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ตามที่งานการจัดการความรู้ ส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 19  
มกราคม  2563 มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอความคิดเห็นใน
ประเด็นประเด็นหัวข้อ Service Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ ได้ดังนี ้
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ผู้ด าเนินรายการ มีรายชื่อ ดังนี้ 
1. อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์   ต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ  ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ

       การศึกษา 
3. ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา 
4. นางสภาพร คงเกษม    รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 
ผู้เข้าร่วม 
1. นายปิยรัตน์  บุตรศรี   ต าแหน่งหัวหน้างานบุคลากร หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ และหัวหน้า

ยามรักษาการณ์ 
2. นางสาวณัฐฐาพัชร์ อนันต์ธนวานิช ต าแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี 
3. นางสาวธิติมา สีสุทร   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี่ 
4. นางจิตราพร สมพล   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 
5. นางสาวอาติมา โอภาส  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เลขานุการ เลขานุการคณะกรรมการประจ า

คณะฯ และเจ้าหน้าที่งานวิจัย 
6. นางกัญจนพร ยืนนาน  ต าแหน่งนิวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานบริหารความเสี่ยง 
7.นางสาวมีนา บุญระมี   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
8. นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ งานบัณฑิตศึกษา และงานพัฒนา

หลักสูตร 
9. นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล  
10. นายฤทธิพร สุทธิไชยา  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล งานประชาสัมพันธ์ 
11. นางสาวนันทภัค ต้นโพธิ ์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
12. นายณธีพัฒน์ ปาละเสริฐธัญกุล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
13. นายยุทธวชิรภารัชต์ หัตทยารัตน์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 
14. นายสุดใจ สุทธิไชยา   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
15. นายสุนทร ชีวะประสิทธิ์  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
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ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในประเด็นประเด็นหัวข้อ Service Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ 
 

งานการจัดการความรู้ ส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้น าประเด็นหัวข้อ Service 
Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ  ไปแลกเปลี่ยนกับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แลกเปลี่ยนประเด็นหัวข้อ Service Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ ว่ามีวิธีการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

1. Service Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ มีผลต่อการ 
บริการอย่างไร 

2. Service Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ น าไปสู่องค์กรแห่งประสิทธิภาพอย่างไร 
3. Service Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ เป็นเครื่องมือการปฏิบัติของบุคลากรอย่างไร 
4. Service Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ แนวปฏิบัตทิี่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 

  หลังจากได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสรุปประเด็นหัวข้อ Service Mind การให้บริการที่ดี
และมีคุณภาพ ได้ดังนี้  

1. Service Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ มีผลต่อการ 
บริการอย่างไร 

ผู้รับบริการพอใจ เราพอใจ ถือความเป็นสมดุลที่ธรรมชาติ ได้สร้างไว้ ดังพุทธศาสนาได้บัญญัติไว้ว่า
ความสุขที่แท้คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนรอยยิ้มพิมพ์ใจย่อมติดใจในผู้รับบริการ มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าว
ว่า รอยยิ้มของคนเราสามารถขจัดปัญหาทั้งมวล นั่นแปลว่ารอยยิ้มเริ่มเกิดจากจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ อันน ามา
ซึ่งสติปัญญาของคนเราที่จะพิจารณาไตร่ตรองหาทางออกให้กับปัญหานั้น ต้องการให้คนอ่ืนท าอะไรให้กับตัวเรา 
เราต้องท าสิ่งนั้นให้ผู้ อ่ืนก่อน เราต้องรู้จักอคติในตัวเราเพ่ือเปิดใจในการให้และรับความปรารถนาดีจากผู้อ่ืน 
เอาชนะตนเองให้ได้ ศักดิ์ศรีและความส าเร็จของมนุษย์นั้น ไม่ใช่อยู่ที่การอยู่เหนือหรือเอาชนะผู้อ่ืน แต่อยู่ที่ เรา
สามารถเอาชนะใจตนเองให้ได้ เราจะสามารถท างานบริการให้ได้มีคุณภาพนั้นต้องเริ่มที่ใจของตนเองก่อน กล่าวได้
ว่าการพัฒนาคุณลักษณะทางกาย วาจา และใจของผู้ให้บริการนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีพ้ืนฐานที่ดีมาจากทัศนคติของ
บุคคลนั้น ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้พวกเราได้น าพฤติกรรมบริการที่ได้กล่าวไปแล้วไปปฏิบัติเพ่ือให้ตัวเรามีความสุขที่
แท้ในการท างาน 

2. Service Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ น าไปสู่องค์กรแห่งประสิทธิภาพอย่างไร 
ศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมทักษะในด้านต่างๆ ประเมินตนเองตลอดเวลา ว่าวันนี้เราดีกว่าเมื่อวาน  

พรุ่งนี้เราจะดีกว่าวันนี้เป็นต้น วิเคราะห์ตนเอง อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็ง พิจารณาตนเอง เพ่ิมจุดแข็ง วิเคราะห์ตนเอง 
อะไรที่เป็นจุดอ่อน พิจารณาตนเอง ลดจุดอ่อน สิ่งที่ต้องมีและปรับปรุงอยู่เสมอ 

3. Service Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ เป็นเครื่องมือการปฏิบัติของบุคลากรอย่างไร 
3.1 ผู้รับบริการพอใจ เราพอใจ ถือความเป็นสมดุลที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ ดังพุทธศาสนาได้บัญญัติไว้ 

ว่าความสุขที่แท้คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน  
3.2 รอยยิ้มพิมพ์ใจย่อมติดใจในผู้รับบริการ มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า รอยยิ้มของคนเราสามารถ 

ขจัดปัญหาทั้งมวล นั่นแปลว่ารอยยิ้มเริ่มเกิดจากจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ อันน ามาซึ่งสติปัญญาของคนเราที่จะ
พิจารณาไตร่ตรองหาทางออกให้กับปัญหานั้น  

3.3 ต้องการให้คนอ่ืนท าอะไรให้กับตัวเรา เราต้องท าสิ่งนั้นให้ผู้อ่ืนก่อน เราต้องรู้จักอคติในตัวเราเพื่อ 
เปิดใจในการให้และรับความปรารถนาดีจากผู้อื่น 
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3.4 เอาชนะตนเองให้ได้ ศักดิ์ศรีและความส าเร็จของมนุษย์นั้น ไม่ใช่อยู่ท่ีการอยู่เหนือหรือเอาชนะ 
ผู้อ่ืน แต่อยู่ที่เราสามารถเอาชนะใจตนเองให้ได้ เราจะสามารถท างานบริการให้ได้มีคุณภาพนั้นต้องเริ่มที่ใจของ
ตนเองก่อน กล่าวได้ว่าการพัฒนาคุณลักษณะทางกาย วาจา และใจของผู้ให้บริการนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีพ้ืนฐานที่ดี
มาจากทัศนคติของบุคคลนั้น ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้พวกเราได้น าพฤติกรรมบริการที่ได้กล่าวไปแล้วไปปฏิบัติเพ่ือให้
ตัวเรามีความสุขที่แท้ในการท างาน 

4. Service Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ แนวปฏิบัตทิี่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 
4.1 ผู้รับบริการต้องมาก่อนเสมอ หมายถึง ค านึงถึงผู้รับบริการก่อนสิ่งอ่ืนใด 
4.2 ผู้รับบริการถูกเสมอไม่ว่าผู้รับบริการจะพูดจะท าอย่างไรต้องไม่โต้แย้งเพ่ือยืนยันว่าผู้รับบริการผิด 
4.3 ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เพ่ือให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นสบายใจ 

 
 

 

Service Mind การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ 

        โดยสรุปจะเห็นได้ว่า การให้ความส าคัญกับการให้บริการนั้นมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ซึ่งส่วน หนึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ
ต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการให้บริการ (Service Mind) เป็นส าคัญ ซึ่งทุกหน่วยงาน
ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการให้บริการได้ดังนั้น
ผู้ให้บริการคือ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้ให้บริการทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะให้ข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์การต้อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผู้ที่มาติดต่อ ทุก
ประเภทเป็นต้น จะต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจให้กับผู้รับบริการทุกคน และท้ายสุด ผู้
ให้บริการเป็นกลไกส าคัญที่สุดที่จะต้อง พัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี
โดยเฉพาะการมีจิตส านึกในการรักการให้บริการ เพ่ือการพัฒนา องค์กรอย่ าง
สมบูรณ์แบบ “องค์กรเป็นเยี่ยม.บริการเป็นเลิศ” การให้บริการโดยอาศัยคนเป็น 
หลักแบบพบหน้า เผชิญหน้ามีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการ ให้บริการเพ่ือผูกมัดใจ
ผู้ใช้บริการหรือลูกค้า ผู้ให้บริการของหน่วยงานหรือองค์กร จึงจ าเป็นต้องรู้จัก 
ประยุกต์ความรู้จากแขนงวิชาต่างๆ มาใช้ในงานบริการ เพ่ือสร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้าหรือ ผู้รับบริการ อาจจะต้องใช้จิตวิทยาในการท าความเข้าใจและรับรู้
ถึงความต้องการของผู้รับบริการและ และให้การบริการตรงใจมากที่สุด ซึ่งการ
ให้บริการแบบให้ค าปรึกษา เชิงจิตวิทยาน ามาใช้ในการบริการก็จะเป็นประโยชน์
ต่อการให้บริการส าหรับลูกค้าหรือผู้รับบริการที่มีลักษณะ หลายรูปแบบได้ดีไม่ว่า
จะ เป็นลูกค้าหรือผู้รับบริการที่ปกติหรือลูกค้าหรือผู้รับบริการที่มีลักษณะจู้จี้จุกจิก 
ขี้บ่น เจ้าปัญหา แสดง อ านาจ หรือมาพร้อมกับอารมณ์เสีย นอกจากนี้ยังช่วยให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและ ประทับใจใน การให้บริการเป็นอย่างดีและยินดี
กลับมาใช้บริการอีกครั้ง 
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