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สพบ. ไดดําเนนิการตามแผนการจัดการความรู ประจําป ๒๕๕๙ คร้ังท่ี ๒ ประจําเดอืนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

ในวันศุกรท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 ตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดดําเนินการจัดกจิกรรมการจัดการความรู 

โดยไดมกีารแตงตั้งคณะทํางาน KM ในแตละหนวยงาน เพื่อใหดําเนินตามกจิกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผน      

การจัดการความรูของ พพ. โดยคณะทํางาน KM. สพบ. ไดเล็งเห็นความสําคัญของแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การสรางความเปนเลศิในการ

ใหบริการประชาชน พัฒนางานบริการของสวนราชการ และหนวยงานของรัฐ สูความเปนเลิศ เพื่อให

ประชาชนมคีวามพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการ โดยออกแบบการบริการท่ียดึประชาชนเปนศูนยกลาง 

มกีารนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชเพ่ือใหประชาชน สามารถใชบริการไดงายและหลากหลาย

รูปแบบเนนการบริการเชิงรุกท่ีมี ปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางภาครัฐและประชาชนการใหบริการแบบ

เบ็ดเสร็จอยางแทจริง ในการนี้คณะทํางาน KM.ทีม สพบ. ไดเล็งเห็นความสําคัญของโครงการดังกลาวฯ   

จึงไดเรียนเชิญ ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ มาเปนวิทยากรเพื่อใหแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองเทคนิคการบริการ          

โดยเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับการดําเนนิการโดยสรุปไดดังนี้  

ความสําคัญของการบริการ ตองเขาใจในงานบริการ Service Mind = บริการดวยใจ บริการคอื

อะไร การชวยเหลอื การใหความสะดวกสบาย แกผูอื่น การปฏบัิติรับใชเพ่ือใหลูกคาอยูกับธุรกจิเรานานๆ  

เหตุผลความสําคัญของงานบริการ Customer First ลูกคา/ประชาชนตองมากอน ทําไมเราตอง

ปรับตัวในการบริการ ซึ่งมสีาเหตุท่ีตองปรับตัวในดานการบริการ 

 ความตองการเพ่ิมขึ้น (More Demand) 

 ความรวดเร็วในการแขงขัน (Speed) 

 สิทธขิองประชาชนและผูบริโภคสูงขึ้น (Human Right) 

 มาตรฐาน ปจจุบันสูงขึ้น (World Class Standardization) 

 เทคโนโลยีสูงขึ้น (ICT,Digital) 

 สาเหตุท่ีลูกคาหรือประชาชนไมกลับมาใชบริการอกี เกดิจากความไมพอใจในการบริการ  

 

 



 

   

การบริหาร (Service) คอือะไร การบริการคือ  

 การทําใหคนอื่นชอบ 

 ทําใหคนอื่นพอใจ 

 ทําใหคนอื่นไดรับในสิ่งท่ีเขาตองการ 

 และทําใหผูใชบริการประทับใจ 

 มาตรฐานการบริการ เพ่ือใหผูใชบริการหรือลูกคาเกิดความประทับใจ เหนือความ

คาดหมาย และอยากใหบริการเปนการรักษาลูกคาเดิม เพ่ือลูกคาใหม และสรางลูกคาใหอยูกับเรานานๆ 

อยาทํางานเพียงอยางเดยีว โดยไมสรางความสัมพันธ 

 ประโยชนจากการบริการท่ีประทับใจ ผูใหบริการจะมคีณุคาสูงขึ้นกาวหนาในอาชพี องคกร 

กจิการมกีําไรมากขึ้นมทุีนเพิ่ม เพ่ิมสวัสดกิาร สังคมประเทศชาติรายไดประชาชาตเิพ่ิมชื่อเสียง ภาพลักษณ

มั่งค่ัง มั่นคง ดังนัน้พึงหลีกเลี่ยง ลักษณะที่ผูรับบริการ ไมชอบ ความเกลยีดชัง การซ้ําเติม ความไมเปนธรรม 

การตําหน ิการโตแยง การบีบบังคับ ความกาวบังคับ ความกาวราว ความบ้ึงตึง การดูถูก การทอดท้ิง 

 ลูกคาภายนอกและลูกคาภายใน 

 ลูกคาภายนอก ไดแก บุคคลภายนอกหนวยงานท่ีติดตอ 

- สอบถาม 

- ใชบริการ 

- ติดตองานตางๆ 

 ลูกคาภายใน คือ บุคคลภายในองคกรทุกทาน ทุกระดับ ตําแหนงทุกแผนก-ฝาย 

ทํางานรวมกัน อารมณความรูสกึจะแตกตาง 

 ระบบคุณภาพ คุณภาพ คือ ภาวะท่ีไดประโยชนตอลูกคา คําชมของลูกคา จะตองทําในสิ่งท่ี

ควรทําใหถูกตองตัง้แตแรก ตอบสนองความตองการ หรือการแกปญหา การทําใหถูกตองตั้งแตแรก คือ

การปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนคิหรือมาตรฐานวิชาชีพ ระบบคุณภาพ คือ การทํางานประจําใหดีขึ้น 

ดวยความตั้งใจและมุงมั่น 

 ลักษณะของคุณภาพ  

 คุณภาพท่ีตองม ี(Must be quality) คือ สิ่งท่ีลูกคาคาดหวัง หากไมไดรับจะไมเกิดความพึง

พอใจ ตองการความถูกตอง สินคาไมเสยีหาย ตรงเวลา มคีวามสุภาพในคําพูด แตถาหนางอ ไมย้ิมแยม และ

โตเถยีงขณะพบลูกคา จะกอใหเกดิความไมพอใจอยางสูง  

 คุณภาพท่ีประทับใจ (Attractive quality) คอื สิ่งท่ีเกนิความคาดหวังของลูกคา แตถาไดรับแลว

จะเกดิความรูสึกประทับใจมากขึ้น เชน กลาวคําวา “สวัสดีทุกคร้ัง” เมื่อ พบ และจบการบริการดวย คําวา 

“ขอบคุณ” แนะนําการบริการเพิ่ม เชน ขอมูลอื่นๆเพ่ิม เปดโอกาสให ผูรับบริการแนะนําการบริการ 



 

   

 ความพึงพอใจของลูกคาเปนระดับความรูสกึของลูกคาท่ีเกดิขึ้นเปนสิ่งท่ีเปรียบเทียบจากสนิคา

และบริการที่ไดรับกับความคาดหวังของลูกคา มาตรฐานสินคาและบริการ มากกวาความคาดหวัง ความ

คาดหวังของผูใชบริการ ตองการคุณภาพเย่ียม (ผลิตภัณฑ ความสัมพันธ บริการ) ตองการจายนอยท่ีสุด 

ตองการบริการที่ไมผิดพลาด ตองการการบริการท่ีประทับใจ ตองการการแกปญหาท่ีฉับไว รับผิดชอบ 

ตองการคําแนะนํา ความเอาใจใส โดยสรุปความคาดหวังของลูกคา มีมาตรฐานมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม       

มเีหตุผล มรีะบบการใหบริการที่ดี มพีนักงานเกง และสุภาพไมกาวราว  

 สรุปความคาดหวังลูกคา ความคาดหวังโดยตรง มาตรฐานสินคาและบริการ ท่ีมีคุณภาพสูง

เชื่อถอืได มาตรฐานระบบการใหบริการท่ีมุงมั่นลูกคาเปนสําคัญ มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆท่ีลกูคา

ตองการ ความคาดหวังทางจิตใจ พนักงานแสดงการยอมรับและเห็นคุณคาของลูกคา พนักงานปฏบิัติอยาง

สุภาพและเอาใจใสอยางจริงจัง 

 แนวคิดของลูกคา ในสายตาของลูกคา พนักงาน คือ องคกร เมื่อพนักงานเปนองคกร พนักงาน

จึงตองมคีวามสามารถ มคีวามรูความเขาใจ มคีวามสุภาพเปนมติร เปนท่ีนาเชื่อถอื รวมท้ังเมื่อตองการขอมูล

เพ่ิมเตมิ เมื่อมปีญหาจะขอความชวยเหลือไดจากท่ีใด ตองใหลูกคา เห็นไดวาทาน คือ มอือาชพี 

 สัญลักษณของการเปนมอือาชพีดานบริการ ทําใหคําขอพิเศษของลูกคา กลายเปนความจริง

ใหไดมากที่สุด คนหาความปรารถนาซอนเรนของลูกคาแตละราย แลวสนองใหตรงตามนั้น (ชมลูกคาเปน) 

ปฏบิัติตอลูกคาและคําขอพิเศษ ของแตละคนใหเปนไปลักษณะพิเศษ โดยเฉพาะ เปนรายๆไป  

 คําพูดมาตรฐานงานบริการ สวัสดคีรับ/คะ มอีะไรใหชวยครับ/คะ ขอบคุณครับ/คะ ขอโทษ

ครับ/คะ ยินดคีรับคะ คําพูดที่ดีในงานบริการ เปนธรรมชาติจริงใจไมกระทบกระเทือนตอผูอื่น อยูในความสนใจ

ของลูกคา สรางสรรคสาระ สุภาพไพเราะนาฟง ชัดเจนกระชับเขาใจงาย การพูด ใชคําพูด และน้ําเสียงท่ีเปน

มติรกับผูมารับบริการ คําพูดทักทายท่ีดสีุภาพ ขัดเจน กระชับ ไดใจความและสภาพออนนอม ไมพูดขามศรีษะ

ผูอื่น ไมทักทายคนท่ีรูจักตอหนาผูมารับบริการ ไมตะโกนโหวกเหวก ไมพูดคําหยาบ ไมนนิทา ไมยุแยงตะแคงร่ัว 

ไมปองปากกระซิบ การพูดเร่ืองงานบริการตองพูดจาดวยความย้ิมแยมแจมใส พูดดวยความมั่นใจ พูดดวย

ขอมูลที่ถูกตอง ตอบคําถามทุกคําถาม แตอยาเดา พูดอยางมีชีวิตชีวา ไมไรอารมณ พูดดวยถวยคําสุภาพ 

ประโยคที่ขาดไมได คือ ไมเปนไร ขอบคุณ ยินดรัีบใช พูดดวยสหีนาท่ีเต็มใจ สายตาท่ีเปนมติร กริยาอบอุน 

ฉะนั้นหากเราตองการใหผูอื่นชื่นชมตอตัวเราตลอดเวลา เราก็จะตองปรับปรุงและ

เสริมสรางคุณลกัษณะของเราใหเปนท่ีถูกอกถูกใจผูอื่นและท่ีสําคัญคือตองถูกใจตนเองดวย สุดยอดของ

การใหบริการก็คอืความพงึพอใจและความประทับใจ ผูใหบริการจึงเปนกุญแจสําคัญท่ีจะไขไปสูเคล็ดลับ

การบริการท่ีประทับใจ ผูรับบริการพอใจ เราพอใจ ดังนัน้ จงึมคีวามสําคัญตอบุคลากรของ พพ. เปนอยาง

ย่ิงโดยสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการใหบริการตอบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก เพ่ือใหเกิด

ความประทับใจตอผูรับบริการ ผูรับบริการมคีวามรูสกึดีๆ  มคีวามเชื่อมั่นตอองคกรภาครัฐ เกดิภาพลักษณ

ท่ีดีตอไป 



 

   

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


