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คํานํา
โรงพยาบาลทายาง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี มีการพัฒนาความเปนเลิศในการบริหาร
จัดการเครือขายมาอยางตอเนื่อง จากสถิติ พ.ศ. 2557-2559 พบวา อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ 83.17, 81.19 และ 82.50 ตามลําดับ และพบวา จํานวนขอรองเรียนดานพฤติกรรมบริการ
เทากับ 11, 8 และ 2 ตามลําดับ จากสถิติดังกลาว พบวา แนวโนมอัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ
ลดลง ไมผานเกณฑมาตรฐาน อีกทั้งยังมีขอรองเรียนดานพฤติกรรมบริการอยูเสมอ
คูมือมาตรฐานพฤติกรรมการบริการฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยวัตถุประสงค เพื่อรวบรวมวิธีและ
หลักการการใหบริการที่ดีนาประทับใจ เพื่อสรางความประทับใจแกผูใชบริการ กลุมการพยาบาลเปน
หนวยงานที่จะตองทํางานประสานทั้งหนวยงานภายในและภายนอกเปนงานที่ตองใหการบริการเปนสวน
ใหญ ดังนั้นการสรางภาพลักษณที่ดีในดานการบริการถือวาเปนหัวใจสําคัญ ซึ่งผลตอบรับในดานการ
ใหบริการที่ดีไมเพียงแคการไดรับคําชื่นชมในการใหบริการเทานั้น แตยังสงผลตอภาพลักษณที่ดีของ
โรงพยาบาลทายางอีกดวย
กลุมการพยาบาล หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือมาตรฐานพฤติกรรมการบริการ ฉบับนี้จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งและเปนแนวทางในการยึดถือปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของใน โรงพยาบาลทายาง
ตอไป

(นางมุกดา ยิ้มยอง)
หัวหนากลุมการพยาบาล
โรงพยาบาลทายาง จังหวัดเพชรบุรี
มกราคม 2560
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สารบัญ
ความหมายของการบริการ
ลักษณะเฉพาะของงานบริการ
มาตรฐานพฤติกรรมบริการ
มาตรฐานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการฟงอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการสนทนาอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการตอนรับและการบริการ
เทคนิคการใหบริการที่ดี
วิธีสรางนักบริการมืออาชีพ
การสรางความประทับใจในงานบริการ
ขอควรระวังในการใหบริการ
เทคนิคการพัฒนาระบบงานขององคกรใหเกิดความสะดวกสบายตอผูใชบริการ
มนุษยสัมพันธ-หลักการบริการดวยหัวใจ
แนวทางการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในการใหบริการ
หลักการใหบริการดวยหัวใจและขอคิดตาง ๆ
SERVICE MIND
หลัก 4 S
บัญญัติ 6 ประการ เพื่อใหผูรับบริการชื่นชอบ
หลัก 5 ส เพื่อความพรอมในการใหบริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการดวยหลักการ 10 S
คําจํากัดความของการบริการที่ควรจํา
ลักษณะที่ดีของผูใหบริการ
สิ่งที่ผูใหบริการควรปฏิบัติ
บุคลิกภาพพื้นฐานของผูใหบริการ
ขอหามในงานบริการ
การพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ
ปฏิบัติงานดานบริการแบบ PACKAGES
คติพจนสําหรับงานบริการที่ควรยึดถือปฏิบัติ
ปรัชญาแหงการบริการ
เอกสารอางอิง

ความหมายของการบริการ
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การบริการ ( Services) หมายถึง การกระทํากิจกรรมใดๆ ดวยรางกายเพื่อตอบสนอง
ความตองการของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก ความสามารถสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับบริการโดยการกระทําดวยรางกาย กลาวคือการแสดงออกดวยการแตงกาย ปฏิบัติการ กิริยา
ทาทางและวิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเปน 2 แบบ คือ
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1. ขั้นตอนการใหบริการ เปนการปฏิบัติการตามขั้นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่
ถูกตองเหมาะสม เพื่อใหผูรับบริการ ไดประโยชนตรงตามความตองการมากที่สุด
2. พฤติกรรมการบริการ เปนการแสดงออกดานการแตงกาย สีหนา แววตา กิริยา ทาทาง
และการพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดียอมสรางความสุข ใหเกิดขึ้นกับผูบริการไดเปนอยางดีไดแกการแตงกาย
ที่สุขภาพ สะอาด เรียบรอย สีหนาและแววตาที่ยิ้มแยม แจมใส ออนโยน กิริยาทาทางที่ สุภาพ ออน
นอมการพูดจาดวยน้ําเสียงที่นุมนวล สุภาพ ชัดเจน ใหเกียรติมีหางเสียง
จากความหมายที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาการบริการจะเกี่ยวของกับบุคคล
2 ฝาย คือ
ผูใหบริการ และผูรับบริการ
ผูใหบริการ หมายถึง ผูปฏิบัติการใหความชวยเหลือตอบุคคลอื่นที่รองขอความชวยเหลือ
หรือแสดงความตองการอยางใดอยางหนึ่ง
ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่แจงความประสงคหรือ ความตองการเพื่อใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ตอบสนองตามความตองการของตนเองและตนเองรูสึกพอใจ
การเปนผูใหบริการที่
เปนเลิศนั้น ผูปฏิบัติงานทุกทานทุกหนวยงานควรคํานึงถึง
1
. ตองมีความรูในงานที่ใหบริการ (Knowledge)
ผูใหบริการตองมีความรูในงานที่ตนรับผิดชอบสามารถตอบขอซักถามจากผูรับบริการได
ถูกตองและแมนยําในเรื่องของ บริการที่ให ระเบียบ นโยบายและวิธีการตาง ๆ ในองคกร เพื่อมิใหเกิด
ความผิดพลาดเสียหาย และตองขวนขวายหาความรูจากเทคโนโลยีใหมๆ อยางสม่ําเสมอ
2. มีความชางสังเกต (Observe)
ผูทํางานบริการตองมีลักษณะเฉพาะตัวเปนคนมีความชางสังเกต เพราะหากมีการรับรูวา
บริการอยางไรจึงจะเปนที่พอใจของผูรับบริการก็จะพยายามนํามาคิดสรางสรรคใหเกิดบริการที่ดียิ่งขึ้น
เกิดความพอใจและตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดมากยิ่งขึ้น
3. ตองมีความกระตือรือรน (Enthusiasm)
พฤติกรรมความกระตือรือรน จะแสดงถึงความมีจิตใจในการตอนรับ ใหชวยเหลือแสดง
ความหวงใย จะทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี ในการชวยเหลือผูรับบริการ
4. ตองมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner)
กิริยาวาจาเปนสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรูสึก และสงผลใหเกิดบุคลิกภาพที่ดี
เพื่อใหผูรับบริการมีความสบายใจที่จะติดตอขอรับบริการ
5.
ตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative)
ผูใหบริการควรมีความคิดใหมๆ ไมควรยึดติดกับประสบการณหรือบริการที่ทําอยู เคย
ปฏิบัติมาอยางไรก็ทําไปอยางนั้นไมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหบริการควรมีความคิดใหมๆ เพื่อปฏิรูปงาน
บริการใหดียิ่งขึ้น
6. ตองสามารถควบคุมอารมณได (Emotional control)
งานบริการเปนงานที่ใหความชวยเหลือผูอื่น ตองพบปะผูคนมากมายหลายชนชั้น มี
การศึกษาที่ตางกัน ดังนั้นกิริยามารยาทจากผูรับบริการจะแตกตางกัน เมื่อผูรับบริการไมได ดั่งใจ อาจจะ
ถูกตําหนิพูดจากาวราวกิริยามารยาทไมดีซึ่งผูใหบริการตองสามารถควบคุมสติอารมณไดเปนอยางดี
7. ตองมีสติในการแกปญหาที่เกิดขึ้น (Calmness)
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ผูรับบริการสวนใหญจะติดตอขอความชวยเหลือตามปกติแตบางกรณีผูรับบริการที่มีปญหา
เรงดวน ผูใหบริการจะตองสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแกไขปญหาอยางมีสติ อาจจะ
เลือกทางที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกในการใหบริการแกลูกคา
8. มีทัศนคติตองานบริการดี (Attitude)
การบริการเปนการชวยเหลือผูทํางานบริการ
เปนผูใหจึงตองมีความคิดความรูสึกตองาน
บริการในทางที่ชอบและเต็มใจที่จะใหบริการ ถาผูใดมีความคิดความรูสึกไมชอบงานบริการ แมจะพอใจ
ในการรับบริการจากผูอื่นก็ไมอาจจะทํางานบริการใหเปนผลดีได ถาบุคคลใดมีทัศนคติตองานบริการดีก็
จะใหความสําคัญตองานบริการและปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เปนผลใหงานบริการมีคุณคาและนําไปสูความ
เปนเลิศ
9. มีความรับผิดชอบตอผูรับบริการ (Responsibility)
ดานงานบริการ การปลูกฝงทัศนคติใหเห็นความสําคัญของผูรับบริการ การยกยองวา
“ลูกคาคือบุคคลที่สําคัญที่สุด” และ “ลูกคาเปนฝายถูกเสมอ” ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูใหบริการมีความ
รับผิดชอบตอผูรับบริการอยางดีที่สุด
ลักษณะเฉพาะของงานบริการ
งานบริการมีลักษณะเฉพาะ ดังตอไปนี้
1. ไดรับความพอใจหรือไมพอใจก็จะเกิดความรูสึกในทันที
งานบริการเปนงานใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ดังนั้นเมื่อผูรับบริการไดรับ
การสนองตอบตรงตามความตองการก็จะแสดงออกถึงความรูสึกที่ดี แตในทางกลับกันถาไมไดรับความ
พอใจก็จะเกิดความรูสึกในทางที่ไมดีตอผูใหบริการและองคกรที่ใหบริการในทันทีเชนกัน
2. ผลของการบริการเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและแปรผลไดรวดเร็ว
งานบริการเริ่มตนและดําเนินการไดในทุกขณะ ทั้งในตอนตน ตอนกลาง และในตอนทาย
เพราะไมมีขอจํากัดวาจะตองใหบริการเฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใด
3. ผลของบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองคกร
งานบริการสรางความรูในทันทีที่ไดรับบริการจึงสามารถแปรเปลี่ยนเปนผลจากการ
ใหบริการไดทั้งในแงดีและไมดี
4. ผิดพลาดแลวชดเชยดวยสิ่งอื่นก็เพียงแคบรรเทาความไมพอใจ
การบริการที่ผิดพลาดบกพรองไมสามารถจะเปลี่ยนความรูสึกของผูรับบริการใหกลับมาดี
ไดนอกจากเปนการลดความไมพอใจที่เกิดขึ้นใหนอยลง
5. สรางทัศนคติตอบุคคล องคกรไดอยางมาก
การบริการสามารถจะสรางความรูสึกชอบหรือไมชอบที่มีตอผูใหบริการหรือองคกรอยาง
มากมายไมมีขีดจํากัดขึ้นอยูกับลักษณะของการใหบริการที่มีมากนอยเพียงใดสําคัญมากนอยเทาใด
6. สรางภาพลักษณใหองคกรเปนเวลานาน
การบริการทั้งที่ดีและไมดีจะติดอยูในความทรงจําของผู รับ บริการตลอดไป แมเมื่อมีการ
ปรับปรุงแกไขบริการใหดีขึ้นมากแลว แตภาพเกาที่ไมดียังคงหลงเหลืออยูกวาที่จะลางภาพลักษณ ที่ไมดี
ตองใชเวลานั้นเปนสิบ ๆ ป
7. หากเกิดการบกพรองจะเห็นไดชัด
บริการเปนสิ่งที่ไวตอการรับรู เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมสมบูรณหรือขาดตกบกพรองก็จะ
ปรากฏใหเห็นไดในทันทีทันใด จึงตองระมัดระวังในเรื่องบริการใหมาก
8. ตองการคนเปนสวนสําคัญในการสรางบริการที่ดี
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บริการจะดีหรือไมดีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับผูใหบริการ ถาไดคนดีมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการดีมีทัศนคติตอการใหบริการดีไดรับการปลูกฝงนิสัยในการใหบริการและฝกฝนตนเองมาดี ก็จะ
ทําใหเกิดการบริการที่เปนเลิศ ในทางกลับกันถาไดคนไมดีมาเปนผูทํางานใหบริการก็จะเทากับผิดพลาด
ตั้งแตตนแลวจะหวังใหเกิดบริการที่ดีคงเปนไปไดยาก
9. คนเปนตัวแปรที่สําคัญในการสรางและทําลายงานบริการ
บริการที่ผิดพลาดบกพรองนําความเสียหายมาสูองคกรจะพบวาสวนใหญเกิดจากคน
องคกรหลายแหงเคยไดรับชื่อเสียงยกยองวาใหบริการดี แตพอเปลี่ยนทีมงานที่ใหบริการก็มีเสียงสะทอน
วาใหบริการดอยคุณภาพหรือใหบริการไมดีดังเดิม และอาจถึงขั้นทําใหเสียผูรับบริการเดิมไปก็ได
มาตรฐานพฤติกรรมบริการ
มาตรฐานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
1. พูดขอความที่ผูรับบริการอยากฟง สุภาพ นุมนวล ใหเกียรติ ไมนินทา
2. แสดงอารมณที่ผูรับบริการอยากเห็น
3. ขอความและอารมณจะตองสัมพันธกัน
4. สรางบรรยากาศที่ทําใหผูอื่นอยากสื่อสารกับเรา
มาตรฐานการฟงอยางมีประสิทธิภาพ
1. แสดงออกถึงการฟงอยางตั้งใจ เพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญตอการบริการจากผูรับบริการให
มากที่สุด ดังนี้
1.1 พยักหนา
1.2 สบตา
1.3 ออกเสียงตอบรับ
1.4 ถามคําถามตอเนื่อง
1.5 มีทา ทางประกอบ
2. แปลความหมายของผูรับบริการใหชัดเจนเพราะผูรับบริการอาจไมบอกความตองการ
ของเขากับเราโดยตรง แตจะถามหรือเลาเรื่องทางออมแทน จับประเด็นใหไดถึงเนื้อหา ความรูสึกและ
ความตั้งใจ
2.1 การฟงเพื่อรับรูเนื้อหา จับประเด็นใหได
2.2 การฟงเพื่อรับความรูสึกวาอะไรคือความรูสึกเบื้องหลังคําพูดเหลานั้น ตอนนี้ผูพูด
รูสึกอยางไรตอเรื่องที่บอก สังเกตภาษาที่ไมใชคําพูดจะชวยไดมาก เชน สีหนา ทาทาง น้ําเสียง ผูฟงตอง
เปดใจรับฟงและสังเกตพฤติกรรม
2.3 การฟงเพื่อรับรูความตั้งใจวาอะไรคือความหมายที่แทจริงที่ผูพูดหมายถึง หรือ
ตั้งใจจะบอกอะไร เริ่มตองอาศัยการตีความเขามาชวย แตควรคิดไวดวยวาเราอาจตีความผิดพลาดได
บางครั้งอาจถามกลับเพื่อสะทอนความเขาใจ เชน ที่คุณพูดมาหมายถึง...........
มาตรฐานการสนทนาอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการสนทนาในงานบริการ
สรรพนามเรียกผูรับบริการ กรณีที่ทราบชื่อ
ผูรับบริการ

การปฏิบัติ
 คุณ (ชื่อผูรับบริการ)
 หากตองการ Identify ผูปวยกอนเขารับ
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สรรพนามเรียกผูรับบริการกรณีที่ไมทราบชื่อ
ผูรับบริการ

บริการทางการแพทย ใหดูชื่อผูรับบริการในแฟม
เวชระเบียน แลวเอยนามและตามดวยการถาม
นามสกุล เชน เอยชื่อเปนคุณ (ชื่อผูรับบริการ)
คะ/ครับ นามสกุลคะ
(เรียกชื่อและให
ผูรับบริการบอกนามสกุล ) แลวรอใหผูรับบริการ
ตอบ แลวตรวจสอบกับเวชระเบียนวาใช
ผูรับบริการทานเดียวกันหรือไม
 คุณคะ
 กรณีพระภิกษุ ใช ทานคะ/พระคุณเจา
 กรณีผูรับบริการมีคํา นํา หนาชื่อทางราชการ
ใหเรียกใหถูกตองเชนยศของทหาร
ตํารวจราชทินนามตําแหนงทางวิชาการ
 ไมใชคําสรรพนามทั้งไทย จีน ที่เปนการนับ
ญาติกับผูรับบริการ

มาตรฐานการสนทนาในงานบริการ

การปฏิบัติ

สรรพนามเรียกตัวผูใหบริการ

 ดิฉัน/ผม

คํานําหนาเรียกชื่อบุคลากรซึ่งเปนผูใหบริการ
ดวยกันในพื้นที่ใหบริการหรือตอหนาผูรับบริการ
สรรพนามเรียกผูรับบริการที่เปนเด็ก กรณีไม
ทราบชื่อ
สรรพนามเรียกผูรับบริการที่เปนเด็ก กรณีที่
ทราบชื่อ

 คุณ (ชื่อบุคลากร)

สรรพนามเรียกผูรับบริการในสถานะบุคคล
ที่ 3
สรอยคําสนทนากับผูรับบริการ

 คุณนอง
 นอง (ชื่อผูรับบริการ)
กรณี เรียกผูป กครองของ เด็กและทราบชื่อให
เรียกผูปกครองตามดวยชื่อเด็กเชนผูปกครอง
ของด.ญ.................
 คุณผูรับบริการ
 คุณ (ชื่อผูรับบริการ)
 คะ/ครับ

ประโยคตอนรับผูรับบริการ ณ พื้นที่บริการทั่วไป  สวัสดีคะ/ครับ (ชื่อเจาหนาที่) ใหดิฉัน/ผม
อํานวยความสะดวกเรื่องใดคะ
 กรณีพระภิกษุ ใช นมัสการพระคุณเจา
สรรพนามเรียกผูรับบริการที่เคยมารับบริการ
 คุณ (ปา, ลุง, ยาย) คะ
แลวและผูรับบริการอนุญาตใหเรียก ปา ลุง ยาย
ได
ประโยคตอนรับผูรับบริการ ณ จุดจอดรถ หรือ โรงพยาบาล (........) สวัสดีคะ/ครับ
บริเวณทางเขา - ออก
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ประโยคอําลาผูรับบริการ บริเวณประตูเขาออก
และจุดจอดรถ
การใหผูรับบริการรอ กรณีที่ไมรู กําหนดเวลา
และใชเวลาไมนาน
การใหผูรับบริการรอ กรณีที่ไมรู กําหนดเวลา
และใชเวลาคอนขางนาน เชน
รอตรวจ
การใหผูรับบริการรอ กรณีรูกําหนดเวลา
มาตรฐานการสนทนาในงานบริการ
การตอนรับทางโทรศัพท

การแนะนําตัว

 โรงพยาบาล (........) ขอบคุณคะ/ครับ
 กรุณารอสักครูคะ/ครับ
 กรุณารอประมาณ (........) คิวครับ/คะ
 กรุณารอประมาณ (........) นาที คะ/ครับ
เชน กรุณารอประมาณ 45 นาที คะ/ครับ
การปฏิบัติ
 สวัสดีคะ/ครับ (ชื่อหนวยงาน) .....(ชื่อผู
รับสาย).......(ตําแหนงทางวิชาชีพ ถามี)....คะ/
ครับ เชน สวัสดีคะ หองตรวจโรคทั่วไป สิริรัตน
พยาบาลรับสายคะ
 สวัสดีคะ/ครับ ดิฉัน/ผม (ชื่อ...........) (ถา
ติดตอเรื่องงานใหตอทายดวยตําแหนง หนาที่
และภารกิจ)

การสนทนาตอหลังจากที่ใหผูรับบริการรอสาย
แลว

ดิฉัน/ผมจะขอแนะนําใหรูจักกับคุณ(...)นะ
คะ/นะครับ (ขออนุญาตผูอาวุโสสูงสุดกอน)
คุณ (....) คะ/ครับ ขอแนะนําใหรูจักกับคุณ....
(แนะนําผูอาวุโสนอยกวาเพื่อรูจักผูอาวุโส
มากกวา)
ทาน...ครับ/คะ คุณ.......(แนะนําผูมีอาวุโส
มากกวา เพื่อรูจักกับผูที่อาวุโสนอยกวา)
กรุณารอสักครูค ะ/ครับ ขออนุญาตโอนสาย
ไปยัง (หนวยงาน/ชื่อผูที่ผูรับบริการตองการคุย
สาย) หมายเลข... นะคะ/ครับ
(เมื่อปลายทางรับสายให สงเรื่อง/ความตองการ
ของผูรับบริการใหเรียบรอย อยาใหผูรับบริการ
ตองเลาเรื่องซ้ําอีก)
กรุณารอสักครูค ะ/ครับ
ดิฉัน/ผม (อธิบายเหตุที่จําเปนตองพักสาย....)
จากนั้นกดปุมพักสาย
ขออภัยคุณ (ชื่อผูรับบริการ) ที่ใหรอสายนะ
ครับ/คะ

กรณีที่เราจะปฏิบัติตอผูรับบริการ

ขออนุญาต (ดําเนินการ) คะ/ครับ เชน ขอ

การแนะนําผูอื่นใหรูจักกัน

การโอนสาย

U

การพักสาย
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กรณีที่ใหผูรับบริการปฏิบัติตามที่เรารองขอ
มาตรฐานการสนทนาในงานบริการ

อนุญาต (เจาะเลือด) คะ
ขอความกรุณา/กรุณา (ดําเนินการ) คะ/ครับ
เชนขอความกรุณา (แสดงบัตรประชาชน) คะ
การปฏิบัติ

เมื่อผูรับบริการกลาวขอบคุณ

เรียนเชิญที่.......คะ/ครับ
เชน เรียนเชิญที่ (หองตรวจหมายเลข 1) คะ/
ครับ
ดวยความยินดีคะ/ครับ

เมื่อผูรับบริการปฏิบัติตาม

ขอบคุณคะ/ครับ

เมื่อผูรับบริการชม

ขอบคุณคะ/ครับ

เมื่อเกิดความผิดพลาด

ขออภัยคะ/ครับ
ดิฉัน/ผมจะ (ดําเนินการ) ทันทีคะ/ครับ
ขอบคุณคะ/ครับ/ขอบคุณที่ใชบริการคะ/ครับ

กรณีขอใหผูรับบริการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่ง

ประโยคเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการใดๆ

เมื่อผูรับบริการฟงภาษาราชการไมเขาใจ เชน
ในการทักทายหรือตอนรับใชภาษากลาง ถา
ชาวเขา ชนเผาและชาวพื้นเมืองหรือประชาชนที่ ประเมินแลวผูแลวผูรับบริการสื่อสารดวย
ไมคุนเคยภาษาราชการ
ภา ษา กลาง (ภาษาราชการไมได)ใชภา ษา ที่
สื่อสารกันเขาใจรูเรื่อง ตรงตามปญหาหรือความ
ตองการของผูรับบริการ สําหรับเจาหนาที่ควรพูด
ภาษากลางระหวางกันในขณะใหบริการหรือตอ
หนาผูรับบริการ
การสนทนาในงานบริการ
การกลาวตอนรับ: “สวัสดีคะ” ไหว
(ทุกหนวยงาน)
การกลาวลา: ไหว “ขอบคุณคะ/ครับ”
“ยินดีคะ/ครับ”
การสนทนาในงานบริการ
การกลาวตอนรับ: กรณีหนาหองตรวจ เรียนเชิญ
(ผูปวยนอกและฉุกเฉิน)
คุณ... (ชื่อ-สกุล)...คะ/ครับ เมื่อผูรับบริการลุกขึ้น
“สวัสดีคะคุณ ..วิภานะคะ นามสกุลคะ แลวรอ
ใหผูรับบริการตอบ (ถาเปนไปไดใหเรีย
ก
ผูรับบริการรายตอไปใหทราบเพื่อเตรียมตัวไว
ดวย)
การกลาวลา: กรณีตรวจเสร็จแลว “เรียนเชิญนั่ง
รอหนาหองการเงิน ขอบคุณคะ/ครับ”
มาตรฐานการสนทนาในงานบริการ

การปฏิบัติ

9

การสนทนาในงานบริการ
(หอผูปวยใน)

การกลาวตอนรับ : กรณีรับผูปวยเขาพัก “สวัสดี
คะ/ครับ” “เรียนเชิญที่หอง(หมายเลขหอง) คะ/
ครับ”
การกลาวลา: กรณีผูปวยกลับบานรับประทานยา
ที่แพทยจัดไวใหนะคะ/ครับและคุณ....มีนัดกับ
แพทย....วัน...เวลา...นะคะ/ครับ
ไดรับยากลับบานพรอมใบนับเรียบรอยแลวนะ
คะ/ครับ “สวัสดีคะ ขอใหหายเร็วๆ นะคะ หรือ
ดูแลสุขภาพนะคะ/ครับ” ถาผูรับบริการขอบคุณ
ตอบวา “ยินดีคะ/ยินดีที่ไดบริการคะ/ครับ”

การสนทนาในงานบริการ
(เจาหนาที่ลิฟท)

การกลาวตอนรับ : “สวัสดีคะ/ครับ เชิญคะ/ครับ
ติดตอชั้นไหนคะ/ครับ”
การกลาวลา: “ชั้น....เชิญคะ/ครับ”

การสนทนาในงานบริการ
(แผนกเวชระเบียน)

การกลาวตอนรับ: “สวัสดีคะ/ครับ ขอทราบชื่อและ
นามสกุลคะ/ครับ” หรือกรุณาแสดงบัตรตรวจโรค
โรงพยาบาลคะ/ครับ “กรุณารอสักครู ขอตรวจสอบ
รายละเอียดในคอมพิวเตอรคะ/ครับ” “เรียบรอย
แลวนะคะ/ครับ...เรียนเชิญติดตอที่...
การกลาวลา : สวัสดีคะ/ครับ” ถาผูรับบริการ
ขอบคุณใหตอบวา “ยินดีคะ/ยินดีที่ใหบริการคะ/
ครับ”

การสนทนาในงานบริการ
(แผนกเจาะเลือด)

การกลาวตอนรับ: “สวัสดีคะ/ครับเชิญนั่งคะ/ครับ”
หรือ “เชิญนั่งรอสักครูคะ/ครับ”
“คุณ..วิภานะคะ นามสกุลคะ รอผูรับบริการตอบ...
ขออนุญาตเจาะเลือดทีแ่ ขนขาง...นะคะ”
“เรียบรอยคะ/ครับ พลาสเตอรที่ติดไวประมาณครึ่ง
ชั่วโมงแกะออกไดเลยคะ/ครับ”
การกลาวลา :“เชิญติดตอที่...นะคะ..ขอบคุณคะ/
ครับ”

มาตรฐานการสนทนาในงานบริการ
การสนทนาในงานบริการ
(แผนกเภสัชกรรม)

การปฏิบัติ
การกลาวตอนรับ: “สวัสดีคะ/ครับ รับยาคุณ...” รอ
ใหผรู บั บริการตอบ (ชื่อ- สกุล)..แลว ตรวจสอบ
ความถูกตองกับยาที่จะสงมอบหยิบยามาอธิบาย
และมอบใหผูปวย
การกลาวลา: “เรียบรอยแลวคะ/ครับ ถามีขอสงสัย
กรุณาติดตอหองยาไดตลอดเวลานะคะ/ครับ”
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การสนทนาในงานบริการ
(แผนกรังสีวินิจฉัย)

“ขอบคุณคะ/ครับ”
การกลาวตอนรับ : “สวัสดีคะ/ครับ คุณ..วิภานะคะ
นามสกุลคะ รอใหผูรับบริการตอบและตรวจสอบกับ
OPDCard เมื่อผูรับบริการตอบแลวขอมูลตรงกัน
ใหบริการตอ
“วันนี้ตรวจ...นะคะ/ครับ”
“เชิญเปลี่ยนเสื้อผาทางดานนี้คะ/ครับที่หอง...”
การกลาวลา :“เรียบรอยแลวคะ/ครับ” “เชิญรอ
แพทยหนาหองตรวจคะ”
“สวัสดีคะ/ครับ”

มาตรฐานการตอนรับและบริการ
มาตรฐานการตอนรับและบริการ

การปฏิบัติ

การบริการกรณีปฏิบัติงานหนาเคานเตอรหรือ
พื้นที่บริการทั่วไป

เดินเขาไปตอนรับผูรับบริการดวยความ
กระตือรือรน
ทักทายผูรับบริการกอน
หนาตายิ้มแยมแจมใส

การบริการกรณีปฏิบัติงานอยูในบริเวณ
เคานเตอร

ตอนรับผูรับบริการดวยความกระตือรือรน
ทักทายผูรับบริการกอน
หนาตายิ้มแยมแจมใส

ระยะความหางระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ระยะใกลเคียงประมาณ 1 ชวงแขน สําหรับ
ใหบริการแกผูรับบริการ
ระยะสังคม ประมาณ 6 เมตร สําหรับการ
ทักทาย
มาตรฐานการตอนรับและบริการ
การยืนตอนรับ (สุภาพบุรุษ)

การยืนตอนรับ (สุภาพสตรี)

การปฏิบัติ
ยืนตรง (หูตรงไหล)
กํามือขวาหลวมๆ แลวนํามือซายมากุมมือขวา
ที่กําหลวมๆ นั้น (อาจสลับขางได) ตําแหนงมือ
อยูแนวเดียวกับหัวเข็มขัดกางเกง
สนเทาชิด ปลายเทาแยกไมเกิน 1 คืบ
ยืนตรง (หูตรงไหล)
มือซายกํานิ้วหัวแมมือขวา เก็บนิ้วทั้งสอง
ประสานเขาหากัน (อาจสลับขางได) ตําแหนงมืออยู
แนวเดียวกับขอบกระโปรงหรือกางเกง
ยืน Point เทา 10 นาฬิกา โดยปลายเทาขวาชี้
ตรงไปขางหนาและชักเทาซายถอยมาซอนไวหลัง
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การยืนรอบริการ (สุภาพบุรุษ)

การยืนรอบริการ (สุภาพสตรี)

มาตรฐานการตอนรับและบริการ
การสบตาผูบริการ

การทักทายผูรับบริการ

การนําเสนอขอมูล

การยืนไหวผูรับบริการ

เทา โดยใหปลายเทาซายเฉียงไปทางซายทํามุมตาม
เข็มนาฬิกาประมาณ 10 โมง (กรณียนื Point เทา
บายสองโมงทําใหตรงขามกัน)
ถายน้ําหนักการทรงตัวไวที่เทาหลัง
ในทางปฏิบัติอาจไมสะดวกในการยืน Point เทา
ใหยืนสนเทาชิดปลายเทาแยกเล็กนอย
ยืนตรง (หูตรงไหล)

กํามือขวาหลวมๆ แลวนํามือซายมากุมมือขวาที่กํา
หลวมๆ นั้น (อาจสลับขางได) ตําแหนงมืออยูแนว
เดียวกับหัวเข็มขัดกางเกง
สนเทาชิด ปลายเทาแยกไมเกิน 1 คืบ
ยืนตรง (หูตรงไหล)
มือซายกํานิ้วหัวแมมือขวา เก็บนิ้วทั้งสอง ประสาน
เขาหากัน (อาจสลับขางได) ตําแหนงมืออยูแนวเดียวกับ
ขอบกระโปรงหรือกางเกง
ยืน Point เทา 10 นาฬิกา โดยปลายเทาขวาชี้ตรง
ไปขางหนาและชักเทาซายถอยมาซอนไวหลังเทา โดยให
ปลายเทาซายเฉียงไปทางซายทํามุมตามเข็มนาฬิกา
ประมาณ 10 โมง (กรณียนื Point เทา บายสองโมงทํา
ใหตรงขามกัน)
ถายน้ําหนักการทรงตัวไวที่เทาหลัง
ในทางปฏิบัติอาจไมสะดวกในการยืน Point เทาให
ยืนสนเทาชิดปลายเทาแยกเล็กนอย

การปฏิบัติ
ผูใหบริการตองสบตาผูรับบริการขณะที่สนทนากัน
ประมาณ 3-5 วินาทีตอครั้ง เวนชวงเปนระยะๆ (เพื่อ
แสดงความสนใจ)
การสบตาตองแสดงออกดวยกิริยามารยาทสุภาพ
ออนนอมเรียบรอยและใหเกียรติผูรับบริการ
สบตาผูรับบริการ
ยิ้มแยมแจมใส
กมศีรษะ
กลาวคําวา “สวัสดีคะ/สวัสดีครับ” ดวยน้ําเสียง
สุภาพความดังพอไดยินเพียงเรากับผูรับบริการ
กรณีที่แนะนําจากปายหรือบอรดในระยะใกลที่ไม
ตองถือเอกสาร ใหใชวิธีผายมือขวา ใชนิ้วกลางแทนนิ้วชี้
หรือปากกา หามใชปากกา หรือวัสดุอื่นใดชี้แทนการ
ผายมือ
หากตองถือเอกสารใหใชมือขวาจับเอกสารทางดาน
ขางในลักษณะที่เอกสารอยูระหวางนิ้วหัวแมมือและนิ้ว
ทัง้ 4 รองเอกสาร หัวแมมืออยูดานบน
เริ่มตนดวยทายืนตอนรับ
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ประนมมือ นิ้วชี้หรือนิ้วกอยเรียงชิดติดกันสวน
นิ้วหัวแมมือกางออกเล็กนอยวางมือประนมไวระดับ
รองอกพอกมศีรษะไดไมตึงหลังเกินไป (สังเกตวาหัว
แมมือที่กางออกนั้นจะวางกับรองอกพอดีปลายนิ้วที่
เหลือทั้งสี่จะชี้ออกไปเองตามธรรมชาติ)
กลาวคําวา “สวัสดีคะ/ครับ” พรอมกับโนมตัวไป
ดานหนาพองาม (โคงประมาณ 15 องศา) ปลาย
นิ้วกลางจรดปลายจมูก
เงยหนาขึ้นพรอมลดมือลง กลับมายืนในทา
ตอนรับตลอดเวลาที่สนทนา
กรณีที่ไหวเพื่อแสดงความขอบคุณ กลาวคําวา
“ขอบคุณคะ/ครับ” พรอมกับโนมตัวไปดานหนา
ประมาณ 30 องศา
กรณีที่ไหวเพื่อแสดงความขอโทษเมื่อเกิดความ
ผิดพลาดกลาวคําวา “ขออภัยคะ/ครับ” พรอมกับ
โนมตัวไปดานหนาประมาณ 45 องศา

มาตรฐานการตอนรับและบริการ

การปฏิบัติ

การบอกทางดวยการผายมือ

เริ่มตนดวยทายืนตอนรับ

การรับของ

ยื่นมือทั้งสองไปรับพรอมกัน กมศีรษะ
กลาวคําวา “ขอบคุณคะ/ครับ” ดวยน้ําเสียงสุภาพ
ความดังพอไดยินเพียงเรากับผูรับบริการเทานั้น
เมือ่ รับของแลวตรวจสอบดูหรือทบทวนให
ผูรับบริการทราบอีกครั้ง
กอนสงของใหผายมือตรวจสอบหรือทบทวนให

การสงของ

การสงปากกา ดินสอ หรือวัตถุแหลมคม

ยกมือขวาขึ้น ไมงอแขน นิ้วมือเรียงชิดติดกัน (ไม
ตองเกร็ง) หนามองไปที่ฝามือซึ่งยกขึ้นนั้น (หากยก
แขนซายใหทําตรงขามกัน)
ระดับฝามือของผูจะอธิบายผูรับบริการไดคือ ถา
เปนระดับไหล ความหมายคือบอกระยะทางในระยะ
ประมาณ 6 เมตร ระดับต่ํากวาไหลคือการบอกทาง
ในระยะใกลกวา 6 เมตร ระดับสูงกวาไหลคือบอก
ทางในระยะใกลกวา 6 เมตร

ผูร บั บริการทราบกอน
ยื่นมือสองขางสงของพรอมกัน
กมศีรษะ
กลาวคําวา “กรุณา (หรือประโยคตามลักษณะ
งาน) คะ/ครับ” ดวยน้ําเสียงสุภาพ ความดังพอได
ยินเพียงเรากับผูรับบริการเทานั้น เชนกรุณารับใบ
นัดพบแพทยคะ
สงดานที่ไมใชดานแหลมใหผูรับบริการ
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สงของสองมือตามวิธีการสงของ
ขณะสงตองเวนระยะหางระหวางมือทั้งสองที่ยื่น
สงเพื่อใหผูรับบริการหยิบได
กรณีสง ปากกาใหผใู หญใหกดปากกาใหพรอมใช
ดานแหลมอยูทางดานซาย จับปลายปากกาดวยมือ
2 ขาง ใหขณะสงตองเวนระยะหางระหวางมือทั้ง
สองที่ยื่นสงเพื่อให
ผูรับบริการหยิบได ผูรับปากกาจับตรงกลางได
โดยที่มือไมสัมผัสกัน กรณีสงปากกาใหบุคคลทั่วไป
หรือผูที่ออนอาวุโสกวา ใหกดปากกาใหพรอมใชและ
สงดานที่ไมใชดานแหลมใหผูรับบริการ

มาตรฐานการตอนรับและบริการ
การสงเอกสาร
การนั่ง (สุภาพบุรุษ)
การนั่ง (สุภาพสตรี)

ตําแหนงการนั่งกับผูรับบริการ

การเคาะประตูเพื่อเปนการขออนุญาตกอนเขา
หอง

การปฏิบตั ิ

กอนสงมอบใหผายมือแนะนําเอกสารหรือเพื่อ
การตรวจสอบกอน
หันเอกสารใหปรากฏดานที่ผูรับบริการพรอมที่
จะอานไดทันที สงของสองมือตามวิธีการสงของ
เริ่มตนจากทายืนตอนรับ
นองทั้งสองสัมผัสกับขอบเกาอี้เพื่อใหมั่นใจวาจะ
นั่งลงพอดียอตัวนั่ง ลําตัวตรง นั่งครึ่งเกาอี้หรือ ¾
ไมพิงพนักหลังมือทั้งสองประสานกันไวที่วางบนหนา
ตัก (กรณีมีโตะอยูหนาผูนั่งใหประสานมือไวบนโตะ)
เริ่มตนจากทายืนตรง
นองสัมผัสกับขอบเกาอี้เพื่อใหมั่นใจวาจะนั่งลง
พอดี
นั่งลงไปตรงๆ ไมตองใชมือลูบกระโปรงกอนนั่ง
นั่งประมาณครึ่ง หรือ ¾ ของเกาอี้ ลําตัวตรงไมพิง
พนัก
หันตัวไปทางดานที่มีรับบริการนั่ง มือทั้งสองวาง
บนตักในทาคว่ํามือทับกันเปนธรรมชาติไมเกร็งมือ
และในขณะสนทนาใชมือประกอบทาทางตามความ
เหมาะสม
เขาและเทาชิด หากตองการพักขากรณีที่รูสึก
เมื่อยใหไขวเทากัน
นั่งดานซายของผูรับบริการ
ใหผูรับบริการหันหนาออกไปทางดานที่มีประตู
หรือดานที่มีวิวดีที่สุด (ถาสถานที่อํานวย)
หมุนตัวและหันหนาไปทางผูรับบริการ
กํามือและคว่ํามือลง
เคาะที่ประตู 3 ครั้ง ติดตอกัน ความดังพอประมาณ
ไมเปนการรบกวนผูร บั บริการ
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การเขาหอง
เทคนิคการใหบริการที่ดี

กรณีที่ไมไดนัดไวตองรอใหไดรับการอนุญาตกอน
กรณีนัดไวหรือตองทําหนาที่ปกติ ใหเปดเขาไปไดเลย
หลังเคาะเสร็จแลว

เดินหันหนาเขา
ขณะปดประตูใหหันหนาไปทางผูบริการ

ผูใหบริการควรทราบเทคนิคของการใหบริการที่ดีดังนี้
1. การตอนรับ ผูใหการตอนรับตองยิ้มแยมแจมใส พูดจาทักทาย แสดงออกถึงความเอาใจ
ใสตอผูมารับบริการ
2. การคนหาความตองการ ผูใหบริการตองรูจักสอบถามความตองการของผูมารับบริการ
และเขาใจความตองการที่แทจริงของผูมารับบริการ
3. การเสนอความชวยเหลือ ผูใหบริการตองตอบสนองความตองการของผูมารับบริการ
ดวยการใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองชัดเจนหรือความชวยเหลืออื่นๆ ที่สามารถดําเนินการไดโดยมุง หวังให
ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด
4. การประเมินผล ผูใหบริการตองทําการประเมินผลการใหบริการและสรุปผลการ
ใหบริการ ทั้งนี้เพื่อจะไดนําผลจากการประเมินไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาการบริการใหดียิ่งขึ้นตอไป
วิธีสรางนักบริการมืออาชีพ
องคกรสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
และมี บุคลิกภาพที่เหมาะสมจากนั้นพัฒนาเทคนิคการ
บริการใหกับบุคลากร ซึ่งในแตละเรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูใหบริการ สิ่งที่ผูใหบริการควรมีเปนอันดับแรกคือความเปนคนที่รักใน
งานบริการ เพราะคนที่รักในงานบริการจะมีความเขาใจและใหความสําคัญตอผูรับบริการ มีความ
กระตือรือรนที่จะชวยเหลือผูรับบริการยิ้มแยมแจมใสและเอาใจใส นอกจากนี้ ผูใหบริการควรเปนผูรูจัก
แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีดวย
2. บุคลิกภาพลักษณะการแตงกาย ตองสะอาดเรียบรอยรวมไปถึงอากัปกิริยาที่แสดงออก
เชน การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงทาทางประกอบการพูด สิ่งเหลานี้ควรเปนไปโดยธรรมชาติ
3. เทคนิคการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนทนาเพราะการสนทนาเปนสื่อกลาง
ระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการ การสนทนาใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ มีวิธีการงายๆ ดังนี้
3.1 สรางความเปนกันเอง เพื่อใหผูรับบริการเกิดความอุนใจ แสดงความเปนมิตรโดย
อาจแสดงออกทางสีหนา แววตา กิริยาทาทางหรือน้ําเสียงที่สุภาพ มีหางเสียง อาทิเชน ขอประทานโทษ
ครับ (คะ) มีอะไรใหผม (ดิฉัน) ชวยประสานงานไดบางครับ (คะ) กรุณารอสักครูนะครับ (คะ) เปนตน
การพูดจาตองชัดเจน งายตอการเขาใจ และไมเร็วหรือรัวจนผูรับบริการไมรูเรื่อง
3.2 เนนการฟงเปนหลัก คือ ผูใหบริการควรตั้งใจฟงดวยความอดทนขณะที่ผูรับบริการ
พูดไมควรแสดงอาการที่ไมพอใจออกมา ควรสบตากับผูรับบริการเปนระยะๆพรอมแสดงกิริยาตอบรับ
เชนการพยักหนารับทราบหรือยิ้มให
3.3 ทวนคําพูด เพื่อแสดงให ผูรับบริการ ทราบวาผูใหบริการกําลังตั้งใจฟงในเรื่องที่
ผูรับบริการพูดอยูเทคนิคและวิธีการดังกลาวขางตนเปนเทคนิคที่ใชในการใหบริการสําหรับผูมารับ
บริการโดยทั่วไป แตในความเปนจริงของการบริการนั้น ผูใหบริการจะพบผูมารับบริการในหลายรูปแบบ
เชน ผูรับบริการ ที่เจาปญหา จูจี้ขี้บน บางคนแสดงทาวางอํานาจ บางคนมาพรอมกับอารมณเสีย ซึ่งผู
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ใหบริการจะปฏิเสธการใหบริการแกผูมารับบริการดังกลาวไมไดเพราะการปฏิเสธการใหบริการกับผูมา
รับบริการเหลานี้หมายถึงความเสียหายและภาพลักษณที่ไมดีเกิดขึ้นแกผูใหบริการหนวยงานหรือองคกร
ได เมื่อเจอผูรับบริการดังกลาว ผูใหบริการอาจใชวิธีใหบริการดวยการใชศาสตรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Psychology) ซึ่งวาดวยกระบวนการใหการชวยเหลือแกผูที่
ประสบปญหาตางๆ ใหพนจากปญหาไดโดยใชเทคนิคของการสรางสัมพันธภาพที่ดีการรับฟง และการ
เอื้ออํานวยใหผูมีปญหาสามารถเขาใจในสภาพปญหาของตนเอง ตลอดจนสามารถหาหนทางเพื่อ
แกปญหาไดดวยตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการมาขอใชบริการ
การสรางความประทับใจในงานบริการ
ความคาดหวังโดยทั่วไปของผูรับบริการไดแกการตอนรับที่อบอุน ใหความสนใจและความ
เอาใจใส พูดจาสุภาพไพเราะ ซึ่งจะทําใหผูรับบริการรูสึกวาตนเองมีความสําคัญเปนผลใหเกิดความพอใจ
แตการที่จะทําใหเกิดความประทับใจไดนั้นตองทําใหถึงขั้นที่ผูรับบริการเกิดปติยินดี นั่นคือตองใหบริการ
ที่บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไปอีก การปฏิบัติตนของผูใหบริการดวยไมตรีตอ
ผูรับบริการ และความประทับใจจากการตอนรับยอมจะเปนผลใหผูรับบริการมาใชบริการอีก ผูใหบริการ
สามารถเติมไมตรีเขาไปในทุกงานที่ทํา ไดเริ่มตั้งแตการรักการมีไมตรีตอผูรับบริการ คือ “ตองเอาใจเขา
มาใสใจเรา” และใหบริการตรงตามความตองการทุกวันเมื่อมาถึงที่ทํางาน ผูใหบริการควรทิ้งปญหาและ
เรื่องราวสวนตัวไวภายนอก แลวมุงทํางานที่รับผิดชอบใหดีที่สุด พรอมที่จะชวยเหลือสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ
นอกเหนือจากงานของเราเพื่อแสดงวาเราเอาใจใสผูรับบริการของเราอยางตั้งใจ ผูใหบริการ สามารถ
แสดงไมตรีตอเพื่อนรวมงานไดเชนกัน ความมีอัธยาศัยไมตรีเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดงาย บรรยากาศแหงความ
เปนมิตรอาจเกิดขึ้นไดเพียงรอยยิ้มที่เริ่มจากตัวเรากอนความมีอัธยาศัยไมตรีเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ
ใหบริการ เพราะความมีอัธยาศัยไมตรีจะทําใหผูรับบริการรูสึกอบอุนและประทับใจ ซึ่ง ผูรับบริการ มี
ความคาดหวังวาผูใหบริการแสดงออกดังตอไปนี้
1. บริการที่มีไมตรีจิต จะทําใหผูรับบริการรูสึกอบอุน และประทับใจที่ไดรับการตอนรับ
อยางมีอัธยาศัย
2. ยิ้ม เปนสิ่งจําเปนอันดับแรกในการทักทายบุคคล เพราะจะทําใหผูรับบริการรูสึกอบอุน
ใจและในคําพูดที่เราทักทาย เราสามารถใชน้ําเสียงและทวงทํานองที่เปนธรรมชาติใหผูรับบริการรูสึก
พอใจที่มาใชบริการ
3. คําพูดที่วิเศษ คือ คําพูดเหลานี้ “ขอบคุณคะ” “ดิฉันเสียใจ” “ขอโทษคะ” “มีอะไรให
ดิฉันชวยไหมคะ” การเรียกชื่อของผูรับบริการเปนคําวิเศษเชนกัน
4. ใหความชวยเหลือและแสดงไมตรีจิตที่จะทําใหเขาอบอุนใจหมายความวา เราจะตอง
เรียนรูปฏิกิริยาของผูรับบริการ ตัวอยางเชน ถารูวาผูรับบริการเปนคนแปลกหนา ผูใหบริการจะตองเอา
ใจใสเขาเปนพิเศษตอความตองการชวยเหลือในเรื่องงานที่มาติดตอ สถานที่และคําแนะนําอื่น ๆ
5. ใส “ยิ้ม” ลงไปในน้ําเสียง หมายความถึงการพูดดวยน้ําเสียงที่มีไมตรีจิตและพรอมที่จะ
ใหความชวยเหลือ อยางไรก็ตามเราควรหลีกเลี่ยงที่จะใหสัญญาถาเราไมแนใจวาเราจะทําได
6. ผูใหบริการทุกคนสามารถแสดงความมีอัธยาศัย ในการทํางานของตนเองใหดีที่สุดไมวา
ผูใหบริการผูนั้นจะตองติดตอกับผูรับบริการโดยตรงหรือไม
7. ชวยเหลือผูรับบริการ แมวาสามารถชวยไดเพียงเล็กนอยในปญหานั้นแตเราอาจขอให
คนอื่นชวยไดอยางไรก็ตามอยาพยายามปดความผิดใหพนตัวเอง ควรจะยอมรับอยางออนนอมและ
ดําเนินการเพื่อแกไขความผิดพลาดนั้น
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8. มีอัธยาศัยไมตรีตอเพื่อนรวมงาน ทุกคนจะทํางานรวมกันไดดีถาทุนคนมีไมตรีจิตตอกัน
ผูรับบริการจะสังเกตเห็นไดชัดวาบรรยากาศในการทํางาน โดยสวนรวมมีอัธยาศัยไมตรีตอกันไมใช
เฉพาะที่เห็นไดจากคนใดคนหนึ่ง
9. ผูรับบริการมีเหตุผลหลายอยางที่มาทําการติดตอกับองคกรสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวัง
เสมอคือ จะไดรับการตอนรับอยางอบอุน และมีไมตรีจิตจาก ผูใหบริการ ถาเราใหการตอนรับเชนนั้น
ผูรับบริการก็จะมีความรูสึกที่ดีตอองคกรของเรา เกิดความไววางใจและความพอใจในทีส่ ดุ
ขอควรระวังในการใหบริการ
1. ไมสนใจความตองการของผูรับบริการการใหบริการในทุกกรณีจะตองแสดงวา
ผูรับบริการมีความสําคัญ จึงตองระวังไมแสดงกิริยาที่เพิกเฉยไมสนใจผูรับบริการอยางจริงจัง
2. ใหบริการขาดตกบกพรองเปนสิ่งที่ตองย้ําเตือนอยูเสมอวา การใหบริการจะขาดตก
บกพรองไมไดเลย เพราะเมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําลายงานบริการในสวนอื่น ๆ ที่ดีอยูแลวใหเกิดผลเสียหาย
ตามไปดวย
3. ดําเนินการลาชาเปนลักษณ ะที่ไมดีอยางยิ่ง เพราะความลาชาไมตรงเวลา ทําความ
เสียหายใหผูรับบริการได
4. ใชกิริยา วาจา ไมเหมาะสมการใหบริการสามารถจะรูสึกไดจากกิริยาทาทาง การใช
คําพูดและน้ําเสียง ผูใหบริการอาจไมมีความตั้งใจจะแสดงกิริยาตอผูรับบริการในทางที่ไมดี แตอยูใน
อารมณที่ขุนมัว และไมควบคุมอารมณของตนจึงแสดงออกดวยทาทีและคําพูดที่ทําใหเสียความรูสึกตอ
ผูรับบริการ
5. ทําใหผูรับบริการผิดหวังบริการที่ทําใหผูรับบริการผิดหวังมีไดในหลายกรณีนับแตการ
ตอนรับที่เย็นชาหรือการพูดโทรศัพทที่ไมเหมาะสม การใหบริการอยางไมเต็มใจ ไมใสใจในการใหบริการ
การบริการผิดพลาดทําความเสียหายใหแกผูรับบริการ
เทคนิคการพัฒนาระบบงานขององคกรใหเกิดความสะดวกสบายตอผูใชบริการ
องคกรมีสวนสําคัญที่จะชวยพัฒนางานดานบริการเปนอยางมากเพราะองคกรถือเปนแกน
หลักในการกําหนดแนวทางการใหบริการเพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจของผูรับบริการเทคนิคการ
พัฒนาระบบงานขององคกรใหเกิดความสะดวกสบายตอผูใชบริการ มีดังนี้
1. จัดระบบการทํางานใหเกิดความคลองตัว องคกรควรปรับลดขั้นตอนที่ยุงยากใหงายขึ้น
เพื่อสรางการบริการที่สะดวกรวดเร็ว
2. จัดทําลําดับขั้นตอนการใหบริการองคกรควรจัดทําขั้นตอนการบริการใหงายและไม
ซับซอนเพื่อเปนแนวทางใหผูรับบริการสามารถทําตามไดอยางถูกตองและไมสับสน
3. เรียนรูความตองการของผูรับบริการผานชองทางตางๆ เชน ตูรับความคิดเห็น การ
สอบถามพูดคุยจากคําตําหนิติเตียนและคําชมเชยตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางปรับปรุงงานบริการในครั้ง
ตอไป
4. ฝกอบรมบุคลากรในองคกร ใหเกิดทักษะการบริการที่ดีเพื่อนําไปปรับใชกับสวนงานที่
ตนปฏิบัติหนาที่อยูพฤติกรรมการใหบริการถือเปนหนาที่หนาที่หนึ่งของบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ตองประสานงานและติดตอกับบุคคลที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร การบริการเมื่อเกิดการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการแลว ยอมเกิดความพึงพอใจและไมพอใจจึงควรสราง
ความสัมพันธเสมือนเปนการบริการหลังการขายดวยการทํา Customer Relationship Management
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หรือ CRMคือการเนนหาความตองการของ ผูรับบริการ เปนหลักและตอบสนองความตองการนั้น
เปาหมายของการบริการที่เปนเลิศ จะใหความสําคัญกับคุณคาของสัมพันธภาพมากกวาคาใชจายที่
เกิดขึ้น การติดตามและสอบถามเพื่อเปนขอมูลในการประเมินผลโดยทําความเขาใจกับผูรับบริการวามี
ความตองการอะไร มีความคาดหวังวาจะไดรับประโยชนอะไรนอกเหนือจากการบริการนั้นเพื่อให
กลับมาใชบริการใหม
มนุษยสัมพันธ - หลักการบริการดวยหัวใจ
มนุษยสัมพันธคือ ศาสตรและศิลปในการเส ริมสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล เพื่อให
ไดมาซึ่งความรักใครนับถือ ความจงรักภักดีและความรวมมือวิธีสรางมนุษยสัมพันธมี 3 ขั้นตอน
1. เขาใจธรรมชาติของคน คนเรามักมีความรูสึก ดังนี้
• รูสึกวาตนเองมีความสําคัญ
• สนใจตนเองมากกวาคนอื่น
• ตองการความเจริญกาวหนา ความพิเศษ
• พูดมากกวาฟง บางครั้งถึงกับแยงกันพูด ไมมีคนฟง
• ใหคําปรึกษามากกวาที่จะขอคําแนะนํา เชน เธอตองอยางนั้น เธอตองอยางนี้
• ไมชอบการถูกควบคุม จุกจิก จูจี้
• ไมชอบการเปลี่ยนแปลง
• และอยากรูอยากเห็น
2. รูจักเทคนิค และวิธีการสัมพันธกับคน
3. สรางลักษณะของผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี
แนวทางการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในการใหบริการ
1. ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ไดแก
• สายตา เวลาพูดกับใครตองสบตาไมเหมอลอย
• อารมณควรมีอารมณรวมขณะสนทนา
• ตองมีศีลธรรม และคุณธรรม
• ตองมีมารยาท
2. ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคในการสนทนา
• ดวยการสรางความอบอุน และมั่นใจใหคูสนทนา
• ใชภาษา และทาทางที่เหมาะสม
• ใชน้ําเสียงที่นาฟง ทําใหผูฟงรูสึกดี เชน น้ําเสียงในการรับสายโทรศัพท
• ใชคําถามที่แสดงถึงความเอาใจใสและความเปนเพื่อนเมื่อปรับปรุงการพูดแลวก็ตอง
ปรับปรุงการฟงดวย
3. ปรับปรุงและพัฒนาการฟง
• ฟงดวยความสนใจ
• ฟงใหไดสาระ และถามยอนกลับได
• ใชคําพูดตอบรับที่สอดคลองกับความเห็นของผูพูดเชน ผูพูดพูดเรื่องการไปเที่ยวที่
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วังน้ําเขียว แตผูฟงโตตอบเรื่องเขาเขียว แสดงใหเห็นวา มิไดมีการฟงอยางตั้งใจ และตอบโตกับคูสนทนา
ไปกันคนละเรื่อง เปนตน อาจจะไดยินวา อะไรเขียว เขียว ก็รวมวงคุยกับเขาไปดวยโดยไมไดฟงตั้งแตตน
ลักษณะแบบนี้ตองปรังปรุง
4. ผูกมิตร
• มองคนในแงดโี ดยไมมอี คติ หรือตัดสินบุคคลแคภายนอก
• พรอมที่จะชวยเหลือ ไมรอดูวา ผูรับบริการจะทําได หรือไมไมใชคําพูดที่ไมเหมาะสม
เชน ทําไมไมอานปายหรือทําไมไมถาม เปนตน แบบนี้ตองปรังปรุงเรงดวน ควรจะเขาไปแสดงความ
ชวยเหลือโดยไมตองรอใหผูรับบริการรองขอ
• มีน้ําใจและใหอภัย หากผูรับบริการทําพลาดไป
• ไมนนิ ทาผูรับบริการ
• ไมพูดลับหลัง (ในทางทีไ่ มด)ี แตจงพูดลับหลัง (ในทางทีด่ ี)
5. การปรากฏกายที่ดี
• การยิ้มแยมแจมใส ราเริง แตไมเริงราเกินเหตุ
• มีความกระตือรือรน มีชีวิตชีวา ในการทํางาน
• มีความนาเชื่อถือ
• มีกิริยาทาทางที่เหมาะสม
• มีมารยาท รูจักวางตัวในสังคม
• สํารวมกาย วาจา ใจ
6. การแตงกายดี
• ถูกกาละ เทศะ และโอกาส สถานที่และเวลา
• สมวัย และสรีระ สุภาพ
• พิถีพิถัน
• ดูดีตลอดเวลา ตั้งแตหัวจรดเทา
หลักการบริการดวยหัวใจและขอคิดตางๆ
SERVICE MIND
ศิลปะการใหบริการที่ควรยึดถือปฏิบัติคือ “
SERVICE MIND” สูการบริการที่เปนเลิศ
SERVICE MIND ตรงกับภาษาอังกฤษสื่อความหมายไดดังนี้
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความ
ลําบากยุงยากของผูมารับการบริการ
E = Early Response ตอบสนองตอความประสงคจากผูรับบริการอยางรวดเร็ว
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูรับบริการ
V = Voluntariness Manner การใหบริการที่ทําอยางสมัครใจเต็มใจทําไมใชทํางาน
อยางเสียไมได
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณของ
องคกร
C = Courtesy ความออนนอม ออนโยน สุภาพมีมารยาทดี
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนขณะใหบริการและใหบริการ
มากกวาผูรับบริการคาดหวังเอาไว
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สําหรับคําวา “

Mind” มีความหมาย ดังนี้
M = make believe แปลวา มีความเชื่อ
I = insist แปลวา ยืนยัน/ยอมรับ
N = necessitate แปลวา การใหความสําคัญ
D = devote แปลวา อุทิศตน

หลัก 4 S
S1 – Smile
S2 – Soft
S3 – Sincere
S4 – Superb

ยิม้ แยมแจมใส
ออนโยน ออนนอมถอมตน
จริงใจ ไมเสแสรงแกลงทํา
ดีเลิศ การใหบริการที่ประทับใจเหนือความคาดหวัง

บัญญัติ 6 ประการ เพื่อใหผูรับบริการชื่นชอบ
1. ยิ้มกับผูรับบริการ
2. เอาใจใสผูรับบริการ
3. จําชื่อผูรับบริการได (สําคัญมาก)
4. ใหความสําคัญกับผูรับบริการ
5. เปนนักฟงที่ดี
6. พูดในสิ่งที่ผูรับบริการสนใจ
หลัก 5 ส เพื่อความพรอมในการใหบริการ
ส 1 - ตองสวย (รางกายและจิตใจ)
ส 2 - สงบ (นิ่ง)
ส 3 –ใสใจ
ส 4 - สอดแทรก (ถูกกาลเทศะ, ถูกที่และถูกเวลา)
ส 5 - สื่อสาร
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ ดวยหลักการ 10 S
1. S - Smooth หมายถึง อารมณของผูใหบริการ ผูใหบริการที่ดีควรมีอารมณมั่นคง
สม่ําเสมอแมขณะที่ผูรับบริการจะแสดงอารมณเสีย ผูใหบริการควรพยายามขมใจไมแสดงอารมณที่ไมดี
ตอบโตกลับไป
2. S - Smile หมายถึง การบริการดวยรอยยิ้ม ผู ใหบริการที่มีหนาใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส
เมื่อมีผูมาติดตอขอรับบริการ จะสรางความประทับใจใหแกผูมารับบริการ
3. S - Speak หมายถึง การพูดจาดีน้ําเสียงการพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ เนื่องจากการ
บริการตองเจอกับบุคคลที่มีความตองการที่หลากหลาย บางครั้งผูรับบริการเปนบุคคลเจาอารมณพูดจาไม
สุภาพหรือขาดสัมมาคารวะพูดจาไมนาฟง แตผูใหบริการจําเปนจะตองใจเย็นและพูดจาใหไพเราะนาฟง
4. S - Small หมายถึง ผูใหบริการตองปฏิบัติตนดวยความออนนอมถอมตน ไมอวดอางวา
ตัวเองเปนใหญหรือเปนผูมียศมีตําแหนงการงานที่ดีกวา มีความรูมากกวาผูมารับบริการ ผู ใหบริการควร
ยินดีและเต็มใจใหบริการ
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5. S – Smart หมายถึง ผูใหบริการที่มีบุคลิกภาพที่ดีสงางามจะสรางความประทับใจ
ใหกับผูรับบริการตั้งแตแรกเห็น
6. S – Special หมายถึง ผูใหบริการใหความสําคัญกับผูรับบริการ โดยมองวาผูรับบริการ
เปนบุคคลพิเศษ จะตองปฏิบัติใหผูรับบริการรูสึกเสมือนวาผูรับบริการเปนบุคคลพิเศษ
7. S - Spirit หมายถึง ผูบริการตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ ยอมเปนผูรับ
ฟงที่ดี
8. S – Speed หมายถึง การใหบริการดวยความรวดเร็ว เนื่องจากการใหบริการที่เปนไป
ดวยความรวดเร็ว สามารถประหยัดเวลาในการใหบริการและผูใหบริการสามารถใหบริการแกบุคคลอื่น
ไดจํานวนมากขึ้น และที่สําคัญผูรับบริการไมตองเสียเวลาในการคอยรับบริการ
9. S – Superหมายถึง การใหบริการที่มากกวา หมายถึงการใหบริการที่มากกวาสิ่งที่
ผูรับบริการคาดหวังหรือคาดคิด
10. S – Save หมายถึง การประหยัด หมายถึงการประหยัดเวลาในการดําเนินการ
ใหบริการ และการประหยัดวัสดุของหนวยงาน เนื่องจากในการใหบริการบางครั้งจําเปนตองใชวัสดุ
ภายในหนวยงาน เชน ใชเอกสาร การถายเอกสาร หากผูใหบริการใหบริการดวยความแมนยําถูกตอง
ตามขั้นตอนในครั้งเดียวจะชวยประหยัดคาวัสดุภายในสํานักงานและประหยัดเวลา
ดังนั้นเพื่อคุณภาพและคุณคาในงานบริการ ทุกฝายจะตองใหความรวมมือกันเพื่อทําให
บรรลุวัตถุประสงคไดรับผลประโยชนทั้งสองฝาย ผูใชบริการพอใจองคกรก็อยูรอด ( Win – win
Strategy)
คําจํากัดความของการบริการที่ควรจดจํา
การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู รับบริการ
การบริการ หมายถึง การทําใหผูรับบริการพอใจ
การบริการ หมายถึง การทําใหผูรับบริการชอบ
การบริการ หมายถึง การทําใหผูรับบริการประทับใจ
ลักษณะที่ดีของผูใหบริการ
1. แตงกายสะอาดเรียบรอย
2. มีอัธยาศัยดี
3. มีมนุษยสัมพันธ
4. รูจักกาลเทศะ
5. เต็มใจใหบริการ
6. มีบุคลิกภาพดี
7. เปนนักฟงที่ดี
8. ไมดูถูกผูอื่น
9. พูดจา ชัดเจน เสียงไพเราะ
10. พัฒนาปรับปรุงตนเองอยูเสมอ
สิ่งที่ผูใหบริการควรปฏิบัติ
ไมควรทํา:
ยึกยัก ชักสีหนา ทามาก ปากเสีย
ควรทํา:
รอบรู สูงาน ปฏิภาณดี มีไมตรีจิต
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บุคลิกภาพพื้นฐานของผูใหบริการ
1. ยืนใหถูกตอง เหมาะสมและสุภาพ
2. นั่งใหถูกบุคลิกลักษณะและสุภาพ
3. การกมศีรษะ แสดงความนอบนอม
4. การคํานับ (ชาย) เพื่อใหเกียรติและแสดงความเคารพ
5. การจับมือ เปนมารยาทของสุภาพชน
6. มารยาทในการเขาออกหองผูอื่น
7. มารยาทในการสงมอบเอกสาร หรือสิ่งของ
8. มารยาทในการใชลิฟต
ขอหามในงานบริการ
1. อยานิ่งเฉยไมมีปฏิกิริยาตอบโต
2. อยาพูดสวนในขณะที่ผูอื่นกําลังพูดอยู
3. อยาโทษผูใชบริการวาผิดและตัวเองถูกเสมอ
4. อยาตอปากตอคํา
5. อยาทาทายลูกคาใหไปฟองรอง
การพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ
1. ศึกษาเรียนรูอยูเสมอเพื่อเพิ่มทักษะในดานตางๆ
2. ประเมินตนเองตลอดเวลา วาวันนี้เราดีกวาเมื่อวาน พรุงนี้เราจะดีกวาวันนี้เปนตน
3. วิเคราะหตนเอง อะไรบางที่เปนจุดแข็ง พิจารณาตนเอง เพิ่มจุดแข็ง วิเคราะห
ตนเอง อะไรที่เปนจุดออน พิจารณาตนเอง ลดจุดออน สิ่งที่ตองมีและปรับปรุงอยูเสมอ
ปฏิบัติงานดานบริการแบบ PACKAGES
P – Personality
บุคลิกภาพ
A – Assistance
ความชวยเหลือ
C – Cordial
ความจริงใจ
K – Knowledge
ความรู
A – Attitude
ทัศนคติ
G – Goodness
ความดี
E – Efficiency
ความมีประสิทธิภาพ
S – Spirit
จิตใจ

คติพจนสําหรับงานบริการที่ควรยึดถือปฏิบัติ
คติประจําใจผูใหบริการ “หนาใส ใจสวาง”
คนมีจิตบริการ ชอบทํางานเพื่อคนอื่นอยางเปนสุข
คนมีจิตบริการ จะทํางานดวยใจกวาง ชอบสรางประโยชนมากกวารอรับผลประโยชน
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คนมีจิตบริการ จะมีความออนนอมถอมตน ยอมอยูต่ําแตจิตใจสูง
คนมีจิตบริการ จะทํางานแบบสบาย เหนื่อยก็เปนสุขใจ
ปรัชญาแหงการบริการ
1. ผูรับบริการ คือ พระเจา
2. ผูรับบริการ ไมมีวันผิด ผูใชบริการหรือลูกคาถูกเสมอ
3. เสียงของผูรับบริการ คือ เสียงสวรรคหากพบวาผูรับบริการผิด ใหดูขอ 1 หรือผิดอีกดู
ขอ 2 หากโวยวายอีกใหดูขอ 3
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