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การบริการคืออะไร

อะไรคือความยากทีส่ดุของการใหบริการ



การบริการคอือะไร

การบริการไมใชสูตรสําเร็จตายตัว

การบริการไมใชแคพนักงาน สงยิ้มพรอมกับพูดวา 

“ขอบคุณ”
การบริการเปนการสงมอบการบริการดวย                      

ความรูสึกมีความสุขกับการใหบริการ 

เอาใจใส ใสใจ รับผิดชอบ ตอบสนอง

เพื่อสรางความนาเชื่อถือ และความมั่นใจ

“เอาใจเขามาใสใจเรา”



การตอบสนอง คือ

ความเต็มใจที่จะชวยเหลือ และพรอมที่จะ

ใหบริการลูกคาอยางรวดเร็ว ทันทวงที

ความเอาใจใส คือ

ความใสใจ หวงใย และความสนใจเฉพาะเจาะจง

สวนตัวที่องคกรมอบใหลูกคาแตละราย



ความนาเชื่อถือ คือ

ความไวใจในองคกรทีใ่หบรกิารวาจะสามารถใหบริการที่

ถูกตอง เหมาะสม

ความมั่นใจ คือ

ความรูสึกตอตัวผูใหบริการวามีความรู ความสามารถ ใน

การใหสิ่งที่ด ีและมั่นใจได



ลักษณะเฉพาะของการบริการ

1. ความไมมีตัวตน (Intangibility)

2. ความแยกจากกันไมไดระหวางผูใหบริการและลูกคา

ผูรับบริการ (Inseparability)

3. การเก็บรักษาไมได (Perishability)

4. ความตองการที่ไมแนนอน (Fluctuating Demand)

5. ความแตกตางของการบริการในแตละครั้ง (Variability or 
Heterogeneity)



ลูกคาหรือผูรบับริการ

คือ แขกคนที่สําคญัที่สุด ที่ไดมาเยือนเรา      

ณ สถานที่แหงนี้ เขามิไดมาเพื่อพึ่งพิงเรา    

แตเราตางหากที่ตองพึ่งพาอาศัยเขา.…….

มหาตมะ คานธี



ประเภทของผูรับบริการ

1. ลูกคาภายใน

2. ลูกคาภายนอก

๏  ทางตรง

๏  ทางออม



ความแขง็แรงของโซ

มีเทากับความแข็งแรง

ของ

โซขอที่ออนแอที่สุด



แนวคิด  “ลูกคาภายใน” จะทําให

ปญหาทีค่างคาและซอนหลบกลายเปน

ปญหาทีย่อมรับกัน

ปญหาจะมากขึ้น !



ลักษณะของความตองการและพฤตกิรรมผูรับบริการ

1. ความตองการและพฤติกรรมในผูรบับริการแตละคนไม
เหมือนกัน

2. สามารถจัดเปนกลุมได

3. มีการเปลี่ยนแปลงได

4. พฤติกรรมพรอมจะเปลี่ยนหากมีบริการใหมที่ตรงความ
ตองการมากกวามาตอบสนอง

5. ความตองการไมมีที่สิ้นสุดและไมจํากัด

6. บอยครั้งที่ผูรับบริการไมสามารถบอกความตองการตนเองได

7. ความตองการและพฤติกรรมที่แอบแฝง



ความตองการและพฤตกิรรมผูรับบริการที่นาสนใจ

1. ตองการความสะดวกสบาย

2. ตองการความรวดเร็ว ไมสามารถรอได
3. ตองการความมั่นคงปลอดภัย 
4. เนนความทันสมัย

5. เนนความคุมคาเงนิ

6. มีความกลาออกความคิดเห็นมากขึ้นและเรียกรองสิทธิที่ตน
ควรไดรับ

7. ตองการบริการแบบเบ็ดเสร็จ



สิ่งทีผู่รับบริการไมชอบ

1. การหลอกลวง

2. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

3. การไมใหความชวยเหลือขณะที่ลูกคาเกิดปญหา

4. การไมรักษาคํามั่นสัญญาที่ไดใหไวกับลูกคา

5. การใหการบริการลูกคาในแตละรายไมเทาเทียมกัน

6. การไมใหเกียรติผูรับบริการ



คุณคาในมุมมองของลูกคา

1. คุณคาที่ลูกคาจะไดรับ (Customer Value)

2. ตนทุน (Cost to Customer)

3. ความสะดวก (Convenience)

4. การติดตอสื่อสาร (Communication)

5. การดูแลเอาใจใส (Caring)

6. ความสําเร็จในการตอบสนองความตองการ (Completion)

7. ความสบาย (Comfort)



คุณภาพของการบริการคืออะไร



คุณภาพการบริการคุณภาพการบริการ

คือ  ผลลัพธที่เกิดจากสถานการณที่ลูกคาหรือผูรับบริการได

เขามาติดตอกับองคกร และเกิดความประทับใจ บางอยางขึ้น



องคประกอบของคณุภาพในการบริการ

1. สิ่งที่สัมผัสได (Tangibles)
2. ความเชื่อถือและไววางใจได (Reliability)
3. ความรวดเร็ว (Responsiveness)
4. การรับประกัน (Assurance)
5. การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล (Empathy)



การบริการเกินความคาดหมาย

Word of 
mouth

Personal 
needs

Past 
experience

Expected
service

Perceived
service

Service Quality 
Dimensions

Reliability
Responsiveness

Assurance
Empathy
Tangibles

Service Quality Assessment
1. Expectations exceeded

ES<PS (Quality surprise)
2. Expectations met

ES~PS (Satisfactory quality)
3. Expectations not met

ES>PS (Unacceptable quality)



Failure Gaps in Service Quality

Word -of-mouth
communications Personal needs Past experience

Expected  service

External communications 
to consumers

Perceived service

Service delivery (including
pre- and post-contacts)

Translation of perceptions into
service quality specifications

Management perceptions of 
consumer expectations

GAP 5

GAP 3

GAP 2

GAP 1 GAP 4

Customer

Provider



1. Knowledge Gap ; 
• Difference between what consumers expect of a service 

and what management perceives the consumers to expect
Factor influencing 
• Research orientation
• Upward communication
• Level of management

Failure Gaps in Service Quality



Failure Gaps in Service Quality

2. Standard Gap ; 
• Difference between what management perceives the consumers to 

expect and the quality specifications set for service delivery
Factor influencing 
• Management Commitment
• No culture of Service Quality
• Management fails to understand the issues involved



Failure Gaps in Service Quality

3. Delivery Gap ; 
• Difference between the quality specifications set for service delivery 

and actual quality of service delivery
Factor influencing 
• Employee’s willingness to perform
• Employee job fit
• Role conflict
• Dispersion of control
• Inadequate support



Failure Gaps in Service Quality

4. Communication Gap ; 
• Difference between actual quality of service delivery and quality of 

service described in the firm’s external communication
Factor influencing 
• Over promising
• Horizontal communication



Failure Gaps in Service Quality

5. Service Gap ; 
• Difference between What customer expect of service and customer 

perception
Factor influencing 
• Customer’s past experience
• Personal need
• Word of mouth communication
• A firm’s external communication



สนิคาและบริการ ผูใชสนิคา
สนองความตองการของ

ใหความพึงพอใจแก

ความคดิอานของลูกคา

สะ
ทอ
น

ปรับปรงุแกไข

Q
C
D



องคกรของเราใหอยูในขอไหน ?

(ลูกคาประเมิน Q และ D สวนเราประเมิน C)

Q  สูง  = ใหบริการอยางที่ผูรับบริการตองการ
C  ต่ํา   = ประสิทธิภาพในการทํางานสูง
D  ดี     = ตอบสนองไดอยางทันทวงทีที่ผูรับบริการตองการ

ขอ QUALITY          COSTQUALITY          COST DELIVERYDELIVERY
A สูง สูง ดี

B ต่ํา สูง ดี  
C ต่ํา ต่ํา ดี

D ต่ํา ต่ํา เลว

E ต่ํา สูง เลว 
F สูง สูง เลว

G สูง ต่ํา ดี

H สูง ต่ํา เลว

29
12

2

7

9

17

22

4



การสรางความแตกตาง (Differentiation)

1. การพัฒนาบริการที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น

2. การสรางบริการใหมขึ้นมา

3. การใชบริการเสริมอื่น ๆ



ปจจัยแหงความสําเร็จของการสรางบริการเกินความคาดหมาย

1. การสรางวัฒนธรรมแหงคุณภาพ

2. การรับฟงความเห็นจากพนักงานและผูรับบริการ

3. การสื่อสาร



การบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรบริการ

ความรูความสามารถ
•การคัดเลือก
•การอบรม
•การพัฒนาตนเอง

จิตใจการบรกิาร
•สรางวัฒนธรรมบริการ

•ความเปนเจาของ
•การสรางสัมพันธกับบุคลากร
•การทดลองใชบริการ

วิธีสนับสนุนบริการทีด่ีเลิศ
•กระบวนการบริการ
•การทํางานเปนทีม
•การมอบอาํนาจการตัดสินใจ

การพฒันาบคุลากรรายบุคคล

การพฒันาบคุลากร

การพฒันาบคุลากรในแตละแผนก

•การสื่อสารและการประสานงาน
•การสรางสัมพันธระหวางแผนก
•การมุง องคกร แทน แผนก



องคกรแหงการบริการ

การปรบัตัวตาม

สถานการณทาง

การตลาด
การกระทํา

ขอมูล

การสราง

ความสัมพันธ

กบัลกูคา

ความจงรักภักดี

ความใสใจ

การบรหิารองคกร

กลยุทธการตลาด
กําหนดกลยุทธการตลาด

การสรางบริการเหนือความคาดหมาย

การบริหารองคกร

การบริหารบุคลากร



ลักษณะองคกรแหงการบริการ

1. ใหบรกิารอยางดีเลิศ ยึดลกูคาเปนหลกั
2. ใหบรกิารอยางถูกตองตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการใหบรกิาร

3. สรางสายสัมพันธกบัลกูคา

4. มีจุดติดตอเพยีง 1 จุดในการใหบริการ
5. ติดตอไดทุกวันและทุกเวลา

6. ติดตอพนักงานเหมือนติดตอผูจัดการ

7. มีการสื่อสารใหขอมูลอยางตอเนื่อง

8. มีนวัตกรรมออกมาใหบรกิาร

9. มีบรรยากาศของความสนุกสนาน

10. มีการปรับปรุงการใหบรกิารอยางตอเนื่อง



The Ritz-Carlton Hotel

• The Ritz-Carlton Hotel is a
place where the genuine care
and comfort of our guests is
our highest mission. 

• We pledge to provide the finest
personal service and facilities
for our guests who will always
enjoy a warm, relaxed, yet
refined ambience.

• The Ritz-Carlton experience
enlivens the senses, instills
well-being, and fulfills even
the unexpressed wishes
and needs of our guests.



• MOTTO
• We Are Ladies and Gentlemen Serving Ladies 

and Gentlemen. 
• THREE STEPS OF SERVICE
• A warm and sincere greeting. Use the guest 

name if and when possible. 
• Anticipation and Compliance with guest needs. 
• Fond farewell. Give them a warm good-bye and 

use their names, if and when possible 

The Ritz-Carlton Hotel



• "Smile - we are on stage." Always maintain 
positive eye contact. Use the proper 
vocabulary with our guests. (Use words like -
"Good Morning," "Certainly," "I'll be happy to," 
and "My pleasure.") 

• Be an ambassador of your Hotel in and outside 
of the work place. Always talk positively. 
Communicate any concerns to the appropriate 
person. 

• Escort guests rather than pointing out 
directions to another area of the Hotel. 

The Ritz-Carlton Hotel



จงนึกถึงสวนรวมของสํานักหอสมุด

จงนึกถึงผลลัพธของสํานักหอสมุด

จงนึกถึงผลที่เกิดขึ้นตอสํานักหอสมุด

ไมใชแคงาน  หรือหนาที่

คุณคอืคนสําคญัในการสรางคุณภาพในการบริการ



กฎพืน้ฐาน คือ

จงใหสิ่งที่เหนือความตองการ       

และความคาดหวงัของลูกคาเสมอ



ทฤษฎถีังน้ํา
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