
คูมือการใหบริการที่ดี 
 

การบริการ 

การบริการ คือ การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพ่ือประโยชนของผูอ่ืนการบริการท่ีดีผูรับบริการ
จะไดรับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองคกร อันเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคกรเบื้องหลัง
ความสําเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเปนเครื่องมือในการสนับสนุน ไมวาจะเปนงานประชาสัมพันธงาน
บริการวิชาการตางๆ ตลอดท้ังความรวมมือ รวมแรงรวมใจจากเจาหนาท่ีทุกระดับซ่ึงจะตองชวยกันขับเคลื่อน
พัฒนางานบริการใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนเกิดเปน 

 

จิตบริการ 

1. เวลาทุกนาทีมีคาสําหรับผูรับบริการ 

2. การใหบริการท่ีดี เริ่มจากการใหบริการท่ีดีกับคนในองคกรกอน 

3. การใหบริการท่ีเกินความคาดหวังเปนท่ีสุดของการบริการ 

4. การใหบริการท่ีดีสงผลตอภาพลักษณขององคกร 

 

หลักการรับฟง...ดวยใจ 

1. เปดใจท่ีจะรับฟง 

2. ใหเกียรติผูพูด 

3. ตระหนักถึงความสําคัญของผูพูด 

4. ฟงอยางมีสติ 

5. ฟงเสียงโดยปราศจากอคติ 

6. ฟงดวยความใสใจและอยางจรงิใจ 

7. ฟงโดยรับรูสาระไดอยางถูกตองตรงตามท่ีผูพูดตองการสื่อสาร 

8. ฟงโดยรับรูถึงอารมณและความรูสึกของผูพูดอยางถูกตองตรงสภาพความเปนจริง 

9. รับฟงโดยไมฆาตัดตอนการสื่อสาร 

10. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการรับฟง 

 

หลักการสื่อความ...ดวยใจ 

1. เปดใจท่ีจะสื่อความ 

2. ใหเกียรติตอผูฟงเสมอ 

3. คิดกอนพูดเสมอ 



4. ถายทอดดวยความจริงใจ 

5. มีความสามารถในการจัดการอารมณ 

6. ใชภาษาเปนและเหมาะสม 

7. สื่อความขอมูลท่ีเปนจริงและมีคุณภาพมีพฤติกรรมการสื่อความท่ีแสดงความเปนมิตรและเปนกันเอง 

8. สื่อความโดยไมฆาตัดตอนการสื่อสารมีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อความ 

 

คุณลักษณะของผูใหบริการท่ีดี 

การใหบริการนั้นเปนหนาท่ีในชีวิตประจําวันท่ีทุกคนตองปฏิบัติ ฉะนั้นหากเราตองการใหผูอ่ืนชื่นชมตอตัว
เราตลอดเวลา เราก็จะตองปรับปรุงและเสริมสรางคุณลักษณะของเราใหเปนท่ีถูกอกถูกใจผูอ่ืนและท่ีสําคัญคือ
ตองถูกใจตนเองดวย คุณลักษณะของผูใหบริการท่ีดีควรประกอบไปดวย#คุณลกัษณะทางกาย คือ เปน
ประการดานแรกของการใหบริการเพราะลูกคาจะสัมผัสเราโดยการมองเห็นกอน ฉะนั้น การมีบุคลิกภาพท่ีดีมี
การแสดงออกท่ีเหมาะสมจึงเปนสิ่งท่ีตองกระทํากอนการมีบุคลิกภาพท่ีดีนั้น ตองดีท้ังภายนอกและภายใน ซ่ึง
ท้ัง 2 ประการมีสาระท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

บุคลิกภาพภายนอก 

ไดแก 

 รางกายสะอาด 

 แตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ยิม้แยมแจมใส 

 กิริยาออนนอม รูจักท่ีจะไหวใหเปนและสวย 

 

บุคลิกภาพภายใน 

ไดแก 

 กระตือรือรน 

 รอบรู 

 เตม็ใจและจรงิใจ 

 ความจําดี 

 มีปฏิภาณไหวพริบ 

 มีความรับผิดชอบ 

 มีอารมณม่ันคง 

 

 

 

 



คุณลักษณะทางวาจา 

นับเปนคุณลักษณะท่ีมีความจําเปนอยางมาก ท้ังนี้เพราะปญหาของการใหบริการสวนใหญจะเกิดจากการ
สื่อสารระหวางผูใหกับผูรับบริการ ดังนั้นหากสามารถนําคุณลักษณะทางวาจาท่ีดีมาใชไดมากปญหาการบริการ
ก็จะลดลง ซ่ึงคุณลักษณะทางวาจาท่ีเหมาะสมมีดังนี้ 

 พูดจาไพเราะออนหวาน 

 รูจักใหคําชมตามโอกาสอันสมควร 

 ใชถอยคําภาษาใหถูกตอง 

 ใชน้ําเสียงใหเหมาะสมกับผูฟงและสถานการณ 

 พูดชัดเจน กระชับ เขาใจงาย 

 หลีกเลี่ยงการตําหนิและนินทา 

 รูจักทักทายผูอ่ืนกอน 

อยาลืมใชคําวา 

“สวัสดี ขอโทษและขอบคุณ”นอกจากการใชวาจาดังท่ีกลาวแลว เสนหอีกอยางหนึ่งของผูท่ีประสบความสําเร็จ
ในงานบริการก็คือตองเปนผูฟงท่ีดี   ซ่ึงมีหลักปฏิบัติดังนี้ 

 ฟงดวยความเต็มใจ สนใจและใสใจ 

 อยาปลอยใหอคติเขามารบกวน 

 จับความใหไดและตอบรับอยางมีจังหวะ 

 ถามคําถามและตรวจสอบความเขาใจ 

 อยาขัดจังหวะ 

 

คุณลักษณะภายในใจ 

สุดยอดของการใหบริการก็คือบริการดวยหัวใจ ซ่ีงขอหยิบยกคุณลักษณะท่ีเปนพ้ืนฐานในเรื่องนี้  ดังตอไปนี้ 

 รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา กลาวคือเม่ือเราตองการแตสิ่งดี ๆ เราก็ควรจะมอบสิ่งดีนั้นใหแกผูอ่ืนดวย 
ในทางกลับกันถาเราไมตองการสิ่งท่ีไมดีเราก็ไมควรปฏิบัติเชนนั้น 

 ใหบริการผูอ่ืนประดุจคนรักของตน ถาเรานึกถึงไดวาเม่ือเรามีคนรักและอยูในหวงแหงความรักนั้น เรา
ปฏิบัติตอคนรักเราฉันใด เราก็ควรปฏิบัติตอผูอ่ืนฉันนั้น 

 สรางความรกัและสิง่ดงีามในหวัใจ มีผูรูหลายทานไดกลาวไวตรงกันวาคนเรามีหัวใจเปนอยางไรการ
แสดงออกก็จะเปนอยางนั้น หากเรามีความโกรธในจิตใจการแสดงออกก็จะเต็มไปดวยความกราดเกรี้ยว 
ดุดัน คําพูดกาวราว หนาตาบึ้งตึง แตถาเรามีจิตใจท่ีเต็มเปยมดวยความรัก ความเมตตา กิริยาทาทางท่ี
ออกมาก็จะมีแตรอยยิ้ม ความเอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจ และความจริงใจ 

 



หลักในการใหบริการ 

1. การใหบริการอยางมีคุณภาพนั้น ตองทําทุกครั้งไมใชทําเฉพาะการบริการครั้งแรกเทานั้น 

2. คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของลูกคาไมใชวัดจากความพอใจของผูใหบริการ 

3. การบริการท่ีคุณภาพเกิดข้ึนจากการท่ีทุกคนในองคการรวมมือกันและลงมือกระทําอยางจริงจังและ
จรงิใจ 

4. การบริการท่ีม่ีคุณภาพตองสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการได 

5. การบริการท่ีดียอมเกิดจากการสื่อสารท่ีดีตอกัน 

6. ผูใหบริการตองรูสึกภาคภูมิใจและเปนสุขท่ีมีโอกาสทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ 

 

 

กลยุทธการใหบริการท่ีประทับใจ 

สุดยอดของการใหบริการก็คือความพึงพอใจและความประทับใจ ดังท่ีกลาวแลววา ผูใหบริการเปนกุญแจ
สําคัญท่ีจะไขไปสูเคล็ดลับการบริการท่ีประทับใจ ฉะนั้นจึงใครขอสรุปประเด็นกลยุทธท่ีไดรวบรวมจากผูรู 
ผูเชี่ยวชาญและสั่งสมจากประสบการณของผูเขียนเองมานําเสนอไวดังนี้ 

1. ผูรับบริการพอใจ เราพอใจ ถือความเปนสมดุลท่ีธรรมชาติไดสรางไว ดังพุทธศาสนาไดบัญญัติไววา
ความสุขท่ีแทคือการใหโดยไมหวังผลตอบแทน 

2. รอยยิ้มพิมพใจยอมติดใจในผูรับบริการ มีนักปราชญทานหนึ่งกลาววา รอยยิ้มของคนเราสามารถขจัด
ปญหาท้ังมวล นั่นแปลวารอยยิ้มเริ่มเกิดจากจิตใจท่ีสะอาด สวาง สงบ อันนํามาซ่ึงสติปญญาของ
คนเราท่ีจะพิจารณาไตรตรองหาทางออกใหกับปญหานั้น 

3. ตองการใหคนอ่ืนทําอะไรใหกับตัวเรา เราตองทําสิ่งนั้นใหผูอ่ืนกอน เราตองรูจักอคติในตัวเราเพ่ือเปด
ใจในการใหและรับความปรารถนาดีจากผูอ่ืน 

4. เอาชนะตนเองใหได ศักดิ์ศรีและความสําเร็จของมนุษยนั้น ไมใชอยูท่ีการอยูเหนือหรือเอาชนะผูอ่ืน 
แตอยูท่ีเราสามารถเอาชนะใจตนเองใหได เราจะสามารถทํางานบริการใหไดมีคุณภาพนั้นตองเริ่มท่ีใจ
ของตนเองกอน กลาวไดวาการพัฒนาคุณลักษณะทางกาย วาจา และใจของผูใหบริการนั้นจําเปนท่ี
จะตองมีพ้ืนฐานท่ีดีมาจากทัศนคติของบุคคลนั้น ดวยเหตุนี้จึงอยากใหพวกเราไดนําพฤติกรรมบริการ
ท่ีไดกลาวไปแลวไปปฏิบัติเพ่ือใหตัวเรามีความสุขท่ีแทในการทํางาน 

 

ลกัษณะของ “การบริการท่ีดี” ประกอบดวย 

1. ผูรับบริการตองมากอนเสมอ หมายถึง คํานึงถึงผูรับบริการกอนสิ่งอ่ืนใด 

2. ผูรับบริการถูกเสมอไมวาผูรับบริการจะพูดจะทําอยางไรตองไมโตแยงเพ่ือยืนยันวาผูรับบริการผิด 

3. ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส เพ่ือใหผูรับบริการรูสึกอบอุนสบายใจ 

 



คุณสมบัติ/คุณลักษณะของผูใหบริการ (บุคลากรในสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

1. ดูแล หนาตา ทรงผม เล็บมือ ใหสะอาดอยูเสมอ 

2. ขณะใหบริการ อยารับประทานอาหาร หรือของขบเค้ียวตางๆ 

3. อยาทาวเอว เกาหัว หาวนอน หยอกลอเลนกันขณะใหบริการ 

4. อยาเสริมสวย ลวง แคะ แกะ เกา ขณะใหบริการ 

5. หามพูดจา หรือหยิบของขามหนาขามตาผูอ่ืน 

6. แตงกายสุภาพเรียบรอยถูกระเบียบ 

7. ใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพตอผูรวมงาน และผูรับบริการ#ยิ้มแยมแจมใสเสมอเม่ือมีผูรับบริการ 

8. ประสานงาน และติดตามงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ดวยทาทีท่ีเปนมิตร 

9. มีทัศนคติท่ีดีตอการใหบริการ 

10. มีความพรอม และกระตือรือรนในการใหบริการใหเกียรติผูรวมงาน และผูรับบริการมีความอดทนอด
กลั้น 

 

 

มาตรฐานการใหบริการ 

มาตรฐานการตอนรับผูรับบริการ 

1. สอบถามความตองการของผูรับบริการกอนเสมอ 

2. สอบถามความตองการโดยใชคําพูด “สวัสดีครับ/คะ ตองการติดตอเรื่องอะไรครับ/คะ” 

3. อํานวยความสะดวกแกผูรับบริการดวยความเต็มใจ 

4. ใหการตอนรับผูรับบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี 

5. มองสบตา พายิ้มพิมพใจ ปราศรัยทักทายผูมารับบริการกอนเสมอ 

6. ขณะใหบริการ ตองมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน เสมอ 

7. ใหบริการแกผูรับบริการทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันตามลําดับ กอน-หลั 

8. ถาหากมีผูรับบริการมาก เกิดการบริการท่ีลาชาหรือมีขอผิดพลาดใดๆ ตองกลาวคําวา “ขอโทษ” 
เสมอ 

9. ใหบริการภายในเวลาท่ีกําหนด หากดําเนินการไมได ตองชี้แจงเหตุผลใหผูรับบริการ ทราบดวยวาจาท่ี
สุภาพ 

มาตรฐานการรับโทรศัพท 

1. รับโทรศัพททันทีเม่ือไดยินเสียงเรียก หากมีเหตุผลจําเปนตองรับโทรศัพทชาไมควร ใหเสียงกริ่งดังเกิน 
3 ครั้ง 

2. กลาวคําทักทาย โดยพูดวา “สวัสดีครับ/คะ, (ชื่อหนวยงาน), (ชื่อผูรับโทรศัพท), รับสายครับ/คะ” 

3. เม่ือผูรับบริการแจงความตองการแลว ใหผูรับโทรศัพทแจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมารับสายโดยเร็ว 



4. กรณีท่ีเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไมอยูหรือไมสามารถรับโทรศัพทได ใหผูรับโทรศัพทสอบถาม รายละเอียด
ตางๆ จากผูท่ีโทรเขามา เชน ชื่อผูโทร เบอรติดตอกลับ เรื่องท่ีตองการจะติดตอเพ่ือ แจง ให
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบตอไป 

หัวใจการบริการ 

1. ตองมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวการณแขงขันยุคปจจุบัน ความรวดเร็วของการ
ปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการใหบริการจากการติดตอจะเปนท่ีพึงประสงคของทุกฝาย ดังนั้นการ
ใหบริการท่ีรวดเร็วจึงเปนท่ีประทับใจเพราะไมตองเสียเวลารอคอย สามารถใชเวลาไดคุมคา 

2. ตองมีความถูกตองชัดเจนงานบริการท่ีไมวาจะเปนการใหขาวสาร ขอมูล หรือการดําเนินงานตาง ๆ 
ตองเปนขอมูลท่ีถูกตองและชัดเจนเสมอ 

3. การจัดบรรยากาศสภาพท่ีทํางานตองจัดสถานท่ีทํางานใหสะอาดเรียบรอย มีปายบอกสถานท่ี ข้ันตอน
การติดตองาน ผูมาติดตอสามารถอานหรือติดตอไดดวยตนเองไมตองสอบถามใคร ตั้งแตเสนทางเขา
จนถึงตัวบุคคลผูใหบริการและกลับไปจุดการใหบริการควรเปน One stop service คือไปแหงเดียว
งานสําเร็จ 

4. การยิ้มแยมแจมใสหนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการคือความรูสึก ความเต็มใจและความ
กระตือรือรนท่ีจะใหบริการ เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเราเปนผูใหบริการ จะทําหนาท่ีใหดี
ท่ีสุดใหประทับใจกลับไปความรูสึกดังกลาวนี้ จะสะทอนมาสูภาพท่ีปรากฏในใบหนาและกิริยาทาทาง
ของผูใหบริการ คือการยิ้มแยมแจมใสทักทายดวยไมตรีจิต การยิ้มแยมแจมใสจึงถือเปนบันไดข้ัน
สําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จขององคกร การยิ้มคือการเปดหัวใจการใหบริการท่ีดี 

5. การสื่อสารท่ีดีการสื่อสารท่ีดีจะสรางภาพลักษณขององคกร ตั้งแตการตอนรับดวยน้ําเสียง และภาษา
ท่ีใหความหวังใหกําลังใจ ภาษาท่ีแสดงออกไมวาจะเปนการปฏิสัมพันธโดยตรง หรือทางโทรศัพทจะ
บงบอกถึงน้ําใจการใหบริการขางในจิตใจ ความรูสึกหรือจิตใจท่ีมุงบริการจะตองมากอนแลว
แสดงออกทางวาจา 

6. การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของผูมาติดตอขอรับบริการ เขามุงหวังไดรับความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง การแสดงออกดวยไมตรีจากผูใหบริการ การอธิบายในสิ่งท่ี
ผูมารับบริการไมรูดวยความชัดเจน ภาษาท่ีเปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร ติดตามงานและให
ความสนใจตองานท่ีรับบริการอยางเต็มท่ี จะทําใหผูมาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

7. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเปนเครื่องมือและเทคนิควิธีการใหบริการท่ีดีและรวดเร็วในดานการ
ประชาสัมพันธขาวสารขอมูลตางๆจะเปนการเสริมการใหบริการท่ีดีอีกทางหนึ่ง เชน Website 

8. การติดตามและประเมินผลการบริการท่ีดีควรมีการติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผูรับบริการเปนชวง ๆ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอนกลับวามีขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข 
เปนการนําขอมูลกลับมาพัฒนาการใหบริการและพัฒนาตนตอไป 

การสรางหัวใจนักบริการ 

1. S = Smiling and Sympathy (ยิ้มแยม และเห็นอกเห็นใจ) 

2. E = Early Response (ตอบสนองอยางรวดเร็ว) 

3. R = Respectful (แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติ) 



4. V = Voluntariness manner (ใหบริการสมัครใจ) 

5. I = Image Enhancing (รักษาภาพลักษณของตัวเองและองคกร) 

6. C = Courtesy (ออนนอม สุภาพ) 

7. E = Enthusiasm (กระฉับกระเฉง กระตือรือรน) 

 

บรรณานุกรม 

http://wiki.rmutk.ac.th 
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