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สรุ ปประเด็นความรู้ ทไี่ ด้ จากกระบวนการจัดการความรู้ กองทรัพยากรบุคคล ปี การศึกษา 2556
เรื่อง กลยุทธ์ การสร้ างความประทับใจในการทํางาน 3 S (Service – Smile – Smart)
กลยุทธ์ การสร้ างความประทับใจในการทํางาน 3 S (Service – Smile – Smart)
3 S ในที่น้ ีประกอบไปด้วย Service Smile Smart ซึ่ งจะเป็ นองค์ประกอบในการสร้างความประทับใจในการ
ทํางาน โดยเริ่ มทําความรู้จกั กับ S แรก ก่อน คือ
Service
Service คือ การให้บริ การ คิดว่าทุกคนคงมีความรู้ในเรื่ อง Service mind มาแล้ว จึงขอให้ทุกคนนําความเข้าใจ
ของตนเองที่มีอยูอ่ อกมาเพื่อรวบรวมและจัดองค์ความรู้ใหม่

โดยให้ทุกคนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในความหมายของ

Service ตามความเข้าใจของตนเองว่าคืออะไรสรุ ปได้ดงั นี้
-

Service คือ การให้บริ การ ซึ่ งหลังจากคนที่ได้รับบริ การไปแล้วจะประทับใจหรื อ ไม่ประทับใจ ก็อยูท่ ี่ S ที่ชื่อว่า
Service

-

เป็ นการให้บริ การที่ออกมาจากใจ บริ การด้วยความเต็มใจ สมัครใจไม่ได้ถูกบังคับ และได้ขอ้ มูลที่ตรงไปตรงมา
เป็ นประโยชน์กบั ผูร้ ับ

-

ให้คนที่มารับบริ การพึงพอใจมากที่สุดและได้รับตรงกับความต้องการที่ได้รับบริ การ

-

เข้ามาด้วยรอยยิม้

-

เป็ นการให้บริ การด้วยความเต็มใจ และคาดหวังว่าการให้บริ การของเราจะเป็ นที่ประทับใจของผูม้ ารับบริ การ

-

เป็ นการให้บริ การในการแก้ปัญหา ให้ผมู้ ารับบริ การประทับใจในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งได้รับความพึงพอใจการ
ให้บริ การของเรา

-

ให้บริ การด้วยความเต็มใจ หาวิธีการและแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผมู้ ารับบริ การประทับใจ

จากความหมายของ Service ตามความเข้าใจของแต่ละคนที่ให้ความคิดเห็น เป็ นความหมายที่ถกู ต้อง ได้สรุ ป รวบรวม
และเรี ยบเรี ยงความหมายของ การให้ บริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือ
องค์ กรเพือ่ ตอบสนองความต้ องการของบุคคลอืน่ และก่อให้ เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น (การกระทํานั้น
เป็ นการกระทําที่เปี่ ยมไปด้ วยความช่ วยเหลือ ปฏิบัตดิ ้ วยความเอาใจใส่ อย่ างใกล้ ชิด และมีไมตรีจติ ) ผู้รับบริการรู้ สึกอบอุ่น
และพึงพอใจ เป็ นการให้ บริการในสิ่ งที่ลกู ค้ าต้ องการในเวลาทีเ่ ขาต้ องการ และในแบบทีเ่ ขาต้ องการ
องค์ประกอบของการบริ การ
องค์ประกอบของการให้บริ การประกอบด้วย รู ปแบบและกลุ่มบุคคล กลุ่มบุคคล หมายถึง 1. ผูใ้ ห้บริ การ และ
2. ผูร้ ับบริ การ หรื อลูกค้า 3. รู ปแบบของการบริ การจะต้องพิจารณาถึงคุณภาพของการให้บริ การ ก่อนอื่นเรามาทําความ
เข้าใจความหมายของ “ลูกค้า”
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ลูกค้า คือ คนที่สาํ คัญที่สุด ที่ได้มาเยือนเรา ณ สถานที่แห่งนี้ ลูกค้าเป็ นผูใ้ ห้โอกาสในการทํางานแก่เรา เป็ นคน
บอกความต้องการของเขาแก่เรา ซึ่ งเป็ นงานที่ตอ้ งจัดการให้เกิดประโยชน์ลูกค้าในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา
ผูป้ กครอง
คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การตามความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ได้แก่ เป็ นมิตร พูดจาไพเราะ ยิม้ แย้มแจ่มใส
ให้ขอ้ มูลถูกต้อง ให้ความเป็ นกันเอง และจริ งใจ จากการรวบรวมคุณสมบัติของการให้บริ การที่ดี สรุ ปได้ดงั นี้
ª มีน้ าํ ใจ

ª มีมนุษย์สัมพันธ์

ª มีปิยวาจา

ª มีความกระตือรื อร้น

ª มีคาํ พูดที่ไพเราะ

ª มุ่งตั้งใจในการทํางาน

ª มีบุคลิกยิม้ แย้มแจ่มใส

ª ทํางานมุ่งเป้ าหมายในภาพรวมเพื่อที่จะให้ผลของงานออกมาดี

คุณลักษณะดังกล่าว เป็ นคุณลักษณะที่ผรู้ ับบริ การพึงพอใจที่จะมารับบริ การกับเราและกลับมาใช้บริ การของเราอีก
แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราไม่มีลกั ษณะจากที่กล่าวข้างต้น ไม่มีความอดทน ไม่มีความจริ งใจ ถามว่าคนที่มารับบริ การ
จะมองเราในภาพรวมแบบไหน และอยากกลับมารับบริ การอีกหรื อไม่ ทีส่ ํ าคัญเราต้ องรู้ จักคําว่ า “ใจเขา ใจเรา” เป็ นสิ่ งที่
สําคัญ หลาย ๆ คน นํามาใช้ซ่ ึ งเกี่ยวเนื่องกับ EQ ถ้าเขามาคุยกับเราต้องการความช่วยเหลือ แสดงว่ามีความทุกข์ คิดว่าเรา
ต้องช่วยได้

เราต้องคิดว่าถ้าเค้าไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือ เค้าคงไม่มาหาเรา

และเช่นกันถ้าเราเป็ นคนที่รับบริ การเรา

อยากจะได้การบริ การแบบไหน เราคงไม่ตอ้ งการการบริ การที่ถามคําตอบคํา หรื อเฉย ๆ ฉะนั้นเราต้องคิดว่าถ้าเราเป็ นเค้า
เราต้องการได้รับบริ การแบบใด
ลักษณะของผูใ้ ห้บริ การที่ผรู้ ับบริ การประทับใจ คิดว่ามีอะไรบ้างให้แสดงความคิดเห็น คือ ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจา
ดี ไพเราะ ตอบสนองความต้องการของเราได้ มีความรู้ที่จะช่วยเหลือเขาได้ ช่วยแก้ไข แก้ปัญหา จากการรวบรวมลักษณะ
ผูใ้ ห้บริ การที่ผรู้ ับบริ การประทับใจ สรุ ปได้ดงั นี้
ª อดทนต่อการซักถาม

ª จริ งใจ รวดเร็ ว ทันใจ

ª รู ้เกี่ยวกับสิ่ งที่บริ การ

ª เป็ นกันเอง แต่งกายเรี ยบร้อย

ª สุ ภาพ อ่อนโยน

ª มีน้ าํ ใจ ชอบช่วยเหลือ

ª ให้ความสนใจผูร้ ับบริ การ

ª พูดจาฉะฉาน

การบริ การที่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นการบริ การที่ตรงกับความต้องการ หรื อเกินความคาดหวังของลูกค้า ต้องมีหลัก
ในการให้บริ การ คือ มีการเตรี ยมตัว มีการติดต่อ มีการติดตาม รายละเอียดคือ
ª การเตรี ยมตัว คือ การแต่งกาย การเตรี ยมข้อมูล งานที่ทาํ ต้องมีความแม่นยํา รู้จริ งในเรื่ องนั้น ๆ ต้องศึกษาตลอดเวลา
ª การติดต่อ คือ ถ้าเราไม่สามารถดําเนินการได้ ให้แนะนํา หรื อ ติดต่อกับคนที่มีความรู้โดยตรงมาให้บริ การ
ª การติดตาม คือ สิ่ งที่ให้บริ การไปนั้นผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจหรื อไม่ และได้รับการบริ การที่ตรงกับความต้องการ
ในขณะนั้นหรื อไม่
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สรุ ป คือ ธรรมชาติของผูร้ ับบริ การมีความคาดหวังสูงมาก ไวต่อการตัดสิ น ใช้เกณฑ์ส่วนตัวเป็ นเกณฑ์ตดั สิ น
ความพึงพอใจต้องมาก่อน เหตุผลจะมาเป็ นรอง อันนี้ เป็ นธรรมชาติของผูร้ ับบริ การ และฉันต้องมีทางเลือก การปฏิเสธ
ผูร้ ับบริ การสามารถทําได้ แต่การปฏิเสธนั้นจะต้องมีขอ้ แม้วา่ โดยผลที่ออกมาแล้ว จะพึงพอใจหรื อไม่ ผูใ้ ห้บริ การสามารถ
ปฏิเสธได้ถา้ สิ่ งที่ ทํานั้นไม่ถูกต้อง แต่การปฏิเสธต้องใช้คาํ พูดที่นุ่มนวล คําถามที่ถามกลับไปก็ตอ้ งนุ่มนวล และมีเหตุผลที่
ผูร้ ับบริ การรับได้ คําที่หา้ มใช้ถา้ จําเป็ นต้องปฏิเสธ คือ คําว่า “ไม่มี” หรื อ “ไม่ได้” แต่ให้ใช้คาํ ว่า “ได้แต่....”

และถ้า

ไม่ได้ตอ้ งกล่าวคําขอโทษก่อน และให้เหตุผลว่าเราไม่สามารถที่จะทําตามที่ท่านต้องการได้ แต่เรามีทางเลือกให้โดยดูจาก
เหตุการณ์เป็ นหลัก

รับฟังเหตุผลที่ผรู้ ับบริ การพูดว่าเป็ นอย่างไร แล้วให้คาํ แนะนํา เพราะการฟังจะทําให้รู้ปฏิกิริยา

ความรู้สึก สามารถสัมผัสได้โดยตรง ต้องเปิ ดใจ และยิม้ แย้มแจ่มใส
ที่ปรึ กษา รก.ผอ.กองทรัพยากรบุคคล ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การบริ การทางโทรศัพท์ การยิม้ ของเรา
ต้องสื่ อเสี ยงออกไป ผูร้ ับบริ การจะได้รับทราบว่าเรายินดีที่จะช่วยเหลือ

วิธีแก้ไขให้เอากระจกมาตั้งเวลาด้านหน้าและ

เมื่อตอบคําถาม ให้ยมิ้ กับกระจกผ่านสายโทรศัพท์ ฉะนั้น ไม่ใช่เฉพาะยิม้ แย้มแจ่มใสอย่างเดียว ข้างในเราต้องจริ งใจ และ
ยิม้ ด้วย เพราะส่ วนใหญ่การทํางานของเราจะรับโทรศัพท์เป็ นส่ วนมาก สําคัญมากที่เราต้องยิม้ ผ่านสายโทรศัพท์
การปฏิเสธการให้บริ การ
1. เราสามารถปฏิเสธได้ในกรณี ที่หน่วยงานของเราไม่มีบริ การให้ เช่น ขอให้เราจัดซื้ อวัสดุ เราสามารถปฏิเสธได้
เลย เนื่องจากเราไม่มีการให้บริ การส่ วนนี้ แต่ตอ้ งใช้คาํ พูดที่สุภาพแสดงเหตุและผลอย่างนุ่มนวล
2. เมื่อผูข้ อรับบริ การ ขอในสิ่ งที่ไม่สามารถทําได้ เช่น การทําผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อ ขัดต่อศีลธรรมและ
กฎหมาย ตรงนี้เราสามารถไม่ให้บริ การได้
3. ผูข้ อรับบริ การขอเกินขอบเขต ขอตามอารมณ์ ตามใจตนเอง หรื อละเมิดกฎต่าง ๆ เช่น ขอขยายเวลาศึกษาต่อ ตาม
ระเบียบขอได้เทอมละ 1 ครั้ง แต่ผรู้ ับบริ การจะขอเลยทั้งปี เราต้องอธิบายว่าระเบียบเป็ นอย่างไร จึงไม่สามารถทํา
ตามความต้องการของผูร้ ับบริ การได้ เป็ นต้น
ธรรมชาติของผูร้ ับบริ การ
ธรรมชาติของผูร้ ับบริ การหรื อลูกค้า

จะคิดว่าตัวเค้าเองเป็ นคนที่มีความสําคัญ

และคิดว่าจะถูกต้องเสมอ

จะตัดสิ นใจจากผลประโยชน์ที่ได้รับ มีความต้องการไม่สิ้นสุ ด ต้องการแต่สิ่งที่ดี ฉะนั้นเมื่อเรารู้ธรรมชาติของอีกฝ่ ายหนึ่ ง
เราก็จะสามารถให้บริ การได้

ถึงแม้วา่ เราไม่รู้ท้ งั หมดแต่กส็ ามารถให้บริ การได้ถกู ต้องและทันใจ เป็ นไปตามต้องการ

ผูม้ ารับบริ การก็จะประทับใจ
การคาดหวังของลูกค้า แบ่งเป็ น
1. การคาดหวังส่ วนตัว เป็ นการบริ การที่เป็ นมิตร และพนักงานที่ให้บริ การต้องสุ ภาพและกระตือรื อร้น ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ อย่างดี ได้รับเกียรติในฐานะที่เป็ นลูกค้า
2. การคาดหวังในทางปฏิบตั ิ เป็ นความต้องการ ความรวดเร็ ว สะดวก ถูกต้อง รู้ใจเป็ นพิเศษ และสามารถเสนอ
ทางเลือกในกรณี ที่ไม่สามารถให้บริ การได้ หรื อไม่สามารถจบการให้บริ การนั้นได้

เราต้องเสนอทางเลือกให้

ผูร้ ับบริ การไม่ใช่เราเป็ นผูเ้ ลือกให้ ถึงแม้วา่ สิ่ งที่เลือกเราทําได้หรื อไม่ได้ ก็ไม่ควรปฏิเสธ ให้ขอข้อมูลและติดตาม
ให้คาํ ตอบและสรุ ปในภายหลัง

5

วงจรของการให้บริ การ คือ เมื่อลูกค้ามีความต้องการก็จะมาใช้บริ การ ถ้าผูม้ ารับบริ การไม่พึงพอใจ ไม่ประทับใจ
ก็จะไม่มาใช้บริ การ และไปใช้บริ การที่อื่นแทน ถามว่าเราต้องการแบบนั้นหรื อไม่ ถ้าไม่ตอ้ งการเราต้องดูถึงความต้องการ
ของผูม้ ารับบริ การต้องบริ การด้วยความพึงพอใจ ประทับใจ เพื่อจะได้กลับมาใช้บริ การกับเราอีก ระดับความรู้สึกทัว่ ไปของ
ผูใ้ ช้บริ การ มี 4 ระดับ คือ ไม่พอใจ เฉย ๆ พอใจ และประทับใจ
ขั้นตอนการให้บริ การ เมื่อมีลกู ค้าเข้ามาใช้บริ การ เราต้องนึกก่อนว่าจะต้องทําอย่างไร อันดับแรก คือ
ª กล่าวทักทายลูกค้า
ª ต้องทําความเข้าใจในสถานการณ์น้ นั โดยใช้ทกั ษะการฟังอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ª ต้องคิดว่าเราจะให้บริ การเค้าได้ตรงตามเป้ าหมายหรื อมากกว่าความต้องการที่เค้าอยากได้หรื อไม่ ถ้าตรงตามเป้ าหมาย
ที่ตอ้ งการนัน่ ก็คือการบริ การที่ตรงมาตรฐาน แต่ถา้ เราให้บริ การเหนือความคาดหมาย ตรงนี้เรี ยกว่าการบริ การที่สร้างความ
ประทับใจ จากนั้นต้องยํ้าก่อนจะสรุ ปว่าที่เราให้บริ การไปนั้นตรงกับความต้องการที่ผรู้ ับบริ การต้องการหรื อไม่ ถ้าตรงกับ
ความต้องการ ถือว่าเป็ นการปิ ดการให้บริ การ
ปัญหาทีพ่ บ

แนวทางแก้ไข

นางสาวรุ่งฤดี ธนูแก้ ว สอบถามว่า เป็ นบุคลากรที่มาปฏิบตั ิงานใหม่ ในกรณี น้ ีเราไม่สามารถให้บริ การด้วยตัวคนเดียวได้
ในกองทรัพยากรบุคคล

ฉะนั้น

เรา

ซึ่ งยังไม่มีความรู้และความแม่นยําในงาน สามารถทํางานเป็ นทีมได้ โดยการส่ งต่อการให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ

ที่รับผิดชอบ เมื่อมีบุคลากรมาสอบถามข้อมูลที่รับผิดชอบ และได้ให้ กับคนที่สามารถให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนและแม่นยําแก่ผรู ้ ับบริ การที่ตอ้ งการ
คําแนะนําและให้คาํ ปรึ กษา ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมความต้องการของ ทราบข้อมูลนั้น ๆ ให้ได้รับการบริ การที่พึงพอใจ และประทับใจ
ผูร้ ับบริ การ และผูร้ ับบริ การอยากได้ความชัดเจนมากกว่านี้ เราจะ มากที่สุด
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร
นางสาวอ้ อยใจ พูลเกตุ เล่าถึงประสบการณ์ที่พบว่า เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้น ในกรณี น้ ี

ขอให้ทุกคนให้ขอ้ มูลกับผูร้ ับบริ การ

ก่อนที่จะให้

ในกองทรัพยากรบุคคล คือ มีอาจารย์ท่านหนึ่งโทรมาสอบถามข้อมูล ผูร้ ับบริ การไปอ่านเอง คือ ให้ขอ้ มูลในเบื้องต้น หากผูร้ ับบริ การถาม
เกี่ยวกับ ระเบียบ หรื อ ข้อบังคับ และเจ้าหน้าที่ของกองทรัพยากร ข้อมูลเชิงลึก ให้แนะนําด้วยคําพูดที่ไพเราะและเหมาะสม ว่า สามารถ
บุคคลท่านหนึ่งรับสาย และให้คาํ ตอบแก่อาจารย์ท่านนี้วา่ “ให้ไปเปิ ด ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ของหน่วยงาน
ข้อมูลจากเว็บไซด์ของกองทรัพยากรบุคคล”

ซึ่ งจริ ง

ๆ

แล้ว ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจได้ในระดับหนึ่ง

จะทําให้

ความคาดหวังของ

จุดประสงค์ของอาจารย์ท่านนี้ไม่ตอ้ งการไปเปิ ดอ่านในเว็บไซด์ แต่ ผูร้ ับบริ การ คือ ต้องการให้เราแก้ไขปั ญหาให้ ฉะนั้น เราต้อง
หากเราตอบไปแบบนั้น อาจารย์ท่านนี้กจ็ ะ ตอบสนองความต้องการกับผูร้ ับบริ การให้ได้มากที่สุดเท่าที่
เขาคาดหวังคําตอบจากเรา แต่เราให้อาจารย์ไป ความสามารถเราทําได้

ต้องการคําตอบจากเรา
เสี ยความรู้สึกว่า

อ่านเอง ซึ่งไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่อาจารย์ตอ้ งการได้รับ ในกรณี น้ ี
จะทําให้ผรู้ ับบริ การรู ้สึกไม่ประทับใจ
คําตอบจากหน่วยงานของเรา

และผิดหวังในสิ่ งที่ตอ้ งการ
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Smile
หลักการสร้าง Smile Concept ตามตัวอักษร ประกอบด้วย S M I L E ซึ่ งแต่ละตัวจะมีความหมาย
ในตัวของมันเอง
S

ย่อมาจาก

Self Awareness

คือ ความตระหนักรู้ในตนเองว่าเรามีความรู้ความสามารถมากแค่ไหน รู้วา่ อะไรควร หรื อ ไม่ควรทํา มีการตื่นตัวตลอดเวลา
M

ย่อมาจาก

Manage Emotional

คือ การจัดการทางอารมณ์ และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
I

ย่อมาจาก

Innovate Inspiration

คือ มีการกระตุน้ และการปรับตัวเอง ด้วยการสร้างพลังในตนเองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
L

ย่อมาจาก

Listen with head and Heart

คือ การฟังด้วยความตั้งใจ และใส่ ใจในสิ่ งที่ผรู้ ับบริ การต้องการ
E

ย่อมาจาก

Enhance Social Responsibility

คือ การมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิง่ ขึ้น
ถ้าเราสามารถนําคําว่า

สรุ ป

“Smile”

มาอยูใ่ นจิตใจของเราตลอดเวลาเราจะสามารถให้บริ การกับลูกค้าได้อย่างมี

ประสิ ทธิภาพ
ทักษะเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ ได้แก่
-

ทักษะการสื่ อความ

-

ทักษะการฟังอย่างมีประสิ ทธิภาพ

-

การปฏิเสธลูกค้าด้วยคําพูดเชิงบวก

-

การครอบครองปัญหา

-

การแก้ปัญหา

ศิลปะและทักษะในการสื่ อสารในการให้บริ การ
ต้องมีการฝึ กทักษะในการสื่ อสารทางด้านบวก ประกอบด้วย
-

การเปิ ดการบริ การ

-

การเสนอตัวเพื่อรับบริ การ

-

การตั้งคําถาม (ไม่ควรใช้คาํ ว่า “ทําไม”)

-

การให้ขอ้ มูล/ความกระจ่าง สิ่ งเหล่านี้ ตอ้ งอธิบายอย่างละเอียดถึงขึ้นตอนของการดําเนินงาน มีการชี้แจง
แนะนํา หลีกเลี่ยงคําว่า “ต้อง” และ “จง” ซึ่ งคํา 2 คํานี้จะเป็ นคําสั่งทําให้ผมู ้ ารับบริ การไม่พอใจ การปฏิเสธ
ต้องมีคาํ พูดปฏิเสธในทางบวก มีการเชื่อมความสัมพันธ์ และสรุ ป
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การสังเกต
ประโยชน์ของการสังเกต ไม่วา่ จะเป็ นการสังเกตทางสี หน้า ท่าทาง หรื อแววตา จะทําให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกของ
ผูร้ ับบริ การว่าต้องการอะไร
การฟัง
การฟังอย่างมีประสิ ทธิภาพในฐานะที่เราเป็ นผูใ้ ห้บริ การจะต้องแสดงความใส่ ใจ

สอบถามความต้องการของ

ผูร้ ับบริ การ ฟังคําขอบริ การ พร้อมทั้งทําความเข้าใจให้ชดั เจนตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสรุ ปคําขอบริ การ
ที่ปรึ กษา รก.ผอ.กองทรัพยากรบุคคล ให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมว่า การเป็ นผูฟ้ ังที่ดี เป็ นเรื่ องที่ทาํ อยาก ยิง่ สูงขึ้นไป
ยิง่ เป็ นผูฟ้ ังที่ไม่ดี เพราะไม่มีเวลา

การเป็ นผูฟ้ ังที่ดี ตาต้องมองที่ผพู้ ดู สามารถที่จะย้อนกลับถามเขาได้ในเรื่ องที่พดู มา

เขาจะได้รู้วา่ เรากําลังฟังเขา แต่กไ็ ม่ใช่การนัง่ ฟังเฉย ๆ การเป็ นผูฟ้ ังที่ดีตอ้ งมีเสี ยงตอบรับด้วย อะไรที่ฟังไม่ชดั ให้ถาม
ผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูฟ้ ังที่มีเวลาน้อย เพราะมีงานมาก ไม่มีเวลารับฟัง ฉะนั้น เราต้องฝึ กตนเองให้เป็ นผูร้ ับฟังที่ดี เป็ นสิ่ งที่
สําคัญมาก ต้องฝึ กเยอะๆ ถ้าไม่นาํ ไปฝึ ก KM ก็จะไม่มีความหมาย ถ้าไม่มีการกระทํา และอยากฝากทุกคนว่า
“ให้บริ การด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส และบริ การด้วยความจริ งใจ”
สรุป

การให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ ต้องตระหนักรู้ในตนเอง ต้องไขว้คว้าความรู้ตลอดเวลา พร้อมที่จะเรี ยนรู้และ

รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง

ศึกษาว่ามีทางอื่นที่ตอ้ งทําเพิ่มเติมหรื อไม่ เป็ นการเพิ่มความรู้ให้ตนเอง ไม่ปิดตนเอง ตื่นตัว

ตลอดเวลา มีการจัดการอารมณ์ จะได้ชื่อว่าเป็ นคนมี IQ สูง EQ สูง ไม่ใช่ IQ สูง EQ ตํ่า คือ โกรธง่าย และกระตุน้ ตนเอง
ให้ตื่นตัวเสมอ เป็ นการเสริ มบุคลิกภาพของเรา
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Smart
รหัสสู่การบริ การที่เป็ นเลิศ
S ย่อมาจาก Smile

คือ ยิม้ แย้มแจ่มใส

M ย่อมาจาก Morality คือ มีความชอบธรรม ต้องรู้วา่ อะไรผิด อะไรถูกและควรทําอะไรในขณะไหนเวลาใด ต้องรู้ตนเอง
ต้องมีคุณธรรมประจําใจ
A ย่อมาจาก Attitude คือ มีทศั นคติที่ดี ความคิดเชิงบวก
R ย่อมาจาก Recognition คือ มีความตระหนักรู้ ระลึกได้วา่ สิ่ งที่เราทําเกิดผิดพลาดและควรแก้ไขอย่างไร การยอมรับ
ความสามารถของผูอ้ ื่น เป็ นตัวช่วยเสริ มตัว T
T ย่อมาจาก Teamwork คือ การทํางานเป็ นทีม มีท้ งั ผลดีและผลเสี ย เป็ นการระดมความคิดช่วยกันทํา มีความรับผิดชอบ
ร่ วมกัน ไม่โทษใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่ งจะทําให้องค์กรของเราแย่ลง มีชื่อเสี ยงไม่ดี
แนวทางการทํางานให้มีความสุ ข
1. กําหนดเป้ าหมาย

2. บริ หารเวลา

3. รับผิดชอบต่อหน้าที่

4. ทํางานให้ถูกต้อง แม่นยํา

5. สร้างสรรค์วธิ ี การทํางาน

6. เรี ยนรู้การทํางาน

7. เตรี ยมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
หากสามารถทําครบได้ท้ งั 7 ข้อ จะทําให้เราทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
เมื่อพบกับสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนาเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไร
-

เปลี่ยนเจตคติ

-

เดินหน้าสู้ ท้อได้แต่อย่าถอย และหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้สาํ เร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์

-

คิดทางบวก / นอกกรอบ

-

มองหาสิ่ งที่ดี ที่เป็ นประโยชน์

การพัฒนาตนเองให้มีความสุ ขกับการทํางาน
ความคิดเห็นจากที่ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการกองทรัพยากรบุคคล คือ
1. การทํางานที่ชอบให้มีความสุ ข
2. ผลงานที่เราทําเป็ นที่ยอมรับและได้รับการชื่นชมจากบุคคลทัว่ ไป
สรุป จากการรวบรวม เรื่ อง “การพัฒนาตนเองให้มีความสุ ขกับการทํางาน” คือ
-

เพิม่ ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์

-

เข้าใจตนเอง งาน และผูร้ ่ วมงาน

-

ปรับปรุ งตนเอง

-

เปิ ดเผยตนเอง พัฒนามนุษย์สัมพันธ์

-

พัฒนาเจตคติต่องาน และเพื่อนร่ วมงาน
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สรุปประเด็นความรู้ ทไี่ ด้ จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่อง กลยุทธ์ การสร้ างความประทับใจในการทํางาน 3 S (Service –
Smile – Smart)
จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คิดว่าทุกคนสามารถนําไปคิด และปรับตัวเองให้ทาํ งานอย่างมีความสุ ข

เพื่อ

องค์กรและหน่วยงานของเรา จะได้เป็ นที่ยอมรับมากยิง่ ขึ้น
ความเห็นจากที่ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการกองทรัพยากรบุคคล
มันสมองของคนมีเซลล์สมอง เมื่อสมองได้รับสิ่ งใหม่ ๆ ก็จะสร้างเส้นเครื อข่าย ทําให้เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย
ยิง่ มีมากเท่าใดจะทําให้เซลล์สมองทํางานมากขึ้นเท่านั้น

หากเราไม่มีการคิดจะทําให้เซลล์สมองของเราฝ่ อเหมือนคน

สูงอายุ หากเราต้องการทํางานมีความสุ ข ต้องพัฒนาทักษะให้เป็ นยอมรับ ทุกอย่างสามารถเรียนรู้ ได้ ไม่มีใครแก่เกิน
ความรู ้
ทักษะ คือ การฝึ กปฏิบตั ิ ให้ฝึกและทําบ่อย ๆ จนกลายเป็ นนิสัย ทั้งนี้ ให้ทุกคนเสนอทักษะใหม่ ๆ คนละ 1 อย่าง
แล้วเริ่ มปฏิบตั ิ
สรุป ข้ อตกลงในการพัฒนาทักษะทีเ่ ป็ นรู ปธรรมของกองทรัพยากรบุคคล โดยถือเป็ นข้ อตกลงในการถือปฏิบัติ จํานวน 2
ข้ อ คือ
-

การรับโทรศัพท์ เมื่อมีโทรศัพท์เข้ามาให้เริ่ มพูดคําว่า สวัสดีค่ะ กองทรัพยากรบุคคล ...ระบุชื่อ... รับสาย

-

เมื่อมีผมู้ าติดต่องาน ให้มีความกระตือรื อร้นในการต้อนรับ ทุกคนต้องกล่าวคําว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อเรื่ อง
อะไรค่ะ

