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คำนำ
“คู่มือ การให้บริก ารด้วยใจ” ฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมวิ ธีและ
หลักการการให้บริการที่ดีน่าประทับใจเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ส่วนสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝง่ั ตะวันออก เป็นหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติงานด้าน การให้
การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการบริการถือว่าเป็นหัวใจสาคัญ ซึ่งผลตอบรับใน
ด้ า นการให้ บ ริ ก ารที่ ดี ไ ม่ เ พี ย งแค่ ก ารได้ รั บ ค าชื่ น ชมในการให้ บ ริ ก ารของส่ ว นสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ งตะวันออก และ
กรมอุตุนิยมวิทยา ด้วย
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา หวังว่า “คู่มือ การให้บริการด้วยใจ” ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติไม่ใช่แค่เพียงเจ้าหน้าที่ของส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
เท่านั้น แต่จะยังมีประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจและสามารถนาไปปฏิบัติใช้ หาก “คู่มือ การให้บริการ
ด้วยใจ” ฉบับนี้ มีความผิดพลาดประการใด คณะผู้รวบรวมและจัดทา ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
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ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
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บทที่ 1
บทนำ
1.1.ที่มำและควำมสำคัญ
การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ ส่วนสารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในการให้บริการนั้น ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญใน
การให้บริการขององค์กร ที่ต้องดาเนินการอย่างเต็มกาลัง น่าประทับใจ และ มีประสิทธิภาพ การ
ให้บริการทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการบริการถือว่าเป็นหัวใจสาคัญ ทางส่วนสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา จึงได้จัดทาคู่มือ “การให้บริการด้วยใจ” ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางในการยึดถือปฏิบัติงาน และเพื่อมุ่งเน้นการทางานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อรวบรวมวิธี หลักการ การให้บริการที่ดี น่าประทับใจ เพื่อสร้างความประทับใจแก่
ผู้รับบริการ
2) เพื่อพัฒนากระบวนการ การให้บริการทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานการบริการที่ดี
3) เพื่อให้ผู้ให้บริการมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการ
4) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการบริการขององค์การ
5) เพื่อให้ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา มี “คู่มือ การให้บริการด้วยใจ” การปฏิบัติงานที่
ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด “การให้บริการด้วยใจ” ของหน่วยงาน
และสร้างมาตรฐานการบริการ ที่มุ่งไปสู่การบริการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลงานที่ได้
มาตรฐานต่อไป
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1.3. ขอบเขตของคู่มือ
“คู่มือ การให้บริการด้วยใจ” นี้ครอบคลุม ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ของ
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยที่ ผู้มาขอรับบริการคือ
บุคคลทั่วไป นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และนาข้อมูล
อุตนุ ิยมวิทยา ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ ขั้นตอนแรกเมื่อผู้รับบริการเข้ามาขอข้อมูล
จนถึงขั้นตอนสุดท้ายนั้นคือผู้รับบริการได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยากลับไปด้วยความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

1.4. วิธีกำรดำเนินงำน
1) ศึกษาข้อมูลการให้บริการจากหน่วยงานอื่นๆ
2) ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลการให้บริการ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต คู่ มือ
หนังสือเกี่ยวกับการให้บริการ ฯลฯ
3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น
4) สรุปแนวทางการทางาน “การให้บริการด้วยใจ” ที่ควรนามาใช้
5) รวบรวมข้อมูลและจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน “การให้บริการด้วยใจ” ของส่วน
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง เทคนิค ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
แบบแผนในการปฏิบัติงาน
2) ผู้มาขอรับบริการ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และได้รับความประทับใจในการ
ให้บริการ
3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และกรมอุตุนิยมวิทยา
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บทที่2
นิยำม และควำมหมำย
2.1 คำจำกัดควำม งำนบริกำร (Service)
1) กำรบริกำร คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การ
บริการที่ดีผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดี
กับองค์กรของเราเบื้องหลังความสาเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุน
งานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้นถ้าบริการดี ผู้รับบริการ
เกิดความประทับใจซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย
2) ควำมหมำยของกำรบริกำร
การบริการ (Services) หมายถึง การกระทากิจกรรมใดๆ ด้วยร่างกายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวก ความสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการได้ ซึ่งการกระทาด้วยร่างกาย : คือการแสดงออกด้วยการแต่งกาย ปฏิบัติการ กิริยา
ท่าทางและวิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเป็น 2 แบบ คือ
1) ขั้นตอนการให้บริการ เป็นการปฏิบัติการตามขั้นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด
2) พฤติกรรมการบริการ เป็นการแสดงออกด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา กิริยา ท่าทาง
และการพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้บริการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การ
แต่งกายที่สุขภาพ สะอาด เรียบร้อย สีหน้าและแววตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส อ่อนโยน กิริยาท่าทางที่
สุภาพ อ่อนน้อมการพูดจาด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ ชัดเจน ให้เกียรติ มีหางเสียง
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการบริการจะเกี่ยวข้องกับบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้
ให้บริการ และผู้รับบริการ
ผู้ให้บริการ : ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอื่นที่ร้องขอ
ความช่วยเหลือ หรือแสดงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในที่นี้หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ภายในส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ผู้รับบริการ : ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่แจ้งความประสงค์ หรือ ความต้องการเพื่อให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งตอบสนองตามความต้องการของตนเองและตนเองรู้สึกพอใจ
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2.2 ควำมหมำยของ กำรบริกำร จากการศึกษาความหมายของการบริการ พบว่ามีผู้ให้
ความหมายไว้ดังนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมาย ดังนี้
“การ” หมายถึง งาน สิ่ง หรือเรื่องที่ทา
“บริการ” หมายถึง ปฏิบัติรับใช้ หรือให้ความสะดวกต่าง ๆ
ดังนั้น “กำรบริกำร” จึงหมายถึง งานที่ปฏิบัติรับใช้ หรือ งานที่ให้ความสะดวกต่างๆ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2539)
คาว่า”การบริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service” ในความหมายที่ว่าเป็นการกระทาที่
เปี่ ย มไปด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ การด าเนิ น การที่ เ ป็ น ประโยชน์
(จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2540. หน้า 6)
คาว่าการบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า SERVICE ซึ่งถ้าหากหาความหมายดี ๆ ให้กับ
อักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้ อาจได้ความหมายของการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักการปฏิบัติได้
ตามความหมายของอักษร ทั้ง 7 ตัวนี้ คือ
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลาบาก
ยุ่งยากของผู้มารับการบริการ
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ
V = Voluntariness Manner การให้บริการที่ทาอย่างสมัครใจเต็มใจทาไม่ใช่ทางานอย่างเสีย
ไม่ได้
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้วย
C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการมากกว่า
ผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้

คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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2.3 ควำมสำคัญของกำรบริกำร ความสาคัญของการบริการ (สมิต สัชฌุกร , 2542.หน้า14-15)
อาจพิจารณาได้ใน 2 ด้าน ดังนี้
2.3.1 บริกำรที่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจ ทั้งต่อตัวผู้ให้บริการ
และหน่วยงานที่ให้บริการดังนี้
1) มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ
2) มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ
3) มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก
4) มีความประทับใจที่ดีไปอีกนาน
5) มีการบอกต่อไปยังผู้อื่นหรือแนะนาให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น
6) มีความภักดีต่อหน่วยบริการที่ให้บริการ
7) มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ดี
2.3.2 บริกำรที่ไม่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจ ทั้งต่อตัวผู้
ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้
1) มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ
2) มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ
3) มีความผิดหวังและไม่มาใช้บริการอีก
4) มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการบริการของหน่วยงานไปอีกนาน
5) มีการบอกต่อไปยังผู้อื่นหรือแนะนาไม่ให้ผู้อื่นมาใช้บริการ
6) มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ไม่ดี
ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเจริญและความเสื่อมอันเป็นผลมาจากการ
ให้บริการที่ดีและไม่ดี ซึ่งเป็นความสาคัญอย่างมากต่อการให้บริการ

คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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2.4 องค์ประกอบของระบบบริกำร
2.4.1 ผู้รับบริการ คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการและแจ้งความจานงในเรื่องบริการต่างๆ
2.4.2 ผู้ปฏิบัติงานบริการ คือ ผู้ที่ให้บริการ หรือ ผู้ที่รับความจานงนั้นๆไปปฏิบัติให้ตรง
ความต้องการมากที่สุด
2.4.3 องค์การบริการ คือ หน่วยงาน ส่วนงานที่ให้บริการ
2.4.4 ผลิตภัณฑ์บริการ คือ สิ่งที่จับต้องได้และเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
2.4.5 สภาพแวดล้อมของการบริการ คือ องค์ประกอบด้านต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ให้บริการ

2.5 ลักษณะของกำรให้บริกำร
ธุรกิจหรือองค์กรสามารถให้การบริการแก่ลูกค้า ผู้มาใช้บริการโดยอาศัยวิธีการหรือ
เครื่องมือต่างๆ ดังนี้
2.5.1 กำรให้บริกำรโดยอำศัยคนเป็นหลัก หรือแบบพบหน้า (Face to Face) เป็นวิธีการที่
ดีกว่าวิธีอื่น เพราะการใช้คนในการให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนการบริการให้เหมาะสมกับลูกค้า
หรือผู้รับบริการแต่ละรายได้ และลักษณะของการบริการจะเป็นแบบใกล้ชิด ดังนั้นหากธุรกิจหรือ
องค์กรใดมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ดี ลูกค้า ผู้รับบริการจะประทับใจ ก็จะทาให้ธุรกิจหรือ
องค์กรนั้นประสบความสาเร็จได้ไม่ยาก แต่วิธีการนี้มีข้อจากัดในเรื่องของความแตกต่างในการ
ให้บริการ ณ เวลาที่ต่างกัน เนื่องจากการให้บริการจะไม่เหมือนกัน มาตรฐานการให้บริการในแต่
ละครั้งก็ไม่เท่ากัน
2.5.2 กำรให้บริกำรด้วยอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันนับว่ามีความสาคัญมากเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาเพื่อสนองความต้องการให้ลูกค้า ผู้รับบริการ
สามารถบริการได้ด้วยตนเอง (Self Service) และมีต้นทุนการให้บริการต่ากว่าการใช้คนให้บริการ
ซึ่งการให้บริการแต่ละครั้งจะมีมาตรฐานเท่ากัน แต่การให้บริการด้วยวิธีนี้มีข้อจากัดในเรื่องการ
ปรับรูปแบบการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ยาก (สุพรรณี อินทร์แก้ว, 2549)
การให้บริการลูกค้ามีความสาคัญมากทุกธุรกิจและองค์กรจะให้ความสาคัญกับการให้
บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้รับบริการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งต้องสร้างความ
ประทับใจทุกๆ ส่วนของการบริการทั้งวิธีการให้บริการที่ใช้คน และการใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะการให้บริการที่ใช้คนเป็นหลักจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจได้
มากกว่าบริการที่อาศัยอุปกรณ์อีทรอ-นิกส์ในการให้บริการ
คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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2.6 ศิลปะกำรให้บริกำรที่ควรยึดถือปฏิบัติ คือ “SERVICE MIND” สู่กำรบริกำรที่เป็น
เลิศ
SERVICE MIND ตรงกับภาษาอังกฤษสื่อความหมายได้ดังนี้
S = Smile (อ่านว่า สม้าย) แปลว่า ยิ้มแย้ม
E = enthusiasm (อ่านว่า เอ่นทู้ซิแอ่สซึม) แปลว่า ความกระตือรือร้น
R = rapidness (อ่านว่า เร้ปปิดเนส) แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ
V = value (อ่านว่า ว้าลลู) แปลว่า มีคุณค่า
I = impression (อ่านว่า อิมเพริ้สเซน) แปลว่า ความประทับใจ
C = courtesy (อ่านว่า เค้อติซี) แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน
E = endurance (อ่านว่า เอนดู้เรน) แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์
สาหรับคาว่า “Mind” ก็ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
M = make believe (อ่านว่า เมค บิลี้ฟ) แปลว่า มีความเชื่อ
I = insist (อ่านว่า อินซิ้ส) แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ
N = necessitate (อ่านว่า เนอะเซ้สเซอะเตท) แปลว่า การให้ความสาคัญ
D = devote (อ่านว่า ดิโว้ต) แปลว่า อุทิศตน
ที่มา : http://www.train.cdd.go.th/kmidp/photo/38.pdf
2.7 เทคนิคกำรให้บริกำรที่ดี โดยพนักงำน....นักบริกำรอย่ำงแท้จริง
2.7.1 เทคนิคกำรให้บริกำรที่ดี จากความสาคัญของการให้บริการโดยอาศัยคนเป็นหลักแบบ
พบหน้าตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ให้บริการจึงควรทราบถึงเทคนิคของการให้บริการที่ดี ดังนี้
1) กำรต้อนรับ ผู้ให้การต้อนรับต้องยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาทักทาย แสดงออกถึงความเอาใจ
ใส่ต่อผู้มารับบริการ
2) กำรค้นหำควำมต้องกำร ผู้ให้บริการต้องรู้จักสอบถามความต้องการของผู้มารับบริการ
และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้มารับบริการ
3) กำรเสนอควำมช่วยเหลือ ผู้ให้บริการต้องตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ
ด้วยการให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องชัดเจนหรือความช่วยเหลืออื่นๆ ที่สามารถดาเนินการได้โดนมุ่งให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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4)
กำรประเมินผล ผู้ให้บริการต้องทาการประเมินผลการให้บริการและสรุปผลการ
ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อจะได้นาผลจากการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
2.7.2 วิธีสร้ำงนักบริกำรมืออำชีพ องค์กรต้องสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติบุคลิกภาพที่
เหมาะสมจากนั้นจึงพัฒนาเทคนิคการบริการให้กับบุคลากร ซึ่งในแต่ละเรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
1) คุณสมบัติของผู้ให้บริการ สิ่งที่ผู้ให้บริการควรมีเป็นอันดับแรกคือความเป็นคนที่รักใน
งานบริการ เพราะคนที่รักในงานบริการจะมีความเข้าใจและให้ความสาคัญต่อผู้รับบริการ มีความ
กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการยิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ นอกจากนี้ พนักงานที่ให้บริการ
ควรเป็นผู้รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วย
2) บุคลิกภาพทั้งลักษณะการแต่งกายที่แลดูสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึงอากัปกิริยาที่
แสดงออก เช่น การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงท่าทางประกอบการพูด สิ่งเหล่านี้ควรเป็นไปโดย
ธรรมชาติ
3) เทคนิคการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนาเพราะการสนทนาเป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ การสนทนาให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ มีวิธีการง่ายๆ
ดังนี้
(1) สร้างความเป็นกันเอง เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็นมิตรโดยอาจ
แสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทางหรือน้าเสียงที่สุภาพ มีหางเสียง อาทิเช่น ขอประทานโทษ
ครับ(ค่ะ) มีอะไรให้ผม(ดิฉัน)ช่วยประสานงานได้บ้างครับ(ค่ะ) กรุณารอสักครู่นะครับ(ค่ะ) เป็นต้น
การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผู้รับบริการไม่รู้เรื่อง
(2) เน้นการฟังเป็นหลัก คือ ผู้ให้บริการควรตั้งใจฟังด้วยความอดทนขณะที่ผู้รับบริการพูด
ไม่ควรแสดงอาการที่ไม่พอใจออกมา ควรสบตากับผู้รับบริการเป็นระยะๆพร้อมแสดงกิริยาตอบรับ
เช่นการพยักหน้ารับทราบหรือยิ้มให้
(3) ทวนคาพูด เพื่อแสดงให้ผู้รับบริการทราบว่าผู้ให้บริการกาลังตั้งใจฟังในเรื่องที่
ผู้รับบริการพูดอยู่
เทคนิคและวิธีการดังกล่าวข้างต้นเป็นเทคนิคที่ใช้ในการให้บริการสาหรับลูกค้าหรือผู้มา
รับบริการโดยทั่วไป แต่ในความเป็นจริงของการบริการนั้น ผู้ให้บริการจะพบลูกค้าหรือผู้มารับ
บริการในหลายรูปแบบ เช่นลูกค้าที่เจ้าปัญหา จูจ้ ี้ ขี้บ่น บางคนแสดงท่าวางอานาจ บางคนมาพร้อม
กับอารมณ์เสีย ซึ่งผู้ให้บริการจะปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้มารับบริการดังกล่าวไม่ได้ เพราะการ
ปฏิเสธการให้บริการกับผู้มารับบริการเหล่านี้ ย่อมหมายถึงความเสียหายและภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจะ
เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการและหน่วยงานหรือองค์กรได้
ผู้ให้บริการหลายท่านคงกังวลไม่รู้จะใช้วิธี
คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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ให้บริการแบบใดกับลูกค้าเหล่านี้
ด้วยการใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาเชิง
จิตวิทยา(Counseling Psychology) ซึ่งว่าด้วยกระบวนการให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบปัญหา
ต่างๆ ให้พ้นจากปัญหาได้โดยใช้เทคนิคของการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี การรับฟัง และการ
เอื้ออานวยให้ผู้มีปัญหาสามารถเข้าใจในสภาพปัญหาของตนเอง ตลอดจนสามารถหาหนทางเพื่อ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เทคนิคต่างๆประสบการณ์ที่ผ่านมารวมทั้งใช้ความเข้าใจในการมาขอรับ
บริการโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นกันเองสุภาพ อ่อนน้อมและการให้บริการอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการมาขอใช้บริการ
2.8 กำรสร้ำงควำมประทับใจในงำนบริกำร
ความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริการได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความสนใจและ
ความเอาใจใส่ พูดจาสุภาพไพเราะ ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความสาคัญ เป็นผลให้เขาเกิด
ความพอใจแต่การที่จะทาให้เกิดความประทับใจได้นั้น ต้องทาให้ถึงขั้นที่ผู้รับบริการเกิดปีติยินดี
นั่นคือ ต้องให้บริการที่บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไปอีก การปฏิบัติตนของผู้
ให้บริการด้วยไมตรีต่อผู้รับบริการ และความประทับใจจากการต้อนรับของเราย่อมจะเป็นผลให้เขา
มาใช้บริการของเราอีกแล้วตัวเราและองค์การของเราก็ย่อมจะประสบความก้าวหน้า เราสามารถเติม
ไมตรีเข้าไปในทุกงานที่ทาเริ่มตั้งแต่การรักการมีไมตรีต่อผู้รับบริการ กล่าวง่าย ๆ ก็คอื ว่า “ต้องเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา” และให้บริการตรงตามความต้องการ
ทุกวันเมื่อเรามาถึงที่ทางาน เราควรทิ้งปัญหาและเรื่องราวส่วนตัวไว้ภายนอก แล้วมุ่ง
ทางานที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุด พร้อมที่จะช่วยเหลือสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกเหนือจากงานของเรา
เพื่อแสดงว่าเราเอาใจใส่ผู้รับบริการของเราอย่างตั้งใจ เราสามารถแสดงไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานของ
เราได้เช่นกัน ความมีอัธยาศัยไมตรีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรอาจเกิดขึ้น
ได้เพียงรอยยิ้มที่เริ่มจากตัวเราก่อน
ความมีอัธยาศัยไมตรี เป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการให้บริการ เพราะความมีอัธยาศัยไมตรีจะทาให้
ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนที่มาใช้บริการของเราเขาต้องการให้เรา
แสดงออกดังต่อไปนี้
1) บริการที่มีไมตรีจิต หมายถึง การให้บริการที่ดีบวกกับอะไรอีกเล็ก ๆ น้อย ๆ
องค์ประกอบอื่น ๆ ก็มีความสาคัญเช่นกัน แต่บริการที่มีอัธยาศัยไมตรีจิตจะทาให้ผู้รับบริการรู้สึก
อบอุ่นและประทับใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างมีอัธยาศัย
2) ยิ้ม เป็นสิ่งจาเป็นอันดับแรกในการทักทายบุคคล เพราะจะทาให้เขารู้สึกอบอุ่นใจและ
ในคาพูดที่เราทักทาย
เราสามารถใช้น้าเสียงและท่วงทานองที่เป็นธรรมชาติให้ผู้รับบริการรู้สึก
คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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พอใจที่มาใช้บริการของเรา
3) คาพูดที่วิเศษ คือ คาพูดเหล่านี้ “ขอบคุณค่ะ” “ดิฉันเสียใจ” “ขอโทษค่ะ” “มีอะไรให้
ดิฉันช่วยไหมค่ะ”ชื่อของผู้รับบริการเป็นคาวิเศษเช่นกันเมื่อคุณใช้
4) ให้ความช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิตที่จะทาให้เขาอบอุ่นใจหมายความว่า เราจะต้อง
เรียนรู้ปฏิกิริยาของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้ว่าผู้รับบริการเป็นคนแปลกหน้า เราจะต้องเอาใจใส่เขา
เป็นพิเศษต่อความต้องการช่วยเหลือในเรื่องงานที่มาติดต่อ สถานที่และคาแนะนาอื่น ๆ เป็นต้น
5) ถ้าหากเราใส่ “ยิ้ม” ลงไปในน้าเสียง หมายความถึงการพูดด้วยน้าเสียงที่มีไมตรีจิตและ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามเราควรหลีกเลี่ยงที่จะให้สัญญาถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะทา
ได้
6) พนักงานทุกคนสามารถแสดงความมีอัธยาศัย ในการทางานของตนเองให้ดีที่สุดไม่ว่า
พนักงานผู้นั้นจะต้องติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรงหรือไม่
7) เราควรที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการ แม้ว่าเราเองสามารถช่วยได้เพียงเล็กน้อยในปัญหานั้น
แต่เราอาจขอให้คนอื่นช่วยได้ แต่อย่างไรก็ตามอย่าพยายามปัดความผิดให้พ้นตัวเอง ควรจะยอมรับ
อย่างอ่อนน้อมและดาเนินการบางอย่างเพื่อแก้ไขความผิดพลาดนั้น
8) เราควรจะต้องมีอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานของเราด้วย ทุกคนจะทางานร่วมกันได้
ดีกว่าถ้าทุนคนมีไมตรีจิตต่อกัน ผู้รับบริการจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าบรรยากาศในการทางาน
โดยส่วนรวมมีอัธยาศัยไมตรีต่อกันไม่ใช่เฉพาะที่เห็นได้จากคนใดคนหนึ่ง
9) ผู้รับบริการมีเหตุผลหลายอย่างที่มาทาการติดต่อกับองค์กรของเรา แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้รับ
บริการคาดหวังเสมอว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีไมตรีจิตจากพนักงาน ถ้าเราให้การ
ต้อนรับเช่นนั้นผู้รับบริการก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรของเรา
โดยส่วนรวมและเกิดความ
ไว้วางใจตามมาด้วยความพอใจในที่สุด

2.9 กำรปฏิบัติตนในกำรให้บริกำร
ทำงกำย ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสดชื่นด้วยอาการกระปรี้กระเปร่า ไม่ง่วงเหงา
หาวนอน เซื่องซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวน หน้าตาสดใส หวีผมให้
เรียบร้อย ไม่ปล่อยผมรุงรัง หรือหัวยุ่งเป็นกระเซิง การแต่งกายเรียบร้อย ยิ้ม ไหว้ หรือทักทาย
เหมาะสม กิริยาสุภาพ เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นต้องวางตัวเป็นมิตร เปิดเผย จริงใจ
สนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างกระตือรือร้น แสดงความเต็มใจที่จะให้บริการ

คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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ทำงวำจำ ต้องใช้ถ้อยคาชวนฟัง น้าเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีคาขานรับเหมาะสม
กล่าวต้อนรับและสอบถามว่าจะให้ช่วยบริการอย่างไร พูดแต่น้อยฟังให้มาก ไม่พูดแทรกไม่กล่าวคา
ตาหนิ อาจพูดทวนย้าสิ่งที่มีผู้มาติดต่อต้องการให้เขาฟังเพื่อความเข้าใจตรงกัน พูดให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้รับบริการ ไม่พูดมากจนเกินจริง พูดเพื่อความสบายใจของผู้รับบริการ และใช้ถ้อยคาเหมาะสม
ทำงใจ ต้องทาจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ยินดีที่จะต้อนรับ ไม่รู้สึกขุ่นเคืองที่จะต้องรับหน้า
หรือพบปะกับคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อน แต่มาเรียกร้องต้องการนั่น ต้องการนี่ ไม่ปล่อย
ให้จิตใจหม่นหมอง ใจลอยขาดสมาธิในการทางาน เศร้าซึม เบื่อหน่ายหรือเซ็ง

2.10 ข้อควรระวังในกำรให้บริกำร
2.10.1 ไม่สนใจความต้องการของผู้รับบริการ
การให้บริการในทุกกรณีจะต้องแสดงว่าผู้รับบริการมีความสาคัญ จึงต้องระวังไม่
แสดงกิริยาที่เพิกเฉยไม่สนใจผู้รับบริการอย่างจริงจัง
2.10.2 ให้บริการขาดตกบกพร่อง
เป็นสิ่งที่ต้องย้าเตือนอยู่เสมอว่า การให้บริการจะขาดตกบกพร่องไม่ได้เลย เพราะ
เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทาลายงานบริการในส่วนอื่น ๆ ที่ดีอยู่แล้วให้เกิดผลเสียหายตามไปด้วย
2.10.3 ดาเนินการล่าช้า
เป็นลักษณะที่ไม่ดีอย่างยิ่ง เพราะความล่าช้าไม่ตรงเวลา ทาความเสียหายให้
ผู้รับบริการได้
2.10.4 ใช้กิริยา วาจา ไม่เหมาะสม
การให้บริการสามารถจะรู้สึกได้จากกิริยาท่าทาง การใช้คาพูดและน้าเสียง ผู้
ให้บริการอาจไม่มีความตั้งใจจะแสดงกิริยาต่อผู้รับบริการในทางที่ไม่ดี แต่อยู่ในอารมณ์ที่
ขุ่นมัว และไม่ควบคุมอารมณ์ของตนจึงแสดงออกด้วยท่าทีและคาพูดที่ทาให้เสียความรู้สึก
ต่อผู้รับบริการ
2.10.5 ทาให้ผู้รับบริการผิดหวัง
บริการที่ทาให้ผู้รับบริการผิดหวังมีได้ในหลายกรณีนับแต่การต้อนรับที่เย็นชา
หรือการพูดโทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสม การให้บริการอย่างไม่เต็มใจ ไม่ใส่ใจในการให้บริการ
การบริการผิดพลาดทาความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ

คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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2.11 กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ด้วยหลักกำร 10 S
2.11.1 S - Smooth (สมู้ท) หมายถึง อารมณ์ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการที่ดีควรมีอารมณ์
มั่นคงสม่าเสมอ แม้ขณะที่ผู้รับการบริการจะแสดงอารมณ์เสียใส่ ผู้ให้บริการก็ควรพยายามข่มใจไม่
แสดงอารมณ์ที่ไม่ดีตอบโต้กลับไป
2.11.2 S - Smile (สมาย) หมายถึง การบริการด้วยรอยยิ้ม ผู้บริการที่มีหน้าใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ไม่บูดบึ้งเมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบริการ จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มารับบริการ
2.11.3 S - Speak (สปีค) หมายถึง การพูดจาดี น้าเสียงการพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ
เนื่องจากการบริกาจะต้องเจอกับบุคคลที่มีความต้องการที่หลากหลาย บางครั้งผู้รับบริการเป็น
บุคคลเจ้าอารมณ์พูดจาไม่สุภาพหรือขาดสัมมาคารวะพูดจาไม่น่าฟัง แต่ผู้ให้บริการจาเป็นจะต้องใจ
เย็นและพูดจาให้ไพเราะน่าฟัง
2.11.4 S - Small (สมอล) หมายถึง ผู้บริการต้องปฏิบัติตนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่
อวดอ้างว่าตัวเองเป็นใหญ่หรือเป็นผู้มียศมีตาแหน่งการงานที่ดีกว่า มีความรู้มากกว่าผู้มารับบริการ
แต่ควรยินดีและเต็มใจให้บริการ
2.11.5 S - Smart (สมาท) หมายถึง ผู้ให้บริการที่มีบุคลิกภาพที่ดีสง่างามจะสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้รับบริการตั้งแต่แรกเห็น
2.11.6 S – Special (สเปเชี่ยล) หมายถึง ผู้ให้บริการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ โดยมอง
ว่าผู้รับบริการเป็ นบุคคลพิเศษ จะต้องปฏิบัติให้ผู้รับบริการรู้สึกเสมือนว่าผู้รับบริการเป็นบุคคล
พิเศษ
2.11.7 S - Spirit (สปิริท) หมายถึง ผู้บริการต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ยอมเป็นผู้รับฟังที่ดี
2.11.8 S – Speed (สปีด) หมายถึง การให้บริการด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากการให้บริการที่
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถประหยัดเวลาในการให้บริการและผู้ให้บริการสามารถให้บริการ
แก่บุคคลอื่นได้จานวนมากขึ้น และที่สาคัญผู้บริการไม่ต้องเสียเวลาในการคอยรับบริการ
2.11.9
S – Super (ซุปเปอร์) หมายถึง การให้บริการที่มากกว่า มากกว่าในที่นี้
หมายถึงการให้บริการที่มากกว่าสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังหรือคาดคิด
2.11.10 S – Save (เซฟ) หมายถึง การประหยัด ประหยัดในที่นี้หมายถึงการประหยัดเวลา
ในการดาเนินการให้บริการ และการประหยัดวัสดุของหน่วยงาน เนื่องจากในการให้บริการบางครั้ง
จาเป็นต้องใช้วัสดุภายในหน่วยงาน เช่น ใช้เอกสาร การถ่ายเอกสาร หากผู้ให้บริการให้บริการด้วย
คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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ความแม่นยาถูกต้องตามขั้นตอนในครั้งเดียวจะช่วยประหยัดค่าวัสดุภายในสานักงานและ
ประหยัดเวลา
ดังนั้น เพื่อคุณภาพและคุณค่าในงานบริการ ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อทาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ผู้ใช้บริการพอใจองค์กรก็อยู่รอด ( Win – win
Strategy)

2.12 มนุษย์สัมพันธ์-หลักกำรบริกำรด้วยหัวใจ
มนุษย์สัมพันธ์ คือ ศาสตร์และศิลป์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลเพื่อให้
ได้มาซึ่งความรักใคร่นับถือ ความจงรักภักดี และความร่วมมือ
วิธีสร้างมนุษย์สัมพันธ์ มี 3 ขั้นตอน
1) เข้าใจธรรมชาติของคน คนเรามักมีความรู้สึก ดังนี้
• รู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญ
• สนใจตนเองมากกว่าคนอื่น
• ต้องการความเจริญก้าวหน้า ความพิเศษ
• พูดมากกว่าฟัง บางครั้งถึงกับแย่งกันพูด ไม่มีคนฟัง
• ให้คาปรึกษามากกว่าที่จะขอคาแนะนา เช่น เธอต้องยังนั้น เธอต้องยังนี้
• ไม่ชอบการถูกควบคุม จุกจิก จู้จี้
• ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
• และอยากรู้ อยากเห็น
2) รู้จักเทคนิค และวิธีการสัมพันธ์กับคน
3) สร้างลักษณะของผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี
แนวทำงกำรสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในกำรให้กำรบริกำร
1) ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ได้แก่
• สายตา เวลาพูดกับใครต้องสบตา
• ความรู้สึก ไม่ใช่เหม่อลอย
• อารมณ์ ควรมีอารมณ์ร่วมขณะสนทนา
• ต้องมีศีลธรรม และคุณธรรม
คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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• ต้องมีมารยาท
2) ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคในการสนทนา
• ด้วยการสร้างความอบอุ่น และมั่นใจให้คู่สนทนา
• ใช้ภาษา และท่าทางที่เหมาะสม
• ใช้น้าเสียงที่น่าฟัง ทาให้ผู้ฟังรู้สึกดี เช่น น้าเสียงในการรับสายโทรศัพท์
• ใช้คาถามที่แสดงถึงความเอาใจใส่ และความเป็นเพื่อน เมื่อปรับปรุงการพูดแล้ว
ก็ต้องปรับปรุงการฟังด้วย
3) ปรับปรุงและพัฒนาการฟัง
• ฟังด้วยความสนใจ
• ฟังให้ได้สาระ และถามย้อนกลับได้
• ใช้คาพูดตอบรับที่สอดคล้องกับความเห็นของผู้พูดเช่น ผู้พูด พูดเรื่องการไป
เที่ยวที่วังน้าเขียว แต่ผู้ฟังโต้ตอบเรื่องเขาเขียว แสดงให้เห็นว่า มิได้มีการฟังอย่างตั้งใจ และ
ตอบโต้กับคู่สนทนาไปกันคนละเรื่อง เป็นต้น อาจจะได้ยินว่า อะไรเขียว เขียว ก็ร่วมวงคุย
กับเขาไปด้วยโดยไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้น ลักษณะแบบนี้ต้องปรังปรุง
4) ผูกมิตร
• มองคนในแง่ดี โดยไม่มีอคติและตัดสินบุคคลแค่ภายนอก
• พร้อมที่จะช่วยเหลือ ไม่ใช่รอดูว่าลูกค้าจะทาได้ไหม แล้วหัวเราะเยาะ ว่าทาไม
ไม่อ่านป้ายหรือทาไมไม่ถาม เป็นต้น แบบนี้ต้องปรังปรุงเร่งด่วน ควรจะเข้าไปแสดงความ
ช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าร้องขอ ถ้าผู้ให้บริการทาได้ รับรองว่าได้ใจลูกค้า เต็มร้อย
แน่นอน
• มีน้าใจและให้อภัย หากลูกค้าทาพลาดไป
• ไม่นินทาลูกค้า
• ไม่พูดลับหลัง (ในทางที่ไม่ดี) แต่จงพูดลับหลัง (ในทางที่ดี)
5) การปรากฏกายที่ดี
• การยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง แต่ไม่เริงร่าเกินเหตุ
คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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• มีความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ไม่ใช่ทางานไปนั่งหาวไป (บ่อยๆ จะน่าเกลียด)
แสดงว่าไม่รู้จักควบคุมตนเอง
• มีความน่าเชื่อถือ
• มีกิริยาท่าทางที่เหมาะสม
• มีมารยาท รู้จักวางตัวในสังคม
• สารวมกาย วาจา ใจ
6) การแต่งกายดี
• ถูกกาละ เทศะ และโอกาส สถานที่ และเวลา
• สมวัย และสรีระ อย่าตามแฟชั่นมากนัก
• พิถีพิถัน ไม่ใช่วันนี้ขี้เกียจรีดผ้า ก็ใส่ทั้งยับๆ
• ดูดีตลอดเวลา ตั้งแต่หัวจรดเท้า

2.13 หลักกำรบริกำรด้วยหัวใจ และข้อคิดต่ำงๆ มีดงั นี้
2.13.1 หลัก 4 S
S1 – Smile (สมาย) ยิ้มแย้มแจ่มใส
S2 – Soft (ซอฟ) อ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน
S3 – Sincere (ซินเซียร์) จริงใจ ไม่เสแสร้งแกล้งทา
S4 – Superb (ซูเพิร์บ) ดีเลิศ การให้บริการที่ประทับใจเหนือความคาดหวัง
2.13.2 หลัก 5 ส เพื่อควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
ส 1 - ต้องสวย (ร่างกายและจิตใจ)
ส 2 - สงบ (นิ่ง)
ส 3 - ใส่ใจ
ส 4 - สอดแทรก (ถูกกาลเทศะ,ถูกที่ และถูกเวลา)
ส 5 – สื่อสาร
2.13.3 ลักษณะที่ดีของผู้ให้บริกำร
1) แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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2) มีอัธยาศัยดี
3) มีมนุษย์สัมพันธ์
4) รู้จักกาลเทศะ
5) เต็มใจให้บริการ
6) มีบุคลิกภาพดี
7) เป็นนักฟังที่ดี
8) ไม่ดูถูกผู้อื่น
9) พูดจา ชัดเจน มีหางเสียงไพเราะ
10) พัฒนา ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
2.13.4 สิ่งที่ผู้ให้บริกำรควรปฏิบัติ
ไม่ควรทำ
ยึกยัก
ชักสีหน้า
ท่ามาก
ปากเสีย

ควรทำ
รอบรู้
สู้งาน
ปฏิภาณดี
มีไมตรีจิต

2.13.5 บุคลิกภำพพื้นฐำนของผู้ให้บริกำร
1) ยืนให้ถูกต้อง เหมาะสมและสุภาพ
2) นั่งให้ถูกบุคลิกลักษณะและสุภาพ
3) การก้มศีรษะ แสดงความนอบน้อม
4) การคานับ (ชาย) เพื่อให้เกียรติและแสดงความเคารพ
5) การจับมือ เป็นมารยาทของสุภาพชน
6) มารยาทในการเข้าออกห้องผู้อื่น
7) มารยาทในการส่งมอบเอกสาร หรือสิ่งของ
8) มารยาทในการใช้ลิฟต์
2.13.6 ข้อห้ำมในงำนบริกำร
1) อย่านิ่งเฉยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้
2) อย่าพูดสวนในขณะที่ผู้อื่นกาลังพูดอยู่
คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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3) อย่าโทษผู้ใช้บริการว่าผิดและตัวเองถูกเสมอ
4) อย่าต่อปากต่อคา ยียวนกวนประสาท
5) อย่าท้าทายลูกค้าให้ไปฟ้องร้องทั้งเรื่องการปฏิบัติงานและมารยาทในการ
ให้บริการ
2.13.7 กำรพัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นเลิศ
1) ศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ
2) ประเมินตนเองตลอดเวลา ว่าวันนี้เราดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้เราจะดีกว่าวันนี้เป็น
ต้น
3) วิเคราะห์ตนเอง อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็ง พิจารณาตนเอง เพิ่มจุดแข็ง วิเคราะห์
ตนเอง อะไรที่ เป็นจุดอ่อน พิจารณาตนเอง ลดจุดอ่อน สิ่งที่ต้องมี และปรับปรุงอยู่
เสมอ
2.13.8 ปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรต้องขำยกำรบริกำรแบบ PACKAGES ดังนี้
P – Personality (เพอเซอนัลลิตี้) บุคลิกภาพ
A – Assistance (แอสซิทแทนซ์) ความช่วยเหลือ
C – Cordial (คอร์เดี่ยน) ความจริงใจ
K – Knowledge (นอเลท) ความรู้
A – Attitude (แอดติจูด) ทัศนคติ
G – Goodness (กู้ดเนส) ความดี
E – Efficiency (เอฟฟิซิเอ็นซี่) ความมีประสิทธิภาพ
S – Spirit (สปิริท) จิตใจ
2.13.9 คติพจน์สำหรับงำนบริกำรที่ควรยึดถือปฏิบัติ มีดังนี้
คติประจาใจผู้ให้บริการ “หน้าใส ใจสว่าง”
คนมีจิตบริการ ชอบทางานเพื่อคนอื่นอย่างเป็นสุข
คนมีจิตบริการ จะทางานด้วยใจกว้าง ชอบสร้างประโยชน์มากกว่ารอรับ
ผลประโยชน์
คนมีจิตบริการ จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ยอมอยู่ต่าแต่จิตใจสูง
คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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คนมีจิตบริการ จะทางานแบบสบาย เหนื่อยก็เป็นสุขใจ
2.13.10 ปรัชญำแห่งกำรบริกำร
1) ผู้รับบริการ คือ พระเจ้า
2) ผู้รับบริการ ไม่มีวันผิด ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าถูกเสมอ
3) เสียงของผู้รับบริการ คือ เสียงสวรรค์
หากพบว่าผู้รับบริการผิด ให้ดูข้อ 1 หรือผิดอีกดูข้อ 2 หากโวยวายอีกให้ดูข้อ 3

คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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บทที่ 3
สรุปและข้อเสนอแนะ
3.1 บทสรุป
การให้ความสาคัญกับการให้บริการนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งส่วนหนึ่งจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการให้บริการ (Service Mind)
จะต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความ
ประทับใจให้กับผู้รับบริการทุกคน และท้ายสุด ผู้ให้บริการเป็นกลไกสาคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนา
บุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะการมีจิตสานึกในการรักการให้บริการ เพื่อการพัฒนาองค์กร
อย่างสมบูรณ์แบบ“องค์กรเป็นเยี่ยม...บริกำรเป็นเลิศ”
และหลังจากส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาได้จัดทาคู่มือ การบริการด้วยใจ ได้นาเอาหลักการ
บริการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น หลักการ 10 S เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ดังเช่น ในการบริการ ผู้ให้บริการต้องแต่งกายด้วยความสุภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้รับบริการตั้งแต่แรกเห็น (Smart) ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส (Smile)
สวัสดีต้อนรับและมีอารมณ์ดี (Smoot) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพูดจาด้วยความสุภาพ (Speak) อ่อน
น้อมถ่อมตนเต็มใจให้บริการ (small) สอบถามรายละเอียดถึงความต้องการของผู้มาขอรับบริการ
โดย ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ (Special) ฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการว่าผู้รับบริการต้องการ
ข้อมูลแบบไหน นาไปใช้เพื่ออะไร (Spirit ) ถึงแม้ในบางครั้งผู้รับบริการจะพูดจาไม่ดีก็ตาม และ
ต้องให้บริการด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว (Speed) เพื่อไม่ให้ผู้รับบริการต้องรอคอยเป็น
เวลานาน ผู้ให้บริการและผู้รับบริการก็จะมีความสุขในการได้รับบริการกลับไป จึงถือได้ว่าการ
บริการด้วยใจนั้น เป็นหลักการที่สาคัญมากในการบริการ ไม่ใช่เฉพาะแต่หน่วยงานของส่วน
สารสนเทศอุตุฯเท่านั้นที่จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักการนี้ แต่หน่วยงานอื่นก็ควรจะนาหลักการนี้
ไปยึดถือและปฏิบัติตามด้วย จึงจะทาให้การบริการนั้นๆมีประสิทธิภาพในการทางาน และได้
ประโยชน์ซึ่งกันและกันมากที่สุด
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3.2 ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
- กระบวนงานการบริการที่นาไปปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุมงานบริการข้อมูลฯทั้งหมด
- การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ผู้รับบริการข้อมูลฯ จะมีความต้องการรับบริการข้อมูลฯ
ที่แตกต่างกัน ทาให้การบริการ โดยเฉพาะแบบฟอร์ม ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้างในบางครั้ง ทาให้
การบริการ เกิดความล่าช้าบ้าง
- การเก็บรวบรวมข้อมูลฯ เพื่อบริการ เครื่องมือฯ ยังมีข้อจากัด ไม่มี Server จัดเก็บด้วย
เครื่อง PC มีพื้นที่การจัดเก็บน้อย ทาให้ข้อมูลฯ ย้อนหลัง เก็บได้น้อย
- การขอข้อมูลฯในปริมาณมาก เพื่อเอาไปทาการวิจัย ส่วนสารสนเทศฯไม่สามารถ
บริการได้ในปัจจุบันเนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลฯระยะยาวย้อนหลัง(30ปี)
- ผู้รับบริการขอข้อมูลฯนอกพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการ ซึ่งส่วนสารสนเทศไม่ได้
จัดเก็บข้อมูลไว้ จึงไม่สามารถให้บริการได้

3.3 แนวทำงกำรแก้ไขในกำรปฏิบัติงำน
- ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่ครอบคลุม
งานบริการข้อมูล
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มข้อมูลฯ ตามความจาเป็น ตามที่ผู้รับบริการต้องการ
- จัดเก็บข้อมูลฯ ย้อนหลังให้ครอบคลุมระยะเวลา 30 ปี ทุกสถานีฯ ในเขตรับผิดชอบของ
ศูนย์ฯ
- ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือและประสานงานเพื่อขอรับบริการข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้รับบริการ
ต้องการ

3.4 ข้อเสนอแนะ
- ดาเนินจัดทาฐานข้อมูลฯ ของหน่วยงาน เพื่อการบริการ
- จัดหาเครื่องมือฯ เพื่อจัดทาฐานข้อมูลฯ หรือมี Server เพื่อจัดเก็บข้อมูลฯโดยเฉพาะ
- ในอนาคต ควรมีการให้บริการข้อมูลฯ แบบ E-Service
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลฯที่
หลากหลาย

คู่มือ – การให้บริการด้วยใจ
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ภาคผนวก

ส่วนสำรสนทศอุตุนิยมวิทยำ ศูนย์อตุ ุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
1. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ทุกส่วนงานที่
ประสานงานเข้ามาขอความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งส่วนงานภายในและภายนอก ดังนั้น การบริการ
จึงเป็นหัวใจสาคัญของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก แต่เนื่องจากการให้การบริการในด้าน
ต่างๆ บางครั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกอย่างเสมอไป ดังนั้น จึงจะต้องมีการชี้แจง
เหตุผลที่ไม่สามารถตอบสนองทุกอย่างและทุกระดับได้ซึ่งอาจมาจากหลายๆปัจจัย จึงควรศึกษา
ความหมายของการให้บริการก่อนนาแนวทางไปยึดถือปฏิบัติรวมทั้งหลักการต่างๆ
ที่สามารถ
นามาใช้เพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริการแก่ลูกค้า เนื่องจากลูกค้าของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีทั้งบุคคลทั่วไปเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่มาติดต่อ
งานทั้งภายในภายนอกและแขกของผู้บริหารเป็นต้น การสร้างความประทับใจครั้งแรกเมื่อพบจะทา
ให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่น่าจดจาและระลึกถึงอยู่เสมอ

2. กำรให้บริกำรข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ
การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ของ ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นอกจากจะให้บริการ
แผนที่อากาศชนิดต่าง ๆ แล้ว ยังให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ซึ่งข้อมูลที่ให้บริการเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับทางด้านอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะ ที่เรียกว่า สารประกอบอุตุนิยมวิทยา ที่เป็นปัจจัยหลักที่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้น จึงต้องทาการการตรวจวัด เพื่อ
นามาวิเคราะห์และศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สารประกอบอุตุนิยมวิทยา ดังกล่าว มีดังนี้
1.ความกดอากาศ
2.ลม
3.อุณหภูมิ
4.ความชื้นสัมพัทธ์
5.เมฆ
6.หยาดน้าฟ้า
7.รังสีดวงอาทิตย์
8.การระเหยของน้า
9.ทัศนะวิสัย

3. ขั้นตอน กำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร
การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ของ ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยา-ผนวก ก.-

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

ผังแสดงขั้นตอนกำรบริกำรข้อมูลฯ ของส่วนสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำ

4. รำยละเอียด กำรดำเนินกำรตำมขั้นตอน
การดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ มีดังนี้
-ผนวก ข.-

4.1 ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงำน (ภำครัฐ/เอกชน) / ประชำชน ยื่นคำร้อง ภำยใน 5 นำที
- เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นสารสนเทศฯ ต้ อ นรั บ และสอบถามความต้ อ งการของ
ผู้รับบริก ารเพื่ อเขีย นคาร้อง/ยื่ นคาร้อง แล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป ลงรับเอกสาร

รูปที่ 1. แบบฟอร์มขอข้อมูล

รูปที่ 2. เขียนคำร้องขอข้อมูล

-ผนวก ค.-

4.2 ขั้นตอนที่ 2 รับเรื่อง / เสนอผู้เกี่ยวข้อง ภำยใน 5 นำที
- เจ้า หน้า ที่ ฝ่า ยบริหารทั่วไป ลงรับเอกสาร แล้ วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทา
ข้อมูลฯ ส่วนสารสนเทศฯ จัดทาข้อมูลฯ ตามเอกสารคาร้อง

รูปที่ 3. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไปลงรับหนังสือ

รูปที่ 4. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไปลงรับหนังสือ
-ผนวก ง.-

4.3 ขั้นตอนที่ 3 จัดทำข้อมูลฯ ภำยใน 15 นำที
- เจ้าหน้าที่ที่จัดทาข้อมูลฯ ส่วนสารสนเทศฯ จัดทาข้อมูลฯ ตามเอกสารคาร้อง
แล้วส่งเรื่องให้ ผอ.ส่วนสารสนเทศฯ / เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลฯ
4.4 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลฯ ภำยใน 3 นำที
- กรณี ข้อมูลฯ ถูกต้อง (ตอบ YES) ส่งเรื่องให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอ
ผอ.ศอ./รักษาการ ลงนาม
- กรณีข้อมูลฯ ไม่ถูกต้อง (ตอบ NO) ส่งเรื่องให้ - เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศฯ
ผู้จัดทาข้อมูลฯ แก้ไข
4.5 ขั้นตอนที่ 5 เสนอ ผอ.ศอ. ลงนำม ภำยใน 5 นำที
- ผอ.ศอ./รักษาการ ลงนาม
4.6 ขั้นตอนที่ 6 ประชำชนรับข้อมูลฯ ภำยใน 2 นำที
- เจ้าหน้าที่ที่จัดทาข้อมูล บันทึกทะเบียนคุมการให้บริการ ส่วนสารสนเทศ
- ให้ผู้รับบริการลงชื่อรับเอกสาร/ข้อมูลฯ

รูปที่ 6 ผู้รับบริกำรรับข้อมูลฯ

5. แบบฟอร์ม กำรให้บริกำร ต่ำง ๆ มีดังนี้
-ผนวก จ.-

-ผนวก ฉ.-

-ผนวก ช.-

-ผนวก ซ.-

-ผนวก ฌ.-

-ผนวก ญ.-

