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1. บทสรุปของผูบ
้ ริหาร

แนวปฏิบัติที่ดีของธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์
1) การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้พิจารณาความ
ต้องการจากเสียงของผู้รับบริการเป็นหลัก และนํามาปรับปรุงการทํางานอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวความคิดลีน(Lean
Thinking) ซึ่งเป็นการนําแนวคิดด้านการบริหารมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว
2) การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ฯ ได้นาํ หลักการบริหารต่างๆมาใช้ร่วมกัน อาทิ วงจรคุณภาพ PDCA,
หลักการ E.C.R.S. และระบบ Just – in –timeเพื่อให้การปรับปรุงงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ฯ ทําให้สามารถลดงบประมาณ, ลดขั้นตอนการทํางาน
ของอาจารย์, ลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์, ลดพื้นที่ในการจัดเก็บสายพันธุ์, ลดอัตราการตายของสายพันธุ์
จุลินทรีย,์ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามชํานาญเฉพาะด้าน และให้บริการสายพันธุ์กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4) องค์ความรู้ที่ได้จากการทํางานได้ทําการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการของ
“Knowledge Management” เป็นการนําความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งองค์ความรู้นั้นได้มาจาก
การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Identification) และ การรวบรวมความรู้ (Knowledge Acquisition) มาเปลี่ยนให้
เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางตรง (Knowledge Sharing) ให้กับ
นิสิตและบุคลากร นอกจากนี้มีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge Storage) ในรูปแบบคู่มือการเก็บ
รักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์
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2. ข้อมูลเกีกี่ยวกับคณะท
ทรัพยากรธรรรมชาติและอุตสาหกรรมเก
ต
กษตร

2.1 โครงสร้
โ
างองคค์กร

ภาาพที่ 1 : โครงสร้างคณะทรััพยากรธรรมชชาติและอุตสาาหกรรมเกษตตร
2.2 วิสัยทัศน์ คณ
ณะ ทอ. ประจํจําปี 2560 – 2565
เป็นคณะทีที่มีชื่อเสียงด้านการเกษตรแ
า
และอุตสาหกรรรมเกษตร
ม ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เ
ร์
2.3 ค่คานิยมหลักมหาวิ
มุ่งผลสัมฤทธิ
ฤ ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคณ
ุ ธรรม
2.4 วัฒนธรรมองคค์กรคณะ ทอ.
I-AM-K-AA-S-E-T
I
I-Innovation
n มีความคิดริเริ
เ ่ม
A
AM-Kasetsa
rt Attachmeent มีความผูกพั
ก นต่อ มก.
S
S-Self
Development พัฒนาความเชี
ฒ
่ยวชาญในงาน
ย
นอาชีพ
รณวิชาชีพ
E
E-Ethics
ยึดมัม่นในคุณธรรมม จริยธรรม และจรรยาบร
แ
T
T-Teamwor
k ทํางานเป็นทีทม
2.5 ค่คานิยม
ค่านิยม (พพฤติกรรมของงบุคลากร ทออ. วัฒนธรรรมองค์กร)(VValues)
มุ่งผลสัมฤทธิ
ฤ ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
2.6 พัพนธกิจที่สาํ คัญ
ั (Mission))
1. มุ่งผลิตบั
ต ณฑิตที่มีคุณภาพและคุ
ณ
ณ
ณธรรม
2. มุ่งสร้างผลงานวิจัยและงานสร้
แ
างสรรรค์ที่มีคุณภาาพ
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3. มุ่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.7 รางวัลและประกาศนียบัตรทีเ่ คยได้รับของธนาคารสายพันธุ์จุลนิ ทรีย์
1) รางวัลผลงานคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี จากโครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน
ประจําปี 2560 รับรางวัลในงานสถาปนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนครวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (ดังภาพที่ 2)

ภาพที่ 2: การรับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
2) รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนางานประจํา เรื่องการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยแนวความคิด
ลีนในงานมหกรรมการนําเสนอผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจํา ครั้งที่ 2 จากที่ประชุมสภาข้าราช การ
พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปงิ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-28
กรกฎาคม 2560 (ดังภาพที่ 3)

ภาพที่ 3: การรับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนางานประจํา เรื่องการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยแนวความคิด
ลีนในงานมหกรรมการนําเสนอผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจํา ครั้งที่ 2
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3) รางวัลคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม” ด้านการปรับปรุงการปฏิบัติงาน จากการประกวดรางวัล
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 จากผลงานวิจัยเรื่อง "การให้บริการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วย
แนวความคิดลีน" ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4: การรับรางวัลคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม” ด้านการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จากการประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11
4) รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวความคิดลีนในการจัดตั้งธนาคาร
สายพันธุ์จุลินทรีย์ในการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทยครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ(ดังภาพที่ 5)

ภาพที่ 5: การรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทยครั้งที่ 2
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
4

3. การเรียนรูค้ วามต้องการและความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นาํ เสนอ"

3.1 ลูกค้าของกระบวนการทีน่ ําเสนอ
ลูกค้าของกระบวนการที่นําเสนอนี้คือ อาจารย์และนิสิตทีต่ ้องใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์ในการทําเทคนิคการวิจัย
และงานวิจัยต่างๆ
3.2 วิธีการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
วิธีการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้านั้นมีที่มาจากทีค่ ณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้เปิดการเรียนการสอนใน
รายวิชาทางด้านจุลชีววิทยา ได้แก่จุลชีววิทยาพื้นฐานภาคปฏิบัติการ, จุลชีววิทยาอาหาร, จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
อาหารภาคปฏิบัติการ, เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเทคนิคการวิจัย นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังรองรับ
การทํางานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์อ้างอิงชนิดต่างๆ
การศึกษาและการวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาต้องอาศัยเชื้อจุลินทรีย์ที่บริสุทธิ์ (pure culture) และมีลักษณะ
คงที่ ไม่เกิดการปนเปื้อนจากเชื้ออื่น และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือตายไป (สมบูรณ์, 2553) ดังนั้นการเก็บ
รักษาเชื้อจุลินทรีย์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้ออ้างอิง (reference
cultures) ต้องใช้เป็นเชื้อมาตรฐานสําหรับการทดสอบใช้ในการควบคุมคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ และในการทํา
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (method validation) เชือ้ จุลินทรีย์เหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติคงที่ จากการ
วิเคราะห์ปัญหาในการใช้สายพันธุ์จุลินทรียท์ ั้งด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรักษา
สายพันธุ์จุลินทรีย์, พื้นที่ในการจัดเก็บซึ่งมีอย่างจํากัด, ความซ้ําซ้อนของการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์จากหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งทําให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ และเวลาในการทําเรือ่ งจัดซื้อรวมถึงการเสียเวลาในการศึกษาระเบียบ
ในการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์ของคณาจารย์และนักวิจัย, การมอบหมายให้นิสิตเทคนิควิจัยเป็นผู้เก็บรักษาสายพันธุ์ ซึ่ง
เมื่อนิสิตจบการศึกษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ดังกล่าวจึงไม่มีผู้ดูแลทําให้เชื้อจุลินทรีย์ตายหรือกลายพันธุ์ ด้วยปัญหาเหล่านี้จึง
ทําให้ผู้วิจัยมีแนวความคิดในการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ด้วยแนวความคิดลีน
การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ได้ใช้แนวความคิดลีน (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 มหาวิทยาลัยเมสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประยุกต์ใช้ระบบลีนร่วมกับระบบต่างๆเช่น ระบบดึง
(Pull system), ระบบ Just-in-time (JIT), single piece flow, Kaisenและ kambanเพื่อเป็นโมเดลปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนแนวคิดลีน(Gadreet al.,2011)
การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยแนวความคิดลีน
(Lean Thinking) เป็นการนําแนวคิดด้านการบริหารมาผนวกกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์มาผสมผสานอย่างลงตัว เป็น
การเปลี่ยนจากความสูญเปล่า (waste)
ให้เป็นคุณค่า (Value) ในมุมมองของผู้รับบริการ และมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ เป็นการพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นจากการวิเคราะห์
งานตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่ได้ทําหลังจากการดําเนินงานในแต่ละปีการศึกษา เมื่อพบปัญหาจึงได้ใช้แนวคิดลีน
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(Lean Thinking)ร่วมกับการใช้เครื่องมือต่างๆตามหลักการของ E.C.R.S. และระบบ Just – in –timeมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งเมื่อได้แก้ไขปัญหาแล้วส่งผลให้กระบวนการทํางานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีการใช้ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า, ลดระยะเวลาในการทํางาน, ลดงบประมาณในการจัดซื้อสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่ง
ใช้ชนิดเดียวกันแต่ปริมาณน้อย, ลดความสูญเสียเนื่องจากการตายและการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์จุลินทรีย์, ลดความ
ซ้ําซ้อนในการจัดซื้อสายพันธุ์ชนิดเดียวกัน, ลดพื้นที่ในการเก็บรักษาสายพันธุ์ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้
สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโนบายของคณะฯ
การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อให้บริการเกี่ยวกับสายพันธุ์จุลินทรีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดซื้อ, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ, การเพาะเลี้ยงสายพันธุ์, การเก็บรักษาสายพันธุ์ในระยะสั้น และระยะยาว, การทําหนังสือขอใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์
2) เพื่อรวบรวม และเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในงานการเรียนการสอนและงานวิจัย
3) เพื่อให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิต และบุคลากรรวมทั้งจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
3.3 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ความต้องการและความคาดหวังของอาจารย์และนิสิต คือการมีศูนย์กลางการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์แบบ
ครบวงจร วงจร ตั้งแต่การจัดซื้อ, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ, การเพาะเลี้ยงสายพันธุ์, การเก็บรักษาสาย
พันธุ์ในระยะสั้น และระยะยาว, การทําหนังสือขอใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์
3.4 ดัชนีชี้วัดคุณภาพของการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์
1) สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาสายพันธุ์
จุลินทรีย์และสามารถลดงบประมาณในการซื้อเชื้อซ้ําได้
2) สามารถลดขั้นตอนและภาระการทํางานของอาจารย์ด้านสายพันธุ์จุลินทรีย์ได้ โดยทําการคํานวณ
เวลาการทํางานของอาจารย์เดิม เทียบกับหลังการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์
3) สามารถลดเวลาในการถ่ายเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ได้
4) สามารถลดอัตราการตายของสายพันธุ์จุลินทรีย์ได้
5) สามารถลดพื้นที่การจัดเก็บสายพันธุ์จุลินทรีย์ได้
6) ความพึงพอใจของผู้รับบริการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์>3.51
7) มีการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
8)มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
4. กระบวนการและวิธป
ี ฏิบัติในอดีต
การปฏิบัติงานด้านสายพันธุ์จุลินทรีย์ในแบบเดิม อาจารย์จะเป็นผู้ดําเนินการเองทั้งหมดตั้งแต่ศึกษากฎระเบียบ,
จัดซื้อสายพันธุ์จากหน่วยงานภาครัฐ, การถ่ายเลี้ยงเชื้อจากหลอด ampule, การสอนนิสิตในเก็บรักษาสายพันธุ์ และทํา
การเก็บรักษาแบบระยะสั้น ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 16 ชั่วโมง และทุกขั้นตอนอาจารย์เป็นผู้ดําเนินการเองทั้งหมด 5 ขั้นตอน
(ดังภาพที่ 6)
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ภาพที่ 6: สภภาพการปฏิบัติตงิ านด้านสายยพันธุ์จุลินทรีย์ยในแบบเดิม
5. กระบวนกการและวิธีปฏิบัตทิ ี่ได้ปรับปรุ
บ งใหม่

จากการรวิเคราะห์ปัญหาและทราบถึงความสําคัญในการจั
ญ
ดตังธนาคารสายพ
ง้
พันธุ์จุลินทรียย์์โดยนําแนวคววามคิดลีน
ม ในการปรัรับปรุงการทํางานด้านการเเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ยตามหลักวงจจรคุณภาพ PDDCA ดังภาพทีที่ 7
มาใช้

ภ ่ 7 : กาารปรับปรุงการรปรับปรุงการรทํางานด้านกการเก็บรักษาสสายพันธุ์จุลินทรี
ภาพที
ท ย์ตามหลักววงจรคุณภาพพ PDCA และ
แนวคิดลีน
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5.1 การค้นหาคุณค่า (Define value)
เป็นการค้นหาคุณค่าโดยพิจารณาจากเสียงของผู้รับบริการเป็นหลัก ทําการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ผู้รับบริการซึ่งได้แก่อาจารย์, นักวิจัย ทําให้ทราบว่าการจัดการด้านเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์เป็นสิง่ ที่ผู้รับบริการ
ต้องการ
5.2 การจัดทําผังสายธารคุณค่า (Value stream mapping)
จัดทําผังสายธารคุณค่า เพื่อทราบถึงสถานะปัจจุบันของกระบวนการทํางานทั้งหมด ทําการระบุปัญหา
วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา หรือสาเหตุที่ทําให้เกิดความสูญเปล่าในแต่ละกระบวนการและนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนากระแส
คุณค่าในขั้นตอนถัดไป ซึ่งเมื่อทําการเขียนแผนผังการทํางานทั้งหมดจะเห็นได้ว่าวิธีการทํางานที่ผ่านมา อาจารย์จะต้อง
ทํางานทั้งหมดด้วยตนเอง ทั้งการจัดทําเอกสารจนกระทั่งสอนนิสิตในทีป่ รึกษาในการเก็บรักษาเชื้อ ดังภาพที่ 8
สายธารคุณค่า
(Value stream mapping)

การวิเคราะห์สายธารคุณค่า (Value stream mapping)
และระบุความสูญเปล่า (waste) ในแต่ละขั้นตอน

อาจารย์และนักวิจัยศึกษาข้อกําหนด
ในการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์

1. อาจารย์ต้องใช้เวลาศึกษาข้อกําหนด และเอกสารในการขอซื้อสายพันธุ์
2. หากไม่ชํานาญในเรื่องเอกสารจะทําให้เกิดความล่าช้า
3. เกิดความซ้ําซ้อนในการซื้อสายพันธุ์

ทําเรื่องจัดซื้อสายพันธุ์

1.อาจารย์ต้องจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อทุกชนิดเอง ซึ่งใช้ในปริมาณน้อย
2.อาจารย์ต้องเสียเวลามาสอนนิสิตต่อเชื้อจาก ampule
3. หากไม่ชํานาญจะทําให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ต้องการ ต้องจัดซื้อสาย
พันธุ์ใหม่

การต่อเชื้อจาก ampule

สอนนิสิตเก็บรักษาสายพันธุ์แบบ
ระยะสั้น

1. ใช้พื้นที่ในการเก็บรักษามาก
2. ต้องทําการเปลี่ยนถ่ายอาหารเลี้ยงเชื้อทําให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ง่าย
3. เมื่อนิสิตจบการศึกษา สายพันธุ์ไม่มีผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ทําให้เชื้อตาย

ภาพที่ 8 : ผังสายธารคุณค่า (Value stream mapping) ของการดําเนินการเรื่องสายพันธุ์จุลินทรีย์แบบเดิม
5.3 การออกแบบวิธีการดําเนินงานใหม่ (Create Flow)
ทําการวางแผนและดําเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแผนภาพกระแสคุณค่าอนาคต (Future Value
Stream Mapping) โดยพิจารณากิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าและเป็นความสูญเปล่าในทุกขั้นตอนจากภาพกระแสคุณค่าที่
สร้างขึ้น และสร้างเป็น Flow การดําเนินงานใหม่ โดยใช้หลักการ E.C.S.R.ได้แก่
1) การกําจัด (Eliminate)
เป็นการกําจัดวิธีการทํางานเดิมที่อาจารย์ต้องทํางานเองทั้งหมดให้หมดไป(ดังภาพที่ 9)
2) การรวมกัน (Combine)
เป็นการรวมการทํางานด้านการจัดการสายพันธุ์จุลินทรีย์ไว้ภายใต้ธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์
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3) การทําให้ง่าย (Simplify)
เป็นการทํางานของอาจารย์ที่ง่ายขึ้น เพียงแค่บอกชื่อเชื้อที่ต้องการผ่านทางอีเมลล์,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
เป็นการใช้เครื่องมือเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้
“ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
(Just In Time)” ซึ่งจะเตรียมเชื้อให้กับผู้รับบริการเฉพาะสายพันธุ์ที่มีความต้องการใช้ตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
ตั้งแต่ต้นเป็นการขจัดการรอคอยของผู้รับบริการ ทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และจัดทําหลอดเชื้อเก็บรักษาทดแทน
หลอดเชื้อที่ใช้ไปเพื่อให้มีสตอคเชื้อในปริมาณเท่าเดิม พร้อมสําหรับการให้บริการในครั้งต่อไป โดยมีขั้นตอนการทํางาน
ดังภาพที่ 11และ 12
จากการใช้ระบบ Just – in –time ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจในด้านความสะดวกต่อการรับบริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.44) และด้านความรวดเร็วต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51)

ภาพที่ 11 : ขั้นตอนการทํางานของธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์

ภาพที่ 12 : ขั้นตอนการทํางานของธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ (ต่อ)
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5.5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามกระแสคุณค่าอย่างต่อเนื่อง (Persuit Perfection)
จากการพิจารณาข้อเสนอแนะที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
พบว่ามีข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุดคือ ธนาคารสายพันธุ์ควรมีจุลินทรีย์ทมี่ ีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองกับความต้องการของการเรียนการสอนและงานวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้วิจัยจึงได้นําข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการเสนอผู้บริหารคณะฯ เพื่อจัดทําแผนในการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
6. การวัดและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของผลการทํางาน และประโยชน์ที่ได้รบั

1. การลดงบประมาณ
1.1 ลดงบประมาณในการซื้อสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ
ธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารคณะฯ ให้ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ,
สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อเก็บรักษาสายพันธุ์ ทําให้คณาจารย์ไม่ต้องจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ หรือ
สารเคมี ซึ่งใช้ในปริมาณน้อย แต่หากต้องซื้อทุกคนและแยกซื้อจะทําให้เกิดความสิ้นเปลืองเป็นอย่างมากซึ่งหากอาจารย์
และนักวิจัยจะต้องจัดซื้อมาเองทุกคนจะมีมูลค่ารวม 30,226 บาท
1.2 ลดงบประมาณในการซื้อเชือ้ ซ้ํา
ธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งการเรียนการ
สอนและงานวิจัย ซึ่งเมื่อคณาจารย์และนักวิจัยต้องการใช้สายพันธุ์ใดๆ ที่มีอยู่ในธนาคารอยู่แล้วสามารถขอรับบริการได้
เป็นการลดความซ้ําซ้อนในการจัดซื้อและลดอัตราการตายของสายพันธุ์จุลินทรีย์คิดเป็นจํานวนเงิน 32,665 บาท
รวมการลดงบประมาณเมื่อจัดตั้งธนาคารฯ มาเป็นเวลา 1 ปี รวม 62,891 บาท
2. การลดขัน้ ตอนการทํางาน
2.1 ลดขั้นตอนการทํางานของอาจารย์
ลดเวลาที่ใช้ศึกษากฎระเบียบในการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์ของคณาจารย์ในการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่ให้บริการเชื้อจุลินทรีย์มีข้อกําหนด และเอกสารที่ใช้แตกต่างกันคณาจารย์และนักวิจัยจะต้องเสียเวลา
ศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวหากทําเอกสารผิดหรือส่งไม่ครบทําให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ เมื่อจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์
จุลินทรียแ์ ล้วนักวิทยาศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในการจัดทําเอกสารและการติดต่อประสานงาน ทําให้คณาจารย์และ
นักวิจัยไม่เสียเวลาในการศึกษากฎระเบียบในการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์และลดความล่าช้าจากความผิดพลาดได้
2.2 ลดภาระงานของคณาจารย์
ซึ่งก่อนการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์อาจารย์จะต้องสอนวิธีการถ่ายเลี้ยงเชื้อให้นิสิตในที่
ปรึกษา, วิธีการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์ และวางแผนการเก็บรักษาสายพันธุ์เอง แต่เมื่อจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์แล้ว
นักวิทยาศาสตร์ได้ทําหน้าที่ดังกล่าวแทนคณาจารย์ เป็นการลดภาระงานของอาจารย์
จากการปฏิบัติงานแบบใหม่ทาํ ให้ขั้นตอนการทํางานของอาจารย์ลดลงจาก 5 ขั้นตอนใช้เวลา 16
ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ขั้นตอน และใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น
2.3 ลดระยะเวลารวมในการทํางานด้านสายพันธุ์จุลนิ ทรีย์
จากความชํานาญของนักวิทยาศาสตร์ในการทํางานด้านเอกสาร และการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใน
ห้องปฏิบัติการ ทําให้สามารถลดระยะเวลาการทํางานลง จาก 16 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมง (ดังภาพที่ 13)
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ภาพที่ 13: สภาพการปฏิบัติงานด้านสายพันธุ์จุลินทรีย์ในแบบใหม่หลังการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์
2.4 ลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
จากการเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์จากแบบระยะสั้น เป็นแบบระยะยาวนั้น
เป็นการลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จาก 12 ครั้งต่อปีเหลือเพียง 2 ครั้งต่อปีหรือลดความถี่ในการการถ่ายเลี้ยง
เชื้อลง 83.33% และยังเป็นการลดการกลายพันธุ์อีกด้วย
3. การลดอัตราการตายของสายพันธุ์จุลนิ ทรีย์
ก่อนการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์อาจารย์ได้มอบหมายให้นิสิตเทคนิควิจัยชั้นปีที่ 4 เป็นผู้เก็บ
รักษาสายพันธุ์ต่างๆ เมื่อนิสิตจบการศึกษาทําให้ไม่มีผู้ดแู ลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เชื้อจุลนิ ทรีย์ตายทําให้เมื่อต้องทํางาน
วิจัยอีกครั้ง อาจารย์จะต้องจัดซื้อจุลินทรียใ์ หม่ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาในการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์เมื่อ
จัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ซึ่งมีแผนในการถ่ายเลี้ยงเชื้อทุกสายพันธุ์ และทําตามแผนที่วางไว้ ทําให้อัตราการตาย
ของสายพันธุ์จุลินทรีย์ลดลงจาก 100% เหลือ 0 %
4. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
นักวิทยาศาสตร์ได้รับการฝึกอบรม และสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม สาขาจุลินทรียแ์ ละการใช้จุลินทรียท์ ี่ก่อให้เกิดโรค นอกจากนี้การดําเนินงานของธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ยัง
ก่อให้เกิดทักษะ ความชํานาญ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สามารถถ่ายทอดไปยังนิสิตและ
บุคลากรได้
5. การลดพื้นที่การจัดเก็บสายพันธุ์
การจัดเก็บแบบระยะสั้นในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเอียง และในจานอาหารเลี้ยงเชื้อจํานวน 37 สายพันธุ์
จะต้องใช้พื้นที่ในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส 10,767 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่หากเก็บรักษาระยะยาวในหลอด cryovialที่ 20 องศาเซลเซียสจะใช้พื้นทีเ่ พียง 937.95 ลูกบาศก์เซนติเมตรสามารถลดพื้นที่การเก็บรักษาลง 11.5 เท่า
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6. การนําไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก
สถิติการใช้บริการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ แบ่งออกเป็น
6.1 อาจารย์และนิสิตภายในมหาวิทยาลัย
มีสถิติการใช้บริการทั้งสิ้น 137 ครั้ง แบ่งออกเป็นการขอใช้โดยเจ้าของสายพันธุ์ 74 ครั้ง และการขอ
ยืมใช้สายพันธุ์ 63 ครั้ง
6.2 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายนอกขอรับบริการสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการวิจัยจํานวน 5 ครั้ง
ได้แก่ โรงเรียนธาตุนารายณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพังโคน, ศูนย์การศึกษาและพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
7. การส่งเสริมกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงาน
เมื่อทําการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์สําเร็จแล้วและดําเนินการครบ 1 ปี มีการสั่งสมองค์ความรู้ต่างๆ
เกี่ยวกับการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว เทคนิคต่างๆที่ได้พัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน
จึงได้ทําการจัดการองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการ “Knowledge Management” เป็นการนําความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งองค์ความรู้นั้นได้มาจากการวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Identification) และ การ
รวบรวมความรู้ (Knowledge Acquisition) มาเปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางตรง (Knowledge Sharing) ให้กับนิสิตและบุคลากร นอกจากนี้มีการจัดเก็บองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ (Knowledge Storage) ในรูปแบบคู่มือการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ ซึ่งนิสิตและบุคลากรที่สนใจ
องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับดังนี้
1. อาจารย์ประจําวิชา ได้เปิดโอกาสให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรโดยให้ความรู้กับนิสิตเทคนิคการ
วิจัย, จุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ
2. ผู้บริหารระดับวิทยาเขต ได้สนับสนุนทุนการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการทํางานวิจัยใน
หัวข้อเรื่อง “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในโครงการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์”
และสนับสนุนให้ทําการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว
3. ผู้บริหารระดับคณะ ได้สนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับประเทศ โดยการนําเสนอผลงานเรื่อง การ
จัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยแนวความคิดลีน ในงานมหกรรมการนําเสนอผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนา
งานประจํา ครั้งที่ 2 จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
ซึ่งเมื่อนิสิตได้นําองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ (Knowledge Utilization) เกิดเสียงสะท้อนกลับและ
ข้อเสนอแนะมายังนักวิทยาศาสตร์ นํามาสู่การปรับปรุงการทํางานและพัฒนาองค์ความรู้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ดังภาพ
ที่ 14)
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ภาพที่ 14: โมเดลกระบบวนการจัดการองค์ความรู้เรื่อื งการเก็บรัักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์
8. การปประเมินผลคววามพึงพอใจขของผูร้ ับบริการ
า
เมื่อดํําเนินโครงการรธนาคารสายยพันธุ์จุลินทรีย์ยมาครบ 1 ปี ( 1 กรกฎาคม 2559 – 300 มิถุนายน 2560 ) ได้
ทํทาการประเมินผลความพึ
น
งพอใจของผู
พ
้รับบริ
บ การซึ่งผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย = 4.67
4 อยู่ในระะดับดีมาก ดังนี
ง ้
ส่สวนที่ 1 : ข้อมู
อ ลทั่วไป
1) ผูก้ รอกแบบสออบถาม
1 อาจารย์
1.1
คน
คิดเป็ป็นร้อยละ 14.58
1
จํานวน 7
1 บุคลากร
1.2
จํานวน 2
คน
คิดเป็ป็นร้อยละ 4.17
4
1 นิสิต
1.3
จํานวน 35
3
คน
คิดเป็ป็นร้อยละ 72.91
7
1 หน่วยงานนภายนอกมหาาวิทยาลัย จํานวน 4 หนน่วยงาน
1.4
คิดเป็ป็นร้อยละ 8.34
8
2) งานบริการที่ขอรับบริการ
1
1.1
สายพัพันธุ์จุลินทรีย์
จจํานวน 45
1
1.2
เก็บรัักษาสายพันธ์ธุจ์ ุลินทรีย์ จํจานวน 19

ครั้ง
ครั้ง

คิดเป็นร้อยละะ 70.31
คิดเป็นร้อยละะ 29.69

144

ตตอนที่ 2 : คววามพึงพอใจตต่อการให้บริการธนาคารส
ก
สายพันธุ์จุลินทรี
ท ย์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินผลความพพึงพอใจต่อกาารให้บริการของธนาคารสาายพันธุ์จุลินทรีรีย์
ความพึงพอใจ
ปัจจัย
ค่าเฉลี
า ่ย
SS.D.
ระดับ
คุณภาพ
1. ความมสะดวกต่อการรับบริการ
4
4.44
00.34
มากที่สุด
2. ความมรวดเร็วต่อกาารให้บริการ
4
4.51
00.53
มากที่สุด
3. ความมถูกต้องของสายพันธุ์ที่ได้รบบริ
บั การ
5
5.00
00.00
มากที่สุด
4. ความมรู้ความสามารรถในการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร
4
4.50
00.32
มากที่สุด
5. การใหห้บริการในภาาพรวมของบุคลากร
ค
4
4.67
00.56
มากที่สุด
6. ท่านไได้รับประโยชนน์จากการจัดตัง้ ธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีรีย์ใน
4
4.78
00.45
มากที่สุด
ระดับใด
บ
7. ความมพึงพอใจในภาพรวมของกาารบริการ
4
4.67
00.37
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
4
4.65
00.37
มากที่สุด
จากตตารางที่ 1 ผลการประเมิมินผลความพึงพอใจต่
ง
อการรให้บริการของธนาคารสายยพันธุ์จุลินทรีย์ย พบว่าเมือ่
จัดตั้งธนาคารสสายพันธุจุลินทรีย์ด้วยแนวความคิดลีนมาเป็
ม นระยะเวลา 1 ปี (1 กรกฎาคม
ก
2559 – 30 มิถนายน
ุ
2560))
เมมื่อเก็บข้อมูลโดยการใช้
โ
แบบสอบถาม พบว่
พ า มีคะแแนนความพึงพอใจต่
พ อการใหห้บริการอยู่ในนระดับมากทีสุ่สด (ค่าเฉลีย่
4
4.65)
สรุปความพึ
ค งพอใจต่อการให้บริการธนาคารส
ก
สายพันธุ์จุลินทรี
ท ย์ดังแผนภาาพที่ 15
5
5

4
4.78
4.67

4..8
4..6

4.44

4.51

4.677

4.5

4..4
4..2
4

ภาพที่ 15: แสดงคความพึงพอใจจต่อการให้บริการธนาคารสสายพันธุ์จุลินททรีย์
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7. ความท้าทายต่อไป

ทําการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผุ้รับบริการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ และหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้
7.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการให้บริการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์
1) การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ ทําให้มีความสะดวกต่อการทํางานมากยิ่งขึ้น ขอให้ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆ
2) ต้องการให้จัดทําเวปไซด์ของธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ เพื่อให้สะดวกต่อการขอรับบริการมากขึ้น
3) ธนาคารนี้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งที่จะให้บริการภาครัฐบาลเป็นอย่างดี
4) เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก ได้รับคําแนะนําการต่อเชื้อเป็นอย่างดี
5) ธนาคารฯ ควรมีจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของการเรียนการ
สอนและงานวิจัย
6) ดีอยู่แล้วค่ะ ถ้าหากธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์สามารถมีเชื้อมาตรฐานมาให้บริการแก่นักวิจัยจะดีมากๆเลย
อาจจะไม่ให้ฟรีแต่ขายในราคาย่อมเยากว่าหน่วยงานอื่น แต่ที่ทําอยู่ดีมากๆแล้วค่ะ ขอให้บริการอย่างนี้ต่อไป
เรื่อยๆนะคะ
7) เป็นการบริการที่มีประโยชน์ทั้งด้านการวิจัยและการเรียนการสอนอย่างยิ่ง หากมีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของ
เชื้อจุลินทรีย์ที่หลากหลายมากขึ้นและเพิ่มเติมบริการขยายเชื้อพันธุ์ให้แก่ผู้ขอใช้บริการจะดียิ่งขึ้น
8) อยากให้พัฒนาเชื้อในกลุ่มที่มีผลต่อเศรษฐกิจ เช่นการหมักแอลกอฮอล์ ,สาระสําคัญที่ต้องการทางพืชและสัตว์
7.2 วิธีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
1. จากข้อเสนอแนะดังกล่าว จึงได้จัดทําการรายงานไปยังคณะฯ เพื่อของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้อ
สายพันธุ์จุลินทรีย์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2. ทําการคัดแยกเชื้อที่ยังมีความต้องการใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย เช่นคัดแยกเชื้อ
Enterobacteraerogenes, Escherichia coliและ Vibrio parahaemolyticusจากตัวอย่างอาหารเองเพื่อเก็บเป็น
สายพันธุ์ไว้ใช้ในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร, จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร และเทคนิคการวิจัย
7.3 การทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการให้บริการสายพันธุ์จลุ ินทรีย์
จากการดําเนินงานของธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์มาเป็นเวลา 1 ปี ( 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน
2560 ) พบว่าในการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในระยะยาวนั้น ชนิดและความเข้มข้นของสารป้องกันความเย็น
(cryoprotectant) มีผลต่อระยะเวลาการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ จึงได้ขอทุนวิจัยจากกองบริหารงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อ
การเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในโครงการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ และได้รับอนุมัติทุนวิจัยในเดือนพฤษภาคม 2560
หากผลงานวิจัยดังกล่าวแล้วเสร็จจะทําให้ทราบความเข้มข้นของสารป้องกันความเย็น (cryoprotective agent) ที่
เหมาะสมต่ออายุการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ในธนาคารเชื้อจุลินทรีย์ และทราบถึงอัตราการรอดชีวิต
ของเชื้อ จุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์หลังการเก็บรักษาภายใต้สภาวะแช่เยือกแข็ง (-20 องศาเซลเซียส) ในความเข้มข้น
ของสารป้องกันความเย็น (cryoprotective agent) ที่แตกต่างกัน เพื่อพัฒนาการดําเนินงานในการเก็บรักษาสายพันธุ์
จุลินทรีย์ต่อไป
ในเดือนเมษายน 2561 ยังได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องเป็นปีที่สองจากกองบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง “การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ
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สารป้องกันความเย็นที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียสต่อการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในโครงการธนาคารสายพันธุ์
จุลินทรีย”์ ซึ่งจะสามารถเก็บรักษาสายพันธุ์ได้นานมากยิ่งขึ้น
8.ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
การดําเนินการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ในเบื้องต้นได้ทําเรื่องขออนุมัติจัดตั้งและใช้งบประมาณในการ
จัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรียใ์ ห้ครอบคลุมการทํางานวิจัยของคณาจารย์ อีกทัง้ ของบประมาณในการจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ
และสารเคมีเพือ่ จัดเก็บสายพันธุ์จุลินทรีย์โดยเฉพาะ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากอยู่นอก
แผนการดําเนินงานของคณะฯ ในขณะนั้น แต่ให้ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ์ที่มีอยูแ่ ล้วในห้องปฏิบัติการ
จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวจึงคิดแนวทางแก้ไขโดย
1) เปลี่ยนแนวคิดจากการจัดซื้อสายพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการเป็นการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ของ
คณาจารย์ที่จัดซื้อมาแล้ว ให้คงอยู่และไม่กลายพันธุ์
2) ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมีที่มีในห้องปฏิบัติการ และจากการเก็บสถิติการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อและ
สารเคมี พบว่าใช้ในปริมาณทีน่ ้อยมากซึ่งหากคณาจารย์ทุกท่านจัดซื้อท่านจะเกิดความซ้ําซ้อน
9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จและความยั่งยืน
ปัจจัยที่ส่งผลให้ธนาคารสายพันธุ์จุลินทรียป์ ระสบผลสําเร็จในการจัดตั้งคือการให้การสนับสนุนอาหารเลี้ยงเชื้อ
สารเคมีรวมถึงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากทางคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนอกจากนี้ยังได้รับทุนวิจัย
จากกองบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เพื่อพัฒนาวิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และ -70 องศาเซลเซียสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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