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หลักการและเป้าหมายต้องสลักบนแผ่น
ทองค า แต่วิธีการให้วาดบนพื้นทราย 



ลูกค้าคอืใคร

ลูกคา้คือผูท้ีเ่ชือ่ม
เราไปหาแหลง่

ทรัพยากรอืน่ๆ อีก
มากมายที่บรษิัท

ต้องการ



ความตอ้งการของลกูคา้
1. ขอใหต้วัเองไดป้ระโยชน์
2. ความสะดวก สบาย และมัน่คง
3. ความใสใ่จ ความรกั
4. ความภาคภมูิใจ ยกย่อง VIP
5. ความรูส้กึส าเรจ็ ชนะ (เล่นเกม)



ความส าคญัของลกูคา้
ในการท าธรุกจินัน้ ถ้าหากไมม่ลีกูคา้เราก็ไมม่ธีุรกจิ เมื่อไมม่ธีรุกจิ 

เราก็ไมม่รีายได ้
ดังนัน้ ลูกค้า คือ ผู้ที่ส าคัญที่สุด จนมคี ากลา่ววา่

“Customer is the King”

มหาตมะ คานธี กลา่ววา่ “ไม่ควรคดิวา่ลกูคา้
จ าเปน็ตอ้งพึง่พาอาศยัธรุกจิเรา เราตา่งหากที่ตอ้งพึง่พา
อาศัยลกูคา้”



“จิตวิทยาการบริการที่เปน็เลศิ” 
หมายถึง การใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาที่เข้าใจถึง
ธรรมชาติและความต้องการลูกค้ามาช่วยสร้าง

กระบวนการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้ว
กลับมาใช้บริการขององค์กรอีกต่อไปเร่ือยๆ



• เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทัศนคติความต้องการของมนุษย์
• เพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างแจ่มแจ้งและชัดเจน
• เพื่อท านายพฤติกรรมของตัวเองและคนอื่น
• เพื่อควบคุมตัวเองและคนอื่น
• เพ่ือดึงศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่ 
• เพ่ือก่อให้เกิดความสุขความพอใจในการท างานร่วมกัน

วัตถปุระสงคข์องการเรยีนจติวทิยา



ความหมายของการบรกิาร
การบริการนั้นเป็นกระบวนการของการปฏิบัติตน

เพื่อให้ผู้อื่น พ้นทุกข์ (แก้ปัญหาให้ลูกค้า) และท าให้ผู้อื่น มี
ความสุข ความพอใจ 
(สนองตอบความต้องการของลูกค้า)

ธรรมะของผูใ้หบ้รกิาร คือ พรหมวหิาร 4

1. เมตตา   2. กรุณา   3. มุทิตา   4. อุเบกขา



ขอบขา่ยของการบรกิาร
• การบรกิารเปน็วธิกีารด าเนนิชวีติของคนยคุ
ดิจติอล

• การบรกิารเปน็หนา้ทีข่องทกุคน
• การบรกิารส าหรบัทกุคน, ลูกค้า, เพื่อน, เจา้นาย 
“แผนกงานตอ่จากทา่นคอื ลูกค้าของทา่น”
(Your next department is your customer)



การบรกิาร เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้แต่รับรู้ได้ 
การบรกิาร เป็นสินค้าที่รักษาไม่ได้ เก็บไว้นานไม่ได้แต่สามารถจดจ าได้
การบรกิาร เป็นนามธรรมแต่ผู้ให้บริการสามารถแสดงออกดัวยพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม

พฤติกรรมการบรกิารทีเ่ปน็เลศิ(Excellent Services Behavior) ซึ่งเป็น
รูปธรรมของผู้ให้บริการที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ รับรู้ได้ จดจ าได้

ดังน้ันการบริการสามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัส  รับรู้ได้จากพฤติกรรมการ
ให้บริการที่เป็นเลิศของผู้ให้บริการ

นอกจากน้ีการบริการยังเป็นตัวเชื่อมเรากับลูกค้าและยังพาเราไปสู่แหล่ง
ทรัพยากรอื่นๆมากมายที่เราต้องการ

ถ้าเราไม่สามารถท าหน้าที่การบริการให้เป็นเลิศ  ในที่สุดก็จะมีผู้อื่นมาท าหน้าที่
แทนเราและเขาจะพาลูกค้าของเราไปจากเรา



ปรัชญาการใหบ้รกิาร
• การบรกิารอยา่งประทับใจและรบัประกนัความ
พอใจ

• การใหบ้รกิารเกนิกวา่ลกูคา้คาดหวงั
• หัวหนา้บรกิารลกูนอ้ง ลูกนอ้งบรกิารลกูค้า
• สร้างความรูส้กึเปน็คนพเิศษ (VIP) ส าหรบั
ลกูค้า



ความลม้เหลวของการบรกิาร
เกิดจากอะไร?



ความลม้เหลวของการบรกิารเกดิจาก

1. คิดแต่เรือ่งตวัเอง
2. ขาดความกลา้ในการแสดงออก

3. เฉื่อยชา มีปัญหาสว่นตวั
4. ค่าตอบแทนไมถ่กูใจ หรอืไม่มี

5. ขาดความรูแ้ละส านึกของการบรกิาร



“หายนะ” ทางธรุกจิทีเ่กิดจากการบรกิารที่ไมด่ี  มีอะไรบา้ง
1.   ลูกค้าไมพ่อใจในบรกิาร 100 คน จะมีเพียง 2 คนเท่านัน้

ที่บ่นให้บรษิทัทราบ

2.   ลูกค้า 35 % เลิกกลับมาใช้บรกิารรา้นเดมิ

3.   ลูกค้าแตล่ะคนจะบน่ใหญ้าตแิละเพือ่นๆ ฟังเฉลี่ย 10-20 
คน



แนวทางเพือ่สรา้งความประทบัใจในการบรกิาร

1. เตรียมสถานที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เตรียมตัวเองให้สวยงาม สะอาด และสุภาพ
3. ตรงต่อเวลา “รอพบลูกค้า มิใช่ให้ลูกค้ารอเรา”
4. ยินดีที่จะพบลูกค้าด้วยท่าทีอบอุ่นเป็นมิตร
5. เป็นผู้ฟังที่ดี



แนวทางเพือ่สรา้งความประทบัใจในการบริการ (ต่อ)

6. ให้ขอ้มูลขา่วสาร รายละเอยีด
ใหแ้กล่กูคา้

7. อ านวยความสะดวกแกล่กูคา้
เช่น กรอกฟอรม์ให ้จัดหาน า้ดื่ม

8. รีบปฏบิตังิานตามทีล่กูคา้
ต้องการอยา่งสภุาพ ครบถ้วน
รวดเรว็ เต็มประสทิธภิาพ

9. ไม่ควรชวนลกูคา้คยุในขณะ
ปฏิบตังิาน



10. ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยสหีน้าท่ีแสดงความเต็มใจ
11. เมื่อมีความผดิพลาด ควรรีบขอโทษลูกค้าทันที และแก้ไขให้ดีที่สุด
12. ถ้ามีลูกค้ามารับบริการพร้อมๆ กันหลายๆ คน อาจจัดหมายเลขให้

ลูกค้าตามล าดับเพื่อความสะดวก และยุติธรรม หรือคอยจัดคิวให้
ด้วยความนอบนอ้ม

13. เมื่อมีปัญหากับลูกค้า ควรฟังลูกค้าบ่น
หรือต่อว่าด้วยความใจเย็น
และอดกลั้น อย่าพยายามโต้แย้ง แก้ตัว 
หรือพยายามอธิบาย

แนวทางเพือ่สรา้งความประทับใจในการบรกิาร (ต่อ)



14. ถ้าหากเป็นปัญหาที่เกินความสามารถหรือสุขภาพ
กายและใจของท่านไม่พร้อม ขอให้คนอื่นท าหน้าท่ี
แทน

15. ท างานให้เสร็จและตรวจสอบงานให้มีคุณภาพ
ก่อนส่งมอบให้กับลกูค้าตามก าหนด

16. ส่งลาลูกค้าด้วยไมตรีจิต อาจสบตา 
โค้งให้ ยิ้มหรืออ าลาด้วยค าทักทาย
เหมือนส่งแฟนที่เพิง่รูจ้ักกัน 
คือ “ลึกซึ้งแต่ไว้ตัว”

แนวทางเพือ่สรา้งความประทับใจในการบรกิาร (ต่อ)



แนวทางการปรบัปรงุคุณภาพการตอ้นรบัและบรกิาร

1. ถามตัวเองว่า : เราได้ให้บริการดีแล้วหรือยัง
: ลูกค้าพอใจในสิ่งท่ีเราปฏิบัติต่อลกูค้าแล้วหรือยัง

2. ค้นหาวิธีการท่ีจะสร้างความพอใจให้กับลูกค้ามากกว่านี้ให้ได้
3. ค้นหาวิธีการที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
4. จัดสถานที่ : อุปกรณ์ที่ช่วยให้ลูกค้าเกิดความสบายใจ หรือความ

พอใจ
5. ตรวจสอบว่าขั้นตอนและวิธกีารให้บรกิารนั้น มีกฎระเบียบมาก

เกินไปหรือเปล่า



6. โปรดจ าไว้
: เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการบริการ เราต้องหาทางออกให้
ลูกค้ามิใช่ให้ลูกค้าหาทางออกเอง

: เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น อย่าโยนความผิดให้ลกูค้า เราต้อง
รับฟังและรับโทษ

7. ตรวจสอบตัวเองวา่ เรายังยอมรับค าขวัญท่ีว่า 
“จิตท่ีคิดจะให้ ย่อมสุขใจกว่าจิตท่ีคิดแต่จะรบัหรือเปลา่” 

แนวทางการปรบัปรงุคุณภาพการตอ้นรบัและบรกิาร (ต่อ)



พฤติกรรมการสร้างคุณภาพการบริการ
1. วิเคราะหท์ศันคต ิและพฤตกิรรมการสมัพนัธข์อง

ผู้รับบรกิาร
1.1 ผู้รับบรกิารแตล่ะคนมทีศันคต ิหรือจดุยนื

ของชวีติทีต่า่งกนั (I am OK, you are OK)
1.2 ใช้ทฤษฎ ีUNO ในการวเิคราะหส์มัพนัธภ์าพ

แห่งการบรกิาร
2. เข้าใจธรรมชาตขิองคน



 มีพฤตกิรรม (Behavior)

 เป็นสตัวส์ังคม (Social Animal)   (เกมใบ)้

 ใช้อารมณแ์ละเหตผุล (Rational, but Emotional)

 เห็นแกต่วั (Selfish)

 ต้องการความมัน่คง (Seek Security in life)

 ชอบความแปลกใหม่ (Look for Novelty)

 เห็นความผดิของคนอืน่มากกวา่ความผดิของตนเอง (Recognize

Other’s faults more than his Own)

 ชอบตดัสนิคนดว้ยขอ้อนมุาน (Judge Other with Inference rather 

than Facts)

ธรรมชาตขิองคน 
(Understand Human Nature)



• ลูกค้าชอบสังคม เหงาง่ายแต่ก็ต้องการความเป็นส่วนตัว
• ลูกค้าต้องการความแปลกใหม่แต่ก็ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
• ลูกค้ามักมองเห็นความผิดของคนอื่นมากกว่าความผิดของตัวเองแต่บ่อยครั้งก็มกัจะโทษตัวเอง
• ลูกค้าชอบตัดสินคนอื่นจากความคิดของตนเองหรือท่ีเราเรียกว่าขออนุมานโดยไม่ดูขอ้เท็จจริงแต่

ขณะเดียวกันลูกค้าก็ชอบกล่าวหาคนอื่นวา่คิดเองเออเอง
• มนุษย์มักใช้เหตุผลในการอธิบายการกระท าของตนเองและผู้อื่นแต่ก็มักท่ีจะท าอะไรด้วยอารมณ์

มากกว่าเหตุผล
• ความส าเร็จในการท างานหรือการด าเนินชีวติท่ีดีมกัเกิดจากการมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและมั่นคงแต่

มนุษย์มักจะสนใจวิธีการในการท างานมากกวา่เป้าหมายเลยมีชีวิตอยู่ไปวันๆ

ธรรมชาตแิละความตอ้งการของลกูคา้ทีส่บัสน



พฤติกรรมการสร้างคณุภาพการบริการ (ต่อ)

3. มีหัวใจบริการ (Service Mind)
• Sensitive to Customer’s Needs
• Effective Communication
• Reliable and Responsible Person
• Vigorous mind and body
• Informative people
• Care and Concern
• Empathic Understanding
• Smiles



4. รู้หลักและแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้  คือ……
• การใช้สติ
• การค านึงถึงประโยชน์ร่วมกัน (ลูกค้าและบริษัท)
• การแยกแยะระหว่างความคิดและความจริง
• “จงท ากับคนอื่นเหมือนอย่างท่ีคุณอยากให้เขา
ท ากับคุณ”

พฤติกรรมการสร้างคณุภาพการบริการ (ต่อ)



พฤติกรรมการสร้างคณุภาพการบริการ (ต่อ)

5. รู้เทคนิควิธีจัดการกับข้อโต้แย้ง และค าต าหนิของลูกค้า

• เม่ือมีการร้องทุกข์ จงฟังเรื่องราวของลูกค้าให้จบเสียก่อน ฟังอย่างไม่สอดแทรกไม่
ขัดจังหวะ

• เมื่อลูกค้าโกรธ จงยอมรับความรู้สึกของลูกค้า โปรดจ าไว้ว่า อารมณ์ คือ ความจริง
ของชีวิต ใช้ค าพูดว่า “ผมเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างน้ัน”

• แก้ปัญหาให้ลูกค้าทันที ลูกค้าต้องการเห็นความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของผู้
ให้บริการ

• พยายามจับความต้องการของลูกค้าให้ได้ว่า ข้อร้องทุกข์ของลูกค้าคืออะไร แท้ที่จริง
ลูกค้าต้องการอะไร แจกแจงข้อร้องทุกข์ของลูกค้าให้ชัดเจน

• สร้างบรรยากาศด้วยท่าทีที่แจ่มใส มีความกระตือรือร้น เป็นมิตร ยิ้ม ห่วงใย
• และถ้าหากเราช่วยลูกค้าด้วยตนเองไม่ได้ ต้องหาคนอื่นหรือผู้บังคับบัญชามาช่วยดูแล 

อย่าปล่อยให้ลูกค้าออกจากบริษัทด้วยความไม่สบายใจ



การบรกิารภายในองคก์าร
• เห็นคุณค่าในความเป็นคน เช่น น่ารัก, น่าสงสาร

• อยากได้ต้องให้ก่อน

• การใส่ใจ (STROKE)

• หลักการท างานกับนาย

• หลักการท างานกับลูกน้อง

• หลักการสื่อสาร



หลักมนษุยส์มัพนัธ์เริ่มดว้ยการ
• เข้าใจธรรมชาติคน
• เข้าใจตนเอง (วิเคราะห์ตนเอง)
• เข้าใจคนอื่น - UNO
• เห็นคุณค่าตนเอง - (กระจกส่องใจ)
• เห็นคุณค่าผู้อื่น - (กล่องดวงใจ)
• การพัฒนาตนเอง - ฟังและถาม, กล้าแสดงออก



หลักการท างานกบันาย

• รู้ความคาดหวังของนาย
• รู้ Style การท างานของนาย
• ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
• ช่วยนายให้ท างานเสรจ็
• หลัก 2 A และ 2 P 

2 A คือ :-
1. Accessibility ง่ายตอ่การเรยีกใช ้ 
2. Availability พร้อมทีจ่ะเปน็
ประโยชน์

2 P คือ :-
1. Predictability คาดการณผ์ลงานได ้
2. Personal Loyalty ภักดีเปน็สว่นตวั



หลักการท างานกบัลกูนอ้ง
• บอกความต้องการและความคาดหวังตนเอง
• ท าตนให้เป็นท่ียอมรับและศรัทธา
• ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
• พัฒนาลูกน้องด้วยการมอบงาน
• เป็นครูด้วยการสอนงาน
• มีเทคนิคการจูงใจ     



หลักการสือ่สารกบัคนรอบขา้ง
- ปิยวาจา
- ทักษะการเปน็ผูฟ้งัทีด่ี
- สร้างบรรยากาศการสือ่สารที่ดี
- ยึดหลกั TA
-วิเคราะห ์UNO
(เกมการสือ่สาร)



EQ กับการบรกิาร
• คนที่ High EQ ท าหนา้ทีบ่รกิารดกีว่าคนที่

Low EQ
• คนที่ High EQ คือ
- คนที่รู้จกับรหิารอารมณต์นเอง
- บริหารอารมณด์ว้ยการบรหิารความคิด
- บริหารความคดิตอ้งรูเ้ปา้หมายชวีติ



บุคลกิภาพผูใ้หบ้รกิารทีด่ี
1. ไวต่อความตอ้งการของลกูคา้
2. มีปิยวาจา
3. ความรบัผดิชอบสงู ไว้ใจได้
4. สุขภาพดทีัง้กายและใจ
5. ขวนขวายหาขอ้มลูใส่ตนเสมอ
6. มีพรหมวหิาร 4 สนใจห่วงใยผูอ้ืน่
7. เอาใจเขามาใสใ่จเรา
8. บุคลิกดี ยิ้มแยม้แจม่ใส      



- เงียบเปน็ คิดตามเรือ่งทีพ่ดู, จับประเดน็
- ไม่โต้เถยีง - ไม่แทรกพูด
- ผงกศรีษะ - ไม่เรง่รดัผูฟ้งั
- ท าเสียงในคอ (option)
- ทวนค าหรอืทวนวลี, ทวนประโยค
- ไม่ขัดคอ
- ฟังอยา่งตั้งใจจนจบ
“พยายามเขา้ใจคนอืน่ แล้วท่านจะเปน็ทีเ่ข้าใจ”

เทคนิคการฟงั (Listening Technique)



แนวทางการสรา้งความใสใ่จในการบริการ

1. คิดเสมอวา่ “ลูกค้าคอืคนพเิศษส าหรบัเรา”

2. คิดสร้างมลูคา่เพิม่ใหลู้กคา้

3. พร้อมที่จะใหค้วามรว่มมอื

4. พร้อมที่จะฟงัลกูคา้

5. คิดเสมอวา่ 
“การบรกิารคอืคา่เชา่ทีเ่ราตอ้งจา่ย เพื่อใหอ้ยูใ่นโลกนี้อยา่งมคีวามสขุ”       



การส่งเสรมิการบรกิารที่ดจีากผูบ้รหิารระดบัสูงขององค์กร

1. องค์กรใหค้วามสุขกบัพนกังานของตนเองแลว้หรอืยงั!
เช่น การปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในการท างาน การอ านวยความสะดวกใหก้บัพนกังาน การให ้
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัพนกังานแลว้หรอืยัง การสง่ทีมงานมาชว่ย พนักงานในยามที่มีลกูคา้
จ านวนมาก

2. การใหอ้ านาจและสทิธพินกังานในการตัดสนิใจดว้ยตนเองเมือ่อยู่ตอ่หนา้ลกูคา้เต็มที่แค่ไหน!
เช่น การใหส้ว่นลด การใหข้องแถม การใหบ้รกิารพเิศษทีแ่ตกต่างไปจากทีบ่รษิทัก าหนด มีงบพิเศษ   
ส่งเสรมิความสขุใหแ้กพ่นกังาน ท าให้เกดิ Job Satisfaction.

3. เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดส้มัผสัไดร้บัรูค้วามสขุที่ไดร้บัจากการใหบ้รกิารที่ดขีองตนเอง !
เช่น ค าชมจากลกูคา้ การใหก้ าลงัใจจากผูบ้รหิาร การเปดิโอกาสใหพ้นกังานไดม้สีว่นร่วมในการ
แสดงความชืน่ชมต่อกนัและกนั กระตุน้ใหพ้นกังานเหน็คณุค่างานที่ท า



ตัวอยา่ง การบริการแบบจติวญิญาณญีปุ่น่ (Omotenashi)

1. ช่วยจนลูกค้าได้ในส่ิงที่ต้องการ เช่น ถามหาร้านกาแฟที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์การค้าของตนเอง แต่
พนักงานพยายามค้นหาจากเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วบอกให้ลกูค้าทราบทั้งๆที่ร้านกาแฟ
น้ันอยู่ในศูนย์การค้าที่เป็นบริษัทคู่แข่งของตัวเอง

2.การใส่ใจในความทุกข์ยากของลูกค้าทั้งๆที่ความทุกข์ยากน้ันเกิดจากลูกค้าเอง เช่น เห็นลูกค้า
ซื้อของเยอะใส่ถุงหนัก พนักงานเห็นก็เลยช่วยหากระดาษนุ่มๆหรือฟองน ้าหนาๆใส่คาดไปในหูหิ้ว 
เพื่อให้ลูกค้าได้หิ้วถุงน้ันโดยไม่ท าให้มือลูกค้าบาดเจ็บทั้งๆที่ลูกค้าอาจช๊อปมาจากร้านอื่น



ตัวอยา่ง การบริการแบบจติวญิญาณญีปุ่น่ (Omotenashi) 
(ต่อ)

3. การบริการแบบเป็นห่วงใยของพนักงานแบบครบวงจรตั้งแต่ทราบว่าจะมีลูกค้าแต่ลูกค้า
ยังไม่ได้อยู่ต่อหน้า จนกระทั่งลูกค้ามาอยู่ต่อหน้าหน้าเรา จนหลังจากลูกค้าออกจากร้าน เป็น
การให้บริการที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5

ยกตัวอย่าง ลูกค้าส่ังเค้กไม่ก่ีชิ้นใส่กล่องแล้วต้องการจะไปทานบนรถ BTS พนักงานใส่
กล่องขนมเค้กที่มีขนาดใหญ่ทั้งๆที่ซื้อเค้กเพียง 2 ชิ้นที่มีลักษณะต่างกันพนักงานกลัวเค้กจะ
ล้มทับกันเลยเอากระดาษแข็งก้ันระหว่าง เค้ก2 ชิ้น ขณะเดียวกันก็มีถุงน ้าแข็งแห้งแทรกไว้ใน
กล่องเพื่อรักษาอุณหภูมิของเค้กให้มีความสดน่ากินอยู่เสมอ  พนักงานใช้กระดาษทิชชู่ห่อ
ช้อนส้อมเพื่อลูกค้าจะได้หยิบทานได้ ขณะที่มือลูกค้าอาจจะสกปรกขณะน่ังอยู่บนรถ BTS น่ี
คือการการบริการที่ดีที่ผู้ให้บริการนึกถึงลูกค้าทั้งๆที่ลูกค้าไม่ได้อยู่ต่อหน้า



4. การให้บริการท่ีแตกต่างกันตามลักษณะของลูกค้าท่ีมารับบริการ
เช่น คุณอาเบะพนักงานคอนเซียสของโรงแรมแกรนดไ์ฮแอทญี่ปุ่น พบลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุเวลาถาม
ทางคุณอาเบะก็จะแนะน าทางท่ีมีความสะดวกสบายมบีันไดเล่ือนไม่ล าบากส าหรับผู้สงูวัยเดิน ผู้สูงอายุ
สามารถเดินทางได้สะดวก แต่ถ้าผู้ถามทางเป็นสาวสวยคุณอาเบะก็จะแนะน าทางที่ผ่านสนิค้าแบรนด์เนม
เครื่องส าอาง ซ่ึงผู้หญิงจะมีความสุขความเจริญตา เจริญใจและก็จ าแบรนด์สินค้าต่างๆ ท าให้จ าทางได้
ง่ายถ้าผู้ถามทางเป็นคนต่างชาติ คุณอาเบะก็จะสอบถามค้นหาว่าเป็นชาติใด เช่น เป็นชาวอังกฤษก็จะให้
ข้อมูลท่ีคนต่างชาตินั้นมีประสบการณ ์เช่น ทางนั้นอาจจะผ่านร้านขาย Harod ซ่ึงเป็นร้านดังของ
อังกฤษ ท าให้คนอังกฤษนั้นมีข้อมูลในการเดินทางอย่างชัดเจน เป็นต้น

ตัวอยา่ง การบริการแบบจติวญิญาณญี่ปุน่ 
(Omotenashi) (ต่อ)*

จากตัวอย่างการบริการแบบญี่ปุ่น. เราจะน ามาปรับปรุงประยุกต์กับธุรกิจการบริการท่องเท่ียว
ของเราอย่างไร ?

*อ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ คณะพานิชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



“The customers do not care how much you 
know them but they know how much you 

care them”
ลูกค้าไม่สนใจว่าคุณรู้พวกเขามากแค่ไหน แต่พวกเขารู้ว่าคุณ

สนใจพวกเขามากแค่ไหน


