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จิตส านึกการให้บริการประชาชน 
(Service Mind) 

  “จิตส านึกการให้บริการประชาชน” เป็นจุดเริ่มต้นท่ีมุ่งหวังให้ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนของ
ทุกคนมีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับค าว่า “บริการ” อย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ 
“จิตส านึก” ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงหน้าท่ี ท่ีข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนต้องพึงปฏิบัติเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการเท่านั้น แต่การมีจิตส านึกการให้บริการประชาชน มีความหมายรวมไป
ถึงการแสดงออกทั้งกาย วาจา และจิตใจท่ีมีต่อการให้บริการ 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ  

ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การบริการภาครัฐประสบความส าเร็จ คือ การมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีจิตส านึก 
ในการบริการและปรารถนาท่ีจะปรับปรุงการบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนท่ีมาใช้บริการมากท่ีสุด 
ท้ังนี้ เนื่องจากการบริการเป็นกระบวนการของการท างานซึ่งจะส่งมอบผลการปฏิบัติจากผู้ให้บริการไปยัง
ผู้รับบริการ ถึงแม้บางอย่างการบริการอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีจะจับต้องได้ชัดเจน  แต่ออกมาในรูปของเวลาในการ
ให้บริการ การอ านวยความสะดวกในด้านสถานท่ี ก็นับเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาท่ีส าคัญเพื่อเอื้ออ านวยให้
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ อาจกล่าวได้ว่าชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจตระเวน
ชายแดนจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน
เดียวกันหรือต่างหน่วยงาน ลูกน้อง หรือแม้แต่ประชาชนท่ีมาใช้บริการ การสร้างความพึงพอใจหรือความ
ประทับใจในการบริการนับเป็นส่ิงส าคัญต่อชีวิตการท างาน  

ความหมายและความส าคญัของการบรกิาร  
“บริการ” หมายถึง การท างานเพื่ออ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือหรือท างานเพื่อตามความ

ต้องการของผู้รับบริการ ด้วยความสนใจและเอาใจใส่ดูแลอย่างจริงจัง จริงใจ จนเป็นท่ีพึงพอใจ หรือให้เกิด
ความประทับใจแก่ผู้รับบริการ ท้ังนี้ การท างานดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ค าส่ัง ศีลธรรม วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีอันดีงามขององค์กรหรือสังคม ออกทัง้กาย วาจา และจิตใจท่ีมีต่อการให้บริการ  

ประเภทของผู้รบับรกิาร  
เมื่อเราพูดว่า “ผู้รับบริการ ” หรือ “ลูกค้า” ,โดยส่วนใหญ่จะคิดไปถึง บุคคลท่ีอยู่ภายนอกองค์กร

หรือประชาชนท่ีมาใช้บริการกับหน่วยงานของเรา บางหน่วยงานอาจปฏิเสธว่า หน่วยงานผมไม่มีผู้รบับริการ
หรอก หรือหน่วยงานเราเป็นแค่หน่วยงานสนับสนนุ ผู้รับบริการไม่มาติดต่อกับหน่วยงานเราหรอก นั้นคือ 
ความเข้าใจผิดท่ีคิดว่าตนเองไม่มีผู้รับบริการ เพราะข้อเท็จจริงทุกหน่วยงานหรือทุกคนย่อมต้องมีผู้รับบริการ 
ต่างตรงท่ีผู้รับบริการ เป็นใครมาจากไหน และมาใช้สินค้าหรือบริการในเรื่องใด และแต่ละคนย่อมมีลูกค้าเป็น
ของตัวเองท้ังส้ิน ในท่ีนี้อาจแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ ออกเป็น 2 ประเภท ได้ดังต่อไปนี ้ 

1.ผู้รับบริการภายนอก (External Customers) หมายถึง ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้ามาติดต่อเพื่อใช้
บริการจากเรา ดังตัวอย่างกรณีท่ีหน่วยงานมีหน้าท่ีติดต่อซื้อขายสินค้า หากมีผู้รับบริการภายนอกท่ีเข้ามา
ติดต่อซื้อสินค้า หน่วยงาน ท่ีท าหน้าท่ีติดต่อกับลูกค้าภายนอกโดยตรงก็คือ  ฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาด      



๓ 
 

หากผู้รับบริการท่ีเข้ามาเพื่อใช้บริการจากเรา หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ก็จะเป็นด่านแรกในการ
ให้บริการและรับฟังปัญหาหรือข้อร้องเรียน จากผู้รับบริการ เป็นต้น  

2. ผู้รับบริการภายใน (Internal Customers) หมายถึง ผู้รับบริการท่ีเป็นคนท่ีเราติดต่อประสานงาน
หรือท างานร่วมกันในองค์กรเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนต่างๆ ดังต่อไปนี้  

2.1 ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน คือ บุคคลท่ีจะต้องให้บริการอย่างแน่นอน เพราะพวกเขา
เป็นผู้มอบหมายงานโดยตรงและให้คุณให้โทษแก่เรา ดังนั้น การให้บริการก็คือ การส่งมอบผลงานท่ีได้คุณภาพ
ตรงกับความต้อง การของผู้บังคับบัญชา รวมถึงการแสดงพฤติกรรมให้เป็นไปตามท่ีบังคับบัญชาคาดหวังและ
ต้องการให้เกิดข้ึน  

2.2 เพื่อนร่วมงาน คือ บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีท างานร่วมกับเรา ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้รับบริการ 
หรือ ลูกค้าท่ีส าคัญคนหนึ่งท่ีเราจะ ต้องให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือกันท างาน เพื่อเป้าหมายและ
ความส าเร็จท่ีออกมา  

2.3 ผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้อง เป็นอีกบุคคลหนึ่งท่ีเราต้องให้บริการ โดยข้อเท็จจริงแล้ว   
การท างานต่างๆ จะต้องอาศัยความร่วมมือในทุกระดับ หากเปรียบกับกลไกการท างานของเครื่องจักร ลูกน้อง
ก็เปรียบเสมือนน็อตตัวใดตัวหนึ่งท่ีเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร หากขาดการเอาใจใส่ดูแลหรือบ ารุงรักษา 
ท่ีดีย่อมส่งผลกระทบต่อกลไกในการท างานของเครื่องจักรเช่นกัน จึงควรให้ความดูแลเอาใจใส่และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการท างาน  

2.4 บุคคลท่ีอยู่ภายในหน่วยงานต่างๆ อาจเป็นหน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆ ท่ีจะต้องติดต่อหรือ
ประสานงานด้วย โดยให้ความส าคัญต่อการต่อการให้บริการท่ีดี หรือการให้ความร่วมมือโดยไม่จ าเป็นจะต้อง
เลือกปฏิบัติเฉพาะบุคคลท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีให้ผลประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้น  

2.5 องค์กรท่ีท างานอยู่ อาจกล่าวได้ว่า องค์กรท่ีเป็นเสมือนกับบ้านหลังท่ีสองท่ีท าให้เรา    
มีรายได้ สามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได้ องค์กรจึงเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถหลีกเล่ียงท่ีจะให้บริการหรือ
มอบส่ิงดีๆ ให้กับองค์กรได้ด้วยการให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อองค์กร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กรด้วยความมุ่งหวังให้บุคคลต่างๆ กล่าวถึงองค์กรในทางบวกหรือทางท่ีดี  

2.6 ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ลูกน้อย หรือแม้แต่เครือญาติ การให้บริการหรือ
แสดงพฤติกรรมต่อกลุ่มคนเหล่านี้ จะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเรา เช่น หากเรามีปัญหาข้อขัดแย้ง
กับบุคคลใด ในครอบครัว ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของเราในวันนั้นได้เช่นกัน  

ความคาดหวงัของผู้รบับรกิาร  
การบริการใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการบริการในทางธุรกิจหรือการบริการของภาครัฐผู้รับบริการ  

ต่างต้องการได้รับการบริการท่ีดีด้วยกันท้ังส้ิน ในท่ีนี้ได้รวบรวมและจัดแบ่งประเภทของความต้องการท่ีผู้รับ 
บริการต้องการไว ้12 ประการ ดังนี ้ 

1. การบริการที่มีมิตรภาพ ผู้รับบริการต้องการจากผู้ให้บริการท่ีมีบุคลิกภาพดี มีหน้าตายิ้ม
แย้มแจ่มใสพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและให้บริการด้วยความเต็มใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

2. การให้เกียรติยกย่องนับถือ ผู้ให้บริการพึงตระหนักเสมอว่า ผู้รับบริการคือผู้ท่ีส าคัญท่ีสุด 
ฉะนั้น ผู้ให้บริการต้องให้เกียรติผู้รับบริการเสมอ เช่น กล่าวค าทักทายและยกมือไหว้สวัสดีด้วยกริยาท่ีสุภาพ
และวาจาท่ีไพเราะ หรือใช้สรรพนามเรียกผู้รับบริการตามยศตามต าแหน่ง หรือเรียกให้เป็นกลางท่ีสุดก็คือ    
ใช้ค าสรรพนาม เรียกว่า คุณ..... หรือ ท่าน และสบตาผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ไม่มองจากศีรษะจรดเท้า
และไม่มองด้วยสายตาท่ีดูถูกเหยียดหยาม  
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3. ความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยจากการบริการในด้านการเดินทาง     
ผู้ให้บริการต้องให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในทุกเรื่องทุกจุด หรือการเดินทางมาติดต่อของผู้รับบริการ  
ในห้วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมและปลอดภัยส าหรับท่ีเข้าไปใช้บริการ  

4. ความสะอาดและความสะดวกสบาย นับเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้รับบริการต้องการ ไม่ว่าจะเป็น
ความสะอาดและความสะดวกสบายด้านอาคารสถานท่ี  ความสะดวกสบายในการเดินทางมาติดต่อ         
ความสะดวกสบายในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้หรือเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ  มีการอ านวยความสะดวกใน
สถานท่ีจอดรถให้แก่ผู้รับบริการ เป็นต้น  

5. ความรวดเร็ว ความรวดเร็วเป็นส่ิงท่ีผู้ให้บริการต้องให้ความส าคัญ เช่น การส่งเอกสาร 
การให้ข้อมูล ข่าวสาร ด้วยความรวดเร็วทันตามเวลาท่ีก าหนดไว้ หลายองค์กรได้พัฒนาความรวดเร็วในการ
ให้บริการ เช่น การก าหนดจุดบริการด่วน (One stop service) เพราะเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะช่วยให้เกิด
ความประทับใจ แก่ผู้มารับบริการได้เช่นกัน  

6. ความเข้าใจและความเห็นใจ ความต้องการความเข้าใจและเห็นใจของผู้รับบริการเป็น 
ส่ิงท่ีผู้ให้บริการ ควรค านึงให้มาก เพราะจิตส านึกของการให้เป็นผู้ให้บริการท่ีดีก็คือการสร้างความรู้สึกท่ีดี
เข้าใจและความเห็นอก เห็นใจต่อผู้รับบริการนั่นเอง  

7. ผู้ให้บริการรู้เท่าทันความต้องการ ผู้ให้บริการมืออาชีพต้องรู้เท่าทันความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนั้นผู้ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการจะต้องมีปฏิภาณ มีไหวพริบ รู้จักการสังเกตอย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อให้รู้เท่าทันความต้องการของผู้มารับบริการ และสามารถให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว  

8. ความเป็นส่วนตัว ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัวเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนต้องการ 
ดังนั้นการบริการ ท่ีดีก็ต้องค านึงถึงความต้องการเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการด้วย  

9. การได้รับค าแนะน าที่ดี ถูกต้อง และชัดเจน ผู้ให้บริการต้องอธิบายให้เข้าใจง่าย ชัดเจน 
ไม่คลุมเครือ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง  

10. ความซ่ือสัตย์ ยุติธรรม ผู้ให้บริการต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ งไม่ว่าจะเป็น       
การเข้าคิวเพื่อรับบริการต่างๆ ก็เป็นเรื่องของความยุติธรรม ใครมาก่อนได้รับบริการก่อน มาทีหลังได้รับบริการ
ทีหลังตามล าดับ  

11. การต้อนรับที่ดีและความเป็นกันเอง ผู้ให้บริการสามารถสร้างกับผู้รับบริการได้ด้วยการ
กระท าเบื้องต้น ต่างๆ เช่น แสดงท่าท่ีเป็นมิตร วางตัวสบายๆ ไม่เกร็ง ทักทายสนทนาด้วยความเป็นกันเอง   
น าเครื่องบริโภคเล็กๆ น้อยๆ มาต้อนรับ เช่น น้ าด่ืม เครื่องด่ืม ใช้อุปกรณ์ประกอบเสริม เช่น เปิดโทรทัศน์ให้ชม     
หาหนังสือหรือนิตยสารต่างๆ ให้ผู้รับบริการอ่าน รับฟังผู้รับบริการด้วยความสนใจ ใส่ใจ  

12. การบริการที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพ
งานบริการเป็นอย่างมาก ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีให้บริการจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการหรือ
กระบวนการท างานให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว     
ตามหลักมาตรฐานการบริการในระดับสากล  

ส่ิงท่ีผู้รับบริการต้องการท้ัง 12 ประการดังกล่าว เป็นส่ิงท่ีข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดน
ท่ีปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชนควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าท่ี เพราะการบริการถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของการท างานและเป็นส่ิงท่ีเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของผู้ให้บริการ หน่วยงาน ไปสู่ประชาชนท่ีมาใช้บริการ
ได้ท้ังส้ิน  
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หลักการบริหารงานบรกิาร  

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ กล่าวถึง หลักการบริหารงานบริการไว้ว่า จุดเริ่มต้นของงานบริการให้ประสบผลส าเร็จ
นั้นอยู่ท่ี การบริหารจัดการ หรือท่ีเรียกว่า Management พบว่าการบริหารงานดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง ดังนั้น
การสร้างจิตส านึกของการให้บริการนั้น จึงหนีไม่พ้นท่ีจะต้องส ารวจหลักการบริหารจัดการของตนเองเสียก่อน 
การบริหารจัดการเพื่อสร้างงานบริการท่ีดีให้กับผู้อื่นอาจอาศัยหลัก 6 Ps เพื่อบริหารงานบริการได้ดังต่อไปนี้  

P lanning แผนงานคือเข็มทิศ...ช้ีน าความส าเร็จ  
P eople ทีมงานคือฟันเฟือง...ขับเคล่ือนงานบริการ  
P rice ราคาคือต้นทุน...ท่ีเกิดขึ้นเทียบกับผลผลิตจริง  
P roduct สินค้าคืองานบริการ...ท่ีส่งผ่านไปยังลูกค้า  
P rocess กระบวนการคือจุดเช่ือมต่อ...ของงานบริการกับผลลัพธ์  
P romotion การส่งเสริมงานบริการ...เป็นส่ิงท่ีให้เหนือความคาดหมาย  

การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมสูก่ารใหบ้ริการเปน็เลศิ  

การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เกิดจิตส านึกในการให้บริการนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาและ
การปรับตัวส าหรับคนบางคน หากจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมคงต้องเริ่มต้นจากการถามตนเองก่อนว่า “อยาก
ปรับปรุงการให้บริการของตนบ้างหรือไม่” หรือ “ความปรารถนาท่ีจะรับรู้เทคนิคและวิธีการในการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพมีมากน้อยหรือน้อยเพียงใด” หรือ “คุณรู้สึกว่า การให้บริการท่ีดีจะท าให้คุณมีผลงานท่ีดี
ตามไปด้วยหรือไม่” และคุณคิดว่าตนเองมีพฤติกรรมการให้บริการที่ดีแล้วหรือยัง  

หากผลจากการตรวจสอบตนเอง ท าให้คุณค้นพบว่า ตนเองยังมีใจปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะ
ปรับปรุง รูปแบบการให้บริการของตนอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความเป็นเลิศในหน้าท่ีการงานแล้วล่ะก็จงเริ่ม
ปฏิบัติต้ังแต่ ตอนนี้ และอยากให้มองตัวตนของคุณจากภาพแสดงต่อไปนี้ 
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ระดบัพฤตกิรรมการใหบ้รกิารที่มผีลต่อการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อประชาชนท่ีมาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้ยืนรอโดยไม่มีการสอบถาม
หรืออาสาให้ความช่วยเหลือ การพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ า การท าสีหน้าร าคาญ เป็นต้น นับเป็นพฤติกรรม
ทางด้านลบ (Negative Behavior) ท่ีแสดงออกมา แต่ในขณะเดียวกันบางคนอาจมีพฤติกรรมทางด้านบวก 
(Positive Behavior) ท่ีแสดงออกมาในทางท่ีดี ซึ่งการแสดงพฤติกรรมท่ีดีต่อประชาชนนั้นเกิดขึ้นจากการมี 
“จิตส านึกของการให้บริการ (Service Mind)” เป็นการแสดงออกถึงความตระหนักและเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (ท้ังภายในและภายนอกองค์กร) โดยท่ัวไป
หลายองค์กรก าหนดให้มีการมีจิตส านึกในการบริการนั้นเป็นความสามารถหลัก  (Core Competency) โดย
คาดหวังให้ข้าราชการทุกคน ทุกระดับต าแหน่งมีความสามารถด้านนี้เหมือนกัน รวมท้ังเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีใช้ในการ
วัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่งพฤติกรรมตามระดับ ดังนี้ 
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การปลกูฝังจิตส านกึในการบรกิาร  

การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เกิดจิตส านึกในการให้บริการนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาและ
การปรับตัวส าหรับคนบางคน ก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการท่ีจะปลูกฝังจิตส านึก อยากให้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของค าว่า “จิตส านึก” กันเสียก่อน ค าๆ นี้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Mind ซึ่งในความหมายของ
จิตส านึกสามารถน าไปเป็นหลักในการปฏิบัติได้โดยอาศัยความหมายของตัวอักษรท้ัง 4 ตัว ดังนี้  

M = Make believe มีความเช่ือถือในตัวของผู้รับบริการ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ  
I = Insist ยืนยัน/ยอมรับความแตกต่างในตัวของผู้รับบริการ  
N = Necessitate การให้ความส าคัญกับผู้ท่ีมีความหมายและความส าคัญต่อหน่วยงาน/องค์กร  
D = Devote การอุทิศตนเองท่ีช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  

จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า ผู้ให้บริการต้องปรับเปล่ียนความนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงานหรือองค์กร ด้วยการให้บริการท่ีแสดงออกถึงความเต็มใจ จริงใจต่อลูกค้าหรือ
ประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ซึ่งประกอบด้วยการแสดงออกดังนี้  

1. มีความรัก ความศรัทธาในองค์กร หรือหน่วยงานของตนเอง  
2. มีความมุ่งหมายท่ีจะท าหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด  
3. ปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบ มีคุณธรรม และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า/ประชาชน  
4. มีความซื่อสัตย์ รู้จักตนเองยอมรับสมรรถภาพของตนเอง  
5. เข้าใจสังคมท่ีตนเองอยู่อย่างชัดเจน  
6. เป็นผู้รู้จักกาลเทศะ  
7. ยิ้ม และให้บริการแบบให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
8. เป็นผู้รักษากฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร เป็นอย่างดี 

หลักการให้บริการที่ดี  

“บริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า SERVICE ตัวอักษรภาษาอังกฤษท้ัง 7 ตัวนี้ อาจให้ความหมาย
ของการบริการท่ีสามารถยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานได้ ดังนี้  

S = Smiling & Sympathy  
มีความยิ้มแย้มแจ่มใส เห็นอกเห็นใจ การแสดงออกที่มีมิตรภาพต่อทุกคนท่ีอยู่ใกล้  

E= Early Response  
มีการตอบสนองท่ีรวดเร็วต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยไม่ต้องให้ผู้รับบริการเอ่ยปากเรียกร้อง 
ไม่แสดงปฏิกิริยาท่ีเฉ่ือยหรือเฉยเมยต่อผู้รับบริการ  

R = Respectful  
แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติยกย่องต่อผู้รับบริการอยู่เสมอ ไม่แสดงออกท่ีเป็นการดูถูกเหยียดหยาม
ผู้รับบริการ 
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V = Voluntariness manner  
การให้บริการที่ท าด้วยความเต็มใจและสมัครใจในการให้รับบริการ โดยเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ
ผู้รับบริการ ให้รู้สึกเป็นสุขและภูมิใจต่องานด้านบริการอยู่เสมอ  

I = Image Enhancing  
เป็นผู้รักษาภาพลักษณ์ให้องค์กรอยู่ตลอดเวลา ด้วยการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับ
งาน บริการ มีความสง่างามเป็นท่ีประทับใจแก่ผู้รับบริการที่พบเห็น รู้จักยกย่องเชิดชูองค์กรกล่าวถึง
องค์กรในทาง ท่ีดีเพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้น  

C = Courtesy  
เป็นผู้มีความอ่อนโยน สุภาพ มีกิริยามารยาทท่ีดี แสดงความสุภาพอ่อนโยน รักษามารยาทท่ีดีกับผู้รับ 
บริการทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ท้ังการคิด การพูด และการแสดงออก  

E = Enthusiasm  
มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง สนใจ และใส่ใจในขณะให้บริการอยู่ตลอดเวลาไม่เฉยเมยและ
ทอดท้ิงผู้รับบริการ  

คณุลกัษณะของผู้ให้บรกิาร  
การบริการถือว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานเกือบทุกต าแหน่ง ด้วยเหตุท่ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี

การติดต่อส่ือสารท างานร่วมกันด้วยภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อต าแหน่ง ดังนั้น ข้าราชการต ารวจตระเวน
ชายแดน จึงควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สร้างความน่าเช่ือถือศรัทธาและได้รับการยอมรับจากประชาชนหรือบุคคล
ท่ีมาติดต่อกับหน่วยงานเรา ซึ่งผลท่ีได้ คือ ความส าเร็จในชีวิตการท างาน ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
ส่งผลถึง ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร หรือ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ท้ังในปัจจุบันและในอนาคตอีก
ด้วย ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

1. มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์บริการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
อยู่ด้วยภาพลักษณ์ท่ีดีเพื่อน ามาซึ่งความนิยมชมชอบในการบริการ  

2. มีมิตรภาพที่ดี ต้องมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีมิตรภาพด้วยการแสดงออกท้ังกายกรรม มโนกรรม และ
วจีกรรม ต่อผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาค  

3. มีความอดทนอดกลั้น รู้จักการให้อภัย และเห็นอกเห็นใจ ผู้รับบริการย่อมต้องการความ
ช่วยเหลือเพื่อให้ตนเองบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งท้ังนั้น ผู้ให้บริการต้องมีความอดทดอดกล้ันต่อส่ิงท่ี
ผู้รับบริการ แสดงออก โดยให้ความเข้าใจและเห็นใจเป็นหลัก  

4. ต้องมีสุขภาพจิตที่ดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รู้จักมองโลกใน
แง่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดี รู้จักรับผิดชอบ รู้จักมองตนเอง เข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง  

5. มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง การมีบุคลิกภาพท่ีดีเป็นส าคัญท่ีจะส่ือสารดึงดูด
ความสนใจแก่ผู้รับบริการ โดยเริ่มต้ังแต่การมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ข้ีโรค มีบุคลิกภาพท่ีสง่างาม 
น่าเช่ือถือไว้วางใจท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามท่ีต้องการได้  

6. ต้องมีไหวพริบปฏิภาณ ต้องมีไหวพริบปฏิภาณท่ีดี บ่อยครั้งต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งไม่คาดคิด
ว่าจะเกิดขึ้น  
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7. ต้องเป็นผู้มีใจใฝ่บริการ การมีน้ าใจใฝ่บริการนี้ เป็นนิสัย เป็นทัศนคติท่ีฝังรากลึกอยู่ในจิตใจ     
ซึ่งต้องพิจารณาวิธีคิดให้มีใจใฝ่บริการก็คือ วิธีคิดเพื่อปวงประชาไม่ใช่วิธีคิดแบบอัตตา  

8. ต้องมีความรู้และทักษะทางการสื่อสารที่ดี ท้ังการส่ือสารด้วย วจนภาษา (ภาษาพูด) อวจนภาษา
(ภาษากาย) และปริภาษา ตลอดจนเรื่องของหลักการ กฎเกณฑ์ และระดับของการใช้ภาษาต่างๆ อย่างถูกต้อง
ตามกาลเทศะ  

9. ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองท าอยู่ ต้องหมั่นศึกษาท าความเข้าใน
บริการท่ีมี อยู่ในองค์กรของตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วน สม่ าเสมอ ตลอดจนติดตามผลการศึกษาค้นคว้าหรือ
นวัตกรรมใหม่ เพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผน เพื่อการบริการที่ดีต่อไป  

10. ต้องมีทักษะทางสังคมที่ดี ผู้ใหบ้ริการต้องมีมารยาทและมีทักษะทางสังคมในบริบทต่างๆ กันได้
เป็นอย่างดี  

 

เทคนิค S – M – I – L – E เพ่ือการบริการ  

เทคนิคง่ายๆ ท่ีจะน าเสนอไว้เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติส าหรับการเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีดังนี้  
Stress Tolerance  ความอดทน อดกล้ันเมื่อเผชิญกับสภาวะความเครียดท่ีเกิดขึ้นจากหัวหน้างาน 

เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ระบบงาน หรือลูกค้า เช่น หากไม่พอใจท่ีหัวหน้างานพูดจา ไม่รู้เรื่องเวลามอบหมายงาน
ความโกรธหรือความไม่พอใจเหล่านี้ควรเก็บความรู้สึกนี้ไว้  โดยไม่ควรระบายอารมณ์กับผู้รับบริการเมื่อมี
ผู้รับบริการมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แต่ควรแสดงสีหน้า กิริยาท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอเมื่อพบเจอ
ผู้รับบริการ 

Motivation หัวใจหรือความต้องการท่ีจะปรับพฤติกรรมของตนเองให้มีพฤติกรรมหรือมีจิตส านึก
ในการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีแรงจูงใจเพื่อให้ผลงานของตนได้รับการยอมรับและน าไปปฏิบัติได้ ท้ังนี้แรงจูงใจนี้ 
จะท าให้เกิดความพร้อมและอาสาช่วยเหลือหรือให้บริการแก่ผู้รับบริการเสมอ  

Integrity มีความซื่อสัตย์ต่องานหรืออาชีพของคุณเอง โดยการให้ข้อมูลท้ังด้านบวกและด้านลบ
จากการใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และมีทางเลือกท่ีจะตัดสินใจเลือก
สินค้าและบริการท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมกับผู้รับบริการมากท่ีสุด   

Listening การรับฟังปัญหาหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากผู้รับบริการอย่างเต็มใจ ไม่ตีโพย 
ตีพายหรือแสดงสีหน้าและกิริยาท่าทางไม่พอใจผู้รับบริการ ควรรับฟังและพร้อมท่ีจะให้ข้อมูลหรือเหตุผล กรณี
ท่ีลูกค้าไม่พอใจในสินค้าหรือบริการต่างๆ จงแสดงให้ผู้รับบริการเห็นว่าคุณรู้สึกเสียใจและจะไม่มีเหตุการณ์
เช่นนี้เกิดขึ้นในคราวต่อไป  

Energetic ความกระตือรือร้นจะก่อให้เกิดวิธีการเหมือนเทคนิคในการให้บริการแก่ ผู้รับบริการ 
เพื่อใหผู้้รับบริการได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด รวมไปถึงจะท าให้คุณขวนขวายท่ีจะเรียนรู้ระบบงานหรือขั้นตอนการ
ท างานต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อจะได้มีข้อมูลท่ีพร้อมและถูกต้องเมื่อผู้รับบริการมาสอบถามรายละเอียดต่างๆ เสมอ 
ข้อส าคัญอย่าให้ข้อมูลผิดๆ ถูกๆ หรือเพียงให้ข้อมูลแบบขอไปที  
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อาจกล่าวได้ว่า การมีจิตส านึกในการบริการจะท าให้บริการจะท าให้คุณเป็นผู้ท่ีประชาชนกล่าวถึง
ในทางท่ีดี มีความช่ืนชอบและพอใจท่ีได้มาใช้บริการจากคุณ การให้บริการท่ีดีจึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหากผู้ให้ 
บริการรู้จักท่ีจะพัฒนาทักษะการให้บริการของตนเอง 

 

การให้บริการเพ่ือครองใจลูกค้าหรือประชาชนแบบยั่งยืน  

แนวคิดในการบริการเพื่อครองใจลูกค้าหรือประชาชน  

การท่ีผู้ให้บริการจะสามารถครองใจลูกค้าหรือประชาชนได้อย่างยั่งยืน  เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์
กล่าวคือ ผู้ให้บริการสามารถจัดกระบวนการให้บริการได้เป็นขั้นตอน เช่น มีการเตรียมการก่อนการและหลัง
การบริการอย่างดี ขณะให้บริการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น และหลังการบริการก็จะมีสายสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาระบบงานบริการทุกขั้นตอนด้วยการจัดการท่ีดี ทันสมัย ส่วนท่ีเป็นศิลป์ก็คือ 
ผู้ให้บริการมีความละเอียดท่ีจะเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการหรือประชาชน และสามารถตอบสนองได้
ตรงใจ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เกิดความคาดหวัง ให้อย่างมีความสุข มิใช่ให้เพราะหน้าท่ี การให้บริการในส่วนนี้ต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสม ความพอดี ความพอใจของผู้รับบริการหรือประชาชนท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล ดังนั้น ผู้ท่ีให้บริการจึงต้องมีท้ังศาสตร์คือ ความรู้ และศิลป์ ความงดงาม สอดคล้องเหมาะสมกับ
วัฒนธรรม ค่านิยม รสนิยม อันเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้ในงานบริการ การผสมผสานท้ังสอง
อย่างเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นทักษะส าคัญส าหรับผู้ให้บริการที่ดี  

การให้บริการท่ีมุ่งให้เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการนั้น ผู้ให้บริการควรตระหนักถึงความส าคัญ
ของการให้บริการอย่างครบถ้วน ได้แก่  

- การให้ความสนใจ เป็นการแสดงออกถึงความส าคัญของผู้รับบริการหรือประชาชนว่าเป็นผู้ท่ีมี
ความหมาย และความส าคัญต่อหน่วยงานของท่านและงานของท่าน  

- การให้ความใส่ใจ เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อนของผู้ให้บริการท่ีจะดูแล
ผู้รับบริการ หรือ ประชาชนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วแสดงออกจากการเตรียมการทุกขั้นตอนมิให้ตกหล่น
หรือบกพร่อง  

- การให้อย่างต้ังใจ เป็นการแสดงออกถึงความสุขท่ีจะเป็นผู้ให้ ซึ่งจะปรากฏจากวิถีท่ีแสดงออกกิริยา
ท่าทาง สายตา ท าให้รับรู้ว่าผู้ให้มิได้ถูกต้อง แต่ความต้องการท่ีจะให้เองและให้ด้วยส านึกท่ีดีของตน ท้ังนี้
รวมถึงการให้ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และเป็นธรรมส าหรับทุกคนโดยไม่แตกต่างกัน  

- การให้อย่างเข้าใจ เป็นการแสดงออกถึงการให้อย่างมีความรู้ จึงมุ่งผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพ เช่น        
ให้ความ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีข้ันตอนกระบวนการท่ีดี การให้เช่นนี้จะท าให้เกิดผลงานท่ีน่าพอใจแก่ผู้รับ  

- การให้อย่างรู้ใจ เป็นการแสดงออกถึงการให้โดยค านึงถึงความต้องการ ความรู้สึกของผู้รับ และ
เรียนรู้พฤติกรรมของผู้รับได้ดี ดังนั้นจึงสามารถให้ได้ตรงใจ ตรงความประสงค์ของผู้รับ  
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- การให้อย่างมีน้้าใจ เป็นการแสดงออกถึงการให้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนใจ ให้เพื่อท าให้ผู้รับ
สบายใจ หรือพ้นความกังวล เป็นการให้ท่ีมองถึงประโยชน์อันแท้จริงของผู้รับแสดงความเป็นผู้ให้ท่ี
ประกอบด้วยความเห็นอกเห็นใจเป็นส าคัญ  

การสร้างภาพลักษณ์ในการให้บริการท่ีดี  

งานบริการท่ีมีคุณภาพ เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความสามารถในการให้บริการของบุคคลและหน่วยงานและ
ยังเป็นส่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นท่ียอมรับ ซึ่งเป้าหมายท่ีหน่วยงานทุกแห่งมุ่งหวังยังเป็นส่ิงท่ีจะช่วย
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร อันจะน ามาซึ่งความเช่ือถือศรัทธาและความไว้วางใจของประชาชนเป็นอย่าง
ดีอีกด้วย  

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ถือเป็นภารกิจและหน้าท่ีอันส าคัญของทุกคนในองค์กร     
ซึ่งเป็นการแสดงออกท้ังการปฏิบัติ และน าเสนอส่ิงท่ีแต่ละหน่วยงานพึงให้บริการแก่ผู้เข้ามาติดต่อหรือ        
ใช้บริการท้ังประชาชนและบุคลากรท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกัน ภาพลักษณ์ของการให้บริการที่ดีประกอบด้วย  

- ภาพลักษณ์ด้านบุคคล นับตังแต่เส้ือผ้า หน้า ผม โดยเฉพาะกรณีท่ีมีชุดเครื่องแบบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยแล้ว จะต้องดูแลความสะอาด มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความสุภาพ เข้มแข็ง ความน่าเช่ือถือ       
มีความกระตือรือร้น มีการแสดงออกซึ่งจิตส านึกในการให้บริการที่ดี  

- ภาพลักษณ์ด้านสถานที่ เป็นความคิดคาดหวังท่ีลูกค้าหรือประชาชนมีต่อสถานท่ี การจัดองค์กร   
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายบอกช่ือหน่วยงานอย่างชัดเจน ครบถ้วน มีป้ายบอกทางภายในองค์กรหรือ
สถานท่ีรับรอง และอ านวยความสะดวก ความสวยงามร่มรื่น เมื่อได้เข้ามาแล้วรู้สึกปลอดภัยสะดวกสบาย  

- ภาพลักษณ์ด้านการจัดการ เป็นการความคาดหวังท่ีลูกค้าหรือประชาชนมีต่อหน่วยงานเกี่ยวกับ
การบริหารงาน ได้แก่ การบริหารงานอย่างมีมาตรฐานเป็นสากล มีระบบการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว        
มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ผู้ให้บริการควรตระหนักถึงความคาดหวังในเรื่องดังกล่าว 
และช่วยหน่วยงานของท่านสร้างเสริมภาพลักษณ์ท้ัง 3 ประการ ให้ครบถ้วนก็จะท าให้ดึงดูดใจลูกค้าหรือ
ประชาชนให้สนใจท่ีจะเข้ามาใช้บริการในหน่วยงานของท่านได้อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง  

วิธีการใหบ้รกิารทีค่รองใจลกูค้าหรือประชาชนแบบยั่งยนื  
การปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการให้บริการที่ครองใจลูกค้าอย่างยั่งยืน สามารถท าได้ดังนี้  
1. ยิ้มให้กับลูกค้าหรือประชาชนท่ีเข้ามาพบทุกคนอย่างแจ่มใส สดช่ืนเบิกบาน ขณะปฏิบัติงาน  
2. ต้อนรับลูกค้าหรือประชาชนอย่างอบอุ่นด้วยค าพูดท่ีไพเราะ ชวนฟังทันทีท่ีได้พบ ท่าทางเป็นมิตรที่ดี      
    ดังท่ีท่านปฏิบัติกับคนใกล้ชิด  
3. เริ่มต้นทักทาย สอบถามความต้องการอย่างอ่อนโยนทันที เมื่อได้พบลูกค้าหรือประชาชน  
4. แนะน าหรือจัดท าข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าหรือประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ถามก่อน และพร้อม 
   จะอธิบายต่อได้เสมอถ้าเขายังไม่เข้าใจ พร้อมท้ังพูดด้วยรอยยิ้มและน้ าเสียงนุ่มนวล  
5. เข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกค้าหรือประชาชนก่อน เมือ่เห็นท่าทางกังวลไม่แน่ใจ  



๑๒ 
 

6. ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือด้วยความพยายาม เพื่อท าให้ลูกค้าหรือประชาชนได้รับส่ิงท่ีต้องการ ด้วย
ความยินดีและเต็มใจ  

7. รีบด าเนินการทุกอย่างให้กับลูกค้าหรือประชาชนอย่างรวดเร็วทันที โดยไม่รีรอหรือประวิงเวลา  
8. แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทันทีท่ีได้รับแจ้ง ไม่ปัดความรับผิดชอบ หากแก้ไม่ได้รีบหาทางออกท่ีรวดเร็วและ

ถูกต้อง  
9. คอยสังเกตและให้ความช่วยเหลือลูกค้าหรือประชาชนเมื่อต้องการ ด้วยท่าทางท่ีเอาใจใส่และจริงใจเป็นพิเศษ  
10. เลือกสรรค าพูดท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้าหรือประชาชน  
11. ไม่แสดงสีหน้า อารมณ์ ค าพูด น้ าเสียง ให้ลูกค้าหรือประชาชน พร้อมรับปัญหาอย่างมีสติ  
12. จัดสถานท่ีให้บริการที่สะดวก สะอาด เป็นระเบียบ มีป้ายบอกช่ือหน่วยงานชัดเจน และมีท่ีพักไว้ระหว่าง

รออย่างเหมาะสม  
13. ให้เวลากับลูกค้าหรือประชาชนอย่างเต็มท่ี โดยไม่มีท่าทีเบ่ือหน่าย  
14. ตอบค าถามทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
15. ปฏิบัติต่อลูกค้าหรือประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ระมัดระวัง เสมือนลูกค้าหรือประชาชน เป็นญาติ 
      สนิทของท่าน  
16. เป็นผู้ประสานท่ีดีระหว่างลูกค้าหรือประชาชนกับเพื่อนร่วมงานแผนกอื่นๆ  
17. ใจกว้าง อดทน พร้อมรับฟังค าบ่น หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือประชาชนอย่างสนใจ โดยไม่แสดง

ความรู้สึกไม่พอใจหรือโกรธ  
18. ปฏิบัติกับลูกค้าหรือประชาชนอย่างดีท่ีสุดด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความเสมอภาค และเสมอต้น 
      เสมอปลาย  
19. รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าหรือประชาชนเต็มท่ี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
20. รู้จักยอมให้ลูกค้าเป็นฝ่ายถูก ไม่โต้เถียงเพื่อเอาชนะ  
21. ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้า อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลาเสมอ  
22. จดจ ารายละเอียดหรือข้อมูลส าคัญของลูกค้าหรือประชาชนได้เป็นอย่างดี และสามารถน ามาใช้บริการได้ 
      อย่างเหมาะสม  
23. มีความพยายามท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าหรือประชาชนอย่างเต็มท่ี โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ  
24. กล่าวค า ขอบคุณ และอ าลาจากลูกค้าหรือประชาชน ด้วยความจริงใจและให้เกียรติทุกครั้ง  

วิธีการให้บริการดังกล่าวนี้ เป็นส่ิงท่ีผู้ให้บริการควรปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ และควรปฏิบัติกับ
ลูกค้าหรือประชาชนทุกคนเท่าเทียมกัน ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดของการให้บริการเพื่อการครองใจท่ียั่งยืนนั้น อยู่ท่ีมีความ
ต้ังใจท่ีจะท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด และมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาให้ดีขึ้น และกระท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจน
กลายเป็นวัฒนธรรมท่ีดีขององค์กร ดังนั้น การท่ีทุกคนในองค์กรพร้อมใจกันท าหน้าท่ีให้บริการด้วยใจ ย่อมส่งผล
ต่อความช่ืนใจของลูกค้าหรือประชาชน ส่ิงท่ีได้รับก็คือค าชม รอยยิ้ม ความพึงพอใจในสีหน้าและ แววตา 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นให้รู้จักและช่ืนชม ซึ่งเป็นผลจากการให้บริการท่ีเกินความคาดหวัง ดังได้
กล่าวมาแล้วทั้งหมด ขอให้ท่านต้ังเป้าหมายในงานบริการของท่านสู่ความเป็นเลิศเพื่ออนาคต ความก้าวหน้าของ
ตัวท่านและหน่วยงาน ให้สมกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการท่ีดีและเป็นมิตรแท้ของประชาชน 
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