
สรุปเทคนิคการบริการท่ีดีของสํานักวิทยบริการ 

จากการแลกเปล่ียน เรียนรูจากบุคลากร วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 

 

1.ดานบุคลากร 

1.1.การแตงกายสุภาพเรียบรอย 

1.2 พูดจาสุภาพ 

1.3 ย้ิมแยมเปนกันเอง ไหวท้ังกอนและหลัง  

1.4 ตรงตอเวลา 

1.5 ใจเย็น มีเมตตา 

1.6 มีความซ่ือสัตย 

1.7 มีทัศนคติท่ีดี 

1.8 พรอมใหบริการ 

1.9 มีความรูความเขาใจ/ทักษะ ในบริบทขององคกร 

1.10 สรางแบรน/แอมบาสเดอร (พนักงานตอนรับ) 

1.11 บริการตรงจุด 

1.12 เขารับการอบรมการใชระบบสารสนเทศสําหรับใหบริการ (มีความรอบรูในระบบสารสนเทศของ

แตละงาน) 

1.13 ใหขอมูลท่ีถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว 

1.14 ใหคําแนะนํา หรือแกไขปญหาได 

1.15 ใหความสําคัญกับผูมารับบริการมากกวากระบวนการ 

1.16 มีความยืดหยุนในการใหบริการ 

 

2.ดานสถานท่ี/อุปกรณ 

2.1 มีบริการอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

2.2 พ้ืนท่ีใหบริการสะดวก สะอาด เรียบรอย และเพียงพอ 

2.3 สถานท่ีใหบริการเขาถึงไดงาย ไมซับซอน 

2.4 อุปกรณมีความพรอมใชงาน 

2.5 มีปุมเรียกเจาหนาท่ีผาน Application line 

2.6 มีระบบแนะนําสํานักวิทยบริการ (Navigator) 

 

3.ดานการบริหารจัดการ 

3.1 ระบบ Online 

3.2 One stop service 

3.3 สรางแบบสอบถามความตองการของผูใชบริการ 

3.4 ข้ันตอนไมยุงยากซับซอน 



3.5 ระบบสืบคนท่ีทันสมัยรวดเร็ว walia Aoto lib 

3.6 ลดข้ันตอน 

3.7 ชองทางการบริการ 

3.8 มีกลุมใหคําปรึกษาเฉพาะทางผาน Social ซ่ึงทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว แกปญหาไดทัน

ทวงที 

 

 

 

   



ขอมูลการแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากร “เทคนิคการบริการอยางมีประสิทธิภาพ” 

กิจกรรม KM café วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 แตละกลุม 

กลุม pa+ Service 

1. ย้ิมแยม เปนกันเองและใหบริการดวยความเต็มใจและรวดเร็ง 

2. ถามวัตถุประสงคของใชบริการเพ่ือจะไดใหบริการท่ีตรงจุด 

3. คิดคนเคร่ืองมือส่ือสารกับผูใชบริการ เชน Application ตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใช

ในยุค Thailand 4.0 

    4.พยายามใช Social ในการใหบริการโดยใหบริการแบบ online 

    5. สอบถามความตองการหรือความคาดหวังของผูใชบริการแลวนํามาปรับปรุงและพัฒนาพรอมท้ังสํารวจ

ของผูใชบริการท่ีได 

   6. มีบริการอาหารวางแลเคร่ืองด่ืมในขณะรอรับบริการ 

   7. ใหบริการดวยความเมตตาและทําความเขาใจดวยความใจเย็น 

   8. ผูใหบริการมีความรู ความเขาใจในบริบทขององคกร (ทุกคน) 

   9. เขาใจผูใชบริการแยกแยะบริบทของผูใชพรอมท้ังหาเทคนิคการใหบริการใหตรงกับกลุมผูใช 

  10. ใหความสําคัญตอผูใชบริการมากกวากระบวนการ 

How to  

1. สรางแบรนของหองสมุด (พนักงานตอนรับ) 

2. นําระบบออนไลนมาประยุกตใช  

3. นําระบบการใหบริการแบบ one stop service 

4. พัฒนาบุคลิกภาพของผูใชบริการ เชน การแตงกาย ความตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธ 

5. จัดอบรมผูใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความรูเบ้ืองตนทางหองสมุด 

6. สรางแบบสอบถามความตองการของผูใชบริการ 

 

กลุม Super Service 

1. ใหขอมูลในการบริการชัดเจน  

2. พูดจาสุภาพ  

3. ใจเย็น 

4. แกไขปญหาใหผูใชบริการได 

5. การแตงกายสุภาพเรียบรอย 

How to 

1. ตองมีการฝกทีมบริการ 

- ทักษะในงานและองคกร 

- มีทัศนคติท่ีดีในการบริการ 

- บุคลิคภาพ/การแตงกายเหมาะสม 

6. นําเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 



7. การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 

8. ใหความสําคัญกับผูรับบริการมากกวากระบวนการ 

9. ความพรอมในการใหบริการ 

How to 

2. การใหบริการท่ีเกินความคาดหมาย 

- นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน เพ่ือความหลากหลายของชองทางการให

บริการ 

- ขอมูลท่ีสงใหผูใชบริการตองมีการตรวจสอบใหถูกตอง แมนนํา เพ่ือสรางความนาเช่ือถือของผู

ใชบริการ 

กลุม หัวใจติดปก 

1. มีการบริการ one stop service 

2. ระบบการสืบคนมีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวดเร็ว walia Aoto lib 

3. การใหบริการท่ีรวดเร็ว แกไขปญหาไดดวยตนเองใหคําแนะนําไดเปนอยางดี 

4. บุคลิกภาพภายนอก แตงกายสุภาพเรียบรอย พูดจาไพเราะ 

5. มีแอมบาสเดอรท่ีคอยใหบริการขอมูลครบถวน 

6. เนนผูรับบริการมากกวากระบวนการ 

How to  

1. ความพรอมในการใหบริการ เชน การแตงกายเคร่ืองมือ อุปกรณทันสมัย 

2. อัธยาศัยในการใหบริการ เชน ย้ิมแยมแจมใส กิริยามารยาท มนุษยสัมพันธท่ีดี 

3. ความซ่ือสัตย เชน จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

4. ความสะดวก รวดเร็ว เชน ทันกําหนดการ ลดข้ันตอน 

     5.การใชเทคโนโลยีทันสมัย เชน App line E-mail ระบบการสืบคน 

     6. จิตบริการ เชน ความกระตือรือรน ใสใจใหบริการ เนนการบริการท่ีตัวบุคคลกอน 

 

กลุม แมวเหมียว 

1. ย้ิมตอนรับ ทักทาย พรอมใหบริการไหวท้ังกอนและหลังการใหบริการ 

How to จัดฝกอบรมการใหบริการ /จัดคนใหถูกกับงาน 

2. ใหคําแนะนําการใหบริการตลอดจนส้ินสุดการบริการ 

How to ผูใหบริการตองมีความรอบรูเก่ียวกับเร่ืองท่ีใหบริการ 

3. มีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีคําตอบท่ีดีเพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

4. แกไขปญหาเฉพาะหนาใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 

How to ผูใหบริการตองมีความรอบรูเก่ียวกับเร่ืองท่ีใหบริการ 

5. บริการทันใจ รวดเร็ว ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ 

How to จัดฝกอบรมการใหบริการ /จัดคนใหถูกกับงาน 

6. ติดตามลูกคา โทรประสานลูกคา มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 



How to ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

7. มีลําดับการบริการท่ีเทาเทียมกัน (บัตรคิว) 

8. การแตงกายสวยงาม มีความเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 

How to มีแบบฟอรมการแตงกายท่ีเหมือนกันเพ่ือความเปนระเบียบ เรียบรอย 

9. การใหบริการท่ีตรงตอเวลา 

How to ผูใหบริการตองมากอนเวลาใหบริการเพ่ือเตรียมความพรอมในการใหบริการอยางนอย 30  

          นาที 

10. มีหนวยประชาสัมพัฒนาการใหบริการ 

How to จัดคนหรือทีมประชาสัมพันธในการใหบริการของสํานักวิทยบริการ 

      11. ใหบริการแบบมีการรับประกันสินคา 

How to มีการรับประกันในการสงมอบงาน เชน การผลิตส่ือของฝายเทคโนฯ 

      12. ใหบริการแบบ one stop service 

How to ผูใหบริการตองมีความรอบรูเก่ียวกับเร่ืองท่ีใหบริการ /จัดใหมีจุดบริการท่ีมีครบทุกบริการ 

     13. รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะของผูใชบริการ เพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ 

How to ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

    14.มีความยืดหยุนในการใหบริการ เชน ใหบริการรักษาคนไขกอน การสงเอกสารภายหลังได 

     15. มีการนําเทคโนโยลีมาพัฒนาการใหบริการ เชน การใช app ในการใหบริการ ใชคิวอารโคดในการจาย

เงิน มีระบบสืบคนท่ีทันสมัย สืบคนแลวสามารถพบบริการท่ีตองการ 

How to จัดทําชองทางการใหบริการ เชน การจัดทํา App ในการสืบคนหนังสือ ประชาสัมพันธผาน  

           facebook live สด 

     16. ผูใหบริการตองมีความพรอมในการใหบริการ เชน การแตงกายสะอาด เรียบรอย การพูดจาท่ีสภาพ

นอบนอม มีความรอบรูในงานท่ีตนใหบริการอยู ควบคุมอารมณไดดีหากพบกับผูใชบริการท่ีอารมณไมดี 

How to จัดฝกอบรมการใหบริการ /จัดคนใหถูกกับงาน 

 

กลุม Alpha Service 

1. มีจิตบริการ ใหบริการท่ีย้ิมแยมแจมใส 

2. การอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ 

3. บริการ Online มีความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา รับผิดชอบตอการใหบริการ 

4. มีการรับรองระหวางใชบริการ เชน ของวาง กาแฟ ดูหนัง ฟงเพลง 

5. บริการแบบ One Stop Service  

6. ประทับใจอัธยาศัย การตอนรับ การใหขอมูลการบริการ 

7. มีกลุมใหคําปรึกษาเฉพาะทางผาน Social ซ่ึงทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว แกปญหาไดทันทวงที 

8. เนนใหบริการแบบรวดเร็วมากกวาแบบกระบวนการ 

9. การสืบคนขอมูล/ฐานขอมูลมีความสะดวกรวดเร็ว ไดขอมูลท่ีถูกตองทันสมัย หลากหลาย 

How to 



1. บุคลิคภาพภายนอก เชน การแตงกายสุภาพ พูดจาไพเราะ ย้ิมแยมแจมใส 

2. สถานท่ีใหบริการเขาถึงไดงาย ไมซับซอน 

3. มี Brand ambassador /PR 

4. มีขอความท่ีเปนลักษณในการทักทาย และปดสนทนา เชน สวัสดีคะ สํานักวิทยบริการยินดีใหบริการ/

ขอบคุณท่ีใหโอกาสเราไดใหบริการนะคะ 

5. มีปุมเรียกเจาหนาท่ีผาน Application line 

6. มีระบบแนะนําสํานักวิทยบริการ (Navigator) 

กลุม The first 

1. การตรงเวลา 

2. ทักษะการบริการ 

3. ทีมงาน 

4. อุปกรณมีความพรอม 

5. เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

6. ใสใจบริการ 

7. สะดวก รวดเร็ว 

8. มีประสบการณ 

9. มีทักษะการบริหารเวลาในการใหบริการ 

10. มีความหลากหลายชองทางในการใหบริการ 

11. เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

12. จําแนกผูใชบริการ 

13. มีระบบการตรวจสอบ 

14. ชวยแกปญหาใหผูรับบริการ 

15. บุคลิกหนาตาเปนมิตร 

16. ราคาถูก ยุติธรรม 

17. มีการประชาสัมพันธ 

18. พ้ืนท่ีใหบริการสะดวก สะอาด เรียบรอย และเพียงพอ 

19. มีแรงจูงใจใหมาใชบริการ 

How to 

1. การตรงตอเวลา 

- มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

- มีการติดตามตอเน่ือง 

- ระบุผูรับผิดชอบ 

2. ทักษะการบริการ 

- มีเวลาเพียงพอตอการปฏิบัติ 

- เพ่ิมพูนทักษะเสมอ 



- สามารถถายทอดความรูได 

- มีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบัติ 

- มีความทุมเท มุงม่ัน 

3. ทีมงาน 

- บุคลากรเพียงพอ 

- หนาท่ีชัดเจน 

- มีผูนํา/ผูตาม 

- รับฟงความแตกตาง 

- มีขอสรุป 

- รวมรับผิดชอบ 

- แกไขไดทันทวงที 

4. อุปกรณมีความพรอม 

- อุปกรณมีความทันสมัย 

- ตรงตามความตองการ ใชงาน 

- มีความเพียงพอตอการใชงาน 

- มีการจัดเก็บ/ซอมบํารุง 

- สามารถประยุกต/ดัดแปลงได 

- มีความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 

- ใชงานรวมกันได (บาง) 

- มีคูมือ/ถายทอด/สอนงานได 

5. เทคโนโลยีทันสมัย 

- ตรงตามความตองการ (ผูรับบริการ) 

- เปนมาตรฐาน/ถูกกฎหมาย 

- มีความเพียงพอตอการใหบริการ 

- มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาลองใชงาน 

- up to date กับการใชงาน  

- มีความปลอดภัย 

- จําแนกผูรับบริการได 

- มีระบบตรวจสอบ/ติดตาม 

- พัฒนาปรับปรุงไดเสม 

- ราคาถูก ยุติธรรม 

6. ใสใจบริการ 

- ย้ิมแยมแจมใส 

- มีจิตสํานึกในการบริการ 

- กระตือรือรน 



- ชวยเหลือผูรับบริการเต็มท่ี 

- บุคลิกภาพดี 

- ควบคุมอารมณไดดี 

7. สะดวก รวดเร็ว 

- หลากหลายชองทางบริการ 

- ใชงานงาย 

- มีการประชาสัมพันธเชิญชวน 

- ครบถวนในการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






