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 จากฉบับที่แลว ผมไดพูดถึงหลักการ 4 เพิ่ม 3 ลด สําหรับการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop 

Service) ซึ่งเปนหลักการที่ทําใหผูประกอบการดานธุรกิจบริการควรตระหนักและบรรลุหลักการดังกลาวใหได โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูประกอบการในธุรกิจโลจิสติกสตองถือวาการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวเปนหนึ่งในปจจัยแหงความสําเร็จ

ขององคกร เนื่องจากวาเปนรูปแบบการใหบริการที่สรางความพึงพอพอใจ (Satisfaction) จนถึงความประทับใจ (Delight) 

แกผูใชบริการ นั่นหมายถึงเกิดการใชบริการของเราอยางตอเนื่องอันสงผลถึงผลประกอบการขององคกรที่สูงขึ้น 

 อยางไรก็ตาม การใหบริการไมวาจะเปนอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอะไร หัวใจสําคัญที่จะทําใหการบริการเกิดความ

พึงพอพอใจจนกระทั่งถึงความประทับใจ สามารถกลาวไดวา “คน” เปนหัวใจที่สําคัญที่สุด องคกรตองทําใหคนในองคกร

เขาใจวาธุรกิจของเราทําอะไร ทําเพื่ออะไร ทําแลวไดอะไร ทําอยางไรลูกคาชอบ/ไมชอบ ทุกคนในองคกรตองเขาใจ

วัตถุประสงคเดียวกัน หรือตองเปนเปาหมายรวม (Common Goal) ตองไมใชเปาหมายของแผนก ของสวนงาน ของฝายที่

ตนสังกัดของใครของมันโดยไมไดสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 

 แตการเขาใจหลักการ 4 เพิ่ม 3 ลด อยางเดียว เสมือนกับเปนเปาหมายขององคกรที่จะบรรลุใหได หรือเปนการปก

ธงชัยที่องคกรตองการไปใหถึง ดังนั้นเราตองรูวาเราจะบรรลุเปาหมายไดอยางไร (How to) มีแนวทางปฏิบัติอะไรบาง สิ่งนี้

แหละที่จะทําใหการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวตามหลักการ 4 เพิ่ม 3 ลด มีทิศทางการดําเนินการใหบรรลุตาม

เปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกรไดอยางเปนรูปธรรม 

 เพื่อทําใหหลักการ 3 เพิ่ม 4 ลดดังกลาวบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ในฉบับนี้มาทําความรูจักและทําความเขาใจ

กับรูปแบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่จะทําใหพนักงานที่ปฏิบัติงานนําไปใชเพื่อสนองตอบความตองการของ

ผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รูปแบบนั้นคือ QUALIFY โดยรูปแบบดังกลาวประกอบไปดวยแนว

ทางการปฏิบัติ 7 ประการ ดังแสดงในรูป  



 แนวทางการปฏิบัติทั้ง 7 ประการไดแก Quality Assurance (ประกันคุณภาพ) Unity (เปนหนึ่งเดียวกัน) 

Accessibility (เขาถึงไดสะดวก) Learning Organization (องคกรแหงการเรียนรู) Information Technology  (ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) Full Function (ครบทุกลักษณะงาน) และ Yield (สรางประโยชนรวมกัน) 
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Q – Quality Assurance (ประกันคุณภาพ) ตองทําใหการปฏิบัติงานเกิดระบบประกันคุณภาพ โดยการนําการ

บริหารคุณภาพมาใชในการทํางาน ไมวาจะเปนการสรางมาตรฐานการทํางานตามความตองการของลูกคา การกําหนด

คณะกรรมการคุณภาพขององคกรขึ้น การต้ังทีมตรวจสอบภายในองคกร การสรางทีมวินิจฉัยปญหาขององคกร การสราง

ใหพนักงานบริการดวยหลักคุณภาพ การมอบหมายอํานาจดําเนินการกับทีมบริการลูกคา การประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ เปนตน แตสิ่งที่สําคัญในแนวทางปฏิบัตินี้ตองสรางใหพนักงานตระหนักวา “คุณภาพเปนหนาที่ของการ

ใหบริการ และคุณภาพที่ตองนํามาปฏิบติัคือความตองการของลูกคา” 

U – Unity (เปนหนึ่งเดียวกัน) การใหบริการของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมโลจิสติกสเปนกิจกรรมที่มีหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกเกี่ยวพันเปนจํานวนมาก และแตละงานของหนวยงานตางๆมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน หากไม

สัมพันธหรืองานของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งสะดุดหรือเกิดปญหา จะสงผมใหกิจกรรมโดยรวมไดรับผลกระทบตามมา

อยางแนนอน ดังนั้นตองสรางใหแตละหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาเปนทีมงานเดียวกัน รวมเปนหนึ่ง



เดียวกัน ตองไมทําใหผูใชบริการเกิดความรูสึกวาตองติดตอหรือเจรจากับหลายหนวยงานในองคกรเดียวกันถึงจะไดรับการ

บริการตามที่ตองการ ทีมงานที่ติดตอกับลูกคาตองสามารถประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็วและกระชับ 

รวมถึงตองสามารถตอบคําถามหรือแกปญหาใหกับลูกคาไดอยางครบถวน  

A – Accessibility (เขาถึงไดสะดวก) การขอใชบริการกับหนวยงานใหบริการที่ติดตอยาก หาวิธีการติดตอลําบาก 

มีชองทางการติดตอที่นอยเกินไป การติดตอตองรอนานกวาจะไดพบหรือพูดคุยกับพนักงาน การตอบสนองหรือแจงกลับ

ตองใชเวลานาน และประเด็นอื่นๆที่เปนการทําใหการเขาถึงหนวยงานบริการของผูใชบริการไมมีความสะดวก จะทําให

ผูใชบริการเกิดความเบื่อหนายในการเขามาใชบริการ และมีความเปนไปไดสูงมากที่จะเปลี่ยนใจไปใชหนวยงานบริการของ

องคกรอื่นได ดังนั้นองคกรตองสรางใหการเขาถึงหนวยงานบริการมีความพรอม หลากหลายชองทาง และสะดวกสบาย ไม

วาจะเปน ชองทางเว็บไซต ชองทางโทรศัพทที่ตองมีหมายเลขและพนักงานเพียงพอกับปริมาณการขอใชบริการ(หมายเข

โทรศัพทไมควรใชจํานวน 9 หลัก แตควรใชไมเกิน 4 หลัก) ชองทางทางกายภาพ(สํานักงานบริการที่มีจํานวนเพียงพอและ

ต้ังอยูไมไกลจากแหลงของผูใชบริการ) ชองทางจดหมายอีเลกทรอนิกส(อีเมล) เปนตน  

L – Learning Organization (องคกรแหงการเรียนรู) เปนแนวทางที่ควรอยางยิ่งในการนํามาใชใหทั่วถึงทั้ง

องคกร เนื่องจากเปนการจัดองคกรที่สรางใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกร สรางใหเกิดการแลกเปลี่ยน

และพูดคุยกันระหวางพนักงาน สรางใหเกิดวัฒนธรรมการเปดเผยขอมูลในองคกร สรางใหองคกรมุงสูผลการปฏิบัติงาน

มากกวาการใชความเคยชินหรือความมีอาวุโส สรางองคกรใหเกิดการกระจายอํานาจหรือเกิดการมอบหมายงานใหพนักงาน

มีความรับผิดชอบจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น เปนตน การสรางองคแหงเรียนรูจะทําใหพนักงานสามารถพัฒนาตนเอง และ

สามารถหาคําตอบ(แนวทางดําเนินการ)ตามขอเรียกรองของผูใชบริการไดอยางเต็มที่ ไมเกิดการเกี่ยงวาไมใชงานของฉัน 

แตจะเกิดสิ่งที่เรียกวา “งานของเรา” ขึ้น 

I – Information Technology (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) เปนระบบที่เติมเต็มความพรอมในการใหบริการได

อยางเปนดี ทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรและระบบที่จัดใหผูใชบริการติดตอกับเรา องคกรตองจัดหาระบบ

เทคโนโลยีที่สอดคลองกับลักษณะงานและโครงสรางขององคกร พรอมทั้งตองจัดใหมีระบบสํารองในกรณีที่เกิดความ

ขัดของกับระบบที่ใชงานอยู เพื่อใหการใหบริการสามารถดําเนินงานไปไดอยางไมสะดุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจจะเปน อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต ระบบติดตามยานพาหนะ จีพีอารเอส ระบบประมวลผลบัญชี การรายงานอีเลกทรอ

นิกส เว็บไซต เปนตน แตที่องคกรตองดําเนินการเมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆเขามาใชนั้น คือ ตองฝกอบรมให

พนักงานและผูเกี่ยวของเขาใจและสามารถใชงานกับระบบนั้นๆได 

F – Full Function (ครบทุกลักษณะงาน) พนักงานที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ไมวาจะเปนหนวยงานหรือ

ศูนยบริการลูกคา หนวยงานบริการเคลื่อนที่ ตองตระหนักวาหนาที่ของเราคือ เรียนรูและเขาใจผลิตภัณฑและบริการ 

(Product/Service Knowledge) ขององคกรอยางถองแท และตองระลึกเสมอวาหนวยงานของเรามีภารกิจในการเขาใจทุก

กิจกรรมขององคกร หรือกลาวโดยสรุปไดวาเปนหนวยงานที่เปนตัวแทนขององคกรก็ได เราตองสามารถสรางความ



กระจางในทุกขอเรียกรองของผูใชบริการอยางเรียบรอย และตองเปนผูประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของแทน

ผูใชบริการ ตองทําใหผูใชบริการเริ่มตนและสิ้นสุดขอเรียกรองอยางพึงพอใจ ณ หนวยงานของเรา 

Y – Yield (สรางประโยชนรวมกัน) การทําใหการใหบริการแกลูกคาเปนไปอยางราบรื่นและดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง องคกรตองสรางใหพนักงานทุกคนเห็นประโยชนของการใหบริการรวมกัน อาทิเชน ผลประกอบการขององคกรดี

ขึ้น ลูกคาประทับใจการบริการมากขึ้น บรรยากาศการทํางานเปนมิตร คุณคาของพนักงานไดรับการยอมรับมากขึ้น และ

อื่นๆ ซึ่งสงผลถึงผลตอบแทนของพนักงานทั้งเงินเดือน สวัสดิการ และความมั่นคง 

แตการปฏิบัติตาม QUALIFY แนวทางทั้ง 7 ประการจะสําเร็จไดตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง

ขององคกร โดยผูบริหารตองใหคํามั่นสัญญาที่จะดําเนินการอยางเปนรูปธรรมและผูบริหารตองเปนผูเริ่มดําเนินการเปน

ตัวอยางสําหรับพนักงาน  

ทายสุดนี้ ตองบอกอีกคร้ังวา “คน” เปนปจจัยสําคัญมากๆสําหรับการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

 

 


