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คํานํา
ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงไมวาองคกรหรือหนวยงานใดก็ตาม ปจจัยสําคัญที่จะทําใหประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีตอภาพลักษณขององคกรก็คือ “การบริการ” ปจจุบัน
องคกรตางๆ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริการ และมุงเนนพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และรณรงคใหทุกคนในองคกรรูจักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการทํางาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการประชาชน
“จิตสํานึกการใหบริการประชาชน” เลมนี้ นับเปนจุดเริ่มตนที่มุงหวังใหบุคลากรของศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ สังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทุกคนมีความรูพื้นฐานและความ
เขาใจเกี่ยวกับคําวา “บริการ” อยางถองแท โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ “จิตสํานึก” ซึ่งไมใชเปนเพียง
หนาที่ ที่บุคลากรของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุตองพึงปฏิบัติเพื่อสนองตอบความตองการของ
ประชาชนหรือผูรับบริการเทานั้น แตการมีจิตสํานึกการใหบริการประชาชน มีความหมายรวมไปถึงการ
แสดงออกทั้งกาย วาจา และจิตใจที่มีตอการใหบริการ คณะทํางานจัดการความรู ไดเรียบเรียงศึกษาคนควา
จากเอกสาร ตํารา และแนวทางปฏิบัติจากหนวยงานที่ประสบความสําเร็จ เพื่อใหบุคลากรของศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุทุกคนไดศึกษาและนําไปพัฒนาตนเอง พัฒนาหนวยงาน โดยขอใหพึงระลึกอยูเสมอวา
“การใหบริการ
คือ
งานในหนาที่ของบุคลากรของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุทุกคน”
หากบุคลากรของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
ยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง
ก็จะนําพาองคกรไปสูการเปลี่ยนแปลงการทํางานแบบยั่งยืน ซึ่งจะสะทอนภาพลักษณที่ดีของกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานไปสูประชาชนและสังคมตอไป
เอกสารเลมนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหทางวิชาการจากนางจินตนา ใจแสน ผูอํานวยการ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ ในการเผยแพรความรูและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง และขอขอบพระคุณ
บุคลากรของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงาน
คณะทํางานจัดการความรู ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะทํางานจัดการความรู
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ
ความหมายและความสําคัญของการบริการ
ประเภทของลูกคา/ผูรับบริการ
ความคาดหวังของลูกคา/ผูรับบริการ
หลักการบริหารงานบริการ
แผนพัฒนาการบริการ
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการตามแผนพัฒนาการบริการ
การตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการบริการ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูการใหบริการที่เปนเลิศ
ระดับพฤติกรรมการใหบริการที่มีตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การปลูกฝงจิตสํานึกในการบริการ
บทที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการบริการ
หลักการใหบริการที่ดี
คุณลักษณะของผูใหบริการ
เทคนิค S - M - I - L – E
การพัฒนาบุคลิกภาพของผูใหบริการ
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูใหบริการ
บทที่ 3 หลักการสื่อสารเพื่อการบริการ
จุดมุงหมายของการสื่อสาร
วิธีการติดตอสื่อสารในองคกร
หลักเกณฑในการเลือกชองทางการสื่อสาร
ทักษะการรับฟงเพื่อการบริการอยางมีคุณภาพ
ปจจัยที่ทําใหการสื่อสารเพื่อการบริการประสบผลสําเร็จ
อุปสรรคของการสื่อสารในองคกร
บทที่ 4 การใหบริการเพื่อครองใจลูกคา/ประชาชนแบบยั่งยืน
แนวคิดในการบริการเพื่อครองใจลูกคา/ประชาชน
การสรางภาพลักษณในการบริการที่ดี
วิธีการใหบริการที่ครองใจลูกคา/ประชาชนแบบยั่งยืน
บทที่ 5 การทํางานเพื่อการใหบริการที่เปนเลิศ : กรณีศึกษา ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
หลักคิดในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ
ขั้นตอนการดําเนินการ
ผลลัพธจากการดําเนินการ
บรรณานุกรม
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บทที่ 1
หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับการใหบริการ
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริการภาครัฐประสบความสําเร็จ คือ การมีทรัพยากรมนุษยที่มีจิตสํานึก
ในการบริการและปรารถนาที่จะปรับปรุงการบริการ
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอประชาชนที่มาใชบริการ
มากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากการบริการเปนกระบวนการของการทํางานซึ่งจะสงมอบผลการปฏิบัติจากผูใหบริการ
ไปยังผูรับบริการ ถึงแมบางอยางการบริการอาจไมใชสิ่งที่จะจับตองไดชัดเจน แตออกมาในรูปของเวลาในการ
ใหบริการ การอํานวยความสะดวกในดานสถานที่ ก็นับเปนกลยุทธทางจิตวิทยาที่สําคัญเพื่อเอื้ออํานวยให
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ อาจกลาวไดวาชีวิตการทํางานของบุคลากรศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดกาฬสินธุในทุกๆวัน
บุคลากรของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุจะตองมีการปฏิสัมพันธ
ระหวางกลุมคนดวยกันไมวาจะเปนผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงานในหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงาน
ลูกนอง หรือแมแตประชาชนที่มาใชบริการ การสรางความพึงพอใจหรือความประทับใจในการบริการนับเปน
สิ่งสําคัญตอชีวิตการทํางาน
ความหมายและความสําคัญของการบริการ
“บริการ” หมายถึง การทํางานเพื่ออํานวยความสะดวก ใหความชวยเหลือหรือทํางานเพื่อตามความ
ตองการของผูรับบริการ ดวยความสนใจและเอาใจใสดูแลอยางจริงจัง จริงใจ จนเปนที่พึงพอใจ หรือใหเกิด
ความประทับใจแกผูรับบริการ ทั้งนี้ การทํางานดังกลาวตองไมขัดตอระเบียบ คําสั่ง ศีลธรรม วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีอันดีงามขององคกรหรือสังคม
จากความหมายดังกลาว
บุคลากรของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุในฐานะผูใหบริการ
จึงควรใหความสําคัญตอการบริการเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากการบริการประชาชน คือ ภารกิจหนาที่สําคัญ
ของบุคลากรศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
ซึ่งมิใชเปนเรื่องแปลกใหมหรืองานใหมแตอยางใด
เพราะการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุไดกําหนดไวในระเบียบ กฎหมาย
หรือคําสั่งตางๆ แลว หากพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการประชาชนก็มีขอกําหนดที่ตองถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 วาดวยวินัยและการรักษาวินัย โดยจะ
ยกตัวอยางบางขอใหเห็นชัดเจน ดังนี้
มาตรา 80 ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่บัญญัติไว
ในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ
มาตรา 82 ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
(2) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(3) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ
เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ
ฯลฯ
(4) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
ฯลฯ
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รายแรง

(8) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอ
ราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน
มาตรา 83 ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปนี้
(3) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอื่น
(9) ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
มาตรา 85 การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง

(5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
มาตรา 87 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิให
ผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
จากตัวอยางที่ยกมาขางตน ระบุไดชัดเจนวาการใหบริการประชาชนที่ดี ไมละทิ้ง ไมชักชา สุภาพเรียบรอย
ไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชน อีกทั้งไมหาผลประโยชนในหนาที่ราชการของตน หากบุคลากร
ของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุละเลยไมปฏิบัติก็จะมีความผิดทางวินัย และผูบังคับบัญชาก็มีหนาที่
ตองเสริมสรางพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีระเบียบวินัย หากผูบังคับบัญชาละเลย ไมปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาก็จะมี
ความผิดทางวินัยดวยเชนกัน ซึ่งโทษทางวินัยนั้นสูงสุดถึงไลออก
ดังนั้น การปลูกจิตสํานึกของบุคลากรศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุตอการใหบริการที่ดีเยี่ยม
แกประชาชน จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่ตองทําความเขาใจอยางถองแท และใหบุคลากรของศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุทุกคนพึงยึดถือวา “การใหบริการ คือ งานในหนาที่ของบุคลากรของศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุทุกคน”
ประเภทของลูกคา/ผูรับบริการ
เมื่อเราพูดวา “ลูกคา” โดยสวนใหญจะคิดไปถึง บุคคลที่อยูภายนอกองคกรหรือประชาชนที่มาใช
บริการกับหนวยงานของเรา บางหนวยงานอาจปฏิเสธวา หนวยงานผมไมมีลูกคาหรอก หรือหนวยงานเราเปน
แคหนวยงานสนับสนุน ลูกคาไมมาติดตอกับหนวยงานเราหรอก นั้นคือความเขาใจผิดที่คิดวาตนเองไมมีลูกคา
เพราะขอเท็จจริงทุกหนวยงานหรือทุกคนยอมตองมีลูกคา ตางตรงที่ลูกคาเปนใครมาจากไหน และมาใชสินคา
หรือบริการในเรื่องใด และแตละคนยอมมีลูกคาเปนของตัวเองทั้งสิ้น ในที่นี้อาจแบงกลุมลูกคาออกเปน
2 ประเภท ไดดังตอไปนี้
1. ลูกคาภายนอก (External Customers) หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่เขามาติดตอเพื่อใชบริการจากเรา
ดังตัวอยางกรณีที่หนวยงานมีหนาที่ติดตอซื้อขายสินคา หากมีลูกคาภายนอกที่เขามาติดตอซื้อสินคา หนวยงาน
ที่ทําหนาที่ติดตอกับลูกคาภายนอกโดยตรงก็คือ ฝายขายหรือฝายการตลาด หากลูกคาที่เขามาเพื่อใชบริการ
จากเรา หนวยงานที่ทําหนาที่ฝายลูกคาสัมพันธก็จะเปนดานแรกในการใหบริการและรับฟงปญหาหรือขอรองเรียน
จากลูกคา เปนตน
2. ลูกคาภายใน (Internal Customers) หมายถึง ลูกคาที่เปนคนที่เราติดตอประสานงานหรือทํางาน
รวมกันในองคกรเดียวกัน ซึ่งประกอบดวยกลุมคนตางๆ ดังตอไปนี้
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ผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน คือ บุคคลที่จะตองใหบริการอยางแนนอน เพราะพวกเขาเปนผูมอบหมาย
งานโดยตรงและใหคุณใหโทษแกเรา ดังนั้น การใหบริการก็คือ การสงมอบผลงานที่ไดคุณภาพตรงกับความตอง
การของผูบังคับบัญชา รวมถึงการแสดงพฤติกรรมใหเปนไปตามที่บังคับบัญชาคาดหวังและตองการใหเกิดขึ้น
เพื่อนรวมงาน คือ บุคคลหรือกลุมคนที่ทํางานรวมกับเรา ซึ่งถือไดวาเปนลูกคาที่สําคัญคนหนึ่งที่เราจะ
ตองใหความชวยเหลือ ใหความรวมมือกันทํางาน เพื่อเปาหมายและความสําเร็จที่ออกมา
ผูใตบังคับบัญชา/ลูกนอง เปนอีกบุคคลหนึ่งที่เราตองใหบริการ โดยขอเท็จจริงแลวการทํางานตางๆ
จะตองอาศัยความรวมมือในทุกระดับ หากเปรียบกับกลไกการทํางานของเครื่องจักร ลูกนองก็เปรียบเสมือน
น็อตตัวใดตัวหนึ่งที่เปนสวนประกอบของเครื่องจักร หากขาดการเอาใจใสดูแลหรือบํารุงรักษาที่ดี ยอมสงผล
กระทบตอกลไกในการทํางานของเครื่องจักรเชนกัน จึงควรใหความดูแลเอาใจใสและสรางขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน
บุคคลที่อยูภายในหนวยงานตางๆ อาจเปนหนวยงานหรือฝายตางๆ ที่จะตองติดตอหรือประสานงาน
ดวย โดยใหความสําคัญตอการตอการใหบริการที่ดี หรือการใหความรวมมือโดยไมจําเปนจะตองเลือกปฏิบัติ
เฉพาะบุคคลที่อยูในหนวยงานที่ใหผลประโยชนตอตนเองเทานั้น
องคกรที่ทํางานอยู อาจกลาวไดวา องคกรที่เปนเสมือนกับบานหลังที่สองที่ทําใหเรามีรายได สามารถ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได องคกรจึงเปนสิ่งที่เราไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะใหบริการหรือมอบสิ่งดีๆ ใหกับ
องคกรไดดวยการใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดีตอองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางภาพลักษณที่ดีใหแก
องคกรดวยความมุงหวังใหบุคคลตางๆ กลาวถึงองคกรในทางบวกหรือทางที่ดี
ครอบครัว ไมวาจะเปนคุณพอ คุณแม ลูกนอย หรือแมแตเครือญาติ การใหบริการหรือแสดงพฤติกรรม
ตอกลุมคนเหลานี้ จะสงผลหรือมีอิทธิพลตอความรูสึกของเรา เชน หากเรามีปญหาขอขัดแยงกับบุคคลใด
ในครอบครัว ยอมสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของเราในวันนั้นไดเชนกัน
ความคาดหวังของลูกคา/ผูรับบริการ
การบริการใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเปนการบริการในทางธุรกิจหรือการบริการของภาครัฐผูรับบริการ
ตางตองการไดรับการบริการที่ดีดวยกันทั้งสิ้น ในที่นี้ไดรวบรวมและจัดแบงประเภทของความตองการที่ผูรับ
บริการตองการไว 12 ประการ ดังนี้
1. การบริการที่มีมิตรภาพ ผูรับบริการตองการจากผูใหบริการที่มีบุคลิกภาพดี มีหนาตายิ้มแยม
แจมใสพรอมที่จะชวยเหลือและใหบริการดวยความเต็มใจ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
2. การใหเกียรติยกยองนับถือ ผูใหบริการพึงตระหนักเสมอวา ผูรับบริการคือผูที่สําคัญที่สุด ฉะนั้น
ผูใหบริการตองใหเกียรติผูรับบริการเสมอ เชน กลาวคําทักทายและยกมือไหวสวัสดีดวยกริยาที่สุภาพและวาจา
ที่ไพเราะ หรือใชสรรพนามเรียกผูรับบริการตามยศตามตําแหนง หรือเรียกใหเปนกลางที่สุดก็คือ ใชคําสรรพนาม
เรียกวา คุณ..... หรือ ทาน และสบตาผูรับบริการดวยความเปนมิตร ไมมองจากศีรษะจรดเทาและไมมองดวย
สายตาที่ดูถูกเหยียดหยาม
3. ความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งความปลอดภัยจากการบริการในดานการเดินทางผูใหบริการ
ตองใหความสําคัญกับความปลอดภัยในทุกเรื่องทุกจุด หรือการเดินทางมาติดตอของลูกคาในหวงระยะเวลาที่
เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับที่เขาไปใชบริการ
4. ความสะอาดและความสะดวกสบาย นับเปนสิ่งสําคัญที่ลูกคาตองการ ไมวาจะเปนความสะอาด
และความสะดวกสบายดานอาคารสถานที่ ความสะดวกสบายในการเดินทางมาติดตอ ความสะดวกสบายใน
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การใชอุปกรณเครื่องใชหรือเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ
มีการอํานวยความสะดวกในสถานที่จอดรถใหแก
ผูรับบริการ เปนตน
5. ความรวดเร็ว ความรวดเร็วเปนสิ่งที่ผูใหบริการตองใหความสําคัญ เชน การสงเอกสาร การให
ขอมูล ขาวสาร ดวยความรวดเร็วทันตามเวลาที่กําหนดไว หลายองคกรไดพัฒนาความรวดเร็วในการใหบริการ
เชน การกําหนดจุดบริการดวน (One stop service) เพราะเปนกระบวนการหนึ่งที่จะชวยใหเกิดความ
ประทับใจ แกผูมารับบริการไดเชนกัน
6. ความเขาใจและความเห็นใจ ความตองการความเขาใจและเห็นใจของผูรับบริการเปนสิ่งที่ผูใหบริการ
ควรคํานึงใหมาก เพราะจิตสํานึกของการใหเปนผูใหบริการที่ดีก็คือการสรางความรูสึกที่ดีเขาใจและความเห็นอก
เห็นใจตอผูรับบริการนั่นเอง
7. ผูใหบริการรูเทาทันความตองการ ผูใหบริการมืออาชีพตองรูเทาทันความตองการของผูรับบริการ
ดังนั้นผูที่ทําหนาที่ใหบริการจะตองมีปฏิภาณ มีไหวพริบ รูจักการสังเกตอยางละเอียดรอบคอบเพื่อใหรูเทาทัน
ความตองการของผูมารับบริการ และสามารถใหบริการดวยความถูกตองและรวดเร็ว
8. ความเปนสวนตัว ความเปนอิสระและความเปนสวนตัวเปนสิง่ ที่มนุษยทุกคนตองการ ดังนั้นการบริการ
ที่ดีก็ตองคํานึงถึงความตองการเปนสวนตัวของผูรับบริการดวย
9. การไดรับคําแนะนําที่ดี ถูกตอง และชัดเจน ผูใหบริการตองอธิบายใหเขาใจงาย ชัดเจน ไมคลุมเครือ
และสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามหลักเกณฑ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ
10. ความซื่อสัตย ยุติธรรม ผูใหบริการตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่งไมวาจะเปนการเขาคิวเพื่อรับ
บริการตางๆ ก็เปนเรื่องของความยุติธรรม ใครมากอนไดรับบริการกอน มาทีหลังไดรับบริการทีหลังตามลําดับ
11. การตอนรับที่ดีและความเปนกันเอง ผูใหบริการสามารถสรางกับผูรับบริการไดดวยการกระทําเบื้องตน
ตางๆ เชน แสดงทาที่เปนมิตร วางตัวสบายๆ ไมเกร็ง ทักทายสนทนาดวยความเปนกันเอง นําเครื่องบริโภค
เล็กๆ นอยๆ มาตอนรับ เชน น้ําดื่ม เครื่องดื่ม ใชอุปกรณประกอบเสริม เชน เปดโทรทัศนใหชม หาหนังสือหรือ
นิตยสารตางๆ ใหผูรับบริการอาน รับฟงผูรับบริการดวยความสนใจ ใสใจ
12. การบริการที่ไดมาตรฐาน ปจจุบันองคกรตางๆ ใหความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพงานบริการ
เปนอยางมาก ผูใหบริการหรือหนวยงานตางๆ ที่ใหบริการจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการหรือกระบวนการทํางานให
สามารถรองรับความตองการของลูกคาหรือผูมาใชบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว ตามหลักมาตรฐานการ
บริการในระดับสากล
สิ่งที่ผูรับบริการตองการทั้ง 12 ประการดังกลาว เปนสิ่งที่บุคลากรของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
กาฬสินธุควรยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่ เพราะการบริการถือเปนหัวใจสําคัญของการทํางานและเปนสิ่ง
ที่เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของผูใหบริการ หนวยงาน ไปสูประชาชนที่มาใชบริการไดทั้งสิ้น
หลักการบริหารงานบริการ
อาภรณ ภูวิทยพันธุ กลาวถึง หลักการบริหารงานบริการไววา จุดเริ่มตนของงานบริการใหประสบ
ผลสําเร็จนั้นอยูที่ การบริหารจัดการ หรือที่เรียกวา Management พบวาการบริหารงานดี ยอมมีชัยไปกวาครึ่ง
ดังนั้นการสรางจิตสํานึกของการใหบริการนั้น จึงหนีไมพนที่จะตองสํารวจหลักการบริหารจัดการของตนเอง
เสียกอน การบริหารจัดการเพื่อสรางงานบริการที่ดีใหกับผูอื่นอาจอาศัยหลัก 6 Ps เพื่อบริหารงานบริการได
ดังตอไปนี้
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P lanning แผนงานคือเข็มทิศ...ชี้นําความสําเร็จ
P eople ทีมงานคือฟนเฟอง...ขับเคลื่อนงานบริการ
P rice ราคาคือตนทุน...ที่เกิดขึ้นเทียบกับผลผลิตจริง
P roduct สินคาคืองานบริการ...ที่สงผานไปยังลูกคา
P rocess กระบวนการคือจุดเชื่อมตอ...ของงานบริการกับผลลัพธ
P romotion การสงเสริมงานบริการ...เปนสิ่งที่ใหเหนือความคาดหมาย
P lanning : แผนงาน คือ เข็มทิศ...ชี้นําความสําเร็จ
แผนงานเปนเสมือนกลยุทธหนึ่ง ที่จะทําใหบุคคลรอบขางเกิดความประทับใจในพฤติกรรมการใหบริการ
ซึ่งการบริหารแผนงานนั้นจะประกอบไปดวยองคประกอบทั้งหมด 3 สวนดวยกัน ไดแก กอน ระหวาง และหลัง
จากการใหบริการ ในชวงกอนการใหบริการนั้น กอนอื่นจะตองตอบใหไดกอนวาปจจุบันมีหนาที่งาน หรือ job
Description อะไรบาง ขอใหระบุหนาที่งานแยกเปนขอๆ โดยละเอียด หลังจากนั้นใหตอบคําถามถัดไปวา
แลวจะทําอยางไรใหหนาที่งานประสบผลสําเร็จเปนที่นาประทับใจของผูอื่น และจากความคาดหวังนี้เองจะ
นําไป สูจุดเริ่มตนของการกําหนดแผนงาน เชน คาดหวังวาคุณจะตองเบิกจายสินคาในคลังดวยความรวดเร็ว
แผนงาน ก็คือ การจัดสินคาในคลังใหสะดวกในการหยิบจับ และในระหวางการใหบริการลูกคาอยูนั้น คุณเอง
จะตองพิจารณาทบทวนวาการใหบริการของคุณแกลูกคาเปนอยางไรบาง อะไรเปนอุปสรรคที่สงผลใหลูกคาเกิด
ความไมพอใจ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนแผนงานของตนในระหวางการดําเนินงาน สําหรับ
ขั้นตอนสุดทายก็คือ การหาเวลาพิจารณาขั้นตอนและวิธีการทํางานของตนเอง วาสามารถปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานหรือขั้นตอนใดบาง ขั้นตอนใดยังไมเหมาะสมควรจะปรับเปลี่ยน และขั้นตอนใดที่เหมาะสมแลวบาง
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบ การปรับปรุงแผนงานในการใหบริการลูกคาตอไป
P eople : ทีมงาน คือ ฟนเฟอง...ขับเคลื่อนงานบริการ
ทีมงาน คือ บุคคลมากกวาสองคนมาอยูรวมกัน ทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของ
กลุมพบวาการทํางานใดๆ ก็ตาม ไมสามารถทําไดเองเพียงลําพัง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยทีมงานเพราะวา
อยางนอยๆ
ขอมูลที่ไดรับเราเองจะตองติดตอขอความรวมมือหรือความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นเชนกัน
ดังนั้นเพื่อสรางงานบริการที่เปนเลิศ เราจะตองทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น ไมวาจะเปนหัวหนา ลูกนอง เพื่อน
รวมงานทั้งในหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงานกัน และความสามารถหลักๆ เพื่อใหการทํางานเปนทีมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ก็คือ การสื่อสารดวยวาจา การติดตอประสานงาน การรับฟงและใหคําปรึกษา ความเห็น
อกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความอดทนอดกลั้น และการควบคุมอารมณและบุคลิกภาพ สําหรับผูที่เปนหัวหนางาน
ทักษะที่สําคัญก็คือ การสรางทีมงาน (Team Building) ทําอยางไรใหลูกนองหรือสมาชิกในทีมทํางานรวมกัน
ไมแบงพรรคแบงพวก ไมทะเลาะเบาะแวงกัน การทําใหสมาชิกกลุมมีขอผูกพันรวมกันเพื่อสรางความสําเร็จ
ในการใหบริการที่ดีแกลูกคา
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P rice ราคา คือ ตนทุน...ที่เกิดขึ้นเทียบกับผลผลิตจริง
ขอใหเริ่มวิเคราะหวา คุณไดทํางานอะไรไปบาง ผลลัพธที่เกิดขึ้นคุมคามากนอยแคไหนหากเปรียบเทียบ
คาตัวหรือตนทุนของตัวเอง ผลลัพธของงานบริการก็คือการทําอยางไรใหลูกคาที่มาติดตอเกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด
มีขอรองเรียนหรือคําบนนอยที่สุด
ในที่นี้ขอนําเสนอภาพแสดงความสัมพันธระหวางตนทุนและ
ผลตอบแทนที่ไดรับ ดังตอไปนี้
ผลลัพธ

ราคา หรือตนทุน
งานที่รับผิดชอบ
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................

พฤติกรรม
การใหบริการ

การบริหารที่ดี : ลูกคาประทับใจ
และจงรักภักดี ในสินคาและบริการ
ของคุณ
การบริหารที่ไมดี : ลูกคารองเรียน
และเปลี่ยนใจ ไมสนใจในสินคาและ
บริการของคุณ

ดังนั้น หัวหนาหนวยงานและผูรวมงานทุกคนควรพิจารณาหาวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อบริหารตนทุนที่
เกิดขึ้นกับผลลัพธจากการใหบริการของคุณอยูในระดับที่พึงพอใจสูงสุด
P roduct สินคา คือ งานบริการ...ที่สงผานไปยังลูกคา
การบริการ ถือไดวาเปนการให และการตอบสนองตอผูรับบริการดวยคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น
ทั้งนี้การสงผานงานบริการไปยังผูรับบริการนั้น อาจจะแบงออกเปน 3 ชวง ไดแก กอนการบริการ ระหวางการ
บริการ และหลังการบริการ พบวาในแตละชวงเวลานั้น ผูใหบริการจะตองมีขีดความสามารถ หรือ Competency
ที่จะสงผลใหภาระงานที่กําหนดขึ้นประสบผลสําเร็จ โดยมีเปาหมายหลักเพื่อใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ
ดังตอไปนี้
ชวง
ดําเนินการ

กิจกรรมหรือภาระงาน

กอน
- จะตองทําความเขาใจ ลักษณะธุรกิจ ขององคกร
ดําเนินการ โดยตองรูวาอะไรคือผลผลิตหลักที่ผลิตและนําไปสู
ลูกคา
- ศึกษา ภาระ หนาที่งาน และตัวสินคา ที่จะตองสง
มอบใหกับลูกคาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
- ควรศึกษา กลุมลูกคาวาอยูในกลุมไหน เปนใคร และ
อะไรคือสิ่งที่พวกเขาคาดหวังและตองการจากคุณ

ขีดความสามารถ
(Competency)
- ความเขาใจในลักษณะธุรกิจ
- ความเขาใจในขอบเขตงานและ
ตัวสินคา
- ความเขาใจถึงลักษณะลูกคา
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ชวง
ดําเนินการ

กิจกรรมหรือภาระงาน

ขีดความสามารถ
(Competency)

ระหวาง - นําสงมอบสินคาและงานบริการแกลูกคา ดวยความ
ดําเนินการ รวดเร็วและใหเปนไปตามมาตรฐานที่ลูกคาตองการ
- ติดตามดูวาลูกคาไดรับมอบสินคาหรืองานบริการ
เรียบรอยแลวหรือไม
- ตอบขอซักถาม และใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่อง
ตางๆ ที่ลูกคาสอบถามหรือมีขอสงสัย

- การสื่อสารดวยวาจา
- การติดตอประสานงาน
- การควบคุมอารมณและบุคลิกภาพ
- การแกไขปญหา/การตัดสินใจ
- การใหคําปรึกษาแนะนํา

หลัง
- สอบถามลูกคาถึงคุณภาพของงานบริการที่นําสง
ดําเนินการ วาเปนไปตามมาตรฐานที่ลูกคาตองการหรือไม
- ศึกษาขอมูลตางๆ เพื่อนํามาใชประกอบในการ
พิจารณาปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
- ประชุมกลุมหรือทีมงานเพื่อปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพสินคาและการใหบริการ

- การสื่อสารดวยวาจา
- การติดตอประสานงาน
- การควบคุมอารมณและบุคลิกภาพ
- การแกไขปญหา/การตัดสินใจ
- การทํางานเปนทีม
- การคิดเชิงวิเคราะห

P rocess กระบวนการ คือ จุดเชื่อม...ของงานบริการกับผลลัพธ
กระบวนการเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะสงผลถึงงานบริการวาจะเปนที่ประทับใจแกลูกคาหรือไม การบริหาร
กระบวนการจึงเปนเรื่องที่ควรทําอยางตอเนื่อง สม่ําเสมออยูตลอดเวลา มิใชเพียงแคทําเฉพาะชวงเวลาที่ไดรับ
การรองเรียนถึงวิธีการหรือกระบวนการทํางานเทานั้น
การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องหรือ
Continuous Improvement เปนหนาที่ของผูใหบริการที่จะวางแผน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
ของตนเองอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ควรตรวจสอบขั้นตอนงานปจจุบันเสียกอน ขั้นตอนไหนที่คิดวาไมจําเปนตองมี
หรือทําใหการทํางานลาชากวาที่ควรจะเปน
และขั้นตอนใดบางที่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการหรือเทคนิคการ
ทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานได โดยวิธีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของตนเอง
ดังตอไปนี้
ศึกษางานใหมาก : ควรหาหนังสือที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังทําอยู และคนหาเทคนิคหรือวิธีการใหมมาใชใน
งานปจจุบันไดบาง
คุยกับเครือขาย : เครือขายอาจเปนคนที่รูจักซึ่งอาจจะอยูหรือไมอยูในสายวิชาชีพของตนเองก็ยอมไดโดยอาจ
เขาสมาคมหรือชมรมที่เกี่ยวของกับสายงานของตน
เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือขอความคิดเห็นจากสมาชิก
เครือขายของคุณเอง
เปดใจรับฟง : คนบางคนอาจจะคิดวาตนเองรูเยอะแลว รูมากแลว เปนพวกที่ไมชอบรับฟงความคิดเห็นหรือ
ติดตามขอมูลใหมๆ ยึดติดกับรูปแบบหรือวิธีการเดิมๆ คิดผิดวาเปนผูรูในสายวิชาชีพของตน พบวาคนกลุม
ดังกลาวนี้คอนขางนาเปนหวง เพราะเปนพวกที่ตอตานและไมเห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ
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P romotion : การสงเสริมงานบริการ...เปนสิ่งที่ใหเหนือความคาดหมาย
Promotion เปนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมหรือสนับสนุนตัวสินคาหรืองานบริการตางๆ ที่มีขึ้นดวย
วิธีการที่แตกตางกันออกไป เชน การลด แลก แจก แถม หรือการจัดโชว เพื่อดึงดูดหรือจูงใจลูกคาใหหันมาใช
สินคาหรือบริการของตน รวมถึงการทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในการใชสินคาและบริการตอไป งานทุก
งานสามารถจัดทํา Promotion ได ไมจําเปนจะตองเปนแคงานขายเทานั้น ลักษณะของ Promotion
จะแตกตางกันไปตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยแสดงออกมาในลักษณะของการกระทําสีหนา แววตา คําพูด
เชน การแสดงความกระตือรือรนที่จะเขาไปชวยลูกคาถือของกอนที่ลูกคาจะรองขอหรือการหาขอมูลเพิ่มเติมให
ลูกคา การอาสาเขาไปชวยงานโดยไมตองรอใหเขาเอยคําขอรองมากอน หรือการแวะเยี่ยมเยียนลูกคาเปน
ระยะๆ เพื่อถามสารทุกขสุขดิบ เปนตน
แผนพัฒนาการบริการ หนวยงานที่จะใหบริการที่เปนเลิศไดจะตองมีคุณลักษณะขอใดหนึ่งหรือหลายๆ ขอ ดังตอไปนี้
1. ระบบขาราชการสัมพันธที่ดี ขาราชการระดับผูเปนบริหารสูงสุดในหนวยงานตองมีความเชื่อวา “การให
บริการที่ดีกวายอมมาจากขาราชการผูใหบริการที่ดีกวา”
2. หนวยงานมีการรณรงคและปลูกฝงจิตสํานึกตอการใหบริการที่ดีเยี่ยมแกประชาชน มีการฝกอบรมและทํา
ความเขาใจอยางจริงจังกับขาราชการทุกคนวา “การใหบริการคืองานของราชการ” ทั้งชี้แจงใหเขาใจถึงเหตุผล
ความสําคัญและผลลัพธที่จะไดรับ
3. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร เพื่อเอื้ออํานวยใหขาราชการทุกคน โดยเฉพาะขาราชการที่สัมผัสประชาชน
โดยตรงใหสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไดอยางราบรื่น
4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน หนวยงานตองมีระบบเกื้อหนุนกันและกันภายใน
องคกรอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. ความสามารถในการบริหารระบบงานใหไดมาตรฐานการบริการที่เปนความจริงได คือ สามารถเปลี่ยนแนวความ
คิดนั้นใหเปนพฤติกรรมการบริการที่จับตองไดจริงๆ
6. มีการฝกอบรมใหระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน ใหสามารถธํารงรักษามาตรฐานงานบริการของตนเอง
ได
7. มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน ทั้งในระดับผูบังคับบัญชา หัวหนางานทุกระดับ
ใหมีสวนรวมรับผิดชอบตอการสงเสริมใหมีการปรับปรุงมาตรฐานการบริการใหดียิ่งขึ้นอยูตลอดเวลา
8. มีระบบการจูงใจและใหกําลังใจขาราชการที่ใหบริการไดดีเดน อาจมีการประกาศเกียรติคุณ และใหรางวัล
ตอบแทนอยูเสมอเพื่อใหแตละคนมีกําลังใจยึดมั่นอยูกับการบริการที่ดีเลิศตลอดไป
9. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ คือ สามารถวัดออกมาไดเปนตัวเลข เชน ความเร็ว
เปนนาที การประหยัดเปนจํานวนเงิน ผลงานที่ทําสําเร็จจํานวนกี่เรื่อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการทํางาน
ซึ่งทุกฝายตองรวมกันหาหลักเกณฑที่สามารถนํามาใชวัดผลการปฏิบัติไดจริง
10. มีกลไกภายในองคกรที่ชวยเกื้อหนุนใหเกิดคานิยมดานการใหบริการที่ดีแกประชาชน ผูบังคับบัญชาทุก
ระดับ ชั้นจะตองสนับสนุนกลไกตางๆ เพื่อสรางคานิยมดานการบริการในระดับปฏิบัติทุกหนวยงาน โดยปลูกฝง
จิตสํานึกและคานิยมไปทุกกระบวนการทํางานอยางชัดเจนและตอเนื่อง

9
Kail Aibrecht ไดเสนอแนวคิดปจจัยสําคัญในการใหบริการ อันเปรียบเสมือนดานแตละดานของ
รูปสามเหลี่ยมดานเทา ซึ่งภายในบรรจุผูรับบริการไว หากขาดปจจัยดานหนึ่งไป สามเหลี่ยมนี้จะไมครบดาน
เปนรูปสามเหลี่ยมตอไปไมได นั่นคือ องคกรจะใหบริการที่ดีตอไปไมได เรียกรูปนี้วา The Service Triagie
หรือสามเหลี่ยมแหงบริการ ดังภาพ

กลยุทธการบริการ

พนักงาน
ผูรับบริการ

ระบบงาน
ภาพสามเหลี่ยมแหงบริการ (The Service Triagie )
จากหลักการนี้ จะเห็นวาการสรางความประทับใจใหกับประชาชนตองจัดการเพื่อใหปจจัยแหงสามเหลี่ยม
แหงบริการนี้มีความเหมาะสมและสอดคลองกัน คือ
1. กลยุทธการบริการ (Strategy)
หรือวัตถุประสงคหลักที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตองกําหนดไวเพื่อทําใหการปฏิบัติเขาสู
เปาหมายมีความยืดหยุนตัวพอเพียง มีความแมนยําตรงเขาเปาหมายไดดี โดยหลักฐานของการสนองความตอง
การของประชาชนไดอยางจริงจัง
2. ระบบงาน (System)
หรือกระบวนการซึ่งควรตองเนนใหระบบการบริการประชาชนเปนเรื่องเรียบงาย ประชาชนสบายใจ
เมื่อเขามาใชบริการ ไมยุงยากซับซอน ดูเปนเจาขุนมูลนาย ประชาชนตองเขาใจไดงายๆ ใหคําปรึกษาหรือเขา
รับบริการไดอยางเปนกันเอง มีความคลองตัวสูง กฎ ระเบียบเปนสิ่งที่ชวยเอื้ออํานวยประโยชนตอประชาชน
ทําใหการบริการไมเปนตัวจํากัดการบริการ
3. ขาราชการ
ผูใหบริการในทุกระดับตองไดรับการสรรหาพัฒนาและปรับพฤติกรรม ตลอดจนวิธีการทํางานใหมี
ลักษณะเนนความสําคัญของประชาชน นั่นคือ มีจิตสํานึกตอการใหบริการที่ดี
การจะทําใหสามเหลี่ยมแหงบริการสัมฤทธิผล ตองไดรับความรวมมือรวมใจจากขาราชการทุกฝาย
โดยทําเปนแผนการพัฒนาการบริการขององคกรใหชัดเจนขึ้น
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการตามแผนพัฒนาการบริการ
ขั้นตอนและวิธีการ อันจะนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการบริการประชาชนอยางประทับใจและไดรับประโยชน
สูงสุด โดยเริ่มจากผูบริหารสูงสุดลงไป อาจอธิบายเปนขั้นตอนไดดังนี้
ขั้นตอน
1. ผูบริหารระดับสูงมีเจตนาอันแรงกลา ในการให
บริการ

วิธีการ
-มีนโยบายการใหบริการที่ชัดเจน
- กําหนดใหหัวหนาแผนกแถลงเปาหมายและโครงการ
ปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการในแผนกของตนเปน
ประจําป
- กําหนดคําขวัญประจําองคกร
- แถลงนโยบายหรือประกาศเปาหมายดานการบริการ
อยางชัดเจน
- มีการประชุมผูบริหารระดับสูง เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการไปสูการบริการที่เปนเลิศ

2. มีการศึกษาหาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
ศาสตรการใหบริการในขาราชการทุกระดับ

- ผูบริหารเรียนรูกําหนดนโยบายและการจัดทํา
กลยุทธขององคกร, วิธีการวัดคุณภาพบริการและ
เทคนิคตางๆ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ
- มีการแถลงหรือแจงแกขาราชการทุกคนวา “การ
บริการคืองานของขาราชการ” และทุกคนตองเรียนรู
วิธีการใหบริการที่ดีที่สุด ในงานของตนแกประชาชน
ทุกระดับ
- หาตํารา ผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาและเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถหรือความเขาใจ

3. มีการวางแผนกลยุทธดานบริการที่ชัดเจนและ
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะตัวขององคกร เทานั้น
โดยผูบริหารระดับสูง

- มีการมอบหมายใหทีมงานเฉพาะ วางแผนกลยุทธ
ประจําองคกร ใหวางแผนกลยุทธ ดานงานบริการ
อยางจริงจังและเปนแผนชัดเจน
- กําหนดใหหัวหนาแผนกทุกคนรับรู มีการประชุม
ชี้แจงและเอาไปถือปฏิบัติ
- ผูบริหารระดับตางๆตองนําเสนอแผนงานใน
หนวยงาน หรือแผนกงานที่ตนรับผิดชอบ จะตอง
สอดคลองกับแผนกลยุทธหลักของหนวยงานดานการ
บริการเปาหมายประจําปและคําขวัญดานการบริการ
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ขั้นตอน
วิธีการ
4. ศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบการบริหารงาน - มีการวิเคราะหระบบการใหบริการในแตละวงจร
ที่สอดคลองกับนโยบายดานบริการและเอื้อใหแผน
บริการ โดยใชหลักความรวดเร็ว และความมีมาตร
กลยุทธ
ฐานดานความพึงพอใจในทุกจุดที่ใหบริการ
- มีการวางผังหนวยบริการใหไหลไดคลองตามลําดับ
ไมวกวน
- ทํางานใหงาย ผูบริการและผูรับบริการเขาใจ
- ทําหนังสือคูมือการบริการที่เหมาะกับหนวยงาน
กับแตละหนาที่ แจกโดยเนนการเขียนที่อานงาย
เขาใจงาย ใชเปนคูมือ ตัดสินใจไดงาย
5. มีโครงการสรางจิตสํานึกการใหบริการที่ดีและ
- จัดอบรมความรูหรือจัดสัมมนาใหขาราชการแตละ
การพัฒนาความสามารถในการใหบริการตอไป
กลุมรูจักวิธีการจัดทํารายงาน การใหบริการแก
ประชาชนคือหาจุดออนในการบริการของตน เพื่อใช
เปนเครื่องชวยวางแผนปรับปรุงงานบริการตอไป
- จัดบรรยายพิเศษ, จัดนิทรรศการ, การศึกษาดูงาน
เพื่อสงเสริมดานการบริการ
- จัดการประกวดคําขวัญการบริการที่ดี หรือจัดการ
ประกวดและใหรางวัล เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
แกขาราชการดีเดนดานบริการ
6. การปรับปรุงยกระดับโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอ
- การปรับปรุงอาคารสถานที่ใหสวยงาม โอโถง
การใหบริการ
สะดวกสบายเพื่อประชาชนที่มาติดตอ
- จัดทํามาตรฐานเอกลักษณของหนวยงาน มีปายชื่อ
ผูใหบริการ
- รณรงคดานความสะอาดเรียบรอยทั้งที่ทํางาน
หองน้ํา สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานที่
ทํางานและใหบริการ
- การใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวย ดานขอมูลและ
7. การยกระดับมาตรฐานงานบริการโดยเสริม
การใหบริการ
เครื่องอํานวยความสะดวก เครื่องมือ เครื่องใช
เทคโนโลยี เครื่องจักร
- ปรับปรุงพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัย เชน เพิ่ม
หมายเลขโทรศัพท มีโทรศัพทสาธารณะทุกจุด
เพื่อประชาชน มีเครื่องโทรสารทุกหนวยงาน
- ใชระบบสํานักงานอัตโนมัติเพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
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ขั้นตอน
8. รณรงคปลูกฝงวัฒนธรรมการบริการขององคกร

วิธีการ
- กําหนดไวในหนาที่งานของทุกหนวยงานวางาน
สําคัญคือ การใหบริการประชาชน
- ปลูกฝงคําขวัญ การอบรมหรือแผนปายให
ขาราชการทุกคนตระหนักในขณะที่ปฏิบัติงานวา
“การบริการคืองานของขาราชการ” ยิ้มเสมอเมื่อ
ใหบริการ” ความพึงพอใจคือ หัวใจในการใหบริการ
เปนตน
9. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงงาน - คณะทํางานทําแผนกลยุทธดานบริการ
- คณะทํางานรณรงคสรางเอกลักษณและเสริมภาพ
บริการ
ลักษณองคกร
- คณะทํางานจัดทํามาตรฐานการบริการและตรวจ
สอบมาตรฐานการบริการ
- คณะกรรมการประกวดโครงการเพื่อการบริการ
ประชาชนดีเดน หรือการคัดเลือกขาราชการที่ใหการ
บริการดีเดน ฯลฯ
- ยุบเลิกแผนกรองทุกข แตใหขาราชการรับฟงการ
10. ปรับปรุงระบบงานภายในองคกรใหดีขึ้น
รองทุกขเองทุกแผนกและรีบหาทางแกไขเรื่องรอง
ทุกขของประชาชนทันที
- จัดแผนกประชาสัมพันธแนะนําประชาชนเรื่อง
ขั้นตอน วิธีการชวยเขียนคํารองเรียน ชวยจัดขั้นตอน
เอกสาร เพื่อใหประชาชนรับบริการไดอยางมั่นใจ
สะดวกไมเสียเวลา
- จัดทํากิจกรรมกลุมยอมควบคุมปรับปรุงคุณภาพการ
บริการ (กลุมคิวซี) ใหรางวัลแกกลุมที่เสนอการปรับ
ปรุงที่ดี
- ออกแบบและจัดผังการใหบริการประชาชนใหม
ทําใหสะดวกสบายขึ้น
11. มุงเนนบทบาทการใหบริการของขาราชการ
- ทดสอบความมั่นคงทางอารมณ การควบคุม
สถานการณตางๆ ขณะใหบริการ
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาการให
บริการเปนพิเศษ
- ทบทวนบทบาทการใหบริการแกประชาชน
- วัดผลการบริการใหชัดเจน เชน ถามความเห็น
ประชาชน ใหประชาชนใหคะแนน ประมวลผลการให
คะแนนและใชเปนเครื่องวัดความดีความชอบในการ
ปฏิบัติราชการ
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ขั้นตอน
12. รณรงคใหประชาชนรับรูวา “การบริการคือ งาน
ของขาราชการ”

วิธีการ
- โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
- จัดตั้งรับฟงความคิดเห็น, ระบบแนะนําขอมูล
ประชาชนผูมาใชบริการ
- มีมาตรการตักเตือนหรือลงโทษตอขาราชการ และ
หนวยงานที่ละเลยการใหบริการประชาชน
- มีโปสเตอร ปาย คําขวัญที่เนนใหประชาชน และ
ขาราชการเห็นความสําคัญของการบริการ

การตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการบริการ
เมื่อมีแผนการดําเนินงานแลว จะตองมีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน โดยทั่วไปแลวการตรวจติดตาม
เชนนี้ใชกันมากในวงการธุรกิจและอาจนํามาประยุกตใชวงการได ชัยณรงค อินทรมีทรัพย ไดอธิบายไววา
“วิธีการตรวจสอบนี้ จะมาวัดถึงการตอบสนองของผูบริโภคที่มีตอการบริการและผลิตภัณฑตอเนื่องกัน
โดยอาจจะทําเปนรายเดือน รายอาทิตย หรือแมแตรายวันก็ได การศึกษานี้จะรวมถึงการวิเคราะหปญหา
ในจุดที่ผูบริหารอาจจะมองไมเห็นหรือคิดวาไมสําคัญ
แตกลับกลายเปนเรื่องสําคัญในสายตาของผูบริโภค
ปญหาเหลานี้จะถูกนํามาชี้ใหเห็นและแกไขไดทันทวงที กอนที่จะสงผลใหทางลบตอภาพลักษณและผลตอกําไร
ของบริษัท”
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน อาจทําไดโดยมุงเนนประเด็นสําคัญดังตอไปนี้
อะไร การตรวจติดตามคุณภาพงานบริการ คือ กระบวนการที่ใชตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน
จริงๆ ในหนวยงานบริการวามีการปฏิบัติเปนอยางไร
ใคร ผูที่จะทําการตรวจสอบติดตามคุณภาพงานบริการ อาจเปน
1. ฝายวิเคราะหและออกแบบกระบวนการบริการ
2. ฝายวางแผนและพัฒนางาน
3. ฝายพัฒนาองคกร
4. ฝายบุคคล
5. บุคคลหรือคณะที่ไดรับคําสั่งหรือมอบหมายเปนพิเศษ
ทําไปทําไม ผลการตรวจติดตามคุณภาพงานบริการจะเขียนบันทึกสรุป แลวสงใหผูรับผิดชอบใน
หนวยงานบริการนั้นๆ จัดประชุมทําความเขาใจ กําหนดจุดบกพรองที่ตองแกไข กําหนดวิธีการและวันที่จะ
แกไขไดสําเร็จ และติดตามผลการแกไขเปนระยะ
ทําอยางไร แตละองคกรจะออกแบบฟอรม เพื่อทําการตรวจติดตามคุณภาพงานบริการขึ้นเองตาม
ลักษณะงาน ของหนวยงานตน ปกติแบบฟอรมควรมีขอความเกี่ยวกับ
1. สถานที่ทําการตรวจติดตามคุณภาพงานบริการ หรือสถานที่ถูกตรวจ
2. วัน เวลา ชื่อผูทําการตรวจ
3. รายละเอียด จุด ประเด็น หรือขั้นตอนการใหบริการที่ทําการตรวจ
4. ประเด็นที่พบวาไมถูกตองหรือผิดมาตรฐานในเรื่องนั้นๆ
5. ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ โดยใหผูรับผิดชอบในหนวยงานที่ถูกตรวจสอบเซ็นชื่อรับทราบ
ความคิดเห็นหรือคํารับรองวาไดแกไขขอบกพรองแลว
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รูปแบบวิธีการ มีรูปแบบวิธีการทําไดหลายวิธี เชน
1. การตรวจติดตามอยางเปนความลับ คือ ไมบอกลวงหนา และหลังการตรวจสอบแลว หรืออาจบอก
หลังการตรวจสอบแลว
2. การตรวจติดตามอยางเปดเผย คือ บอกลวงหนาวาจะตรวจสอบเมื่อไร และผูรับผิดชอบอาจมารวม
ในกลุมผูตรวจสอบดวยเพื่อคนหาจุดบกพรองพรอมๆ กัน
3. การตรวจติดตามโดยบุคคลที่สาม คือหนวยงานจางวานใหบุคคลผูเปนประชาชนทั่วไปมาตรวจสอบ
เมื่อรับบริการในจุดนั้น
4. การตรวจตามกําหนดเวลา เปนการตรวจติดตามจะบอยเพียงใด เชน ทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน
หรือแลวแตจะสุมตัวอยางการตรวจติดตาม ทั้งนี้มีกําหนดเวลาที่แนนอนหรือไมขึ้นอยูกับขอตกลงหนวยงานที่
รับผิดชอบ
ขอควรระวัง
1. จุดประสงคของการตรวจติดตาม คือ ตรวจการบริการตามมาตรฐานซึ่งเปนการคนหาขอเท็จจริง
ที่ปรากฏในคุณภาพของงานบริการที่เปนความจริง มีหลักฐาน ประจักษพยานไมใชความรูสึกหรือความคิดเห็น
ไมเชนนั้นจะเสียเวลา เสียประโยชน และเกิดความขัดแยงขัดเคืองกันได
2. ตองเนนวาการตรวจติดตามเปนเครื่องมือในการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพงานบริการไมใชคุณภาพ
ของหนวยงาน ดังนั้น ถาผูปฏิบัติทําตามขั้นตอนวิธีการแลวแตประชาชนยังไมพอใจก็ตองแกไขที่วิธีการหรือ
ขั้นตอนระบบงาน ไมใชวิธีการทํางานของตน
3. ความพรอมขององคกรเปนหัวใจสําคัญ ถายังขาดความเขาใจ ความพรอมใจ และทัศนคติรวมกัน
แลวผลของการติดตามจะมีแตความแตกแยก ขัดแยง และทะเลาะวิวาทของผูเกี่ยวของ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูการใหบริการเปนเลิศ
การปรับพฤติกรรมเพื่อใหเกิดจิตสํานึกในการใหบริการนั้นไมใชเรื่องยาก แตอาจตองใชระยะเวลาและ
การปรับตัวสําหรับคนบางคน
หากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคงตองเริ่มตนจากการถามตนเองกอนวา
“อยากปรับปรุงการใหบริการของตนบางหรือไม” หรือ “ความปรารถนาที่จะรับรูเทคนิคและวิธีการในการ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพมีมากนอยหรือนอยเพียงใด” หรือ “คุณรูสึกวา การใหบริการที่ดีจะทําใหคุณมี
ผลงานที่ดีตามไปดวยหรือไม” และคุณคิดวาตนเองมีพฤติกรรมการใหบริการที่ดีแลวหรือยัง
หากผลจากการตรวจสอบตนเอง ทําใหคุณคนพบวา ตนเองยังมีใจปรารถนาอยางแรงกลาที่จะปรับปรุง
รูปแบบการใหบริการของตนอยูตลอดเวลา เพื่อสรางความเปนเลิศในหนาที่การงานแลวละก็จงเริ่มปฏิบัติตั้งแต
ตอนนี้ และอยากใหมองตัวตนของคุณจากภาพแสดงตอไปนี้
Input
(ปจจัยนําเขา)
จิตใจ
ทัศนคติ

Process
(กระบวนการ)
สีหนา/แววตา
คําพูด
พฤติกรรม

Output
(ผลลัพธ)
ผลลัพธที่ดี
ผลลัพธที่ไมได
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พบวาผลลัพธ (Output) ที่เกิดขึ้นทั้งทางดานดีและไมดีนั้น จุดเริ่มตนของผลลัทธนั้นจะอยูที่ตัวคุณเอง
ซึ่งถือวาเปนปจจัยนําเขา (input) และกระบวนการ (Process) ดังคําอธิบายตอไปนี้
ดานจิตใจ คุณเปนผูที่มีจิตใจเต็มเปยมไปดวยจิตสํานึกของการบริการ ยอมเปนรากฐานที่ดีที่จะนําไปสู
การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใหบริการของตน โดยมอบหัวใจของความชอบ ความรัก และความปรารถนา
ที่จะใหบริการผูอื่นหรือไม
ดานทัศนคติ เปนพื้นฐานของการมีทัศนคติที่ดียอมเกิดขึ้นจากการมีสภาพจิตใจหรือจิตสํานึกที่ดีตอการ
บริการแกบุคคลตาง ๆ ที่อยูรอบขางตัวคุณดวย
ดานสีหนา/แววตา การแสดงออกดวยสีหนาและแววตานั้นสามารถบงบอกไดถึงความตองการหรือ
ความอยากที่จะใหบริการแกผูอื่น ทั้งนี้ รวมไปถึงการยิ้มแยมแจมใสพรอมที่จะใหขอมูล ความชวยเหลือและ
ความรวมมือตางๆ ตามที่ลูกคารองขอ
ดานคําพูด คําพูดถือเปนดาบสองคมก็วาไดเพราะคําพูดสามารถสรางมิตร และสามารถสรางศัตรูได
เชนกัน ดังนั้น การที่จะพูดอะไรกับใคร ขอใหคิดใหลึก ๆ วาสิ่งที่จะพูดออกไปนั้นเหมาะสมมากนอยแคไหน
ดานพฤติกรรม เปนการแสดงออกจากการกระทํา ความกระตือรือรนและความพรอมที่แสดงตอลูกคา
ของตน ซึ่งรวมไปถึงการอาสา การอุทิศตนและเวลาที่จะใหบริการแกลูกคาทั้งที่รองขอมาไมไดรองขอ
ระดับพฤติกรรมการใหบริการที่มีตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พฤติกรรมที่แสดงออกตอประชาชนที่มาติดตอ ไมวาจะเปนการปลอยใหยืนรอโดยไมมีการสอบถาม
หรืออาสาใหความชวยเหลือ การพูดจาแบบมะนาวไมมีน้ํา การทําสีหนารําคาญ เปนตน นับเปนพฤติกรรม
ทางดานลบ (Negative Behavior) ที่แสดงออกมา แตในขณะเดียวกันบางคนอาจมีพฤติกรรมทางดานบวก
(Positive Behavior) ที่แสดงออกมาในทางที่ดี ซึ่งการแสดงพฤติกรรมที่ดีตอประชาชนนั้นเกิดขึ้นจากการมี
“จิตสํานึกของการใหบริการ (Service Mind)” เปนการแสดงออกถึงความตระหนักและเขาใจในบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบที่ตองตอบสนองตอความตองการของลูกคา (ทั้งภายในและภายนอกองคกร) โดยทั่วไป
หลายองคกรกําหนดใหมีการมีจิตสํานึกในการบริการนั้นเปนความสามารถหลัก (Core Competency)
โดยคาดหวังใหขาราชการทุกคน ทุกระดับตําแหนงมีความสามารถดานนี้เหมือนกัน รวมทั้งเปนปจจัยหนึ่งที่ใช
ในการวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบงพฤติกรรมตามระดับ ดังนี้
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ระดับ
1
(ต่ํากวามาตรฐานที่
กําหนดอยางมาก)
2
(ต่ํากวามาตรฐานที่
กําหนด)
3
(ตามมาตรฐานที่กําหนด)
4
(สูง/เกินกวามาตรฐาน
ที่กําหนด)
5
(สูง/เกินกวามาตรฐาน
ที่กําหนดอยางมาก)

ลักษณะพฤติกรรม
- ทําภารกิจสวนตัวกอนเสมอ โดยใหลูกคารอการใหบริการจากตนเอง
- ไมรับฟงขอรองเรียนตางๆ ในการใหบริการของตนเองจากลูกคา
- แสดงกิริยาทาทางและน้ําเสียงไมพอใจบอยครั้งเมื่อถูกถามขอมูลในรายละเอียด
- ชวยเหลือลูกคาตามความจําเปน หรือเทาที่มีการรองขอ
- แสดงกิริยา ทาทาง และน้ําเสียงไมพอใจเปนบางครั้งเมื่อลูกคาซักถามขอมูลใน
รายละเอียด
- ยิ้มแยมแจมใสในการใหขอมูล หรือตอบขอซักถามตางๆ แกลูกคา
- ใหขอมูล หรือตอบขอซักถามตางๆ แกลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน
- รับฟง หาสาเหตุ และแนวทางแกไขขอรองเรียนตางๆ ในการบริการจากลูกคา
- ควบคุมอารมณและบุคลิกภาพไดอยางเหมาะสม เมื่อลูกคาแสดงกิริยาทาทาง
และน้ําเสียงไมพอใจ
- ใหคําแนะนําแกลูกคาถึงบุคคล หรือสถานที่ที่ควรติดตอ หากตนเองไมสามารถ
ใหบริการหรือใหขอมูลใดๆ ได
- พัฒนาและปรับปรุงตนเองเสมอในการใหบริการแกลูกคา
- เสนอที่จะใหความชวยเหลือแกลูกคากอนเสมอ
- เปนตัวแทนของหนวยงาน/องคกรในการแลกเปลี่ยนประสบการณและถายทอด
หลักปฏิบัติในการใหบริการแกลูกคา
- สอนและใหคําแนะนําสมาชิกภายในและภายนอกทีม ในการควบคุมและ
แสดงกิริยาทาทาง และน้ําเสียงที่เหมาะสมเมื่อเผชิญกับลูกคาในรูปแบบตางๆ

การปลูกฝงจิตสํานึกในการบริการ
การปรับพฤติกรรมเพื่อใหเกิดจิตสํานึกในการใหบริการนั้นไมใชเรื่องยาก แตอาจตองใชระยะเวลาและ
การปรับตัวสําหรับคนบางคน กอนที่จะเขาสูกระบวนการที่จะปลูกฝงจิตสํานึก อยากใหทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายของคําวา “จิตสํานึก” กันเสียกอน คําๆ นี้ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Mind ซึ่งในความหมายของ
จิตสํานึกสามารถนําไปเปนหลักในการปฏิบัติไดโดยอาศัยความหมายของตัวอักษรทั้ง 4 ตัว ดังนี้
M = Make believe
มีความเชื่อถือในตัวของผูรับบริการ พรอมที่จะชวยเหลือดวยความเต็มใจ
I = Insist
ยืนยัน/ยอมรับความแตกตางในตัวของผูรับบริการ
N = Necessitate
การใหความสําคัญกับผูที่มีความหมายและความสําคัญตอหนวยงาน/องคกร
D = Devote
การอุทิศตนเองที่ชวยเหลือผูรับบริการอยางเต็มกําลังความสามารถ
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จากความหมายดังกลาว อาจสรุปไดวา ผูใหบริการตองปรับเปลี่ยนความนึกคิดของตนเองที่มีตอการให
บริการของหนวยงานหรือองคกร ดวยการใหบริการที่แสดงออกถึงความเต็มใจ จริงใจตอลูกคาหรือประชาชน
ผูมาติดตอขอรับบริการ ซึ่งประกอบดวยการแสดงออกดังนี้
1. มีความรัก ความศรัทธาในองคกร หรือหนวยงานของตนเอง
2. มีความมุงหมายที่จะทําหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด
3. ปฏิบัติงานอยางมีระเบียบ มีคุณธรรม และมีความสัมพันธที่ดีตอลูกคา/ประชาชน
4. มีความซื่อสัตย รูจักตนเองยอมรับสมรรถภาพของตนเอง
5. เขาใจสังคมที่ตนเองอยูอยางชัดเจน
6. เปนผูรูจักกาลเทศะ
7. ยิ้ม และใหบริการแบบใหเกียรติซึ่งกันและกัน
8. เปนผูรักษากฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ขององคกร เปนอยางดี

บทที่ 2
ทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการใหบริการ
หลักการใหบริการที่ดี
“บริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา SERVICE ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 7 ตัวนี้ อาจใหความหมายของ
การบริการที่สามารถยึดเปนหลักในการปฏิบัติงานได ดังนี้
S = Smiling & Sympathy
มีความยิ้มแยมแจมใส เห็นอกเห็นใจ การแสดงออกที่มีมิตรภาพตอทุกคนที่อยูใกล
E= Early Response
มีการตอบสนองที่รวดเร็วตอความตองการของผูรับบริการ โดยไมตองใหผูรับบริการเอยปากเรียกรอง
ไมแสดงปฏิกิริยาที่เฉื่อยหรือเฉยเมยตอผูรับบริการ
R = Respectful
แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติยกยองตอผูรับบริการอยูเสมอ ไมแสดงออกที่เปนการดูถูกเหยียดหยาม
ผูรับบริการ
V = Voluntariness manner
การใหบริการที่ทําดวยความเต็มใจและสมัครใจในการใหรับบริการ โดยเต็มใจที่จะชวยเหลือผูรับบริการ
ใหรูสึกเปนสุขและภูมิใจตองานดานบริการอยูเสมอ
I = Image Enhancing
เปนผูรักษาภาพลักษณใหองคกรอยูตลอดเวลา ดวยการพัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน
บริการ มีความสงางามเปนที่ประทับใจแกผูรับบริการที่พบเห็น รูจักยกยองเชิดชูองคกรกลาวถึงองคกรในทาง
ที่ดีเพื่อชวยเสริมภาพลักษณใหดียิ่งขึ้น
C = Courtesy
เปนผูมีความออนโยน สุภาพ มีกิริยามารยาทที่ดี แสดงความสุภาพออนโยน รักษามารยาทที่ดีกับผูรับ
บริการทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ทั้งการคิด การพูด และการแสดงออก
E = Enthusiasm
มีความกระตือรือรน กระฉับกระเฉง สนใจ และใสใจในขณะใหบริการอยูตลอดเวลาไมเฉยเมยและ
ทอดทิ้งผูรับบริการ
คุณลักษณะของผูใหบริการ
การบริการถือวาเปนคุณสมบัติหนึ่งของผูปฏิบัติงานเกือบทุกตําแหนง ดวยเหตุที่ผูปฏิบัติงานจะตองมี
การติดตอสื่อสารทํางานรวมกันดวยภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอตําแหนง ดังนั้น ขาราชการศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ จึงควรมีมนุษยสัมพันธที่ดี สรางความนาเชื่อถือศรัทธาและไดรับการยอมรับจาก
ประชาชนหรือบุคคลที่มาติดตอกับหนวยงานเรา ซึ่งผลที่ไดสําหรับขาราชการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
กาฬสินธุที่เปนผูใหบริการที่ดี คือ ความสําเร็จในชีวิตการทํางาน ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และสงผลถึง
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ภาพลักษณที่ดีตอองคกร หรือ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ทั้งในปจจุบันและในอนาคตอีกดวย ดังนั้น ผูใหบริการ
จึงตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. มีความคิดสรางสรรค ตองมีความคิดสรางสรรคบริการใหกลุมเปาหมายเกิดความรู ความเขาใจ
อยูดวยภาพลักษณที่ดีเพื่อนํามาซึ่งความนิยมชมชอบในการบริการ
2. มีมิตรภาพที่ดี ตองมีจิตใจโอบออมอารี มีมิตรภาพดวยการแสดงออกทั้งกายกรรม มโนกรรม และ
วจีกรรม ตอผูรับบริการทุกคนดวยความเสมอภาค
3. มีความอดทนอดกลั้น รูจักการใหอภัย และเห็นอกเห็นใจ ผูรับบริการยอมตองการความชวยเหลือ
เพื่อใหตนเองบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งทั้งนั้น ผูใหบริการตองมีความอดทดอดกลั้นตอสิ่งที่ผูรับบริการ
แสดงออก โดยใหความเขาใจและเห็นใจเปนหลัก
4. ตองมีสุขภาพจิตที่ดี ปรับตัวเขากับผูอื่นได ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข รูจักมองโลกในแงดี
มีวุฒิภาวะทางอารมณดี รูจักรับผิดชอบ รูจักมองตนเอง เขาใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง
5. มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง การมีบุคลิกภาพที่ดีเปนสําคัญที่จะสื่อสารดึงดูด
ความสนใจแกผูรับบริการ โดยเริ่มตั้งแตการมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ไมขี้โรค มีบุคลิกภาพที่สงางาม
นาเชื่อถือไววางใจที่จะชวยแกไขปญหาตางๆ ตามที่ตองการได
6. ตองมีไหวพริบปฏิภาณ ตองมีไหวพริบปฏิภาณที่ดี บอยครั้งตองแกปญหาเฉพาะหนาซึ่งไมคาดคิด
วาจะเกิดขึ้น
7. ตองเปนผูมีใจใฝบริการ การมีน้ําใจใฝบริการนี้ เปนนิสัย เปนทัศนคติที่ฝงรากลึกอยูในจิตใจ
ซึ่งตองพิจารณาวิธีคิดใหมีใจใฝบริการก็คือ วิธีคิดเพื่อปวงประชาไมใชวิธีคิดแบบอัตตา
8. ตองมีความรูและทักษะทางการสื่อสารที่ดี ทั้งการสื่อสารดวย วจนภาษา (ภาษาพูด) อวจนภาษา
(ภาษากาย) และปริภาษา ตลอดจนเรื่องของหลักการ กฎเกณฑ และระดับของการใชภาษาตางๆ อยางถูกตอง
ตามกาลเทศะ
9. ตองมีความรูค วามเขาใจที่ดีในบทบาทหนาที่ที่ตัวเองทําอยู ตองหมั่นศึกษาทําความเขาในบริการที่มี
อยูในองคกรของตนเองอยางละเอียดถี่ถวน สม่ําเสมอ ตลอดจนติดตามผลการศึกษาคนควาหรือนวัตกรรมใหม
เพื่อจะไดนําขอมูลเหลานั้นมาวางแผน เพื่อการบริการที่ดีตอไป
10. ตองมีทักษะทางสังคมที่ดี ผูใหบริการตองมีมารยาทและมีทักษะทางสังคมในบริบทตางๆ กันไดเปน
อยางดี
เทคนิค S – M – I – L – E เพื่อการบริการ
เทคนิคงายๆ ที่จะนําเสนอไวเพื่อใชเปนหลักปฏิบัติสําหรับการเปนผูใหบริการที่ดี มีดังนี้
Stress Tolerance ความอดทน อดกลั้นเมื่อเผชิญกับสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นจากหัวหนางาน
เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ระบบงาน หรือลูกคา เชน หากไมพอใจที่หัวหนางานพูดจา ไมรูเรื่องเวลามอบหมายงาน
ความโกรธหรือความไมพอใจเหลานี้ควรเก็บความรูสึกนี้ไว โดยไมควรระบายอารมณกับลูกคาเมื่อมีลูกคามา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แตควรแสดงสีหนา กิริยาทาทางยิ้มแยมแจมใสเสมอเมื่อพบเจอลูกคา
Motivation หัวใจหรือความตองการที่จะปรับพฤติกรรมของตนเองใหมีพฤติกรรมหรือมีจิตสํานึกใน
การใหบริการ ซึ่งจะตองมีแรงจูงใจเพื่อใหผลงานของตนไดรับการยอมรับและนําไปปฏิบัติได ทั้งนี้ แรงจูงใจนี้
จะทําใหเกิดความพรอมและอาสาชวยเหลือหรือใหบริการแกลูกคาเสมอ
Integrity มีความซื่อสัตยตองานหรืออาชีพของคุณเอง โดยการใหขอมูลทั้งดานบวกและดานลบจาก
การใชสินคาหรือบริการ
เพื่อใหลูกคาไดขอมูลที่เปนประโยชนและมีทางเลือกที่จะตัดสินใจเลือกสินคาและ
บริการที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับลูกคามากที่สุด
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Listening การรับฟงปญหาหรือขอรองเรียนตางๆ ที่เกิดขึ้นจากลูกคาอยางเต็มใจ ไมตีโพยตีพายหรือ
แสดงสีหนาและกิริยาทาทางไมพอใจลูกคา ควรรับฟงและพรอมที่จะใหขอมูลหรือเหตุผล กรณีที่ลูกคาไมพอใจ
ในสินคาหรือบริการตางๆ
จงแสดงใหลูกคาเห็นวาคุณรูสึกเสียใจและจะไมมีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นในคราว
ตอไป
Energetic ความกระตือรือรนจะกอใหเกิดวิธีการเหมือนเทคนิคในการใหบริการแกลูกคา เพื่อให
ลูกคาไดรับสินคาและบริการที่ดีที่สุด
รวมไปถึงจะทําใหคุณขวนขวายที่จะเรียนรูระบบงานหรือขั้นตอนการ
ทํางานตางๆ อยูเสมอ เพื่อจะไดมีขอมูลที่พรอมและถูกตองเมื่อลูกคามาสอบถามรายละเอียดตางๆ เสมอ
ขอสําคัญอยาใหขอมูลผิดๆ ถูกๆ หรือเพียงใหขอมูลแบบขอไปที
อาจกลาวไดวา
การมีจิตสํานึกในการบริการจะทําใหบริการจะทําใหคุณเปนผูที่ประชาชนกลาวถึง
ในทางที่ดี มีความชื่นชอบและพอใจที่ไดมาใชบริการจากคุณ การใหบริการที่ดีจึงไมใชเรื่องยุงยากหากผูให
บริการรูจักที่จะพัฒนาทักษะการใหบริการของตนเอง
การพัฒนาบุคลิกภาพของผูใหบริการ
บุคลิกภาพมีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริการ บุคลิกภาพของคนแตละคน ก็คือ แบบฉบับหรือวิธีการ
หรือพฤติกรรมที่แสดงออก (reaction) ของคนแตละคนที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองตอสิ่งเรา ซึ่งมนุษยมี
ความแตกตางระหวางบุคคลนับตั้งแตการเลี้ยงดูในครอบครัว สังคม สถานศึกษา ที่ตางก็หลอหลอมบุคคลใหมี
บุคลิกภาพที่ตางกัน ในที่นี้จึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการบริการตามแนวคิดในหลักทาง
พระพุทธศาสนา ประกอบดวย กายกรรม มโนกรรม และวจีกรรม ดังนี้
1. กายกรรม คือ พฤติกรรมการแสดงออกทางดานรางกายตางๆ ดังตอไปนี้
1.1 การแตงกาย การแตงกายเครื่องแบบผูที่ประกอบอาชีพที่มีเครื่องแบบควรแตงเครื่องแบบใหเรียบรอย
พรอมประดับเครื่องหมายประจําเครื่องแบบใหครบถวน เพราะทําใหเกิดความสงางาม มีบุคลิกภาพ ที่ดีมีความ
นาเชื่อถือ เครื่องแบบในการแตงกายไมใชวัตถุประสงคเพียงเพื่อเปนอาภรณหอหุมรางกายเทานั้น แตเครื่องแบบ
มีความหมายโดยนัย (Connotative meaning) อยูในตัวเครื่องแบบนั้นเสมอ เชน เครื่องแบบขาราชการทหาร
ตํารวจ ขาราชการพลเรือน เปนตน ก็ใหความหมายวา ผูที่สวมใสอยูนั้นเปนขาราชการในสังกัดใด แสดงถึง
ความเปนระเบียบเรียบรอยขอสําคัญผูที่ประกอบอาชีพที่มีเครื่องแบบตองแตงกายใหครบถวน
ถูกตองตาม
ระเบียบ วาดวยเครื่องแบบที่กําหนดไว
1.2 การแตงหนา ประเด็นนี้ปรากฏชัดเจนในสุภาพสตรี ผูหญิงควรมีการแตงหนาใหสวยงามแตไมมาก
จนเปนแฟชั่นโชว ดังนั้นควรมีการแตงหนาแตพองามใหเหมาะสมกับอาชีพบริการนั้นๆ ดังนั้นตองดูลักษณะของ
งานบริการแตละชนิดดวยใหมีความพอดีพองามเหมาะสมกับกาลเทศะและลักษณะของงานบริการ
1.3 การทําผม ควรทําผมใหเหมาะสมกับอาชีพและใบหนา การทําทรงผมก็ควรจะทําใหรับกับใบหนา
เชน คนหนาผากกวางอาจไวผมลงมาปดหนาผาก คนที่ใบหนากวางออกดานขางอาจไวผมซอยหรือผมยาว
แตเกลี่ยมาปดบังที่แกมทั้งสองขางก็จะทําใหมีความสวยงามตามสมควรปดบังโหนกแกมที่กวางได
1.4 กลิ่นตัว ผูใหบริการไมควรมีกลิ่นตัว ทั้งกลิ่นปากและกลิ่นเตา หรือกลิ่นน้ําหอมใดๆ ทั้งสิ้น เพราะ
คนที่จะบอกวาหอมหรือเหม็นไมใชผูใหบริการ แตคือผูรับบริการ บางครั้งกลิ่นตัวของผูใหบริการอาจเปนปญหา
ทําใหผูรับบริการหลีกหนีไมอยากสนทนาดวย และปฏิเสธการรับบริการไปเลยก็เปนได
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1.5 พฤติกรรมการแสดงออก
การนั่ง ผูใหบริการที่ดีควรนั่งตัวตรง
การเดิน ผูใหบริการที่ดีควรมีบุคลิกภาพการเดินตัวตรง ไมเดินหลังคอม ไหลหอ ใบหนาตรงไมกม
หรือเงยหนาจนติดเปนนิสัย
การยืน ผูใหบริการที่ดีควรยืนตัวตรง ไมใหไหลหอ หลังโกง ใบหนาตรงในลักษณะที่เปนธรรมชาติ
ไมควรเชิดหนาขึ้น มองแลวดูเหมือนเปนคนหยิ่งผยอง ไมสุภาพตอผูมารับบริการ หรือไมควรยืนกมหนา เพราะ
ดูเปนคนไมมีความมั่นใจในตนเอง
การยิ้ม ยิ้มเปนภาษาสากลที่ใหความหมายเหมือนกันทุกชาติทุกภาษา ถือเปนสัญลักษณอยางหนึ่ง
ของความสุข คนที่มีใบหนายิ้มแยม แจมใสอยูเสมอแสดงวาเปนคนมีเสนห เขากับผูอื่นไดงายและมีมิตรภาพ
การยิ้มจึงมีผลดีตอสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผูยิ้มเอง และสรางมิตรภาพตอผูที่ยิ้มให และกอใหเกิดผลดีตอ
การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการไดเปนอยางดี
การสบตา ผูใหบริการที่ดีตองรูจักสบตาผูรับบริการ เพื่อเปนการใหเกียรติและไดมีโอกาสสังเกต
อากัปกิริยาสายตาของผูรับบริการดวย การสบตาแสดงถึงความจริงใจที่จะสนทนาดวย แตการสบตาที่ดีควร
ตองสบตาดวยแววตาที่เปนมิตร หรือ เรียกวานัยนตายิ้ม ไมควรสบตาดวยแววตาที่แข็งกราวเหมือนจะกัดกิน
ลูกคา โดยปกติเวลาคนเราสนทนากันควรสบตากันประมาณ 60 % ของตลอดการสนทนาทั้งหมดเพราะจะทํา
ใหทั้งสองฝายไมรูสึกวาถูกจองมองตลอดเวลาเพราะจะทําใหเกิดความอึดอัดใจได
การมีกิริยาที่งดงามสุภาพ การมีกิริยาที่งดงาม มีจริยาวัตรที่งดงาม ผูใหบริการที่ดีตองมีการกระทํา
ที่ดีงามเหมาะสม มีสมานัตตตา รูจักประมาณตนแลวจะกลายเปนคนมีเสนห และไดรับความเมตตาจากผูคน
รอบขาง โดยเฉพาะผูรับบริการหรือลูกคา
2. มโนกรรม คือ ความคิด ผูที่จะทํางานเพื่อใหบริการผูอื่นตองมีความคิดที่ดี ดังตอไปนี้
2.1 คิดเพื่อปวงประชาไมคิดเพื่ออัตตา ปวงประชา คือผูอื่น คือประชาชน คือกลุมเปาหมายที่เราจะ
ใหบริการ อัตตาคือตัวของเรา การทํางานเพื่อผูอื่นตองมีวิธีคิดเพื่อปวงประชา ไมคิดเพื่ออัตตา เมื่อทานฝกวิธี
คิดใหแบบปวงประชาไดเสมอ ทานจะเปนผูใหบริการที่เปนเลิศและเปนคนที่มีเสนหในสายตาของผูรับบริการ
และบุคคลรอบขาง
2.2 ไมคิดแตเรื่องตัวเองซ้ําซาก คนที่คิดแตเรื่องตัวเองซ้ําซาก นอกจากจะเปนคนที่คิดแบบอัตตาแลว
ยังหมกครุนคิดแตเรื่องตัวเอง ไมคิดถึงคนอื่น จะบริการคนอื่นไมไดดี เพราะลึกๆ จะเห็นแกตัว ควรฝกคิดทํา
อะไรเพื่อผูอื่นบางจะทําใหจิตใจมีความเมตตา กรุณา และมีมุทิตาจิต เห็นใครดีมีความสุขแลวพลอยยินดีดวย
ฝกไดเชนนี้จะทําใหทํางานบริการไดดีขึ้น
2.3 รูจักมองโลกในแงดี ผูใหบริการตองฝกมองในแงดีเสมอ ถามองโลกในแงไมดีเราก็จะรูสึกรําคาญ
ผูรับบริการ และรูสึกวาเปนเวรเปนกรรมอะไรของชีวิตที่ตองมาทํางานดานบริการแลวตองมาพบลูกคาเชนนี้อยู
ซ้ําๆ ซากๆ ก็จะทําใหจิตใจเราหดหู แตถามองโลกในแงดีเราก็จะมองเขาอยางเขาใจ ถามองใหดีลึกเขาไปอีกก็
จะคิดวา ลูกคาที่ทําใหเรารําคาญนี้ไมใชหรือคือสวนหนึ่งที่ทําใหเรามีงานทํา มีความภูมิใจในชีวิตการทํางาน
และมีเงินเดือนมาใชในการดํารงชีพ
2.4 มีความยืดหยุนในความคิดและความหวัง ผูที่มีสุขภาพจิตดี ตองเดินทางสายกลางความคิด
2.5 ไมคิดหรือมองอะไรในมุมมอง(มิติ)เดียว การบริการแบบมืออาชีพตองคนหาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
อยางเปนระบบ หรือเรียกวาวิจัยก็ได เพื่อจะไดรูวามุมมองตางๆ ที่เราคิดนั้น มุมมองหรือวิธีคิดอยางไหนตรงกับ
ความจริงของปญหาที่เกิดขึ้น แลวจะไดนํามาวางแผนแกไขในการบริการไดตรงจุด
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2.6 ใชหลักธรรมสังคหวัตถุธรรม 4 เปนเครื่องกํากับใจ สังคหวัตถุธรรม 4 เปนธรรมที่ผูใดปฏิบัติแลว
จะทําใหบุคลิกภาพดี ประกอบดวย
- ทาน คือ การให ทั้งในสวนที่เปนวัตถุสิ่งของและการใหอภัยทาน ผูที่เปนผูที่ใหอภัยคนอื่นอยู
เสมอ เปนผูที่มีจิตเมตตา ใครรูจักอยากอยูใกลชิดดวย
- ปยวาจา คือ การพูดดวยวาจาไพเราะ จริงใจ พูดความจริง ดวยน้ําเสียงที่เปนมิตรไมเยาะเยย
ถากถางผูรับบริการ
- อัตถจริยา คือ การมีจริยาวัตรหรือกิริยามารยาทที่ดีงามตอผูรับบริการ
- สมานัตตตา คือ ความเสมอตนเสมอปลายและรูจักประมาณตน รูจักวาตัวเองเปนใครอยูในฐานะ
อะไรควรปฏิบัติตัวอยางไรใหเหมาะสมกับฐานะและสถานภาพของตัวเอง
3. วจีกรรม หรือปยวาจา จําเปนตองมีในผูใหบริการเปนอยางยิ่ง คือ การพูดวาจาดวยภาษาที่สุภาพ
ดวยน้ําเสียงไพเราะเปนธรรมชาติไมเสแสรง การทักทายหรือการพูดที่ดีและใหความรูสึกถึงความจริงใจจะทําให
ผูฟงหรือผูรับบริการรูสึกภูมิใจ และรูสึกวาเราใหเกียรติแกเขา
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูใหบริการ
คุณธรรมและจริยธรรม
เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับทุกอาชีพเพื่อใชเปนแนวทางเครื่องกํากับวิธีคิดและ
จิตใจใหอยูทํานองครองธรรมไมปฏิบัติเพื่อใหผูอื่นเดือนรอน
ผูใหบริการเปนกลุมบุคคลกลุมหนึ่งซึ่งตองมี
คุณธรรมและจริยธรรมกํากับใจเชนเดียวกัน
คุณธรรม (virtue) คือ ความดีงามในจิตใจซึ่งบุคคลตองประพฤติและปฏิบัติจนเกิดความเคยชินและ
การประพฤติดีดวยความรูสึกที่ดีงาม
พลาโต (Plato) นักปราชญชาวกรีก (427 – 347 กอน ค.ศ.) ไดแบงคุณธรรมออกเปน 4 ประเภท
ดวยกัน คือ
1. ปรีชาญาณ คือ การมีสติปญญาพิจารณาสิ่งตางๆ ดวยความมีจิตสํานึกทางคุณธรรมอยางสูง
2. ความกลาหาญ คือ การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองดีงาม ไมสรางความเดือดรอนแกตนเองและ
ผูอื่น
3. รูจักประมาณ คือ การรูจักประมาณตน ประมาณกาละและเทศะ ในสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิต
และสิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมพอดี
4. ความยุติธรรม หรือความเสมอภาคที่มนุษยพึงจะไดรับในเรื่องตางๆ เปนสิ่งที่มนุษยตองการจึงเปน
สิ่งที่ควรมีอยูในจิตใจของผูมีคุณธรรมอยางสูง
จริยธรรม หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ ขอบังคับ หรือระเบียบที่กําหนดขึ้นเปนแนวปฏิบัติสําหรับมนุษย
ซึ่งเปนกฎเกณฑที่ระบุถึงสิ่งที่ดีและถูกตอง และเปนเปาหมายที่จะมุงไปถึงสิ่งที่มนุษยควรประพฤติปฏิบัติดวย
จริยธรรมแบงออกเปน 2 ประเภท
1. จริยธรรมสวนบุคคล บุคคลจะถูกหลอหลอมขัดเกลาจริยธรรมจากสถาบันตางๆ ตั้งแตเด็กจนกระทั่ง
เติบโตเปนผูใหญ
2. จริยธรรมในวิชาชีพ ถูกสรางจากกลุมคนในอาชีพตางๆ แตสําหรับจริยธรรมสําหรับผูใ หบริการเพื่อ
การบริการ ควรยึดหลักและแนวทางปฏิบัติตามแนวทางธรรมในพระพุทธศาสนามีดังนี้
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สังคหวัตถุธรรม 4 ไดแก
1. ทาน คือ การให ทั้งวัตถุสิ่งของและการใหอภัยทาน ซึ่งผูใหบริการตองมีมากบอยครั้งที่จะถูกผูรับ
บริการตอวารุนแรง ซึ่งทําใหไมพอใจ ดังนั้นผูใหบริการตองรูจักใหอภัยผูรับบริการเสมอ
2. ปยวาจา ผูใหบริการตองพูดจาไพเราะจริงใจ รูจักชมเชย รูจักพูดแลวทําใหผูรับบริการภูมิใจ และ
พูดในสิ่งที่เปนจริงตามคุณลักษณะของสินคาและบริการที่ตนเองทําอยู ไมโกหกหลอกลวง
3. อัตถจริยา ผูใหบริการตองมีจริยาวัตรที่ดีงดงาม มีการนั่ง การยืน การเดินที่สงางามอยางเหมาะสม
กับกาลเทศะและรักษามารยาททางสังคม
4. สมานัตตตา ผูใหบริการรูจักประมาณตนและมีความสม่ําเสมอ ใหบริการอยางมีคุณภาพ
ฆราวาสธรรม
1. สัจจะ คือ ความซื่อสัตยจริงใจตอผูรับบริการ
2. ทมะ คือ การรูจักขมใจตนเอง ไมใหโกรธไมใหมีอคติตอผูรับบริการ
3. ขันติ คือ การรูจักอดทนอดกลั้นตอปฏิกิริยาตางๆ ที่อาจจะไดรับการโตตอบจากผูรับบริการ เชน
การพูดดวยวาจาที่ไมคอยสุภาพ แสดงกิริยาที่ไมใหเกียรติและไมเหมาะสม เปนตน
สัปปุริสธรรม
1. รูจักเหตุผล ผูใหบริการตองรูจักเหตุที่มาของผูรับบริการ วามารับบริการดวยเหตุใด
2. รูจักผล คือ รูวาผลจากการใหบริการที่ดีนั้น จะเปนอยางไร ถาบริการไมดีจะเปนอยางไร
3. รูจักตน ในขอดีหรือขอจํากัดที่จะตองปรับปรุงแกไขตัวเองใหเปนผูใหบริการที่เปนเลิศ
4. รูจักประมาณ เชน ประมาณการแสดงกิริยาวาจาใหเหมาะสมพอดี เปนตน
5. รูจักกาล คือ ตองรูจักกาลเวลาใหดีและพิจารณาใหดีวาสื่อสารเวลาใดจึงจะเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
ตามวัตถุประสงค
6. รูจักหมูชน ผูใหบริการตองใหความสําคัญกับการรูจักหมูชนใหดี เพราะหมูชนหรือคนแตละสังคม
มีวิธีคิด ประเพณี วัฒนธรรม ตางกัน เมื่อรูจักหมูชนดีจะทําใหประเมินกลุมชนเปาหมายที่จะสื่อสารและ
ใหบริการที่ถูกตองเหมาะสม
7. รูจักบุคคล เพราะในทางจิตวิทยา มนุษยเรามีความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหเราสามารถรับรู
ไดวาผูรับบริการเขาชอบอะไร ไมชอบอะไร จะทําใหการบริการไดตรงกับความพึงพอใจและความชอบของ
บุคคลที่มาขอใชบริการ
พรหมวิหาร 4
1. เมตตา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข
2. กรุณา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข
3. มุทิตา คือ การแสดงความปติยินดีเมื่อเห็นผูอื่นมีความสุขและพนทุกข
4. อุเบกขา คือ การวางเฉย ในที่นี้หมายถึง การไมสรางความยุงยากในการทํางานใหเกิดความวุนวาย
ไมใชการเฉยเมยหรือละเลยหนาที่
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อิทธิบาท 4
1. ฉันทะ คือ ความพึงพอใจในการทํางานของตนเอง เพื่อจะไดบริการที่ดีและตนเองภูมิใจ
2. วิริยะ คือ ความเพียรพยายามในการศึกษาหาความรูและเรียนรูจากผูรับบริการใหดีอยางสม่ําเสมอ
เพื่อพัฒนาตัวเองใหมีประสบการณสูงและเกิดความเชี่ยวชาญในการทํางาน
3. จิตตะ คือ ความเอาใจใส มีจิตใจสนใจ เอาใจใสตอผูรับบริการตลอดเวลา
4. วิมังสา คือ ความนึกคิดใครครวญตริตรองอยูเสมออยางละเอียดรอบคอบ วาการใหบริการแกผูรับ
บริการไปนั้นถูกตองหรือไมอยางไร ควรปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาอะไรใหดีขึ้นกวาเดิม

บทที่ 3
การสื่อสารเพื่อการบริการ
การสื่อสารเปนกระบวนการที่ทําใหสารสนเทศ (Information) ถูกสงผานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เพื่อใหความคิด (Idea) ถูกเปลี่ยนใหเปนการกระทํา การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพไดตองอาศัยระบบการ
สื่อสาร ที่นอกจากนี้การสื่อสารยังชวยใหผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจดี มีความภาคภูมิใจและมีความผูกพันกัน
และพรอมที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถ ดังนั้น อาจกลาวไดวาหนวยงานใดมีระบบการสื่อสารดี หนวยงาน
นั้นจะมีการปฏิบัติงานที่ดีดวย
จุดมุงหมายของการสื่อสาร
การสื่อสารในองคกรมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะการใหบริการใดๆ ก็ตามจะตองอาศัยการสื่อสาร
เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหการบริการประสบผลสําเร็จ และเปนไปตามความคาดหวังของประชาชน
ผูมารับบริการ โดยมีจุดมุงหมายพอสรุปได คือ
1. เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน เพื่อประโยชนในการตัดสินใจ วินิจฉัยและสั่งการ อันจะ
นํามาซึ่งคุณภาพของการบริการงาน
2. เปนเครื่องมือชวยสรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีทั้งภายใน และภายนอกองคกร การสื่อสาร
ชวยใหเกิดความเขาใจตรงกัน มีเจตคติที่ดีตอกัน นํามาซึ่งความสนิทสนม ความไววางใจ
3. ผูรวมงาน ผูรับบริการ และผูที่เกี่ยวของ เกิดความรวมมือรวมใจ พอใจที่จะปฏิบัติงาน และปฏิบัติตาม
คําแนะนํา เพื่อใหรับการบริการที่มีประสิทธิภาพ
4. ชวยใหเกิดการพัฒนาและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การที่บุคลากรขององคกรทุกระดับสามารถ
สื่อสารไดอยางเสรี มีความไววางใจซึ่งกันและกันมีความกลาที่จะสื่อสาร ยอมนําไปสูการเสนอความคิด
สรางสรรค คิดที่จะทําใหเกิดผลงานที่ดีที่สุด นําองคกรไปสูความเจริญ
วิธีการติดตอสื่อสารในองคกร
1. การติดตอสื่อสารทางวาจา (Oral methods) ทําใหเกิดความเขาใจดี สามารถซักถาม หรือใหขอมูล
ยอนกลับ (Feed back)ได แตถามีรายละเอียดหรือซับซอน หรือมีตัวเลขประกอบ อาจเกิดความผิดพลาด วิธีนี้
ทําใหไดโดยการพูดกันโดยตรง โทรศัพท สัมภาษณ เปนตน
2. การติดตอสื่อสารดวยลายลักษณอักษร วิธีนี้ใหขอมูลรายละเอียดไดถูกตองตามวัตถุประสงคของ
ผูสงขาว แตอาจทําใหผูรับเกิดความรูสึกไมดี ผูสงขาวควรเขียนขอความใหสละสลวย และระมัดระวังมีใหผูรับ
ขาวตีความเปนอื่นได วิธีนี้ไดแก บันทึกขอความ รายงาน จดหมาย คูมือปฏิบัติ คําชี้แจง หนังสือพิมพ เปนตน
3. การติดตอสื่อสารดวยภาพ จะทําใหผูรับขาวเขาใจไดงาย และเร็วกวาการอธิบายดวยวาจาหรือ
ลายลักษณอักษร เหมาะสําหรับเรื่องที่ตองเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอบุคคลหรือสิ่งอื่นๆ เปนจํานวนมาก
วิธีนี้ไดแก โปสเตอร สไลด แผนภูมิ กราฟ เปนตน
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หลักเกณฑในการเลือกชองทางการสื่อสาร
1. เลือกใชสื่อใหเหมาะสม เชน การติดปายหามสูบบุหรี่ในบริเวณนั้น ปจจัยที่คํานึงถึงคือการประหยัด
คาใชจายเนื่องจากเปนการสงขาวสารที่ไมสําคัญเรงดวน แตหากการแจงขอมูลขาวสารมีความจําเปนเรงดวน
ก็อาจใชวิธีที่รวดเร็วและเสียคาใชจายสูงกวา เชน โทรศัพททางไกล Internet
2. ใหเหมาะสมกับจํานวนผูรับขาว เชน ถามีจํานวนมาก อาจตองใชวิธีการประชุม ถามีจํานวนนอย
ใชวิธีพูดกับเขาตัวตอตัว หรือมีบันทึกถึงโดยเฉพาะ
3. ผูสงขาวตองมีทักษะในวิธีที่จะใช เชน การพูด การเขียน หรือภาพ ที่จะสื่อใหเขาใจมิฉะนั้น ความเขาใจ
อาจผิดไปจากที่ตองการได
ทักษะการรับฟงเพื่อการบริการอยางมีคุณภาพ
การรับฟงมีความจําเปนอยางยิ่งในงานบริการ หากผูใหบริการ ไมมีทักษะในการรับฟงที่ดีก็อาจจะทํา
ใหเกิดผลเสียตองานได หลายองคกรมักใหความสําคัญกับผูที่ทํางานบริการวาตองเปนคนพูดเกง แตการพูดเกง
อยางเดียวไมสามารถทําใหเกิดประสิทธิผลทางการสื่อสารเพื่องานบริการได เพราะผูใหบริการตองทําหนาที่
ทั้งเปนผูพูด (Sender) และผูฟง (Receiver) ไปในตัวดวยและตองใชทักษะในการรับฟงมากกวาการพูดดวยซ้ํา
มนุษยเราสื่อสารดวยการใชขั้นตอนในการรับฟงมากกวาการพูด เพราะฉะนั้นผูที่ทํางานดานการบริการตองให
ความสําคัญกับเรื่องของการรับฟงเปนอยางยิ่ง การรับฟงอยางมีประสิทธิภาพที่จะเกิดประโยชนตอการบริการ
อันประกอบดวย
1. รับฟงดวยความตั้งใจ
ผูที่สําคัญที่สุด คือผูที่อยูตรงหนาเรา เพราะฉะนั้นเมื่อมีผูมารับบริการ ผูที่สําคัญที่สุดก็คือผูที่มารับ
บริการจากเรานั่นเอง การรับฟงดวยความตั้งใจกอใหเกิดประโยชนตอผูใหบริการ คือ ทราบวาผูรับบริการ
ตองการรับบริการอะไร และประโยชนตอผูรับบริการคือ ทําใหผูรับบริการรูสึกดีใจและภูมิใจที่มีคนสนใจและ
ตั้งใจรับฟงตัวเอง การรับฟงที่ดีตองรับฟงดวยทาที แววตา ที่เปนมิตร สนตาผูพูดขณะรับฟง ขณะสบตาอาจ
กมหนาลงเล็กนอยเปนระยะๆ เพื่อสื่อสารใหผูรับบริการรูสึกวาผูใหบริการกําลังสนใจและตั้งใจติดตามรับฟง
สิ่งที่ผูมารับบริการพูดอยูเสมอ
2. ฟงเพื่อที่จะเขาใจ
ตองฟงดวยหู ดวยใจ ดวยสติ พิจารณาสิ่งที่ผูมารับบริการพูดออกมาวาเขามีความตองการในเรื่อง
ใดจะไดใหคําแนะนําหรือตอบสนองไดถูกตอง
3. มีการโตตอบอยางเหมาะสม
ผูใหบริการตองเปนทั้งผูพูดและผูฟงในขณะเดียวกัน ดวยจังหวะที่เหมาะสม ควรมีปฏิกิริยาโตตอบ
ทั้งภาษากาย กมหนาเล็กนอยเปนพักๆ เพื่อแสดงการเขาใจ หรือพูดบางพยางคที่แสดงวาผูฟงเขาใจและตั้งใจ
รับฟงอยู เชน ออ หรือ คะ เปนตน
4. ขณะรับฟงไมควรพูดแทรกขึ้นมาในจังหวะที่ไมเหมาะสม
การพูดกับผูรับบริการ ผูใหบริการควรดูจังหวะที่เหมาะสม ขอสําคัญคือเมื่อจะพูดตองใหผูรับบริการ
พูดจบประโยคหรือจบวรรค จบตอนเสียกอนแลวคอยพูด ไมใชอยูๆ ก็พูดสวนขึ้นมาในขณะที่ผูรับบริการกําลัง
พูด อยางนี้เปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
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5. ฟงดวยการรับรูและเขาใจผูอื่น
การรับฟงดวยการรับรูและเขาใจผูอื่นเปนเรื่องที่ตองฝกฝนพอสมควร ตองนึกเสมอวาผูรับบริการ
ตองการไดรับบริการตอบสนองทั้งรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และความพึงพอใจ การเขาใจผูอื่นคือการเอาใจ
เขามาใสใจเรา
6. ถามเมื่อควรถาม
คือ การถามความประสงคหรือความตองการของผูรับบริการ ไมใชถามไปเรื่อยโดยปราศจากวัตถุ
ประสงคของคําตอบ
7. ใสใจในสิ่งที่เขาพูด
ใสใจในสิ่งที่ผูรับบริการพูดวาตองการอะไร มีอะไรจะใหชวยเหลือ ใหใสใจในสาระที่ผูรับบริการพูด
อยาไปสนใจในเรื่องอื่นๆ มากจนผูรับบริการเกิดความรูสึกวาถูกสํารวจสรีระรางกาย
8. สังเกตอากัปกิริยาของผูพูดขณะรับฟง
ขณะผูใหบริการกําลังสนทนากับผูรับบริการ ตองสังเกตกิริยาทาทาง สีหนา แววตา ของผูรับบริการ
วาเปนอยางไร เชน ผูรับบริการสีหนาแววตาหมนหมอง แสดงวาผูรับบริการอาจคิดมากและมีเรื่องไมสบายใจ
จะทําใหผูรับบริการมีปฏิกิริยาโตตอบดวยความเขาใจและเห็นใจ
9. ยิ้มแยมแตพอดีในขณะรับฟง
ไมใชรับฟงแลวทําหนาตาเฉยเมยไมรูรอนรูหนาวอะไรตลอดเวลา หรือไมใชฟงและหนาบึ้งตลอด
เวลา หรือไมใชฟงแลวยิ้มอยูตลอดเวลา การสนทนากับผูรับบริการที่ดีตองมีการยิ้มแยมแตพอเหมาะสมพอดี
ในจังหวะที่เหมาะสม
10. ควบคุมความรูสึกใหดี
ผูใหบริการควรรับฟงผูรับบริการดวยการควบคุมความรูสึกของตัวเองใหดี ไมปลอยอารมณของตัว
เองไปพัวพันกับอารมณของผูรับบริการ
11. กําจัดสิ่งกีดขวางขณะรับฟง
เชน ปดโทรทัศน โทรศัพทติดตามตัว วางหนังสือที่กําลังอาน หรือสิ่งของที่กําลังจับขึ้นมาพิจารณาดู
วางใหหมด เพื่อไมใหขัดจังหวะหรือรบกวนการสนทนา เมื่อรับฟงผูรับบริการพูด
12. จับประเด็นสําคัญใหได
การรับฟงที่ดีตองพยายามจับประเด็นสําคัญของผูรับบริการใหได เพื่อจะใหบริการไดตรงตามวัตถุ
ประสงค
13. ใหความสําคัญตอความคิดเห็นและความรูสึกที่แสดงออกของผูรับบริการมากกวาบุคลิกภาพ
ภายนอก
ผูใหบริการควรเปดใจยอมรับความคิดเห็นของผูรับบริการ เพื่อทราบความตองการที่แทจริงซึ่งผูให
บริการจะนําขอมูลความคิดเห็นดังกลาวไปปรับปรุงแกไขการบริการใหดียิ่งขึ้น
14. อยาขัดแยงในใจ
ในขณะที่กําลังรับฟงผูรับบริการ อยาใหเกิดความขัดแยงในใจ เพราะความขัดแยงในใจจะไปขัด
ขวางความรูสึกเขาใจและเห็นใจผูอื่น ซึ่งจะสงผลเสียตองานบริการ
15. รูจักเวลาอยางเต็มที่ในขณะรับฟง
ควรใชเวลารับฟงใหเกิดประโยชนใหเต็มที่ ฟงดวยสติปญญา พิจารณาพินิจพิเคราะหตางๆ
อยางละเอียดแยบยล ฟงไปดวยคิดไปดวย ฟงแลวรูจักคิดพิจารณา เพื่อจะไดเขาใจและใหบริการไดถูกตอง
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ทักษะการรับฟงทั้ง 15 ประการดังกลาว เปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนที่ผูรับบริการตองฝกจนเกิดความ
ชํานาญ เพื่อจะไดนํามาใชงานในการบริการอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ปจจัยที่ทําใหการสื่อสารเพื่อการใหบริการประสบผลสําเร็จ
1. ความรู (knowledge)
ผูใหบริการที่ดีตองมีความรูในงานที่ตัวเองจะทํา เพื่อจะไดใชความรูนั้นใหบริการอยางเต็มที่ ความรู
ในที่นี้มี 2 ประการดวยกัน คือ
- ความรูในบทบาทหนาที่ของตัวเอง
- ความรูเฉพาะทางวิชาชีพที่จะใชปฏิบัติหนาที่
2. ความคิด (thinking)
ความรูสึกนึกคิดเปนนามธรรมที่มนุษยทุกคนรูสึกนึกคิดในเรื่องตางๆ ที่ไมเหมือนกัน การทํางานสิ่ง
ใดเราควรจะมีความรูสึกที่ดีและเห็นคุณคาของงานที่ทําวามีคุณคา มีประโยชน ทั้งตอตัวเองและผูอื่น ผูที่ทํางาน
ดานบริการควรมีวิธีคิดหลายประการดังตอไปนี้
2.1 คิดแบบปวงประชาไมคิดแบบอัตตา
คิดแบบอัตตา คือ คิดเอาตัวเองเปนที่ตั้งหรือเปนศูนยกลาง เมื่อไหรคิดแบบอัตตาจะทําใหเห็น
แกตัว ไมคอยคํานึงถึงประโยชนหรือความพึงพอใจที่ผูรับบริการพึงจะไดรับ ผูใหบริการที่ดีควรคิดแบบปวงประชา
คือ คิดเอาผลประโยชน ความตองการ และความพึงพอใจของผูรับบริการเปนศูนยกลาง
2.2 คิดวาผูรับบริการ คือ ผูมีพระคุณ
ผูรับบริการหรือลูกคา คือ ผูที่มีพระคุณตอใหบริการ เพราะผูรับบริการตางๆ เหลานั้น คือสวน
สําคัญที่ทําใหผูใหบริการมีงานทําตามความรู ความสามารถในวิชาชีพที่ไดศึกษามา และผูรับบริการเหลานั้น คือ
ผูที่จายคาบริการเปนเงิน ขาราชการเองก็รับเงินเดือน ซึ่งเปนเงินที่มาจากการจายภาษีของราษฎรนั่นเอง ดังนั้น
เมื่อไหรที่ผูใหบริการคิดวา ผูรับบริการคือผูที่มีพระคุณตอเราแลว และรูสึกในบุญคุณก็จะมีความตั้งใจ เต็มใจ
ที่จะใหบริการ มีความอดทน ไมตําหนิติเตียนผูรับบริการในที่สุด
2.3 คิดวาประชาชนคือผูที่เลือกเราเขามาทํางาน
วิธีคิดแบบนี้ควรมีในใจของผูใหบริการ ในสถานบริการของรัฐที่มักจะพบวาบริการแบบไมประทับใจ
และมองวาประชาชนที่มารับบริการมาเพื่อรองขอความชวยเหลือ และผูใหบริการคิดวาตนเองเปนเจาคนนายคน
แทนที่จะคิดวาขาราชการคือผูรับใชประชาชน เพราะฉะนั้นขาราชการทั้งหลายที่รับราชการอยู แทที่จริงผูที่
เลือกเราเขามาทํางานเพื่อทําการแทนประชาชนทั้งประเทศก็คือประชาชนนั่นเอง ถาคิดไดอยางนี้แลว เราจะ
บริการประชาชนดวยความเต็มใจ คงไมมีใครที่เกี้ยวกราดใสผูที่อุตสาหเลือกเราเขามาทําการแทน
2.4 คิดวาลูกคาคือพระราชา (customer is king)
การคิดวาลูกคาคือพระราชานั้น เปนแนวคิดที่ปรากฏชัดเจนในวงการธุรกิจมานานแลว ที่ให
ความสําคัญและยกยองเชิดชูลูกคาคือพระราชา เพราะลูกคาคือผูที่มีอุปการะคุณตอธุรกิจ แตวิธีคิดวาลูกคาคือ
พระราชานี้มักไมคอยถูกปลูกฝงชัดเจนในวงการราชการเทาไรนัก จึงนาจะเปนเหตุใหผูที่ทํางานในสถานบริการ
ของสวนราชการมักจะบริการไมประทับใจเทาสถานประกอบการทางธุรกิจ ดังนั้นวิธีคิดแบบนี้ควรมีการปลูกฝง
และสรางความตระหนักใหมากขึ้น เพราะเมื่อไหรที่คิดวาลูกคาคือพระราชาแลว ผูใหบริการก็จะเคารพ ใหเกียรติ
เทิดทูน และเต็มใจใหบริการแกลูกคา โดยปราศจากขอแมใดๆ ทั้งสิ้น และจะสรางความประทับใจใหแกลูกคา
ในที่สุด
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2.5 คิดวาลูกคาถูกเสมอ (customer always right)
การคิดวาลูกคาถูกเสมอนั้นเปนวิธีคิดที่ผูใหบริการควรตระหนักอยูเสมอ เพราะลูกคาเปนบุคคล
สําคัญ ลูกคาคือผูมีอุปการะคุณตอเรา เพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่คิดวาลูกคาถูกเสมอจะทําใหผูรับบริการลดอาการ
ที่จะโตตอบกับลูกคาอยางรุนแรง เปลี่ยนมาเปนตั้งใจรับฟง ดูแลเอาใจใส และยึดความคิดเห็นและความตอง
การของลูกคาเปนศูนยกลาง ความผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นในการบริการจะไมโทษลูกคา ตองหันมาโทษตัวเอง
เพื่อจะปรับปรุงใหดีขึ้น
2.6 คิดวาบริการคือการทําบุญ
วิธีคิดแบบนี้เหมาะกับคนไทยเรามาก เพราะคนไทยชอบทําบุญ การทํางานดานบริการเพื่อให
ผูรับบริการสําเร็จประโยชนตามที่เขาตองการและมีความสุข เกิดความพึงพอใจ เมื่อผูรับบริการ (ลูกคา) มีความ
สุขก็นาจะสงผลใหบริการมีความภูมิใจและสุขใจดวยเปรียบเสมือนการทําบุญ
ซึ่งผูใหบริการสามารถคิดอยู
เสมอวาใหบริการทุกขั้นตอนคือการทําบุญ จิตก็จะเปนกุศลและจะมีความเมตตาในการใหบริการ สงผลดีทั้งตอ
ผูใหบริการและผูรับบริการในที่สุด
2.7 คิดวาตัวเองเปนเจาธุรกิจ
วิธีคิดเชนนี้จะทําใหผูใหบริการมีจิตสํานึกรวมเชนเดียวกับเจาของผูประกอบการทางธุรกิจ คือ
มีความรูสึกรับผิดชอบสูง ตั้งใจใสใจในการทํางานและพัฒนางานดียิ่งขึ้น และบริการใหผูรับบริการ (ลูกคา)
ประทับใจใหมากที่สุด เพื่อรักษาความสัมพันธกับผูบริการ (ลูกคา) ไวใหนานที่สุด คงไมมีเจาของธุรกิจคนใด
ที่ตองการใหธุรกิจของตัวเองลมสลาย
2.8 คิดวาการทํางานคือความภูมิใจ
ความภูมิใจเปนสิ่งที่สําคัญมากในทางสุขภาพจิต วัคซีนใจ 3 ขนานที่มีสวนชวยใหมนุษยมีความ
แข็งแรงทางจิตใจคือ 1) ความรัก ความอบอุน 2) ความภูมิใจ 3) ธรรมในศาสนาที่ตนเองนับถือ จะเห็นไดวา
ความภาคภูมิใจเปนปจจัยสําคัญตอสุขภาพจิตของคนเรา และชวงวัยของชีวิตที่ยาวนานที่สุดของมนุษยก็คือ
วัยทํางานนั่นเอง ซึ่งเปนชวงระยะเวลาที่คนเราจะแสวงหาความภาคภูมิใจในชีวิต เมื่อตั้งใจทํางานบริการใหดี
ผลตอบแทนตางๆ ทั้งทางวัตถุธรรมและดานจิตใจก็นาจะไดรับในสิ่งที่ดีดวย เมื่อไหรที่ภูมิใจในการทํางาน
การบริการก็นาจะดีขึ้น มีความตั้งใจและเต็มใจที่จะใหบริการ
3. ประสบการณ (experience)
ประสบการณการทํางานเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง ผูที่มีประสบการณทํางานมานานจะทําใหเกิดทักษะ
(skill) ความชํานาญ รูทางหนีทีไลในการเผชิญกับปญหาตางๆ และสามารถแกปญหาดวยความรวดเร็วและ
ราบรื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณในการทํางานดานการบริการ ผูที่ทํางานมานานพบลูกคาในรูปแบบ
ตางๆ ทําใหเขาใจคนมากขึ้น และรูวิธีที่จะปฏิสัมพันธ โตตอบกับลูกคาไดอยางดี ประนีประนอมและดวยความ
มีมิตรภาพที่ดีตอกันในที่สุด
ปจจัยหลักทั้ง 3 ประการ ทั้งความรู ความคิด และประสบการณ เปนสิ่งที่จะทําใหผูทํางานดานบริการ
ประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูที่ทํางานจึงตองขวนขวายหาความรูและประสบการณอยางสม่ําเสมอในวิทยาการ
ที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา และวิทยาการที่ใกลเคียงเพื่อที่จะสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน
วิทยาการดานการสื่อสาร ดานจิตวิทยา ดานการบริหารจัดการ เปนตน ตลอดจนการฝกฝนการหา
ประสบการณ และสังเกตสิ่งที่พบเห็นอยูตลอดเวลาวาอะไรไมดี เพราะประสบการณคือแหลงที่มาขององค
ความรูวิธีหนึ่ง

30
อุปสรรคของการสื่อสารในองคกร (Barrier to Organizational Communication)
1. ขนาดขององคกร ขนาดขององคกรเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการสื่อสารเกิดอุปสรรคขึ้น ถาองคกรมี
การแบงสวนการบริหารจัดการซับชอน หรือ แตละหนวยงานขององคกรนั้นอยูหางไกลกัน เชน คนละชั้นของ
ตึก คนละตึก หรืออยูตางสํานักงานกัน การสื่อสารโดยวิธีประจันหนาแทบจะเปนไปไมได จึงจําเปนตองหา
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงมาชวย
2. ความแตกตางของ เพศ วัย ฐานะ ความคิดเห็น ของผูที่เขามามีสวนเกี่ยวของกับการสื่อสาร
ปจจัยดังกลาวมีสวนทําใหเกิดการผิดพลาดหรือการไมเขาใจหรือแมแตการขัดแยงในการสื่อสารได ผูบริหาร
มีความจําเปนตองประสานงานติดตอกับบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกันออกไป ดังนั้น จึงตองมีความเขาใจในการ
เลือกใช ถอยคํา สํานวน น้ําเสียง กิริยาทาทางในการสื่อสารใหเหมาะสมกับลักษณะของผูที่เราสื่อสารดวย
3. การเลือกวิธีสื่อสารที่ไมเหมาะสม การเลือกสื่อสารที่ผิดอาจกอใหเกิดผลเสียอยางรายแรงตอหนวยงาน
ได ผูบริหารจําเปนตองรูวา ในสถานการณใดควรใชการสื่อสารวิธีใด เชนการสื่อสารที่ตองการตอบสนองทันที่
ควรเลือกใชการสื่อสารวิธีประจันหนา หรือการสื่อสารที่ตองการความถูกตองและสามารถเก็บขอมูลการสื่อสาร
ไวอางอิงหรือยืนยันจําเปนตองเลือกใชการสื่อสารโดยวิธีเขียน เปนตน
4. การบริหารการจัดการที่ไมเหมาะสมของระบบการสื่อสารขององคกร
4.1 ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการสื่อสารและไมสนใจที่จะจัดระบบการสื่อสารที่ดีขึ้นในหนวยงาน
4.2 การจัดระบบงานไมเหมาะสม แบงงานไมถูกตอง ไมมีโครงสรางที่แนนอน ไมมีเปาหมายในการ
ทํางาน ทําใหเกิดปญหาในการสื่อสาร
4.3 ใชคนไมเหมาะสมกับงานในบางแหง ทําใหขาดการติดตอในเรื่องราวบางอยางที่ควรจะสื่อสาร
หรือรับขาวสาร
4.4 สนใจในเรื่องปลีกยอยมากเกินไป แทนที่จะสนในเนื้อหาสาระสําคัญของการสื่อสารและการขาด
การวิเคราะหความตองการสื่อสาร
5. อุปสรรคที่เกิดจากความไมเขาใจไมชัดเจน เชน
5.1 ภาษาหรือคําพูดที่ใช ถาภาษาที่แตกตางกันแมภาษาไทยดวยกันแตละภาค เชน ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ก็ยังตองทําใหเกิดปญหาความไมเขาใจกัน รวมทั้งการใชคํายอหรืออักษร
ยอตางๆ ที่ไมเปนทางการ ทําใหยากที่จะเขาใจ และเขาใจผิดไปคนละเรื่องได
5.2 การเขาใจผิดพลาดจากความจริง ไมตรงกับผูสงตองการ อาจจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเจตคติ
คานิยม และความมุงหมายของบุคคล หรือหนวยงานก็ได
5.3 ชวงความสนใจ โดยทั่วไปคนเรามีความสนใจ หรือมีความสามารถรับและเขาใจเรื่องราวตางๆ
ไดจํานวนจํากัด บางคนอาจมีเรื่องอยูในใจหลายเรื่อง จนไมสนใจเรื่องอื่นๆ เมื่อมีการพูดหรือชี้แจงเรื่องตางๆ
ก็ฟงครึ่ง ไมฟงครึ่งแลวแตเรื่องจะเปนที่นาสนใจของคนหรือไม
5.4 การตีความหมาย เมื่อคนหนึ่งรับฟงอีกคนหนึ่งอาจตีความหมายผิด เนื่องจากมองคนผิด
หลงเชื่อ หรือสถานการณสิ่งแวดลอมทําใหเขาใจผิดเกิดไดทั้งผูรับทั้งที่จงใจและไมจงใจ รวมทั้งขาวสารที่ไม
ชัดเจนขาดตอน เลอะเลือน เปนตน
5.5 ความเลื่อมล้ําในหนวยงาน การสื่อสารระหวางเจาหนาที่ตางระดับ ยอมเกิดปญหาการรับรูได
มาก เพราะผูใหญจะเลือกพูด เลือกบอกในสิ่งที่ผูนอยควรรับรู โดยตัดสินเอาวาควรรูแคไหน สวนผูนอยก็จะพูด
ชี้แจง หรือรายงานเฉพาะสิ่งที่เห็นวาจะไดผลดีแกตนเองเทานั้น ทําใหการสื่อสารไมครบถวนสมบูรณเทาที่ควร
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6. ภูมิหลัง (Background) และสิ่งแวดลอมอื่นๆ หมายถึง พื้นฐานทางครอบครัว ฐานะ การศึกษา อายุ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถิ่น ความเชื่อถือ ความคิดดานการเมือง ฯลฯ เหลานี้อาจจะ
ทําใหเขาใจในขอความที่สงตางกันได
7. อารมณ หมายถึง อารมณของทั้งผูสงขาวและผูรับขาว ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมนุษยแตเปนสิ่งที่
ทําใหประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารนอยลง และมีปญหาอื่นๆ ตามมา จัดวาเปนอุปสรรคสําคัญ ดังนั้น
ทั้งสองฝายตองพยายามควบคุมอารมณของตนและวิเคราะหอารมณของผูที่ติดตอดวย พยายามความเขาใจ
และใชเหตุผล มีความเมตตา อดทน และใหอภัย จะทําใหอีกฝายหนึ่งเปลี่ยนจากการใชอารมณ มาใชเหตุผล
ทําใหการสื่อสาร ทําไดดีและรวดเร็วกวาการใชกําลังและอํานาจ

บทที่ 4
การใหบริการเพื่อครองใจลูกคาหรือประชาชนแบบยั่งยืน
แนวคิดในการบริการเพื่อครองใจลูกคาหรือประชาชน
การที่ผูใหบริการจะสามารถครองใจลูกคาหรือประชาชนไดอยางยั่งยืน
เปนทั้งศาสตรและศิลป
กลาวคือ ผูใหบริการสามารถจัดกระบวนการใหบริการไดเปนขั้นตอน เชน มีการเตรียมการกอนการและหลัง
การบริการอยางดี ขณะใหบริการสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น และหลังการบริการก็จะมีสายสัมพันธที่ดี
ตอกัน นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาระบบงานบริการทุกขั้นตอนดวยการจัดการที่ดี ทันสมัย สวนที่เปนศิลปก็คือ
ผูใหบริการมีความละเอียดที่จะเรียนรูความตองการของลูกคาหรือประชาชน และสามารถตอบสนองไดตรงใจ
ซึ่งมุงเนนการใหเกิดความคาดหวัง ใหอยางมีความสุข มิใชใหเพราะหนาที่ การใหบริการในสวนนี้ตองคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความพอดี ความพอใจของลูกคาหรือประชาชนที่มีความแตกตางกันในแตละบุคคล ดังนั้นผูที่
ใหบริการจึงตองมีทั้งศาสตรคือ ความรู และศิลป ความงดงาม สอดคลองเหมาะสมกับวัฒนธรรม คานิยม
รสนิยม อันเปนสิ่งที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาความรูในงานบริการ การผสมผสานทั้งสองอยางเขาดวยกัน
อยางสมบูรณ จึงเปนทักษะสําคัญสําหรับผูใหบริการที่ดี
การใหบริการที่มุงใหเกิดความประทับใจกับลูกคานั้น ผูใหบริการควรตระหนักถึงความสําคัญของ
การใหบริการอยางครบถวน ไดแก
- การใหความสนใจ เปนการแสดงออกถึงความสําคัญของลูกคาหรือประชาชนวาเปนผูที่มีความหมาย
และความสําคัญตอหนวยงานของทานและงานของทาน
- การใหความใสใจ เปนการแสดงออกถึงความรูสึกที่ละเอียดออนของผูใหบริการที่จะดูแลลูกคา หรือ
ประชาชนอยางครบถวนสมบูรณ แลวแสดงออกจากการเตรียมการทุกขั้นตอนมิใหตกหลนหรือบกพรอง
- การใหอยางตั้งใจ เปนการแสดงออกถึงความสุขที่จะเปนผูให ซึ่งจะปรากฏจากวิถีที่แสดงออก
กิริยาทาทาง สายตา ทําใหรับรูวาผูใหมิไดถูกตอง แตความตองการที่จะใหเองและใหดวยสํานึกที่ดีของตน ทั้งนี้
รวมถึงการใหดวยความซื่อสัตย ซื่อตรง และเปนธรรมสําหรับทุกคนโดยไมแตกตางกัน
- การใหอยางเขาใจ เปนการแสดงออกถึงการใหอยางมีความรู จึงมุงผลลัพธที่มีคุณภาพ เชน ใหความ
ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มีขั้นตอนกระบวนการที่ดี การใหเชนนี้จะทําใหเกิดผลงานที่นาพอใจแกผูรับ
- การใหอยางรูใจ เปนการแสดงออกถึงการใหโดยคํานึงถึงความตองการ ความรูสึกของผูรับ และ
เรียนรูพฤติกรรมของผูรับไดดี ดังนั้นจึงสามารถใหไดตรงใจ ตรงความประสงคของผูรับ
- การใหอยางมีน้ําใจ เปนการแสดงออกถึงการใหเพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนใจ ใหเพื่อทําให
ผูรับสบายใจ
หรือพนความกังวล
เปนการใหที่มองถึงประโยชนอันแทจริงของผูรับแสดงความเปนผูให
ที่ประกอบดวยความเห็นอกเห็นใจเปนสําคัญ
การสรางภาพลักษณในการใหบริการที่ดี
งานบริการที่มีคุณภาพ เปนสิ่งที่แสดงถึงความสามารถในการใหบริการของบุคคลและหนวยงานและ
ยังเปนสื่อประชาสัมพันธหนวยงานใหเปนที่ยอมรับ ซึ่งเปาหมายที่หนวยงานทุกแหงมุงหวังยังเปนสิ่งที่จะชวย
สรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร อันจะนํามาซึ่งความเชื่อถือศรัทธาและความไววางใจของประชาชนเปนอยางดี
อีกดวย
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การเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน ถือเปนภารกิจและหนาที่อันสําคัญของทุกคนในองคกร
ซึ่งเปนการแสดงออกทั้งการปฏิบัติ
และนําเสนอสิ่งที่แตละหนวยงานพึงใหบริการแกผูเขามาติดตอหรือ
ใชบริการทั้งประชาชนและบุคลากรที่อยูในองคกรเดียวกัน ภาพลักษณของการใหบริการที่ดีประกอบดวย
- ภาพลักษณดานบุคคล นับตังแตเสื้อผา หนา ผม โดยเฉพาะกรณีที่มีชุดเครื่องแบบในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยแลว จะตองดูแลความสะอาด มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความสุภาพ เขมแข็ง ความนาเชื่อถือ
มีความกระตือรือรน มีการแสดงออกซึ่งจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี
- ภาพลักษณดานสถานที่ เปนความคิดคาดหวังที่ลูกคาหรือประชาชนมีตอสถานที่ การจัดองคกร
ใหเปนระเบียบเรียบรอย มีปายบอกชื่อหนวยงานอยางชัดเจน ครบถวน มีปายบอกทางภายในองคกรหรือ
สถานที่รับรอง และอํานวยความสะดวก ความสวยงามรมรื่น เมื่อไดเขามาแลวรูสึกปลอดภัยสะดวกสบาย
- ภาพลักษณดานการจัดการ เปนการความคาดหวังที่ลูกคาหรือประชาชนมีตอหนวยงานเกี่ยวกับ
การบริหารงาน ไดแก การบริหารงานอยางมีมาตรฐานเปนสากล มีระบบการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พรอมใหบริการอยางครบวงจร ผูใหบริการควรตระหนักถึงความคาดหวังในเรื่อง
ดังกลาว และชวยหนวยงานของทานสรางเสริมภาพลักษณทั้ง 3 ประการ ใหครบถวนก็จะทําใหดึงดูดใจลูกคา
หรือประชาชนใหสนใจที่จะเขามาใชบริการในหนวยงานของทานไดอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
วิธีการใหบริการที่ครองใจลูกคาหรือประชาชนแบบยั่งยืน
การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการใหบริการที่ครองใจลูกคาอยางยั่งยืน สามารถทําไดดังนี้
1. ยิ้มใหกับลูกคาหรือประชาชนที่เขามาพบทุกคนอยางแจมใส สดชื่นเบิกบาน ขณะปฏิบัติงาน
2. ตอนรับลูกคาหรือประชาชนอยางอบอุนดวยคําพูดที่ไพเราะ ชวนฟงทันทีที่ไดพบ ทาทางเปนมิตร
ที่ดี ดังที่ทานปฏิบัติกับคนใกลชิด
3. เริ่มตนทักทาย สอบถามความตองการอยางออนโยนทันที เมื่อไดพบลูกคาหรือประชาชน
4. แนะนําหรือจัดทําขอมูลที่เปนประโยชนใหกับลูกคาหรือประชาชนโดยไมตองรอใหถามกอน และ
พรอมจะอธิบายตอไดเสมอถาเขายังไมเขาใจ พรอมทั้งพูดดวยรอยยิ้มและน้ําเสียงนุมนวล
5. เขาไปใหความชวยเหลือลูกคาหรือประชาชนกอน เมื่อเห็นทาทางกังวลไมแนใจ
6. ติดตามดูแลใหความชวยเหลือดวยความพยายาม เพื่อทําใหลูกคาหรือประชาชนไดรับสิ่งที่ตองการ
ดวยความยินดีและเต็มใจ
7. รีบดําเนินการทุกอยางใหกับลูกคาหรือประชาชนอยางรวดเร็วทันที โดยไมรีรอหรือประวิงเวลา
8. แกไขปญหาใหลูกคาทันทีที่ไดรับแจง ไมปดความรับผิดชอบ หากแกไมไดรีบหาทางออกที่รวดเร็ว
และถูกตอง
9. คอยสังเกตและใหความชวยเหลือลูกคาหรือประชาชนเมื่อตองการ ดวยทาทางที่เอาใจใสและจริงใจ
เปนพิเศษ
10. เลือกสรรคําพูดที่ดีที่สุดใหกับลูกคาหรือประชาชน
11. ไมแสดงสีหนา อารมณ คําพูด น้ําเสียง ใหลูกคาหรือประชาชน พรอมรับปญหาอยางมีสติ
12. จัดสถานที่ใหบริการที่สะดวก สะอาด เปนระเบียบ มีปายบอกชื่อหนวยงานชัดเจน และมีที่พัก
ไวระหวางรออยางเหมาะสม
13. ใหเวลากับลูกคาหรือประชาชนอยางเต็มที่ โดยไมมีทาทีเบื่อหนาย
14. ตอบคําถามทุกอยางไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
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15. ปฏิบัติตอลูกคาหรือประชาชนดวยความสุภาพ ออนโยน ระมัดระวัง เสมือนลูกคาหรือประชาชน
เปนญาติสนิทของทาน
16. เปนผูประสานที่ดีระหวางลูกคาหรือประชาชนกับเพื่อนรวมงานแผนกอื่นๆ
17. ใจกวาง อดทน พรอมรับฟงคําบน หรือขอรองเรียนจากลูกคาหรือประชาชนอยางสนใจ โดยไม
แสดงความรูสึกไมพอใจหรือโกรธ
18. ปฏิบัติกับลูกคาหรือประชาชนอยางดีที่สุดดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความเสมอภาคและเสมอตน
เสมอปลาย
19. รักษาผลประโยชนใหลูกคาหรือประชาชนเต็มที่ ดวยความซื่อสัตยสุจริต
20. รูจักยอมใหลูกคาเปนฝายถูก ไมโตเถียงเพื่อเอาชนะ
21. สงมอบสินคาหรือบริการใหลูกคา อยางถูกตอง ครบถวน ตรงเวลาเสมอ
22. จดจํารายละเอียดหรือขอมูลสําคัญของลูกคาหรือประชาชนไดเปนอยางดี และสามารถนํามาใช
บริการไดอยางเหมาะสม
23. มีความพยายามที่จะใหความชวยเหลือแกลูกคาหรือประชาชนอยางเต็มที่ โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ
24. กลาวคํา ขอบคุณ และอําลาจากลูกคาหรือประชาชน ดวยความจริงใจและใหเกียรติทุกครั้ง
วิธีการใหบริการดังกลาวนี้ เปนสิ่งที่ผูใหบริการควรปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ และควรปฏิบัติกับ
ลูกคาหรือประชาชนทุกคนเทาเทียมกัน สิ่งที่สําคัญที่สุดของการใหบริการเพื่อการครองใจที่ยั่งยืนนั้น อยูที่มี
ความตั้งใจที่จะทําหนาที่ใหดีที่สุด และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาใหดีขึ้น และกระทําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
จนกลายเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร ดังนั้น การที่ทุกคนในองคกรพรอมใจกันทําหนาที่ใหบริการดวยใจ
ยอมสงผลตอความชื่นใจของลูกคาหรือประชาชน สิ่งที่ไดรับก็คือคําชม รอยยิ้ม ความพึงพอใจในสีหนาและ
แววตา ตลอดจนการประชาสัมพันธตอบุคคลอื่นใหรูจักและชื่นชม ซึ่งเปนผลจากการใหบริการที่เกินความ
คาดหวัง ดังไดกลาวมาแลวทั้งหมด ขอใหทานตั้งเปาหมายในงานบริการของทานสูความเปนเลิศเพื่ออนาคต
ความกาวหนาของตัวทานและหนวยงาน
ใหสมกับศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการที่ดีและเปนมิตรแทของ
ประชาชน

บทที่ 5
การทํางานเพื่อการใหบริการที่เปนเลิศ
กรณีศึกษา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
หลักคิดในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ
ในชีวิตการทํางานทุกคนยอมมุงหวังในความสําเร็จ โดยแตละคนอาจมีความมุงหวังที่แตกตางกันไป
บางคนตองการขึ้นสูตําแหนงหนาที่การงานในระดับสูงสุด บางคนอาจมุงหวังในชีวิตการทํางานเพียงเพื่อจะมี
รายไดเลี้ยงครอบครัวไดอยางมีความสุข แตในความเปนจริงแลว การมีชีวิตการทํางานที่ประสบผลสําเร็จนั้น
จะตองประกอบดวย งานดี สุขภาพดี และมีครอบครัวที่ดี ซึ่งในที่นี้หมายถึง การมีระบบการทํางานที่ดี มีเพื่อน
รวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาที่ชวยเหลือเกื้อกูลใหความรวมมือกันทํางานเปนอยางดี ทํางาน
อยางมีความสุข ไมเครงเครียด ผลที่ไดก็คือการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เมื่อใชชีวิตอยูกับครอบครัว
ก็จะทําใหครอบครัวมีความสุขไปดวยเชนกัน
นางจินตนา ใจแสน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ กลาวถึง หลักคิดในการ
ทํางานใหประสบผลสําเร็จ มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ โดยเริ่มตนจากตัวเราเองกอน กลาวคือ
1. ตองเปนคนดี ในที่นี้หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม มีความ
ซื่อสัตย ขยันอดทน เปนลูกที่ดีของพอแม เปนผูนําที่ดีตอครอบครัว และเปนผูบังคับบัญชาที่ปกครองโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล รูจักการใหและเสียสละเพื่อหนวยงาน
2. ทํางานดี หมายถึง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีวินัยในการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณในอาชีพ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย เสียสละเพื่อสวนรวม ไมแสวงหาผลประโยชนจากการ
ทํางาน มุงพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน มีวิสัยทัศนและมีความคิด
สรางสรรคในการทํางาน
3. สังคมดี หมายถึง การมีสังคมแหงการทํางานที่มีความสุข โดยมุงเนนการมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการดวย ทั้งตอบุคลากรทุกระดับชั้นในหนวยงาน มีจิตสํานึกในการใหบริการแกประชาชนที่มาติดตอ
ประสานงาน ซึ่งการปฏิบัติตนเพื่อเปนผูใหบริการที่ดีนั้น จะตองมีพื้นฐานของการเปนผูมีมนุษยสัมพันธในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นเปนอยางดี นับตั้งแตผูบังคับบัญชา เพื่อนขาราชการ ผูใตบังคับบัญชา ไปจนถึงประชาชน
ชุมชน หรือสังคมที่อาศัยอยูในพื้นที่ ใหเปนสังคมที่อยูรวมกันอยางมีความสุข
หลักคิดทั้ง 3 ประการดังกลาว หากบุคลากรศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุทุกคน นําไปใช
ในชีวิตการทํางานก็จะทําใหเรารูสึกวาเปนบุคคลที่มีคุณคา มีศักยภาพในการทํางาน เปนที่ยกยองนับถือ
ของหนวยงาน ชุมชน และสังคม มีความสุขกับการทํางาน
ขั้นตอนการดําเนินการ
จากประสบการณที่เคยปฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 2 (สุพรรณบุรี), ภาค 3 (ชลบุรี),
ภาค 4 (ราชบุรี) และภาค 6 (ขอนแกน) มากอน ทําใหทราบระบบงาน และคุนเคยกับขาราชการในสังกัด
กรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนอยางดี เมื่อมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
สิ่งหนึ่งที่มุงหวัง คือ การพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลิศอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการดําเนินการในทุกๆ ดาน
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จะสําเร็จได ดวยความรวมแรงรวมใจของบุคลากร ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุทุกคน การใหความ
ชวยเหลือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชุ ม กํ า หนดนโยบายและแนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการให บ ริ ก ารประชาชนอย า งชั ด เจน
โดยบุคลากรทุกฝายรวมแสดงความคิดเห็น
2. กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
3. แบงมอบหนาที่และมอบหมายผูรับผิดชอบ
4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ดําเนินการตามแผน
6. กํากับดูแลการใหบริการของแตละฝาย
7. เผยแพรและประชาสัมพันธภาพลักษณใหมของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
8. ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
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ผลลัพธจากการดําเนินการ
นับตั้งแตกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติโดยอาศัยความรวมมือจากบุคลากรในสังกัด ทําให
สามารถกํา หนดเป าหมายในการดํ าเนินการพัฒนาศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติไว ไดแก การปรับปรุงดานอาคารสถานที่
ให มี ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อย สะอาด และสะดวกต อการให บ ริก าร การพัฒ นาความรู และทัก ษะการ
ใหบริการของบุคลากร และการพัฒนาระบบการทํางานที่รวดเร็ว โปรงใส และเปนธรรม โดยเริ่มดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม ดังนี้
1. การปรับปรุงภูมิทัศนของสถานที่ราชการ ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีการใชพื้นที่ใหเกิด
ประโยชน มีความสะอาด สะดวก สบาย ทั้งผูที่ปฏิบัติหนาที่ที่และผูใชบริการ
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2. ปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลเอกสาร ขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ

3. การฝกอบรมความรูเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน แกบุคลากรในศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
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4. การกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
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