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7. เทคนิคในการบริการและให้คําปรึกษา
แนะนํา
7.1 มีความรู้และทักษะในการบริการและ
ให้คําปรึกษาแนะนํา
7.2 มีความรวดเร็วในการบริการและให้
คําปรึกษาแนะนํา
7.3 มีเทคนิคการสื่อสารกับผู้รับบริการได้
เป็นอย่างดี
(1) รู้ขั้นตอนของการสื่อสาร
(2) ใช้ภาษาธรรมดาที่ใช้อยู่ประจํา
(3) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
(4) เข้าใจภาษาท่าทาง
(5) เรียนรู้วิธีรับและวิธีให้ผลย้อนกลับ
(6) พัฒนานิสัยการฟังที่ดี
7.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ
(1) ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
(2) ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคในการ
สนทนา
(3) ปรับปรุงและพัฒนาการฟัง
(4) ผูกมิตร
(5) การปรากฏกายที่ดี
(6) การแต่งกายดี
8.ประโยชน์ของการให้บริการและให้
คําปรึกษาแนะนํา
8.3 ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางหรือ
วิธีการในการดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง
8.2 ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมี
สัมพันธภาพที่ดีและเครือข่ายการทํางาน
ร่วมกัน
8.3 ผู้รับบริการสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

องค์ความรู ้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง
เทคนิคการให้บริ การ/ปรึ กษา/แนะนํา ผูใ้ ช้บริ การ

เทคนิคการให้ บริการ/ปรึกษา/แนะนํา ผู้ใช้ บริการ
1. ความหมายของการให้ บริการ/ให้ คาํ ปรึกษา/ให้
คําแนะนํา ผู้ใช้ บริการ
1.1 การให้บริ การ หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรม หรื อ
กระบวนการดําเนินของบุคคลหรื อองค์การเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น และผลจากการ
กระทํานั้นก่อให้เกิดความพึงพอใจในการบริ การที่ดี
1.2 การให้คาํ ปรึ กษา หมายถึง วิธีการในการช่วยเหลือ
โดยการรับฟังการสนับสนุนให้กาํ ลังใจในการแก้ไข
ปั ญหา การให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นแก่ผมู ้ าขอรับคําปรึ กษา
1.3 การให้คาํ แนะนํา หมายถึง แนะนํา แนะแนว
ชี้ให้เห็น แสดงออกถึงทางเลือก ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง
เพื่อให้ผทู ้ ี่มาขอคําแนะนําใช้เป็ นแนวทางในการ
ตัดสิ นใจด้วยตนเอง
2. วัตถุประสงค์ ในการให้ บริการ
2.1 เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การได้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
2.2 เพื่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สาํ เร็ จด้วยดี
3. นิยามศัพท์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการให้ คาํ ปรึกษาแนะนํา
3.1 ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา/ผูใ้ ห้บริ การ หมายถึง ข้าราชการ/
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ผูร้ ับคําปรึ กษา/ผูข้ อคําปรึ กษา/ผูร้ ับบริ การ หมายถึง
ข้าราชการ/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ สังกัด

องค์ความรู ้
เรื่ อง เทคนิคการให้บริ การ/ปรึ กษา/แนะนํา
ผูใ้ ช้บริ การ

4. คุณสมบัติของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา/แนะนํา ผูใ้ ช้บริ การ
4.1 เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในเรื่ องที่จะให้คาํ ปรึ กษา
เป็ นอย่างดี
4.2 เป็ นผูร้ ับฟังและเข้าใจปั ญหาของผูม้ ารับบริ การ
4.3 เป็ นผูท้ ี่ผรู ้ ับบริ การยอมรับและให้ความเชื่อถือ
4.4 เป็ นผูท้ ี่สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูร้ ับบริ การโดย
การวางตัวเป็ นกันเอง
4.5 เป็ นผูท้ ี่มีความเสี ยสระ อดทน ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้ผมู ้ า
รับบริ การ
4.6 เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการสื่ อสารเป็ นอย่างดี
4.7 เป็ นผูท้ ี่มีความเชื่อมัน่ บุคลิกมัน่ คง สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดี
4.8 เป็ นผูท้ ี่ได้รับการอบรมในการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
โดยเฉพาะในเรื่ องที่ได้รับมอบหมาย

5. ประเภทของการบริการและให้คําปรึกษาแนะนํา
5.1 การบริการและให้คาํ ปรึกษาแนะนํารายบุคคล หมายถึง
การให้ความช่วยเหลือ หรือการดําเนินการแก้ไขปัญหาของ
ผู้รับบริการและให้คําปรึกษาแนะนํากับผู้รบั บริการให้สามารถ
เลือกและตัดสินใจดําเนินการในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง ครั้งละหนึ่งคน
5.2 การให้บริการและให้คาํ ปรึกษาแนะนําแบบกลุ่ม
หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาของผู้รับบริการและให้คําปรึกษาแนะนํากับผูร้ ับบริการ
ให้สามารถเลือกและตัดสินใจดําเนินการในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ตัง้ แต่สองคนขึ้นไป
6. กระบวนการการบริการและให้คําปรึกษาแนะนํา
6.1 รับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นขัน้ ตอนแรกของการบริการ
และให้คาํ ปรึกษาแนะนํา
6.2 การดําเนินการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้
คําปรึกษาหรือผูใ้ ห้บริการ ดําเนินการวิเคราะห์ปญ
ั หาที่ได้รับ
แจ้ง และดําเนินการตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
6.2.1 ในกรณีที่แก้ไขปัญหาได้ ดําเนินการแก้ไขตามปัญหา
ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผรู้ ับบริการสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงให้คาํ แนะนําในการป้องกันหรือการตรวจสอบเบือ้ งต้น
ในการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไป
6.2.2 ในกรณีที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้คําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ ในการจัดหาอะไหล่เพือ่
ทดแทนของเดิมที่เสียหรือไม่สามารถใช้งานได้ โดยเสนอ
ทางเลือก เพื่อให้ผรู้ ับบริการมีทางเลือกและตัดสินใจในการ
ดําเนินการต่อไป
6.3 บันทึกผลการดําเนินงาน เป็นขั้นตอนของการยุติการ
ให้บริการ ผูใ้ ห้บริการต้องให้รายละเอียดการให้บริการแก่
ผู้รับบริการเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหา

