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๑. ชื่อผลงาน      โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปรับอากาศห้องประชุมส่วนกลางสถาบันราชานุกูล 

๒. ชื่อหน่วยงาน      ทีมงานห้องประชุมและโอเปอรเ์รเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

๓. ปีท่ีด าเนินการ    ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๔. ค าส าคัญ     เพิ่มประสทิธิภาพระบบปรับอากาศห้องประชุมส่วนกลาง 

๕. เป้าหมาย         เพิ่มประสทิธิภาพระบบปรับอากาศห้องประชุม ผู้รบับริการพึงพอใจ 

๖. ปัญหา/สาเหตุ /การแก้ไข 

ปัญหา สาเหต ุ การแก้ไข 

๑.  งานห้องประชุมและ
โอเปอร์เรเตอร์ ได้ด าเนินงานด้าน
การให้บริการห้องประชุมเพื่อให้
บริการ การประชุมอบรม และ
สัมมนา อย่างต่อเน่ือง จากผลการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา พบว่าระบบ
เครื่องปรับอากาศห้องประชุมชิน 
โสภณพานิช ห้องประชุมอาคาร
พลานามัย ไมส่ามารถกระจาย
ความเย็นไม่ทั่วถึง ควรมีปรับปรุง
และพัฒนาให้ดีขึ้น  
                         

 
 

  

๑. ระบบกระจายความเย็นไม่ทั่วถึง 

๒. ผู้รับบริการน่ังใกล้เครื่องปรับอากาศ
ได้รับความเย็นมากไป จึงปรับอุณภูมิ
ความเย็น ลดลง  

 

 

๑. ปรับเปลี่ยนท่ีตั่งระบบปรับอากาศจาก
ตั่งพ้ืนเปลี่ยนเป็นแบบแขวนเพดาน 

    (ห้องประชุมชิน โสภณพานิช) 

๒. เปลี่ยนต าติดตั่งต าแหน่งระบบระบบ
ปรับอากาศใหม่ (ห้องประชุมอาคาร
พลานามัย) 

 

   

๗. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

 ๗.๑  ก่อนแก้ปัญหา 

  จากการเกบ็ข้อมลูการขอใช้อห้องประชุมส่วนการของหน่วยงานต่าง ๆ    

รายการ ตค. ๖๐ พย. ๖๐ ธค.๖๐ มค.๖๑ กพ. ๖๑ มีค. ๖๑ เมย.๖๑ พค.๖๑ รวม 

จ านวนผู้รอ้งเรียน ๔  ๖   ๓  ๕   ๖ ๙ ๑๒ ๑o ๕๕ 
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-๒- 

           จากตารางพบว่า  หน่วยงานห้องประชุม  พบว่าระบบเครื่องปรับอากาศห้องประชุมชิน โสภณพานิช ห้อง

ประชุมอาคารพลานามัย ไม่สามารถกระจายความเย็นไม่ทั่วถึงจากการท างานท่ีผ่านมา ประสบปัญหาผู้รับบริการได้

ร้องเรียนเรื่องระบบความเย็นห้องประชุมไม่ท่ัวถึง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางงานห้องประชุมฯ จึงลงความเห็นว่า

จ าเป็นต้องปรับปรุงระบบปรับอากาศ และติดตั้งต าแหน่งใหม่ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ   และการ

ให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลา (Fish bone Diagram) 

 

                 คน 

                                          

       
  

                   
ระบบปรับอากาศมี

ประสิทธิภาพ 

 

  

 

 
 

หลังจากค้นพบปัญหา  ทีมงานห้องประชุม ได้ระดมความคิดควรมีปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นทางงานห้อง
ประชุมฯ จึงลงความเห็นว่าจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบปรับอากาศ และติดตั้งต าแหน่งใหม่ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจ และการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ระบบงาน 

  วิธีการ เครื่องมือ 

-ให้บริการหอ้งประชุม อบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน บุคลากร

ในสถาบัน นอกสถาบัน 

ผู้ใช้บริการมจี านวนมาก ระบบปรบั

อากาศท างานไม่มปีระสิทธิภาพ                

-ปรับเปลี่ยนที่ตัง่ระบบปรบั

อากาศใหม ่
แอรค์อนดิชนัเนอร ์
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ท ากิจกรรม (พฤษภาคม  – ธันวาคม  ๒๕๖๑) 

ข้ันตอน  พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
วางแผน (Plan) 

- ค้นหาปัญหา 
- วิเคราะห์ปัญหา 

        

แก้ปัญหา (Do)         
ตรวจสอบผล (Check)         
ก าหนดมาตรฐาน (Act)         
 

๗.๒  หลังจากแก้ปญัหา 

  จากการเก็บข้อมูลการให้บริการการขอใช้ห้องประชุมชินฯ ห้องประชุมพลานามัย พบว่าตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๑  ผู้รับบริการร้องเรียนเพิ่มขึ้น หน่วยงานห้องประชุมวางแผน วิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ปัญหาโดยปรับปรุงระบบปรับอากาศและติดตั่งต าแหน่งใหม่ ห้องประชุมชินฯ ห้องประชุมพลานามัย  ผลลัพธ์จากการ
ปรับปรุงระบบปรับอากาศ หน่วยห้องประชุมได้รับข้อร้องเรียนลดลง ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ หน่วยงานห้องประชุมจัดท าแผนจดัซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จ านวน ๕ เครื่อง (ห้องปรชุมชิน โสภณพานิช 
๔ เครื่อง) (ห้องประชุมอาคารพลานัย ๑ เครื่อง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศห้องประชุม ประหยัดพลังงาน 
ผู้รับบริการพึงพอใจ   

 

๘. บทเรียนท่ีได้รับ        

   การใหบ้ริการหอ้งประชุมส่วนกลางสถาบันฯ  งานห้องประชุมและโอเปอรเ์รเตอร์ ใหบ้รกิาร จันทร์-ศุกร์  
วันหยุดราชการ มหีน่วยงานภายใน-ภายนอก ขอใช้บริการหอ้งประชุมส่วนกลางทุกวัน งานห้องประชุมและโอเรเตอร์ 
แก้ไขปัญหาโดย การปรับปรุงระบบปรบัอากาศปห้องประชุมส่วนกลาง และติดตั่งต าแหน่งใหม่ เพื่อผู้รบับริการพึงพอใจ 
และการให้บริการมีประสิทธิภาพ    

ซึ่งมีข้อดีหลายประการ เช่น          

- การกระจายความเย็นดีข้ึน ทั่วถึงทุกพื้นที ่          

- ช่วยลดปริมาณเครื่องปรับอากาศ        

- ประหยัดค่าไฟฟ้าของสถาบันฯ 
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๙. การพัฒนาต่อเน่ือง           

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานห้องประชุม                 

๑๐. การติดต่อทีมงาน                 

  หน่วยงานห้องประชุม  งานห้องประชุมและโอเปอร์เรเตอร์  กลุ่มงานบรหิารทั่วไป   โทร. ๗๐๓๐o 

๑๑. คณะท างานประกอบด้วย 

  นายอมร                              อันตรเสน               หัวหน้าทีม 

                     นายอรรถพร                         สงวนศักดิ์               สมาชิก 

                     นายสมคิด                            รักใคร่                   สมาชิก 

                     นายสมศักดิ์                          อนุศาสตร์               สมาชิก 
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