
แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน (Lean Management) 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม/โครงการ 

ลดกระดาษ ประหยัดเวลา  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการการเรียน    
การสอนทางคลินิกในด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูกับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในรายวิชา วฟ 511 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู                   
ทางภาควิชาได้มีกิจกรรมให้นิสิตได้ศึกษาดูงานการให้บริการผู้ป่วยทางด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โดยประกอบ              
ไปด้วย แผนกกายภาพบ าบัด แผนกกิจกรรมบ าบัด แผนกกายอุปกรณ์ และงานวดแผนไทย ท าให้นิสิตได้เห็น
เครื่องมือขั้นตอนในการบ าบัดรักษาจริง ซึ่งในการศึกษาดูงานดังกล่าวนี้ จะมีการท าแบบทดสอบเพ่ือประเมิน
ความรู้ก่อนและหลังการศึกษาดูงาน ซึ่งก่อนหน้านี้ภาควิชาได้ใช้แบบทดสอบซึ่งเป็นแบบกระดาษ แต่ปัจจุบัน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูได้น า Google Form มาประยุกต์ใช้โดยการน ามาสร้างแบบทดสอบออนไลน์                  
และจัดเก็บไว้ใน Google Drive ซึ่งการท างานของ Google Form มีระบบจัดเก็บ บันทึกในรูปแบบ online 
ท าให้ลดอัตราการใช้กระดาษ และการจัดเก็บเอกสาร อีกทั้งยังได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง  ลดเวลาการท างาน 
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
2. ประหยัดทรัพยากรขององค์กร 
3. ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 
4. ทีมด าเนินการ/สมาชิกกลุ่ม 

1. อ.พญ.ปภานุช ชัยวิรัตนะ  
2. ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล  
3. อ.พญ.วันปณิธาน สุดเสน่หา 
4. นางสาวสุนันทา รักสนิท 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 



5. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 
 
 

 

Machines (เครื่องมือ) 

 

 

Material (วัตถุดิบหรือข้อมูล) 

Man (นิสิต/เจ้าหน้าท่ี) 

Method (กระบวนการท างาน) 

สิ้นเปลืองทรัพยากร 

การใช้แบบทดสอบ
แบบกระดาษ 

เกิดความผิดพลาดในการ
รวบรวมและสรุปข้อมูล 

ความขัดข้องของ
อุปกรณ์/เครื่องมือ 

ซับซ้อน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก 

ข้อมูลที่ได้รับคลาดเคลื่อน 

ใช้บุคลากรมากเกินความ
จ าเป็น 



7. การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 

ผลลัพธ์ 
เริ่ม สิ้นสุด 

เกิดความผิดพลาดใน
การรวบรวมและสรุป
ข้อมูล 

จากจ านวนข้อของ
แบบทดสอบที่มีมาก
อาจจะท าให้เจ้าหน้าที่
เกิดความผิดพลาดในการ
สรุปข้อมูล 

จัดท าแบบทดสอบก่อน
และหลังแบบออนไลน์ 
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและลดการ
ใช้กระดาษ 

น.ส.สุนันทา รักสนิท เปิด 
ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2562 

ปิด 
ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2562 

1.ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ลดลง 
2.ประหยัดทรัพยากรมากข้ึน  
3. จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ สิ้นเปลืองทรัพยากร ต้องใช้กระดาษและหมึก

ในการจัดท าแบบประเมิน
จ านวนมาก 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ยุ่งยาก 

 

จากจ านวนแบบทดสอบ
และจ านวนนิสิตที่มีมาก
ท าให้ต้องใช้เวลาในการ
ตรวจแบบทดสอบที่มาก 

 

 

 

 

 



8. เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข 
ก่อนด าเนินการ (Pre-Lean) 

ล าดับ งาน เวลา (นาที) 
1 พิมพ์/จัดหน้าแบบทดสอบก่อนและหลัง โดยแยกตามแผนกย่อย 3 แผนก 30 
2 ส่งให้ฝ่ายผลิตเอกสารส าเนา/เย็บชุด 60 
3 แจกนิสิตก่อน-หลังเข้าศึกษาดูงาน 5 
4 เก็บแบบทดสอบก่อน-หลังเข้าศึกษาดูงาน 5 
5 แยกแบบทดสอบก่อน-หลัง แยกแต่ละหัวข้อเพ่ือรอนับคะแนน 20 
6 ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจและสรุปคะแนน 120 

รวมเวลา 240 
หลังด าเนินการ (Post-Lean) 

ล าดับ งาน เวลา (นาที) 
1 พิมพ์แบบทดสอบลง Google Form โดยแยกตามแผนกย่อย 3 แผนก 

(มีสรุปคะแนนให้ทันทีหลังการท าแบบทดสอบ post test) 
20 

2 ส่งลิงคเ์ข้าไลน์กลุ่มเพ่ือให้นิสิตท าแบบทดสอบก่อนและหลัง 
(เมื่อหมดเวลาท าแบบทดสอบกดปิดนิสิตไม่สามารถเข้ามาดูได้อีก) 

2 

3 ระบบจะด าเนินการตรวจแบบทดสอบให้อัตโนมัติ 
จัดท าสรุปผลคะแนน 

30 

รวมเวลา 52 
 

9. ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด Pre-Lean Post-Lean 
ผลลัพธ์  

(เพิ่มข้ึน/ลดลง) 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 

6 ขั้นตอน 
240 นาที 

3 ขั้นตอน 
52 นาที 

ลดลง 3 ขั้นตอน 
ลดลง 188 นาที 

ประหยัดทรัพยากรขององค์กร 
ลดจ านวนการใช้กระดาษ A4 

482 แผ่น 2 แผ่น ลดลง 300 แผ่น 

 

10. สิ่งท่ีได้รับจากการด าเนินการ 
1. ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
2. ช่วยประหยัดทรัพยากรขององค์กรได้มากข้ึน 
3. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
4. ความถูกต้องของการตรวจแบบทดสอบเพ่ิมข้ึน 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
- 

12. ข้อเสนอแนะ/ขยายผล 
-  



13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  

แบบทดสอบแบบเดิม 

 
 
 
 

แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2 

แผ่นที่ 3 แผ่นที่ 4 



แบบทดสอบแบบใหม่ 

 

 

     
              


