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 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1.   คุณสมปอง  ประดับมุข                    หัวหน้าหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์    ผู้จัดการความรู้ (KM Manager) 
                                                                                               และคุณกิจ (KP) 
2.  คุณรักษิณา  สุขสมทิพย์                นักประชาสัมพันธ์                     คุณอ านวย (Facilitator)  

คุณลิขิต (Note Taker)  
และคุณกิจ (KP)  

3. คุณอรชร  มังสังข์               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณอ านวย (Facilitator)     
         คุณลิขิต (Note Taker)                 
                                                                                               และคุณกิจ (KP)  
4.   คุณกาญจน์สุดา  ครุธฉ่ า        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร           คุณลิขิต (Note Taker)  

และคุณกิจ (KP) 
5.   คุณอนงค์  อ่ าสุด   พนักงานรับโทรศัพท์  คุณกิจ (KP) 
6.   คุณวันวิสา  มูฮ าหมัด                   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  คุณกิจ (KP) 
7.   คุณเกษทิพย์  ทองเติม  พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์  คุณกิจ (KP)   
8.   คุณมลฑา  โชติช่วง       พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์               คุณกิจ (KP) 
9.   คุณวารุณี  มูนิคม              พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์               คุณกิจ (KP)   
10. คุณฉมาสินี  สิงหะแสนยาพงษ์              พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์      คุณกิจ (KP)   
11. คุณธัญพร  ทองใบ   พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์      คุณกิจ (KP)   
12. คุณฐิติมา  บุญครอง   พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์      คุณกิจ (KP)   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการความรู้ของหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ 
หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 

เรื่องปรับปรุงพัฒนาการบริการเชิงรุก 
ที่จัดการความรู้ วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2559 

 

การจัดการความรู้ 
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   หลักการและเหตุผล 
หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์  มีหน้าที่การให้บริการผู้ป่วยและญาติ การให้ข้อมูล รวมถึงการตอบข้อซักถามของ

ผู้รับบริการ  เพ่ือให้การบริการประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ ทางหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ ได้
ด าเนินการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดองค์ความรู้ด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงาน
สร้างแรงจูงใจวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน จาก
แนวคิดสร้างสรรค์ปรับปรุงเพ่ือนรับรับศักราชใหม่ 2560  ดังนั้นงานลูกค้าสัมพันธ์จึงได้ด าเนินการจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหัวข้อ ในเรื่อง “การปรับปรุงและพัฒนางานที่เป็นเลิศ”จากหน้าที่ปฏิบัติของตนเองเพ่ือเปลี่ยนแปลงการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

   วัตถุประสงค์ 
 1.  ให้บุคลากรในหน่วยงานได้น าเสนอข้อมูลในการท างานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการท างาน 

2.  สร้างจิตส านึกความตระหนักถึงหน้าที่เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีรักในหน้าที่ของตนเอง 
3.  สร้างแรงบันดาลใจโดยเริ่มจากงานจากงานประจ าที่ท าอยู่และพัฒนารับศักราชใหม่ 
4.  บุคลากรในหน่วยงานรับทราบอุปสรรคในการท างานของเอง 

   
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     

1.  บุคลากรในหน่วยงานน าแนวคิดเห็นเพื่อเป็นแผนพัฒนาตนเองในปี 2560 
2.  บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานงานด้วยความใส่ใจและกระตือรือร้น 
3.  บุคลากรมีเป้าหมายในการพัฒนางานของตนเองโดยเริ่มจากหน้าที่ปฏิบัติของตนเอง        
4.  บุคลากรในหน่วยงานแก้ไข้อุปสรรคในการท างานได้ 

 
     วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้     
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
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     กระบวนการจัดการความรู้  
 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
1. แจ้งหัวข้อการและ           
กฏกติกาในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1.  ชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อในการแลกเปลี่ยน  
โดยคุณสมปอง  ประดับมุข  และ    
คุณรักษิณา  สุขสมทิพย์    
 

 

 2.  อธิบายวิธีการแลกเปลี่ยนและกติกาการ
แลกเปลี่ยนโดย                                            
คุณรักษิณา  สุขสมทิพย์  และ 
คุณอรชร มังสังข์   

 

2. แจกเอกสารในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

- แจกเอกสารให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (หากผู้
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากติดภารกิจไม่
สามารถมาร่วมกิจกรรมได้จะแจกเอกสาร
ล่วงหน้าและท าความเข้าใจถึงหัวข้อการ
แลกเปลี่ยน) 

 
           ประเมินโดยวิธีการสังเกต     

          และแจกแบบสอบถาม 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูด
หัวข้อที่ตนเองได้เขียนสรุป 

1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุการท างาน         
น้อยสุดพูดก่อน 
2. ส่วนของผู้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม คุณ
อ านวย (Facilitator)  อ่านที่เขียนมา 

 

4. สรุปจาการถอดบทเรียน 1.จัดสถิติ 5 อันดับเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนางาน 
2 .กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อที่
ส าเร็จสามรถด าเนินการแก้ไข้ได้ทันที  
3.กิจกรรมที่อยู่ในช่วงการด าเนินการ 

        
ตรวจสอบ 5 อันดับสิ่ง 
ที่ต้องด าเนินการ โดยการ 

        ประชุมหน่วยงานทุกเดือน 
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กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ให้บุคลากรในหน่วยงานน าเสนอการท างานของตนเองตลอดปี 2559 น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงในปี 
2560 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยขอบเขตของสิ่งที่คาดหวังจะต้องมีแนวทาง
ที่สามารถท าได้จริง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานของหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ 
  

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล Before After 

1 นางสาวสมปอง  ประดับมุข 
หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ 

1. หน่วยงานไม่มีชุดสูทส าหรับใส่
เวลามีงานต้อนรับ 

1. ในปี 2560 จะน าเงินงบประมาณของ
หน่วยงานส่วนหนึ่งและให้พนักงานของ
หน่วยงานทุกคนออกค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเพื่อ
ตัดชุดสูทส าหรบัใส่เป็นในงานพิธีการต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานและ
องค์กร เพื่อความเป็นมืออาชีพ 

    2. ให้บริการอยู่บรเิคาน์เตอร์
ประชาสมัพันธ์ 

2. จัดอบรมให้พนักงานท่ีให้บริการจุด
เคาน์เตอร์ทุกคนสามารถ- พูดภาษาอังกฤษ
พื้นฐานได-้ มีคู่มือภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน- ให้
น้องๆ ได้เรยีนการสนทนาภาษาองักฤษ
เบื้องต้นและอบรมเรื่องพฤติกรรมบริการยิม้
แย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการยกมือไหว ้

3 นางสาวรักษิณา  สุขสมทิพย์ 
นักประชาสัมพันธ์ 

1. หน่วยการตลาดจะมีคูส่ัญญาจ านวน
มากรูปแบบประกันชีวิต บางครั้งมีมา
รักษาจ านวนน้อย 1 ปี มีไม่ถึง 10 เคส 
ส่วนใหญ่เป็นเคส OPD และมีความ
ผิดพลาด เพราะมีการเปลีย่นแปลงของ
ระบบประกันชีวิตของบริษัทน้ันๆ  

1.  เพื่อลดความผดิพลาดในการประสานงาน
หน่วยการตลาดจะด าเนินการประสานงาน 
DATA เพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้รบับริการและ
ปรับปรุง update อย่างสม่ าเสมอ และในส่วน
ของบริษัทคู่สัญญาทีไ่ม่มผีู้รับบริการมาใช้
บริการ จะพิจาณาด าเนินการยกเลิกสญัญา 

    2. ต้อนรับในกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานมีแบบฟอร์มแต่งกายที่ไม่
ชัดเจน บางครั้งก็ไมเ่หมาะสมกับงานท่ี
ได้รับมอบหมายขาดความนา่เชื่อถือ 

1. ในปี 2560 จะน าเงินงบประมาณของ
หน่วยงานส่วนหนึ่งและให้พนักงานของ
หน่วยงานทุกคนออกค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเพื่อ
ตัดชุดสูทส าหรบัใส่เป็นในงานพิธีการต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานและ
องค์กร เพื่อความเป็นมืออาชีพ 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล Before After 

2 นางสาวอรชร  มังสังข์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

1. เคาน์เตอร์ประชาสมัพันธ์ หน้า
บันไดเลื่อน ช้ัน1 พนักงานผู้ป่วยสมัพันธ์
ให้บริการ ช่วงเวลา 12.00 -16.00 น. 

1. ขยายช่วงเวลาให้บริการของพนักงานผู้ป่วย
สัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 -16.00 น. เพื่อ
ให้บริการแก่ผูร้ับบริการในการติดต่อสอบถาม
และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและ
องค์กร จะเริ่มตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็น
ต้นไป (พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์ครบจ านวน 8 
อัตรา) 

    2. เคาน์เตอร์ประชาสมัพันธ์ หน้าบันได
เลื่อน ช้ัน 1 ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ใน
การตรวจสอบผูป้่วยนอนโรงพยาบาล 
ในการบริการญาติที่มาสอบถาม 

2. ทางหน่วยงานด าเนินการจัดหาคอมพิวเตอร ์    
ไว้บริการเพื่อตรวจสอบผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทีด่ีของหน่วยงานและ
องค์กร       เริ่มตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ 2560 

    3. พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์มีขาดทกัษะ
และไม่มั่นใจในการประชาสัมพันธ์แก่
ผู้รับบริการ 

3. เพิ่มทักษะในการตอบข้อซักถามของ
พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์ โดยการจดัอบรม
ภายในทุกเดือน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยการ
รวบรวมค าถามและปัญหาหน้างานท่ีทุกคนพบ 
พร้อมท้ังร่วมแลกเปลี่ยนข้อมลูเพือ่ใช้ในการ
ตอบข้อซักถามของผู้รับบริการ 

4 นางสาวกาญจนส์ุดา  ครุธฉ่ า 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

1. การจดบันทึกข้อมูลโทรศัพท์ปัจจุบัน
ใช้การจดด้วยมือลงกระดาษ 

1. หน่วยงานด าเนินการประสานงานกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัท าระบบการ
บันทึกข้อมูลโทรศัพท์ลงในระบบคอมพิวเตอร ์
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้งของข้อมูล 

    2. ก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบันใน
ห้องรับโทรศัพท์ไม่เคยได้ท าความ
สะอาดโต๊ะท างานไมส่ะอาด ไม่
เรียบร้อย 

2. ก่อนท างานให้พนักงานรับโทรศัพท์ทุกคน
ท าความสะอาดโตะ๊ท างานของตัวเองก่อนการ
เริ่มปฏิบัติงาน  

    3. จุดเคาน์เตอร์ด่านหนา้ ปัจจุบันยังอยู่
แต่ในเคาน์เตอร์รอคนคอยมาถาม 

3. เจ้าหน้าท่ีม ีService Mind   เพิ่มมากข้ึน  
เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส่ กล่าวค าทักทาย เต็มใจใน
การให้บริการ และเดินไปใหบ้ริการนอก
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์มากขึ้น 

5 นางสาววันวิสา มูฮ าหมดั 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

1. ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ต่างๆ ใช้
โปรแกรม Excel ในการบันทึกข้อมูล 

1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
เพื่อเขียนโปรแกรมเฉพาะส าหรับบันทึกข้อมุล/
เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้สามารถปรบัปรุงข้อมูล
แบบ link ได้พร้อมกันทุกเครื่อง 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล Before After 

6 นางอนงค ์ อ่ าสุด    
พนักงานรับโทรศัพท์ 

1. ปี 2559 จะท าการupdate เบอร์โทร
ภายในหน่วยงานของศูนย์การแพทย์ฯ 
เพื่อสะดวกในต่อสายได้มากข้ึน 

1. จะท าด าเนินการให้เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 
2560  

    2. อยากให้มีการใช้ค าพูดในการรบั
โทรศัพท์ให้เหมือนกันหมดทุกคน 

2. ร่วมพูดคุยและปรับวิธีการใช้ค าพูดในการ
รับโทรศัพท์ให้เหมือนกันท้ังหมดทกุคน ทุกครั้ง 
(ใน-นอกเวลา) และมีการจัดประชุมเพื่อพูดคุย
ถึงปัญหาที่พบในการท างานทุกเดอืน โดยเริม่
ประชุมครั้งที1่ เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 

    3. OPD จิตเวช ทันตกรรม ได้มีการ
เลื่อนนัดคนไข้ค่อนข้างเยอะ 

3. ประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบ ารุงเพื่อ
ปลด ล็อกให้ OPD จิตเวช และทนัตกรรม
สามารถต่อสายคนไช้ ได้เลย โดยไม่ต้องผ่าน
เจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท ์ 

7 นางสาวมณฑา  โชติช่วง          
พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์ 

1. จุดบริการเคาน์เตอร์ผู้ป่วยสัมพนัธ์ 
ช้ัน 2   ไม่มีโทรศัพท์ไว้สื่อสารกับ
เจ้าหน้าท่ีจุดบริการอื่นๆ 

1. ทางหน่วยงานได้ด าเนินการขอหมายโทร
ภายในกับงานซ่อมบ ารุง แต่คู่สายเบอร์
โทรศัพท์เต็ม รอขยายใหม่ในปี 2560 

8 นางสาวฉมาสิน ี  
สิงหะแสนยาพงษ ์  
พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์ 

1. จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
ช้ัน 1  ไม่มีคอมพิวเตอร์ในการค้นหาช่ือ
คนไข้ที่แอดมิท เมื่อมญีาตมิาสอบถาม 

 2. ทางหน่วยงานด าเนินการจัดหา
คอมพิวเตอร ์ไว้บริการเพื่อตรวจสอบผู้ป่วย
นอนโรงพยาบาล ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงานและองค์กร เริ่มตั้งแต่เดอืน
กุมภาพันธ์ 2560 

    2. แผนกอายุรกรรมไม่มีการแจ้งควิ
คนไข้ว่าตอนน้ีถึงคิวตรวจเรียกคนไข้ท่ี
เท่าไหร ่ท าให้คนไข้ต้องสอบถาม
เจ้าหน้าท่ีเอง ซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่
ทราบ 

2. ทางหน่วยงานรับทราบและด าเนินการ    
ประสานงานกับหัวหน้า OPDอายรุกรรม เพื่อ
หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 

9 นางสาวธัญพร ทองใบ           
พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์ 

1. ลักษณะการปฏิบตัิงาน ซึ่งปัจจุบันมี
การยืนตดิต่อกันเป็นระยะเวลานาน 

1. ขยายช่วงเวลาให้บริการของพนักงานผู้ป่วย
สัมพันธ์ที่เคาน์เตอร์ประชาสมัพันธ์ ช้ัน1 ตั้งแต่
เวลา 07.00 -16.00 น. เพื่อให้พนักงานผู้ป่วย
สัมพันธ์ได้นั่งมากข้ึน 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล Before After 

11 นางสาววารณุ ี มูนิคม            
พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์ 

1. เคาน์เตอร์ประชาสมัพันธ์และจดุ
บริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ปจัจุบัน  
พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์จะไมไ่ด้นั่งประจ า
ที่เคาน์เตอร ์เนื่องจากบุคลากรมีไม่
เพียงพอต้องปฏิบัติตามความเหมาะสม
ของงาน 

1. ขยายช่วงเวลาให้บริการของพนักงานผู้ป่วย
สัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 -16.00 น. เพื่อ
ให้บริการแก่ผูร้ับบริการในการติดต่อสอบถาม
และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและ
องค์กร จะเริ่มตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็น
ต้นไป     (พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์ครบจ านวน 
8 อัตรา) 

  2. ด้านการปฏิบตัิงาน ในการให้บริการ
ผู้รับบริการ ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 

2. ส่งเสรมิด้านการปฏิบัติงานเสรมิสร้าง
บริการให้เกดิความประทับใจท่ีมากข้ึน บริการ
ด้วยรอยยิม้และหัวใจในงานบบริการ 

  3. ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการสื่อสาร 
บริเวณจุดบริการเคาน์ช้ัน 2 ไม่มี
โทรศัพท ์

3. ทางหน่วยงานได้ด าเนินการขอหมายโทร
ภายในกับงานซ่อมบ ารุง แต่คู่สายเบอร์
โทรศัพท์เต็ม รอขยายใหม่ในปี 2560 

12 นางสาวเกษทิพย ์ ทองเติม      
พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์ 

1. จุดบริการหนา้ห้องจ่ายยาฯ 
ให้บริการคนไข้ท่ียื่นต่อแถวรับใบสัง่ยา 
(ในกรณ1ีที่คนไข้เยอะ) ต้องใช้เสียงดัง
เพื่อให้คนไข้ไดย้ินทั่วถึง ซึ่งในบางครั้ง
คนไข้ไดย้ินบ้างไมไ่ดย้ินบ้าง 

1. ทางหน่วยงานรับทราบและด าเนินการ
จัดหาไมโครโฟนแบบพกพา เอาไว้ใช้ในกรณีที่
คนไข้เยอะ จะได้ไมต่้องตะโกนเสยีงดัง 
ผู้รับบริการ/คนไข้จะได้ยินท่ัวถึง 

    2. จุดบริการเคาน์เตอร์ผู้ป่วยสัมพนัธ์ 
หน้าห้องอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน เวลาพยาบาล
ให้พนักผู้ป่วยสัมพันธ์ไปขอแฟ้มประวัติ
ให้คนไข ้ บางครั้งใช้เวลานานถึง 30 
นาที  ท าให้คนไข้รอนาน (ในกรณมีี
ประวัติแล้ว) 

2. พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์ด าเนินการจัดท า
สถิติการประเมินเวลารอคอยแฟ้มประวัติ
โดยประมาณ และให้พนักงานผู้ปว่ยสัมพันธ์ท่ี
จุดบริการเคาน์เตอร์หน้าห้องอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน 
เมื่อพยาบาลใหไ้ปขอแฟ้มประวัตคินไข ้ให้
พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์โทรไปแจ้งที่แผนกเวช
ระเบียน เพื่อขอแฟ้มก่อนและรอเวลาตามทีไ่ด้
ท าสถิติไว ้เมื่อถึงเวลาจึงเดินไปรับแฟ้มเพื่อลด
ระยะเวลาการไปยืนรอคอยแฟ้ม 

 



KM - MSMC  

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล Before After 

14 นางสาวน้ าทิพย ์ ปุ่นจาด               
พนักงานประชาสัมพันธ์ 

1. ประตูเป็นแบบลูกบิด 1. อยากได้ประตูแบบสแกนนิ้ว เขา้-ออก เพื่อ
ความปลอดภัย 

    2.เก้าอี้ช ารุดหนังหุ้มเบาะขาด เวลานั่ง
เกิดเสียดสีกับบรเิวณขา ท าให้เกิดการ
เจ็บและคันมาก 

1. ได้ประสานงานกับทางช้ัน 5 เพื่อยืมเก้าอี้
จากห้องอาหารสุพรรณิกา ที่ไม่ไดใ้ช้แล้วและ
ยังมีสภาพด ีพร้อมใช้งานมาเปลีย่นใช้ช่ัวคราว
ระหว่างด าเนินการจดัซื้อเก้าอี ้

15 นางอรพรรณ งามสะอาด 
พนักงานประชาสัมนธ ์

1. ห้องรับรองแขก VIP คับแคบ มีส่วน
ของออฟฟิตมากเกินไป ไม่เป็นส่วนตัว
เวลาแขกมานั่ง 

1. ทางหน่วยงานรับทราบและจะน าไป
พิจารณาในการขยายห้อง VIP ให้กว้างขึ้นและ
เพิ่มที่นั่งรับรองแขก 

    2. หลายห้องตรวจยังไม่ให้ความรว่มมือ
ในการน าแขก VIP เข้าตรวจ 

2. ทางหน่วยงานด าเนินการประสานงานกับ
หัวหน้า OPD เพื่อแก้ไขปัญหา และเพื่อการ
ท างานจะไดเ้ป็นไปทิศทางเดียวกันและให้
ความร่วมมือ 

16 นางสุพรรณษา  ขุ่นทอง         
พนักงานประชาสัมพันธ์ 

1. เข็นตู้ขายของที่ระลึก เข้า-ออก ท า
วัน ท าให้ของร่วงหล่น และเสยีเวลาใน
การจัดร้าน 

1. รอด าเนินการจดัหาพื้นท่ีขายของที่ระลึก
และของพรีเมีย่มถาวรและจ้างเจ้าหน้าท่ีมา
ขายของโดยเฉพาะ 

    2. เคาน์เตอร์ประชาสมัพันธ์เปิดโล่งท า
ให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยน าของมาฝาก
มาก ปฏิเสธก็ดูไม่เหมาะสม 

2. ทางหน่วยงานรับทราบและจะน าไป
พิจารณาเรื่องปรับปรุงเคาน์เตอร์
ประชาสมัพันธ์ แต่เบื้องต้นให้ท าปา้ยให้วาง
ประชาสมัพันธ์ไมร่ับฝากสิ่งของและป้ายตดิต่อ
สอบถาม 

17 นางสาววลาสิณ ี ศรีสมบรูณ ์  
พนักงานประชาสัมพันธ์ 

1. เก้าอี้หนังขาด 1. ได้ประสานงานกับทางช้ัน 5 เพื่อยืมเก้าอี้
จากห้องอาหารสุพรรณิกา ที่ไม่ไดใ้ช้แล้วและ
ยังมีสภาพด ีพร้อมใช้งานมาเปลีย่นใช้ช่ัวคราว
ระหว่างด าเนินการจดัซื้อเก้าอี ้
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 จัดล าดับสถิติการท ากิจกรรม 5 ข้อที่น ามาด าเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนารวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายการ สถิต ิ การด าเนินการ 

1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ ์หน้าบันไดเลื่อน ชัน้ 1 อยาก
คอมพิวเตอร์ไว้ตรวจสอบผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล เพื่อไว้บริการ
ผู้รับบริการติดต่อสอบถาม 

4 หน่วยงานลูกค้าสัมพันธไ์ด้รับทราบความต้องการในการให้บริการในด้านการ
ให้ข้อมูลและได้ประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
งานในด้านดังกลา่วคาดวา่ภายในปี 2560 จะมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการ
บริการ 1-2 เครื่อง 

2  ขยายช่วงเวลาให้บริการของพนักงานผู้ป่วยสัมพนัธ์ ตั้งแต่
เวลา 07.00 -16.00 น. เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการในการ
ติดต่อสอบถามและเปน็ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและ
องค์กร   

4 หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ด าเนนิการให้พนักงานผู้ป่วยสัมพันธ์ซึง่มีเวลางานใน
ช่วงเวลา 07.00 น.-15.00 น. มาให้บริการในจุดดังกลา่ว เร่ิมตั้งแต่วันที่ 3 
มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

3 หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ด าเนินการให้บริการบริเวณเคา
เตอรม์ีความใส่ใจผู้รับบริการและพัฒนาความรู้ดา้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้มีคู่มือภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

4 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้บริการให้มากข้ึนเช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เต็มใจให้บริการยกมือไหว้ บริการบริเวณนอกเคาน์เตอร์โดยเสนอความช่วยเหลือ
กรณีที่ผู้รับบริการมีท่าทีสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ 

4 เคาน์เตอร์ผู้ป่วยสัมพนัธ ์ชั้น 2 ต้องการมีโทรศัพท์ไว้ติดต่อ
ประสานงาน 

3 เนื่องจากหน่วยลูกค้าบริการมีจดุให้บริการเคาเตอร์ จ านวน 3 จุด โดยใช้เลข
หมาดังนี้ 56666 และ 10044 ทางหน่วยงานได้รับทราบว่าจุดชุมสายของเบอร์
โทรศัพท์ในองค์กรไม่เพียงพอโดยฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง จะด าเนนิการหาเบอร์ที่
ใกล้เคยีงและน ามาติดตั้งให้ภายในปี 2560 

5 มีจุดขายของที่ระลึกและของพรเีมี่ยมที่จุดถาวรและเห็นได้
เด่นชัดและถาวร 

2 ด้วยของพรีเมี่ยมเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้และการระดมทนุบริจาค ทาง
หน่วยงานจะเสนอผู้บังคบับัญชาให้จัดสรรบุคลากรที่มีภาระงานในการขายของที่
ระลึกและกิจกรรมด้านการบริการอ่ืนๆ รวมทั้งจัดเสนอการจัดท าจุดจ าหน่ายของ
ที่ระลึกเพื่อให้ผู้รับบริการทราบจุดในการเลือกสรรสินค้าได้อย่างชัดเจน 
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Key Success Factor (ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ)    
1. ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการบริการในหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ 
2. ได้รับเทคนิคการให้บริการโดยการสังเกตพฤติกรรมและความต้องการของผู้รับบริการ 
3. บุคลากรได้รวมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาในการท างานโดยเริ่มจากการพัฒนาตนเอง 
4. บุคลากรใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ดี 
5. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างานของตนเอง 
6. บุคลากรมีความสนใจในการหาความรู้เพ่ือน ามาพัฒนางาน 
7. บุคลากรมีความสนใจด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือน ามาใช้ในการบริการ  

 
กระบวนการจัดการความรู้  
นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 
             คู่มือ 
   แผ่นพับ 
   โปสเตอร์ขนาด A4 ติดประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานในหน่วยงาน  
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
  อ่ืนๆ แผ่นพับภายในหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ เผยแพร่นอกหน่วยงานใน Website ลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์
การแพทย์ฯ (ปัจจุบัน) และ Feacbook CRM ลูกค้าสัมพันธ์  
 
ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  
 บุคลากรในหน่วยลูกค้าสัมพันธ์รับทราบข้อมูลในการท างานของทุกหน่วย และด าเนินการเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาใน
การท างาน พิจารณาจัดสรรอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน สนับสนุนเพิ่มบุคลากรในจุดที่มีความส าคัญ และร่วม
แสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิบัติส าหรับการแก้ปัญหาที่เกิดในการท างาน จากการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้
จากการรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการท างานในปี 2559  รวมถึงสร้างเชื่อมั่นและความกระตือรือร้นในการท างานให้มีการ
บริการที่เชิงรุกมากขึ้น เพ่ือปรับปรุงรับศักราชใหม่ 2560 
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After Action Review (AAR)  
1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 

- บุคลากรในหน่วยงานได้แบ่งปันความหวังที่จะพัฒนาหน่วยงานในปี 2560 โดยเริ่มจากการปรับการ
ท างานและพัฒนางานของตนเอง 

- บุคลากรเรียนรู้และพัฒนาการท างานโดยมีแบบแผนที่ชัดเจนและลงมือท าในปี 2560 
- ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการท างานแต่ละหน่วยเพื่อน ามาพิจารณาด าเนินการจัดท า

แผนพัฒนาในรูปแบบหน่วยงาน 
- บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นโดยอิสระโดยรับทราบถึงอุปสรรคของงานประจ าที่ท าและวิธีแก้ไข

ปัญหาเบื้องต้นรวมทั้งได้รับแนวคิดเพ่ิมเติมจากเพ่ือนร่วมงาน 
 

2. สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร 
- บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนอิสระในด้านความคิดเห็นโดยบุคลากรสามารถเสนอแนะการปรับปรุง

การใหบ้ริการในรูปแบบตนเอง และ หน่วยงานได้อย่างเต็มที่ 
- ผู้บังคับบัญชาสามารถรับทราบความต้องการหรือปัญหาในการปฏิบัติงานจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
- สิ่งที่บุคลากรคาดหวังแต่ไม่สามารถด าเนินการท าได้ สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมก็ร่วมกันหาข้อตกลงหรือ

การแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 
- บุคลากรในหน่วยงานมีความพร้อม เพ่ือรับกับสถานการณ์ในการบริการได้ 

 
3. ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไม่บรรลุ 

-  ไม่พบจุดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
- ผู้บังคับบัญชารับทราบอุปสรรคในการปฏิบัติงานและด าเนินการวาวแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาศักยภาพ ในการท างานของตนเองในการปฏิบัติงานประจ าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
- บุคลากรในหน่วยงานสามารถฝึกหัดเทคนิคในการให้บริการแก่เพ่ือนร่วมงานได้ 
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ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
 

     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปแบบประเมินผลการจัดการความรู้ 

เรื่อง “การปรับปรุงและพัฒนางาน  เพื่อความเป็นเลิศ” 
วันอังคารที่ 20  ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

จากการท ากิจกรรมการจัดการความรู้ในเรื่อง “วิธีให้บริการเกินความคาดหวัง“  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 12 ท่าน 
โดยแบ่งเป็น KM Manager 1 ท่าน Facilitator 2 ท่าน    

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าร่วมได ้จ านวน 10 ท่าน   
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเข้าร่วมได ้จ านวน 7 ท่าน  
  ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทางผู้จัดกิจกรรมได้ด าเนินการท าข้อเสนอแนะและแบบสอบถามเช่นเดียวกับ
ผู้เข้าร่วม จ านวน 7 ฉบับโดยให้มีการส่งภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ก่อน 12.00 น.เพ่ือน าข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม 
ซึ่งได้ข้อสรุปจากแบบประเมินดังนี้ (ผู้ตอบแบบสอบถาม 17 ท่าน) ดังนี้ 
ตอนที่ 1 
ด้านหัวข้อการจัดการความรู้ 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องก่อนการแลกเปลี่ยน  ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ประเมินอยู่ในเกณฑ์                 

 ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 42.86    
ดี คิดเป็นร้อยละ 57.14    

ความเข้าใจหลังแลกเปลี่ยน ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ประเมินอยู่ในเกณฑ์   
          ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 42.86    

ดี คิดเป็นร้อยละ 42.86   
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.28                                   

ด้านกลุ่มแลกเปลี่ยน 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยน  ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ประเมินอยู่ในเกณฑ์ 
       ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 28.57    

ดี คิดเป็นร้อยละ 71.43    
ความสนใจของสมาชิกในกลุ่ม  ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ประเมินอยู่ในเกณฑ์  

ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 28.57   
ดี คิดเป็นร้อยละ 42.86   
ปานกลาง 28.57    

ด้านระยะเวลา  
ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนมีความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ประเมินอยู่ในเกณฑ์   

ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.71  
ดี คิดเป็นร้อยละ 14.29   

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ประเมิน อยู่ในเกณฑ์                      

ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 42.86    
ดี คิดเป็นร้อยละ 57.14    

ความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้  ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ประเมินอยู่ในเกณฑ์                      
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 28.57    
ดี คิดเป็นร้อยละ 57.14    
ปานกลาง 14.29    

สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ประเมินอยู่ในเกณฑ์  
      ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 14.28 
      ดี คิดเป็นร้อยละ 42.86    
  ปานกลาง 42.86   
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ได้แก่ 
         - ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหาะสม 
 - กิจกรรมมีความหลากหลายและมีรูปแบบเป็นกันเอง 
 
หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดการความรู้ (Knowledge Vision) ครั้งต่อไป ได้แก่ 
          -   “ความเป็นเลิศทางด้านการบริการที่ลงมือท าแล้วเกิดความส าเร็จ” 
 
  
        
                             
 
 

.................................................................... 
   (นางสาวสมปอง    ประดับมุข) 

                                                                                     หัวหน้าหนว่ยงานลูกค้าสัมพันธ์ 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                   


