ถอดบทเรี ยน แผนงานคุณธรรม
วัฒนธรรมการบริการ
ฝ่ ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงาน/โครงการ
วัฒนธรรมการบริการ (Service Culture)
ด้ านการบริการที่มีอัตลักษณ์ เฉพาะของพนักงาน iBank
วัตถุประสงค์ ของแผนงาน/โครงการ
1. เพื่อภาพลักษณ์ที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะของ iBank
2. ให้ บริ การที่เป็ นเลิศ ด้ วยความซื่อสัตย์ ถูกต้ อง ตามหลักชะรี อะฮ์
3. เพื่อปลูกฝั งความคิด/ปรับทัศนคติพนักงาน /ฝึ กฝนพัฒนาตนเองปฏิบตั ิอยู่เนืองนิตย์เป็ นทีมเดียวกัน

ปั ญหาที่อยากแก้ ไข
ด้ านการบริ การที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะของพนักงาน iBank

ปั ญหาที่ฝ่ายงานพบและต้ องการแก้ ไข
การเพิก เฉยของพนัก งาน ไม่ก ล่า วทัก ทาย ไม่ยิ ม้ แย้ ม แจ่ม ใสในการบริ ก ารลูกค้ า และพนัก งานด้ ว ยกัน ซึ่ ง ส่ว นหนึ่ง
อาจมาจากที่พนักงานมีความคุ้นเคย สนิทสนม กับลูกค้ าเดิมอยู่แล้ ว และระหว่างพนักงานด้ วยกันมีควา มเคยชิน ทาให้ ลืม
ตะหนักเรื่ องนีไ้ ป

พฤติกรรมที่ไม่ พงึ ประสงค์

สาเหตุ

1. เพิกเฉยไม่กล่าวทักทายยิ ้มแย้ มให้ ลกู ค้ า/ไม่มีจิตสานึกให้ บริ การ 1. ไม่มีการอบรม/ปลูกจิตสานึก และติดตามผลเพื่อฝึ กฝน
คิดว่าไม่ใช่หน้ าที่ความรับผิดชอบ
จิตใจให้ เป็ นกิจ อย่างสม่าเสมอ (ตามหลักชะรี อะฮ์)
2. ไม่มีน ้าใจ/ไม่ให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน

2. ขาดความรักใคร่กลมเกลียวในหน่วยงาน

3. ไม่มีวินยั (ด้ านการแต่งกาย)

3. ขาดจิตสานึกละเลยการปฏิบตั ิตามระเบียบ

4. ไม่มีความเคารพผู้บงั คับบัญชา

4. มีความเชื่อมัน่ ในตนเองสูง

แนวทางปฏิบัติ
คุณธรรมหลัก

ผู้บริหาร

ผู้ปฏิบัตงิ าน

ปฏิบตั ิเพื่อเป็ นต้ นแบบให้ กบั ลูกน้ อง/
ปลูกจิตสานึก

นาแบบอย่างมาปฏิบตั ิ

สร้ างสรรค์

กากับดูแล/ฝึ กฝนผู้ปฏิบตั ิงานให้ ปฏิบตั ิ
เป็ นกิจวัตร

ฝึ กฝนการสร้ างสรรค์ งานบริ ก ารให้ เป็ นกิจวัตร เช่นการยิ ม้
ขณะพูดคุย/สร้ างความสัมพันธ์กนั เอง/พูดจาสุภาพ

ร่วมมือกัน

สร้ างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

ปรับทัศนคติการทางาน/การอยู่ร่วมกัน/ทางานเป็ นทีม

รับผิดชอบ

วางแผนการทางาน/
แก้ ไขปั ญหาอย่างเร่งด่วน

ฝึ กฝนและปฏิบตั ิอย่างเป็ นกิจวัตร

ซื่อสัตย์

ด้ านอัตลักษณ์ เฉพาะของพนักงาน iBank
3 อย่ างความสาเร็จ ที่ทกุ คนต้ องกระทาสม่าเสมอ
1. การกล่าวทักทาย

พนักงานทุกคน กล่าวทักทายลูกค้ า/พนักงานด้ วยกัน ทุกครัง้ ที่พบหรื อให้ บริการ
ปฏิบตั ิอย่างเนืองนิตย์ และยิ ้มแย้ มแจ่มใสในการบริการ
(คากล่าวสลาม/หรื อสวัสดี)

2. การสลาม (การกระทา)

พนักงานทุกคน สลาม หรื อยกมือไหว้ ทุกครัง้ ที่พบหรื อให้ บริการ
ช่วงวิกฤตโควิด ให้ ยกมือสลาม.....ประกอบคากล่าว

3. แบบฟอร์ ม/การแต่งกาย

พนักงานทุกคน แต่งกายสวมใส่แบบฟอร์ ม ถูกต้ อง สวยงาม
เป็ นไปตามระเบียบที่กาหนดของแต่ละวัน

กระบวนการพัฒนา (How to)
1. ทาความเข้ าใจกับพนักงานของเรา ให้ มีความตระหนัก และเห็นถึงความสาคัญเกี่ยวกับการบริ การที่เป็ นเลิศ
2. จุดเริ่ มต้ นความสาเร็จ คือ ผู้บริ หาร ผู้จดั การ จะต้ องเป็ นต้ นแบบ ในการนาการเปลี่ยนแปลง
3. แจ้ งพนักงาน น้ อง ๆ ทุกคน นาอัตลักษณ์เฉพาะของพนักงาน iBank คือการกล่าวสลาม ด้ วยวาจา และการสลามด้ วยมือ
ปฏิบตั ิด้วยการกล่าวทักทายลูกค้ าทุกครัง้ ที่พบหรื อให้ บริ การ และสาหรับพนักงานด้ วยกัน ให้ สลามทุกครัง้ ในตอนเช้ า
4. ให้ ฝึกฝนตนเอง เพื่อให้ เป็ นกิจนิสยั และให้ ประเมินตนเองในการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ผลที่ได้ รับหลังเสร็จสิ ้นโครงการ
-

พนักงานมีการตระหนักในการบริ การเพิ่มมากขึ ้น
มีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ ้น ทังด้
้ านการบริ การลูกค้ า การกล่าวทักทาย ต่อลูกค้ าและพนักงานด้ วยกัน
ภาพลักษณ์ที่ได้ รับในการบริ การที่ดีเลิศ
การมีอตั ลักษณ์เฉพาะของ iBank
ก่อให้ เกิดความร่วมมือ สามัคคี ระหว่างเพื่อนพนักงานด้ วยกัน

บทสรุ ปการถอดบทเรี ยน
องค์ความรู้หรื อบทเรี ยนที่ได้ รับ (Lesson Learned)
-

ความตระหนักในการบริ การที่เป็ นเลิศ จะต้ องปฏิบตั ิทกุ ครัง้ สม่าเสมอ ต่อเนื่อง
ด้ านการบริ การลูกค้ า ปฏิบตั ิอย่างไรควรกล่าวทักทายอย่างไร ต่อลูกค้ าและพนักงานด้ วยกัน
ตระหนักสิ่งที่ตนปฏิบตั ิ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีเลิศ ของธนาคาร
ปฏิบตั ิตามระเบียบของธนาคารอย่างเคร่งครัด
การพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพตนเอง

บทสรุ ปการถอดบทเรี ยน
ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
หัวข้ อ
ปรับปรุงแก้ ไขจุดบกพร่องในการ
ปฏิบตั งิ าน
การยกระดับคุณภาพการบริการ
ที่เป็ นเลิศ

ปั ญหา/อุปสรรค/จุดบกพร่ องที่พบ

แนวทางแก้ ไข

ตามที่ฝ่ายพศต. ได้ จดั ทาแผนงานธนาคารคุณ ธรรม - กาหนดวิธีการ Monitor ควบคุม ติดตาม
ในปี 2563 เกี่ยวกับด้ านการบริ การลูกค้ า และมีการ ไม่ให้ เกิดปัญหา
วัด ความพึ ง พอใจของลูก ค้ า หลัง จากที่ พ นัก งาน - สร้ าง Dialog ต้ นแบบ รูปแบบ เป็ นมาตรฐาน
ให้ บริ การแล้ ว โดยจะให้ ลูกค้ า Scan QR Code ที่ถกู ต้ อง
ตอบแบบสอบถามในการบริการ และผลการประเมิน ** สาหรับลูกค้ ามุสลิม
ของลูกค้ าจะ pop-up มาที่ฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ผล
** สาหรับลูกค้ า Non มุสลิม
- จัดทา Role play กับพนักงานทุกคน
ประเด็นปัญหาที่พบ
พนักงานปฏิบตั อิ ย่างไรในการพบปะลูกค้ า
** ด้ านผู้ปฏิบตั งิ าน
ผู้ปฏิบตั งิ าน - ไม่ตระหนักข้ อปฏิบตั ิ สิ่งที่ต้องทา - ประชุมชี ้แจงให้ ศนู ย์นาไปแก้ ไข
ไม่นาไปใช้ อย่างจริงจังทุกคน
** ด้ านการ Monitor ของฝ่ าย
ฝ่ าย - ขาดการติดตาม ควบคุมอย่างใกล้ ชิด
ผลออกมาไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้

บทสรุ ปการถอดบทเรี ยน
แนวปฏิบตั ิที่ดีที่ได้ จากโครงการ (Best Practice)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พนักงานมีการกล่าวสลามทักทายกับลูกค้ า
พนักงานมีการสลามด้ วยมือ/หรื อยกมือไหว้ ต้ อนรับลูกค้ า และเพื่อนพนักงานด้ วยกัน
พนักงานให้ บริ การด้ วยกริ ยาวาจาอ่อนน้ อม สุภาพอ่อนโยน และกล่าวขอบคุณลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ
พนักงานแต่งกายสะอาด เรี ยบร้ อย
พนักงานติดบัตรพนักงาน
พนักงานมีการแนะนาชื่อพนักงานที่บริ การให้ ทราบ
พนักงานมีการแนะนาจนเข้ าใจและชัดเจน

ปั จจัยที่ทาให้ แผนงานสาเร็จ Key Success Factors
“ พนักงานในสังกัด มีความเข้ าใจ มีความตังใจ
้ เต็มใจที่จะนาไปปฏิบตั ิ เพื่อให้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น ”
ผลสาเร็จโครงการ
ผลสาเร็ จของโครงการนี ้ คือ พนักงานมีความตระหนักและพยายามฝึ กฝนตนเอง เพื่อให้ งานบริ การดีขึ ้น และเพื่อสร้ าง
อัตลักษณ์ที่เป็ น iBank ให้ บุคคลภายนอกได้ จดจาเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ อัตลักษณ์ ถ้ านึกถึง iBank สิ่งเหล่านี ้ คือ ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย
ข้ อเสนอแนะต่ อการขยายผลในอนาคต

อยากให้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ พนักงานตระหนัก และปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั
เชิญชวน อยากให้ ทกุ คนช่วยกันสร้ างอัตลักษณ์ของ iBank ให้ เป็ นรูปธรรมชัดเจน ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อ ง จนเป็ นกิจนิสยั เพื่อ
งานการบริ การที่เป็ นเลิศ

