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คุณภาพการให้บริการขององค์กรนับว่าเป็นหัวใจสำคัญ
ของความสำเร็จขององค์กร การสร้างคุณภาพการบริการของ
องค์กร จำเป็นต้องสรรหาบุคลากรทีเ่ หมาะสมกับการให้บริการ
เช่น มีจิตใจเป็นผู้ให้บริการ ( Service Mind) และมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ควบคุมคุณภาพในขอบเขตงานทีต่ นรับผิดชอบ เป็นต้น กล่าวคือ
บุคลากรเข้าใจว่างานทีต่ นปฏิบตั นิ น้ั ทำเพือ่ อะไร ความต้องการ
ของผู้ที่จะรับบริการคืออะไร และสิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไร
ไม่ให้มีข้อบกพร่องในการให้บริการ หรืองานที่ส่งมอบเกิดขึ้น
การให้บริการเช่นนีจ้ งึ เรียกว่า บุคลากรมีความรูเ้ รือ่ งการควบคุม
คุณภาพ หากองค์กรใดไม่สามารถส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจ
เรือ่ งเหล่านีอ้ าจทำให้ผรู้ บั บริการไม่พงึ พอใจ เช่น การส่งจดหมาย
หรือหนังสือผิดที่ การให้ผรู้ บั บริการรอคอยนาน และการปฏิบตั ิ
ไม่ได้ตามทีแ่ จ้งไว้ลว่ งหน้า
องค์กรสามารถส่งเสริมให้บุคลากร ณ จุดให้บริการและ
งานสนับสนุนต่าง ๆ ส่งมอบบริการให้ลูกค้าอย่างประทับใจ
ด้วยวิธกี าร ดังนี้
1. การคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงานบริการ เช่น
มีใจรักงานบริการ (Service Mind) มีบคุ ลิกภาพ การพูดจา และ
อัธยาศัยดี เป็นต้น
2. การอบรมและให้ความรูด้ า้ นการบริการ และการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) ด้วยตนเองแก่บุคลากร ซึ่งเนื้อหา
การอบรมอาจประกอบด้วย ความรูใ้ นปรัชญาด้านคุณภาพและ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ วิ ธ ี ก ารสร้ า งระบบงานให้ ม ี ค ุ ณ ภาพ
เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ เทคนิคการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ เป็นต้น โดยต้องให้บุคลากรตระหนักและเข้าใจ
ความสำคัญ และเหตุผลของการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ผลกระทบที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น จากการที ่ บ ุ ค ลากรส่ ง มอบบริ ก าร
ทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพไปยังลูกค้า และประโยชน์ทบ่ี คุ ลากรจะได้รบั เมือ่
ให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ

3. การปฏิบตั กิ ารส่งมอบบริการ
4. การติดตามผลการปฏิบตั งิ าน หัวหน้าควรเปรียบตัวเอง
เป็ น ตั ว แทนของผู ้ ร ั บ บริ ก าร แล้ ว พิ จ ารณาว่ า ผู ้ ร ั บ บริ ก าร
จะรูส้ กึ อย่างไรในบริการทีไ่ ด้รบั พร้อมทัง้ หาวิธปี รับปรุงแก้ไข ณ
จุดบริการ รวมทั้งสนับสนุนให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่
บุคลากรเพือ่ ให้บริการทีด่ กี ว่าเดิม
5. การปรับปรุงการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจาก
การสร้างความตระหนักในคุณภาพ ให้เกิดกับบุคลากรเพื่อให้
ผูร้ บั บริการพึงพอใจในการให้บริการแล้ว องค์กรยังต้องสร้างหรือ
เพิ่มความพึงพอใจ หรือลดความไม่พอใจของลูกค้า โดยรับ
ข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนเหล่านั้น ซึ่งจะเริ่มจาก
การแก้ไขปัญหา (Correction) เช่น การกล่าวขออภัยในกรณี
ทีร่ อนาน หากมีขอ้ ผิดพลาดร้ายแรง อาจให้สง่ิ ของทดแทนหรือ
วิธกี ารอืน่ ๆ ทีอ่ งค์กรกำหนดไว้ เพือ่ ช่วยให้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ ดีขน้ึ
จากการได้รบั บริการทีบ่ กพร่อง
สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ หลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหาแล้ว คือ การนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุง เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดขึน้ (Corrective Action) เช่น การวางระบบงานให้ใช้
เวลาสัน้ ลง เป็นต้น โดยดำเนินการ ดังนี้
1. แบ่งข้อร้องเรียน เป็น 4 กลุม่ ได้แก่
- ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรง (ลูกค้าไม่พอใจมาก
จนอาจเลิกใช้บริการ)
- ข้อร้องเรียนที่มีความถี่สูง (ลูกค้าจำนวนมากได้รับ
ผลกระทบ)
- ข้อร้องเรียนทีม่ คี วามรุนแรงและความถีส่ งู
- ข้อร้องเรียนอืน่ ๆ
2. เลือกแก้ไขปัญหาในกลุม่ ทีห่ นึง่ ถึงสามก่อน โดยเฉพาะ
กลุม่ ทีส่ าม
3. พิจารณาสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียนนั้น ว่าอยู่ใน
ระดับปฏิบตั กิ ารหรือระดับบริหาร

   ⌫      
ข้อร้องเรียนของลูกค้า
แยกประเภทของข้อร้องเรียน
มีความรุนแรง

มีลูกค้าจำนวนมาก
ได้รับผลกระทบ

มีความรุนแรง และลูกค้า
จำนวนมากได้รับผลกระทบ

อืน่ ๆ

แบ่งกลุ่มข้อร้องเรียน
1. เกิดจากการทำงานบกพร่องในระดับปฏิบัติการ
2. เกิดจากการทำงานบกพร่องระดับบริหาร
ตัดสินใจและดำเนินการแก้ไข
1. ข้อบกพร่องระดับปฏิบตั กิ าร
ดำเนินการแก้ไขในส่วนงานที่เกิดปัญหา

2. ข้อบกพร่องในระดับบริหาร
เสนอผู้บริหารพิจารณา

แผนภาพ การจัดการข้อร้องเรียน
- ระดับปฏิบตั กิ าร สาเหตุเกิดจากข้อบกพร่อง/ผิดพลาด
ในระดับบุคลากร หรือสามารถแก้ไขได้ทนั ที โดยไม่กระทบระดับ
นโยบาย และไม่จำเป็นต้องเปลีย่ นแปลงระบบการทำงาน
- ระดับบริหาร สาเหตุเกิดจากข้อบกพร่อง/ผิดพลาด
ในระดับนโยบาย เกี่ยวข้องกับหลายส่วน/งาน เกินขอบเขตที่
ส่วนงานใดส่วนงานหนึง่ จะแก้ไขได้
4. ตัดสินใจและดำเนินการแก้ไข หาสาเหตุที่ทำให้เกิด
ปัญหา ถ้าอยูใ่ นระดับปฏิบตั กิ าร ผูด้ แู ลงานนัน้ จะเป็นผูป้ รับปรุง
แก้ไขด้วยตนเอง หากสาเหตุเกิดขึ้นในระดับบริหาร ให้เสนอ
ผูบ้ ริหารพิจารณาและตัดสินใจ

การสร้างความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ปัจจัยสำคัญทีส่ ดุ
คือ คน หรือ พนักงานให้บริการ ซึง่ ต้องการการสนับสนุนจากงาน
หลังบ้าน (Back Office) เช่น การให้สง่ิ จูงใจ การช่วยสนับสนุน
ในเรื่องที่ลูกค้าไม่พอใจ หรือเรื่องที่ต้องตอบคำถามบ่อย ๆ
องค์กรจึงต้องมีระบบสนับสนุนอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากร
มีขวัญกำลังใจ ตลอดจนรับฟังข้อมูลและปัญหาที่บุคลากร
ส่วนหน้า (Front Office) ได้รับจากลูกค้า เพื่อนำมาวางแผน
พัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป
ทีม่ า : พิสทิ ธิ์ พิพฒ
ั น์โภคากุล "การสร้างคุณภาพให้เกิด ณ
จุดบริการ" Productivity World ปีท่ี 9 ฉบับที่ 50 พ.ค. - มิ.ย.
47 หน้า 68-70.
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ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับคณะ ปี 2547 เพิม่ เติม
ดังนี้
1. บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินวันที่ 23 พฤศจิกายน และ วันที่ 1 ธันวาคม 2547
3. สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม รับการประเมินวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547
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