
แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน (Lean Management) 
ภาควิชารังสีวิทยา 

 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาพประกอบข้อสอบ รายวิชารังสีวิทยา (รส 401) 

     ด้วยระบบ LEAN 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ คณ ะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ  มีน โยบายให้ น า Lean 

Management มาใช้ในการพัฒนางาน เพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เรียบง่าย และสะดวก 
รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้เกิดการลดขั้นตอนการท างาน ประหยัดทรัพยากรขององค์กรในการลดการใช้กระดาษ และ
ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า ภาควิชารังสีวิทยา 
จึงได้วิเคราะห์กระบวนการท างานในแต่ละหัวข้อ เพ่ือหากระบวนการที่สามารถลดความสูญเปล่าได้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานได้ในเวลาเดียวกัน จึงพบว่ากระบวนการจัดท าภาพประกอบข้อสอบรายวิชารังสีวิทยา 
(รส401) ที่เดิมได้จัดท าภาพประกอบข้อสอบในรูปแบบพิมพ์แผ่นภาพแนบข้อสอบให้นิสิตแพทย์ใช้พิจารณา
ประกอบการสอบนั้น มีความสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก สูญเสียเวลาของผู้ปฏิบัติงานบริหาร และมีความเสี่ยงต่อ
การสูญหาย 

ดังนั้น ปัจจุบันภาควิชารังสีวิทยา จึงคิดค้นกระบวนการและวิธีการจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิการ
ผลิตภาพประกอบข้อสอบโดยน าภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ ใช้ประกอบข้อสอบมาจัดท าใน Microsoft 
PowerPoint จึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้ภาพข้อสอบมีความคมชัดขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น กระดาษ 
หมึกพิมพ์ ลดระยะเวลาการพิมพ์แผ่นภาพลงกระดาษ การเย็บชุด และช่วยให้ประสิทธิภาพข้อสอบภาพคมชัด
โดยการน าภาพถ่ายทางรังสีวิทยาขึ้นแสดงให้นิสิตแพทย์พิจารณาผ่านระบบดิจิตอล 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร สามารถประหยัดกระดาษ หมึกพิมพ์ และลวดเย็บชุด 
2. เพ่ือลดระยะเวลาการจัดท าและพิมพ์ภาพลงบนกระดาษ และการขนย้าย 
3. เพ่ือเพ่ิมความคมชัดของภาพถ่ายทางรังสีวิทยาให้สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน 
4. เพ่ือลดความเสี่ยงในการท าชุดภาพถ่ายทางรังสีวิทยาประกอบข้อสอบสูญหาย 

 

4. ทีมด าเนินการ/สมาชิกกลุ่ม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต  ลีละศิธร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรรณพร  บุรีวงษ์ 
3. นายแพทย์พนิตพงศ์ มารุ่งโรจน์ 
4. แพทย์หญิงสัณห์สิรี สุดชื่น 
5. แพทย์หญิงธนธรณ์ ศรีเจริญ 
6.   แพทย์หญิงศิรินุช วัฒนะไพบูลย์สุข 
7.   นางสาวลัดดาวัลย์ เหมือนแย้ม 
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8.   นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเคลิ้ม 
9.   นางธนิสสรา สารศรี  
 

5. วิเคราะห์ WASTE  
การด าเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสูญเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ข้อใด (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

1.  Defect & rework: ความสูญเปล่าจากงานเสีย/งานที่ต้องแก้ไข 
2.  Over production: ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินความต้องการ 
3.  Waiting: ความสูญเปล่าจากการรอคอยหรือความล่าช้า 
4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปล่าจากความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่

ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์/ใช้คนไม่ถูกกับงาน 
5.  Transportation: ความสูญเปล่าจากการขนส่งหรือขนย้ายบ่อยๆ  
6.  Inventory: ความสูญเปล่าจากพัสดุคงคลัง/สินค้าคงคลังมากเกินไป 
7.  Motion/Movement: ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ที่ปฏิบัติ หรือ

เคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์ 
8.  Excessive Processing: ความสูญเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซับซ้อนหรือมากเกินไป 

 

WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด 
การแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อลด wastes 

Defect เมื่อต้องการเพิ่มภาพถ่ายทางรังสีวิทยา
ประกอบข้อสอบหรือแทรกภาพภายหลังที่
เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์แผ่นภาพลงกระดาษแล้ว
พบว่าเมื่อแทรกภาพหรือแก้ไขภาพแล้วต้อง
พิมพ์แผ่นภาพใหม่และภาพเก่าต้องท าลายเพื่อ
ป้องกันการเผยแพร่ข้อสอบภาพ 

จัดท าข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีวิทยา
ลงใน Microsoft PowerPoint 
จึงสามารถแทรกภาพหรือเพ่ิม
จ านวนภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ไม่สูญเสียกระดาษและหมึกพิมพ์ 

Over production   
Waiting พบปัญหาการพิมพ์แผ่นภาพจากเครื่องพิมพ์

ต้องใช้เวลานาน เนื่องจากต้องพิมพ์ให้ครบตาม
จ านวนนิสิตแพทย์ที่เข้าสอบและภาพถ่ายทาง
รังสีวิทยาต้องคมชัด จึงไม่สามารถส าเนาได้ 

จัดท าข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีวิทยา
ลงใน Microsoft PowerPoint 
และน าภาพขึ้นแสดงผ่าน
จอโทรทัศน์ และ LCD Projector 

Non-utilized Talent   



~ 3 ~ 

 

 

Transportation จากเดิมท่ีได้จัดชุดข้อสอบภาพประกอบการ
สอบพบว่า เพิ่มภาระในการขนย้ายให้แก่
เจ้าหน้าทีผู่้ควบคุมการสอบ เนื่องจากเพ่ิมเวลา
งานในการนับชุดข้อสอบภาพ ทั้งก่อนสอบและ
หลังเสร็จสิ้นการสอบ และขนย้ายล าบาก
เนื่องจากขนย้ายทั้ง กระดาษค าตอบ ชุด
ข้อสอบ และชุดภาพถ่ายทางรังสีวิทยาประกอบ
ข้อสอบ 

จัดท าข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีวิทยา
ลงใน Microsoft PowerPoint 
และบันทึกลงแฟลชไดร์ฟ สามารถ
พกพาสะดวกใช้ต่อเข้ากับ
คอมพิวเตอร์ที่ประจ าห้องต่างๆ 
เพ่ือแสดงภาพข้อสอบ 

Inventory stock   
Motion   
Excessive processing พบว่าการพิมพ์ภาพประกอบข้อสอบซึ่งเป็น

ภาพขาวด า จ าเป็นต้องใช้หมึกพิมพ์สีด าเป็น
จ านวนมากในการพิมพ์ภาพฟิล์มให้มีจ านวน
เท่ากับผู้เข้าสอบ หมึกพิมพ์จึงจางลงและหมด
เร็ว เมื่อภาพประกอบข้อสอบได้รับความ
เสียหายจากหมึกพิมพ์ที่จางลงภาพจึงไม่
สามารถน าไปประกอบการสอบได้ จึงต้อง
ท าลายทิ้ง และต้องเติมหมึกเพ่ือพิมพ์ใหม่ใน
ส่วนที่ได้รับความเสียหาย 

จัดท าข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีวิทยา
ลงใน Microsoft PowerPoint 
สามารถปรับภาพให้มีความสว่าง-
เข้มหรือคมชัดได้ตามความ
เหมาะสม สะดวก และรวดเร็ว 
นิสิตแพทย์ทุกคนสามารถมองภาพ
ได้อย่างชัดเจน ไม่ต้องพิมพ์ลงบน
กระดาษให้สิ้นเปลืองหมึกพิมพ์ 

 
หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวข้อที่วิเคราะห์ว่าเป็นความสูญเปล่าของกระบวนการ
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6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสี่ยงต่อการเผยแพร่
ข้อสอบภาพ หากผู้เข้า
สอบไม่ส่งคืน 

 

 

 

ทรัพยากร เวลา 

บุคลากร ความเสี่ยง 

เปลืองหมึกพิมพ์  
และกระดาษ 

ลวดเย็บกระดาษ 
เสียเวลาในการเย็บชุดและ 
นับจ านวนข้อสอบภาพ 

ใช้เวลานานในการจัดท าภาพ
และพิมพ์เพ่ือท าส าเนาให้ครบ
ตามจ านวนนิสิตแพทย์ 

บุคลากรเหนื่อยล้า 

เพ่ิมบุคลากรเพ่ือช่วยนับจ านวน
และช่วยขนย้ายไปห้องสอบ 

เสี่ยงต่อการสูญหายหากเก็บ
ไม่ครบตามจ านวนผู้สอบ 

ความสิ้นเปลือง 
ในการจัดท า
ข้อมูลภาพถ่าย 
ทางรังสีวิทยาเพื่อ
ประกอบข้อสอบ 
รูปแบบกระดาษ 
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7. การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 

ผลลัพธ์ 
เริ่ม สิ้นสุด 

พบว่าการพิมพ์ข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีวิทยาเพ่ือ
ประกอบข้อสอบซึ่งเป็นภาพขาวด า จ าเป็นต้องใช้
หมึกพิมพ์สีด าเป็นจ านวนมากในการพิมพ์ภาพฟิล์มให้
มีจ านวนเท่ากับผู้เข้าสอบ หมึกพิมพ์จึงจางลงและ
หมดเร็ว เมื่อภาพประกอบข้อสอบได้รับความเสียหาย
จากหมึกพิมพ์ที่จางลงภาพจึงไม่สามารถน าไป
ประกอบการสอบได้ จึงต้องท าลายทิ้ง และต้องเติม
หมึกเพ่ือพิมพ์ใหม่ในส่วนที่ได้รับความเสียหาย 

1. ภาพถ่ายทางรังสี
วิทยาเป็นภาพขาว-ด า  
2. เครื่องพิมพ์ไม่
สามารถสั่งพิมพ์ภาพที่
ใช้หมึกด าได้ครั้งละ
มากๆ ภาพจึงไม่คมชัด 
สีภาพไม่สม่ าเสมอ 

จัดท าข้อมูลภาพถ่าย
ทางรังสีวิทยาลงใน 
Microsoft 
PowerPoint 
สามารถปรับภาพให้มี
ความสว่าง-เข้มหรือ
คมชัดได้ตามความ
เหมาะสม สะดวก และ
รวดเร็ว โดยบันทึก
ข้อมูลลงในแฟลชไดร์ฟ
เพ่ือน าไปเปิดแสดงบน
จอรับภาพจาก LCD 
และโทรทัศน์ให้นิสิต
แพทย์ทุกคนสามารถ
มองภาพประกอบ
ข้อสอบได้อย่างชัดเจน 
ไม่ต้องพิมพ์ลงบน
กระดาษให้สิ้นเปลือง
หมึกพิมพ์และกระดาษ 

1.นักรังสีการแพทย์ 
ผู้ถ่ายภาพทางรังสี
วิทยาส่งให้ 
2. คณาจารย์ใช้เป็น
ภาพประกอบการ
ออกข้อสอบ และ
ออกแบบการท าไฟล์
ภาพประกอบ
ข้อสอบโดยใช้ 
Microsoft 
PowerPoint 
3. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
น าภาพมาจัดท าลง 
Microsoft 
PowerPoint 
และน าภาพแสดงให้
นิสิตแพทย์พิจาณา
ควบคู่การสอบบน
จอโทรทัศน์และ
จอรับภาพ LCD 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา 

2562 
และคาด
ว่าจะใช้

ในปี
การศึกษา 

ถัดไป 

1. ไม่พบปัญหาภาพไม่
คมชัด 
2. ไม่สิ้นเปลือง
ทรัพยากร 
3. บุคลากรสามารถ
ท างานได้คล่องตัวมาก
ขึ้น  
4. ลดปริมาณชุด
เอกสารการสอบ  
5. ลดเวลาการนับชุด
เอกสารการสอบ 
6. ลดภาระการขนย้าย 
7. สามารถปรับเพิ่ม
จ านวนภาพได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
8. ลดความเสี่ยงการ
สูญหายของเอกสาร
ประกอบการสอบ 

เมื่อต้องการเพิ่มภาพถ่ายทางรังสีวิทยาประกอบ
ข้อสอบหรือแทรกภาพภายหลังที่เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์
แผ่นภาพลงกระดาษแล้วพบว่าเมื่อแทรกภาพหรือ
แก้ไขภาพแล้วต้องพิมพ์แผ่นภาพใหม่และภาพเก่า
ต้องท าลายเพ่ือป้องกันการเผยแพร่ข้อสอบภาพ 

 คณาจารย์ผู้ออก
ข้อสอบมีการปรับเพ่ิม
จ านวนภาพ ภายหลัง
จากได้พิมพ์และเย็บชุด
ข้อสอบภาพเสร็จสิ้น 

เดิมที่ได้จัดชุดข้อสอบภาพประกอบการสอบพบว่า 
เพ่ิมภาระในการขนย้ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการ
สอบ เนื่องจากเพ่ิมเวลางานในการนับชุดข้อสอบภาพ 
ทั้งก่อนสอบและหลังเสร็จสิ้นการสอบ และขนย้าย
ล าบากเนื่องจากขนย้ายทั้งกระดาษค าตอบ ชุด
ข้อสอบ และชุดภาพถ่ายทางรังสีวิทยาประกอบ
ข้อสอบ 

การจัดท าชุด
ภาพประกอบข้อสอบ 
ท าให้ต้องเพ่ิมภาระ
การขนย้ายเพ่ิม
บุคลากรช่วยขนย้าย
และนับชุดข้อสอบให้
ครบตามจ านวนผู้สอบ 



~ 6 ~ 

 

 
8. เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข 
ก่อนด าเนินการ (Pre-Lean)   
ล าดับ ล าดับขั้นตอนกระบวนการท างาน เวลา (นาท)ี 

1 น าภาพถ่ายทางรังสีวิทยามาล าดับภาพประกอบข้อสอบใน Microsoft word/ 
Microsoft PowerPoint จัดขนาดภาพและจ านวนภาพให้เหมาะสมก่อนพิมพ์ 

50  

2 พิมพ์ภาพประกอบและจัดเย็บเข้าชุด 60  
3 อาจารย์ตรวจสอบภาพ และผู้ปฏิบัติงานทั่วไปแก้ไขภาพที่ไม่คมชัดหรือจางลง 

เนื่องจากประสิทธิภาพของหมึกพิมพ์ แล้วพิมพ์ใหม่ 
20  

4 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปแจกข้อสอบ แจกกระดาษค าตอบ และแจกเอกสารภาพถ่ายทาง
รังสีวิทยาประกอบข้อสอบ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มสอบนิสิตแพทย์ 

8  

5 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปเก็บรวมรวม นับชุดข้อสอบ กระดาษค าตอบ และเอกสาร
ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาประกอบข้อสอบ ให้ครบถ้วนหลังเสร็จสิ้นการสอบ 

8  

6 ท าลายเอกสารภาพประกอบข้อสอบเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ 30  
รวมเวลา 176 

 

หลังด าเนินการ (Post-Lean) 
ล าดับ ล าดับขั้นตอนกระบวนการท างาน เวลา (นาที) 
1 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปรวบรวมภาพถ่ายทางรังสีวิทยาจากคณาจารย์ผู้ออกข้อสอบ 

มาเรียบเรียงจัดล าดับลงสไลด์ใน Microsoft PowerPoint  
20 

2 ตรวจสอบภาพให้ตรงกับข้อสอบที่ใช้ภาพประกอบ 10 
3 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปแจกข้อสอบ แจกกระดาษค าตอบ และน าไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายทาง

รังสีวิทยาประกอบข้อสอบ ติดตั้งในคอมพิวเตอร์เพ่ือกระจายสัญญาณภาพสู่
จอโทรทัศน์ และจอรับภาพ LCD Projector เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มสอบ
นิสิตแพทย์ 

5 

4 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปเก็บรวมรวม นับชุดข้อสอบ กระดาษค าตอบ ให้ครบถ้วนหลังเสร็จ
สิ้นการสอบ และดึงข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีวิทยาประกอบข้อสอบออกจาก
คอมพิวเตอร์ 

5 

รวมเวลา 40 
 

9. ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 

1. ลดเวลาการจัดท าภาพ ลดลง ≥ 20 นาที ลดลง 30 นาที 
2. ลดเวลาการตรวจสอบและแก้ไขภาพ ลดลง ≥ 10 นาที ลดลง 10 นาที 
3. ลดเวลาการพิมพ์ภาพ ลดลง/ไม่พิมพ์แผ่น

ภาพ 
ลดปริมาณการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ 
เนื่องจากไม่ได้พิมพ์ภาพลงบนกระดาษ 

4. ลดเวลารวมในการแจกจ่ายและเก็บ
รวบรวมเอกสารประกอบข้อสอบ 

ลดลง ≥ 5 นาที ลดลง 6 นาท ี

5. ลดกระบวนการท างานและการท าลาย
เอกสาร 

ลดกระบวนการ
ท างาน 

ลดกระบวนการลงเนื่องจากไม่มีการ
ท าลายเอกสารประกอบการสอบ 

 
 






