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สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) วิเครำะห์ภำพรวมกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยใน โดยนำำควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิำรเป็นมำตรฐำน แล้วนำำมำปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนให้เกิดควำมเหมำะสมและเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำร
2) เพิ่มขีดจำำกัดและควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยใน และ เจำ้หน้ำที่กลุ่มแจ้งคำ่รกัษำพยำบำล
ให้สำมำรถรองรับกับควำมต้องกำรของผู้ป่วย ญำติผู้ป่วย และ เจำ้หน้ำที่ภำยในโรงพยำบำล
3) ยกระดับควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำร ลดระยะเวลำในกำรบริกำร และป้องกันควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลที่
ไม่ถูกต้อง 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลติภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดีข้ึน 
อัตราการรักษาลกูค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
1) ปรับปรุงโครงสรำ้งหน่วยงำน โดยนำำกลุ่มงำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยใน มำรว่มกับกลุ่มแจ้งค่ำรักษำ
พยำบำล เพื่อรองรับกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง รวดเร็ว ถูกต้อง และลดระยะเวลำกำรรอคอยกำรชำำระเงิน 
2) เพิ่มเติมควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกำรทำำงำนที่แบบครบวงจร โดยเจำ้หน้ำที่สำมำรถตอบปัญหำ
หรือให้คำำแนะนำำแก่ผู้ใช้บริกำรได้มำกข้ึน 
3) เพิ่มควำมพึงพอให้กับเจ้ำหน้ำที่และผู้รับบรกิำร ลดปัญหำกำรร้องเรียนกำรให้บริกำร 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   

1



 [X] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [X] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังน้ี  

- ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 
- วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกจิ นโยบาย (ตามความเหมาะสม) 
- อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ 

แล้วนำำไปสู่กำรป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกคำ้ไดด้ีข้ึน

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
(ตัวอยา่งการเขียนบทคดัย่อได้ที่ www.ftqm.or.th)

หมายเหตุ 1. ผูเ้ขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16 
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดยอ่น้ี ประเภท MS-Word ได้ที่    
   www.ftqm.or.th
3. วิธีการจดัส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th 
 ต้ังแต่บัดน้ีจนถึง 9 เมษายน  2564
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : Excellence Services of cashier IPD’s position
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
             กำรให้บรกิำรรับชำำระเงินผู้ป่วยใน ซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนเจำ้หน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้
ป่วยใน งำนกำรเงิน ฝำ่ยกำรคลัง ต้องอำศัยข้อมูลผู้ป่วยเพื่อประกอบกำรคำำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลกรณีที่
ผู้ป่วยมีสิทธิในกำรรักษำพยำบำลต่ำง ๆ ตรวจสอบค่ำรกัษำพยำบำลวำ่ครบถ้วนหรือไม่  ปรับปรุงข้อมูลค่ำรักษำ
พยำบำลของผู้ป่วย กำรทำำสัญญำผ่อนชำำระเงินค่ำรักษำพยำบำล รับสภำพหน้ี และประสำนงำนเรื่องกำรคืนเงินค่ำ
รักษำพยำบำล จำกกลุ่มแจ้งคำ่รกัษำพยำบำลผู้ป่วยในซ่ึงจะทำำหน้ำที่ให้ข้อมูลดังกลำ่วข้ำงต้น โดยกลุ่มแจ้งค่ำรักษำ
พยำบำล จะอยู่ภำยใตก้ำรดูแลของงำนเงินรำยได้ ฝำ่ยกำรคลัง ซ่ึงกำรประสำนงำนที่เกิดข้ึนพบว่ำมีข้อจำำกัดในเรื่อง
ของกำรกำำกับดูแลที่มีหัวหน้ำงำนที่แยกจำกกัน 

กำรวิเครำะห์ในภำพรวมของกำรให้บริกำรโดยใช้ควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเป็นหลัก พบ
วำ่เกิดควำมไม่สะดวกในกำรตดิต่อประสำนงำน ขำดควำมคล่องตัวในกำรให้บรกิำร เกิดควำมลำ่ช้ำในกำรข้อมูลและ
รับชำำระเงินของผู้ป่วย ผู้รับบริกำรร้องเรียน (ข้ันตอนกำรตดิต่อสื่อสำร กำรปฏิบัติงำน และกำรให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน) 
และมีหลำยข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำน จึงถูกนำำข้ึนมำใช้เพื่อกำำหนดโครงสรำ้งกำรทำำงำนและแนวทำงกำรให้บริกำรที่
สนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน จึงย้ำยกลุ่มงำนทั้ง 2 กลุ่มมำปรับเปลี่ยนโดยกำรนำำกลุ่มงำนเจำ้หน้ำที่กำรเงินรับ
ส่วนหน้ำผู้ป่วยใน มำอยู่ภำยใต้กำรดูแลของงำนเงินรำยได้ เพื่อให้กำรทำำงำนสำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวกข้ึน 
และเป็นระบบมีกำรทำำงำนที่ต่อเน่ืองมีแนวทำงปฏิบัติงำนในทิศทำงเดียวกัน เช่น กำรให้เจ้ำหน้ำที่ทั้ง 2 กลุ่มเรียนรู้
งำนซ่ึงกันและกัน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถมองภำพกำรทำำงำนโดยรวมเป็นระบบและเข้ำใจในเน้ืองำน
หรือปัญหำที่เคยเกิดข้ึนในอดตี และช่วยกันแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนจำกกำรทำำงำนที่เชื่อมโยงกัน 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:
          งำนเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรคลัง มพีันธกิจเป็นหน่วยงำนที่จัดเก็บรำยได้และบริหำรจดักำรลูกหน้ีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล มวีิสัยทัศน์จดัเก็บรำยได้คำ่รักษำพยำบำลรวมถึงรำยได้อื่น ๆ และ
บริหำรจัดกำรลูกหน้ี เร่งรัดหน้ีสิน ของคณะฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ โดยจัดทำำรำยงำนเสนอผู้บริหำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ พัฒนำเทคโนโลยีระบบสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรดำำเนินงำนและพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ

 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ แล้วนำำไปสู่กำร
ป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ หรือ สำมำรถสนองตอบควำม
คำดหวังของลูกค้ำไดด้ีข้ึน

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม

ศึกษำลกัษณะงำนของกลุ่มงำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยใน และ กลุ่มแจ้งค่ำรักษำพยำบำล
โดยทำำกำรวิเครำะห์กำรทำำงำนที่เชื่อมโยงกันระหว่ำงสองกลุ่มงำนเป็นหลัก (กำรใช้ข้อมูลรว่มกัน (ข้อมูลสิทธิ
ค่ำรักษำพยำบำล เงื่อนไขกำรใช้สิทธิ เอกสำรประกอบกำรรักษำพยำบำล) กำรให้ส่วนลดและยกเว้นค่ำรักษำพยำบำล 
ข้อมูลกำรรับเงินมัดจำำค่ำรักษำพยำบำล และ กำรทำำสัญญำผ่อนชำำระค่ำรักษำพยำบำลและรับสภำพหน้ี)
และนำำปัญหำที่เกิดข้ึนในอดตีมำประมวลผลหำสำเหตุของกำรเกดิปัญหำ พบว่ำมีประเด็นเรื่องของกำรปฏิบัติงำนที่
ขำดควำมเชือ่มโยงและไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กำรติดต่อสื่อสำรต้องใช้เวลำและตดิต่อหลำยครั้งในกำรดำำเนินกำร
เรื่องเดียวกัน เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรตอบคำำถำมไม่ชัดเจนและไม่สำมำรถแนะนำำหรือให้บรกิำรได้ครบวงจร 

กำรพจิำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรปรับโครงสร้ำงใหม่จึงถูกนำำข้ึนมำศึกษำและปรับโครงสร้ำงโดยย้ำยกลุ่ม
งำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยใน มำอยู่ภำยใต้กำรดูแลของงำนเงินรำยได้ ซ่ึงดูแลกลุ่มแจ้งคำ่รกัษำพยำบำล 
เพื่อให้ 2 กลุ่มงำน เกิดกำรทำำงำนที่เชือ่มโยงกัน โดยเริ่มให้มีกำรเรียนรู้งำนของเจ้ำหน้ำทีท่ั้ง 2 กลุ่มงำน ทั้งด้ำนกำรให้
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ข้อมูลกับผู้ใช้บรกิำร ที่มำของข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรให้บริกำร ข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำน กฎระเบียบ วธิีปฏิบัติงำน 
และควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

ออกแบบลักษณะงำน วิธีปฏิบัติงำน และกำำหนดแนวทำงกำรดำำเนินกำร ของทั้ง 2 กลุ่มงำน เพื่อจัดระเบียน
ใหม่ ได้แก่ กำรปรับให้มีกำรทำำงำนแบบหัวหน้ำทีม โดยจดัให้กลุ่มงำนเจำ้หน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยใน มี 4 ทีม
และมอบหมำยเจ้ำหน้ำทีท่ี่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์ทำำงำน เป็นหัวหน้ำทีม เพื่อชว่ยในกำรแก้ไข
ปัญหำ ตอบข้อซักถำมในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และให้คำำแนะนำำในกำรปฏิบัติงำน ในด้ำนกลุ่มแจ้งค่ำรักษำพยำบำลมี
กำรกำำหนดให้เข้ำไปเรียนรู้งำนของกลุ่มงำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยใน เพื่อเพิ่มเติมควำมรู้ในเรื่องของกำร
ปฏิบัติงำนกำรคืนเงินค่ำรักษำพยำบำล (ข้ันตอนกำรดำำเนินกำรสว่นของผู้มำใช้บริกำร เอกสำรประกอบกำรขอคืนเงิน
ค่ำรักษำพยำบำล และ ระยะเวลำในกำรดำำเนินกำร) ข้อจำำกดัและเงื่อนไขในกำรทำำงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วน
หน้ำผู้ป่วยใน และข้อมูลสิทธิประโยชน์ตำ่ง ๆ ที่ผู้ป่วยควรจะไดร้ับ

         
               ภาพประกอบ โครงสร้างงานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง

หลังจำกกำรปรับโครงสรำ้งพบว่ำกำรปฏิบัติมีควำมคล่องตวัและสำมำรถตอบสนองผู้รับบริกำรได้อย่ำงชดัเจน
โดยพิจำรณำไมพ่บปัญหำรอ้งเรียน และได้ทำำกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร (ผู้ป่วย และ ญำติผู้ป่วย)
ในส่วนของกลุ่มแจ้งคำ่รักษำพยำบำล เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเข้ำใจปัญหำและตอบข้อซักถำมที่เกี่ยวกับกำรรับ
ชำำระเงิน กำรคืนเงิน และกำรรับเงินมัดจำำ ของผู้ป่วยใน ได้ถูกตอ้งและไม่ต้องมีกำรโอนสำยโทรศพัท์ไปมำระหวำ่ง
หน่วยงำน เพิ่มควำมพึงพอใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)

กำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มงำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยใน และ กลุ่มแจ้งคำ่รักษำพยำบำล
เป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยทำำให้เกิดกำรปรับพื้นฐำนควำมรู้ และ ทักษะในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมดของ 2
กลุ่มงำน โดยนำำแนวคดิเรื่องกำรทำำงำนที่มพีื้นฐำนควำมรู้เท่ำเทียมกันมำประยกุต์ใช้ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถทำำงำน
ทดแทนกันได้ภำยในกลุ่มเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำำงำนโดยเรียนรู้ข้ำมกลุ่มงำนเพื่อศกึษำและเข้ำใจควำม
เชื่อมโยงกำรทำำงำน ทำำให้สำมำรถรองรับกำรตอบข้อซักถำม ข้ันตอนกำรทำำงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในกลุ่มงำนตนเองและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่จำำเป็นต้องตดิต่อสื่อสำรหรอืขอข้อมูลเพื่อนำำมำประกอบกำรทำำงำนได้เป็นอย่ำงดี ทำำให้เกิดกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรให้บริกำรเป็นแบบ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดำห์ ไม่มวีัน
หยุด กำรทำำงำนรูปแบบน้ีจึงมีควำมจำำเป็นต้องหำเจ้ำหน้ำที่ผู้ซ่ึงมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หลำกหลำย มำกว่ำงำนที่ต้อง
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รับผิดชอบ กำรปรับโครงสรำ้งโดยนำำ 2 กลุ่มงำนมำอยู่ภำยใต้งำนเดียวกันจึงเป็นข้อดีในแง่กำรเชือ่มโยงกำรทำำงำน 
เกิดสะดวกในกำรติดต่อสือ่สำร และสำมำรถส่งมอบบริกำรได้แบบไร้รอยต่อ (Seamless) 

กำรปรับโครงสร้ำงทำำให้เกดิประโยชน์ในทุก ๆ ด้ำนทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร โดยก่อนกำรดำำเนินกำร
ฝ่ำยกำรคลังเป็นต้นสังกัด ได้ศึกษำและวิเครำะห์โดยเอำควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นโจทย์ (Voice of Customer) โดย
มุ่งผลลัพธ์ของผู้ใช้บรกิำรที่ต้องกำรควำมรวดเร็วและผู้ให้บริกำรที่ต้องกำรตอบสนองกำรรับบริกำรที่สะดวกและ
สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกกำรวิเครำะห์ภำพรวมทำำให้เห็นควำมสัมพันธ์ของ 2 กลุ่มงำน
ได้อยำ่งชัดเจน จึงเห็นส่วนที่แต่ละกลุ่มงำนต้องกำรเพิ่มหรอืส่วนที่ขำดไป (Silo) กำรปรับโครงสร้ำงทำำให้เกดิ
ประสิทธิภำพด้ำนตำ่ง ๆ ดังน้ี

1. เจ้ำหน้ำที่ของทั้ง 2 กลุ่มงำนเกิดกำรเรียนรู้งำนซ่ึงกันและกัน ทำำให้เวลำปฏิบัติงำนสำมำรถมองภำพ
กำรทำำงำนได้กว้ำงมำกข้ึน เข้ำใจผลกระทบของงำนที่มีควำมสัมพันธ์กัน จดัอบรมในหัวข้อที่ใกลต้ัวและใช้งำนบ่อยๆ
เช่น ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวสิทธติ่ำงๆที่มีมำเข้ำรับบริกำรในปัจจุบัน จดัเรียงหมวดหมู่แต่ละหัวข้อ (ค่ำห้อง คำ่อำหำร คำ่
บริกำรพยำบำล คำ่รักษำพยำบำล ค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำำบัดโรค ค่ำธรรมเนียมแพทย์ ฯลฯ) นำำมำเปรียบ
เทียบในแต่ละสิทธิ โดยกำรทำำงำนไม่เป็นรูปแบบเดิมที่มีกำรทำำงำนแบบแยกต่ำงหำกจำกกันโดยเดด็ขำด ตัวอยำ่งเช่น
เวลำผู้ป่วยสอบถำมเรื่องเกี่ยวกับค่ำใชจ้่ำยต้องแจ้งให้ผู้ป่วยติดต่อกลับไปที่กลุ่มงำนแจ้งคำ่รักษำพยำบำล แต่เมื่อมีกำร
ปรับโครงสรำ้งกำรให้บริกำรมีกำรเชื่อมโยงกันถ้ำพบวำ่มีโอกำสที่ผู้ป่วยจะสอบถำมก็จะทำำกำรแจ้งประเด็นให้ทรำบเจ้ำ
หน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยในทรำบไว้ก่อน ทำำให้กำรให้บริกำรรวดเรว็และเกิดพึงพอใจ

2. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติงำนทดแทนกันได้ ทำำให้เกดิคล่องตวัในกำรข้ึนปฏิบัติงำนเน่ืองจำกกำร
บริกำรของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยในเป็นงำนบริกำรที่ไม่มีวันหยุดและไม่จำำกัดเวลำ ทำำให้หน่วยงำน
สำมำรถพัฒนำเจำ้หน้ำที่ทำำงำนทดแทนกันได้เพิ่มข้ึนโดยไมต่้องมีค่ำใชจ้่ำยทำงด้ำนบุคลำกร

3. ผู้ตดิต่อ (เจ้ำหน้ำที่ประจำำ Ward / ผู้ป่วย และ ญำติผู้ป่วย) ลดภำระกำรติดต่อที่เป็นรูปแบบ Silo 
และลดระยะเวลำในกำรตดิต่อสื่อสำร โดยเมื่อปรับโครงสรำ้งกำรทำำงำนสำมำรถติดต่อสอบถำมที่ใดที่หน่ึงได้ โดยเจำ้
หน้ำที่จะทำำหน้ำที่ประมวลผลและหำข้อมูลให้กับผู้ตดิต่อได้เบ็ดเสร็จเดด็ขำดภำยในเจ้ำหน้ำที่หน่ึงท่ำน

4. เพิ่มควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บรกิำร 92% และผู้ให้บริกำรได้ 100% 

กำรปรับโครงสร้ำงของ 2 กลุ่มงำนน้ีเป็นต้นแบบของกำรปรับโครงสร้ำงที่งำนกำรเงิน และ งำนเงินรำยได้ใช้
ในกำรนำำมำเป็นแบบในกำรทำำงำนของกำรปรับโครงสร้ำงอื่น ๆ เน่ืองจำกเห็นผลลัพธ์ทีช่ัดเจนและทลำยกำำแพงควำม
คิดเก่ำ ๆ ท่ีกังวลเรื่องควำมรู้สึกของเจ้ำหน้ำที่ไปได้ เพรำะว่ำในกำรดำำเนินกำรมกีำรสรำ้งควำมรู้ และควำมเข้ำใจให้กับ
บุคลำกรทั้งหมดของ 2 กลุ่มงำน และหัวหน้ำงำน โดยกำำหนดเป้ำหมำยเรื่องกำรให้บริกำร กำรลดข้ันตอนกำรทำำงำน 
และ กำรเพิ่มควำมพึงพอใจ ซ่ึงเมื่อมีควำมชดัเจนในด้ำนต่ำง ๆ กท็ำำให้กำรปรับโครงสร้ำงทำำได้สะดวกและไม่เกิดแรง
สะท้อนที่ต่อต้ำนกำรดำำเนินกำร
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