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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เป็นหน่วยงำน
ที่ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ครอบคลุมพื้นที่เจ็ดอำเภอ มีผรู้ ับบริกำรคือ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง นักเรียน ประชำชนทั่วไป
หน่วยงำนเอกชน และหน่วยงำนภำครัฐ
กำรพัฒนำกำรให้บริกำร เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับกำรทำงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และเป็นส่วนสำคัญในกำร
สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ตลอดจนช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กำร ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง
ของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ จึงได้จัดทำคู่มอื
กำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำร เพื่อให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัดทุกคน ได้ใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรที่ประทับใจแก่ผู้รับบริกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
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1. งำนบริกำร (Service) กำรบริกำร คือ กำรให้ควำมช่วยเหลือ หรือกำรดำเนินกำร
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น กำรบริกำร ที่ดีผู้รับบริกำรก็จะได้รับควำมประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่ง
อันเป็นผลดีกับองค์กร ของเรำ เบื้องหลังควำมสำเร็จเกือบทุกงำน มักพบว่ำงำนบริกำรเป็นเครื่องมือสนับสนุนงำน
ด้ำนต่ำง ๆ เช่น งำน ประชำสัมพันธ์งำนบริกำรวิชำกำร เป็นต้น ดังนั้น ถ้ำบริกำรดี ผู้รับบริกำรเกิดควำมประทับใจ
ซึ่งกำรบริกำรถือ เป็นหน้ำเป็นตำขององค์กร ภำพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เป็นหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนและให้กำรบริกำร ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน ๑๔๗ โรงเรียน และประสำนงำนที่หน่วยงำนอื่นทั้งภำครัฐและเอกชน
ขอควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ ดังนั้นกำรบริกำรจึงเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อสร้ำงควำมประทับใจในกำรให้บริกำร
แก่ผู้ใช้บริกำร
2. ควำมหมำยของกำรบริกำร กำรบริกำร (Services) หมำยถึง กำรกระทำกิจกรรมใดๆ
ด้วยร่ำงกำยเพื่อตอบสนองควำม ต้องกำรของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรอำนวยควำมสะดวก ควำมสำมำรถ
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ ผู้รับบริกำรได้ซึ่งกำรกระทำด้วยร่ำงกำย : คือกำรแสดงออกด้วยกำรแต่งกำย ปฏิบัติกำร
กิริยำ ท่ำทำง และ วิธีกำรพูดจำ ซึ่งกำรบริกำรสำมำรถแสดงออกเป็น 2 แบบ คือ
1. ขั้นตอนกำรให้บริกำร เป็นกำรปฏิบัติกำรตำมขั้นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมำะสม เพื่อให้ผู้รับบริกำร ได้ประโยชน์ตรงตำมควำมต้องกำรมำกที่สุด
2. พฤติกรรมกำรบริกำร เป็นกำรแสดงออกด้ำนกำรแต่งกำย สีหน้ำ แววตำ กิริยำ ท่ำทำง
และ กำรพูดจำ ซึ่งพฤติกรรมที่ดีย่อมสร้ำงควำมสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้บริกำรได้เป็นอย่ำงดีได้แก่กำรแต่งกำยที่สุขภำพ
สะอำด เรียบร้อย สีหน้ำและแววตำที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส อ่อนโยน กิริยำท่ำทำงที่ สุภำพ อ่อนน้อม กำรพูดจำด้วย
น้ำเสียงที่นุ่มนวล สุภำพ ชัดเจน ให้เกียรติมีหำงเสียง จำกควำมหมำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นว่ำกำรบริกำร
จะเกี่ยวข้องกับบุคคล 2 ฝ่ำย คือ ผู้ให้บริกำร และผู้รับบริกำร
ผู้ให้บริกำร : ผู้ให้บริกำร หมำยถึง ผู้ปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือต่อบุคคลอื่นที่ร้องขอควำม
ช่วยเหลือ หรือแสดงควำมต้องกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ผู้รับบริกำร : ผู้รับบริกำร หมำยถึง ผู้ที่แจ้งควำมประสงค์หรือ ควำมต้องกำรเพื่อให้บุคคลใด
3. ควำมสำคัญของกำรบริกำร
1. บริกำรที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริกำรมีควำมรู้สึกชอบหรือพึงพอใจ ทั้งต่อตัวผู้ให้บริกำรและ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร ดังนี้
1.1 มีควำมชื่นชมในตัวผู้ให้บริกำร
1.2 มีควำมนิยมในหน่วยงำนที่ให้บริกำร
1.3 มีควำมระลึกถึงและยินดีมำขอรับบริกำรอีก
1.4 มีควำมประทับใจที่ดีไปอีกนำน
1.5 มีกำรบอกต่อไปยังผู้อื่นหรือแนะนำให้มำใช้บริกำรเพิ่มขึ้น
1.6 มีควำมภักดีต่อหน่วยบริกำรที่ให้บริกำร
1.7 มีกำรพูดถึงผู้ให้บริกำรและหน่วยงำนในทำงที่ดี
2. บริกำรที่ไม่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริกำรมีควำมรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจ ทั้งต่อตัวผู้
ให้บริกำร และหน่วยงำนที่ให้บริกำร ดังนี้
2.1 มีควำมรังเกียจตัวผู้ให้บริกำร
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2.2 มีควำมเสื่อมศรัทธำในหน่วยงำนที่ให้บริกำร
2.3 มีควำมผิดหวังและไม่มำใช้บริกำรอีก
2.4 มีควำมรู้สึกที่ไม่ดีต่อกำรบริกำรของหน่วยงำนไปอีกนำน
2.5 มีกำรบอกต่อไปยังผู้อื่นหรือแนะนำไม่ให้ผู้อื่นมำใช้บริกำร
2.6 มีกำรพูดถึงผู้ให้บริกำรและหน่วยงำนในทำงที่ไม่ดี ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นสิ่งที่
ชี้ให้เห็นถึงควำมเจริญและควำมเสื่อมอันเป็นผลมำจำกกำร ให้บริกำรที่ดีและไม่ดีซึ่งเป็นควำมสำคัญอย่ำงมำกต่อ
กำรให้บริกำร
4. องค์ประกอบของระบบบริกำร มีดังนี้
1. ผู้รับบริกำร คือ ผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรและแจ้งควำม
จำนงค์ในเรื่องบริกำรต่ำงๆ
2. ผู้ปฏิบัติงำนบริกำร คือ ผู้ที่ให้บริกำร หรือ ผู้ที่รับควำมจำนงค์นั้น ๆ ไปปฏิบัติให้ตรง
ควำม ต้องกำรมำกที่สุด
3. องค์กำรบริกำร คือ หน่วยงำน ส่วนงำนที่ให้บริกำร
4. ผลิตภัณฑ์บริกำร คือ สิ่งที่จับต้องได้และเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
5. สภำพแวดล้อมของกำรบริกำร คือ องค์ประกอบด้ำนต่ำงๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
ให้บริกำรบุคคลหนึ่งตอบสนองตำมควำมต้องกำรของตนเองและตนเองรู้สึกพอใจ
5. กำรเป็นผู้ให้บริกำรที่เป็นเลิศ กำรเป็นผู้ให้บริกำรที่เป็นเลิศนั้น ผู้ปฏิบัติงำนทุกท่ำนทุกส่วนงำน
ควรคำนึงถึงข้ออื่น ๆ อีก ดังนี้
1. ต้องมีควำมรู้ในงำนที่ให้บริกำร (Knowledge) ผู้ให้บริกำรต้องมีควำมรู้ในงำนที่ตน
รับผิดชอบ ที่สำมำรถตอบข้อซักถำมจำกผู้รับบริกำรได้อย่ำงถูกต้องและแม่นยำ ในเรื่องของงำน องค์กร ระเบียบ
นโยบำยและวิธีกำรต่ำง ๆ ในองค์กร เพื่อมิให้เกิดควำม ผิดพลำดเสียหำย และ ต้องขวนขวำยหำควำมรู้
จำกเทคโนโยลีใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
2. มีควำมช่ำงสังเกต (Observe) ผู้ทำงำนบริกำรจะต้องมีลักษณะเฉพำะตัวเป็นคนมีควำม
ช่ำง สังเกต เพรำะหำกมีกำรรับรู้ว่ำบริกำรอย่ำงไรจึงจะเป็นที่พอใจของผู้รับบริกำรก็จะพยำยำม นำมำคิด
สร้ำงสรรค์ให้เกิด บริกำร ที่ดียิ่งขึ้น เกิดควำมพอใจและตอบสนองควำมต้องกำรของ ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรได้มำก
ยิ่งขึ้น
3. ต้องมีควำมกระตือรือร้น (Enthusiasm) พฤติกรรมควำมกระตือรือร้น จะแสดงถึงควำม
มีจิตใจในกำร ต้อนรับ ให้ช่วยเหลือแสดงควำมห่วงใย จะทำให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดี ในกำรช่วยเหลือผู้รับบริกำร
ต้องมีกิริยำวำจำสุภำพ (Manner) กิริยำวำจำเป็นสิ่งที่แสดงออกจำกควำมคิด ควำมรู้สึก และ ส่งผลให้ เกิด
บุคลิกภำพที่ดี ดังนั้นเพื่อให้ผู้รับบริกำรมีควำมสบำยใจที่จะติดต่อขอรับบริกำร
4. ต้องสำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้ (Emotional control) งำนบริกำรเป็นงำนที่ให้ควำม
ช่วยเหลือ จำกผู้อื่น ต้องพบปะผู้คนมำกมำยหลำยชนชั้น มีกำรศึกษำที่ต่ำงกัน ดังนั้นกิริยำมำรยำทจำก
ผู้รับบริกำรจะแตกต่ำงกัน เมื่อผู้รับบริกำรไม่ได้ตั้งใจ อำจจะถูกตำหนิพูดจำก้ำวร้ำว กิริยำมำรยำทไม่ดีซึ่งผู้ให้
บริกำรต้อง สำมำรถควบคุมสติอำรมณ์ได้เป็นอย่ำงดี
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5. ต้องมีสติในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น (Calmness) ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่จะติดต่อขอควำม
ช่วยเหลือ ผู้ให้บริกำรจะต้องสำมำรถวิเครำะห์ถึง สำเหตุและคิดหำวิธีในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงมีสติ อำจจะเลือก
ทำงเลือกที่ดีที่สุดจำกหลำย ทำงเลือกในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ
6. มีทัศนคติต่องำนบริกำรดี (Attitude) กำรบริกำรเป็นกำรช่วยเหลือ ผู้ทำงำนบริกำรเป็น
ผู้ให้จึงต้องมี ควำมคิดควำมรู้สึกต่องำนบริกำรในทำงที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริกำร ถ้ำผู้ใดมีควำมคิดควำมรู้สึก
ไม่ชอบงำน บริกำร แม้จะพอใจในกำรรับบริกำรจำกผู้อื่น ก็ไม่อำจจะทำงำนบริกำรให้เป็นผลดีได้ ถ้ำบุคคลใดมี
ทัศนคติต่องำน บริกำรดีก็จะให้ควำมสำคัญต่องำนบริกำร และปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ เป็นผลให้งำนบริกำรมีคุณค่ำ
และนำไปสู่ ควำมเป็นเลิศ
7. มีควำมรับผิดชอบต่อผู้รับบริกำร (Responsibility) ผู้ให้บริกำรควร กำรยกย่องว่ำ “ผู้มำรับ
บริกำรคือ บุคคลที่สำคัญที่สุด” ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ผู้ให้บริกำรมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มำรับบริกำรอย่ำงดี ที่สุด
จำกที่ได้กล่ำวมำนี้ จึงเป็นแนวทำงให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงได้ศึกษำคู่มือเพื่อให้สำมำรถ
ให้บริกำรแต่ผู้มำติดต่ออย่ำงกัลยำณมิตร และให้ยึดถือปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อปฏิบัติงานการให้บริการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๑.๑ สอบถำมควำมต้องกำรของผูร้ ับบริกำรก่อนเสมอ
๑.๒ สอบถำมควำมต้องกำรโดยใช้คำพูด “สวัสดีครับ/ค่ะ ต้องกำรติดต่อเรื่องอะไร
ครับ/ค่ะ”
๑.๓ อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรด้วยควำมเต็มใจ
๑.๔ ให้กำรต้อนรับผู้รับบริกำรด้วยอัธยำศัยไมตรีอันดี
๑.๕ มองสบตำ พำยิ้มพิมพ์ใจ ปรำศรัยทักทำยผู้มำรับบริกำรก่อนเสมอ
๑.๖ ขณะให้บริกำร ต้องมีควำมกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น เสมอ
๑.๗ ให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรทุกคนด้วยควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันตำมลำดับ
ก่อน-หลัง
๑.๘ ถ้ำหำกมีผรู้ ับบริกำรมำก เกิดกำรบริกำรทีล่ ่ำช้ำหรือมีข้อผิดพลำดใดๆ
ต้องกล่ำวคำว่ำ “ขอโทษ” เสมอ
๑.๙ ให้บริกำรภำยในเวลำที่กำหนด หำกดำเนินกำรไม่ได้ ต้องชี้แจงเหตุผลให้
ผู้รับบริกำรทรำบด้วยวำจำที่สุภำพ
๑.๑๐ ให้บริกำรด้วยควำมยิม้ แย้มแจ่มใส กิริยำวำจำสุภำพเพื่อให้ผู้รับบริกำรรูส้ ึก
อบอุ่นสบำยใจ
---------------------------------------------

