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วิธีการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจ

การใหบริการแกผูรับบริการเพ่ือกอใหเกิดความพึงพอใจนั้นจําเปนตองมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ผูรับบริการประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ

ดานบุคลากรผูใหบริการผูใหบริการเปนสวนสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพของการบริการเพราะผูใหบริการมี
ปฏิสัมพันธตอ ผูรับบริการโดยตรงดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ควรใหความสําคัญในการบริหาร
บุคลากรใหเปนผูเหมาะสมในการใหบริการ ดังนี้

1 . ทัศนคติท่ีถูกตองในการใหบริการการบรกิารท่ีทําใหผูรับบริการประทับใจนั้น ตองมาจากจิตใจและทัศนคติ
ของผูใหบริการท่ีตองรับรูวาผูรับบริการคือจุดมุงหมายของการทํางานของตน ผูรับบริการเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด
ตองการความ ชวยเหลือใหเต็มกําลังความสามารถแนวทางปฏิบัติปลูกฝงวัฒนธรรมในสํานักงาน ใหตระหนักวา
ผูรับบริการเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด หัวหนางานตองตรวจตราการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการใหบริการอยาง
เขมงวด ผูรับบริการประเมิน การทํางานของเจาหนาท่ีและผลของการประเมินเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาควาดี
ความชอบ อบรมพัฒนาผูท่ีไมสามารถบริการไดตามมาตรฐานและหากไมสามารถปรับปรุงตนเองไดใหพิจารณายายไป
ทํางานในสวนสนับสนุนท่ีไมตองติดตอกับผูรับบริการ

2 . ความมีมิตรไมตรีการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการนั้นจะตองอยูบนพ้ืนฐานของความเปนมิตร ยิ้ม
แยมแจมใสเพราะผูรับบริการเม่ือเขามายังสํานักงาน ยอมไมมีความคุนเคยหากไมมีผูใดเอาใจใส ก็ เควงควางไมทราบ
วาตนควรจะติดตอกับผูใด ณ จุดใด ความมีมิตรไมตรีของผูใหบริการยอมทําใหผูรับบริการความอบอุนใจแนวทาง
ปฏิบัติจัดใหมีพนักงานตอนรับ เชน เม่ือผูรับบริการมายัง สํานักงาน บุคลากรจะเดินมาถามถึงจุดประสงคและความ
ตองการอธิบายถึงข้ันตอนการดําเนินงานใหเกิดความเขาใจ พาผูรับบริการไปยังจุดเริ่มตน ในแตละกรณี

3 . ความรูผูใหบริการจะตองมีความรูในงานของตนอยางถองแท เพ่ือท่ีจะใหบริการไดถูกตอง สามารถใช
ความรูท่ีมีชวยแกไขปญหาใหแกผูรับบริการไดแนวทางปฏิบัติพัฒนาความรูใหบุคลากร จัดใหมีการอบรมใหความรูแก
บุคลากรอยางตอเนื่อง มีการทดสอบวัดผลบุคคลมีความรูจริงในศาสตรท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี มีนโยบายใหการ
เลื่อนตําแหนงเปนไปในสายงาน นั้นๆทําใหมีความชํานาญและรูสึกในงาน

4 . ความสุภาพผูใหบริการควรมีกิริยามารยาท มีความสุภาพออนนอม ยกยองใหเกียรติผูรับบริการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพของผูใหบริการในดานนี้ อาจทําไดโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเนนใหเกิดความสุข มีมนุษย
สัมพันธ

5 . ความเต็มอกเต็มใจชวยเหลือการมีจิตใจใฝบริการ ( Service Mind) ท่ีเต็มอกเต็มใจใหบริการเปนจิต
วิญญาณของผูใหบริการทีชวยใหผูรับบริการรูสึกประทับใจเม่ือมารับบริการ

6 . ความเสมอภาคในการใหบริการผูใหบริการตองมีความเสมอภาคในการใหบริการแกผูรับบริการทุกคน
อยางเทาเทียมกัน ไมวาผูนั้นจะมีฐานะ ชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะทางสังคมในระดับใด เจาหนาท่ีใน
หนวยงานก็ควรท่ีใหบริการในมาตรฐานเดียวกันโดยไมมีความเหลื่อมล้ําแนวทางปฏิบัติสรางมาตรฐานของ
กระบวนการใหบริการ เชน ถอยคําท่ีใชพูดกับผูรับบริการ ใหทุกคนถือปฏิบัติผูรับบริการทุกคนเหมือนๆ กัน
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ดานสถานท่ี การจัดสภาพแวดลอมเพ่ืออํานวยความสะดวก การจัดใหมีสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยใหไดรับความสะดวกสบาย

แนวทางปฏิบัติ - จัดสถานท่ี ภูมิทัศนและอุปกรณอํานวยความสะดวก จัดภูมิทัศนใหมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย มีความสวยงาม จัดใหมีท่ีนั่งอยางเพียงพอ จุดบริการตามลําดับข้ันตอน/ปายชื่อหองจัดเตรียมวัสดุ
สํานักงานท่ีจําเปน

จัดทําศูนยความรูและคลังขอมูลรวมเอกสารท่ีเปนขอมูลและองคความรูตางๆ ใหเปนระเบียบสะดวกแกการ
คนหาเพ่ือใหสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว จัดระเบียบใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูตางๆ ไดงายและเอกสาร
ไมสูญหาย

ดานกระบวนการใหบริการกระบวนการใหบริการเปนสิ่งท่ีสงผลตอคุณภาพบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลวิเชตนครและการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ ดังนั้น กระบวนการในการใหบริการจะตองเอ้ือใหเกิด
ความถูกตองแมนยําใหผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการไดงาย มีความชัดเจนของขอมูลตางๆ เก่ียวกับการบริการท่ีได
รับทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในดานตางๆ และปรับปรุง
บริการอยางเหมาะสม ดังนี้

1 . ความรวดเร็วในการใหบริการสิ่งท่ีผูรับบริการตองกานเม่ือมารับบริการ คือ การไดรับบริการท่ีรวดเร็ว ตรง
เวลา ดังนั้นจึงควรคิดคนวิธีการลดข้ันตอนในการทํางาน เพ่ือสามารถใหบริการไดรวดเร็วท่ีสุดแนวทางปฏิบัติลด
ข้ันตอนการใหบริการจัดใหมีผูใหบริการอยางเพียงพอ วางผังการไหลเวียนของงานใหงายงานไหลเวียนเร็วไมมีจุดท่ี
เปนคอขาด

2 . ความถูกตองแมนยําการอํานวยความสะดวกและแกปญหาใหแกผูรับบริการ นอกจากจะตองทําดวยความ
รวดเร็วแลวยังตองมีความถูกตอง แมนยําไมผิดพลาดแนวทางปฏิบัติการปฏิบัติงานมีข้ันตอนเปนขอก าหนดท่ีชัดเจน
มีคูมือประกอบวาการทํางานแตละอยางตองใชอะไรบาง การดําเนินงานมีข้ันตอนเปนลําดับอยางไร มีกระบวนการ
กลั่นกรอง ตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความถูกตองใชระบบสารสนเทศชวยจัดการขอมูลและชวยเตือนเม่ือถึงกําหนดเวลา
มีการบันทึกวันและเวลาการรับคําขอและรับเรื่องทุกข้ันตอน มีใบแสดงการรับคําขอใหกับผูยื่นคําขอและเวลาแลว
เสร็จ รอผลการพิจารณา)

3 . ความสามารถเขาถึงไดงายความสามารถเขาถึงและใชบริการไดงายเปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหผูรับบริการ
ไดรับความสะดวกสบายดังนั้น จุดท่ีใหบริการควรจะมีการกระจายใหท่ัวถึงหรือใหผูรับบริการสามารถใชบริการผาน
ระบบอินเตอรเน็ตได

4 . ความชัดเจนของขอมูลตางๆ เก่ียวกับการบริการ ณ จุดบริการผูรับบริการจํานวนมากมักจะไมมีความรู
เก่ียวกับชั้นตอนการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครตลอดจนไมทราบวาองจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานอะไรบางในการติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ในกรณีตาง ดังนั้นการประชาสัมพันธและให
ขอมูลท่ีชัดเจนจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยใหผูรับบริการไดรแนวทางปฏิบัติติดประกาศตามท่ีตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธให
ผูรับบริการหรือหมายเลขโทรศัพทในการติดตอสอบถามจัดทําปายชื่อเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ใชสื่อตางๆ เชน ปาย
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แถบบันทึกเสียงแผนพับและรูปภาพในการประชาสัมพันธการใชบริการใหทราบท่ัวกัน จัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ ไว
ใหพรอมเพรียง

5 . การใหบริการตลอดเวลาควรจัดใหมีการบริการตลอดเวลาระหวางการเปดใหบริการ ไมมีการหยุดพักเท่ียง
เพ่ือสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง

6 . จัดใหมีชองทางการติดตอท่ีสะดวก จัดใหมีชองทางการติดตอท่ีผูรับบริการสามารถติดตอกับองคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนครไดโดยงาย เชน Website ใหขอมูล,E-mail หรือ Lineเพ่ือเปนชองทางใหผูรับบริการ
สามารถติดตอไดตลอดเวลาและกลองรับเรื่องราวรองทุกข

7 . การติดตามผลเม่ือใหบริการไปแลวในกรณีท่ีภารกิจยังไมเสร็จสิ้น ควรท่ีจะติดตามผลเปนระยะๆ เพ่ือ
แสดงถึงความใสใจและใหความสําคัญกับผูบริการ เปนการสรางความประทับใจอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในการติดตาม
ผลใหไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนในการดําเนินการตอไปได ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีท่ีเจาหนาท่ีหวงใยไมทอดท้ิง

การสํารวจความพึงพอใจของผูบริการในดานตางๆองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ควรทําการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะไดทราบวาจะตองปรับปรุงการดําเนินงานในจุดใดบาง เพ่ือใหมี
การพัฒนาคุณภาพของบริการอยางตอเนื่อง เชน

- จัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

- ประชาสัมพันธใหผูรับบริการตอบแบบสอบถามในแบบสอบถามหรือทางอินเทอรเน็ต

- นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลและสรุป

- หาวิธีการปรับปรุงจุดท่ีผูรับบริการยังไมไดรับความพึงพอใจ

- จัดอันดับเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดี เพ่ือกระตุนใหเจาหนาท่ีเอาใจใสบริการ

การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานเม่ือดําเนินการปรับปรุงงานจนไดผลลัพธสอดคลองตามเปาหมายให
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกอนหลังปรับปรุงงาน เชน การเปรียบเทียบดานระยะเวลา ดานข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพการให หรือดานตนทุนคาใชจาย โดยจะตองสามารถชี้ใหเห็นไดวาการปรับปรุงงานนั้นเกิดประสิทธิภาพ
และคุมคา เม่ือเชื่อม่ันไดวางานท่ีได

ดําเนินการปรับปรุงแลวเปนสิ่งดีก็ใหกําหนดเปนมาตราฐานและประกาศใชรวมท้ังตองดําเนินการขยายผลไป
ยังกระบวนงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกัน ท้ังรักษาและปรับปรุงมาตรฐานอยางตอเนื่อง

วิธีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(1 ) การใชผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา เปนวิธีการท่ีอาศัยขอมูลสถิติการปฏิบัติงานยอนหลัง ในชวงระยะเวลา
หนึ่งนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยแลวกําหนดเปนมาตรฐาน โดยอาจเพ่ิมหรือลดใหต่ําลงใหเหมาะกับสภาพหรือ
สถานการณในชวงเวลานั้น

(2 ) การเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืน เปนวิธีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของบุคคล
หนึ่งกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืนๆ
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(3 ) การศึกษาจากการปฏิบัติงาน เปนวิธีการท่ีอาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรหรือการคํานวณมาชวย เชน
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือหาเวลามาตรฐาน

(4 ) มาตรฐานแบบอัตวิสัยเปนวิธีการท่ีผูบริหาร/หัวหนางาน เฝาสังเกตการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
แลวนํามากําหนดเปนมาตรฐาน

(5 ) ศึกษาเปรียบเทียบผลการใหบริการขององคกรอ่ืนท่ีสามารถใหบริการผูรับบริการไดเร็วท่ีสุดดีท่ีสุด
ผูรับบริการพึงพอใจตอการบริการมาก แลวนํามาเปนตนแบบในการศึกษาวามีกระบวนการปฏิบัติอยางไรเพ่ือจัดทํา
เปนมาตรฐานตอไป

(6 ) ศึกษาการบรกิารของท่ีอ่ืนท่ีใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพแลวนํามาวิเคราะหหาความแตกตางหรือหา
ชองวางของการปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการจัดทํามาตรฐานและการปรับปรุง

เกณฑในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานควรระบุเปนลักษณะ
ของการปฏิบัติงานท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรม เชน เกณฑดานข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติคุณภาพของ ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน เปนตน ซึ่งกลาวโดยละเอียดได ดังนี้

1 . เกณฑดานข้ันตอนและระยะเวลาท่ีปฏิบัติ เปนการกําหนดวางานตองมีข้ันตอนเทาไรใชเวลาปฏิบัติมาก
นอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ

2 . เกณฑดานคุณภาพของงานเปนการกําหนดวาผลงานท่ีปฏิบัติไดนั้นมีคุณภาพดีมากนอยโดยสามารถ
กําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ประหยัดท้ังเวลาเชน มีการกําหนดขอผิดพลาดท่ี
สามารถยอมรับไดวาผิดไดไมเกินก่ีเปอรเซ็นต สูญหายไดไมเกินหรือเปนการกําหนดใหผลการปฏิบัติงานมีความ
ผิดพลาดหรือบกพรองเปนศูนยเทานั้น

3 . เกณฑดานลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐาน ดวย
คุณภาพหรือปริมาณได เพราะเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยการใชบุคคลหรือลักษณะเฉพาะบางอยางการบริการจาก
เจาหนาท่ี พฤติกรรมและบุคลิกลักษณะท่ีแสดงออกถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญสําหรับบริการท่ีตองติดตอกับ
สาธารณชน ซึ่งถือไดวาเปนตัวแทนของขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ดังนั้นการกําหนดพฤติกรรมท่ีตอง
แสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติตามแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
อาจสงผลเสียตอภาพลักษณขององคกร


