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1. พัฒนาปลูกจิตส านักให้มีใจรักในด้านการบริการ 

 ความคาดหวังโดยท่ัวไปของผู้รับบริการก็ได้แก่ การต้อนรับท่ีอบอุ่น ให้ความสนใจและ กระตือรือร้นท่ี

จะให้บริการ เอาใจใส่ พูดจาสุภาพไพเราะ ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามี 

ความส าคัญ เป็นผลให้เขาเกิดความพอใจ ในการรับบริการ  และท่ีส าคัญต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ เรา และ

ให้บริการตางตามความต้องการของผู้รับบริการ ความมีอัธยาศัยไมตรี เป็นส่ิงส าคัญยิ่งในการให้บริการ เพราะ

ความมีอัธยาศัยไมตรีจะท าให้ ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนท่ีมาใช้บริการของเราเขา

ต้องการให้เรา แสดงออกดังต่อไปนี้  

1.    ยิ้ม  เป็นส่ิงจ าเป็นอันดับแรกในการทักทายบุคคล  เพราะรอยยิ้มท าให้ผู้รับบริการรู้สึก อบอุ่น 

และได้รับความเป็นมิตร   

2.    ค าพูด  การใช้ค าพูดควรใช้น้ าเสียงและท่วงท านองท่ีเป็นธรรมชาติ สุภาพ ไพเราะ ค าว่า 

“ขอบคุณค่ะ/ครับ” และ “ขอโทษค่ะ/ครับ”  “มีอะไรให้ช่วยไหมคะ/ครับ” ค าพูดเหล่านี้ควรพูด ให้ชิน   

3.    ให้ความช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิตท่ีดีจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น ยิ่งถ้าหากเรามี ความ

กระตือรือร้นท่ีจะให้ความช่วยเหลือแล้วผู้รับบริการจะรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการเราควร ช่วยเหลือผู้มารับ

บริการ แม้ว่าเราเองสามารถช่วยได้เพียงเล็กน้อยในปัญหานั้น แต่เราอาจขอให้คน อื่นช่วยได้   

4.    ผู้บริการทุกคนสามารถแสดงความมีอัธยาศัย ในการท างานของตนเองให้ดีท่ีสุด ไม่ว่า จะต้อง

ต้องติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรงหรือไม่   

5.    เราควรจะต้องมีอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานของเราด้วยทุกคนจะท างานร่วมกันได้ ดีกว่า ถ้า

ทุนคนมีไมตรีจิตต่อกัน ผู้รับบริการจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าบรรยากาศในการท างาน โดย ส่วนรวมมีอัธยาศัย

ไมตรีต่อกันไม่ใช่เฉพาะท่ีเห็นได้จากคนใดคนหนึ่ง ฉะนั้น  การบริการท่ีดี มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์กร 

เพราะการให้ให้บริการท่ีดีเป็นการ ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและเกิดการพัฒนาองค์กร 

 

 

 

 



2. พัฒนาระบบการให้บริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

- ความฉับไว หมายถึงการใช้เวลาได้อย่างดีท่ีสุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า แบบเช้าชามเย็นชาม นั่นคือ
คนท่ีมีประสิทธิภาพถ้านายมอบหมายงานให้ท าภายในเวลา 10 นาที ก็ควรท าให้เสร็จตามก าหนด ไม่ควรใช้
เวลาถึงครึ่งช่ัวโมง หรืองานบริการ ผู้รับบริการย่อมต้องการความรวดเร็ว ดังนั้นผู้ให้บริการจะต้องสร้าง
วัฒนธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ( One Stop Service ) 

-  ความถูกต้องแม่นย า หมายถึงการผิดพลาดในงานน้อย ตลอดจนมีความแม่นย าในกฎระเบียบ 
ข้อมูล ตัวเลข หรือสถิติต่างๆ ตลอดจนไม่เลินเล่อจนท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ ต้องตรวจทานงานก่อน
เสนอนายเสมอ 

- ความรู้ หมายถึงการมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานท่ีก าลังท าอยู่ ตลอดเวลา 
มิใช่การมีวุฒิการศึกษาสูงเท่านั้น แต่คนท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นผู้ท่ีแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาดังค ากล่าว
ท่ีว่า ” No one is too old to learn ” หรือท่ีเรียกว่า ” พวกน้ าไม่เต็มแก้ว ” ท้ังการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรียนรู้จากองค์การ เรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยเรียนให้ ” รู้จริง และรู้แจ้ง ” และน า
ความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 

- ประสบการณ์ หมายถึงการรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน จากการการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ 
มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว เช่น เป็นหมอท่ีรักษาคนไข้มานาน เป็นอาจารย์ท่ีสอนนักศึกษามา
นาน หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีธุรการมานาน บุคลเหล่านี้เราอาจเรียกว่า ” ผู้มีชั่วโมงบินสูงในการท างาน ” คน
เหล่านี้ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูง จะท างานผิดพลาดน้อย สมควรท่ีองค์การจะต้องธ ารงรักษาบุคคลเหล่านี้
ให้อยู่ในองค์การนานท่ีสุดเพราะคนเหล่านี้จะท าให้องค์การพัฒนาได้เร็ว 

-  ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative ) หมายถึงการคิดริเริ่ม ส่ิงใหม่ๆ มุมมองแปลกใหม่ ท่ีเรียกว่า” 
นวัตกรรม” ( Innovation) มาใช้ในองค์การ เช่น คิดระบบการให้บริการใหม่ๆท่ีลดขั้นตอน คิดระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ คิดวิธีการบริหารงานแบบเชิงรุก คิดปรับปรุงอาคารสถานท่ีแบบ
เอนกประสงค์ เป็นต้น คนท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นคนท่ีชอบคิด หรือ เก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลาท่ี
เราเรยีกว่ามี ” วิสัยทัศน์ ” (Vision ) ไม่ใช่พวกท่ีชอบท างานตามค าส่ัง และจะต้องไม่ท างานประจ าวัน
เหมือนกับหุ่นยนต์การพิจารณาความมีประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์การท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ก็สามารถน ามาใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการประเมินบุคคลในการปฏิบัติงาน เพื่อ
พิจารณาความดี ความชอบ หรือเล่ือนช้ัน เล่ือนต าแหน่งได้เป็นอย่างดี 

 

3. สร้างเครือข่ายการท าความดีให้ยั่งยืนและต่อเนื่อง 

กลุ่มและเครือข่ายจะเป็นลักษณะของการรวมตัวกันของสมาชิกท่ีมีความคิดเห็นตรงกันและมี 
เป้าหมายร่วมกันชัดเจน การรวมกลุ่มกันก็เพื่อด าเนินกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกนั ซึ่งเมื่อต้ังใจจะ ร่วมมือ
กันด าเนินกิจกรรมแล้ว กลุ่มนั้นก็จะเกิดพลังขึ้น หากมีการจัดต้ังกลุ่มท่ีเป็นระบบท้ังโครงสร้างและ การท างาน 
ก็จะท าให้กลุ่มนั้นได้รับความเช่ือถือในชุมชนและสังคม รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ด้วย เมื่อกลุ่มสามารถ ขยายกิจกรรม
ออกไปได้กว้างขวาง กลุ่มนั้นก็จะมีพัฒนาการจากท่ีเป็นการรวมแบบกลุ่มเล็กๆ กลายเป็น กลุ่มใหญ่ในระบบ
เครือข่าย (Network) ในท่ีสุด ซึ่งท าให้กลุ่มและเครือข่ายเหล่านั้นมีพลังต่อรองในชุมชน และสามารถใช้พลัง
ของกลุ่มผลักดันงานพัฒนาชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นและ ทรัพยากรได้เป็นอย่างดี  
ปัจจุบันการจัดการชุมชนและส่ิงแวดล้อม ให้ความส าคัญกับกลุ่มมากขึ้น เนื่องจากได้มีกลุ่มต่างๆ เกิดขึน้ใน



เกือบทุกชุมชน เพียงแต่กลุ่มต่างๆ เหล่านั้นจัดต้ังขึน้มาโดยมีวัตถุปุระสงค์ท่ีแตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกใช้
กลุ่มในงานด้านการพัฒนาต่างๆ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ เป็นกฎหมายของงานท่ีวางไว้ 
อย่างไรก็ตามมีกลุ่มต่างๆ อีกมากมาย ท่ีไม่สามารถด าเนินกิจกรรมใดๆ ของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้ ท้ังนี้เนื่องจากการรวมตัวของกลุ่มมีลักษณะไม่เหนียวแน่นท้ังในเชิง โครงสร้าง และ
บทบาทหน้าท่ี ท าให้กลุ่มอาจต้องยุติการด าเนินกิจกรรมไป  นักพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องท างาน ร่วมกับกลุ่มใน
ชุมชน จึงควรศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มในเบ้ืองต้นก่อนว่ามีความพร้อมในการ ด าเนินกจิกรรม
ร่วมกันได้มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีความพร้อม ก็ควรท่ีจะต้องด าเนินงานเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างกลุ่ม
ให้มีความเข้มแข็งเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยใช้กลุ่มในการด าเนินกิจกรรมตามศักยภาพท่ีมีอยู่ของกลุ่ม กล่าวได้
ว่ากลุ่มและองค์กรเครือข่ายเป็นกลไกหนึ่งท่ีนักการจัดการลุ่มน้ าและป่าไม้ ใช้ในการ กระบวนการพัฒนาด้าน
การมีส่วนร่วม กลุ่มและองค์กรเครือข่ายไม่อาจด าเนินการไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ หากขาดการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการด าเนินงานให้มีความเข้มแข็ง ท้ังนี้จะต้องมีผู้น ากลุ่มและองค์กรเครือข่ายท่ีมีความพร้อมและ
สามารถพัฒนาบทบาทในการท างานให้เป็นที่ยอมรับของบรรดา สมาชิก จะช่วยให้กลุ่มและองค์กรขยาย
สมาชิกในวงกว้างต่อไปได้ 

 

4. สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสาธารณะ 

“จิตสาธารณะ” หมายถึง “ความรู้สึกนึกคิดท่ีเป็นส่วนรวม” หรือพูดและฟังได้ง่าย ๆ ว่า“การ
ตระหนักรู้ และค านึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกนั การตระหนักรู้ตน ท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม หรือการค านึงถึงผู้อื่นท่ีมีความสัมพันธ์ที่เป็นสังคมเดียวกัน เป็นการแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม การ
บริการชุมชน การท าประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นวัตถุหรือส่ิงของทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้” 

ดังนั้นจิตสาธารณะ จึงเปรียบได้กับความรู้สึกนึกคิด ถึงการเป็นเจ้าของในส่ิงทีเป็นสาธารณะร่วมกัน 
การใช้สิทธิและหน้าท่ีท่ีจะดูแล รวมทั้งการบ ารุงรกัษาส่ิงของท่ีเป็นของส่วนรวมร่วมกันเช่น การช่วยกันดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมโดยไม่ท้ิงขยะลงท่ีพื้นท่ัวไปต้องท้ิงขยะใน ท่ีจัดไว้ให้ ไม่ท้ิงขยะลงในแหล่งน้ า การดูแลรักษา
สาธารณะสมบัติ เช่นโทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้าท่ีให้แสงสว่างตามถนนหนทาง การใช้น้ าธรรมชาติและ
น้ าประปาอย่างประหยัดร่วมกัน การใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตลอดจนช่วยเหลือ
ดูแลผู้ ตกทุกข์ได้ยาก อันเป็นการให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสตามสมควร แต่ต้องไม่ท าให้ตนเองและครอบครัว
เดือดร้อน และการช่วยเหลือต้องไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง อันเป็นประโยชน์ของส่วนรวม 

หากคนในสังคมขาดจิตสาธารณะแล้ว ก็จะเกิดผลกระทบมากมายเช่น ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ตนเองและผู้อื่น ในครอบครัวมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันน้อยลง แก่งแย่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก เห็นแก่ตัว ชิงดีชิงเด่น เบียดเบียนสมบัติขององค์กรเพื่อมาเป็นสมบัติของตนเอง องค์กรไม่
ก้าวหน้า ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง ท าให้ชุมชนเกิดความอ่อนแอ เพราะต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการ
พัฒนา ยิ่งปล่อยนานยิ่งทรุดโทรม เกิดอาชญากรรมในชุมชน ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้น าท่ีน าไปสู่การ
แก้ปัญหา เพราะแต่ละคนมองเห็นเรื่องของตนเองเป็นใหญ่ เกิดวิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครั้งและ
แก้ปัญหาไม่ได้เกิดการเบียดเบียน ท าลายทรัยยากรและสมบัติของส่วนรวม ประเทศชาติล้าหลัง ขาดพลังของ
คนในสังคม เมื่อน ามาตรการใดออกมาใช้ก็ไม่ได้ผลเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือ เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก 
แก่งแย่งแข่งขัน ทุจริตคอรัปช่ัน ท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างประเทศ ท าให้เกิดปัญหา เช่น การ



สะสมอาวุธ การกล่ันแกล้ง แก่งแย่งหรือครอบง าทางการค้าระหว่างประเทศเกิดการรังเกียจเหยียดหยามคน
ต่าง ชาติพันธุ์ของตนเองดูถูก          

ดังนั้น จิตสาธารณะ หรือจิตส านึกสาธารณะ เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น อันจะเป็นประโยชน์ ในทุกระดับ
ของสังคม ถ้าหากได้มีการพัฒนาให้เกิดข้ึนได้อย่างเข้มแข็ง ต้ังแต่บุคคลในระดับครอบครัว ท่ัวโลก ย่อมส่งผลดี
ในระดับท่ีสูงขึ้นเป็นล าดับ และท่ีส าคัญท่ีสุดการสร้างและปลูกฝังจิตส านึก ท่ีดีนั้น ต้องสร้างกับ เด็กและ
เยาวชน เพราะเด็กสามารถรับรู้ในส่ิงท่ีดีงามจากพ่อแม่ท่ีบ้าน รับรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้น าชุมชน พระสงฆ์องค์
เจ้า ดูแลลูกหลานในระดับชุมชนและสังคม และสถาบันการศึกษาท่ีนอกจากจะอบรมส่ังสอนท้ังด้านวิชาการ 
ยังจะต้อง อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเสียสละ การให้ มากกว่า การรับ อย่าง
เดียวจะท าให้เด็กและเยาวชน พัฒนาจิตใจในการช่วยเหลือผู้อื่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เตรียมเข้าสู่การ
พัฒนา จิตใจตนเองสู่จิตส านึกสาธารณะต่อไปในอนาคต 
 


