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หลกัการให้บริการที่ด ี
 

     
งานบริการ 

 การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน 
การบริการทีด่ี ผู้รับบริการกจ็ะได้รับความประทบัใจ และช่ืนชมองค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิงหน่ึงอนั
เป็นผลดีกบัองคก์รของเรา  เบ้ืองหลงัความส าเร็จเกือบทุกงาน มกัพบวา่งานบริการเป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนุนงานดา้นต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการวชิาการ เป็นตน้ ดงันั้น ถา้บริการดี 
ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ ซ่ึงการบริการถือเป็นหนา้เป็นตาขององคก์ร ภาพลกัษณ์ขององคก์รก็จะ
ดีไปดว้ย 
 
เทคนิคการให้บริการ 
พนักงาน....นักบริการอย่างแท้จริง 
 วธีิสร้างนกับริการมืออาชีพองคก์รตอ้งสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติับุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม จากนั้น จึงพฒันาเทคนิคการบริการใหก้บับุคลากร ซ่ึงในแต่ละเร่ือง  
 มีรายละเอียด ดงัน้ี   

 คุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการ ส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการควรมีเป็นอนัดบัแรกคือความเป็นคนท่ีรักในงาน
บริการ เพราะคนท่ีรักในงานบริการจะมีความเขา้ใจและใหค้วามส าคญั 
ต่อผูรั้บบริการ มีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือผูรั้บบริการยิม้แยม้แจ่มใสและเอาใจใส่ 
นอกจากน้ี พนกังานท่ีใหบ้ริการควรเป็นผูรู้้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ดว้ย    

 บุคลิกภาพทั้งลกัษณะการแต่งกายท่ีแลดูสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึงอากปักิริยาท่ี
แสดงออก เช่น การยิม้ การหวัเราะ การแสดงท่าทางประกอบการพูด ส่ิงเหล่าน้ี 
ควรเป็นไปโดยธรรมชาติ    

 เทคนิคการใหบ้ริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสนทนาเพราะการสนทนาเป็นส่ือกลางระหวา่ง
ผูรั้บบริการกบัผูใ้หบ้ริการการสนทนาใหผู้รั้บบริการเกิดความประทบัใจ มีวธีิการ 
ง่ายๆ ดงัน้ี   
             1. สร้างความเป็นกนัเอง เพื่อใหผู้รั้บบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็นมิตรโดยอาจ
แสดงออกทางสีหนา้ แววตา กิริยาท่าทางหรือน ้าเสียงท่ีสุภาพ มีหางเสียง อาทิเช่น ขอประทานโทษครับ
(ค่ะ) มีอะไรใหผ้ม(ดิฉนั)ช่วยประสานงานไดบ้า้งครับ(ค่ะ) กรุณารอสักครู่นะครับ(ค่ะ) เป็นตน้ การ
พูดจาตอ้งชดัเจน ง่ายต่อการเขา้ใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผูรั้บบริการไม่รู้เร่ือง   
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            2. เนน้การฟังเป็นหลกั คือ ผูใ้หบ้ริการควรตั้งใจฟังดว้ยความอดทนขณะท่ีผูรั้บบริการพูดไม่ควร
แสดงอาการท่ีไม่พอใจออกมาสบตากบัผูรั้บบริการเป็นระยะพร้อมกิริยาตอบรับ   
            3. ทวนค าพูด เพื่อแสดงใหผู้รั้บบริการทราบวา่ผูใ้หบ้ริการก าลงัตั้งใจฟังในเร่ืองท่ีผูรั้บบริการพูด
อยู ่  
 
การสร้างความประทบัใจในงานบริการ 

ความคาดหวงัโดยทัว่ไปของผูรั้บบริการก็ไดแ้ก่ การตอ้นรับท่ีอบอุ่น ใหค้วามสนใจและความเอา
ใจใส่ พูดสุภาพไพเราะ ซ่ึงจะท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่เขามีความส าคญั เป็นผลให้เขาเกิดความพอใจ แต่
การท่ีจะท าใหเ้กิดความประทบัใจไดน้ั้นตอ้งท าใหถึ้งขั้นท่ีผูรั้บบริการเกิดปีติยนิดี  นัน่คือตอ้งใหบ้ริการ
ท่ีบรรลุความคาดหวงัและเหนือความคาดหวงัข้ึนไปอีก การปฏิบติัตนของผูใ้หบ้ริการดว้ยไมตรีต่อ
ผูรั้บบริการ และความประทบัใจจากการตอ้นรับของเรายอ่มจะเป็นผลให้เขามาใชบ้ริการของเราอีก 
แลว้ตวัเราและองคก์ารของเราก็ยอ่มจะประสบความกา้วหนา้ เราสามารถเติมไมตรีเขา้ไปในทุกงานท่ีท า 
เร่ิมตั้งแต่การรักการมีไมตรีต่อผูรั้บบริการ กล่าวง่าย ๆ ก็คือวา่ “ตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา” และ
ใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการ 

ทุกวนัเม่ือเรามาถึงท่ีท างาน เราควรทิ้งปัญหาและเร่ืองราวส่วนตวัไวภ้ายนอก แลว้มุ่งท างานท่ีเรา
รับผดิชอบใหดี้ท่ีสุด พร้อมท่ีจะช่วยเหลือส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ นอกเหนือจากงานของเราเพื่อแสดงวา่เราเอา
ใจใส่ผูรั้บบริการของเราอยา่งตั้งใจ เราสามารถแสดงไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานของเราไดเ้ช่นกนั ความมี
อธัยาศยัไมตรีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดง่้าย บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรอาจเกิดข้ึนไดเ้พียงรอยยิม้ท่ีเร่ิมจาก
ตวัเราก่อน 

 ความมีอธัยาศยัไมตรี เป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการใหบ้ริการ เพราะความมีอธัยาศยัไมตรีจะท าให้
ผูรั้บบริการรู้สึกอบอุ่นและประทบัใจ ผูรั้บบริการทุกคนท่ีมาใชบ้ริการของเราเขาตอ้งการใหเ้รา
แสดงออกดงัต่อไปน้ี 

1. บริการท่ีมีไมตรีจิต  หมายถึงการใหบ้ริการท่ีดีบวกกบัอะไรอีกเล็ก ๆ นอ้ย ๆ องคป์ระกอบ
อ่ืน ๆ ก็มีความส าคญัเช่นกนั แต่บริการท่ีมีอธัยาศยัไมตรีจิตจะท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกอบอุ่น และ
ประทบัใจท่ีไดรั้บการตอ้นรับอยา่งมีอธัยาศยั 

2. ยิม้ เป็นส่ิงจ าเป็นอนัดบัแรกในการทกัทายบุคคล เพราะจะท าใหเ้ขารู้สึกอบอุ่นใจและใน
ค าพูดท่ีเราทกัทาย เราสามารถใชน้ ้าเสียงและท่วงท านองท่ีเป็นธรรมชาติใหผู้รั้บบริการรู้สึกพอใจท่ีมา
ใชบ้ริการของเรา 

3. ค าพูดท่ีวเิศษ คือ ค าพูดเหล่าน้ี “ขอบคุณค่ะ” “ดิฉนัเสียใจ” “ขอโทษค่ะ” “มีอะไรใหดิ้ฉนั
ช่วยไหมค่ะ” ช่ือของผูรั้บบริการเป็นค าวิเศษเช่นกนัเม่ือคุณใช ้
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4. ใหค้วามช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิตท่ีจะท าใหเ้ขาอบอุ่นใจหมายความวา่ เราจะตอ้งเรียนรู้
ปฏิกิริยาของผูอ่ื้น ตวัอยา่งเช่น ถา้เรารู้วา่ผูรั้บบริการเป็นคนแปลกหนา้ เราจะตอ้งเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษ
ต่อความตอ้งการช่วยเหลือในเร่ืองงานท่ีมาติดต่อ สถานท่ีและค าแนะน าอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

5. ถา้หากเราใส่ “ยิม้” ลงไปในน ้าเสียง หมายความถึงการพูดดว้ยน ้าเสียงท่ีมีไมตรีจิตและ
พร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ อยา่งไรก็ตามเราควรหลีกเล่ียงท่ีจะใหส้ัญญาถา้เราไม่แน่ใจวา่เราจะท าได ้

6. พนกังานทุกคนสามารถแสดงความมีอธัยาศยั ในการท างานของตนเองใหดี้ท่ีสุดไม่วา่
พนกังานผูน้ั้นจะตอ้งติดต่อกบัผูรั้บบริการโดยตรงหรือไม่ 

7. เราควรท่ีจะช่วยเหลือผูรั้บบริการ แมว้า่เราเองสามารถช่วยไดเ้พียงเล็กนอ้ยในปัญหานั้นแต่
เราอาจขอใหค้นอ่ืนช่วยได ้แต่อยา่งไรก็ตามอยา่พยายามปัดความผดิใหพ้น้ตวัเอง ควรจะยอมรับอยา่ง
อ่อนนอ้มและด าเนินการบางอยา่งเพื่อแกไ้ขความผดิพลาดนั้น 

8. เราควรจะตอ้งมีอธัยาศยัไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานของเราดว้ยทุกคนจะท างานร่วมกนัไดดี้กวา่ 
ถา้ทุนคนมีไมตรีจิตต่อกนั ผูรั้บบริการจะสังเกตเห็นไดช้ดัวา่บรรยากาศในการท างาน โดยส่วนรวมมี
อธัยาศยัไมตรีต่อกนัไม่ใช่เฉพาะท่ีเห็นไดจ้ากคนใดคนหน่ึง 

9. ผูรั้บบริการมีเหตุผลหลายอยา่งท่ีมาท าการติดต่อกบัองคก์รของเราแต่ส่ิงหน่ึงท่ีผูรั้บบริการ
คาดหวงัเสมอวา่จะไดรั้บการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น และมีไมตรีจิตจากพนกังาน ถา้เราให้การตอ้นรับ
เช่นนั้นผูรั้บบริการก็จะมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์รของเรา โดยส่วนรวมและเกิดความไวว้างใจตามมาดว้ย
ความพอใจในท่ีสุด 
 
ลกัษณะเฉพาะของงานบริการ 

งานบริการมีลกัษณะเฉพาะ  ดงัต่อไปน้ี 
1. ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ  กจ็ะเกิดความรู้สึกในทันที 
งานบริการเป็นงานให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก  ดงันั้นเม่ือผูรั้บบริการไดรั้บการ

สนองตอบตรงตามความตอ้งการก็จะแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีดี  แต่ในทางกลบักนัถา้ไม่ไดรั้บความ
พอใจก็จะเกิดความรู้สึกในทางท่ีไม่ดีต่อผูใ้หบ้ริการและองคก์รท่ีใหบ้ริการในทนัทีเช่นกนั 

2. ผลของการบริการเกิดขึน้ได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว 
งานบริการเร่ิมตน้และด าเนินการไดใ้นทุกขณะ  ทั้งในตอนตน้  ท่ามกลาง  และในตอนทา้ย  

เพราะไม่มีขอ้จ ากดัวา่จะตอ้งใหบ้ริการเฉพาะในเวลาหน่ึงเวลาใด 
3. ผลของบริการเช่ือมโยงไปถึงคนและองค์กร 
งานบริการสร้างความรู้ในทนัทีท่ีไดรั้บบริการจึงสามารถแปรเปล่ียนเป็นผลจากการใหบ้ริการได้

ทั้งในแง่ดีและไม่ดี  อาจจะแปรผลจากการใหบ้ริการไดท้ั้งในแง่ดีและไม่ดี   
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4.  ผิดพลาดแล้วชดเชยด้วยส่ิงอ่ืนกเ็พียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ 
การบริการท่ีผดิพลาดบกพร่องไม่สามารถจะเปล่ียนความรู้สึกของผูรั้บบริการใหก้ลบัมาดีได ้ 

นอกจากเป็นการลดความพอใจท่ีเกิดข้ึนไดน้อ้ยลง 
5.  สร้างทัศนคติต่อบุคคล  องค์กรและองค์การได้อย่างมาก 
การบริการสามารถจะสร้างความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ  ท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริการหรือองคก์รอยา่ง

มากมายไม่มีขีดจ ากดัข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการใหบ้ริการท่ีมีมากนอ้ยเพียงใดส าคญัมากนอ้ยเท่าใด 
6.  สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรและองค์การเป็นเวลานาน 
การบริการทั้งท่ีดีและไม่ดีจะติดอยูใ่นความทรงจ าของผูบ้ริการอยูต่ลอดไป  แมเ้ม่ือมีการปรับปรุง

แกไ้ขบริการใหดี้ข้ึนมากแลว้  แต่ภาพเก่าท่ีไม่ดียงัคงหลงเหลืออยูก่วา่ท่ีจะลา้งภาพลกัษณ์ท่ีอปัลกัษณ์ได้
ตอ้งใชเ้วลานั้นเป็นสิบ ๆ ปี 

7.  หากเกิดการบกพร่องจะเห็นได้ชัด 
บริการเป็นส่ิงท่ีไวต่อการรับรู้  เม่ือมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดไม่สมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่องก็จะปรากฏให้

เห็นไดใ้นทนัทีทนัใด  จึงตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองบริการใหม้าก 
8.  ต้องการคนเป็นส่วนส าคัญในการสร้างบริการท่ีดี 
บริการจะดีหรือไม่ดีมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัผูใ้หบ้ริการ  ถา้ไดค้นดีมีจิตส านึกในการใหบ้ริการ

ดี  มีทศันคติต่อการใหบ้ริการดีและไดรั้บการปลูกฝังนิสัยในการใหบ้ริการและฝึกฝนตนเองมาดี  ก็จะ
ท าใหเ้กิดการบริการท่ีเป็นเลิศ  ในทางกลบักนัถา้ไดค้นไม่ดีมาเป็นผูท้  างานใหบ้ริการก็จะเท่ากบั
ผดิพลาดตั้งแต่ตน้แลว้จะหวงัใหเ้กิดบริการท่ีดีคงเป็นไปไดย้าก 

9.  คนเป็นตัวแปรท่ีส าคัญในการสร้างและท าลายงานบริการ 
บริการท่ีผดิพลาดบกพร่อง  น าความเสียหายมากสู่องคก์รจะพบวา่ส่วนใหญ่เกิดจากคน  องคก์ร

หลายแหล่งเคยไดรั้บช่ือเสียงยกยอ่งวา่ใหบ้ริการดี  แต่พอเปล่ียนทีมงานท่ีใหบ้ริการก็มีเสียงสะทอ้นวา่
ใหบ้ริการดว้ยคุณภาพหรือใหบ้ริการไม่ดีดงัเดิม  และอาจถึงขั้นท าใหเ้สียผูรั้บบริการเดิมไปก็ได ้

 
1. การปฏิบัติในการให้บริการ 

ทางกาย  ตอ้งดูแลสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรงสดช่ืนดว้ยอาการกระปร้ีกระเปร่า  ไม่ง่วง
เหงาหาวนอน  เซ่ืองซึม  มีลกัษณะทะมดัทะแมง  กระฉบักระเฉง  กระชุ่มกระชวน  หนา้ตาสดใส      
หวผีมเรียบร้อย ไม่ปล่อยผมรุงรัง  หรือหวัยุง่เป็นกระเซิง  การแต่งกายเรียบร้อย  ยิม้  ไหว ้ หรือทกัทาย
เหมาะสม  กิริยาสุภาพ  เป็นคุณสมบติัขั้นพื้นฐาน  นอกจากนั้นตอ้งวางตวัเป็นมิตร  เปิดเผย  จริงใจ  
สนองความตอ้งการของผูรั้บบริการอยา่งกระตือรือร้น  แสดงความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 

ทางวาจา ตอ้งใชถ้อ้ยค าชวนฟัง  น ้าเสียงไพเราะชดัเจน  พูดมีหางเสียง  มีค  าขานรับ
เหมาะสม  กล่าวตอ้นรับและสอบถามวา่จะใหช่้วยบริการอยา่งไร  พูดแต่นอ้ยฟังใหม้าก  ไม่พูดแทรก  
ไม่กล่าวค าต าหนิ  อาจพูดทวนย  ้าส่ิงท่ีมีผูม้าติดต่อตอ้งการใหเ้ขาฟังเพื่อความเขา้ใจตรงกนั  พูดใหเ้กิด
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ประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ  ไม่พูดมากจนเกินจริง  พูดเพื่อความสบายใจของผูรั้บบริการ  และใชถ้อ้ยค า
เหมาะสม 

ทางใจ  ตอ้งท าจิตใจใหเ้บิกบานแจ่มใส  ยนิดีท่ีจะตอ้นรับ ไม่รู้สึกขุ่นเคืองท่ีจะตอ้ง
รับหนา้  หรือพบปะกบัคนแปลกหนา้ท่ีไม่คุน้เคยกนัมาก่อน  แต่มาเรียกร้องตอ้งการนัน่ ตอ้งการน่ี  ไม่
ปล่อยใหจิ้ตใจหม่นหมอง  ใจลอยขาดสมาธิในการท างาน  เศร้าซึม  เบ่ือหน่ายหรือเซ็ง 
 

2. ข้อควรค านึงเกี่ยวกบัการบริการ 
การใหบ้ริการเป็นงานท่ีล่อแหลม ท าดีก็เสมอตวัผิดพลาดก็ไดรั้บค าต าหนิจึงเป็นงานท่ีตอ้งการ

ความรับผดิชอบสูง และมีจิตใจหนกัแน่น ผูซ่ึ้งท างานบริการแลว้เกิดผิดพลาด บางคนก็เสียอกเสียใจ ตี
อกชกหวั ฟูมฟายน ้าตา แต่กลบักนั  ผูซ่ึ้งไม่มีความรับผดิชอบมกักล่าวโทษผูอ่ื้นป้ายความผดิใหค้นต่าง 
ๆ แมแ้ต่ผูม้ารับบริการ เป็นเร่ืองการหาแพะรับบาปหรือหาเหตุผลมากล่าวอา้งต่าง ๆ นานาใหพ้น้ไปจาก
ความรับผดิชอบของตน วธีิการใหบ้ริการอนัจะท าใหผู้รั้บบริการพอใจ จะตอ้งรู้ความคาดหวงัของเขา 
และปฏิบติัตามความคาดหวงัเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ทั้งน้ียอ่มไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ เพราะการปฏิบติัดว้ยกาย 
วาจา ใจ ต่อคนต่าง ๆ ใหส้ามารถสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการแต่ละประเภท ทุกระดบัยอ่มมี
ความยากล าบาก  การท่ีจะใหบ้ริการเป็นท่ีพอใจของทุก ๆ คนดูจะเป็นเร่ืองเป็นไปไม่ได ้ แต่ก็ไม่พน้
วสิัยท่ีจะท าใหค้นส่วนใหญ่พึงพอใจ  หากเรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการอยู่
เสมอ 

  
3.  ข้อควรระวงัในการให้บริการ 
1. ไม่สนใจความต้องการของผู้ รับบริการ 

การใหบ้ริการในทุกกรณีจะตอ้งแสดงวา่ผูรั้บบริการมีความส าคญั  จึงตอ้งระวงัไม่แสดง
กิริยาท่ีเพิกเฉยไม่สนใจผูรั้บบริการอยา่งจริงจงั   

2. ให้บริการขาดตกบกพร่อง 
เป็นส่ิงท่ีตอ้งย  ้าเตือนอยูเ่สมอวา่  การใหบ้ริการจะขาดตกบกพร่องไม่ไดเ้ลย  เพราะเม่ือ

เกิดข้ึนแลว้จะท าลายงานบริการในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีดีอยูแ่ลว้ใหเ้กิดผลเสียหายตามไปดว้ย 
3. ด าเนินการล่าช้า 

เป็นลกัษณ์ท่ีไม่ดีอยา่งยิง่ เพราะความล่าชา้ไม่ตรงเวลา ท าความเสียหายใหผู้รั้บบริการได ้
4. ใช้กิริยา  วาจา  ไม่เหมาะสม 

การใหบ้ริการสามารถจะรู้สึกไดจ้ากกิริยาท่าทาง  การใชค้  าพูดและน ้าเสียง ผูใ้หบ้ริการอาจ
ไม่มีความตั้งใจจะแสดงกิริยาต่อผูรั้บบริการในทางท่ีไม่ดี  แต่อยูใ่นอารมณ์ท่ีขุ่นมวั  และไม่ควบคุม
อารมณ์ของตนจึงแสดงออกดว้ยท่าทีและค าพูดท่ีท าใหเ้สียความรู้สึกต่อผูรั้บบริการ 
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5. ท าให้ผู้รับบริการผิดหวงั 
บริการท่ีท าใหผู้รั้บบริการผิดหวงัมีไดใ้นหลายกรณีนบัแต่การตอ้นรับท่ีเยน็ชาหรือการพูด

โทรศพัทท่ี์ไม่เหมาะสม  การใหบ้ริการอยา่งไม่เตม็ใจ  ไม่ใส่ใจในการใหบ้ริการ  การบริการผดิพลาด
ท าความเสียหายใหแ้ก่ผูรั้บบริการ   
 

โดยสรุปจะเห็นไดว้า่ การให้ความส าคญักบัการใหบ้ริการนั้นมีความส าคญัมาก ซ่ึงส่วน
หน่ึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูรั้บบริการ และผูใ้หบ้ริการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีใจในการใหบ้ริการเป็น
ส าคญั ซ่ึงทุกองคก์รของมหาวทิยาลยัทกัษิณไม่สามารถหลีกเล่ียงการใหบ้ริการได ้ 
ดงันั้นผูใ้หบ้ริการคือพนกังานผูใ้หบ้ริการทุก ๆ ดา้น ไม่วา่จะใหข้อ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ การ
ตอ้นรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผูม้าติดต่อทุกประเภท เป็นตน้ ตอ้งเขา้ใจและตระหนกัถึง
ความส าคญัของการใหบ้ริการเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและความประทบัใจกบัผูรั้บบริการทุกคน  และ
ทา้ยสุด ผูใ้หบ้ริการเป็นกลไกส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งพฒันาบุคลิกภาพและทศันคติท่ีดีโดยเฉพาะการมี
จิตส านึกในการรักการใหบ้ริการ เพื่อการพฒันาองคก์รอยา่งสมบูรณ์แบบ 
องค์กรเป็นเยีย่ม...บริการเป็นยอด 
 องคก์รมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยพฒันางานดา้นบริการเป็นอยา่งมากเพราะองคก์รถือเป็นแกนหลกั
ในการก าหนดแนวทางการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ ของผูรั้บบริการและเทคนิคการ
พฒันาระบบงานขององคก์รใหเ้กิดความสะดวกสบายต่อผูใ้ชบ้ริการ มีดงัน้ี   

 จดัระบบการท างานใหเ้กิดความคล่องตวั องคก์รควรปรับลดขั้นตอนท่ียุง่ยากใหง่้ายข้ึน เพื่อ
สร้างการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว    

 จดัท าล าดบัขั้นตอนการใหบ้ริการองคก์รควรจดัท าขั้นตอนการบริการใหง่้ายและไม่ซบัซอ้น
เพื่อเป็นแนวทางให้ผูรั้บบริการสามารถท าตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่สับสน    

 เรียนรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ตูรั้บความคิดเห็น การสอบถาม
พูดคุยจากค าต าหนิติเตียนและค าชมเชยต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงงานบริการในคร้ัง
ต่อไป    

 ฝึกอบรมพนกังานใหเ้กิดทกัษะการบริการท่ีดีเพื่อน าไปปรับใชก้บัส่วนงานท่ีตนปฏิบติัหนา้ท่ี
อยู ่

 


