สรุปคําบรรยายโครงการเสริมสรางทักษะวิชาการและวิชาชีพครู
เรื่อง “การบริการที่เปนเลิศ (Service excellence)”
โดย อาจารยอติวัฒน พรหมาสา
วันจันทรที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ณ หองบรรยาย 3 อาคารอํานวยการ ชั้น 3
----------------------------------------------------------งานบริการ ถือเปนสวนหนึ่งในเนื้องานของเรา เราจะบริการอยางไรในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแตกอน
องคกรสวนใหญใหความสําคัญกับ Marketing แตในปจจุบัน องคกรหันมาใหความสําคัญกับ Service
การบริการอยางตอเนื่อง การบริการเปนมูลคาเพิ่ม หมายถึง มีการใสใจในบริการที่แตกตางจากของเดิม ๆ
ที่มีอยู จะเนนกระบวนการสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนกลยุทธในทางการตลาด ซึ่งเปนจุดขายของธุรกิจในปจจุบัน
และอนาคต
วิธีการที่จะเรียนรูรวมกัน
ภาคเชา
 รูจักทักทาย
 หลักการและแนวคิดการบริการ
 บริการสูความเปนเลิศ
ภาคบาย
 ทักษะการสื่อสารสูการบริการที่เปนเลิศ
 ฝกทักษะ
 จากใจถึงใจ
 ระดมความคิด-ขอเสนอแนะ
 ตอบปญหา
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในหองนี้ ถือวาเปนสื่อ เปนบทเรียน เปนสิ่งที่เราจะเรียนรูรวมกันไดทั้งสิ้น
นัน่ คือ การเปดโลกของความคิด การที่จะกาวขึ้นสูที่สูงจากนักบริการระดับตน และจะขึ้นไปเปน Excellence
ไดอยางไร
คําถาม
ขอที่ 1 “บริการ” คําใดที่เนนความ “อุนใจ”
ก. SERVICE ข. HOSPITALITY
คําตอบ คือ ขอ ข. HOSPITALITY
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ความหมายของการบริการ คือ กิจกรรม หรือ กระบวนการการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ของบุคคล หรือ องคการ เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอื่น และกอนใหเกิดความพึงพอใจจากผลของ
การกระทํานั้น
SERVICE (ทั่วไปใชคํานี)้ คือ การกระทําที่เปย มไปดวยความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ
การดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอื่น
HOSPITALITY (แตตองทําใหไดคือคํานี้) คือ การกระทําแกผูอื่นในลักษณะของการ
ปฏิบัติดวยความเอาใจใสอยางใกลชิดอบอุน และมีไมตรีจิต
ขอที่ 2 …..คํา …..คํานี้มีคาใหญหลวง คําไหนสําคัญกวากันในการบริการ
ก. พึงพอใจ ข. ประทับใจ ค. โดนใจ
ง. ถึงใจ
คําตอบคือ ขอ ก. พึงพอใจ
วงจรการใหบริการ ความประทับใจจะเกิดตามหลังความพึงพอใจ เพราะความประทับใจ
จะเกิดในบางกรณีเทานั้น
ความตองการ

ใชบริการ
ใชบริการอีก


พึงพอใจ 
ประทับใจ

หนวยงานใหบริการ


ใหบริการ

ผูใชบริการ

ผลสะทอน

ผูใหบริการ


ขอที่ 3 “อารมณ” ไหนที่มนุษยเรารับรูไดเร็วกวากัน
ก. 
ข. 
คําตอบที่  คือ ข. 
 คนเรามักไวตอภาพหรือเหตุการณทางลบ ทําใหเกิดภาพฝงใจไดงายกวา
J แตนี้ ใคร ๆ ก็ชอบแบบนี้ S M A R T รหัสสูความเปนเลิศในการใหบริการ
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ขอที่ 4 คําไหน “นาใช” ในการบริการใชแลว….ไมมี “พัง”
ก. Yes
ข. No
ค. O.K.
ง. Hello
คําตอบที่  คือ ค. O.K.
งานบริการของเรา ผูที่มารับบริการสวนใหญจะเปนนักศึกษา งานบริการ ถาเราใหบริการ
ไมไดทุกอยาง เราก็ตองมีเหตุผลอธิบาย
การสื่อสารในการบริการ
Ø Yes จะทํา “พัง” ไดถาใหความหวัง แตวาไมได
Ø No ก็ทํา พังทั้งป เพราะปฏิเสธอยูเปนนิจ
Ø O.K. ไมมีพัง เพราะ “เรา” กับ “ผูใชบริการ” เขาใจกัน
ความคิด-ความรูสึกตอผูใหบริการ
Ø มุงเอาใจ ประจบประแจง
Ø ตามใจทุกอยาง เพราะเขาคือ “พระเจา”
Øใครก็ไมรู ทําใหเขาทําไม
Ø นาสงสาร นาเห็นใจ (Sympoihy)
Ø เคารพ-เขาใจในความตองการ-ความรูสึก (Empoity)
ขอที่ 5 “บริการ” เปนเรื่องที่…..สําหรับเรา
ก. ของกลวย ๆ
ข. ไมยากถามีใจ
ค. ยากส….ส
คําตอบที่  คือ ข. ไมยากถามีใจ
ทรรศนะตอการบริการ
 งานบริการไมใชเรื่องงาย แตก็ไมยาก ถามี “ใจ”
เขาใจผูรับบริการ
ใสใจผูรับบริการ
สัมผัสใจผูรับบริการ
และ เขาใจตัวเราในฐานผูใหบริการ

ง. ตองจัดหนัก

 งานบริการเปนสิ่งที่ขาพเจา
ทําไมได และ ไมอยากทํา
ทําไมได แต อยากทํา
ทําได
แต ไมอยากทํา
ทําได
และ อยากทํา
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ขอที่ 6 ยุคนี้ใคร ๆ ก็ตองมี Q – quotient ตองเกง ตองฉกาจจึงประสบความสําเร็จ “Q” ตัวไหนที่ “นักบริการ”
ขาดไมไดเด็ดขาด
ก. A.Q
ข. E.Q
ค. I.Q
ง. S.Q
คําตอบที่  คือ ข. E.Q
I AM READY
 Integrity
ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี
 Activeness ทํางานดวยความตั้งใจ
 Morality
ศีลธรรมพรอมคุณธรรม
 Relevancy รูเทาทันโลก ทันกระแสสังคม
 Efficiency มุงเนนประสิทธิภาพ
 Accountability
รับผิดชอบตองาน
 Democracy มีสวนรวม โปรงใส มีประชาธิปไตย
 Yield
มุงเนนผลงาน
เมื่อใดที่เราถามเขา เราตองฟงวา เขาตองการอะไร วิธีฟงอยางตั้งใจ คือ ตามองเขา มีการจด
มีทางออกใหเขา แนะนําวิธีอื่นใหเขาพอใจ และปฏิเสธในสิ่งที่ทําไมไดจริง ๆ
ขอที่ 7 “บริการ” เปนหนาที่ของใคร
ก. ใครก็ได ข. ผูบริหารองคการ
คําตอบที่  คือ ง. ทุกคนในองคการ

ค. เจาหนาที่บริการ

ง. ทุกคนในองคการ

เมื่อใดที่สามารถปฏิเสธการบริการ
F เมื่อไมมีการจัดบริการใหตามที่ขอ
F เมื่อผูขอรับบริการ ขอในสิ่งที่ไมสามารถทําได
 ผูใหบริการขาดบางทักษะความสามารถ
 เปนสิ่งที่ขัดกับศีลธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย
F เมื่อผูขอรับบริการ ขอเกินขอบเขต
 การขอตามอารมณ-เอาแตใจตัวเอง
 การละเมิดตาง ๆ เชน ละเมิดทางเพศ
ขอที่ 9 การตัดสินหรือการประเมินบริการของผูรับบริการขึ้นกับอะไรเปนเกณฑ
ก. เหตุผล ข. ความพอใจ
ค. ขอเท็จจริง ง. สถานการณ
คําตอบที่  คือ ข.ความพอใจ
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ธรรมชาติของผูรับบริการ
 ความหวังสูงเกิน
 ไวตอการตัดสิน
 ใชเกณฑสวนตัว
 พอใจมากอน
 เหตุผลเปนรอง
 “ฉันมีทางเลือก”
วิเคราะหงานบริการ
ระบบบริการ
• บริการบุคคลเปาหมาย
• บริการองคกรเปาหมาย
• บริการภายใน
• การบริหารการบริการ
• การพัฒนาระบบ/บุคลากร

ผูรับบริการ
• บริการใคร
• ใครบริการ
• บริการอยางไร
• แกปญหา
• ปรับปรุง/พัฒนา

• ตอบสนองความตองการ
• ความพึงพอใจ
• ความประทับใจ
• การกลับมาใชบริการ
• ขอมูลยอนกลับ

บริการทางการศึกษา ของ มฉก.
 ลักษณะ : มหาวิทยาลัยปด จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 ภารกิจ
- สอน
- วิจัย
- บริการวิชาการ
- ศิลปวัฒนธรรม
 กลุมเปาหมายตามภารกิจ
- นักศึกษาเรียนในชั้นเรียน
- นักวิจัยนักศึกษา / บุคคลทั่วไป
- บุคคลทั่วไป/องคกร/ชุมชน
- บุคคลทั่วไป/องคกร/ชุมชน
 ระบบบริการรองรับ
- บริการทางการศึกษา/ทางไกล
- ทางตรง/ระบบสารสนเทศ
- ทางตรง/สื่อ
- ทางตรง/สื่อ
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 กลุมเปาหมาย
- นักศึกษา
- บุคลากร
- คณะ สาขา สํานัก หนวยงาน
- สังคม/ชุมชน/บุคคลทั่วไป
 การบริการ
- รับสมัคร-ลงทะเบียน-หองเรียน-สื่อ-IT-หองสมุด
พัฒนานักศึกษา-แนะแนว-ทุน-กีฬา-นันทนาการ ฯลฯ
- บุคลากร-สวัสดิการ-อาคารสถานที่
กลไกการเรียนการสอน-การบริหารจัดการ ฯลฯ
- บริการวิชาการ-บริการวิชาชีพ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
“การบริการสูความเปนเลิศ Service to Excellence”
ตองไมหยุดเพียงแคความพึงพอใจ ควรมีการยกระดับเพื่อการบริการที่เปนเลิศ อยางไมหยุดนิ่ง
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