เทคนิคการให้บริการ องค์ความรู้จากประสบการณ์
นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม

งาน

“
เลขานุการกรมเป็นงานที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง
เพราะจะท าให้ งานในหน่ วยงานสามารถด าเนิ น การไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย รวดเร็ว หน้าที่ของเลขานุการ แท้จริงแล้ ว
ล าลึ ก และแฝงไปด้ ว ยศิ ล ปะการสื่ อ สารมากมาย นั บ เป็ น
ศู น ย์ ร วมงานขององค์ ก ร เป็ น ผู้ เ ชื่ อ มโยงให้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร
กับผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอกองค์กร”
ก่อนจะมาเป็นเลขานุการกรม
นายทวีพงศ์ สุวรรณโร

เดิมดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ
สำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร อีกทั้งยังเคยได้รับมอบหมำยให้ทำงำนสำคัญในระดับประเทศ อย่ำงกำร
เป็นผู้อำนวยกำรอำคำรแสดงประเทศไทย ในงำน เอ็กซ์โป มิลำโน 2015 ณ ประเทศอิตำลี และด้วยควำมที่เป็น
คนขยัน มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่กำรงำน ที่สำคัญด้วยบุคลิกที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อผู้บริหำร เพื่อนร่วมงำน
และผู้ใต้บังคับบัญชำ มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน วำงตัวเป็นกลำง กระตือรือร้น และมีน้ำใจช่วยเหลืองำนที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นอย่ำงดี จึงได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้บริหำรให้เข้ำมำทำหน้ำที่เลขำนุกำรกรม โดยเริ่มเข้ำมำรับ
ตำแหน่งเลขำนุกำรกรมตั้งแต่ พ.ศ.2559 เป็นต้นมำ

การปรับตัว และรู้จักเรียนรู้งาน
เมื่อกล่ำวถึงสำนักงำนเลขำนุ กำรกรม สิ่ง ที่จะนึกถึง คือ ระบบหนังสือเข้ำออกหน่วยงำน กำรอำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ ให้ผู้บริหำร และกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมละเอียด
รอบคอบสูงมำก เมื่อมีโอกำสได้มำดำรงตำแหน่งจึง จำเป็นต้องศึกษำระบบกำรทำงำน มีกำรเตรียมตัว และทำ
ควำมเข้ำใจกับวิธีกำรทำงำนเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรทั้งคนและงำนให้ออกมำอย่ำงดีที่สุด
ปัจจุบัน สำนักงำนเลขำนุกำรกรมมีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำคัญต่ำงๆ ของกรมหลำกหลำยงำน
ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริหำรทั่วไปและปฏิบัติงำนสำรบรรณของกรม ช่วยอำนวยกำรและงำนเลขำนุกำรของกรม กำร
ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สำรองค์ ก ร งำนด้ ำ นกฎหมำย นิ ติ ก รรมและสั ญ ญำ ดู แ ลอำคำรสถำนที่ และระบบ
สำธำรณูปโภคของกรมในส่วนกลำง งำนวิเครำะห์ โครงสร้ำงศักยภำพด้ำนอำคำรสำนักงำน บ้ำนพัก สิ่งปลูกสร้ำง
ครุภัณฑ์สำนักงำนและยำนพำหนะเพื่อกำรบริหำรงบประมำณของหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค งำนบริกำรเอกสำร
สื่ อด้ำนกำรเกษตร งำนห้ องสมุด และศูน ย์บริกำรร่ว มของกรม ประสำนงำนกับหน่ว ยรำชกำรที่เ กี่ยวข้อ ง

ในกำรตอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหำของเกษตรกร ประสำนรำชกำรของสำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
ที่ ๑ - ๙ และหน่วยงำนของกรมในภูมิภำค รวมทั้งดำเนินกำรอื่นใดที่มิได้กำหนดให้ เป็นอำนำจหน้ำที่ของส่ วน
รำชกำรใดของกรม และปฏิบั ติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุ นกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ เกี่ยวข้องที่ได้รับ
มอบหมำย ซึ่งภำรกิจดังกล่ำว ถือว่ำเป็นงำนที่ท้ำทำยและต้องปรับตัวสูงมำก
ถึงแม้ว่ำจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ อำจไม่ได้รับผิดชอบงำนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของ สำนักงำน
เลขำนุกำรกรมโดยตรง แต่ด้วยควำมตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับตำแหน่งและหน้ำที่ที่รับผิดชอบ จึงทำให้สำมำรถ
บริ ห ำรจั ด กำรงำนต่ำงๆ ในควำมดูแ ลเป็ น ไปด้ ว ยควำมเรียบร้ อย สร้ำงควำมพึ งพอใจให้ ผู้ บ ริห ำรหน่ วยงำน
ทั้งภำยในและหน่วยงำนภำยนอกองค์กร
ได้โดยไม่ขำดตกบกพร่อง สิ่ง ที่สำคัญ
ที ่ส ุด ใ น ก ำ ร เ ริ ่ม ง ำ น ใ ห ม ่ๆ
อีก ประกำรหนึ่ง นั่น คือ กำรปรับ ตัว
ให้เรีย นรู้งำน เพรำะด้ว ยหน้ำ ที่ห รือ
ตำแหน่งใหม่ อำจจะไม่ได้เหมือนกับ
ที่ท ำงำนเดิม จึง จำเป็น จะต้อ งรู้ จ ัก
กำรเรียนรู้งำนเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรทำงำนให้ดีขึ้น

ตำมที่ได้กล่ำวไปแล้ว ในข้ำงต้น ว่ำแท้จริงแล้วงำนเลขำนุกำรกรมนั้น ล้ำลึกและแฝงไปด้วยศิลปะและทักษะ
ในกำรสื่อสำรมำกมำย หน้ำที่เลขำนุกำรกรม จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องอำศัยทักษะกำรสื่อสำรเป็นเครื่องมือช่วยให้
บรรลุจุดประสงค์ หำกเรำขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสื่อสำรที่ดี ไม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ควำมคิดหรือทำให้
เกิดควำมเข้ำใจระหว่ำงกัน ได้ ย่อมจะท ำให้ เกิดปัญ หำต่ำงๆ ตำมมำ ที่ สำคัญงำนแทบทุกภำรกิจของสำนักงำน
เลขำนุ กำรกรม ล้ วนต้ องอำศั ยทั กษะในกำรสื่ อสำรที่ ดี ในกำรท ำงำนแทบทั้ งสิ้ น เพรำะต้ องท ำงำนร่ วมกั บทุ กๆ
หน่ วยงำน และสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นอยู่ เสมอ นั่ นคื อ กำรแนะน ำหรื อบอกกล่ ำวให้ เกิ ดกำรแก้ ไขหรื อพั ฒ นำงำนให้ ดี ขึ้ น
จึงกลำยเป็นทักษะสำคัญอย่ำงหนึ่งที่ เจ้ำหน้ำที่จะต้องมีติดตัวไว้เพื่อให้กำรทำงำนรำบรื่นและลดกำรกระทบกระทั่ง
ให้น้อยที่สุด

การให้บริการที่ดี
ในยุคปัจจุบัน กำรให้บริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้องชัดเจน รวมถึงกำรสื่อสำรที่ดีจะช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ของ
องค์ ก ร เบื้ อ งหลั งควำมส ำเร็ จ ของทุ ก งำน มั ก จะมี ง ำนบริ ก ำรเป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรสนั บ สนุ น ไม่ ว่ ำ จะเป็ น
งำนประชำสั มพั น ธ์ งำนบริ กำรวิช ำกำรต่ำงๆ ตลอดทั้ งควำมร่วมมือ ร่ว มแรงร่ว มใจจำกเจ้ำหน้ ำที่ ทุ กระดั บ
ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนำงำนบริกำรให้มีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ ดังนั้น กำรให้บริกำรถือเป็นหน้ำที่
ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เรำจะต้องรู้จักกำรปรับปรุงตัวเอง ทั้งด้ำนบุคลิกภำพภำยนอก ได้แก่ กำรแต่งกำยที่สะอำด
เหมำะสมกับกำลเทศะ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยำอ่อนน้อม บุคลิกภำพภำยใน ได้แก่ ควำมกระตือรือร้น รอบรู้ เต็มใจ
และจริ งใจ ควำมจ ำดี มี ป ฏิ ภ ำณไหวพริ บ มี ค วำมรับ ผิ ด ชอบ มี อำรมณ์ มั่ น คง และกำรแสดงออกทำงวำจำ
เช่น พูดจำไพเรำะอ่อนหวำน รู้จักให้คำชม ใช้ถ้อยคำภำษำถูกต้อง ใช้น้ำเสียงให้เหมำะสมกับผู้ฟังและสถำนกำรณ์

พู ด ชั ด เจน กระชั บ เข้ ำใจง่ำย หลี ก เลี่ ย งกำรต ำหนิ และนิ น ทำ เป็ น ต้ น นั บ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ค วำมจ ำเป็ น
อย่ ำงมำก เพรำะปั ญ หำของกำรให้ บ ริกำรส่ ว นใหญ่ จะเกิดจำกกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ให้ กับ ผู้รับบริกำร ดังนั้ น
หำกสำมำรถนำคุณลักษณะทำงวำจำที่ดีมำใช้ได้มำกเท่ำใด ปัญหำในกำรให้กำรบริกำรก็จะลดลงเท่ำนั้น
ในกำรติดต่อประสำนงำนจะประสบควำมสำเร็จได้ จำเป็นต้องมีศิลปะและทักษะในกำรสื่อสำรที่ดี นำมำซึ่ง
ควำมประทับใจ และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน รวมทั้งผู้บังคับบัญชำตลอดจนผู้มำรับบริกำร
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรติ ดต่อประสำนงำนอย่ำงสำนักงำนเลขำนุกำรกรม บุคลำกรจะต้อง
ให้ ควำมส ำคัญ กับ กำรพัฒ นำทั กษะด้วยกำรพัฒ นำควำมคิดเชิงบวก เพื่อ ให้ กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน
มีประสิทธิภำพ ได้ผลดีเป็นที่พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และยังเป็นกำรสร้ำงควำมสุขในกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อีกด้วย สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับกำรสื่อสำรเชิงบวก นั่นคือ คำพูด
สำหรับ กำรให้ บ ริกำรนั้ น สิ่ งที่ผู้ทำหน้ำที่ให้ บริกำรมัก พบเจอ และเป็นเหตุกำรณ์ ที่ มีโอกำสเกิดขึ้นได้
อยู่บ่อยครั้ง นั่นคือ เรื่องร้องเรียน ซึ่ง แท้จริงแล้วคำร้องเรียนของผู้มำรับบริกำร ก็เปรียบเสมือนกระจกสะท้อน
กำรให้ บ ริ ก ำร ท ำให้ เรำรู้ ว่ ำ เขำมี ปั ญ หำอะไร ต้ อ งกำรอะไร ไม่ พ อใจสิ่ งใด และเรำจะช่ ว ยท ำอะไรได้ บ้ ำ ง
เพื่ อ แก้ ปั ญ หำและลดควำมไม่ พึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ำร โดยเมื่ อ ผู้ รั บ บริ ก ำรเกิ ด ควำมรู้ สึ ก โกรธหรื อ โมโห
ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใดก็ตำม เรำจงเข้ำใจไว้ก่อนเสมอว่ำสิ่งที่เขำต้องกำรนั้นคือ ต้องกำรระบำยอำรมณ์ที่อัดอั้น
ในใจ และต้ อ งกำรให้ มี ก ำรแก้ ปั ญ หำนั้ น โดยเร็ ว ดั ง นั้ น ในฐำนะที่ เรำเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร จึ ง ควรมี แ นวทำง
ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจมำกขึ้น และทำให้
เขำกลับไปด้วยควำมรู้สึกประทับใจมำกที่สุด

เทคนิคการรับมือกับผู้ร้องเรียน
ถึ งแม้ ว่ำ กรมส่ งเสริ ม กำรเกษตรเอง มี ระบบขั้ น ตอนกำรรับ และพิ จ ำรณำเรื่อ งร้อ งเรีย นที่ ดี อ ยู่ แ ล้ ว
แต่สิ่งสำคัญ ก่อนที่จะนำไปสู่ขั้น ตอนของเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวนั้น มีหลักกำรคิดสำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ ให้ บริกำร
เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หำเฉพำะหน้ ำ ที่ อ ำจเปลี่ ย นจำกเรื่ องร้อ งเรีย นเป็ น ควำมประทั บ ใจกลั บ ไปแทน ด้ ว ยวิธี กำร
ดังต่อไปนี้
1. ให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำควำมสัมพันธ์ต่อผู้มำรับบริกำร เมื่อมีกำรกำรร้องเรียนเกิดขึ้น อย่ำรีบด่วน
ตอบกลับ หรือจัดกำรปัญหำผู้รับบริกำรทันที ควรใช้เวลำสักเล็กน้อยเพื่อให้เขำใจเย็นลง
2. ผู้ ให้ บริ กำรต้ องเปิ ดใจให้ กว้ ำง เอำใจใส่ และตั้ งใจรั บฟั งและช่ วยเหลื อผู้ มำรั บบริ กำรด้ วยควำมจริ งใจ
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมำ อย่ ำรับปำกเพื่อพอให้พ้นตัว และพยำยำมแสดงให้เขำเห็นว่ำเรำช่วยเขำคิดหำหนทำง
ในกำรแก้ไขปัญหำไปทีละขั้นด้วยควำมระมัดระวัง เริ่มกระบวนกำรแก้ปัญหำ โดยเริ่มต้นจำกกำรค้นหำข้อเท็จจริง
ของปัญหำนั้น
3. ระหว่ำงสนทนำ ควรปล่อยให้ ผู้รับบริกำรได้บอกปัญหำของเขำโดยไม่ขัดจังหวะ เพรำะถ้ำหำกเรำ
พยำยำมจะขัดจังหวะกำรเล่ำเรื่องของผู้รับบริกำรเพื่อชี้แจงเหตุผลต่ำงๆ อำจทำให้สถำนกำรณ์แย่ลงไปอีก
4. ให้ บ ริ กำรในฐำนะตัว แทนขององค์กร ให้ เรำแสดงควำมรับผิ ดชอบและกล่ ำวขอโทษผู้ รับบริกำร
ก่อนเสมอ หลังจำกนั้นทำให้เขำรู้ว่ำเรำกำลังพยำยำมที่จะช่วยแก้ไขปัญหำทันที ที่สำคัญอย่ำด่วนสรุปปัญหำทันที
ที่ได้รับเรื่องเนื่องจำกเรำมีระบบรับเรื่องและพิจำรณำข้อร้องเรียนอยู่แล้ว หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำระหว่ำง
กำรสนทนำได้ ให้นำเข้ำสู่ระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน และบอกกำหนดเวลำที่แน่นอนที่จะติดต่อกลับ
5. ไม่ละเลยควำมรู้สึกของผู้ร้องเรียน และห้ำมเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียน แม้เพียงผู้รับบริกำรเพียงคนเดียว
เพรำะหำกเรำไม่ให้ควำมสนใจกับข้อร้องเรียน อำจสร้ำงปัญหำตำมมำแบบที่ประเมินค่ำไม่ได้ต่อ ชื่อเสียงองค์กร
ก็เป็นได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบำทอย่ำงยิ่งต่อกำรรับรู้ข่ำวสำรของผู้คนในปัจจุบัน

เมื่อปัญ หำทุกอย่ำงคลี่คลำย ผู้ ให้บริกำรจะต้องจัดทำบันทึกเหตุกำรณ์ปัญหำ และกำรแก้ปัญ หำเพื่อ
เป็ น แนวทำงให้ เพื่ อนร่ ว มงำนคนอื่น ๆ ได้ น ำไปใช้ป ระโยชน์ ในกำรแก้ ปั ญ หำให้ แ ก่ ผู้ รับ บริกำรในกรณี ที่ เกิ ด
เหตุกำรณ์แบบเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

เทคนิคการพูดเพื่อให้เกิดการแก้ไขผลงาน
สิ่งที่คนทำงำนมักพบเจอเสมอ นั่ นคือ กำรตำหนิ ไม่ว่ำควำมผิดพลำดหรือสูญเสียในงำนจะมำกน้อย
เพียงใด ไม่มีคนทำงำนคนใดอยำกถูกตำหนิ ติเตียน หรือกล่ำวโทษ ดังนั้น หำกจะต้องมีกำรตำหนิ เพื่อให้ เกิด
กำรปรั บ ปรุ งแก้ไขผลงำน สิ่ งที่ต้ องระวังอย่ำงยิ่ ง คื อ อย่ำตำหนิ ต่อหน้ ำคนอื่น ๆ เพรำะจะท ำให้ ผู้ ถูกตำหนิ
เกิดควำมอับ อำย ระมัดระวัง อย่ำทำให้ เขำเสี ยหำย เสียหน้ำ เสียใจ และเสียควำมรู้สึ ก ให้ คิดก่อนพูดทุกครั้ง
เพรำะค ำพู ด เมื่ อ พู ด ออกไปแล้ ว ยำกที่ จ ะหวนคื น กลั บ มำให้ เกิ ด ควำมรู้ สึ ก ดี ดั ง เดิ ม ได้ กำรต ำหนิ ใช้ วิ ธี คุ ย
เป็นกำรส่วนตัวย่อมดีกว่ำ โดยมีหลักกำรง่ำยๆ ดังนี้
1. สิ่งแรกที่ควรทำก็คือ กำรสร้ำงบรรยำกำศเชิงบวก มีกำรทักทำยกัน พูดคุยด้วยน้ำเสียงที่ดี และแสดง
ควำมจริงใจให้เห็นว่ำเรำต้องกำรที่จะพัฒนำเขำจริงๆ
2. กำรที่จะต้องบอกถึงผลงำนที่ไม่ดีให้เขำทรำบนั้น บำงคนใช้อำรมณ์เข้ำมำในกำรพูดคุยกันซึ่งมีแต่จะเกิด
ผลเสียมำกกว่ำผลดี เพรำะทำให้เกิดควำมขัดแย้งกัน ดังนั้น จึงไม่ควรใช้อำรมณ์ในกำรตำหนิ
3. ถ้ำต้องกำรจะบอกถึงสิ่งที่ เขำทำผิดพลำดไป จะต้องแจ้งหลักฐำน และข้อเท็จจริงให้ชัดเจน อย่ำพูด
แบบกว้ำงๆ ให้พูดแบบเจำะจงลงไปเลยถึงสิ่งที่เขำทำผิดพลำด เพื่อที่จะได้เห็นภำพ และจะได้ช่วยกันหำแนวทำง
ในกำรแก้ไปปัญหำได้ชัดเจนขึ้น
4. เมื่อเรำแจ้งผลงำนที่ไม่ดี ให้เขำทรำบแล้ว ให้ต่อด้วยกำรหำแนวทำงในกำรแก้ไขหรือพัฒนำ เพื่อให้
มีกำรพัฒนำผลงำนที่ดีขึ้น อำจใช้คำถำม ว่ำเรำจะช่วยกันแก้ไขปัญหำนี้ได้อย่ำงไรบ้ำง เพื่อให้เขำได้คิด
ทั้งสี่ข้อที่กล่ ำวมำ คือหลั กกำรที่ควรน ำมำใช้ หำกทำให้ เขำมองเห็ นเจตนำที่ดีของเรำแล้ ว คำตำหนิ
ที่ให้ไปนั้นจะทำให้เขำมีผลงำนที่ดีขึ้น ซึ่งเรำสำมำรถสร้ำงพลังในกำรพัฒนำผลงำนได้ พึงระลึกไว้ว่ำอย่ำทำให้เขำ
รู้สึกแย่ ควำมสะใจของเรำเพียงชั่วครำว มันไม่มีประโยชน์ต่อกำรพัฒ นำผลงำนของใครเลย เมื่อเพื่อนร่วมงำน
รู้สึกแย่ ก็ไม่มีแรงจูงใจในกำรทำงำน สุดท้ำยผลงำนก็แย่ลงและไม่อยำกที่จะพัฒนำตัวเอง องค์กรก็จะมีผลงำน
ที่แย่ลงตำมไปด้วย
……………………………………………………….

