
Common Sense in Healthcare Business

สร้างความสุข สนุกสนาน

กับงานบริการด้านสาธารณสุข

วาทิต ตมะวิโมกษ์



ตกผลึกทางความคิด

Thought process



สามัญส านึก :  Common Sense

การกระท าที่เรียบง่าย

แต่สมเหตุสมผล



คนเก่งคือคนที่ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

Back to Basic

Keep It Simple

“KISS” Model”



ค้นหาความต้องการที่แท้จรงิ

Find out expectations

การเปลี่ยนบทบาท : Role Play

เอาใจเขามาใส่ใจเรา : Pretend to be a 

person you would like to know his/her 

expectations

วิธีการใช้ Common Sense



ค้นหาความต้องการของผู้
มีสว่นร่วม ด้วยการเอาใจ

เขามาใสใ่จเรา

นกึถึงประสบการณ์ของ
ตวัเองหรือตวัอยา่ง
ตา่งๆที่เคยเห็น

ใช้ความเรียบ
ง่าย

กระบวนการวิเคราะห์ 
สูก่ารตดัสินใจ

น าสิ่งท่ีเลือกสูก่ารปฏิบตัิ

Common Sense Process



เตรียมพร้อมก่อนใช้สามัญส านึก

Prepare to practice CS

ค้นหาจุดยืน

ของตัวเอง

Search for 

own 

position



• เราขายอะไร

• คุณภาพของสิ่งที่เราขายคืออะไร วัดได้อย่างไร

• เรารับงานมาจากแผนกไหน

• เราส่งต่องานของเราให้กับแผนกไหน



ผู้ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร

Stakeholders

เราท างานเพื่อใคร



ผู้ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
Stakeholders

• ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ : Shareholders/Owner(s)

• คู่ค้า/ลูกค้า/ผู้บรโิภค : Customers/Consumers/End 

Users

• พนักงาน : Employees

• พันธมิตรทางธุรกิจ : Suppliers

• ชุมชน/สังคม : Society/Community



Healthcare คืองานบริการ
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ระดับของการบริการ  

=
ระดับของการให้

การบริการ

การบริการที่ได้รับ

มาตราฐานการ
บริการที่คาดหวัง



1. ได้รับการบริการที่เป็นไปตามความคาดหมาย

2. ได้รับการบริการที่ดีกว่าที่คาดหมาย

3. ได้รับประสพการณ์ท่ีไม่เคยได้รับมาก่อน

4. ผู้ให้บริการใช้วิธีการที่แปลกจากคนอื่น ท าให้
เราจดจ าเขาได้

5. สวัสด-ียิ้ม-ขอบคุณ

6. มีอะไรให้ช่วย-ยิ้ม-เข้าใจและด าเนิน
กระบวนการต่อได้หรือไม่

ประทับใจ หมายความว่าอย่างไร



วัดคุณภาพของการบริการด้วยอะไร



SERVICE QUALITY INDEX (SQI)

1. ความรวดเร็ว

2. ความถกูต้อง

3. ความสะดวกสบาย

4. อัธยาศัยของผู้ให้บริการ

ไมว่า่คณุจะขายอะไร  การใหบ้รกิารจะสรา้งความ

ไดเ้ปรยีบเชงิธรุกจิทีง่า่ยและไมต่อ้งลงทนุมาก

จะวัดคณุภาพของการบรกิารขึน้อยูก่บั 4 ปัจจัย



จิตบริการ (Service Mind)

การมีจติบริการ คือ
• การเป็นผู้ที่ชอบให้ความช่วยเหลือ  
• มีความสุขในการสร้างความประทบัใจให้ลูกค้า 
• ท าให้ลูกค้าได้รับความทรงจ าที่ด ีๆ 
• ท าให้ระลึกถึง และยิม้ได้ตลอดเวลา เมื่อคิดถึงเรา





สร้างความสุขในการท างาน 



พฤติกรรม คือสิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราท า

นิสัย คือพฤติกรรมที่เราท าเป็นประจ า

ทัศนคติ คือข้อสรุปของตัวเรา

กระบวนทัศน์คือ กรอบของสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่มีอิทธิพลต่อ การกระท า แนวความคิด และ

วิธีการตัดสินใจ

แข่งขันกับตัวเอง

Compete with oneself



ชีวิตด้านที่สาม

We live three lives

• ชีวิตส่วนตัว : Private Life คือชีวิตในครอบครัว

• ชีวิตในสังคม : Public Life คือชีวิตการเรียน การ

ท างาน

• ชีวิตลับ : Secret Lifeคือชีวิตที่ตัวเองอยากเป็น



มองโลกในแง่ดี และ ให้โอกาสคนทุกระดับ

Positive thinking, positive attitude and 

allow 2nd and 3rd chance to people at 

all levels





คิดออกนอกกระบวนทศัน์ Paradigm
Paradigm กระบวนทัศน์คือ กรอบของสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การกระท า แนวความคิด และวิธีการตัดสินใจ



สร้างทัศนคตดิ้านบวก

• เข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของผู้อื่น (ลูกค้า) 

• เรียนรู้และรับรู้ความรู้สึก และอารมณ์ตนเอง EQ 

• น าเสนอส่ิงที่ได้รับผลประโยชนร์่วมกัน win-win

• หลีกเลี่ยงค าว่า “ไม่” กับลูกค้า

• ไม่มีค าว่าปัญหาหรืออุปสรรค

• ให้ก าลังใจ เพื่อสร้างพลังให้ตนเอง



ฝึกวิธีการสื่อสารเชิงบวก

• ใช้จุดเด่นเป็นตัวน า

• ใช้ความต้องการที่แท้จริง จาก การเปลี่ยน

บทบาท

• ใช้ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวเสริม



สร้างทีมงาน และสนับสนุนการท างานเป็นทีม



Teamwork หมายถึง

1 + 1 =

1 + 1 + 1 =

หมายความวา่อยา่งไร
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สมาชิกในทีมงาน



Personal Happiness Index (PHI)
ดัชนีความสุขของตนเอง

สร้างตัวชี้วัดเพื่อค านวณ ดัชนีของตนเอง แยกเป็น สามปัจจัยหลัก

1. Sufficient Economy รายได้ และรายจ่ายเพื่อดูแลตัวเอง และ

ครอบครัว

2. Human Well-Being สุขภาพของตนเอง

3. Social and Environmental Contributions โอกาสที่ได้

ช่วยเหลือ สังคม และสิ่งแวดล้อม



Stress-Free Management Process

การบริหารงานที่จะไม่สร้างความเครยีดให้กบัตนเอง

1. รู้จุดยืนของตนเอง

2. รู้จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันาของตนเอง

3. รู้จัก ผู้ได้รับผลประโยชน์จากองค์กรที่แท้จริง 

(Stakeholders)

4. ฝึกใช้วิธีการเปลี่ยนบทบาท (Role Play)

5. ฝึกคิด 360 องศา

6. กระจายความเครียดให้ลูกน้อง



Stress-Free Management Process

การบริหารงานที่จะไม่สร้างความเครยีดให้กบัตนเอง

7.      ท าเรื่องยากให้เป็นเรือ่งง่าย และสนุกในการปฏิบัติ

8.      มองโลกในแง่ดี

9.      ถ้าไม่สามารถ ตอบว่า “No” ให้ฝึกใช้ “Yes, But”

10.    ฝึกวิธีการส่ือสารเชิงบวก

11.    เริ่มประชุมหรือการนัดหมาย ตรงเวลา และเลิกก่อนเวลา

12.    ใช้ระบบ 80:20 ช่วยในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ



ข้อเตือนใจในการท างาน

• ใช้หลักเหตุและผล เพื่อค้นหาและท าความเข้าใจ

• มอง และคิดเชิงบวก

• ท าตัวเป็นน้ าครึ่งแก้วตลอดเวลา

• เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

• ท างานเหมือน นาฬิกา









“หนึ่งในงานที่ให้ทั้งผลตอบแทนที่เป็นเงิน

และให้บุญกับพนักงานและครอบครัว

คืองานการให้บริการด้านสาธารณสุข

ผู้มีบุญเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ท างานประภทนี”้

ครูวาทติ



watit3113@gmail.com
Line ID : watit3113

Mobile Phone: 081 846 0567


