
เอกสารประกอบการอบรมเอกสารประกอบการอบรม

จัดโดยจัดโดย
สํานักสํานักวิทยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภฏัภฏัรําไพรําไพพรรณีพรรณี



การบริการที่ประทับใจ
เพื่อพฤติกรรมบริการสู�ความเป�นเลิศเพื่อพฤติกรรมบริการสู�ความเป�นเลิศ

อาจารย�หนึ่ง  นิลสาริกา



การกระทําใด ๆ ก็ตามที่ทําให(ผู(อื่น

“เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ”

โดยอยู�ภายใต( กฎ ระเบียบ ข(อบังคับ

ของบริษัท ไม�ทําให( บริษัทเสียหาย

ทั้งชื่อเสียง ทรัพย�สิน และภาพพจน�



Excellence

ServiceService

Behavior

พฤติกรรมบริการที่เป�นเลิศ



เปCาหมายของการบริการ
ถูกใจถูกใจ
ติดใจติดใจ

ประทับใจประทับใจประทับใจประทับใจ
ความสําคัญ   ของ....  งานบริการ

ทําให(        ชนะใจ        ลกูค(า



ผู(ให(บริการ องค�การ  กิจการ
จะมีคุณค�าสูงขึ้น  ทักษะ

มีลูกค(าติดตามใช(บริการ

สังคม  ประเทศชาติ
ก(าวหน(าในอาชีพ

รายได(ประชาชาติเพิ่ม

ชื่อเสียง  ภาพลักษณ�

มั่งคั่ง  มั่นคง

มีลูกค(าติดตามใช(บริการ

มีกําไรมากขึ้น  

มีทุนเพิ่ม  เพิ่มสวัสดิการ



ผู(บริการคอืใครผู(บริการคอืใคร

สร(างความพึงพอใจ สร(างความพึงพอใจ --  ประทับใจประทับใจ

บทบาท

ผู(ให(

ผู(รับ               ผู(แก(ไข

ผู(แทน



คุณสมบัติของผู(บริการที่ดีคุณสมบัติของผู(บริการที่ดี
ชอบทํางานกบัคน  ชอบพบปะ

ชอบรู(จักคนใหม� ๆ

มีบุคลิกที่ผู(อื่นอยากพูดคุยด(วย

มีชีวิตชีวา  คนอยู�ใกล(สบายใจ

ความรู(รอบตวัดี  สนทนาเรื่องอื่น ๆ  นอกเหนือบริการได(

เอาใจเขามาใส�ใจเรา



คุณสมบัติของผู(บริการที่ดีคุณสมบัติของผู(บริการที่ดี
สนใจลูกค(าสนใจลูกค(า

ยิ้มจากใจยิ้มจากใจ

หวังดีหวังดี

มองหาจุดดีมองหาจุดดี

ยิ้มจากใจ

หวังดี

มองหาจุดดี

เห็นอกเห็นใจ

คิดถึงคนอื่น

ระวังความรู(สกึ

สุภาพ

น้ําใจมองหาจุดดีมองหาจุดดี

ชมได(ชมได(

พูดที่ลูกค(าฟKงพูดที่ลูกค(าฟKง

สนใจลูกค(าสนใจลูกค(า

ชมได(

พูดที่ลูกค(าฟKง

ไม�โอ(อวด

พูดเกิน

ระวังความรู(สกึ

จํา

ฟKงเป�น

อ�าน

มารยาท

น้ําใจ

กระตือรือร(น

ละเอียด

อดทน



เขามิได(มาพึ่งเรา   เราต�างหากที่ต(องพึ่งเขา

เขามิได(มาขัดจังหวะการทํางานของเรา

หากแต�การรับใช(เขา คือ  วัตถุประสงค�ของงานของเรา

เขามิใช�บุคคลภายนอก

““ลูกค(าลูกค(า”   ”   คือคือ บุคคลสําคญัที่สดุบุคคลสําคญัที่สดุ
ที่มาเยือนเราในสถานที่นี้

เขามิใช�บุคคลภายนอก

เขาเป�นส�วนหนึ่ง   ของธุรกิจนี้ทีเดียว

ในการรับใช(เขา

เรามิได(ช�วยเหลืออะไรเขาเลย

เขาเป�นฝNายช�วยเหลือเรา

โดยให(โอกาสแก�เรา  ที่จะรับใช(เขา

มหา  ตะมะ คานธี



““ลูกค(าลูกค(า”   ”   คือใครคือใคร
1.  บุคคลสําคัญทีสุ่ด  เมื่อเข(ามาในองค�การด(วยตนเอง จม. โทรศัพท�

2.  ผู(ปรารถนาในบริการของเรา 3.  เราต�างหากที่จะต(องพึ่งพาลูกค(า

4.  ไม�ใช�ผู(รบกวน แต�ช�วยเราให( “สําเร็จ”

5.  ไม�ใช�คนภายนอก แต�คือ “เรา”5.  ไม�ใช�คนภายนอก แต�คือ “เรา”

6.  มีเลือดเนื้อ  ความรู(สึก  อารมณ�

7.  ไม�ใช�คู�ทะเลาะ

8.  มีสิทธิได(รับบรกิาร  สุภาพ  ทันใจ

9.  มีไมตรีจิต  ช�วยให(เราได(บริการ

10.  คิดอยู�เสมอว�า  จะได(รับบริการทีด่ี  ไม�ชักช(า  เต็มใจ  สุภาพ  มีประสิทธิภาพ



ใครบ(างคือ ลูกค(าใครบ(างคือ ลูกค(า
ภายนอก

        ผู(ซื้อสินค(า

        ผู(บริโภค

        ผู(ใช(        ผู(รับบริการ

ภายใน

     หน�วยงาน

     ผู(รับงานต�อจากเรา
        ผู(ใช(        ผู(รับบริการ

โดยตรง

โดยอ(อมสภาวะลูกค(า

ลูกค(าในปKจจุบัน

เคยเป�นลูกค(าในอดีต

ต(องการให(เป�นในอนาคต



พึงหลีกเลี่ยงลักษณะที่ผู(รับบริการ  ไม�ชอบ

การตําหนิ
ความก(าวร(าว

ความเกลียดชัง การตําหนิ

การโต(แย(ง

การบีบบังคับ

ความบึ้งตึง

การดูถูก

การทอดทิ้ง

ความเกลียดชัง

การซ้าํเติม

ความไม�เป�นธรรม



การรักษาลูกค(าการรักษาลูกค(า

ลูกค(านิยมลูกค(านิยม
(Market in / Customer Oriented)(Market in / Customer Oriented)

คือ *  การตอบสนอง ความต(องการ ความปรารถนาคือ *  การตอบสนอง ความต(องการ ความปรารถนา

*   การให(ตามที่ลูกค(า คาดหวัง

*   การให(ตามที่ลูกค(า ขอมา

บุคคล ถัดไป คือลูกค(า “คนสําคัญ” ของเรา



ระดับที่สองระดับที่สอง

ตอบสนองเกินความคาดหวัง Q C D S M E E

ระดับที่สามระดับที่สาม

ตอบสนองเหนือความคาดหวัง  ไม�คาดคิดมาก�อน

ระดับที่หนึ่งระดับที่หนึ่ง

ตอบสนองตาม  ความต(องการพื้นฐาน

ตอบสนองเกินความคาดหวัง Q C D S M E E

��ก����ก�	� �������� / �����ก  ��������	��������



คุณภาพ 3 ระดับ
ระดับ 1.   ให(สินค(า / บริการ

ที่ลูกค(าต(องการเท�านั้น

ระดับ 2.   ให( ตามความคาดหมาย

Q คุณภาพดี ได(มาตรฐาน C    ต(นทุนต่ําQ คุณภาพดี ได(มาตรฐาน C    ต(นทุนต่ํา
D ส�งมอบ ครบ ถูกที่ ตรงเวลา S    ปลอดภัย
M ผู(บริการ ขวัญ กําลังใจดี E    ภูมิทัศน� สวยงาม มี 5  ส.                      
E มีจริยธรรมในการทํางาน

ระดับ 3.   ให(หลักประกัน รับรองว�า
จะพบกับ “ความประทับใจ”  แบบไม�คาดคิดมาก�อน

เช�นนี้ ตลอดไป ทุกครั้งเสมอ โดยมีมาตรฐานกําหนด



ขั้นที่ ขั้นที่ 11     ต(อนรับต(อนรับ                 

ขั้นที่ ขั้นที่ 22     บริการบริการ                 ขั้นที่ ขั้นที่ 22     บริการบริการ                 

ขั้นที่ ขั้นที่ 33     ติดตามหลังการบริการติดตามหลังการบริการ

ขั้นที่ ขั้นที่ 44     สร(างมนุษยสัมพันธ�เพื่อบริการครั้งต�อไปสร(างมนุษยสัมพันธ�เพื่อบริการครั้งต�อไป



ยักท�ายักท�า
หน(างอหน(างอหน(างอหน(างอ
รอนานรอนาน
งานมากงานมาก
ปากเสียปากเสีย



      ต(อนรับด(วยน้ําเสียงต(อนรับด(วยน้ําเสียง

      ต(อนรับด(วยการเผชิญหน(าต(อนรับด(วยการเผชิญหน(า

      ต(อนรับด(วยลายลักษณ�อักษรต(อนรับด(วยลายลักษณ�อักษร



        มองสบตามองสบตา     ปราศรัยทักทาย          ปราศรัยทักทาย          
กระจายรอยยิ้ม        ให(ความสําคัญกระจายรอยยิ้ม        ให(ความสําคัญ
ฉันยังจําคุณได(ฉันยังจําคุณได(       นิ่งฟKงไม�เถียงนิ่งฟKงไม�เถียง
หลีกเลี่ยงตําหนิหลีกเลี่ยงตําหนิ       ตริตรองแก(ไขตริตรองแก(ไข
จริงใจเสมอจริงใจเสมอ



เคลื่อนกายเข(ามาเคลื่อนกายเข(ามา

สัมผสัทางกายสัมผสัทางกายสัมผสัทางกายสัมผสัทางกาย

ให(บริการตามต(องการให(บริการตามต(องการ

ลาจากประทับใจลาจากประทับใจ



สอบถามผลบริการสอบถามผลบริการ

รับคําตําหนิ  ข(อเสนอแนะรับคําตําหนิ  ข(อเสนอแนะ

เอาใจใส�ลูกค(าเอาใจใส�ลูกค(า



ใช(แบบสอบถาม สัมภาษณ�ลูกค(าส�วนตัว

สังเกต  วดีีโอ  บันทึก ฟKงอภิปรายจากกลุ�มเปCาหมายสังเกต  วดีีโอ  บันทึก ฟKงอภิปรายจากกลุ�มเปCาหมาย

ใช(ข(อเสนอแนะจากลกูค(า เก็บสถิติ  การบ�น  การชม

ศึกษาจากสื่อมวลชน

เปรียบเทียบ  กับบริษัทคู�แข�งหรือชั้นนํา

BENCHMARK



บริการอื่น ๆ นอกเหนือหน(าที่บริการอื่น ๆ นอกเหนือหน(าที่บริการอื่น ๆ นอกเหนือหน(าที่บริการอื่น ๆ นอกเหนือหน(าที่

ชักชวนให(ลูกค(ากลับมาอีกชักชวนให(ลูกค(ากลับมาอีก

พัฒนาบุคลิกภาพให(ประทับใจพัฒนาบุคลิกภาพให(ประทับใจ





สุขภาพดีสุขภาพดี แต�งกายเหมาะสมแต�งกายเหมาะสม
ร�างกายสะอาดร�างกายสะอาด มารยาทงามมารยาทงาม
มีศิลปะการพูด     มีศิลปะการพูด     สุภาพเรียบร(อยสุภาพเรียบร(อยมีศิลปะการพูด     มีศิลปะการพูด     สุภาพเรียบร(อยสุภาพเรียบร(อย
ยอมรับการติชมยอมรับการติชม กระตือรือร(นกระตือรือร(น
ปรับตนเข(ากับสถานการณ�   ปรับตนเข(ากับสถานการณ�   
มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความเชื่อมั่นในตนเอง



11.  .  สวัสดีครับ สวัสดีครับ / / ค�ะค�ะ

22.. มีอะไรให(ช�วยครับ มีอะไรให(ช�วยครับ / / ค�ะค�ะ

33.. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ / / ค�ะค�ะ

44.. ขอโทษครับ ขอโทษครับ / / ค�ะค�ะ

55.. ยินดีครับ ยินดีครับ / / ค�ะค�ะ



เป�นธรรมชาติจริงใจไม�เสแสร(งเป�นธรรมชาติจริงใจไม�เสแสร(ง
ไม�กระทบกระเทือนต�อผู(อื่นไม�กระทบกระเทือนต�อผู(อื่น
อยู�ในความสนใจของลูกค(าอยู�ในความสนใจของลูกค(าอยู�ในความสนใจของลูกค(าอยู�ในความสนใจของลูกค(า
สร(างสรรค�สาระสร(างสรรค�สาระ
สุภาพไพเราะน�าฟKงสุภาพไพเราะน�าฟKง
ชัดเจนกระชับเข(าใจง�ายชัดเจนกระชับเข(าใจง�าย



รวดเร็วรวดเร็ว ตรงคําถามตรงคําถาม ไม�บอกปKดไม�บอกปKด
ถูกต(องถูกต(อง ชัดเจนชัดเจน
นุ�มนวลนุ�มนวล อบอุ�นอบอุ�น ไม�ตีสนิทไม�ตีสนิทนุ�มนวลนุ�มนวล อบอุ�นอบอุ�น ไม�ตีสนิทไม�ตีสนิท
ห(ามใช(คําว�าห(ามใช(คําว�า ““ไม�ไม�””
ใช(คําว�าใช(คําว�า ““อยากจะให(อยากจะให(... ... แต�แต�....”  ”  
สั้นที่สุดสั้นที่สุด ““กรุณาโทรอีกครั้งราวกรุณาโทรอีกครั้งราว....นะนะ..นะคะนะคะ””
คําพูดติดปากคําพูดติดปาก ““ขอโทษขอโทษ ขอประทานโทษขอประทานโทษ””
““ขอบคุณขอบคุณ ขอบพระคุณขอบพระคุณ”  “”  “ช�วยกรุณาโปรดช�วยกรุณาโปรด””



สถานการณ� สถานการณ�               ทั่วไปทั่วไป       ผู(ใหญ�ผู(ใหญ�

บุรุษที่ บุรุษที่ 11 ดิฉันดิฉัน, , ผมผม       ดิฉันดิฉัน, , กระผม  กระผม        บุรุษที่ บุรุษที่ 11 ดิฉันดิฉัน, , ผมผม       ดิฉันดิฉัน, , กระผม  กระผม        

บุรุษที่ บุรุษที่ 22 คุณคุณ, , เธอเธอ       ท�านท�าน, , ตําแหน�ง  ตําแหน�ง        

บุรุษที่ บุรุษที่ 33 เขาเขา, , เธอเธอ       ท�านท�าน, , ตําแหน�ง ตําแหน�ง                 
ขอพูดขอพูด, , จะพดูจะพดู ขอพูดขอพูด       ขอขอ,  ,  จะเรียนสาย  จะเรียนสาย    

บอกบอก แจ(งแจ(ง       เรียนเรียน



ไม�รับสายไม�รับสาย ขอโทษค�ะขอโทษค�ะ                 ขอประทานโทษขอประทานโทษ
เวลานี้คุณเวลานี้คุณ....ไม�ไม�                 ท�านท�าน....ติดประชุมติดประชุม

    สามารถรับสาย สามารถรับสาย               กรุณาฝากข(อกรุณาฝากข(อ

สถานการณ� สถานการณ�               ทั่วไปทั่วไป ผู(ใหญ�ผู(ใหญ�

    สามารถรับสาย สามารถรับสาย               กรุณาฝากข(อกรุณาฝากข(อ
ได(กรุณาสั่งข(อได(กรุณาสั่งข(อ                   ความไว(นะคะความไว(นะคะ
ความไว(นะคะความไว(นะคะ                     

รับสายรับสาย สักครู�ค�ะสักครู�ค�ะ, , เชิญค�ะเชิญค�ะ กรุณากรุณา....            

กรองสายกรองสาย จากไหนคะจากไหนคะ จะให(เรียนจะให(เรียน



บุคคลบุคคล
กาละกาละ
เทศะเทศะเทศะเทศะ
เนื้อหาเนื้อหา
เจตนาเจตนา         

การเลือกใช(  ถ(อยคํา  ภาษา น้ําเสียง   การเลือกใช(  ถ(อยคํา  ภาษา น้ําเสียง   
ท�าทาง ให(เกิดความเหมาะสม  ถูกต(อง ท�าทาง ให(เกิดความเหมาะสม  ถูกต(อง ถูกใจถูกใจ



11.. สบายหูสบายหู

22.. สบายตาสบายตา

33.. สบายใจสบายใจ



คัดค(าน    คัดค(าน    --        22

ไม�เห็นด(วย     ไม�เห็นด(วย     11

ไม�แน�ใจ      ไม�แน�ใจ      00

เห็นด(วย     เห็นด(วย     +    +    11

สนับสนุน    สนับสนุน    +    +    22



พยักหน(า  ผงก  ศรีษะพยักหน(า  ผงก  ศรีษะ

มอง      สบตามอง      สบตา

พยักหน(า  ผงก  ศรีษะพยักหน(า  ผงก  ศรีษะ

ตอบรับตอบรับ

สนทนา  ซักถามสนทนา  ซักถาม



11.  .  จัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมสถานที่ 22.  .  จัดเตรียมตัวเองจัดเตรียมตัวเอง

33.  .  เริ่มงานตรงเวลาเริ่มงานตรงเวลา 44.  .  แสดงความยินดีอย�างจริงใจแสดงความยินดีอย�างจริงใจ

55.  .  ลูกค(าไม�แน�ใจรีบเสนอข(อมูลลูกค(าไม�แน�ใจรีบเสนอข(อมูล 66.  .  ให(ความสะดวกให(ความสะดวก55.  .  ลูกค(าไม�แน�ใจรีบเสนอข(อมูลลูกค(าไม�แน�ใจรีบเสนอข(อมูล 66.  .  ให(ความสะดวกให(ความสะดวก

77.  .  รีบปฏิบัติงานรีบปฏิบัติงาน

88.  .  มีปKญหารีบอํานวยความสะดวกมีปKญหารีบอํานวยความสะดวก



1.  เดินผ�ากลางระหว�างลูกค(า

2.  ไหว(วานขอความช�วยเหลือจากลูกค(า...2.  ไหว(วานขอความช�วยเหลือจากลูกค(า...

3.  กระเซ(าเย(าแหย�ลูกค(าหรือทํากับเพื่อน

5.  ทํางานอื่นที่ไม�จําเป�นต�อลูกค(า

4.  ลุกเดินหนีลูกค(าโดยไม�บอกสาเหตุ



วิธีการปฏิบตัลิูกค(า วิธีการปฏิบตัลิูกค(า 1010  ลกัษณะลกัษณะ

ถือทิฐิถือทิฐิ ฟKง ถาม  ชีแ้จงสั้น ๆ ให(แสดงออก

ช�างติ ปล�อยให(พูด  อย�าขัด แสดงการรับรู(  แย(งบ(าง ไม�ขัดคอ  ช�างติ ปล�อยให(พูด  อย�าขัด แสดงการรับรู(  แย(งบ(าง ไม�ขัดคอ  
ชี้จุดเด�น

โวยวาย บ�นโวยวาย บ�น  ปล�อยให(บ�น สนใจ

จู(จี้จู(จี้  ชวนไปพูดที่ปลอดคน หาความต(องการ -  สนอง



โอ(อวดโอ(อวด ฟKงเงียบ ๆ ปล�อยให(คยุ

คุยโอ�คุยโอ� ให(ความเห็นทั่วไป

วิธีการปฏิบัติลูกค(า วิธีการปฏิบัติลูกค(า 1010  ลักษณะลักษณะ

คุยโอ�คุยโอ� ให(ความเห็นทั่วไป

เจ(ายศ เจ(าอย�าง เจ(ายศ เจ(าอย�าง     อ�อนน(อม  ยกย�อง  อดทน

วางท�า  ไม�สนใจฟKงวางท�า  ไม�สนใจฟKง ถามความเห็น ดําเนินการโดยเร็ว

เจ(าอารมณ�เจ(าอารมณ�  เลี่ยงการโต(แย(งฟKงอย�างใส�ใจ ชี้แจงสัน้ ๆ ไม�ต�อปาก



เจ(าชู(ชกีอเจ(าชู(ชกีอ ทําสีหน(าปกติไม�ยิ้ม-บึ้ง  
พูดโต(ตอบเฉพาะเรื่องงาน 
เรียกผู(อื่นช�วยอธิบาย

วิธีการปฏิบัติลูกค(า วิธีการปฏิบัติลูกค(า 1010  ลักษณะลักษณะ

ลมโชย    ลมโชย    ใจเย็น  อย�าเบื่อ  ช�วยสรุป  ตัดบท

รถด�วน  รบีด�วน    รถด�วน  รบีด�วน    ปรับตัว  ว�องไวบอกภาระ

รอไม�ได(       รอไม�ได(       บอกเวลา  ดําเนิน - เร็ว



การวางตัวในฐานะตัวแทนการวางตัวในฐานะตัวแทน

สง�า
สะอาด

สร(างความประทับใจสร(างความประทับใจ

หมดจด  ไร(กลิ่นหมดจด  ไร(กลิ่นสะอาด

สุภาพ

สงบ

หมดจด  ไร(กลิ่นหมดจด  ไร(กลิ่น

ชวนมอง  ชวนฟKงชวนมอง  ชวนฟKง

ฟKงคําบ�น   ไม�เพ(อเจ(อฟKงคําบ�น   ไม�เพ(อเจ(อ



จิตวิญญาณ  ของ  ผู(ประกอบการ  จิตวิญญาณ  ของ  ผู(ประกอบการ  ((เจ(าของเจ(าของ))

จิตวิญญาณ  ของ  ลูกจ(าง จิตวิญญาณ  ของ  ลูกจ(าง ((เจ(าหน(าที่เจ(าหน(าที่))จิตวิญญาณ  ของ  ลูกจ(าง จิตวิญญาณ  ของ  ลูกจ(าง ((เจ(าหน(าที่เจ(าหน(าที่))

ต(องทําต(องทํา ทุ�มเททุ�มเท ควรทําควรทํา

ห(ามทําห(ามทํา





การพัฒนาการสื่อภาษาในการบริการการพัฒนาการสื่อภาษาในการบริการการพัฒนาการสื่อภาษาในการบริการการพัฒนาการสื่อภาษาในการบริการ

1. การรับโทรศัพท�
2. การเลือกใช(ถ(อยคําภาษา น้ําเสียง ให(ประทับใจ
1. การรับโทรศัพท�
2. การเลือกใช(ถ(อยคําภาษา น้ําเสียง ให(ประทับใจ2. การเลือกใช(ถ(อยคําภาษา น้ําเสียง ให(ประทับใจ
3. บุคลิกภาพของผู(ฟKงที่ดี
2. การเลือกใช(ถ(อยคําภาษา น้ําเสียง ให(ประทับใจ
3. บุคลิกภาพของผู(ฟKงที่ดี



การรู(จกัวิธีติดต�อสื่อสารที่ดีการรู(จกัวิธีติดต�อสื่อสารที่ดีการรู(จกัวิธีติดต�อสื่อสารที่ดีการรู(จกัวิธีติดต�อสื่อสารที่ดี

�การติดต�อโดยใช(ภาษา คือ การติดต�อด(วยคําพูดที่ดี 
สามารถสร(างมิตรภาพที่ยืนยาวได( เหมือนกับที่สุนทรภู�ได(
ประพันธ�กลอนแปดไว(ดังนี้ประพันธ�กลอนแปดไว(ดังนี้

“ถึงบางพูดพูดดีเป�นศรีศักดิ์   มีคนรักรสถ(อยอร�อยจิต

 แม(นพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร  จะชอบผิดในมนุษย�เพราะ
พูดจา”





• เพื่อประหยดัเวลา

• เพื่อประหยดัค&าใช(จ&าย

• เพื่อโอกาสทางการขาย

• เพื่อสร(างสัมพันธภาพที่ดกีับ

วัตถุประสงค�ในการใช(โทรศัพท�

ความพึงพอใจ

ความประทับใจ
• เพื่อสร(างสัมพันธภาพที่ดกีับ

ลูกค(า

• เพื่อความก(าวหน(าของงานและ
บริษัท

• เพื่อภาพพจน/ที่ดีของบรษิัท

ความประทับใจ

ความสัมพันธ/

INPUT

OUTPUT
PROCESS



1. อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ง&ายในการใช(

2. ประหยัดเวลา อารมณ/ และความรู(สึก

1. อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ง&ายในการใช(

2. ประหยัดเวลา อารมณ/ และความรู(สึก

�������� ������������������ความสําคัญ����������

2. ประหยัดเวลา อารมณ/ และความรู(สึก

3. เกื้อกูลทั้งธุรกิจ และส&วนตัว

2. ประหยัดเวลา อารมณ/ และความรู(สึก

3. เกื้อกูลทั้งธุรกิจ และส&วนตัว



แต�ผู(ใช(โทรศัพท�ส�วนมากมักจะแต�ผู(ใช(โทรศัพท�ส�วนมากมักจะ......

�ไม&ตระหนักถึงความสําคัญของโทรศัพท/
�ไม&ระมัดระวังการใช(โทรศัพท/ให(ได(ประโยชน/เต็มที่
�ไม&เอาใจใส&ในสิ่งเหล&านี้�ไม&เอาใจใส&ในสิ่งเหล&านี้
      1. ความรู(เกี่ยวกับการใช(โทรศัพท/
      2. เทคนิค วิธีการ ศิลปะในการใช(โทรศัพท/
      3. ทักษะการใช(โทรศัพท/ ที่ต(องฝ;กฝนจนเกิด   

ความคล&องแคล&ว และชํานาญ



บทบาทที่สําคญัของผู(ใช(โทรศพัท�บทบาทที่สําคญัของผู(ใช(โทรศพัท�

• ผู(สือ่สาร-ติดต&อ

• ผู(ให(การแนะนํา

• ผู(แก(ป>ญหา• ผู(แก(ป>ญหา

• ผู(ให(ความรู(

• ผู(ทําการประชาสมัพันธ/

• ผู(สร(างภาพพจน/และคุณค&า



1. รีบรับทันที

2. บอกชื่อ ตัวเอง/บริษัท/หมายเลข

3. กล&าวคําทักทาย “สวัสดีค&ะ/ครับ”

4. เสนอการช&วยเหลือทันที “จะให(ดิฉัน/ผมช&วยอะไรได(บ(างคะ/ครับ”4. เสนอการช&วยเหลือทันที “จะให(ดิฉัน/ผมช&วยอะไรได(บ(างคะ/ครับ”

5. เตรียมจดบันทึกด(วยทุกครั้ง

6. การโต(ตอบต(องชอบด(วยเหตุผล 

7. ทบทวนเรื่องราวที่เปEนสาระสําคัญด(วยทุกครั้ง

8. กล&าวคําลา สวัสดีค&ะ/ครับ

9. ขอบคุณด(วยทุกครั้ง



 �!��"�ก����� �!��"�ก�����โทรศัพท�โทรศัพท�����ก�#$����ก�#$ �!��"�ก����� �!��"�ก�����โทรศัพท�โทรศัพท�����ก�#$����ก�#$
1. ถ(าต(องให(ผู(เรียกรอ การพูดโทรศัพท/ควรมีลําดบั/ขั้นตอน ดังนี้
     - คุณ...............กําลังพูดอยู&
     - อีกสายหนึ่งค&ะ/ครบั
     - กับคุณ.............. ค&ะ/ครบั     - กับคุณ.............. ค&ะ/ครบั
     อาจนานหน&อยค&ะ/ครับ
     แล(วใช(คาํถามด(วยเสียงที่สภุาพ/นุ&มนวล ดังนี้
     - จะรอไหมคะ/ครับ
     - หรือจะโทร.มาใหม&คะ/ครบั
     - หรือจะให(คุณ..............โทร.กลับไหมคะ/ครบั



 �!��"�ก����� �!��"�ก�����โทรศัพท�โทรศัพท�����ก�#$����ก�#$ �!��"�ก����� �!��"�ก�����โทรศัพท�โทรศัพท�����ก�#$����ก�#$

2. ถ(าคนที่ผู(เรียกต(องการพูดด(วยไม&อยู&
   ลําดบั/ขั้นตอนในการพูดควรเปEนดังนี้
   - ตอนนี้ คุณ...............ไม&อยู&ค&ะ/ครบั
   - จะให(ดิฉนั/ผมช&วยอะไรได(บ(างไหมคะ/ครบั   - จะให(ดิฉนั/ผมช&วยอะไรได(บ(างไหมคะ/ครบั
   - หรือ จะพูดกับคนอื่นในฝHาย.............(ฝHายเดียวกับ “คน” ที่ผู(เรียก
      ต(องการพูดด(วย)
   - หรือ จะสั่งไว(ก็ได(ค&ะ/ครบั
   - จะโทร.มาใหม&ไหมคะ/ครบั
   - จะให(คุณ.........โทร.กลับไปไหมคะ/ครบั



ตัวอย�างการรับโทรศัพท�ในบางกรณีตัวอย�างการรับโทรศัพท�ในบางกรณีตัวอย�างการรับโทรศัพท�ในบางกรณีตัวอย�างการรับโทรศัพท�ในบางกรณี

3. ถ(าต(องวางโทรศัพท/ชั่วขณะ

   - ท&านควรบอกให(เขาเข(าใจว&าท&านกําลังจะดําเนินการอย&างไร นานแค&
ไหน ถ(าต(องใช(เวลานานควรเสนอว&าจะขัดข(องไหมถ(าเรียบร(อย    
จะเรียกกลับไป จะเรียกกลับไป 

   - แล(วถามอย&างสุภาพและนิ่มนวล เช&น “กรุณาถือสายรอสักครู&นะคะ 
ดิฉันจะค(นเอกสารดูก&อน” หรือ 

   - “ผมคิดว&าจะต(องใช(เวลานานในการค(นหารายละเอียด คุณจะขัดข(อง
ไหมครับ ถ(าผมจะโทร.กลับไปหาคุณทันทีที่ได(รายละเอียดแล(ว”



 �!��"�ก�����������������ก�#$ �!��"�ก�����������������ก�#$ �!��"�ก�����������������ก�#$ �!��"�ก�����������������ก�#$

4. ถ(าต(องการส&งสายต&อไปยังผู(อื่น
   - ต(องบอกให(ผู(เรียกทราบว&าคุณกําลังจะดําเนินการอย&างไร        

พร(อมอธิบายเหตุผล และขอทราบชื่อผู(เรียก
   - หาหมายเลขโทรศัพท/ของผู(ที่จะต(องโอนสายไปให( และโอน       

อย&างถูกต(อง
   - เมื่อโอนได(แล(ว บอกชื่อผู(เรียก พร(อมรายละเอียดที่ถูกต(อง

ชัดเจน ให(ผู( ที่โอนไปรับทราบ เช&น ดิฉัน/ผมจะส&งสาย      
ให( คุณ................



1. กล&าวคําทักทาย......สวัสดีค&ะ/ครบั

2. บอกชื่อตัวเอง (ผู(เรียก) ตําแหน&ง-หน(าที่ และที่ทํางาน

3. ถามชื่อผู(รับ ตําแหน&งหน(าที่ และแผนก/ฝHายที่ทํางาน บริษัท3. ถามชื่อผู(รับ ตําแหน&งหน(าที่ และแผนก/ฝHายที่ทํางาน บริษัท

4. แจ(งเหตุผลในการโทรศัพท/ให(ทราบ

5. เตรียมจดบนัทึกด(วยทุกครั้ง

6. กล&าวคําขอบคุณ

7. กล&าวลา



1. อย&าใช(ฮัลโหล เมื่อ “รับ” หรือ “เรียก”
       คําฮัลโหล มักจะทําให(ผู(รับสับสน ไม&สร(างความหมายใดๆ      

ในการเริ่มต(นทางโทรศัพท/ และบางครั้งทําให(เสียอารมณ/ และในการเริ่มต(นทางโทรศัพท/ และบางครั้งทําให(เสียอารมณ/ และ

ความรู(สึกด(วย

2. ใช(ฮัลโหลได(
   - ในกรณีที่จะเริ่มสนทนาต&อ หลังจากต(องหยุดการสนทนาชั่วคราว

   - ในกรณีที่อยากทราบว&าผู(พูดอีกฝHายหนึ่งยังติดตามการสนทนา   
อยู&หรือไม&



1. น้ําเสียง (Tone of Voice)

2. ความจริงใจ/ความอบอุ&นใจ (Sincerity/Warmth)2. ความจริงใจ/ความอบอุ&นใจ (Sincerity/Warmth)

3. ความชัดเจนในถ(อยคํา (Clarity of Speech)

4. ความสมเหตุสมผล (Logical Presentation)



มารยาทและศิลปะในการใช(โทรศัพท�มารยาทและศิลปะในการใช(โทรศัพท�

1. เตรียมกระดาษ ปากกา ดินสอ ให(พร(อม เพื่อบันทึกข(อความได(ทันที

2. รับสายทันที เมื่อมีเสียงกริ่งโทรศัพท/ดังขึ้น (อย&าให(เกิน 2 ครั้ง)

3. รับโทรศัพท/ ด(วยใบหน(ายิ้มแย(มแจ&มใส เสียงที่ออกมาฟ>งดูก็รื่นหู

4. พยายามช&วยเหลือด(วยความเต็มใจอย&างแท(จริง4. พยายามช&วยเหลือด(วยความเต็มใจอย&างแท(จริง

5. ถ(าทราบชื่อผู(เรียกมา ควรใช(ชื่อเขา จะดูเปEนกันเหองยิ่งขึ้น

6. เวลารับโทรศัพท/ควรใช(เสียงธรรมชาติ อย&าบีบเสียง หรือพูดดัง หรือ
ตะโกนพูด จะทําให(ผู(ฟ>งรู(สึกว&าเราพูดห(วนขึ้น

7. อย&าขบเคี้ยวขณะรับโทรศัพท/



มารยาทและศิลปะในการใช(โทรศัพท�มารยาทและศิลปะในการใช(โทรศัพท�

8. ถ(าคุณจะต(องละสายไปชั่วครู&  ควรบอกให(ผู( เ รียกทราบด(วย         
อย&าปล&อยให(เขาคอยนานไป

9. อย&าตอบว&า “ไม&ทราบ” ควรพยายามทุกอย&าง เพื่อหาข(อเท็จจริง    
ให(ผู(เรียกมาทราบตามที่เขาต(องการให(ผู(เรียกมาทราบตามที่เขาต(องการ

10. อย&าหายใจแรงๆ ลงในกระบอกโทรศัพท/

11. อย&าพยายามใช(สายส&วนตัวนานเกินไป

12. พยายามมีความรู(สึกไวต&อบุคคลอื่น พยายามทําให(เขารู(สึกว&าเรา
ยินดี ที่จะได(พูด กับเขา และพยายามช&วยเหลือเขาอย&างสุด
ความสามารถ



มารยาทและศิลปะในการใช(โทรศัพท�มารยาทและศิลปะในการใช(โทรศัพท�

13. อย&าขัดจังหวะในขณะที่เขากําลังพูดอยู& หรือพยายามเร&งอีกฝHายให(
พูดเร็ว ถ(าเขากําลังพูดช(าๆ เปEนอันขาด

14. เวลาพูดโทรศัพท/จิตใจต(องอยู&กับผู(พูด และรับฟ>งข&าวสารอย&างตั้งอก
ตั้งใจตั้งใจ

15. หัดใช(หลักการ “ฟfด-แบgก” คนที่จะทําดังนี้ คุณต(องฟ>งให(แม&น 
รวบรวมข&าวสารไว(ปรับตัวเองให(เข(าใจในข&าวสารนั้นๆ อย&าง
รวดเร็วเอามาดัดแปลงใช(ให(เปEนประโยชน/

16. การที่จะเปEนคนพูดโทรศัพท/ที่ประสบความสําเร็จ คุณจะต(องใช(
หลักการ “ฟfด-แบgก” คุณสามารถใช(หลักการนี้ด(วย เพียงแต&คุณหัด
ฟ>งอย&างละเอียดเท&านั้น





1. ให(ใช(คําสุภาพ ฝxกใช(คาํสุภาพจนเป�นนสิัย เช�น สวัสดีค�ะ สวัสดีครับ    
ขอโทษ ขอบคณุค�ะ ขออภัยค�ะ  เป�นต(น

2. หลีกเลี่ยงในการพูดเรื่องส�วนตัวต�อหน(าลูกค(า หรือต�อหน(าแขก

การติดต�อทางคําพูดที่ดีนั้นมีหลักปฏิบัติดังนี้การติดต�อทางคําพูดที่ดีนั้นมีหลักปฏิบัติดังนี้การติดต�อทางคําพูดที่ดีนั้นมีหลักปฏิบัติดังนี้การติดต�อทางคําพูดที่ดีนั้นมีหลักปฏิบัติดังนี้

3. หลีกเลี่ยงที่จะพูดภาษาเฉพาะ หรือคําแสลงกับลูกค(า

4. หลีกเลี่ยงที่จะบ�นต�อหน(าลูกค(า

5. หน(าที่การบริการที่ดี จงฟKงมากกว�าพดู

6. อย�าตอบห(วนๆ กับลูกค(า หรือตอบว�า “ผมไม�ทราบว�าจะตอบคณุได(
อย�างไร”



7. อย�าทะเลาะกับลูกค(า

8. อย�าหัวเราะเยาะลูกค(า จงช�วยเหลือ หรือบอกเขา

9. จงมองหน(าลูกค(าเมื่อพูดกับลูกค(าเสมอ

10. พูดในเรื่องที่กําลงัติดต�อสื่อสารกันอยู� ไม�พูดออกนอกเรื่องราว10. พูดในเรื่องที่กําลงัติดต�อสื่อสารกันอยู� ไม�พูดออกนอกเรื่องราว

11. พูดจาภาษาเดียวกันกับคู�สนทนา ผู(ฟKง ด(วยถ(อยคําที่สุภาพ ชัดเจน และ 
      เข(าใจง�าย

12. คําพูดมีเหตุผล อยู�บนหลักของความจริง



13. พูดในเรื่องที่ไม�ก�อให(เกิดความเดือดร(อน

14. ไม�นําสิ่งที่เป�นข�าวลือมาติดต�อในสํานกังาน

15. เป�นการพดูที่ก�อประโยชน�แก�ผู(พูด และผู(มาติดต�อ

16. ไม�พูดในลักษณะของการประชดประชัน เสียดสี แดกดัน หรือนินทา16. ไม�พูดในลักษณะของการประชดประชัน เสียดสี แดกดัน หรือนินทา

17. ไม�นําเรื่องละเอียดอ�อนมาเป�นหัวข(อสนทนา  ซึ่งอาจจะเกิดความ
แตกแยกได( เช�น เรื่องการเมือง ศาสนา สถาบันต�างๆ ความเชื่อ เงิน ฯลฯ

18. พูดอย�างสนใจผู(ฟKง โดยเห็นว�าผู(ฟKงเป�นบุคคลสําคญัคนหนึ่ง



19. ไม�พูดเยินยอจนไร(เหตุผล

20. ไม�พูดตลกที่ก�อให(เกิดความเสียหาย อับอายแก�ผู(ฟKง หรือผู(อื่น



การพัฒนาการพูดการพัฒนาการพูดการพัฒนาการพูดการพัฒนาการพูด

1. เตรียมตนเองและเตรียมเรื่องให(พร(อม และสังเกตความ
พร(อมของผู(ฟKง

 2. พูดเรื่องให(เข(าใจง�ายและสั้นแต�ละเอียดครบตามเนื้อหา 2. พูดเรื่องให(เข(าใจง�ายและสั้นแต�ละเอียดครบตามเนื้อหา
 3. แสดงอากัปกิริยาประกอบคําพูด
 4. สังเกตความเข(าใจ





 1. สบตาฟ>งอย&างตั้งใจ

 2.  หยุดพูดและฟ> งอย&าง ตั้งใจให( เข( าใจทุก ขั้นตอน          
ไม&รีบซักถาม โต(แย(ง หรือเบนความสนใจ

บุคลิกภาพของผู(ฟKงที่ดีบุคลิกภาพของผู(ฟKงที่ดีบุคลิกภาพของผู(ฟKงที่ดีบุคลิกภาพของผู(ฟKงที่ดี

ไม&รีบซักถาม โต(แย(ง หรือเบนความสนใจ

 3. ฟ>งอย&างอดทนเพื่อทราบทัศนคติ ความคิดเห็น และ
ความรู(สึกของผู(พูดอย&างชัดเจน

 4. สนใจซักถามข(อคามที่ยังไม&เข(าใจ

 5. บางโอกาสขอจดหัวข(อที่เขากล&าว



บุคลิกภาพของผู(ฟKงที่ดีบุคลิกภาพของผู(ฟKงที่ดีบุคลิกภาพของผู(ฟKงที่ดีบุคลิกภาพของผู(ฟKงที่ดี

6. ท&าที ลีลา สายตา สีหน(าของผู(ให(บริการควรบ&งบอก
ความตื่นตา ตื่นใจ ให(ปรากฏชัดในการติดตามเรื่อง

 7. ไม&แสดงอาการเบื่อหน&าย อิดหนาระอาใจ

 8. เมื่อฟ>งจบแล(วควรสรุปเปEนข(อๆ หรือย&อเรื่องราวให(เขา
ฟ>งอีกที

 9. ถ(ามีอะไรขาดตกบกพร&อง ต(องขอให(เขาเพิ่มเติม


