
การจัดการความรู้เร่ือง 

แจ้งซ่อมชัดเจน ซ่อมเร็วทนัใจ พร้อมใช้งาน  



ชุมชนนักปฏบัิต ิ

แจ้งซ่อมชัดเจน ซ่อมเร็วทนัใจ พร้อมใช้งาน  



จุดประสงค์การทาํเพ่ือ 

1) เพ่ือให้การบริการซ่อมบํารุงมรีวดเร็ว ใช้งาน 

ได้ทนัเหตุการณ์ 

2) เพ่ือให้การซ่อมมปีระสิทธิภาพการใช้งานได้  



ผลลพัธ์ทีต้่องการหรือตวัช้ีวดัทีต้่องการ 

ลาํดบั ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

1. จํานวนอุบตัิการณ์การแจ้งซ่อม (กลุ่มเป้าหมาย) ที่

ไม่ได้ถ่ายรูปภาพแจ้งซ่อมพร้อมใบแจ้งซ่อม 
<  1 คร้ัง/เดือน 

2. จํานวนอุบตัิการณ์แจ้งซ่อม ด้วยรูปภาพ กลุ่มเป้าหมาย 

(ท่อแตก หลอดไฟดบั ซักโครกมปัีญหา ฝักบวั ทีฉี่ด

ชําระ ท่อตัน นํา้ร่ัว นํา้ซึม) ไม่ได้มกีารดาํเนินการซ่อม

ภายในเวลาทีก่าํหนด (1 วนั) 

<  1 คร้ัง/เดอืน 

3. จํานวนอุบตัิการณ์การเกดิปัญหาไม่มวีสัดุให้ซ่อมจาก

ปัญหาไม่มกีารสํารองไว้ 
<  1 คร้ัง/เดือน 

4. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบการซ่อม  > 3.51 



 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

ปัญหา ปัจจัย (สาเหตุของปัญหา) 
1.การซ่อม

ล่าช้า 
1.ใบซ่อม 
1.1 ใบซ่อมรอเสนอ 
1.2 ใบซ่อมรอมอบหมายให้ช่าง 
1.3 ใบซ่อมหาย 
1.4 ใบซ่อมค้างในแฟ้ม 
1.5 ใบซ่อมเขียนไม่ชัด ไม่ครอบคลุม อาการของอุปกรณ์ทีเ่สีย 

ช่างไม่เห็นอาการอุปกรณ์ทีเ่สีย ไม่รู้ลกัษณะของอุปกรณ์ทีเ่สีย 

ต้องไม่ดูพืน้ทีก่่อน จึงจะกลบัมาเตรียมอุปกรณ์ทาํให้เสียเวลา  



 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

ปัญหา ปัจจัย (สาเหตุของปัญหา) 
1.การ

ซ่อม

ล่าช้า 

 

2. อุปกรณ์ 

2.1 ไม่ได้แจ้งไว้/ไม่มีใบเบิก 

2.2 รอไปเอาอุปกรณ์จากร้าน 

2.3 ไม่มีใครไปเอาอุปกรณ์ 

2.4 ผู้ทีไ่ปเอาอุปกรณ์ทีร้่านไม่รู้ว่าแบบใดถึงใช่ทีช่่างต้องการใช้ 

2.5 ไม่ได้สํารองอุปกรณ์ 

2.6 ไม่มีอุปกรณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะต้องยืมหน่วยงานอ่ืนมา

ใช้ เช่น เคร่ืองเป่าท่อตัน  



 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

ปัญหา ปัจจัย (สาเหตุของปัญหา) 

1.การซ่อม

ล่าช้า 

 

3.ไม่ส่ือสาร 
3. 1 ไม่ได้แจ้งผลการแจ้งซ่อม 

3.2  ไม่ได้ตดิตามผลการซ่อม 

3.3  ไม่ได้แจ้งปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าให้ผู้มีอาํนาจแก้ไข 



ขั้นตอนแสวงหาความรู้ 

2.1 รวบรวมสภาพปัญหา การสัมภาษณ์ ผู้ เกี่ยวข้อง นําปัญหามาร่วมกัน
วเิคราะห์หาสาเหตุ  

2.2 เสาะหาความรู้ ปรับระบบงานซ่อมโดยใช้ระบบ LEAN จาก   

http://web52.phuket.psu.ac.th/qa/pqa2558/buil
ding.pdf 
2.3 ทบทวนระบบซ่อมเดิมและนํามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ปัจจัยทีพ่บ 

 



ขัน้นาํเอาแนวทางปฏบัิตไิปปฏบัิตกิารแก้ปัญหาในงาน  

ทบทวนและกาํหนด

บทบาทหนา้ 

ท่ีของสมาชิกกลุม่ 

1. 
2. 

ตัง้กลุม่ไลนเ์พ่ือการส่ือสารรว่มกนั 



3. แมบ่า้นสาํรวจการใชง้านของอปุกรณ ์ในพืน้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ 



4. แมบ่า้นแจง้ซอ่มดว้ยรูปภาพ 

5. 
เขียนใบสง่ซอ่มและสง่ใบซอ่ม 



6. 7. 

8. 

หัวหน้า.ตรวจสอบใบส่งซ่อม ช่างตรวจสอบใบส่งซ่อม 

ช่างแจ้งปัญหา 

และผลการซ่อม 



ครูแม่บ้านรับแจ้งขอบริการซ่อม

จากนักศึกษา 

ครูแม่บ้านแจ้งผลการซ่อมให้

นักศึกษาทราบ 9. 10. 



ครูแม่บ้านรับแจ้งขอบริการซ่อม

จากนักศึกษา 

ครูแม่บ้านแจ้งผลการซ่อมให้

นักศึกษาทราบ 



11. 12. แมบ่า้นแจง้ซอ่มดว่นดว้ยรูปภาพ แจง้ผลวา่ช่างมาดแูกไ้ข 



13 14 นักศึกษาแจ้งซ่อม ด้วยรูปภาพผ่านครูแม่บา้น ช่างแจง้ผลการซอ่ม 



15 การสือ่สารร่วมกันระหว่างผู้แจ้งซ่อมและช่าง 



16 การสือ่สาร ปัญหาการซ่อมทีช่่างภายในซ่อมไม่ได้ 



17 การตดิเอกสารการซ่อม จัดเกบ็ไว้เป็นหลักฐาน 



18 ช่างสาํรวจอุปกรณ ์สาํรองและทาํ

เร่ืองขออนุมัตซิือ้สาํรองให้พร้อมใช้ 



19 จดัหาครุภณัฑใ์หแ้ก่ช่างเพ่ือ แกปั้ญหาระบบทอ่ตนั  



ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการจัดการ 

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ การดาํเนินการแก้ไข 

1. ช่างไม่เกบ็เคร่ืองมือหลงัซ่อม

เสร็จ 
1.ฝากคนอ่ืนเกบ็ 
2.จนท.พสัดุไม่ได้ตรวจเช็คซ้ํา 

1. ทบทวนวธีิปฏิบตัิกบัช่างซ่อม

เสร็จต้องคืนเคร่ืองมือ 
2. จนท.ตรวจเช็คซ้ําทุกเยน็ 

2. แม่บ้าน ส่งซ่อมไม่ถ่ายรูป 

เขยีนแต่ใบส่งซ่อม  
คิดว่าไม่ฉุกเฉินหรือไม่รีบส่งผลให้

การซ่อม มีความล่าช้าต้องส่ือสาร 

เ รี ย ก ต า ม แ ม่ บ้ า น ม า ช้ี ส ถ า น ที ่

อาการชํารุดของอุปกรณ์ 

1.ทบทวนวธีิปฏิบตัิกบัแม่บ้าน

ต้องถ่ายรูปส่งด้วย ทุกคร้ัง 

3. การซ่อมล่าช้าไม่ครบตาม

รายการซ่อม 
อุ ป ก ร ณ์ สํ า ร อ ง ไ ม่ เ พี ย ง พ อ 

เน่ืองจากช่างคนที่ 1 สํารองไว้

เฉพาะของตนเอง ช่างคนที่ 2 เอา

ไปใช้ จึงต้องรอไปซ้ือเพิม่ 

1.ทบทวนแนวปฏิบตัิกบัช่าง ให้

เบกิสํารองเผ่ือให้เพยีงพอ 

2.ดาํเนินการจัดซ้ือเพิม่ให้เพยีงพอ  



การประเมนิผล 

ประเภทการซ่อม 
จํานวน (คร้ัง) 

ม.ิย. 64 ก.ค.64 

1.ตรวจเช็คความพร้อมของ

อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 
22 20 

2.อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 13 65 

3.ระบบนํา้ 7 41 

4.ระบบห้องนํา้ ห้องส้วม 52 37 

5. พดัลม/ เคร่ืองปรับอากาศ 34 0 



ผลลพัธ์ทีต้่องการหรือตวัช้ีวดั 

ลาํดบั ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
เดือน 

มิ.ย.64 ก.ค.64 13 ส.ค.64 

1. จาํนวนอุบัตกิารณ์การแจ้งซ่อม (กลุ่มเป้าหมาย) ที่ไม่ได้

ถ่ายรูปภาพแจ้งซ่อมพร้อมใบแจ้งซ่อม 
<  1 คร้ัง/

เดือน 
5 3 0 

2. จาํนวนอุบัตกิารณ์แจ้งซ่อม ด้วยรูปภาพ กลุ่มเป้าหมาย (ท่อ

แตก หลอดไฟดบั ซักโครกมีปัญหา ฝักบัว ที่ฉีดชําระ ท่อตนั 

นํา้ร่ัว นํา้ซึม) ไม่ได้มีการดาํเนินการซ่อมภายในเวลาที่

กาํหนด (1 วนั) 

<  1 คร้ัง/

เดอืน 
 

13 6 2 

3. จาํนวนอุบัตกิารณ์การเกดิปัญหาไม่มีวสัดุให้ซ่อมจากปัญหา

ไม่มีการสํารองไว้ 
<  1 คร้ัง/

เดือน 
6 3 0 

4. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบการซ่อม  

 

- ด้านความรวดเร็ว 

- ด้านคุณภาพการซ่อม 

> 3.51 - 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

3.62 

3.95 



ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

1. การทาํงานเป็นทมี

ของผู้เกีย่วข้อง ตาม

บทบาทด้วยการสือ่สาร

ในกลุ่มไลนต์่อเน่ือง 

2. การสือ่สารด้วย

รูปภาพแก่

ผู้ใช้บริการต่อเน่ือง 

4. การกาํกับตดิตาม 

ปัญหาอุปสรรค แก้ไข

ปัญหา ประสาน

ผู้เกีย่วข้อง 

3.การจัดเตรียมอุปกรณ ์

ทีม่คุีณภาพ พร้อมใช้  



ข้อจาํกดัทีพ่บในการทาํงาน  

• การเปล่ียนแปลง ใด ๆ เพือ่สู่พฤตกิรรมการทาํงานแบบใหม่  

อาจตอ้งใช้เวลา ในบุคลากร บางส่วนซึง่จาํเป็นตอ้งทาํความ

เข้าใจ ส่ือสาร การควบคุมกาํกับทีต่อ่เน่ือง  



สรุปองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการดาํเนินกจิกรรมการจัดการความรู้ 

การบริการซ่อมจะรวดเร็วได้ มดีงันี ้

1) การใช้ ส่ือออนไลน์ช่วยในการบริการซ่อมช่วยส่ือสารระหว่างผู้ใช้บริการและช่าง  

2) การถ่ายภาพ อาการของอุปกรณ์ท่ีชํารุดและสถานท่ีต้ังให้ช่วงดูอาการ ลกัษณะอุปกรณ์ท่ี
ใช้ 

3) รายงานผลการซ่อมพร้อมรูปภาพ ต่อผู้ใช้บริการและผู้บริหารทันทีหลงัซ่อมเสร็จและ
ทําต่อเน่ือง 

4) การกาํกบัติดตาม ช่วยแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ หาคนช่วยช่างกรณไีม่สามารถทําคน
เดยีวได้ ท้ังทางส่ือออนไลน์และลงพื้นท่ีงานท่ีต่อเน่ือง 

5) การสํารองอุปกรณ์ท่ีจําเป็น ใช้อยู่เป็นประจํา ให้ปริมาณเพยีงพอกบัปริมาณอุปกรณ์ท่ี
ซ่อม 

6) จัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ ให้เหมาะสมกบัจํานวนผู้ใช้ เพ่ือให้อายุการใช้งานนานขึน้ 

7) หาเคร่ืองมือช่วยในการซ่อม ให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหาความต้องการของช่าง  
 



การวางแผนทีด่าํเนินการต่อไป 

1 ใช้ระบบฐานข้อมูลการซ่อมบํารุงในการลงข้อมูลเพ่ือให้ได้
สารสนเทศในการซ่อมบํารุงทีใ่ช้ในการตดัสินใจได้ 

2 การจัดทาํรายการบัญชีรายการอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือวาง
แผนการสํารวจเชิงรุก เพ่ือซ่อมบํารุงโดยมเีป้าหมายในการ
ลดปัญหาการชํารุดเสียหาย  

3 ดาํเนินการตามแนวปฏิบัตทิีก่าํหนดต่อเน่ืองพร้อมถอด
บทเรียน ปรับปรุงแก้ไขต่อเน่ือง  
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