สรุปเทคนิคการบริการที่ดีของสํานักวิทยบริการ
จากการแลกเปลี่ยน เรียนรูจากบุคลากร วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561
1.ดานบุคลากร
1.1.การแตงกายสุภาพเรียบรอย
1.2 พูดจาสุภาพ
1.3 ยิ้มแยมเปนกันเอง ไหวทั้งกอนและหลัง
1.4 ตรงตอเวลา
1.5 ใจเย็น มีเมตตา
1.6 มีความซื่อสัตย
1.7 มีทัศนคติที่ดี
1.8 พรอมใหบริการ
1.9 มีความรูความเขาใจ/ทักษะ ในบริบทขององคกร
1.10 สรางแบรน/แอมบาสเดอร (พนักงานตอนรับ)
1.11 บริการตรงจุด
1.12 เขารับการอบรมการใชระบบสารสนเทศสําหรับใหบริการ (มีความรอบรูในระบบสารสนเทศของ
แตละงาน)
1.13 ใหขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว
1.14 ใหคําแนะนํา หรือแกไขปญหาได
1.15 ใหความสําคัญกับผูมารับบริการมากกวากระบวนการ
1.16 มีความยืดหยุนในการใหบริการ
2.ดานสถานที่/อุปกรณ
2.1 มีบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม
2.2 พื้นที่ใหบริการสะดวก สะอาด เรียบรอย และเพียงพอ
2.3 สถานที่ใหบริการเขาถึงไดงาย ไมซับซอน
2.4 อุปกรณมีความพรอมใชงาน
2.5 มีปุมเรียกเจาหนาที่ผาน Application line
2.6 มีระบบแนะนําสํานักวิทยบริการ (Navigator)
3.ดานการบริหารจัดการ
3.1 ระบบ Online
3.2 One stop service
3.3 สรางแบบสอบถามความตองการของผูใชบริการ
3.4 ขั้นตอนไมยุงยากซับซอน

ทวงที

3.5 ระบบสืบคนที่ทันสมัยรวดเร็ว walia Aoto lib
3.6 ลดขั้นตอน
3.7 ชองทางการบริการ
3.8 มีกลุมใหคําปรึกษาเฉพาะทางผาน Social ซึ่งทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว แกปญหาไดทัน

ขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร “เทคนิคการบริการอยางมีประสิทธิภาพ”
กิจกรรม KM café วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 แตละกลุม
กลุม pa+ Service
1. ยิ้มแยม เปนกันเองและใหบริการดวยความเต็มใจและรวดเร็ง
2. ถามวัตถุประสงคของใชบริการเพื่อจะไดใหบริการที่ตรงจุด
3. คิดคนเครื่องมือสื่อสารกับผูใชบริการ เชน Application ตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใช
ในยุค Thailand 4.0
4.พยายามใช Social ในการใหบริการโดยใหบริการแบบ online
5. สอบถามความตองการหรือความคาดหวังของผูใชบริการแลวนํามาปรับปรุงและพัฒนาพรอมทั้งสํารวจ
ของผูใชบริการที่ได
6. มีบริการอาหารวางแลเครื่องดื่มในขณะรอรับบริการ
7. ใหบริการดวยความเมตตาและทําความเขาใจดวยความใจเย็น
8. ผูใหบริการมีความรู ความเขาใจในบริบทขององคกร (ทุกคน)
9. เขาใจผูใชบริการแยกแยะบริบทของผูใชพรอมทั้งหาเทคนิคการใหบริการใหตรงกับกลุมผูใช
10. ใหความสําคัญตอผูใชบริการมากกวากระบวนการ
How to
1. สรางแบรนของหองสมุด (พนักงานตอนรับ)
2. นําระบบออนไลนมาประยุกตใช
3. นําระบบการใหบริการแบบ one stop service
4. พัฒนาบุคลิกภาพของผูใชบริการ เชน การแตงกาย ความตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธ
5. จัดอบรมผูใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความรูเบื้องตนทางหองสมุด
6. สรางแบบสอบถามความตองการของผูใชบริการ
กลุม Super Service
1. ใหขอมูลในการบริการชัดเจน
2. พูดจาสุภาพ
3. ใจเย็น
4. แกไขปญหาใหผูใชบริการได
5. การแตงกายสุภาพเรียบรอย
How to
1. ตองมีการฝกทีมบริการ
- ทักษะในงานและองคกร
- มีทัศนคติที่ดีในการบริการ
- บุคลิคภาพ/การแตงกายเหมาะสม
6. นําเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ

7. การบริการที่สะดวก รวดเร็ว
8. ใหความสําคัญกับผูรับบริการมากกวากระบวนการ
9. ความพรอมในการใหบริการ
How to
2. การใหบริการที่เกินความคาดหมาย
- นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน เพื่อความหลากหลายของชองทางการให
บริการ
- ขอมูลที่สงใหผูใชบริการตองมีการตรวจสอบใหถูกตอง แมนนํา เพื่อสรางความนาเชื่อถือของผู
ใชบริการ
กลุม หัวใจติดปก
1. มีการบริการ one stop service
2. ระบบการสืบคนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็ว walia Aoto lib
3. การใหบริการที่รวดเร็ว แกไขปญหาไดดวยตนเองใหคําแนะนําไดเปนอยางดี
4. บุคลิกภาพภายนอก แตงกายสุภาพเรียบรอย พูดจาไพเราะ
5. มีแอมบาสเดอรที่คอยใหบริการขอมูลครบถวน
6. เนนผูรับบริการมากกวากระบวนการ
How to
1. ความพรอมในการใหบริการ เชน การแตงกายเครื่องมือ อุปกรณทันสมัย
2. อัธยาศัยในการใหบริการ เชน ยิ้มแยมแจมใส กิริยามารยาท มนุษยสัมพันธที่ดี
3. ความซื่อสัตย เชน จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
4. ความสะดวก รวดเร็ว เชน ทันกําหนดการ ลดขั้นตอน
5.การใชเทคโนโลยีทันสมัย เชน App line E-mail ระบบการสืบคน
6. จิตบริการ เชน ความกระตือรือรน ใสใจใหบริการ เนนการบริการที่ตัวบุคคลกอน
กลุม แมวเหมียว
1. ยิ้มตอนรับ ทักทาย พรอมใหบริการไหวทั้งกอนและหลังการใหบริการ
How to จัดฝกอบรมการใหบริการ /จัดคนใหถูกกับงาน
2. ใหคําแนะนําการใหบริการตลอดจนสิ้นสุดการบริการ
How to ผูใหบริการตองมีความรอบรูเกี่ยวกับเรื่องที่ใหบริการ
3. มีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีคําตอบที่ดีเพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ
4. แกไขปญหาเฉพาะหนาใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
How to ผูใหบริการตองมีความรอบรูเกี่ยวกับเรื่องที่ใหบริการ
5. บริการทันใจ รวดเร็ว ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ
How to จัดฝกอบรมการใหบริการ /จัดคนใหถูกกับงาน
6. ติดตามลูกคา โทรประสานลูกคา มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง

How to ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
7. มีลําดับการบริการที่เทาเทียมกัน (บัตรคิว)
8. การแตงกายสวยงาม มีความเรียบรอยของสถานที่ใหบริการ
How to มีแบบฟอรมการแตงกายที่เหมือนกันเพื่อความเปนระเบียบ เรียบรอย
9. การใหบริการที่ตรงตอเวลา
How to ผูใหบริการตองมากอนเวลาใหบริการเพื่อเตรียมความพรอมในการใหบริการอยางนอย 30
นาที
10. มีหนวยประชาสัมพัฒนาการใหบริการ
How to จัดคนหรือทีมประชาสัมพันธในการใหบริการของสํานักวิทยบริการ
11. ใหบริการแบบมีการรับประกันสินคา
How to มีการรับประกันในการสงมอบงาน เชน การผลิตสื่อของฝายเทคโนฯ
12. ใหบริการแบบ one stop service
How to ผูใหบริการตองมีความรอบรูเกี่ยวกับเรื่องที่ใหบริการ /จัดใหมีจุดบริการที่มีครบทุกบริการ
13. รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะของผูใชบริการ เพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ
How to ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
14.มีความยืดหยุนในการใหบริการ เชน ใหบริการรักษาคนไขกอน การสงเอกสารภายหลังได
15. มีการนําเทคโนโยลีมาพัฒนาการใหบริการ เชน การใช app ในการใหบริการ ใชคิวอารโคดในการจาย
เงิน มีระบบสืบคนที่ทันสมัย สืบคนแลวสามารถพบบริการที่ตองการ
How to จัดทําชองทางการใหบริการ เชน การจัดทํา App ในการสืบคนหนังสือ ประชาสัมพันธผาน
facebook live สด
16. ผูใหบริการตองมีความพรอมในการใหบริการ เชน การแตงกายสะอาด เรียบรอย การพูดจาที่สภาพ
นอบนอม มีความรอบรูในงานที่ตนใหบริการอยู ควบคุมอารมณไดดีหากพบกับผูใชบริการที่อารมณไมดี
How to จัดฝกอบรมการใหบริการ /จัดคนใหถูกกับงาน
กลุม Alpha Service
1. มีจิตบริการ ใหบริการที่ยิ้มแยมแจมใส
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 ซึ่งทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว แกปญหาไดทันทวงที
8. เนนใหบริการแบบรวดเร็วมากกวาแบบกระบวนการ
9. การสืบคนขอมูล/ฐานขอมูลมีความสะดวกรวดเร็ว ไดขอมูลที่ถูกตองทันสมัย หลากหลาย
How to

1.
2.
3.
4.

บุคลิคภาพภายนอก เชน การแตงกายสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแยมแจมใส
สถานที่ใหบริการเขาถึงไดงาย ไมซับซอน
มี Brand ambassador /PR
มีขอความที่เปนลักษณในการทักทาย และปดสนทนา เชน สวัสดีคะ สํานักวิทยบริการยินดีใหบริการ/
ขอบคุณที่ใหโอกาสเราไดใหบริการนะคะ
5. มีปุมเรียกเจาหนาที่ผาน Application line
6. มีระบบแนะนําสํานักวิทยบริการ (Navigator)
กลุม The ﬁrst
1. การตรงเวลา
2. ทักษะการบริการ
3. ทีมงาน
4. อุปกรณมีความพรอม
5. เทคโนโลยีที่ทันสมัย
6. ใสใจบริการ
7. สะดวก รวดเร็ว
8. มีประสบการณ
9. มีทักษะการบริหารเวลาในการใหบริการ
10. มีความหลากหลายชองทางในการใหบริการ
11. เทคโนโลยีที่ทันสมัย
12. จําแนกผูใชบริการ
13. มีระบบการตรวจสอบ
14. ชวยแกปญหาใหผูรับบริการ
15. บุคลิกหนาตาเปนมิตร
16. ราคาถูก ยุติธรรม
17. มีการประชาสัมพันธ
18. พื้นที่ใหบริการสะดวก สะอาด เรียบรอย และเพียงพอ
19. มีแรงจูงใจใหมาใชบริการ
How to
1. การตรงตอเวลา
- มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- มีการติดตามตอเนื่อง
- ระบุผูรับผิดชอบ
2. ทักษะการบริการ
- มีเวลาเพียงพอตอการปฏิบัติ
- เพิ่มพูนทักษะเสมอ

- สามารถถายทอดความรูได
- มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ
- มีความทุมเท มุงมั่น
3. ทีมงาน
- บุคลากรเพียงพอ
- หนาที่ชัดเจน
- มีผูนํา/ผูตาม
- รับฟงความแตกตาง
- มีขอสรุป
- รวมรับผิดชอบ
- แกไขไดทันทวงที
4. อุปกรณมีความพรอม
- อุปกรณมีความทันสมัย
- ตรงตามความตองการ ใชงาน
- มีความเพียงพอตอการใชงาน
- มีการจัดเก็บ/ซอมบํารุง
- สามารถประยุกต/ดัดแปลงได
- มีความรวมมือกับหนวยงานอื่น
- 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
- ยิ้มแยมแจมใส
- มีจิตสํานึกในการบริการ
- กระตือรือรน

- ชวยเหลือผูรับบริการเต็มที่
- บุคลิกภาพดี
- ควบคุมอารมณไดดี
7. สะดวก รวดเร็ว
- หลากหลายชองทางบริการ
- ใชงานงาย
- มีการประชาสัมพันธเชิญชวน
- ครบถวนในการบริการ

