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ค าน า 

“คู่มือการใหบ้ริการดว้ยใจ” ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อรวบรวมวธีิและหลกัการการ
ใหบ้ริการท่ีดี เพื่อสร้างความประทบัใจกบัผูข้อใชบ้ริการ ฝ่ายบริหารประกอบดว้ยหน่วยงานหลายหน่วยงานท่ี
จะตอ้งท างานประสานและใหบ้ริการกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ดงันั้นนอกจากการ
ท างานท่ีถูกตอ้ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพแลว้ การใหก้ารบริการถือวา่เป็นหวัใจส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะท าให้
งานประสบความส าเร็จ ผลตอบรับในดา้นการใหบ้ริการท่ีดีไม่เพียงแต่การไดรั้บค าช่ืนชมในการใหบ้ริการ
เท่านั้น แต่ยงัส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของฝ่าย และมหาวทิยาลยั รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมก าลงัใจใหก้บั
ผูป้ฏิบติังานดว้ย 

การใหบ้ริการและการประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ นั้น เป็นการปฏิบติังานท่ีตอ้งอาศยัจิตใจในการ
ใหบ้ริการ ผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีเทคนิค มีความอดทน และมีจิตวทิยา เม่ือตอ้งท าหนา้ท่ีใหบ้ริการกบัผูม้าขอ
ใชบ้ริการท่ีมีความแตกต่าง หลากหลาย การประเมินผลการปฏิบติังานจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อน ามาปรับปรุงการ
ใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน 

  ฝ่ายบริหารหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดใ้หบ้ริการทุกหน่วยงานทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพและน่า
ประทบัใจ และหวงัวา่ “คู่มือการใหบ้ริการดว้ยใจ”ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบติั
ส าหรับบุคลากรในฝ่ายบริหาร ในมหาวทิยาลยัและบุคคลทัว่ไป 

 

    ฝ่ายบริหาร 
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สารบัญ 

ความหมายของการบริการ 

ความส าคญัของการบริการ 

ลกัษณะเฉพาะของงานบริการ 

คุณสมบติัของผูใ้ห้บริการ  

ขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีดี  

เทคนิคการบริการ 

การปฏิบติัตนเม่ือใหก้ารบริการ 

การเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีน่าประทบัใจ 

ขอ้ควรระวงัในการใหบ้ริการ 
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การบริการด้วยใจ 

 การใหบ้ริการนบัเป็นงานท่ีมีความส าคญั และเป็นส่ิงท่ีผสมผสานอยูใ่นงานอ่ืนๆ ของทุกหน่วยงานใน

ทุกองคก์ร งานบริการเป็นงานท่ีตอ้งพบปะกบับุคคลอ่ืนทั้งในองคก์รและนอกองคก์ร จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้าง

ความประทบัใจ สร้างช่ือเสียงใหก้บัองคก์ร และในขณะเดียวกนัก็สามารถสร้างความไม่พึงพอใจและท าลาย

ช่ือเสียงของหน่วยงานหรือองคก์รได ้ดงันั้น บุคลากรท่ีตอ้งใหบ้ริการกบัผูอ่ื้น จึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และปฏิบติัตน

ใหเ้หมาะสม เพื่อใหก้ารบริการนั้นมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จและสร้างความประทบัใจใหก้บัผูข้อรับ

บริการได ้

ความหมายของการบริการ 

การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือองคก์าร เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนและก่อใหเ้กิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น จิตตินนัท ์เดชะ

คุปต ์(2540 :6) ใหค้วามหมายของการบริการ วา่เป็นการกระท าท่ีเป่ียมไปดว้ยความช่วยเหลือ การใหค้วาม

ช่วยเหลือ การด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์   

การบริการเป็นส่ิงท่ีจบั สัมผสั แตะตอ้งไดย้าก และเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปไดง่้าย กิจกรรมเพื่อการ

บริการจะถูกท าข้ึน และส่งมอบสู่ผูรั้บบริการ  เพื่อใชส้อยบริการนั้นๆ โดยทนัที หรือในเวลาเกือบจะทนัทีทนัใด

ท่ีมีการใหบ้ริการนั้น (วรีะพงษ ์เฉลิมวริะรัตน์, 2542 :7)  

  

สรุปวา่ การบริการ เป็นการปฏิบติัหรือปฏิสัมพนัธ์ท่ีผูใ้หบ้ริการท าข้ึนโดยมีจุดประสงคเ์พื่อตอบสนอง

ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ ลกัษณะของการบริการไม่มีรูปร่างหรือตวัตน ไม่

สามารถสัมผสัหรือจบัตอ้งได ้แต่สามารถท าใหเ้กิดความพึงพอใจ ประทบัใจ หรือความรู้สึกคบัขอ้งใจ ไม่พอใจ
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ไดใ้นทนัที บริการท่ีดีจึงเป็นบริการท่ีมีไมตรีจิต   เป็นการใหบ้ริการท่ีครบถว้นรวมกบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีท า

ใหผู้ข้อรับบริการรู้สึกอบอุ่น และประทบัใจ  

                                                                  

ความส าคัญของการบริการ 

 ในแต่ละองคก์รจ าเป็นตอ้งมีทั้งฝ่ายท่ีเป็นสายงานหลกั และสายงานสนบัสนุน ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะมีลกัษณะ

งานแตกต่างกนัออกไป อยา่งไรก็ตาม ในการท างานในทุกองคก์ร จะมีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการกบั

หน่วยงานอ่ืนเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ คล่องตวั และประสบผลส าเร็จ  

ความส าคญัของการบริการ (สมิต สัชฌุกร , 2542.หนา้14-15) อาจพิจารณาไดใ้น 2 ดา้น ดงัน้ี 

1. บริการทีด่ี จะส่งผลใหผู้รั้บบริการมีความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจ ทั้งต่อตวัผูใ้หบ้ริการและ 

    หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ดงัน้ี 

1.1 มีความช่ืนชมในตวัผูใ้ห้บริการ 

1.2 มีความนิยมในหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 

1.3 มีความระลึกถึงและยนิดีมาขอรับบริการอีก 

1.4 มีความประทบัใจท่ีดีไปอีกนาน 

1.5 มีการบอกต่อไปยงัผูอ่ื้นหรือแนะน าใหม้าใชบ้ริการเพิ่มข้ึน 

1.6 มีความภกัดีต่อหน่วยบริการท่ีใหบ้ริการ 

1.7 มีการพดูถึงผูใ้หบ้ริการและหน่วยงานในทางท่ีดี 
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2. บริการทีไ่ม่ดี จะส่งผลใหผู้รั้บบริการมีความรู้สึกไม่ชอบ

หรือไม่พึงพอใจ ทั้งต่อตวัผูใ้หบ้ริการ 

     และหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ดงัน้ี 

2.1 มีความรังเกียจตวัผูใ้หบ้ริการ 

2.2 มีความเส่ือมศรัทธาในหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 

2.3 มีความผดิหวงัและไม่มาใชบ้ริการอีก 

2.4 มีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อการบริการของหน่วยงานไปอีกนาน 

2.5 มีการบอกต่อไปยงัผูอ่ื้นหรือแนะน าไม่ใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการ 

2.6 มีการพดูถึงผูใ้หบ้ริการและหน่วยงานในทางท่ีไม่ดี 

ลกัษณะเฉพาะของงานบริการ 

งานบริการมีลกัษณะเฉพาะ  ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูข้อรับบริการจะเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในทนัที 

                งานบริการเป็นงานใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก  ดงันั้นเม่ือผูข้อรับบริการไดรั้บการ

สนองตอบตรงตามความตอ้งการก็จะแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีดี  แต่ในทางกลบักนัถา้ไม่ไดรั้บความพอใจก็จะ

เกิดความรู้สึกในทางท่ีไม่ดีต่อผูใ้หบ้ริการและองคก์รท่ีให้บริการในทนัทีเช่นกนั 
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2. ผลของบริการเช่ือมโยงไปถึงคนและหน่วยงาน 

งานบริการสร้างความรู้สึกในทนัทีท่ีไดรั้บบริการ จึงสามารถแปรเปล่ียนความรู้สึกเป็นผลทั้งทางบวก

และทางลบต่อผูใ้หบ้ริการและหน่วยงานได ้

                                              

 

3. การบริการมีผลกระทบต่อทศันคติของผูข้อรับบริการมาก 

การบริการท่ีผดิพลาดบกพร่องไม่สามารถจะเปล่ียนความรู้สึกของผูรั้บบริการใหก้ลบัมาดีได ้ ท าได้

เพียงเป็นการลดความไม่พอใจท่ีเกิดข้ึนให้นอ้ยลง การบริการทั้งท่ีดีและไม่ดีจะติดอยูใ่นความทรงจ าของผูข้อรับ

บริการอยูเ่ป็นเวลานาน 
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4. บริการเป็นส่ิงท่ีไวต่อการรับรู้   

เม่ือมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดไม่สมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่องก็จะปรากฏใหเ้ห็นไดใ้นทนัทีทนัใด  จึงตอ้ง 

ระมดัระวงัมากในเร่ืองการใหบ้ริการ 

                                             

5. คนเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการสร้างและท าลายงานบริการ 

คนเป็นตวัแปรส าคญัในการให้บริการท่ีประทบัใจ หรือผิดพลาดบกพร่อง  ซ่ึงท าใหห้น่วยงานหรือ

องคก์รไดรั้บช่ือเสียงยกยอ่งวา่ใหบ้ริการดี  หรือไดรั้บค าต าหนิ ร้องเรียน เสียงสะทอ้นเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้ง

ค านึงถึงเพื่อการพฒันาใหก้ารบริการดียิง่ข้ึน  

คุณสมบัติของผู้ให้บริการ  
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ผูใ้หบ้ริการควรเป็นคนท่ีรักในงานบริการ   เพราะคนท่ีรักในงานบริการจะมีความเขา้ใจหลกัของการ

ใหบ้ริการและใหค้วามส าคญัต่อผูข้อรับบริการ    มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความกระตือรือร้น เตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือ  

ยิม้แยม้แจ่มใสและเอาใจใส่ ควรเป็นผูรู้้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ไดดี้ รู้จกั

กาลเทศะ 

                                                    

ขั้นตอนการให้บริการทีด่ี  

โดยส่วนใหญ่การใหบ้ริการเป็นลกัษณะของการมีปฏิสัมพนัธแบบพบหนา้ หรือการใหบ้ริการทาง

โทรศพัท ์ ผูใ้หบ้ริการจึงควรทราบถึงขั้นตอนของการให้บริการท่ีดี ดงัน้ี 

1. การต้อนรับ ผูใ้หก้ารตอ้นรับตอ้งยิม้แยม้แจ่มใส พดูจาทกัทาย แสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อผู ้

มารับบริการ หากเป็นการให้บริการทางโทรศพัท ์ซ่ึงไม่เห็นหนา้ ผูใ้หบ้ริการควรพดูดว้ยน ้าเสียงเป็นมิตร พดู

ดว้ยความสุภาพ และแสดงความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

1.1 มาตรฐานการตอ้นรับแบบพบหนา้ 

1.1.1 สอบถามความตอ้งการของผูรั้บบริการก่อนเสมอ ดว้ยอธัยาศยัท่ีดี ดว้ยความเตม็ใจ 

1.1.2 ใหบ้ริการดว้ยความกระฉบักระเฉง กระตือรือร้น 

1.1.3 ใหบ้ริการดว้ยความเท่าเทียม ตามล าดบัก่อนหลงั 

1.1.4 หากมีผูรั้บบบริการมากท าใหเ้กิดความล่าชา้ หรือไม่สามารถใหบ้ริการได ้ใหช้ี้แจง 

          เหตุผลดว้ยความสุภาพ 
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1.2 มาตรฐานการรับโทรศพัท ์

1.2.1 รับโทรศพัทท์นัทีท่ีมีเสียงเรียกเขา้ หากมีเหตุอ่ืน 

         ท าใหต้อ้งรับโทรศพัทล่์าชา้ไม่ควรใหเ้สียงกร่ิงเกิน 3 คร้ัง 

1.2.2 เม่ือผูข้อรับบริการแจง้ความตอ้งการแลว้ ใหจ้ดัการใหท้นัที หรือแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมา 

         รับสายโดยเร็ว หากจ าเป็นตอ้งโอนสายใหผู้อ่ื้นบริการ ควรแจง้ใหผู้รั้บช่วงต่อทราบถึง 

          ความตอ้งการของผูข้อรับบริการ โดยไม่ตอ้งใหผู้ข้อรับบริการกล่าวทวนซ ้ าอีก แต่ผูรั้บ 

          ช่วงการบริการควรทวนความตอ้งการของผูข้อรับบริการเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 

1.2.3 ในกรณีท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่อยูห่รือไม่สามารถรับสายในขณะนั้นได ้ให้เสนอการจด 

         ขอ้ความไวใ้หผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบต่อไป  

2. การค้นหาความต้องการ ผูใ้หบ้ริการตอ้งสอบถามความตอ้งการของผูข้อรับบริการและเขา้ 

ใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูม้ารับบริการ ควรจดประเด็นท่ีส าคญัเพื่อสามารถใหบ้ริการไดค้รบถว้น 

3. การเสนอความช่วยเหลอื ผูใ้หบ้ริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูข้อรับบริการ ดว้ยการ 

ใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีถูกตอ้งชดัเจนหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆ ท่ีสามารถด าเนินการไดโ้ดยมุ่งใหผู้รั้บบริการมีความพึง

พอใจมากท่ีสุด หากไม่สามารถใหบ้ริการได ้ควรตอ้งช้ีแจงเหตุผลหรือแนะน าไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การประเมินผล ผูใ้หบ้ริการตอ้งท าการประเมินผลการใหบ้ริการและสรุปผลการให้บริการ ทั้งน้ี 

เพื่อจะไดน้ าผลจากการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

เทคนิคการบริการ 
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1. สร้างความเป็นกนัเอง เพื่อใหผู้ข้อรับบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็นมิตรโดยอาจแสดงออก

ทางสีหนา้ แววตา กิริยาท่าทางหรือน ้าเสียงท่ีสุภาพ การพดูตอ้งชดัเจน ง่ายต่อการเขา้ใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผู ้

ขอรับบริการไม่รู้เร่ือง   

              2. เนน้การฟังเป็นหลกั ผูใ้หบ้ริการควรตั้งใจฟังดว้ยความอดทนขณะท่ีผูข้อรับบริการพดู ไม่ควรแสดง

อาการท่ีไม่พอใจ ควรสบตากบัผูข้อรับบริการเป็นระยะพร้อมกิริยาตอบรับ ฟังดว้ยความเตม็ใจ สนใจและใส่ใจ 

ไม่มีอคติ และพยายามจบัความใหไ้ด ้

              3. ทวนค าพดู เพื่อแสดงใหผู้ข้อรับบริการทราบวา่ผูใ้หบ้ริการก าลงัตั้งใจฟังในเร่ืองท่ีผูข้อรับบริการพดู

อยู ่ และเขา้ใจตรงกบัความตอ้งการของผูข้อรับบริการ 

 

การปฏิบัติตนเมื่อให้การบริการ 

 ในการใหบ้ริการ ควรท าดว้ยความเตม็ใจและสุภาพ สามารถแสดงออกไดด้งัน้ี 

          ทางกาย   ผูใ้หบ้ริการควรดูแลสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง สดช่ืน ใหบ้ริการดว้ยอาการกระปร้ีกระเปร่า  ไม่

ง่วงเหงาหาวนอน  เซ่ืองซึม  มีลกัษณะทะมดัทะแมง  กระฉบักระเฉง  หนา้ตา

สดใส  การแต่งกายเรียบร้อย  ยิม้  ไหว ้ หรือทกัทายเหมาะสม  กิริยา สุภาพ  

นอกจากนั้นตอ้งวางตวัเป็นมิตร   

เปิดเผย  จริงใจ  แสดงความเอาใจใส่และความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ                                                                          

           ทางวาจา   ตอ้งใชค้  าพูดชวนฟัง     น ้าเสียงชดัเจน    พดูมีหางเสียง       มีค  าขานรับเหมาะสม  กล่าว

ตอ้นรับและสอบถามวา่จะใหช่้วยบริการอยา่งไร  ตั้งใจฟังใหม้าก  ไม่พดูแทรก  ไม่กล่าวค าต าหนิ  อาจพดูทวน
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ย  ้าส่ิงท่ีมีผูข้อรับบริการตอ้งการเพื่อความเขา้ใจตรงกนั  พูดใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูข้อรับบริการ  ไม่พดูมากจนเกิน

จริง  พดูเพื่อความสบายใจของผูข้อรับบริการ  และใชถ้อ้ยค าเหมาะสม 

ทางใจ   ตอ้งท าจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส  ยนิดีท่ีจะตอ้นรับ พร้อมใหค้วามช่วยเหลือ ไม่รู้สึกขุ่นเคืองท่ี

จะตอ้งพบปะกบัคนแปลกหนา้ท่ีไม่คุน้เคยกนัมาก่อน  ไม่ปล่อยใหจิ้ตใจหม่นหมอง  ใจลอยขาดสมาธิในการ

ท างาน  ซึมเศร้า  เบ่ือหน่าย 

การเป็นผู้ให้บริการทีน่่าประทบัใจ 

การเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีน่าประทบัใจนั้น ผูใ้หบ้ริการควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ตอ้งมีความรู้ในงานท่ีใหบ้ริการ (Knowledge)  

  ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความรู้ในงานท่ีตนรับผดิชอบ สามารถตอบขอ้ซกัถามจากผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

และแม่นย  า ชดัเจน เพื่อมิให้เกิดความผดิพลาดเสียหาย และ ตอ้งขวนขวายหาความรู้จาก เทคโนโยลีใหม่ ๆ 

เพิ่มข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 

2. มีความช่างสังเกต (Observe)  

ผูท้  างานบริการจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะตวัเป็นคนมีความช่างสังเกต เพราะหากมีการรับรู้วา่บริการ

อยา่งไรจึงจะเป็นท่ีพอใจของผูรั้บบริการก็จะพยายามน ามาคิดสร้างสรรค ์ใหเ้กิดบริการท่ีดียิง่ข้ึน เกิดความพอใจ

และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการไดม้ากยิง่ข้ึน 

3. ตอ้งมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)  

พฤติกรรมความกระตือรือร้น จะแสดงถึงความมีจิตใจในการตอ้นรับ ใหช่้วยเหลือแสดงความห่วงใย 

จะท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีในการช่วยเหลือผูข้อรับบริการ 

4. ตอ้งมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner)  
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กิริยาวาจาเป็นส่ิงท่ีแสดงออกจากความคิด ความรู้สึก และส่งผลใหเ้กิดบุคลิกภาพท่ีดี การใชกิ้ริยาและ

วาจาสุภาพท าใหลู้กคา้หรือผูรั้บบริการมีความสบายใจท่ีจะติดต่อขอรับบริการ 

 5. ตอ้งมีความรวดวดเร็ว ทนัเวลา 

 การบริการในบางเร่ืองตอ้งอาศยัความรวดเร็ว ทนัเวลา มิฉะนั้น 

อาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อผูข้อรับบริการหรือองคก์รได ้  

6. ตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creative)  

ผูใ้หบ้ริการควรมีความคิดใหม่ ๆ ไม่ควรยดึติดกบัประสบการณ์หรือบริการท่ีท าอยู ่เคยปฏิบติัมา

อยา่งไรก็ท าไปอยา่งนั้นไม่มีการปรับเปล่ียนวธีิการใหบ้ริการจึงควรมีความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิรูปงานบริการ

ไดดี้ 

 

7. ตอ้งสามารถควบคุมอารมณ์ได ้(Emotional control)  

งานบริการเป็นงานท่ีให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ตอ้งพบปะผูค้นมากมายซ่ึงมี

อุปนิสัยท่ีต่างกนัดงันั้นกิริยามารยาทของผูข้อรับบริการอาจจะแตกต่างกนัออกไป 

เม่ือผูข้อรับบริการแสดงกิริยาไม่เหมาะสม พดูจาไม่สุภาพ ผูใ้หบ้ริการตอ้งสามารถ

ควบคุมสติอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

8. ตอ้งมีสติในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน (Calmness)  

ผูข้อรับบริการส่วนใหญ่จะติดต่อขอความช่วยเหลือตามปกติ แต่บางกรณีท่ีมีปัญหาเร่งด่วน ผูใ้หบ้ริการ

จะตอ้งสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวธีิในการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจาก

หลายทางเลือกในการใหบ้ริการ 

9. มีทศันคติต่องานบริการดี (Attitude)  
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การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผูท้  างานบริการเป็นผูใ้ห้ จึงตอ้งมีความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทาง

ท่ีชอบและเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ ถา้ผูใ้ดมีความคิดความรู้สึกไม่ชอบงานบริการ แมจ้ะพอใจในการรับบริการจาก

ผูอ่ื้น ก็ไม่อาจจะท างานบริการใหเ้ป็นผลดีได ้ถา้บุคคลใดมีทศันคติต่องานบริการดี ก็จะใหค้วามส าคญัต่องาน

บริการและปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี เป็นผลใหง้านบริการมีคุณค่าและน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

10. ฝึกการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

การฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะท าใหผู้ใ้หบ้ริการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี ดว้ยกิริยามารยาทท่ีสุภาพ เพราะ

เขา้ใจวา่ผูม้าขอรับบริการตอ้งการการบริการท่ีสุภาพ รวดเร็ว ถูกตอ้ง มีการส่ือสารท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย เป็น

ขั้นตอน 

 

 

11. มีความรับผดิชอบต่อผูข้อรับบริการ (Responsibility)  

การปลูกฝังทศันคติใหเ้ห็นความส าคญัของผูข้อรับบริการ และเห็นวา่การใหบ้ริการเป็นหนา้ท่ีหลกัท่ีพึง 

ท าใหป้ระสบผลส าเร็จ จะท าใหผู้ใ้หบ้ริการมีความรับผิดชอบต่อผูข้อรับบริการและต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

12. ยดึหลกับริการ4 S 

S 1 = Smile     ยิม้แยม้แจ่มใส                                           

S 2 = Soft        อ่อนโยน อ่อนนอ้มถ่อมตน 

S 3 = Sincere   จริงใจ ไม่เสแสร้งแกลง้ท า 

S 4 = Superb  ดีเลิศ เป็นการใหบ้ริการท่ีประทบัใจเหนือความคาดหวงั 

ข้อควรระวงัในการให้บริการ 
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 ในการใหบ้ริการ นอกจากมีขอ้ท่ีควรปฏิบติัแลว้ ยงัมีขอ้ควรระวงัท่ีไม่ควรใหเ้กิดข้ึนอนัจะน าไปสู่ความ

ไม่พึงพอใจของผูข้อรับบริการ ดงัน้ี 

 1. ไม่สนใจความตอ้งการของผูข้อรับบริการ โดยแสดงกิริยาเพิกเฉย ไม่สนใจ หรือแสดงอาการไม่เตม็

ใจในการใหบ้ริการ 

2. ใหบ้ริการขาดตกบกพร่อง 

3. ด าเนินการล่าชา้ 

4. ใชกิ้ริยามารยาทไม่เหมาะสม 

 การใหบ้ริการ เป็นงานท่ีตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั ตอ้งมีความละเอียดอ่อน มีความเขา้อกเขา้ใจ และ

ตอ้งมีจิตใจพร้อมใหบ้ริการ เพื่อใหเ้กิดการท างานอยา่งมีความสุขส าหรับผูใ้หบ้ริการ และเกิดความประทบัใจ

และมีความสุขในการขอรับบริการ 
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