
กลุ่ม สร้างคุณภาพด้วยคนคุณภาพ 
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

เรื่อง  การให้บีริการที่ดี (Service Mind) 
วันที่  15  พฤษภาคม  2560 

ณ  ส านักประกันคุณภาพ  ชั้น  4   ส านักงานอธิการบดี 
 

คุณเอ้ือ   นางสาวพัทรียา  เห็นกลาง 
คุณอ านวย  นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา 
คุณประสาน  นางสาววาสนา  สังข์โพธิ์ 
คุณประสาน   นางสาวเจนจิรา      งามมานะ 
คุณวิศาสตร์  นายวรวุฒ ิ  บุญกล  า 
คุณวิศาสตร์  นางนพรัตน์  เหล่าวัฒนพงษ์ 
คุณกิจ   นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา 
คุณลิขิต   นางทิพย์สุคนธ์  ฉวีพิศาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่ม  สร้างคุณภาพด้วยคนคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 

เรื่อง  การให้บริการที่ดี  (Service Mind) 
วันที่  15  พฤษภาคม  2560 

ณ  ส านักประกันคุณภาพ  ชั้น  4   ส านักงานอธิการบดี 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 ดร. พัทรียา        เห็นกลาง ผู้อ านวยการส านัก

ประกันคุณภาพ 
  

2 นางสาวเจนจิรา         งามมานะ นักวิชาการศึกษา   
3 นางสาววาสนา          สังข์โพธิ์ นักวิชาการศึกษา   
4 นายวรวุฒิ               บุญกล  า นักวิชาการศึกษา   
5 นางนพรัตน์              เหล่าวัฒนพงษ์ นักวิชาการศึกษา   
6 นางสาวอทัยการณ์     จันเสนา จนท.บริหารงานทั วไป   
7 นางทิพย์สุคนธ์          ฉวีพิศาล จนท.บริหารงานทั วไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการเล่าเรื่อง  (2/60) 
เรื่อง  การให้บริการที่ดี  (Service Mind) 

วันที่  15  พฤษภาคม  2560 
ณ  ส านักประกันคุณภาพ  ชั้น  4   ส านักงานอธิการบดี 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.อทัยการณ์  จันเสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       การให้บริการที ดี หรือค าว่า “Service Mind” นั้น คือ 
การที จะท าให้คนมีใจรักในการให้บริการต้องน าเอาค าว่า 
“Service”  และ “Mind” แยกความหมายออกเป็นตัวอักษร
ได้ดังนี้ 
S = Smile    มีรอยยิ้ม  
E = Enthusiasm  มีคว ามกระตื อรื อร้ น  เ อา ใจ ใส่

ผู้รับบริการ 
R = Rapidness    มีความรวดเร็ว กระฉับกระแฉง 
V = Value  ให้บริการอย่างมีคุณค่า 
I  = Impression  มีความน่าประทับใจ 
C = Courtesy   บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน 
E = Endurance  มีความอดทนและเก็บอารมณ์ 
 
M = Make Believe  มีความเชื อในการให้บริการของ

ตนเอง 
I = Insist   ยืนยันที จะให้บริการผู้รับบริการ 
N = Necessitate การให้ความส าคัญต่อลูกค้าและการ

บริการ 
D =  Devote  อุทิศตนเพื อการบริการ 
 
ค าว่า Service Mind นั้น ได้มีการพูดกันมานาน หากจะ
พิจารณาตามตัวอักษรรวมแล้ว ค าว่า “Service” หมายถึง การ
บริการ ค าว่า “Mind” หมายถึง จิตใจ รวมค าแล้วแปลว่า “มี
จิตใจในการให้บริการ” ซึ งพอสรุปได้ว่าหมายถึง การบริการที ดี 
การให้บริการที่ดี  
      ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจในการให้บริการ คือ ต้องมีจิตใจ
หรือมีใจรัก มีความเต็มใจในการบริการ การท างานโดยมีใจรัก
จะแสดงออกมาทางกาย โดยการท างานด้วยความยิ้มแย้ม 
แจ่มใส มีความกระตือรือร้น และสามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้  โดยให้นึกถึงการบริการที ดีแก่ลูกค้าหรือผู้มาใช้
บริการไว้เป็นหลัก การท าให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ มี
ความสุข และได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที คือการสร้างสุขใน
การให้บริการ 

-ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที ดี  ผู้
ให้บริการต้องมีจิตใจในการ
ให้บริการ คือ ต้องมีจิตใจ
หรือมีใจรัก มีความเต็มใจใน
การบริการ การท างานโดยมี
ใจรักจะแสดงออกมาทาง
กาย โดยการท างานด้วย
ความยิ้ มแย้ ม  แจ่ ม ใส  มี
ความกระตือรื อร้น  และ
สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้  โดยให้นึกถึงการ
บริการที ดีแก่ลูกค้าหรือผู้มา
ใช้บริการไว้เป็นหลัก การท า
ให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึง
พอใจ มีความสุข และได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเต็มที คือ
การสร้างสุขในการให้บริการ 



  การสร้างความประทับใจในงานบริการ 
      ความคาดหวังโดยทั วไปของผู้รับบริการก็ได้แก่ การ
ต้อนรับที อบอุ่น ให้ความสนใจและกระตือรือร้นที จะให้บริการ 
เอาใจใส่ พูดจาสุภาพไพเราะ ซึ งจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขา
มีความส าคัญ เป็นผลให้เขาเกิดความพอใจ ในการรับบริการ  
และที ส าคัญต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และให้บริการตาง
ตามความต้องการของผู้รับบริการ 
ความมีอัธยาศัยไมตรี เป็นสิ งส าคัญยิ งในการให้บริการ เพราะ
ความมีอัธยาศัยไมตรีจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นและ
ประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนที มาใช้บริการของเราเขาต้องการ
ให้เราแสดงออกดังต่อไปนี้ 
1.  ยิ้ม  เป็นสิ งจ าเป็นอันดับแรกในการทักทายบุคคล  เพราะ
รอยยิ้มท าให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และได้รับความเป็นมิตร  
2.  ค าพูด  การใช้ค าพูดควรใช้น้ าเสียงและท่วงท านองที เป็น
ธรรมชาติ สุภาพ ไพเราะ ค าว่า “ขอบคุณค่ะ/ครับ” และ “ขอ
โทษค่ะ/ครับ”  “มีอะไรให้ช่วยไหมคะ/ครับ” ค าพูดเหล่านี้ควร
พูดให้ชิน  
3.  ให้ความช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิตที ดีจะท าให้ผู้รับบริการ
รู้สึกอบอุ่น ยิ งถ้าหากเรามีความกระตือรือร้นที จะให้ความ
ช่วยเหลือแล้วผู้รับบริการจะรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการเรา
ควรช่วยเหลือผู้มารับบริการ แม้ว่าเราเองสามารถช่วยได้เพียง
เล็กน้อยในปัญหานั้น แต่เราอาจขอให้คนอื นช่วยได้  
4.  ผู้บริการทุกคนสามารถแสดงความมีอัธยาศัย ในการท างาน
ของตนเองให้ดีที สุด ไม่ว่าจะต้องต้องติดต่อกับผู้รับบริการ
โดยตรงหรือไม่  
5.  เราควรจะต้องมีอัธยาศัยไมตรีต่อเพื อนร่วมงานของเราด้วย
ทุกคนจะท างานร่วมกันได้ดีกว่า ถ้าทุนคนมีไมตรีจิตต่อกัน 
ผู้รับบริการจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าบรรยากาศในการท างาน โดย
ส่วนรวมมีอัธยาศัยไมตรีต่อกันไม่ใช่เฉพาะที เห็นได้จากคนใดคน
หนึ ง 
        ฉะนั้น  การบริการที ดี มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์กร 
เพราะการให้ให้บริการที ดีเป็นการตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและเกิดการพัฒนาองค์กร 

   
 
 
 
 



 
        
 
 
1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

-   เพื อบุคลากรมีใจรักการบริการ มีการให้บริการที ดี ( Service Mind) มีใจรักการบริการ 
 
2.  สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร  

-   บุคลากรสามารถให้บริการที ดีต่อผู้รับบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ท าให้ผู้รับบริการ
ได้รับความพึงพอใจที ดี 

  
3.  สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
    -   ไม่มี 
 
4.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 
     -  ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีก  
 
5.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ 

-   ปรับปรุงการบริการให้ดีข้ึน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR)  



รูปภาพกจิกรรม 
                  

                     
 

                  
 

                        
                                          
 
 

                                                                  
 
 
 
 


