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วิธีการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจ
การให บริ การแกผู รั บ บริ การเพื่ อกอให เ กิ ดความพึ งพอใจนั้ นจํ าเป น ตองมี การจั ด สิ่ งอํ านวยความสะดวก
ผูรับบริการประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ
ดานบุคลากรผูใหบริการผูใหบริการเปนสวนสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของการบริการเพราะผูใหบริการมี
ปฏิ สัมพั นธ ต อ ผู รับ บริ การโดยตรงดังนั้ น องค การบริ ห ารส วนตํ าบลวิ เ ชตนคร ควรให ความสํ าคัญในการบริห าร
บุคลากรใหเปนผูเหมาะสมในการใหบริการ ดังนี้
1. ทัศนคติที่ถูกตองในการใหบริการการบริการที่ทําใหผูรับบริการประทับใจนั้น ตองมาจากจิตใจและทัศนคติ
ของผูใหบริการที่ตองรับรูวาผูรับบริการคือจุดมุงหมายของการทํางานของตน ผูรับบริการเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด
ตองการความ ชว ยเหลือให เต็มกําลั งความสามารถแนวทางปฏิบั ติปลูกฝงวัฒนธรรมในสํานักงาน ใหต ระหนักว า
ผูรับบริ การเปนบุคคลที่สําคัญที่สุ ด หัว หนางานตองตรวจตราการปฏิบั ติงานของเจาหน าที่ในการให บริการอยาง
เขมงวด ผูรับบริการประเมิน การทํางานของเจาหนาที่และผลของการประเมินเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาควาดี
ความชอบ อบรมพัฒนาผูที่ไมสามารถบริการไดตามมาตรฐานและหากไมสามารถปรับปรุงตนเองไดใหพิจารณายายไป
ทํางานในสวนสนับสนุนที่ไมตองติดตอกับผูรับบริการ
2. ความมีมิตรไมตรีการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการนั้นจะตองอยูบนพื้นฐานของความเปนมิตร ยิ้ม
แยมแจมใสเพราะผูรับบริการเมื่อเขามายังสํานักงาน ยอมไมมีความคุนเคยหากไมมีผูใดเอาใจใส ก็ เควงควางไมทราบ
วาตนควรจะติดตอกับผูใด ณ จุดใด ความมีมิตรไมตรีของผูใหบริการยอมทําใหผูรับบริการความอบอุนใจแนวทาง
ปฏิบัติจัดใหมีพนักงานตอนรับ เชน เมื่อผูรับบริการมายัง สํานักงาน บุคลากรจะเดินมาถามถึงจุดประสงคแ ละความ
ตองการอธิบายถึงขั้นตอนการดําเนินงานใหเกิดความเขาใจ พาผูรับบริการไปยังจุดเริ่มตน ในแตละกรณี
3. ความรูผูใหบริการจะตองมีความรูในงานของตนอยางถองแท เพื่อที่จะใหบริการไดถูกตอง สามารถใช
ความรูที่มีชวยแกไขปญหาใหแกผูรับบริการไดแนวทางปฏิบัติพัฒนาความรูใหบุคลากร จัดใหมีการอบรมใหความรูแก
บุคลากรอยางตอเนื่อง มีการทดสอบวัดผลบุคคลมีความรูจริงในศาสตรที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ มีนโยบายใหการ
เลื่อนตําแหนงเปนไปในสายงาน นั้นๆทําใหมีความชํานาญและรูสึกในงาน
4. ความสุภาพผูใหบริการควรมีกิริยามารยาท มีความสุภาพออนนอม ยกยองใหเกียรติผูรับบริการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพของผูใหบริการในดานนี้ อาจทําไดโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เนนใหเกิดความสุข มีมนุษย
สัมพันธ
5. ความเต็มอกเต็มใจชวยเหลือการมีจิตใจใฝบริการ ( Service Mind) ที่เต็มอกเต็มใจใหบริการเปนจิต
วิญญาณของผูใหบริการทีชวยใหผูรับบริการรูสึกประทับใจเมื่อมารับบริการ
6. ความเสมอภาคในการใหบริการผูใหบริการตองมีความเสมอภาคในการใหบริการแกผูรับบริการทุกคน
อย า งเท าเที ย มกั น ไม ว า ผู นั้ น จะมี ฐ านะ ชาติ ต ระกู ล การศึ กษา หรื อสถานะทางสั งคมในระดั บ ใด เจ าหน าที่ ใ น
หน ว ยงานก็ ค วรที่ ใ ห บ ริ ก ารในมาตรฐานเดี ย วกั น โดยไม มี ค วามเหลื่ อ มล้ํ า แนวทางปฏิ บั ติ ส ร า งมาตรฐานของ
กระบวนการใหบริการ เชน ถอยคําที่ใชพูดกับผูรับบริการ ใหทุกคนถือปฏิบัติผูรับบริการทุกคนเหมือนๆ กัน
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ดานสถานที่ การจัดสภาพแวดลอมเพื่ออํานวยความสะดวก การจัดใหมีสถานที่และสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหไดรับความสะดวกสบาย
แนวทางปฏิบัติ - จัดสถานที่ ภูมิทัศนและอุปกรณอํานวยความสะดวก จัดภูมิทัศนใหมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย มีความสวยงาม จัดใหมีที่นั่งอยางเพียงพอ จุดบริการตามลําดับขั้นตอน/ปายชื่อหองจัดเตรียมวัสดุ
สํานักงานที่จําเปน
จัดทําศูนยความรูและคลังขอมูลรวมเอกสารที่เปนขอมูลและองคความรูตางๆ ใหเปนระเบียบสะดวกแกการ
คนหาเพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว จัดระเบียบใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรู ตางๆ ไดงายและเอกสาร
ไมสูญหาย
ดานกระบวนการใหบริการกระบวนการใหบริการเปนสิ่งที่สงผลตอคุณภาพบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลวิเชตนครและการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ ดังนั้น กระบวนการในการใหบริการจะตองเอื้อใหเกิด
ความถูกตองแมนยําใหผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการไดงาย มีความชัดเจนของขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการบริการที่ได
รับทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในดานตางๆ และปรับปรุง
บริการอยางเหมาะสม ดังนี้
1. ความรวดเร็วในการใหบริการสิ่งที่ผูรับบริการตองกานเมือ่ มารับบริการ คือ การไดรับบริการที่รวดเร็ว ตรง
เวลา ดังนั้นจึงควรคิดคนวิธีการลดขั้นตอนในการทํางาน เพื่อสามารถใหบริการไดรวดเร็วที่สุดแนวทางปฏิบัติลด
ขั้นตอนการใหบริการจัดใหมีผูใหบริการอยางเพียงพอ วางผังการไหลเวียนของงานใหงายงานไหลเวียนเร็วไมมีจุดที่
เปนคอขาด
2. ความถูกตองแมนยําการอํานวยความสะดวกและแกปญหาใหแกผูรับบริการ นอกจากจะตองทําดวยความ
รวดเร็วแลวยังตองมีความถูกตอง แมนยําไมผิดพลาดแนวทางปฏิบัติการปฏิบัติงานมีขั้นตอนเปนขอก าหนดที่ชัดเจน
มีคูมือประกอบวาการทํางานแตละอยางตองใชอะไรบา ง การดําเนินงานมีขั้นตอนเปนลําดับอยางไร มีกระบวนการ
กลั่นกรอง ตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความถูกตองใชระบบสารสนเทศชวยจัดการขอมูลและชวยเตือนเมื่อถึงกําหนดเวลา
มีการบันทึกวันและเวลาการรับคําขอและรับเรื่องทุกขั้นตอน มีใบแสดงการรับคําขอใหกับผูยื่นคําขอและเวลาแลว
เสร็จ รอผลการพิจารณา)
3. ความสามารถเขาถึงไดงายความสามารถเขาถึงและใชบริการไดงายเปนสวนหนึ่งที่จะทํา ใหผูรับบริการ
ไดรับความสะดวกสบายดังนั้น จุดที่ใหบริการควรจะมีการกระจายใหทั่วถึงหรือใหผูรับบริการสามารถใชบริการผาน
ระบบอินเตอรเน็ตได
4. ความชัดเจนของขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการบริการ ณ จุดบริการผูรับบริการจํา นวนมากมักจะไมมีความรู
เกี่ ย วกั บ ชั้น ตอนการให บ ริ การขององค การบริ หารส ว นตําบลวิ เ ชตนครตลอดจนไม ทราบว าองจั ด เตรี ยมเอกสาร
หลักฐานอะไรบางในการติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ในกรณีตาง ดังนั้นการประชาสัมพันธและให
ขอมูลที่ชัดเจนจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหผูรับบริการไดรแนวทางปฏิบัติติดประกาศตามที่ตางๆ เพื่อประชาสัมพันธให
ผูรับบริการหรือหมายเลขโทรศัพทในการติดตอสอบถามจัดทําปายชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ใชสื่อตางๆ เชน ปาย
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แถบบันทึกเสียงแผนพับและรูปภาพในการประชาสัมพันธการใชบริการใหทราบทั่วกัน จัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ ไว
ใหพรอมเพรียง
5. การใหบริการตลอดเวลาควรจัดใหมีการบริการตลอดเวลาระหวางการเปดใหบริการ ไมมีการหยุดพักเที่ยง
เพื่อสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
6. จัดใหมีชองทางการติดตอที่สะดวก จัดใหมีชองทางการติดตอที่ผูรับบริการสามารถติดตอกับ องคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนครไดโดยงาย เชน Website ใหขอมูล,E-mail หรือ Lineเพื่อเปนชองทางใหผูรับบริการ
สามารถติดตอไดตลอดเวลาและกลองรับเรื่องราวรองทุกข
7. การติดตามผลเมื่อใหบริการไปแลวในกรณีที่ภารกิจยังไมเสร็จสิ้น ควรที่จะติดตามผลเปนระยะๆ เพื่อ
แสดงถึงความใสใจและใหความสําคัญกับผูบริการ เปนการสรางความประทับใจอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในการติดตาม
ผลใหไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการดําเนินการตอไปได ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีทเี่ จาหนาทีห่ วงใยไมทอดทิ้ง
การสํารวจความพึงพอใจของผูบริการในดานตางๆองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ควรทําการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อที่จะไดทราบวาจะตองปรับปรุงการดําเนินงานในจุดใดบาง เพื่อใหมี
การพัฒนาคุณภาพของบริการอยางตอเนื่อง เชน
- จัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ประชาสัมพันธใหผูรับบริการตอบแบบสอบถามในแบบสอบถามหรือทางอินเทอรเน็ต
- นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลและสรุป
- หาวิธีการปรับปรุงจุดที่ผูรับบริการยังไมไดรับความพึงพอใจ
- จัดอันดับเจาหนาที่ที่ใหบริการดี เพื่อกระตุนใหเจาหนาที่เอาใจใสบริการ
การจั ดทํ ามาตรฐานการปฏิ บัติ งานเมื่อดําเนิน การปรับ ปรุ งงานจนไดผ ลลั พธ สอดคล องตามเปาหมายให
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกอนหลังปรับปรุงงาน เชน การเปรียบเทียบดานระยะเวลา ดานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพการให หรือดานตนทุนคาใชจาย โดยจะตองสามารถชี้ใหเห็นไดวาการปรับปรุงงานนั้นเกิดประสิทธิภาพ
และคุมคา เมื่อเชื่อมั่นไดวางานที่ได
ดําเนินการปรับปรุงแลวเปนสิ่งดีก็ใหกําหนดเปนมาตราฐานและประกาศใชรวมทั้งตองดําเนินการขยายผลไป
ยังกระบวนงานอื่นที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน ทั้งรักษาและปรับปรุงมาตรฐานอยางตอเนื่อง
วิธีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(1) การใชผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เปนวิธีการที่อาศัยขอมูลสถิติการปฏิบัติงานยอนหลัง ในชวงระยะเวลา
หนึ่ ง นํ า มาคํ า นวณหาค า เฉลี่ ย แล ว กํ า หนดเป น มาตรฐาน โดยอาจเพิ่ ม หรื อ ลดให ต่ํ า ลงให เ หมาะกั บ สภาพหรื อ
สถานการณในชวงเวลานั้น
(2) การเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น เปนวิธีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของบุคคล
หนึ่งกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลอื่นๆ
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(3) การศึกษาจากการปฏิบัติงาน เปนวิธีการที่อาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรหรือการคํานวณมาชวย เชน
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อหาเวลามาตรฐาน
(4) มาตรฐานแบบอัตวิสัยเปนวิธีการที่ผูบริหาร/หัวหนางาน เฝาสังเกตการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
แลวนํามากําหนดเปนมาตรฐาน
(5) ศึกษาเปรียบเทียบผลการใหบริการขององคกรอื่นที่สามารถใหบริการผูรับบริการไดเร็วที่สุดดีที่สุด
ผูรับบริการพึงพอใจตอการบริการมาก แลวนํามาเปนตนแบบในการศึกษาวามีกระบวนการปฏิบัติอยางไรเพื่อจัดทํา
เปนมาตรฐานตอไป
(6) ศึกษาการบริการของที่อื่นที่ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพแลวนํามาวิเคราะหหาความแตกตางหรือหา
ชองวางของการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดทํามาตรฐานและการปรับปรุง
เกณฑในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานควรระบุเปนลักษณะ
ของการปฏิ บั ติ งานทั้ งในเชิ งปริ มาณ คุ ณภาพระยะเวลา ค าใช จาย หรื อพฤติ กรรม เช น เกณฑ ด านขั้น ตอนและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของ ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน เปนตน ซึ่งกลาวโดยละเอียดได ดังนี้
1. เกณฑดานขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เปนการกําหนดวางานตองมีขั้นตอนเทาไรใชเวลาปฏิบัติมาก
นอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ
2. เกณฑดานคุณภาพของงานเปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นมีคุณภาพดีมากนอยโดยสามารถ
กําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ประหยัดทั้งเวลาเชน มีการกําหนดขอผิดพลาดที่
สามารถยอมรับไดว าผิด ได ไมเกิ นกี่เ ปอรเซ็ นต สูญหายไดไมเกิ นหรื อเป นการกํ าหนดให ผลการปฏิบั ติงานมีความ
ผิดพลาดหรือบกพรองเปนศูนยเทานั้น
3. เกณฑดานลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐาน ดวย
คุณภาพหรือปริมาณได เพราะเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคคลหรือลักษณะเฉพาะบางอยางการบริการจาก
เจ าหน าที่ พฤติ กรรมและบุ คลิ กลั กษณะที่ แสดงออกถื อเป น องค ป ระกอบที่ สํ าคั ญสํ าหรั บ บริ การที่ ต องติ ด ต อกั บ
สาธารณชน ซึ่งถือไดวาเปนตัวแทนของขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ดังนั้นการกําหนดพฤติกรรมที่ตอง
แสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติตามแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
อาจสงผลเสียตอภาพลักษณขององคกร

