
พฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ
พ.อ.หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล
ศูนยบริหารงานทรัพยากรบุคคล รพ.พระมงกุฏเกลาฯ
โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม นโยบาย3s
••Structure
••System
••Service
ลักษณะสําคัญของการบริการ
•• ไมมีตัวตน มองไมเห็น จับตองไมได •• แบงแยกผูใหบริการออกจากผูรับบริการไมได
•• คุณภาพไมแนนอน ขึ้นอยูกับผูใหบริการ •• เก็บรักษาไมได
การบริการ
การกระทําใดๆ ก็ตามที่ทําใหผูอื่น“เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ”โดยอยูภายใต กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับขององคกร
ไมทําให องคกรเสียหายทั้งชื่อเสียง ทรัพยสิน และภาพพจน
เปาหมายของการบริการ
ประทับใจติดใจ ถูกใจ 
ความสําคัญของงานบริการ
ทําใหชนะใจผูรับบริการ
ประโยชนจาก...การบริการประทับใจ...
ผูใหบริการ
จะมีคุณคาสูงขึ้น ทักษะ กาวหนาในอาชีพ
องคการ กิจการ
มีผูรับบริการติดตามใชบริการ มีกําไรมากขึ้น มีทุนเพิ่ม เพิ่มสวัสดิการ
สังคม ประเทศชาติ
รายไดประชาชาติเพิ่ม ชื่อเสียง ภาพลักษณ มั่นคั่ง มั่นคง
ผูรับบริการคือใคร
1.บุคคลสําคัญที่สุด เมื่อเขามาในองคกรดวยตนเอง จดหมาย โทรศัพท
2.ผูปรารถนาในบริการของเรา
3. เราตางหากที่จะตอง พึ่งพาผูรับบริการ
4. ไมใชผูรบกวน แตชวยเราให “สําเร็จ”
5. ไมใชคนภายนอก แตคือ “เรา”
6. มีเลือดเนื้อ ความรูสึก อารมณ
7. ไมใชคูทะเลาะ
8. มีสิทธิไดรับการบริการ สุภาพ ทันใจ
9. มีไมตรีจิต ชวยใหเราไดบริการ
10. คิดอยูเสมอวา จะไดรับบริการที่ดี ไมชักชา เต็มใจ สุภาพ มีประสิทธิภาพ

“ผูรับบริการ” คือ บุคคลสําคัญที่สุด ที่มาเยือนเราในสถานที่นี้
เขามิไดมาพึ่งเรา เราตางหากที่ตองพึ่งเขาเขามิไดมาขัดจังหวะการทํางานของเราหากแตการรับ
ใชเขา คือ วัตถุประสงคของงานของเรา
เขามิใชบุคคลภายนอกเขาเปนสวนหนึ่ง ของธุรกิจนี้ที่เดียว
ในการรับใชเขาเรามิไดชวยเหลืออะไรเขาเลย
เขาเปนฝายชวยเหลือเราโดยใหโอกาสแกเรา ที่จะรับใชเขา

ผูใหบริการคือผูสรางความพึงพอใจ – ประทับใจ บทบาท ผูให ผูรับ ผูแกไข ผูแทน
สงา  สรางความประทับใจ
สะอาด  หมดจด ไรกลิ่น
สุภาพ  ชวนมอง ชวนฟง



สงบ  ฟงคําบน ไมเพอเจอ
ใครคือผูสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
ทั้งหมดในโรงพยาบาลบุคคลอื่น พยาบาล แพทย 
คุณสมบัติของผูใหบริการที่ดี
ชอบทํางานกับคน
ชอบพบปะชอบรูจักคนใหมๆ
มีบุคลิกที่ผูอื่นอยากพูดคุยดวย
มีชีวิตชีวา คนอยูใกลสบายใจ
ความรูรอบตัวดี สนทนาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือบริการได
เอาใจเขามาใสใจเรา
บุคคลที่อยูเบื้องหนาแตละขณะคือ คนที่สําคัญที่สุด
ชื่นชมประทับใจบอกกลาวความรูสึก 
ขอบคุณ/ขอโทษ สิ่งที่ชวยเหลือได/ใหกําลังใจ
กฏของผูรับบริการ
1.ผูรับบริการถูกเสมอ
2.หากมีขอสงสัย หาขอยุติไมได คิดวาผูรับบริการนาจะผิด ใหยอนกลับไปมองขอ 1ใหม

“จงทําใหผูรับบริการทุกคน รูสึกวาเขาเปนคนสําคัญที่สุด”

จงอยาบอกผูรับบริการวา “นี่ไมใชงานของฉัน”

ขั้นตอนการบริการ
ตอนรับ บริการ
ติดตามหลังการบริการ สรางมนุษยสัมพันธเพื่อบริการครั้งตอไป

ตอนรับไมใชไลแขก  ยักทา หนางอ รอนาน งานมาก ปากเสียละพฤติกรรม 

ประเภทการตอนรับ
ตอนรับดวยน้ําเสียง ตอนรับดวยการเผชิญหนา ตอนรับดวยลายลักษณอักษร
ขั้นตอนการตอนรับ
จริงใจเสมอหลีกเลี่ยงตําหนิ ใหความสําคัญ ปราศรัยทักทาย มองสบตา 
ตริตรองนิ่งฟง ไมเถียง ฉันจําคุณได มอบยิ้มพิมพใจ  แกไข
การตอนรับที่ประสบความสําเร็จ
1.จัดเตรียมสถานที่ 2.จัดเตรียมตัวเอง
3.เริ่มงานตรงเวลา 4.แสดงความยินดีอยางจริงใจ
5. ผูรับบริการไมแนใจรีบเสนอขอมูล 6. ใหความสะดวก
7. รีบปฏิบัติงาน 8. มีปญหารีบอํานวยความสะดวก
การเสริมคุณภาพในงานตอนรับ
1.ใชคําวา “สวัสดี”“ขอโทษ”“ขอบคุณ”
2.หลีกเลี่ยงการโตเถียงอยางรุนแรง
3.ใหความอบอุนกับผูรับบริการโดยไมปดสาวะความรับผิดชอบ
4.ใหคําปรึกษาแกผูรับบริการไดในสิ่งที่ตนเองรู
5.แสดงความเต็มใจในการใหบริการ
6.สื่อขอความชัดเจน
7.สรางเอกลักษณในการบริการ
8.ไมแสวงหาผลประโยชนจากผูรับบริการ
9.แจงรายละเอียดการบริการ



วาทศิลปในการตอบรับและใหขอมูล
รวดเร็ว ตรงคําถาม ไมบอกปด ถูกตอง ชัดเจน นุมนวล อบอุน ไมตีสนิท
หามใชคําวา “ไม” ใชคําวา “ยินดี...แตเกรงวาจะไมสะดวก
สั้นที่สุด “กรุณาโทรอีกครั้งราว.....น. นะคะ”
คําพูดติดปาก “ขอโทษ ขอประทานโทษ”“ขอบคุณ ขอบพระคุณ”“ชวยกรุณาโปรด”
การรับคําตําหนิ
ทักษะในการฟง ฟงแลวเขาใจวาผูรับบริการตองการอะไรอยู
ทักษะการเอาใจเขามาใสใจเรา มีความรูสึกเดียวกับผูรับบริการวาเขารูสึกไมสบายใจ
ยืนยัน เขาใจในปญหา หรือคําถามนั้นๆ และรูวาควรแกไขอยางไร เพื่อดึงความพอใจของ
ผูรับบริการคืนมาใหได
ทักษะในการลงมือปฏิบัติการ ขจัดปญหา ตอบคําถาม หรือทําตามคําขอนั้นๆ
การใหขอมูลและตอบขอซักถาม
•ฟงผูรับบริการพูดใหจบกอนการตัดสินใจ
•ถาเรามีอํานาจ “จัดการได รีบจัดการทันท”ี
•ถาไมสามารถตัดสินใจได >>> บอกผูรับบริการวาเราจะหาขอมูลจากหัวหนาและรีบโทรกลับ
ทันที
6 ประโยคมาตรฐาน
การขอใหผูรับบริการทํา >>> ขอความกรุณา
การที่เราเขาไปทํา >>> ขออนุญาต
การใหผูรับบริการเคลื่อนที่ >>> ขอเรียนเชิญ
ผูรับบริการขอบคุณ >>> ดวยความยินดีคะ
ผูรับบริการชม >>> ขอบคุณคะ
ผูรับบริการตอวา/ตําหนิ >>> ขออภัยคะ
ขั้นตอนหลังบริการ
เอาใจใสผูรับบริการรับคําตําหนิ ขอเสนอแนะ สอบถามผลบริการ 
บุคลิกภาพที่ดีในการใหบริการ
ปรับตนเขากับสถานการณยอมรับการติชม มีศิลปะการพูด รางกายสะอาด สุขภาพดี 
กระตือรือรนสุภาพเรียบรอย มารยาทงาม แตงกายเหมาะสม มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ลักษณะทาทางของการนั่ง
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เคยชินบางประเภท เชน
-การนั่งเขยาขา
-การนั่งตัวงอ หรือหลังงุม
-การนั่งใชมือเคาะโตะเปนจังหวะ
-การนั่งพูดพึมพําคนเดียว
-กิริยาอาการ คุยแคะ แกะ เกา- - - - -
การแกปญหาการรอคอย
1.สรางความประทับใจแตแรกเริ่ม
2.มีอะไรใหทําระหวางรอคอย
3.ใหบริการบางดีกวาใหรอคอยโดยไมไดรับ บริการเลย
4.บอกจํานวนเวลาที่ตองรอคอย
5.บอกสาเหตุที่ตองรอคอย
6.อยาใหเห็นการแซงคิวในการบริการ
7.การรอคอยเพียงคนเดียวจะรูสึกยาวนานกวารอคอยเปนหมูคณะ
เทคนิคการรับโทรศัพท
1.รับสายทันที 2.พูดดวยเสียงแสดงความยินดี
3.ทักทายบอกสถานที่ หมายเลข 4.เสนอความชวยเหลือ
5.จดบันทึก 6. ตอบ-ถาม อยางสมเหตุสมผล
7. ทบทวนเรื่องราว 8. กลาวขอบคุณ



9. กลาวคําอําลากอนวางสาย 10. อยาวางสายกอนผูรับบริการ

มารยาทการพูดโทรศัพท
ไมควรอมหรือขบเคี้ยวอะไรในขณะพูดโทรศัพท
ไมหัวเราะหรือพูดลอเลนกับเพื่อนในขณะรับโทรศัพท หรือลอเลียนเยาะเยยผูรับบริการ
ไมหยุดพูดแลวหันไปคุยกับคนอื่น
พยายามอยาทําใหเสียงอื่นรบกวน
อยาวางหูโทรศัพทใหผูโทรศัพทมาคอยนาน
สรางความรูสึกวาผูโทรศัพทมาอยูตรงหนาเรา
การดําเนินการตอคําตําหนิของผูรับบริการ
แสดงความยินดีในการรับฟงปญหา
นําผูรับบริการไปในจุดที่เปนสวนตัว
ปลอยใหผูรับบริการตําหนิอยางเปนอิสระ
ไมขัดจังหวะการตําหนิ
ไมแกตัว
ไมกลาวคําตําหนิผูบริหาร หรือเจาหนาที่ของเราตอหนาผูรับบริการ
ทบทวนคําตําหนิใหถูกตองชัดเจน
รีบดําเนินการแกไขคําตําหนิ
หากไมสามารถแกไขไดเอง ใหปรึกษาหัวหนางาน
ถาปญหาสําคัญใหปรึกษาผูบริหารระดับสูงทันที
รีบติดตอผูรับบริการหลังแกปญหาแลวาหน
ศิลปะการรับฟงคําตําหนิของผูรับบริการ
-เปดใจรับฟง
-อยาเตรียมปฏิเสธ
-อยาแสดงความไมพอใจ
-อยาคิดวาผูตําหนิมีความประสงคมุงราย
-มองหนาผูตําหนิอยางเอาใจใส
-ทําความเขาใจในขอตําหนิใหชัดเจน
-ขอคําแนะนําเพื่อการแกไข
-แสดงความรูสึกไดประโยชนจากคําตําหนิ
-ขอบคุณดวยความจริงใจ
-การรับฟงเปนกลยุทธที่ดีที่สุดของการที่ผูรับบริการตําหนิ
หลักการพูดเพื่อการบริการ
ไมปฏิเสธการขอความชวยเหลือ ถาขัดของ ใหบอกขอจํากัดอยางสุภาพ
เสนอทางเลือกที่เหมาะสม
กลาวชมเมือมีโอกาส
แสดงความตั้งใจ/พยายามที่จะชวยเหลือ
ขอขอบคุณผูรับบริการทุกครั้งที่ใหความรวมมือในการบริการ
รูจักการดัดแปลงคําพูดใหสรางสรรค
กลาวใหติดปากกับคําเหลานี้ “ขอโทษ, ขออภัย, ขอรบกวน, โปรดกรุณา, ขอบคุณครับ/คะ, 
ยินดีครับ/คะ ฯลฯ
(หลักการพูดเพื่อการบริการ ตองพูดเพื่อประโยชนของผูรับบริการเปนหลัก)
คําพูดที่ไมเหมาะสมและควรหลีกเลี่ยง
- ไมได - ไมมีทาง - ไมเอา - ไมนาเลย -วาแลว - นึกแลว
- อยามาแกตัว - ไมรูจักจํา - เอาอีกแลวเหรอ - เราเตือนคุณแลว - คุณเปนใคร - มาทําไม
- หมดเวลาแลว - มัวไปอยูไหนมา? - ทําไมเพิ่งมา? - มีธุระอะไร? - มีอะไรของใจไหม - เหมือน
อยางที่ผมคิดไมมีผิด



- คราวหนาขอใหตรงเวลาหนอย - ถาอยากไปปรึกษาที่อื่นก็เชิญเลย
(จงจําไววาผูรับบริการไมใช “จําเลย” ของเรา)
อะไรจะเกิดขึ้นถาผูรับบริการไมพึงพอใจ
-90% ของผูรับบริการที่ไมพอใจเหลานั้น จะไมกลับมาใชบริการ หรือสินคาที่นั่นอีก
-แตละคนที่ไมพอใจ มักจะเลาความไมพอใจเหลานั้น จะไมกลับมาใชบริการหรือสินคาที่นั่นอีก
-13% ของผูที่ไมพอใจ ไดบอกกลาวความไมพอใจของตน แดคนอื่นๆ อีกมากกวา 20 คนขึ้น
ไป
กฎเหล็ก 6 ประการของพฤติกรรมบริการ
1.อยาสนใจพฤติกรรมสวนตัวของผูรับบริการมากกวาพฤติกรรมบริการของเรา
2.อยานําพฤติกรรมสวนตัวมาใชเปนพฤติกรรมบริการ
3.รับรูการมาของผูรับบริการอยางเร็วที่สุด
4. อยาเลนสนุกบนความเดือดรอนของผูรับบริการ
5.เมื่อพบผูรับบริการ จงรีบใชพฤติกรรมที่ดีงามของเราไปสรางใหเกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้นกับ
ผูรับบริการ
6.เมื่อบริการเกิดปญหา จงรีบเสนอทางออกใหผูรับบริการใหมากและเร็วที่สุด


