน 5 ครั้ง 

ได้แก่ โรงเรียนธาตุนารายณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพังโคน, ศูนย์การศึกษาและพัฒนาภูพาน 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริและมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

7. การส่งเสริมกระจายความรู ้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงาน 
เมื่อทําการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรย์ีสําเร็จแล้วและดําเนินการครบ 1 ปี มีการสั่งสมองค์ความรู้ต่างๆ  

เก่ียวกับการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว เทคนิคต่างๆท่ีได้พัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน 
จึงได้ทําการจัดการองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการ “Knowledge Management” เป็นการนําความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งองค์ความรู้น้ันได้มาจากการวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Identification) และ การ
รวบรวมความรู้ (Knowledge Acquisition) มาเปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางตรง (Knowledge  Sharing) ให้กับนิสิตและบุคลากร นอกจากน้ีมีการจัดเก็บองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ (Knowledge  Storage) ในรูปแบบคู่มือการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ ซึ่งนิสิตและบุคลากรที่สนใจ
องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้น้ีได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับดังน้ี 

1. อาจารย์ประจําวิชา  ได้เปิดโอกาสให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรโดยให้ความรู้กับนิสิตเทคนิคการ 
วิจัย, จุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ 

2. ผู้บริหารระดับวิทยาเขต ได้สนับสนุนทุนการทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการทํางานวิจัยใน 
หัวข้อเรื่อง “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ในโครงการธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์” 
และสนับสนุนให้ทําการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว 

3. ผู้บริหารระดับคณะ ได้สนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับประเทศ โดยการนําเสนอผลงานเรื่อง การ 
จัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ด้วยแนวความคิดลีน ในงานมหกรรมการนําเสนอผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนา
งานประจํา ครั้งที่ 2 จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

ซึ่งเมื่อนิสิตได้นําองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ (Knowledge Utilization) เกิดเสียงสะท้อนกลับและ
ข้อเสนอแนะมายังนักวิทยาศาสตร์ นํามาสู่การปรับปรุงการทํางานและพัฒนาองค์ความรู้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  (ดังภาพ
ที่ 14) 
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8. การป

เมื่อดํ
ทําการประเมิน
ส่วนที่ 1 : ขอ้

1) ผู้
1
1
1
1

2) ง
1
1

 

ภาพที่ 14

ประเมินผลคว
ําเนินโครงการ
นผลความพึงพ
อมูลทั่วไป 
ผูก้รอกแบบสอ
1.1 อาจารย์  
1.2 บุคลากร  
1.3 นิสิต      
1.4 หน่วยงาน

 
านบริการที่ข

1.1 สายพั
1.2 เก็บรั

 
 
 
 
 
 
 

: โมเดลกระบ

วามพึงพอใจข
รธนาคารสาย
พอใจของผู้รับ

อบถาม 
    
      
  
นภายนอกมหา

อรับบริการ   
พันธ์ุจุลินทรีย์ 
ักษาสายพันธ์ุ

 

บวนการจัดกา

ของผูร้ับบรกิา
ยพันธ์ุจุลินทรยี
บบริการซึ่งผล

จํานวน  7
จํานวน 2
จํานวน 3

าวิทยาลัย   จํ

    
  จ
ธ์จุลินทรีย์ จ
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7.  ความท้าทายต่อไป 

ทําการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผุ้รับบริการธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ และหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขดังน้ี 
7.1 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพื่อพัฒนาการให้บริการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ 
1) การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ ทําให้มีความสะดวกต่อการทํางานมากย่ิงขึ้น ขอให้ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆ 
2) ต้องการให้จัดทําเวปไซด์ของธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ เพ่ือให้สะดวกต่อการขอรับบริการมากขึ้น 
3) ธนาคารน้ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืนๆเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งที่จะให้บริการภาครัฐบาลเป็นอย่างดี 
4) เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก ได้รับคําแนะนําการต่อเช้ือเป็นอย่างดี 
5) ธนาคารฯ ควรมีจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของการเรียนการ

สอนและงานวิจัย 
6) ดีอยู่แล้วค่ะ ถ้าหากธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์สามารถมีเช้ือมาตรฐานมาให้บริการแก่นักวิจัยจะดีมากๆเลย 

อาจจะไม่ให้ฟรีแต่ขายในราคาย่อมเยากว่าหน่วยงานอ่ืน แต่ที่ทําอยู่ดีมากๆแล้วค่ะ ขอให้บริการอย่างน้ีต่อไป
เรื่อยๆนะคะ 

7) เป็นการบริการที่มีประโยชน์ทั้งด้านการวิจัยและการเรียนการสอนอย่างย่ิง หากมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนของ
เช้ือจุลินทรีย์ที่หลากหลายมากขึ้นและเพ่ิมเติมบริการขยายเช้ือพันธ์ุให้แก่ผู้ขอใช้บริการจะดีย่ิงขึ้น 

8) อยากให้พัฒนาเช้ือในกลุ่มที่มีผลต่อเศรษฐกิจ เช่นการหมักแอลกอฮอล์ ,สาระสําคัญที่ต้องการทางพืชและสัตว์ 
7.2 วิธีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

1. จากข้อเสนอแนะดังกล่าว จึงได้จัดทําการรายงานไปยังคณะฯ เพ่ือของบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดซื้อ 
สายพันธ์ุจุลินทรีย์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

2. ทําการคัดแยกเช้ือที่ยังมีความต้องการใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย เช่นคัดแยกเช้ือ  
Enterobacteraerogenes, Escherichia coliและ Vibrio parahaemolyticusจากตัวอย่างอาหารเองเพ่ือเก็บเป็น
สายพันธ์ุไว้ใช้ในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร, จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร และเทคนิคการวิจัย 

7.3 การทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการให้บริการสายพนัธุ์จุลินทรีย์ 
จากการดําเนินงานของธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์มาเป็นเวลา 1 ปี ( 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 

2560 ) พบว่าในการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ในระยะยาวนั้น ชนิดและความเข้มข้นของสารป้องกันความเย็น 
(cryoprotectant) มีผลต่อระยะเวลาการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ จึงได้ขอทุนวิจัยจากกองบริหารงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อ
การเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ในโครงการธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ และได้รับอนุมัติทุนวิจัยในเดือนพฤษภาคม 2560 
หากผลงานวิจัยดังกล่าวแล้วเสร็จจะทําให้ทราบความเข้มข้นของสารป้องกันความเย็น (cryoprotective agent) ที่
เหมาะสมต่ออายุการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์แต่ละสายพันธ์ุในธนาคารเช้ือจุลินทรีย์ และทราบถึงอัตราการรอดชีวิต
ของเช้ือ จุลินทรีย์แต่ละสายพันธ์ุหลังการเก็บรักษาภายใต้สภาวะแช่เยือกแข็ง (-20 องศาเซลเซียส) ในความเข้มข้น
ของสารป้องกันความเย็น (cryoprotective agent) ที่แตกต่างกัน เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานในการเก็บรักษาสายพันธ์ุ
จุลินทรีย์ต่อไป 
 ในเดือนเมษายน 2561 ยังได้รับทุนวิจัยต่อเน่ืองเป็นปีที่สองจากกองบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง “การศึกษาความเข้มขน้ที่เหมาะสมของ
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สารป้องกันความเย็นที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียสต่อการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรย์ีในโครงการธนาคารสายพันธ์ุ
จุลินทรีย์” ซึ่งจะสามารถเก็บรักษาสายพันธ์ุได้นานมากย่ิงขึ้น 

8. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข 
  การดําเนินการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ในเบ้ืองต้นได้ทําเรื่องขออนุมัติจัดต้ังและใช้งบประมาณในการ 

จัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์ให้ครอบคลุมการทํางานวิจัยของคณาจารย์ อีกทัง้ของบประมาณในการจัดซื้ออาหารเลี้ยงเช้ือ
และสารเคมีเพ่ือจัดเก็บสายพันธ์ุจุลินทรีย์โดยเฉพาะ แต่ไมไ่ด้รับการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวเน่ืองจากอยู่นอก
แผนการดําเนินงานของคณะฯ ในขณะนั้น แต่ให้ใช้อาหารเลี้ยงเช้ือ และอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในห้องปฏิบัติการ 
   จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวจึงคิดแนวทางแก้ไขโดย  

1) เปลี่ยนแนวคิดจากการจัดซื้อสายพันธ์ุให้เพียงพอต่อความต้องการเป็นการเก็บรวบรวมสายพันธ์ุของ
คณาจารย์ที่จัดซื้อมาแล้ว ใหค้งอยู่และไม่กลายพันธ์ุ 

2) ใช้อาหารเลี้ยงเช้ือและสารเคมีที่มีในห้องปฏิบัติการ และจากการเก็บสถิติการใช้อาหารเลี้ยงเช้ือและ
สารเคมี พบว่าใช้ในปริมาณทีน้่อยมากซึ่งหากคณาจารย์ทุกท่านจัดซื้อท่านจะเกิดความซ้ําซ้อน 

9.  ปัจจัยแห่งความสําเร็จและความย่ังยืน 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้ธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ประสบผลสําเร็จในการจัดต้ังคือการให้การสนับสนุนอาหารเลี้ยงเช้ือ 

สารเคมีรวมถึงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากทางคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนอกจากนี้ยังได้รับทุนวิจัย
จากกองบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เพ่ือพัฒนาวิธีการเก็บรักษาสายพันธ์ุที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และ -70 องศาเซลเซียสให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

10. เอกสารอ้างอิง 
สมบูรณ์ ธนาศภุวัฒน์. 2553. เทคนิคการเกบ็รักษาจุลินทรย์ี. พิมพ์ครั้งที่ 3. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
 กรุงเทพมหานคร, 204 หน้า.  
Benjamin, A., Jason M., Anand S., Carlos A. and David F.M. 2015. Applying Lean methodologies 
reduces 
  ED laboratory turnaround times. American Journal of Emergency Medicine. 33: 1572-1576. 
Gadre, A., Cudney E., Corns S. 2011. Model Development of a Virtual Learning Environment to 
Enhance  
 Lean Education. Procedia Computer Science. 6: 100-105. 
Kiran D.R., 2017. Lean Management.  363–372. InBrian Guerin, ed. Total Quality Management: Key 
  Concepts and Case Studies.BSP Books Pvt. Ltd.Oxford. 545 p.  
 


