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1. ชื่อผลงาน :  เก้าอี้...น่านั่ง 

:  Lovely chair  

2. ชื่อกลุ่ม :  จับมอืไว้..แล้วไปด้วยกัน 

3. ปีท่ีด าเนินการ  :  พ.ศ.2562 

4. ค าส าคัญ :  ผ้าคลุมเก้าอี ้

5. เป้าหมาย :  ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ลดปญัหาการรีดผ้าซ้้า และประหยัดค่าไฟฟ้า   

6. ปัญหา/สาเหตุ/การแก้ไข 

  หน่วยงานซักฟอก งานสนับสนุนบริการ มีหน้าที่ให้บริการซักอบรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยต่าง ๆ  รวมทั้ง
เครื่องผ้าอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจภายในสถาบันราชานุกูล   โดยมีเป้าหมาย ให้บริการผ้าสะอาด เพียงพอ              
พร้อมใช้งาน ทันต่อเวลา และผู้ใช้บริการพึงพอใจ  ซึ่งการรับ-ส่งผ้าของหน่วยงานซักฟอก ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้น้า                
ผ้าเปื้อนมาส่งซักที่หน่วยซักฟอก  และหน่วยซักฟอกจะเป็นผู้น้าส่งผ้าสะอาดโดยบรรจุในถุงผ้าใส่รถเข็นส่งผ้าไปยัง
หน่วยงานที่ใช้บริการ    

งานห้องประชุมและโอเปอเรเตอร์ มีหน้าที่ให้บริการการใช้ห้องประชุมส่วนกลาง จัดโต๊ะ เก้าอี้
ส้าหรับรองรับผู้เข้าประชุมในรูปแบบต่าง ๆ  และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม  ผ้าคลุมเก้าอี้ที่ใช้                
ในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจ้านวนมาก  โดยเฉพาะผ้าคลุมเก้าอี้ เนื้อผ้าเป็นผ้าที่รีดยากและยับง่าย แต่ละช้ินใช้เวลาในการ
รีดมาก 

  จากการทบทวนวิธีการเก็บผ้าคลุมเก้าอี้ของงานห้องประชุมและโอเปอเรเตอร์ใช้วิธีการพับเก็บ                  
ทับซ้อนกันในถุงผ้าเป็นจ้านวนมากท้าให้ผ้ายับ ไม่น่านั่ง เมื่อต้องการน้ามาใช้คลุมเก้าอี้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ               
ต้องน้ากลับมารีดซ้้า  เป็นการเพิ่มภาระงานให้หน่วยซักฟอก   และเพื่อเป็นการลดระยะเวลาการท้างานและประหยัด
พลังงานไฟฟ้า  หน่วยซักฟอก งานสนับสนุนบริการ และงานห้องประชุมฯ จึงร่วมกันจัดท้าการพัฒนาคุณภาพ                
งานบริการ เรื่อง “เก้าอี้...น่านั่ง” ข้ึน เพื่อท้าให้เก้าอี้น่านั่งเนื่องจากคลุมด้วยผ้าที่สะอาดเรียบร้อย   ผู้ใช้บริการ                   
พึงพอใจ  
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ปัญหา สาเหต ุ การแก้ไข 

1. ผ้าคลุมเก้าอี้ยับ เป็นรอย                        
   ไม่เรียบร้อย   
2. รีดซ้้า สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า 
3. งานห้องประชุมไม่สามารถใช้                   
   ผ้าคลุมเก้าอี้ได้ทันกับความ 
   ต้องการ (ส่งรีดใหม่) 
 
 
 

1. ผ้าคลุมเก้าอี้พับเก็บทับซ้อนกัน          
   ในถุงผ้าเป็นจ้านวนมาก 
2. ปริมาณการใช้ผ้าคลุมเก้าอี้                  
   ในแต่ละกิจกรรมมีจ้านวนมาก 
3. เจ้าหน้าที่หน่วยซักฟอกมีจ้ากัด 
   เพียงคนเดียว ท้างานไม่ทัน 

1. 1. จัดท้าราวส้าหรับแขวนผ้าคลุม 
2.     เก้าอี้เพื่อป้องกันผ้ายับ ส้าหรับ 
3.     ห้องประชุมชิน โสภณพนิช   
4.     อาคารผู้ป่วยนอกเก่า  ช้ัน 4                  
5.     และห้องประชุมทุนการกุศล 
6.     สมเด็จย่า อาคารผู้ป่วยนอกใหม่  
7.     ช้ัน 3 

ปัญหา สาเหต ุ การแก้ไข 
 
3. เพิ่มภาระงานหน่วยซักฟอก 
4. ไม่น่าน่ัง 
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ใช้คลุมเก้าอี้ในงานต่าง ๆ     

มีรอยยบั  ไม่น่าน่ัง                 

ส่งรีดใหม ่

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

   7.1 ก่อนแก้ปัญหา 

             7.1.1 ข้ันตอนการบริการซักฟอกก่อนแก้ปัญหา 

 

งานห้องประชุมฯ  

ส่งผ้าคลุมเก้าอี้       

 

 

 

 

   วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลา (Fish bone Diagram) 

 

                  คน 

                                          

       
  

                                                                 ผ้ายับ                                      

 

  

 

 

 

 

 

หน่วยซักฟอก

ด้าเนินการตาม

ข้ันตอนซักรีด 

นับจ้านวนพับใส่ถุงผ้า 

น้าส่งงานห้องประชุมฯ                 

 

งานห้องประชุมฯ จัดเกบ็ใส่ถุงผ้า 

ไว้ในห้องเกบ็อุปกรณ์ 

 

  วิธีการ 

 สิ่งแวดล้อม 
เครื่องมือ 

- ซักรีดผ้าคลมุเก้าอี้เสรจ็น้าสง่

งานห้องประชุมฯ - งานห้อง

ประชุมฯ เก็บรวบรวมใส่ถุงผ้า              

เก็บไว้ในห้องจัดเก็บอุปกรณ์ 

-ปริมาณที่ใช้ผ้าคลุมเก้าอี้              

ในแต่ละครั้ง มจี้านวนมาก                       

- มีพนักงานซักฟอกมีคนเดียว 

 

 

       ถงุผา้ 

ไม่มีพื้นที่จัดเกบ็ ต้องใส่ถุงผ้า 
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7.2  วิธีการแก้ไขปัญหาและเก็บข้อมูล 

7.2.1 จากการเก็บข้อมูลการรีดผ้าคลุมเก้าอี้ใช้เวลาในการรีด 7 นาที/ช้ิน  

เดือน จ้านวน 
(ช้ิน) 

ใช้เวลารีด (นาที) หมายเหต ุ

เมษายน 2562 50 50 x 7 = 350 นาที (5 ช่ัวโมง 50 
นาที) 

ส่งซกัรีด 

พฤษภาคม 
2562 

50   50 x 7 = 350 นาที (5 ช่ัวโมง 50 
นาที) 

รีดซ้้า 

มิถุนายน 2562 75 75 x 7 =  525 นาที (8 ช่ัวโมง 45 
นาที) 

ส่งซกัรีด 

กรกฎาคม 
2562 

35 35 x 7 =  245 นาที (4 ช่ัวโมง 5 
นาที) 

รีดซ้้า 

 

  จากการเก็บข้อมูลพบว่า  มีการส่งผ้ารีดซ้้า 1 ครั้ง  ใช้เวลา 5 ช่ัวโมง 50 นาที ท้าให้สิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้า และเพิ่มภาระงานให้กับหน่วยซักฟอกเป็นจ้านวนมาก  

  แต่ในเดือนกรกฎาคม  2562 ช่วงทดลองใช้ราวตากผ้าเก็บผ้าคลุมเก้าอี้ ปริมาณการส่งผ้าคลุมเก้าอี้
รีดซ้้า ลดลง 46.67 %   

 

7.2.2  ระยะเวลาในการท้ากิจกรรม 

ข้ันตอน เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 
วางแผน (Plan) 
- ค้นหาปัญหา 
- วิเคราะห์ปัญหา 

     

แก้ปัญหา (Do)      
ตรวจสอบผล (Check) ช่วงทดลอง      
ก้าหนดมาตรฐาน (Act)      
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ใช้คลุมเก้าอี้ในงานต่าง ๆ 

สวยงาม ไม่ยับ 

น่านั่ง 

งานห้องประชุมฯ   
ส่งผ้าคลุมเก้าอี ้

7.2.3   เครื่องมือที่ใช้ทดลองในการแก้ไขปัญหา        
      
   งานสนับสนุนบริการ และงานห้องประชุม               
จึงร่วมกันคิดหาวิธีเก็บผ้าคลุมเก้าอี้อย่างไรไม่ให้ยับ   
โดยทดลองน้าไปพาดทับซ้อนกันไว้บนราวตากผ้า                 
ที่มีล้อเลื่อนแล้วน้าพลาสติกใสมาคลุมป้องกันฝุ่นละออง
เกาะบนผ้า  สามารถเก็บผ้าคลุมเก้าอี้ ได้เป็นระยะ
เวลานานโดยไม่ยับเพื่อสะดวกในการใช้งาน  ไม่ต้องส่ง
รีดซ้้า และยังสามารถเคลื่อนย้ายจากห้องเก็บอุปกรณ์

มายังพื้นที่จัดกิจกรรมได้อย่างสะดวก    

 

7.2.4  ข้ันตอนการทดลองแก้ไขปัญหา 

 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นับจ้านวน ใส่รถเข็นผ้า

น้าส่งงานห้องประชุมฯ                 

 

งานห้องประชุมฯ น้าพาดบนราว

ทับซ้อนกัน คลุมด้วยพลาสติก

เก็บในห้องเก็บอุปกรณ์   

 

หน่วยซักฟอก

ด้าเนินการตาม

ข้ันตอนซักรีด 
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7.3  ผลการแก้ไขปัญหา  

 7.3.1  ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแก้ปัญหา(ช่วงทดลอง) 

 

                    กราฟแสดงการเปรียบเทียบการส่งผ้าคลุมเก้าอี้ซักรีด 

 

 7.3.2  ปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการแก้ไขปัญหาช่วงทดลอง 

  - ราวตากผ้าที่ใช้ทดลอง มีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอกับการเก็บผ้าคลุมเก้าอี้จึงท้าให้ยังเกิดปัญหาผ้ายับ
ต้องส่งรีดซ้้า             
  - เจ้าหน้าที่ซักฟอกมีจ้านวน 1 คน ไม่สามารถท้างานได้ทันกับปริมาณผ้าที่มีจ้านวนมากได้ 

8. บทเรียนท่ีได้รับ 

  จากการทดลองแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ งานสนับสนุนบริการและงานห้องประชุมฯ ได้เรียนรู้สาเหตุของ
การส่งผ้าคลุมเก้าอี้รีดซ้้าว่ามาจากสาเหตุใด  และจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร โดย 2 หน่วยงานต้องร่วมกัน
วิเคราะห์ทบทวน แลกเปลี่ยนความคิด และช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานส้าเร็จลุล่วงด้วยดี 

9. ปัจจัยความส าเร็จ  

  ผลงานการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง“เก้าอี้...น่าน่ัง” นี้ จะส้าเร็จไม่ได้ หากหน่วยงานทั้งสองไม่ร่วมมือกัน
ทบทวนปัญหาของตนเอง ว่าเกิดจากสิ่งใด และยอมรับในความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมงาน   
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ก่อนแกปั้ญหา

ช่วงทดลอง



กลุ่มงานสนับสนุนนบริการ รางวัลดีมาก CQI ปี 2562 
 

10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (ต่อยอด) 

  งานสนับสนุนบริการ และงานห้องประชุมฯ มีแผนจะด้าเนินการขอความร่วมมือจากงานซ่อมบ้ารุง 
จัดท้าราวตากผ้าขนาดใหญ่มีล้อเลื่อน จ้านวน 2 อัน เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายผ้าคลุมเก้าอี้ไปยังจุดที่จัดกิจกรรม
โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องใช้แรงยกผ้าที่มีน้้าหนักและจ้านวนมาก ท้าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วย 

11. การติดต่อทีมงาน    

  นางพนิตนันท์  อินทุทรพัย์     หัวหน้างานสนับสนุนบรกิาร          โทร. 70303                             
           นางสาววันวิสาข์  ไตรชิต      หัวหน้างานห้องประชุมและโอเปอเรเตอร์    โทร. 70300 

12. คณะท างาน 

  นางพนิตนันท์     อินทุทรัพย์ หัวหน้าทีม      
  นางสาววันวิสาข์  ไตรชิต     หัวหน้าทีม      
  นายอมร    อันตรเสน สมาชิก       
  นายอรรถพร      สงวนศักดิ์ สมาชิก       
           นายสมศักดิ ์  อนุศาสตร์ สมาชิก       
  นายสัมพันธ์  โพธ์ิทอง สมาชิก       
  นางสาวสุนีย์      โต๊ะงาม          สมาชิก 

 

 

 

     ************************************ 

 

 

  

 

 

      


