
ถอดเทปบันทึกเสียง 
การติดตอ่ด้วยตนเอง 
คุณศิริพร กุศลวงศ์ เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานอธิการบดี  

ถ้ามีคนมาติดต่อที่ส านักงานอธิการบดี เห็นแล้วต้องรีบเข้าไปสวัสดี ทักทาย ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้วยมิตร

ไมตรี สอบถามคนที่เข้ามาติดต่อว่าต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรบ้าง เราก็ให้บริการไปตามที่เขาบอก เช่น 

ต้องการมาติดต่ออธิการบดี ก็จะพาไปติดต่อที่คุณกนกพร (เลขาฯ ท่านอธิการบดี)  เพ่ือให้บริการต่อ เห็นเขา

แล้วต้องรีบไปให้บริการ ไม่ใช่ให้เขามาถาม 

เมื่อมีผู้มาติดต่อที่ส านักงานอธิการบดี ต้องรีบเข้าไปทักทาย สวัสดี ด้วยใบหน้าท่ียิ้มแย้ม

แสดงถึงความเป็นมิตรไมตรี และสอบถามถึงความต้องการให้เราช่วยเหลือ จากนั้นจึงให้บริการ

ตามท่ีเขาต้องการ เช่น ต้องการติดต่อ/พบอธิการบดี ก็จะติดต่อท่ีเลขานุการอธิการบดี(คุณกนก

พร) ส่ิงส าคัญคือ เมื่อมีผู้เข้ามาติดต่อต้องรีบเข้าไปทักทายสอบถามความต้องการก่อนท่ีเขาจะเป็น

ผู้เอ่ยปากถามเรา ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการจากหน่วยงานของเรา

นั่นเอง  

คุณธารใจ ณ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อก่อนส านักงานจะอยู่ที่เขตแก้วนวรัฐ งานของพ่ีเป็นงานที่รับรองแขกผู้ใหญ่จากส านักงานสภา ส่วน

คนที่มาติดต่อก็จะเป็นคนภายในของมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานที่ติดต่อกันเป็นประจ าคือ ส านักงาน
อธิการบดี โดยจะประสานกับพ่ีปุก (คุณศิริพร กุศลวงศ์ เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานอธิการบดี) เป็นหลัก และ
อีกหน่วยงานที่ติดต่อบ่อยๆ คือ วิชาการ แต่ส่วนใหญ่แล้ว ตามล าดับขั้นตอนของการท างาน ส านักงานสภา
ไม่ได้รับติดต่อจากหน่วยงานภายในอ่ืนๆ โดยตรง เพราะต้องติดต่อผ่านส านักงานอธิการบดีก่อนและให้ผู้
ประสานงานจากส านักงานอธิการบดีติดต่อมาที่ส านักงานเลขานุการสภาอีกครั้ง   จึงท าให้การติดต่อ
ประสานงานด้วยตนเองน้อยมาก จะเป็นการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์มากกว่า   ซึ่งการติดต่อส่วนใหญ่
จะเป็นการประสานงานกับผู้ใหญ่   มีหลุดคิวบ้าง เช่น พ่ีปุกบอกว่าประสานแล้ว แต่จริงๆ ยังไม่ได้ประสานก็
จะต้องประสานเอง การท างานเป็นไปตามหลักการท างานตามโครงสร้าง ตามล าดับของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย มีเหมือนกันที่มีคนมาติดต่อด้วยตนเอง ด้วยความไม่รู้ว่าต้องผ่านผู้ประสานงาน เช่น บอกว่า
อยากได้มติ อยากไดข้้อมูล ก็พุ่งตรงมาเลย พ่ีก็ต้องบอกกลับไปว่าไม่ได้ เพราะข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลส าคัญ
มากๆ ระดับการบริหาร ยังไงก็ต้องผ่านล าดับขั้นตอนการท างาน  ใช้วิธีการอธิบายว่าต้องผ่านส านักงาน
อธิการบดี 

 เนื่องจากส านักงานสภาฯ เป็นหน่วยงานท่ีมีกลุ่มผู้รับบริการที่ค่อนข้างจ าเพาะ ผู้รับบริการ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ส่วนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นการ



ติดต่อประสานงานกับส านักงานอธิการบดีโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างและล าดับของ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย อาจมีบ้างท่ีบางหน่วยงานติดต่อประสานงานเพ่ือขอข้อมูลมายัง
ส านักงานสภาโดยตรง ซึ่งก็ไม่สามารถให้ข้อมูลกลับไปได้ เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณา
จากผู้บริหาร หรือส านักงานอธิการบดีก่อน จึงต้องใช้วิธีการแจ้งถึงล าดับขั้นตอนในการติดต่อ
ขอรับข้อมูลท่ีถูกต้องให้กับผู้รับบริการเป็นรายๆ ไป 
 
คุณกรกนก ใจส่วย เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานอธิการบดี    
  การติดต่อจะมีทั้งภายในและภายนอก  หน่วยงานภายในเกือบจะทุกหน่วยงานที่ได้ติดต่อมา  ทัง้เรื่อง
รถ เรื่องธุรการ การซ่อมบ ารุง เรื่องเงิน คนที่มาติดต่อมีทั้งเรื่องงานธุรการของพ่ีแหม่มเอง และเรื่องการนัด
หมาย อ.ทวีวรรณ  มีหลุดหลายครั้งเพราะว่างานมันเยอะมาก หรือบางทีมีเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับหนังสือเข้า
หนังสือออก พ่ีก็จะบอกให้ไปติดต่อที่พ่ีกุ้ง ส่วนที่มาติดต่อ อ.ทวีวรรณ เราก็จะถามว่าได้นัดหมายไว้หรือไม่ ถ้า
ไม่ได้นัดผ่านเรา แต่อาจจะไปนัดที่ อ.ทวีวรรณโดยตรง ก็ให้รอสักครู่เพ่ือเข้าไปแจ้ง อ.ทวีวรรณ  และ อ.
ทวีวรรณก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย ก็จะมีนักศึกษามาติดต่อ ก็ต้องดูว่า อาจารย์ท่านได้นัดไว้หรือไม่ ถ้าเป็น
เรื่องของกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็จะประสานกับพ่ีแดง (คุณธารใจ ณ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) ถ้าเรื่องเกี่ยวกับกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยก็ต้องประสานกับ อ.ทศพล ผู้ช่วย
อธิการบดี หรือเลขา เกี่ยวกับเรื่องอาหารว่าง อาหารกลางวัน  

 โดยหน้าท่ีแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในหลายๆ เรื่อง ได้แก่ การติดต่อใช้รถ งานธุรการ การประสานงานซ่อมบ ารุง จัดการ
ด้านการเงิน งานนัดหมายของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อ.ดร.ทวีวรรณ) ซึ่งก็อาจมีผิดพลาดบ้าง 
และหากมีงานเกี่ยวกับงานจดหมายเข้า – ออก ก็จะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ (คุณสม
กมล) หากมีผู้มาติดต่อขอพบรองอธิการบดี ก่อนอื่นต้องสอบถามว่า ได้ท าการนัดหมายล่วงหน้าไว้
หรือไม่ หากไม่ได้นัดหมายไว้กับตนเอง ก็จะขอให้รอสักครู่เพื่อเรียนแจ้งกับรองอธิการบดีฯ ก่อน 
อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้มาติดต่อเกี่ยวกับงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ ก็จะส่งต่องานให้กับ
เลขานุการส านักงานสภาฯ (คุณธารใจ) หรือหากเป็นงานเกี่ยวกับงานคณะกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยพายัพ ก็จะประสานงานกับผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ทศพล  บุญศิริ 
 
คุณอัญญรัตน์ ไชยศิริ เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์  

  การติดต่อประสานงานจะแยกเป็นอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานทั่วไป โดยการติดต่อ

จากกลุ่มคนแต่ะละประเภทก็มีบทบาทที่แตกต่างกันไป ด้วยความที่ท่านคณบดีเป็นคนใจดี กับนักศึกษาถ้า

ติดต่อ ก็จะไม่ค่อยมีล าดับขั้นตอนอะไรมาก ไม่ได้ละเอียดอะไรมาก ตามธรรมชาติของผู้ชาย ก็จะให้เราเป็น

ผู้ด าเนินการแทนให้ บางทีก็ต้องวางตัวเป็นนางมารร้ายบ้าง คือลักษณะของการติดต่องาน ถ้าเด็กเข้ามาติดต่อ



งาน คือต้องขอข้อมูลจากนักศึกษาที่มาติดต่อ หลักการง่ายๆ คือ ใคร ท าอะไร ที่ไหน ต้องการอะไร มาติดต่อ

ใคร เพราะอย่างบางทีเข้ามาติดต่อ บอกเราว่า มาติดต่อ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ โดยไม่บอกชื่ออาจารย์ 

เราก็ประสานให้ไม่ได้ เพราะอาจารย์มีตั้งหลายท่าน ก็จะแนะน าให้นักศึกษาไปดูข้อมูล ภาพ ที่บอร์ด ให้ดูว่าจะ

ติดต่อใคร อาจารย์ท่านไหน ตอนแรกๆ ที่มาท างานใหม่ๆ ก็จะคิดว่า จะมาติดต่อใครยังไม่รู้อีก คือตอนนั้น

อาจจะเป็นเพราะอายุยังน้อย แต่พอท างานไปนานๆ อายุเริ่มเยอะขึ้น ก็คิดเสียว่า ช่างมันเถอะ เริ่มท าใจได้แล้ว

ว่า เด็กนักศึกษาเดี๋ยวนี้คือจะไม่ดู หรือศึกษาข้อมูลมาก่อนเลย หาถามเอาข้างหน้า คือคิดอย่างเดียวว่าเราจะ

เป็นพหูศูตร รู้ทุกเรื่อง ทกุอย่าง   

  แต่ถ้าเป็นอาจารย์ลักษณะของการติดต่อ ส่วนใหญ่จะเป็นการถามข้อมูลมากกว่า บางทีถามมากๆ ก็

น่าเบื่อนะ ก็จะใช้วิธีส่งข้อมูลทุกอย่างเข้าไปในไลน์กลุ่ม ใช้วิธีการติดต่อผ่านไลน์ ข้อมูลของหน่วยงานนี้ 

เกี่ยวกับวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ส่วนงานที่ต้องไปติดต่อด้วยตนงเองกับหน่วยงานอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะให้

นักศึกษาช่วยงานไปท าแทน เพราะเมื่อไหร่ที่ไม่อยู่ประจ าการที่ห้องท างาน ก็มักจะมีคนตามหากันให้วุ่นวาย

ตลอด หรือหากต้องไปติดต่อหน่วยงานภายในก็จะมีจดหมายน าไปอยู่แล้ว จะได้รู้ว่าต้องการอะไร วันไหน 

อย่างไร ถ้ามีคนมาติดต่อก็จะให้ข้อมูลของอาจารย์ท่านนั้นไปเลย แต่ด้วยความเคยชินของคนท่ีมาติดต่อ 

อะไรๆ ก็จะมาท่ีเลขาฯ ก่อน บางทีก็ต้องตั้งรับ ว่าคนที่มาติดต่อ คือไม่รู้ไว้ก่อน เราซึ่งเป็นด่านหน้า ก็จะรับ

เรื่องไว้ก่อน ขอเบอร์ไว้ เพ่ือให้ อาจารย์หรือเจ้าของเรื่องติดต่อกลับ หรือบางทีถ้าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ 

เรื่อง เร่งด่วน ก็ให้เบอร์โทรอาจารย์ท่านนั้นไปเลย อีกส่วนหนึ่งที่ช่วงหลังมานี้เจอบ่อยมาก คือผู้ปกครอง ซึ่ง

ส่วนใหญ่ที่เข้ามาติดต่อคือ ลูกมีปัญหา ก็จะได้สวมวิญญาณคุณแม่ ของเด็กๆ อีกแล้ว เพราะอย่างอาจารย์

ผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยพูด ให้เราเป็นคนพูดแทน เพราะอย่างบางทีผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อ ก็มาด้วยจิตใจ

ที่ห่อเหี่ยว ว่า ท าไมลูกตัวเองท าไมไม่ตั้งใจเรียน ท าไมผลการเรียนถึงแย่แบบนี้ เราก็จะรับเรื่องไว้ แล้วก็ส่งต่อ

ให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

 การติดต่อประสานงานจะแบ่งตามกลุ่มผู้เข้ามาติดต่อ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง 

และหน่วยงานท่ัวไป ซึ่งวิธีการตอนรับก็จะแตกต่างกันไป ดังนี้ 

กลุ่มนักศึกษา ต้องสอบถามรายละเอียดให้ครบว่า ชื่ออะไร ต้องการอะไร  ต้องการติดต่อ

กับใคร เพราะมีบางครั้งนักศึกษาต้องการติดต่ออาจารย์แต่ไม่รู้จักหรือจ าชื่ออาจารย์ไม่ได้ ก็จะ

แนะน าให้ไปดูข้อมูล รูปภาพท่ีบอร์ดของคณะฯ ก่อน  

กลุ่มอาจารย ์ส่วนใหญ่จะเป็นการสอบถามข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอาจารย์ ซึ่งช่วงหลังเพื่อลด

ขั้นตอนการสอบถามจึงเปลี่ยนวิธีโดยการส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลทางไลน์ เพ่ือ



เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วด้วย หากมีผู้มาติดต่อขอพบอาจารย์เราในฐานะเลขานุการคณะฯ ก็

ถือเป็นด่านแรกในการติดต่อประสานงาน จึงต้องขอข้อมูลจากผู้มาติดต่อให้ครบถ้วนเพ่ือให้

อาจารย์หรือเจ้าของเรื่องติดต่อกลับ แต่หากเป็นเร่ืองส าคัญเร่งด่วนก็จะให้หมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อของอาจารย์ท่านนั้นๆ ไป   

กลุ่มผู้ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่จะติดต่อเร่ืองปัญหาของลูก เราก็ต้องสวมวิญญาณคุณแม่ของ

เด็กๆ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองรู้สึกดีขึ้น เพราะบางท่านมาด้วยความรู้สึกห่อเหี่ยวใจมาก ว่าท าไมลูก

ถึงไม่ตั้งใจเรียน ท าไมผลการเรียนถึงไม่ดี เราก็มีหน้าท่ีรับเรื่องไว้ด้วยความเห็นใจและส่งต่อข้อมูล

ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

คุณอรรถวิทย์ สุจินตวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจ าสถานีวิทยุกระจายเสียง   

  อันดับแรกถ้าเขามาติดต่อเราต้องให้บริการเขาอย่างเต็มที่ ถ้าเขามาเราก็ต้องถามข้อมูลเลยว่าเขาจะ

มาติดต่อใคร ต้องการอะไร เราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง แล้วหลังจากนั้นเราก็ช่วยอ านวยความสะดวกให้เขา 

อย่างบางทีเขามาติดต่อโดยถือจดหมายมาด้วย เราก็จะช่วยดูว่า ในจดหมายเรียนถึงใคร อย่างเช่น เรียนคณบดี 

เราก็แนะน าให้เขาไปยื่นเองที่ส านักงานคณะนิเทศศาสตร์ หรือบางเรื่องรับไว้ให้ได้ก็จะรับ แต่ถ้าเรื่องไม่

เกี่ยวกับเรา หรือรับเรื่องไว้ไม่ได้ก็จะแนะน าคนที่มาติดต่อว่าต้องท าอย่างไรบ้าง  อย่างบางทีจดหมายเรียนท่าน

อธิการบดี แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยุ เราก็จะแนะน าให้ไปยื่นจดหมายที่ส านักงานอธิการบบดี เพราะจดหมาย

จะได้ถึงท่านโดยตรง เพราะเรามีระบบในการส่งจดหมาย จดหมายจะได้ส่งมาเป็นล าดับขั้นตอนการท างาน  

ส่วนการไปติดต่อประสานงานด้วยตนเอง ก็ต้องรู้ธรรมชาติของหน่วยงานที่เราจะไปติดต่อ อย่างเช่น การมา

ติดต่อส านักงานอธิการบดี ก็จะต้องเตรียมเอกสารหรือขอ้มูลทุกอย่างไปด้วยให้พร้อม เช่น เราต้องการอะไร ก็

ต้องเขียนแจ้งรายละเอียดในจดหมาย เราก็เริ่มเรียนรู้ไป ว่าต้องแจ้งข้อมูลทุกอย่าง ก าหนดระยะเวลาที่

ต้องการข้อมูล หรือ ขอให้ผู้ใดลงนามรับรอง  หรือการติดต่อหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้เขามาจัดรายการวิทยุ  ให้

เขาใช้บริการ ก็จะใช้วิธีการติดต่อทางจดหมาย หากเป็นจดหมายที่มีความส าคัญมากๆ ก็จะไปส่งด้วยตนเอง 

หรือหากเป็นจดหมายทั่วไป จะใช้บริการไปรษณีย์ภายใน โดยข้อมูลที่ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ก็จะมีความ

ชัดเจนแจ้งรายละเอียดครบถ้วนในจดหมายไว้แล้ว ซี่งท าให้ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในการติดต่อ แต่จะมีบ้างซึ่ง

อาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาเท่านั้นเอง เทคนิคคือการเตรียมใข้อมูลให้เพียงพอ และเรียนรู้ธรรมชาติของ

องค์กรที่เราไปติดต่อ เพ่ือให้การประสานงานง่ายขึ้น ที่ส าคัญเลยคือตัวอย่าง นี่คือเทคนิคเลย สมมุติปีที่แล้วใช้

อะไรบ้าง ปีนี้รู้แล้วว่าต้องใช้แบบนี้  ก็จะส่งแบบเดิมเลย  



 เมื่อมีผู้มาติดต่อสิ่งแรกท่ีเราต้องปฏิบัติ คือ เราต้องรีบเข้าไปสอบถามว่าเขาต้องการติดต่อ

ใคร ต้องการอะไร เราจะสามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้าง จากนั้นจึงอ านวยความสะดวกแก่ผู้มา

ติดต่ออย่างเต็มท่ี บางครั้งหากมีจดหมายน ามาด้วย ก็จะช่วยดูรายละเอียดในจดหมายว่า ถึงใคร 

เช่น จดหมายเรียน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ก็จะแนะน าให้เขาไปยื่นเรื่องท่ีส านักงานคณะนิเทศ

ศาสตร์ แต่หากบางเร่ืองไม่ด่วนมาก็อาจจะขอรับไว้และจะประสานงานให้เอง แต่หากเป็นเร่ือง

ส าคัญก็จะแนะน าว่าต้องติดต่อใครอย่างไรบ้าง เช่น ต้องการติดต่อเกี่ยวสถานีวิทยุ แต่จดหมาย

เรียน อธิการบดี ก็จะแนะน าให้น าจดหมายส่งท่ีส านักงานอธิการบดีก่อน เพื่อให้เป็นไปตาม

ขั้นตอนท่ีถูกต้อง ส่วนกรณีท่ีเราจะไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ก็จะต้องรู้ถึงธรรมชาติ

ของหน่วยงานท่ีเราก าลังจะไปติดต่อ เช่น ติดต่อส านักงานอธิการบดี ก็ต้องมีข้อมูลที่ละเอียด

ถูกต้อง ครบถ้วน จะขอท่านใดลงนามรับรอง หรือแม้กระทั่งการติดต่อหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาจัด

รายการวิทยุ ก็จะใช้วิธีการติดต่อด้วยจดหมาย เนื่อความในจดหมายต้องมีรายละเอียดชัดเจน ซึ่ง

หากเป็นเรือ่งส าคัญมากก็จะน าส่งด้วยตนเอง แต่หากเป็นจดหมายท่ัวไปก็จะส่งผ่านไปรษณีย์ของ

หมาวิทยาลัย อาจมีปัญหาบ้างในเรื่องของระยะเวลา เทคนิค คือ การเตรียมข้อมูลให้เพียงพอ การ

เรียนรู้ธรรมชาติของหน่วยงานท่ีเราไปติดต่อ ก็จะช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น หากเป็นการ

ติดต่อประสานงานเร่ืองเดิมเหมือนปีท่ีผ่านมา ก็ให้ใช้ข้อมูลแบบเดิมก็จะช่วยให้การประสานงาน

ราบร่ืนขึ้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเหมือนกัน 

คุณจันทร์ฉาย พรมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารการเงิน  

  20 กว่าปีที่ผ่านมาที่ได้ท างานที่ ม.พายัพ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้ว ก็อยากจะแบ่งปันว่า การ

ติดต่อด้วยตนเองการที่เราจะให้บริการให้ประทับใจผู้รับนั้น ก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ถือว่าเป็นเรื่องท่ียากอยู่ คน

ที่มาติดต่อเรานั้นก็มาด้วยหลากหลายอารมณ์ สิ่งที่เราต้องท าคือ ตั้งรับให้ดีว่า เราควรจะเลือกให้บริการแต่ละ

คนอย่างไร ให้เกิดความประทับใจ ส าหรับป้านีคิดว่าคุณสมบัตที่จะพิเศษนิดๆ ส าหรับคนที่ให้บริการด้วย

ตนเองได้ดี 1. ปากม่อคอมื่น (พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน)  2. มือไม้อ่อน 3. หน้าไน่ ยิ้มแย้มแจ่มใส 4. มีใจ

บริการ ถ้าคนที่มีคุณลักษณะนี้เป็นส่วนประกอบก็จะสร้างความประทับใจแรกพบได้ดีขึ้น โดยป้านีเองจะเอา

ตนเองไปนั่งในสถานการณ์นั้นตลอดเหมือนกันว่า เมื่อตนเองไปติดต่อ ระหว่าง 2 คนที่นั่งอยู่ คนหนึ่งหน้าเป็น

มิตร หน้ายิ้มแย้มดูเป็นกันเอง กับอีกคนนั่งหน้าบูดอยู่ตรงนั้น บางทีอาจจะไม่ได้บูดเพราะอารมณ์ไม่ดี แต่

อาจจะเป็นเพราะบุคลิกของเขาอยู่แล้ว ถ้าเป็นเราจะเลือกเข้าไปใช้บริการกับใคร ป้านีก็มักจะเทียบตัวเองอยู่



เหมือนกัน บางทีเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ว่า ต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการ สมมุตินะคะ ว่าเราต้องติดต่อใคร 

เข้าไปติดต่อตรงไหน เราต้องไปถามก่อน ยังไง ถ้าเลือกระหว่าง 2 คนนี้เราก็ต้องเลือกติดต่อคนที่หน้าไน่ๆ 

อย่างถ้าเป็นเราจะให้บริการป้านีมีเทคนิคคือ จะใช้ one stop service ซี่ง ก็มี 2 stop เหมือนกัน คือ stop 

ไปเลย  คือมาติดต่อแล้ว ไม่ได้เรื่องได้ราวเลย คือผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยประทับใจ นี่คือ stop หยุดไปเลย  แต ่

stop service อีกอย่างหนึ่งที่ป้านีน ามาใช้ก็คือ เราจะท าทุกอย่างให้มันจบในที่เดียว อย่างเช่นว่า ผู้ปกครองมา

ติดต่อ ที่หน้าเคาท์เตอร์นี่เขาอาจจะต้องไปติดต่อหลายที่ ทั้งงานหอพักบ้าง งานทุนบ้าง ซึ่งบางทีถ้าเราไม่เน้น  

one stop service เราก็ต้องบอกให้เขาไปติดต่อหลายที่เช่น ว่า หลังจากนี้คุณแม่ต้องไปติดต่อที่งานทุน คุณ

แม่ต้องขี่รถ ลอดอุโมงค์ไปติดต่อที่หอพักนะ แต่ส าหรับป้านี จะใช้วิธีการโทรติดต่อว่า เอาอย่างนี้ไหม เป็นอย่าง

นี้ ถ้าไปติดต่อทุนต้องเตรียมเอกสารบ้าง คือให้มันจบตรงนี้เลย ซึ่งการท างานที่ผ่านมาก็ได้รับค าชื่นชมจาก

ภายนอก มีคนหนึ่งที่ลูกเขาเรียนอยู่ที่นี่ บริการลูกและแม่ ท าโดยไม่ได้คิดอะไร ก็บริการไป แต่เขาประทับใจ 

จนเขาอยู่เมืองนอกก็ส่งของมาให้ การที่เราท าไปก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะตอบแทนอะไรมาให้ เราแต่เพียงท าหน้าที่

ให้ดีที่สุด  

 

 

 

การติดต่อทางโทรศัพท์ 

คุณศิริพร กุศลวงศ์ เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานอธิการบดี  
การรับสายโทรศัพท์ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน บางทีเราอาจจะก าลังยุ่ง เราก็ต้องพักมา

รับสายก่อน และรับสายด้วยน้ าเสียงที่ไพเราะ เป็นมิตร โดยส่วนตัวจะรับสายด้วยค าว่า  “สวัสดีเจ้า มีอะไรให้

ช่วยไหม หรือว่า ถามไปว่า ติดต่อเรื่องอะไร” แบบหวานๆ น้ าเสียงเพราะๆ ให้คนปลายสายรับรู้ถึงมิตรไมตรี 

ถ้าเราช่วยได้ก็ช่วย แต่ถ้ามีบางงานที่ช่วยไม่ได้ ก็จะแนะน าว่า ต้องไปติดต่อใคร หน่วยงานไหน ก็อาจจะโอน

สายไปให้  

คุณธารใจ ณ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  พ่ีแดงมาจะแบบโหด คือ โหดกับหน่วยงานภายใน เพราะบางทีก็ติดต่อมาแบบไม่รู้เรื่อง คือเราอธิบาย

ไปแล้ว บอกขั้นตอนไปแล้ว ก็ไม่ฟังตามขั้นตอน ก็บอกเราว่า รีบ ต้องการข้อมูล ขอเลยได้ไหม เราก็จะตอบ



กลับไปว่า ถ้าขอด้วยวาจาก็ได้แบบวาจานะ เพราะการขอข้อมูลอาจจะมีหลักฐานที่มาและที่ไป ให้น้องเมล

รายละเอียดที่ต้องการมาได้ไหม  เพราะข้อมูลของส านักงานสภาหน่วยงานต่างๆ จะขอมาโดยตรงไม่ได้  

ตามล าดับขั้นตอนต้องผ่านมาทาง ผอ. ด้วยซ้ า  อย่างเป็นทางการ อย่างเวลาติดต่อขออะไรมาจะผ่านพ่ีแดง

ไม่ได้ ต้องผ่านทาง ผอ. และส าเนาถึงพ่ีแดง พ่ีจะได้เตรียมการไปก่อน ที่เคยเจอปัญหาคือ การติดต่อของพ่ีส่วน

ใหญ่จะเป็นกรรมการสภา ซึ่งแต่ละท่านก็มีลักษณะนิสัย ไม่เหมือนกัน บางท่านก็อีโก้สูง บางท่านก็ง่ายๆ อะไร

ก็ได้ การจะโทรหาแต่ละท่านข้อมูลต้องพร้อม บางข้อมูลที่อาจจะไม่เกี่ยวข้อง ก็ต้องหาไว้ก่อน เผื่อท่านถาม 

เพราะบางทีการติดต่อที่ผิดพลาดนี่ท าให้เราเหมือนหมาตัวนึง ซึ่งบางทีก็รู้สึกน้อยใจมาก ว่าท าไมเราท าถึง

ขนาดนี้ เราท าเต็มทีแ่ต่ท่านยังมองไม่เห็น แต่โดนกลับว่า บางทีก็โดนกันหมด คนขบัรถก็โดน เราก็ต้อง

พยายามท าให้ดีที่สุด ต้องบริการให้ท่านพอใจ มากท่ีสุด ใช้ลูกล่อลูกชนกับผู้ใหญ่ เพราะแต่ละท่านก็ไม่

เหมือนกัน คือ เราไม่มีตัวแหน่ง เวลาจะติดต่อแต่ละท่าน บางทีต้องหายใจลึกๆ เราต้องรับไว้ไก่อน อะไรยังไงก็

ต้องรับไว้ก่อน ค่ะ อย่งาเดียว   

 เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีมีข้อมูลส าคัญมาก ก็จะต้องมีวิธีการในการอธิบายขั้นตอนในการ

ขอข้อมูลให้ผู้รับบริการเข้าใจว่า “เนื่องจากเป็นข้อมูลส าคัญ ควรจะมีการท าจดหมายอย่างเป็น

ทางการส่งมาเพ่ือเป็นหลักฐานซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากผู้อ านวยการส านักงานฯ ก่อน ซึ่งบาง

กรณีสามารถท าส าเนาส่งท่ีพี่แดงก่อนก็ได้ เพื่อพี่แดงจะได้จัดเตรียมข้อมูลรอไว้ หากผู้อ านวยการ

พิจารณาแล้วอนุมัติให้ด าเนินการได้ พ่ีแดงก็จะท าการส่งข้อมูลให้ทันที” กรณีท่ีต้องติดต่อกับ

คณะกรรมการสภาฯ เราต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อม บางข้อมูลอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องท่ีติดต่อ แต่ก็

ต้องเตรียมเผื่อไว้ เพราะหากมีค าถามก็จะสามารถตอบได้ทันที เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดก็จะเป็น

เร่ืองใหญ่มาก จนบางครั้งก็ท าให้เกิดความท้อแท้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องพยายามท าให้ดี

ท่ีสุด สิ่งส าคัญอีกอย่าง คือ ต้องเรียนรู้ลักษณะนิสัยของคณะกรรมการแต่ละท่าน เพื่อปรับวิธีการ

ประสานงานให้เหมาะสมกับแต่ละท่าน บางครั้งก็ต้องหายใจลึกๆ และรับค าไว้ก่อน  

คุณกรกนก ใจส่วย เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานอธิการบดี    

  ส่วนใหญ่จะเป็นการโทรมานัดหมาย จองรถ จองตั๋วเครื่องบิน เวลาเราจองตั๋วเครื่องบิน บางทีร้านก็จะ

ส่งเอกสารยืนยันการจองมา ไม่ตรงกับที่เราจอง คือก าหนดการไม่ตรงกับที่เราจอง ท่านที่เราจองตั๋วให้ก็จะโทร

กลับมาว่าเรา เราก็รับไป ค่ะ ๆ ไม่เป็นไรเราก็รับไป แล้วเราก็แก้ไขในส่วนที่เรารับผิดชอบ ที่มันผิดไป ครั้ง

ต่อไปก็พยายามท าให้ถูกต้อง รอบคอบกว่าเดิม การนัดหมายก็ต้องคอยเช็ค เพราะการนัดหมายทางโทรศัพท์

จะเพ้ียน จะเลื่อนหลายรอบ จองไว้ในระยะเวลา อาจจะ 1-3 วันนี้ แต่ไม่ได้คอนเฟิร์มวัน สมุดนัดนี่ลายหมด



เหมือนดาวอังคาร เทคนิคคือ ใช้วิธีการจด คอนเฟิร์ม หรือ งานจะมีพรุ่งนี้ วันนี้ก็มาดูอีกครั้ง ทบทวน 

รายละเอียดที่ต้องท า ต้องเตรียมการ การนัดหมายบางทีเวลาก็เพ้ียน เพราะนัดเวลาแล้ว แต่ทีมมาก่อน ทาง

อาหารที่เตรียมไว้ก็อาจจะยังไม่พร้อม บางทีเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้ว เช่น บอกว่าเอาสลัดลงก่อน แต่บางที

เขาก็ลืมเหมือนเรานี่แหละ มาหลังๆ นี่เพ่ือให้ไม่ผิดพลาด เราก็ต้องลงไปดูเองถึงท่ี  

 การประสานงานทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเร่ืองการจองรถ การจองตั๋วเครื่องบิน 

ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารบ้าง เราก็ต้องรับผิดไป แล้วก็แก้ไขในส่วนท่ีเรารับผิดชอบ 

โดยพยายามท าให้ถูกต้องและมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ส่วนการติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ ก็

มักเกดิข้อผิดพลาดจึงแก้ไขโดยการโทรศัพท์สอบถามวันท่ีนัดหมายอีกคร้ัง เพราะมีการเล่ือนเวลา

หลายคร้ัง มีเทคนิคคือ ใช้วิธีการจด ยืนยัน และหากมีงานวันพรุ่งนี้ วันนี้ก็ต้องตรวจสอบ ทบทวน

รายละเอียดท่ีต้องท า ต้องเตรียมอะไรบ้าง ส่วนการประสานงานเร่ืองการจัดเตรียมอาหาร ก็เกิด

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับล าดับการลงอาหารบนโต๊ะอาหาร จึงแก้ไขโดยการอยู่ประจ าโต๊ะอาหารทุก

ครั้ง   

คุณอัญญรัตน์ ไชยศิริ เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์  

  การติดต่อทางโทรศัพท์  เราจะเป็นคนกลางที่รับเรื่องมากกว่า ส่วนใหญ่จะไม่ใช่กิจของเราโดยตรง 

บางทีจะ เป็นการถามข้อมูล ก็ดูข้อมูล ถ้าใกล้ๆ ก็จะคอนเฟิร์ม ความเรียบร้อย ส่วนหน่วยงานภายนอกที่ต้อง

ติดต่อ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องมาประชุมหลักสูตร ซึ่งผู้ทรงฯ แต่ละท่านที่ได้ติดต่อประสานงาน

ต่างๆ ก็จะง่ายๆ ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ใกล้ๆ ถึงเลาลางานเราก็จะโทรไปคอนเฟิร์มรายละเอียดให้ หรือบางทีก็

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบกระทันหันมากจริงๆ หรือถ้ามีเรื่องไหนที่ต้องเน้นความชัดเจนก็ต้องเน้นการ

จดบันทึก วันเวลา สถานที่ จดเสร็จก็ถ่ายภาพลงไว้ในไลน์ หรือสมัยก่อนที่ยังไม่มีไลน์ ก็จะใช้วิธีการยื่นกระดาษ

ที่จดรายละเอียดไว้ให้ และต้องมีพยานรู้เห็นด้วย ว่า นี่ข้อมูลให้ไปแล้วนะ  คืออัญจะรับทุกเรื่อง เพราะส่วน

ใหญ่จะโทรมาที่ส านักงานแล้วเราเป็นคนรับเรื่อง เราก็จะรับแล้วส่งต่อเรื่องนั้นๆ ไป ส่วนใหญ่จะรู้ทุกเรื่อง แต่

จะจ าไม่ได้ว่า ใครรับเรื่องนี้ต่อจากเราไป เดี๋ยวนี้การส่งข้อมูลทางไลน์จะช่วยได้เยอะ คือช่วยกันดูข้อมูล เตือน

กันไปในตัว บางทีก็มีบ้างท่ีคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็จะมีเทคคนิคผีบ้าผีบอมาใช้บ้าง วางสายเสร็จ ยกมือไหว้โทรศัพท์ 

อย่าให้ได้เจออีกนะ ไม่งั้น อารมณ์ไม่ลง หรือบางทีคนที่ติดต่อมาเป็นผู้ชาย คุยกับผู้ชายในคณะด้วยกันเอง

อาจจะไม่รู้เรื่อง เขาก็จะขอเราคุยให้ นี่เป็นเทคคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ให้ผู้ชายคุยกับผู้หญิง ให้ผู้หญิงคุยกับผู้ชาย

จะเข้าใจง่ายกว่า เช่นการติดต่อหน่วยงานราชการ ต้องเจอคุณป้าแก่ อารมณ์เพ้ียว ต้องติดต่อแบบมีขั้นตอน 1 



2 3 คือจริงๆ  เจ้านายเขาได้คุยกันแล้ว เราแค่โทรไปคอนเฟิร์ม คนรับสายก็จะบอกว่า เรื่องมาเม่ือไหร่ ยังไง 

เราก็ เอ๊ะ... เล่าใหม่อีกละ ค่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ ให้ อ.ไก่คุยบ้าง สลับเพศคุย 

 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ การติดต่อส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูล การยืนยัน

วันประชุม หากมีรายละเอียดเยอะก็จะใช้วิธีการจดบันทึก วันเวลา สถานท่ี ไว้ในกระดาษและส่ง

ให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยควรมีพยานรู้เห็นว่าได้ส่งข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ก็จะ

ถ่ายภาพส่งทางไลน์กลุ่ม ซึ่งช่วยในการติดตามได้ด้วยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ส่วนการ

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกก็เป็นการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ การยืนยันการนัดหมาย ให้

รายละเอียดการประชุม หรือการติดต่อกับหน่วยงานราชการซึ่งอาจใช้เทคนิคหากต้องติดต่อกับ

ผู้ชายก็ให้ผู้หญงิเป็นคนติดต่อ หากต้องการติดต่อกับผู้หญิงก็ให้ผู้ชายเป็นคนติดต่อ เพราะการสลับ

เพศคุยช่วยลดความรุนแรงในการสนทนาได้เป็นอย่างดี    

คุณอรรถวิทย์ สุจินตวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจ าสถานีวิทยุกระจายเสียง   

  อันดับแรกเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์จะยิ้มก่อน เมื่อเรายิ้มเสียงที่ออกไปก็จะเป็นมิตรกับทุกคน ใครจะ

โทรมาไม่ส าคัญยิ้มไว้ก่อน รับเสร็จก็แนะน าชื่อ นามสกุล ชื่อสถานที่ที่เราอยู่ เผื่อว่าเขาโทรมาจะได้รู้ว่า เขาโทร

มาถูกที่ไหม เช่น สวัสดีคับสถานีวิทยุ... อรรถวิทย์รับสาย อย่างบางทีรับสายเสร็จเขาก็บอกว่า พี่ว่านะ ... เราก็

จะตอบกลับไปว่า พ่ีว่าอย่างไรเหรือ ถ้าเป็นเรื่องที่ส าคัญ ขอส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์มาเป็นหลักฐานการ

ท างานด้วย  เพราะถ้าเป็นเรื่องส าคัญจะไม่รับติดต่อทางโทรศัพ์เด็ดขาด เช่น เรื่องที่มีการนัดหมาย นัดวันเวลา

ออกอากาศ พานักศึกษามาดูงาน จะท าทุกอย่างต้องมีหลักฐาน หรือว่าอาจจะฝากถึงคนนั้นคนนี้ จะบันทึกลง

ปฏิทินส่วนตัว ก็แจ้งคนท่ีเกี่ยวข้อง จดบันทึกลงกระดานที่ทุกคนมองเห็นได้ เพราะเตือนความจ าเกี่ยวกับการ

ประชุมต่างๆ จะมีรายละเอียดทุกอย่างจดไว้หมดเลย ส่วนการติดต่อหน่วยงานข้างนอก เราก็ต้องยิ้มไว้ก่อน 

ก่อนที่จะกดเบอร์เพราะเราติดต่อเขาไป เราไม่รู้ว่าเขาก าลังยุ่งอยู่หรือเปล่า ถ้าเกิดเขาสวนกลับมาว่า แบบไม่

เป็นมิตร น้ าเสียงไม่ดี เราก็จะยิ้มสู้ แล้วบอกว่า ไม่เป็นไร เดี๋ยวโอกาสหน้าจะติดต่อมาใหม่ หน่วยงานภายในไม่

ค่อยมีปัญหา ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก อีกอย่างคือการติดต่อสื่อสารแบบวุ่นวาย หรือ

โอนกันไปทั่ว  ไม่รู้เรื่อง บางทีถ้ามีคนติดต่อมาท่ีเราเราก็จะดูว่าเรื่องนั้นใครควรเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น ถ้าเป็นเรื่อง

ที่เก่ียวกับส านักงานอธิการบดี ก็โอนไป หรือถ้าต้องเป็นเรื่องที่คณบดีต้องตัดสินใจก็โอนขึ้นไปท่ีคณะ  เทคนิค

คือยิ้มอย่างเดียว แต่ถ้าเกิดจะสวนกลับก็จะเป็นค าที่นุ่มๆ แต่ว่าถ้าเขาคิดได้ ก็จะเอ...ว่าเรารึเปล่านะ แต่กว่าจะ

คิดได้กอ็าจจะอีกนาน เเต่เคยมีประสบการณ์ตอนท างานอยู่ที่ส านักผลิตสื่อฯ คือมีอาจารย์ท่านหนึ่งโทรมา เป็น

คนเจ้ายศเจ้าอย่าง ประมาณว่าเราเป็นขี้ข้า เลย เราเลยบอกไปว่า อาจารย์ครับ ถ้าอาจารย์ไม่สงบอารณ์ที่แรง



ขนาดนี้ เราไม่สามารถคุยภาษาคนด้วยกันรู้เรื่องได ้เพราะผมเป็นคน เขาก็แว้ดๆ กลับมาว่า รู้ไหมว่าฉันเป็น

เพ่ือนกับ ผอเธอนะ เธอเป็นใคร เราก็ตอบว่า อ๋อ.. หนูเป็นพนักงานในนี้แหละ แต่หนูอาจจะมีวัยวุฒิและ

คุณวุฒิไม่เท่าอาจารย์ แต่หนูมีอีคิวที่จะสงบสติอารมณ์ได้  แล้วเรื่องราวที่จะติดต่อกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ส าคัญ  

เขาก็เลยตอบกลับมาว่าด้วยน้ าเสียงไม่ค่อยดีเหมือนเดิมว่า...ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะติดต่อเธอไปเอง  เห็นไหม

เดี๋ยวเขาก็จะแพ้ภัยตัวเอง 

 อันดับแรกเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์จะยิ้มก่อน เมื่อเรายิ้มเสียงท่ีออกไปก็จะเป็นมิตรกับทุก

คน ใครจะโทรมาไม่ส าคัญยิ้มไว้ก่อน รับเสร็จก็แนะน าชื่อ นามสกุล ชื่อสถานท่ีท่ีเราอยู่ เผื่อว่าเขา

โทรมาจะได้รู้ว่า เขาโทรมาถูกท่ีไหม เช่น สวัสดีคับสถานีวิทยุ... อรรถวิทย์รับสาย หากเป็นเร่ือง

ส าคัญก็จะขอให้ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์มาเพ่ือเป็นหลักฐานในการท างานด้วย เช่น การนัด

หมาย/นัดวันเวลาในการออกอากาศ การน านักศึกษามาศึกษาดูงาน เมื่อได้รายละเอียดข้อมูล

เรียบร้อยแล้วก็จะบันทึกลงปฏิทินส่วนตัว และแจ้งผู้เกี่ยวข้องรวมท้ังลงบันทึกรายละเอียดการ

ประชุมลงกระดานให้ทุกคนเห็นได้ชัดเจน ส่วนการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเราก็ต้องยิ้มก่อน

จะกดเบอร์โทรฯ เหมือนกัน ซึ่งเราก็ไม่ทราบหรอกว่าอีกฝั่งหนึ่งจะยุ่งอยุ่หรือไม่ หากเขาพูดแบบไม่

เป็นมิตรกลับมา เราก็จะยิ้มสู้ไว้แล้วบอกว่า ไม่เป็นไร โอกาสหน้าจะติดต่อกลับมาใหม่ หากมีการ

ติดต่อมาผิดหน่วยงานซึ่งต้องมีการโอนสายโทรศัพท์ เราก็จะท าการโอนสายให้กับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง ซึ่งเทคนิคที่ส าคัญคือ ย้ิมไว้ 

คุณจันทร์ฉาย พรมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารการเงิน  

  ก็คิดเหมือนกันว่าแม้จะไม่เห็นหน้ากัน แต่น้ าเสียงสามารถบ่งบอกได้ว่า คนใช้บริการเรา หรือคน

ให้บริการเราอยู่ในภาวะอารมณ์ประมาณไหน แม้จะไม่เห็นหน้า แต่ส าเนียงที่เราพูดออกไป น้ าเสียงจะบ่งบอก

อารมณ์ได้เลย บางทีมีเหมือนกันนะ ต้องนับ 1 – 10 บางทีต้องเดินออกไปข้างหลัง บอกให้รอแบบนึง แล้วพัก

ถอนหายใจก่อน แล้วกลับมาคุยโทรศัพท์ใหม่ ซึ่งอยู่ตรงหน้าเคานเ์ตอร์นี่จะโดนรับสายบ่อย ก็จะเน้นการ

ให้บริการ one stop service เหมือนกัน มีอะไรเราจะประสานให้ เดี๋ยวจะโทรกลับ ขอเบอร์ติดต่อไว้ เพราะ

บางครั้งการตอบค าถามที่เขาขอมา มันอาจจะไม่ได้จบตรงที่เรา อาจจะต้องเป็นผู้อ่ืนที่ต้องมาให้ข้อมูล เราก็จะ

รับเรื่องไว้แล้ว โทรกลับ ซึ่งที่ป้านียึดปฏิบัติมาตลอดคือ จะต้องท าให้จบภายในวันนั้น ไม่มีการข้ามวัน แม้จะได้

เรื่องเป็นผลทางบวก ทางลบก็ตาม ต้องโทรไปแจ้งให้เขาทราบ ยกตัวอย่างคือ มีผู้ปกครองมาจากภาคใต้ ต้อง

ขอรับเอกสารส าหรับการเบิกจ่ายของบุตร อีก  3 วันจะหมดก าหนด วันนั้นต้องรีบส่งใบเสร็จพร้อมเอกสารไป



ให้ที่ยะลา ป้านีก็ส่งเอกสารไปให้ โดยใช้ทุนส่วนตัว 20 30 บาท ก็ไม่เป็นไร ส่งเอกสารไปให้เขาทันเวลา เราก็

สบายใจเมื่องานส าเร็จ ซึ่งจริงๆ แล้วงานที่เก่ียวกับนักศึกษาไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของป้านีเพราะงานป้านี

เป็นการรับ ส่ง เงินภายใน แต่บังเอิญตอนเขาติดต่อมาป้านีรับเรื่องพอดี ก็เลยได้ช่วยประสานให้ สิ่งหนึ่งที่ป้านี

ท าตลอดคือ ป้านีจะไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ถ้าป้านีท าได้ตอนนั้น ป้านีจะท าเลยทันที ถ้าไม่ยุ่งมาก จะท าเลย 

เพราะถ้าเราท าจบเป็นงานๆ เราก็จะได้ไม่ต้องมาจดบันทึกว่าต้องท าอะไรอีกแล้ว ก็จะได้เก็บงานเก็บเอกสาร

เป็นงานๆ ไปเลย  

ก็คิดเหมือนกันว่าแม้จะไม่เห็นหน้ากัน แต่น้ าเสียงสามารถบ่งบอกได้ว่า คนใช้บริการเรา 

หรือคนให้บริการเราอยู่ในภาวะอารมณ์ประมาณไหน แม้จะไม่เห็นหน้า แต่ส าเนียงท่ีเราพูดออกไป 

น้ าเสียงจะบ่งบอกอารมณ์ได้เลย มีบ้างเหมือนกันนะ ต้องนับ 1 – 10 บางทีต้องเดินออกไปข้าง

หลัง บอกให้รอแบบนึง แล้วพักถอนหายใจก่อน แล้วกลับมาคุยโทรศัพท์ใหม่ ซึ่งอยู่ตรงหน้า

เคาน์เตอร์นี่จะต้องรับสายบ่อย ก็จะเน้นการให้บริการ one stop service เหมือนกัน มีอะไรเรา

จะประสานให้ เดี๋ยวจะโทรกลับ ขอเบอร์ติดต่อไว้ เพราะบางครั้งการตอบค าถามท่ีเขาขอมา มัน

อาจจะไม่ได้จบตรงท่ีเรา อาจจะต้องเป็นผู้อื่นท่ีต้องมาให้ข้อมูล เราก็จะรับเร่ืองไว้แล้ว โทรกลับ ซึ่ง

ท่ีป้านียึดปฏิบัติมาตลอดคือ จะต้องท าให้จบภายในวันนั้น ไม่มีการข้ามวัน แม้จะได้เร่ืองเป็นผล

ทางบวก ทางลบก็ตาม ต้องโทรไปแจ้งให้เขาทราบ ยกตัวอย่างคือ มีผู้ปกครองมาจากภาคใต้ ต้อง

ขอรับเอกสารส าหรับการเบิกจ่ายของบุตร อีก  3 วันจะหมดก าหนด วันนั้นต้องรีบส่งใบเสร็จ

พร้อมเอกสารไปให้ท่ียะลา ป้านีก็ส่งเอกสารไปให้ โดยใช้ทุนส่วนตัว 20 30 บาท ก็ไม่เป็นไร ส่ง

เอกสารไปให้เขาทันเวลา เราก็สบายใจเมื่องานส าเร็จ ซึ่งจริงๆ แล้วงานท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไม่ได้อยู่

ในความรับผิดชอบของป้านีเพราะงานป้านีเป็นการรับ ส่ง เงินภายใน แต่บังเอิญตอนเขาติดต่อ

มาป้านีรับเรื่องพอดี ก็เลยได้ช่วยประสานให้ สิ่งหนึ่งท่ีป้านีท าตลอดคือ ป้านีจะไม่

ผลัดวันประกันพรุ่ง ถ้าป้านีท าได้ตอนนั้น ป้านีจะท าเลยทันที ถ้าไม่ยุ่งมาก จะท าเลย เพราะถ้าเรา

ท าจบเป็นงานๆ เราก็จะได้ไม่ต้องมาจดบันทึกว่าต้องท าอะไรอีกแล้ว ก็จะได้เก็บงานเก็บเอกสาร

เป็นงานๆ ไปเลย 

 

 



สรุปประเด็นความรู้ เทคนิคการติดต่อประสานงาน 
การติดต่อด้วยตนเอง 

1. เมื่อมีคนมาติดต่องานให้รีบเข้าไปสวัสดี ทักทาย ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้วยมิตรไมตรี (พูดจาไพเราะ
อ่อนหวาน มือไม้อ่อน อ่อนน้อมถ่อมตน มีใจพร้อมให้บริการ)    

2. สอบถามความต้องการของผู้มาติดต่อด้วยท่าทางกระตือรือล้น พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ 
3. ให้บริการด้วยความเป็นมิตร อ านวยความสะดวกสิ่งที่ผู้มาติดต่อต้องการความช่วยเหลือ 
4. กรณีท่ีผู้มาติดต่อต้องการพบกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่านอื่น ผู้ให้บริการควรรับเรื่องไว้ โดยข้อ

รายละเอียดผู้มาติดต่อ ได้แก่ ชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพท์ เพ่ือให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 
หรือหากเป็นเรื่องส าคัญหรือเร่งด่วน ก็อาจให้หมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่แก่ผู้มา
ติดต่อ 

5. เมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบริการ เราควรให้ค าแนะน าถึงวิธีการหรือข้ันตอนในการขอข้อมูลหรือขอใช้
บริการของหน่วยงานตนเองหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผู้มาติดต่อจะสามารถเข้ารับบริการได้
อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วขึ้น 

6. ผู้ให้บริการควรมีสติ และควบคุมอารมณ์ของตนเอง เพ่ือสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการตาม
ลักษณะของผู้รับมาติดต่อ ให้เกิดความประทับใจมากที่สุด 

7. ให้บริการแบบ One Stop Service คือ บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้หา
ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่ที่ผู้มาติดต่อเอง โดยผู้มาติดต่อไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงาน
อ่ืนๆ อีก ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อได้เป็นอย่าง
ดี  

 
การติดต่อทางโทรศัพท์ 

1. เมื่อเสียงโทรศัพท์ดังจะต้องละจากงานที่ท าอยู่แล้วรับโทรศัพท์ก่อน    
2. ต้องยิ้มก่อนรับสายโทรศัพท์ทุกครั้ง  
3. รับสายโทรศัพท์ด้วยน้ าเสียงที่ไพเราะ เป็นมิตร สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  
4. รับโทรศัพท์พร้อมแนะน าชื่อ นามสกุล ชื่อสถานที่ที่เราอยู่ เพ่ือให้ผู้โทรมาทราบว่าโทรมาถูกที่หรือไม่  
5. สอบถามผู้โทรมาติดต่อถึงสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือเรื่องที่ต้องการติดต่อ ด้วยน้ าเสียงเป็นมิตร 

ให้คนปลายสายรับรู้ถึงมิตรไมตรี หากเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถตอบค าถามหรือไม่สามารถช่วยเหลือได้ 
ก็ควรหาทางออกโดยอาจจะแนะน าว่า ต้องไปติดต่อใคร หน่วยงานไหน และเพ่ืออ านวยความสะดวก
ก็อาจจะโอนสายไปยังหน่วยงานที่ต้องการ 

6. ในกรณีท่ีมีผู้โทรมาติดต่อขอนัดหมายหรือฝากข้อความถึงบุคคลอื่น จะต้องท าการจดบันทึกข้อความ 
หรือรายละเอียดไว้ ดังนี้ “ถึงใคร” “ข้อความ” “ชื่อผู้ฝากข้อความ/ติดต่อกลับ” “วัน เวลาที่รับฝาก
ข้อความ” และส่งข้อมูลที่ได้รับไว้แก่ผู้เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรืออาจถ่ายรูปกระดาษบันทึกส่งไปทาง 
LINE เพ่ือความรวดเร็ว 



7. ในกรณีที่ผู้โทรมาติดต่อ ต้องการเพียงค าตอบหรือข้อมูล ผู้รับโทรศัพท์อาจเป็นผู้ประสานงานกับ
เจ้าของเรื่อง และแจ้งรายละเอียดกลับไปยังผู้โทรมาติดต่อด้วยตนเอง  

8. กรณีท่ีมีผู้โทรมาแล้วพูดจาไม่ดี หรือสื่อสารกันไม่เข้าใจ ผู้รับโทรศัพท์ต้องใช้ความอดทนในการสนทนา 
โดยอาจจะขอให้รอสายสักครู่ และตั้งสติก่อนแล้วกลับไปรับสายสนทนาอีกครั้ง  

9. ให้บริการแบบ one stop service คือ บริการที่เดียวให้เสร็จ สอบถามความต้องการของผู้โทรมา 
หากไม่สามารถให้ข้อมูลได้ในขณะนั้น ผู้รับสายควรขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ จากนั้นจึง
ประสานงานหรือหาข้อมูลให้ครบถ้วนและติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลด้วยตนเอง 

10. บางกรณีหากรับสายแล้วพบว่าการสนทนาไม่ราบรื่น อาจใช้วิธีการเปลี่ยนผู้สนทนาเป็นเพศตรงข้าม
กับผู้ติดต่อมา ซึ่งอาจช่วยให้การสนทนาราบรื่นขึ้น 

11. หากมีผู้โทรมาติดต่อต้องการนัดหมายการประชุมที่ส าคัญ ติดต่อขอใช้สถานที่ หรือขอข้อมูลที่มี

ความส าคัญ ผู้รับสายควรจดบันทึกข้อมูล ชื่อผู้ติดต่อ ข้อมูลอย่างย่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ 

เพ่ือแจ้งให้กับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องรับทราบล่วงหน้า และควรขอให้โทรมา ส่งอีเมลหรือจดหมาย

ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนเพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันแก่หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง  


