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ประเด็นการประชุม 
  การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือการด าเนินการ เพ่ือประโยชน์
ของผู้อ่ืน การเป็นผู้ให้บริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจ  
ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร ทั้งนีเ้บื้องหลังความส าเร็จ
ของทุกองค์กร มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะ
เป็นงานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อน
พัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นจิตบริการ 
คุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ดี 
  การให้บริการนั้นเป็นหน้าที่ในชีวิตประจ าวันที่ทุกคนต้องปฏิบัติ 
ฉะนั้นหากเราต้องการให้ผู้อ่ืนชื่นชมต่อตัวเราตลอดเวลา เราก็จะต้อง
ปรับปรุงและเสริมสร้างคุณลักษณะของเราให้เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้อ่ืน
และท่ีส าคัญคือต้องถูกใจตนเองด้วย คุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ดี 
คือ คุณลักษณะทางกาย เป็นประการด่านแรกของการให้บริการเพราะ
ผู้รับบริการจะสัมผัสเราโดยการมองเห็นก่อน ฉะนั้น การมีบุคลิกภาพที่ด ี          
มีการแสดงออกที่เหมาะสม ต้องดีทั้งภายนอกและภายใน  ซึ่งทั้ง 2 ประการ
มีสาระที่น่าสนใจ ดังนี้ 
บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ 
  - ร่างกายสะอาด 
  - แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  - ยิ้มแย้มแจ่มใส  
  - กิริยาอ่อนน้อม รู้จักท่ีจะไหว้ให้เป็นและไหว้ให้สวย 
บุคลิกภาพภายใน ได้แก ่
  - กระตือรือร้น  
  - รอบรู้  
  - เต็มใจและจริงใจ  
  - ความจ าดี 
  - มีปฏิภาณไหวพริบ 
  - มีความรับผิดชอบ 
  - มีอารมณ์ม่ันคง 
หลักในการให้บริการ 
  1. การให้บริการอย่างมีคุณภาพนั้น ต้องท าทุกครั้งไม่ใช่  ท าเฉพาะ
การบริการครั้งแรกเท่านั้น 
  2. คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของลูกค้าไม่ใช่วัดจาก
ความพอใจของผู้ให้บริการ 

 
 มีความรู้ความเข้าใจ             
ในการให้บริการที่ดี     
และน าไปพัฒนาตนเอง           
ให้เป็นผู้ให้บริการที่ดีต่อไป 
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ประเด็นการประชุม 
  3. การบริการที่คุณภาพเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนในองค์กรร่วมมือกัน
และลงมือกระท าอย่างจริงจังและจริงใจ 
  4. การบริการที่ม่ีคุณภาพต้องสามารถตอบสนองความต้องการ              
ของผู้รับบริการได้ 
  5. การบริการที่ดีย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
  6. ผู้ให้บริการต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุขที่มีโอกาสท าให้
ผู้รับบริการเกิดความพอใจ 
กลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจ 
  1. ผู้รับบริการพอใจ เราพอใจ ถือความเป็นสมดุลที่ธรรมชาติ                   
ได้สร้างไว้ ดังพุทธศาสนาได้บัญญัติไว้ว่าความสุขที่แท้คือการให้                 
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  2. รอยยิ้มพิมพ์ใจย่อมติดใจในผู้รับบริการ มีนักปราชญ์ท่านหนึ่ง
กล่าวว่า รอยยิ้มของคนเราสามารถขจัดปัญหาทั้งมวล นั่นแปลว่า
รอยยิ้มเริ่มเกิดจากจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ อันน ามาซึ่งสติปัญญา
ของคนเราที่จะพิจารณาไตร่ตรองหาทางออกให้กับปัญหานั้น  
  3. ต้องการให้คนอ่ืนท าอะไรให้กับตัวเรา เราต้องท าสิ่งนั้นให้ผู้อ่ืนก่อน 
เราต้องรู้จักอคติในตัวเราเพ่ือเปิดใจในการให้และรับความปรารถนาดี
จากผู้อืน่ 
หัวใจการบริการ 
  1. ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แข่งขัน 
ยุคปัจจุบัน ความรวดเรว็ของการปฏิบัติงานและการให้บริการจากการติดต่อ
จะเป็นที่พึงประสงค์ของทุกฝ่าย ดังนั้นการให้บริการที่รวดเร็วจึงเป็นที่
ประทับใจเพราะไม่ต้องเสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้คุ้มค่า 
  2. ต้องมีความถูกต้องชัดเจนงานบริการที่ไม่ว่าจะเป็นการให้ข่าวสาร 
ข้อมูล หรือการด าเนินงานต่าง ๆ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน  
  3. การจัดบรรยากาศสภาพที่ท างานต้องจัดสถานที่ท างานให้สะอาด
เรียบร้อย มีป้ายบอกสถานที่ ขั้นตอนการติดต่องาน ผู้มาติดต่อ
สามารถอ่านหรือติดต่อได้ด้วยตนเองไม่ต้องสอบถามใคร ตั้งแต่เส้นทาง
เข้าจนถึงตัวบุคคลผู้ให้บริการ  
  4. การยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นหน้าต่างบานแรกของหัวใจการให้บริการ
คือ ความรู้สึก ความเต็มใจ และความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ เป็น
ความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการ จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุด
ให้ประทับใจกลับไปความรู้สึกดังกล่าวนี้ จะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏ          
ในใบหน้าและกิริยาท่าทางของผู้ให้บริการ คือการยิ้มแย้มแจ่มใส
ทักทายด้วยไมตรีจิต การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือเป็นบันไดขั้นส าคัญที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร การยิ้มคือการเปิดหัวใจการให้บริการที่ดี 
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 ประเด็นการประชุม 
  5. การสื่อสารที่ดีการสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่
การต้อนรับด้วยน้ าเสียง และภาษาท่ีให้ความหวังให้ก าลังใจ ภาษาที่
แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการปฏสิัมพันธ์โดยตรง หรือทางโทรศพัท์จะบ่ง
บอกถึงน้ าใจ การให้บริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจที่ มุ่ง
บริการจะต้องมาก่อนแล้วแสดงออกทางวาจา 
  6. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ เขามุ่งหวังได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง 
การแสดงออกด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการ
ไม่รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาท่ีเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร 
ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่รับบริการอย่างเต็มที่ จะท าให้  
ผู้มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
  7. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและเทคนิควิธีการ
ให้บริการที่ดีและรวดเร็วในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 
จะเป็นการเสริมการให้บริการที่ดีอีกทางหนึ่ง เช่น Website 
  8. การติดตามและประเมินผลการบริการที่ดีควรมีการติดตาม              
และประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นช่วง ๆ  เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข 
เป็นการน าข้อมูลกลับมาพัฒนาการให้บริการและพัฒนาตนต่อไป 

 

 
 
 
 


