
















จิตวิทยาและบุคลิกภาพ

การบริการ

ดร.กชกร  ชํานาญกิตติชัย



ทําไมฉันตอง
พัฒนาบุคลิกภาพ

ตนเองดวย?





บุคลกิดตีั้งแตเด็ก...

สะทอนความสําเร็จ

ในชวีติ



พรหมลขิติ
เปลี่ยนแปลงได/

สรางได

บุคลกิภาพ



ความสําเร็จของมอือาชีพ

ความรู 20%

ประสบการณ 29%

บุคลกิภาพ 51%



ภาพลักษณบุคคล&ภาพลักษณองคกร

วัฒนธรรมองคกรเปนอยางไรใหดูที่

ผูบรหิาร

องคกรเปนอยางไรใหดูที่ผูบรหิาร

และบุคลากร

บุคลากรคอืกระจกสะทอน

องคกร



ลักษณะตางๆ ของแตละบุคคล รวมทั้งคุณลักษณะ

ทางดานรางกายและจติใจ ที่รวมกันแลวทําให

บุคคลนั้นมคีวามแตกตางกันกับบุคคลอื่น 

ลักษณะตางๆเหลานั้นไดแก อุปนสิัยใจคอ 

ความสนใจ ทัศนะคต ิตลอดจนพฤตกิรรมตางๆ

ที่บุคคลแสดงออก

บุคลกิภาพ (PERSONALITY)



• รูปรางหนาตา

• การแตงกาย

• การปรากฏตัว

• กริยิาทาทาง

• การสบสายตา

• การใชน้ําเสยีง

• การใชถอยคําภาษา

บุคลิกภาพภายนอก



• ความเช่ือม่ันในตนเอง

• ความซื่อสัตยสุจริต

• ความกระตอืรือรน

• ความรอบรูปฏภิาณไหวพริบ

• ความคดิริเร่ิมสรางสรรค

• ความจริงใจ

• ความรับผดิชอบ

• ความจํา / อารมณดี

บุคลกิภาพภายใน



พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ที่สงผลตอบุคลกิภาพ

อกีทั้ง การพัฒนาบุคลกิภาพของมนุษยไมมี

การหยุดน่ิงเน่ืองจาก มนุษยมีการเรียนรู

สิ่งใหมๆ ที่เขามาในแตละชวงชีวติ

ปจจัยที่มผีลตอการพัฒนาบุคลกิภาพ



กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ

วเิคราะหตนเอง
Self Analysis

ปรับปรุงแกไข
Self Improvement

แสดงออก
Behavior

ประเมนิผล
Evaluation



Self

อัตตา

Real Self

ลักษณะตามความ
เปนจริง

Ideal Self

ตัวตนท่ีอยากมี 
อยากเปน



การพัฒนา

ตนเอง



ตนหรืออัตตา (Self) หมายถงึ  การรับรูและ

การยอมรับตนเอง  รูวาตัวเราแยกจากคนอื่น ๆ

มีคุณภาพ  ความสามารถ  ความรูสกึ  

ความคดิ  การเรียนรูดังกลาว เปนผล

มาจากกระบวนการเรียนรูตั้งแตวัยเด็ก

จนถงึปจจุบัน  เปนความรูสกึวา

ตนเปนใคร  มีลักษณะอยางไร  

รูถงึสภาวะทางจติใจตนเอง

การพัฒนาตน



การพัฒนาตน

เราทุกคนตองรูจักการใชชีวิตอยางมีความหมาย
และเปนชีวิตที่ดีที่เราสามารถใหความนับถือ
ตนเองไดและรูคุณคาของตน  จุดสูงสุดของการ
พัฒนาก็คอื  “พัฒนาจติใจ”

โดยมเีปาหมายสูงสุดที่การหลุดพน

จากกเิลสตัณหา



การสรางคุณคาของตนเอง

I+
Income

C+
Concept

E+
Experience



พลังแหงตน

7 พลังสราง
ชีวิต

พลังการ
ตัดสินใจ 

พลังการ
ปฏิบัติ

พลัง
ความคิด  

พลัง
จินตนาการ พลัง

เปาหมาย

พลังคําพูด

พลังจิต
วิญญาณ



หลักการแตงกาย



การแตงหนา
• หนา

• ตา ขนตา

• คิ้ว

• แกม

• ปาก

• รูจักการเลอืกส ีคูส ีดูชุด

• แตงตามสมัย

• งานกลางวันกลางคนื



เหมาะกับรูปหนา 

•  ทรงผมบอกบุคลกิ

•  ทรงผมบอกอายุและสุขภาพ

•  ทรงผมเปลี่ยนยากสุด

ทรงผมเปลี่ยน...หนาเปลี่ยน

แสกผมเปลี่ยน...หนาเปลี่ยน

สผีมเปลี่ยน...หนาเปลี่ยน

ทรงผม



 The way you look

 The way you dress           

 The way you talk

 The way you walk

 The way you Act

 The skill which you do  thing

 Your health

เทคนิคการสรางเสริมบุคลิกภาพ
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มาทําอะไร ?

ขอโทษนะคะ..มาพบใครคะ?
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ทัศนคติเชิงบวก



IQ (Intelligent Quotient)

ความสามารถหรอืความเฉลยีวฉลาดทาง

สตปิญญาที่เกี่ยวกับการเรยีนรู  ความจดจํา  

ดานวชิาการ ซึ่ง IQ ของแตละคนจะแตกตาง

กัน ขึ้นอยูกับการเลี้ยงดูสงเสรมิที่ดี



AQ (Adversity Quotient)

ความฉลาดในการแกไขปญหา 

ความสามารถในการเอาชนะ

อุปสรรคและจัดการกับปญหาได

ดวยตนเอง



EQ (Emotional QuotiEnt)

ความฉลาดทางอารมณที่จะทําใหรูจักการควบคุม

อารมณตนเอง เขาใจอารมณและสามารถแสดงออกดาน

อารมณไดอยางถูกตอง อยางเหมาะสม เชน รองไหเมื่อ

เสียใจ ไมเก็บกด ไมกาวราว โวยวายเมื่อไมไดด่ังใจ รูจัก

สงบสติอารมณ ทําใหมีบุคลิกที่ดีเขากับผูอื่นไดงาย และ

ชวยใหดําเนนิชวีติไปไดอยางสรางสรรคและ  มคีวามสุข 



Pt (PositivE  thinking)

คิดเชิงบวก..ขุมพลังแหงความสําร็จ
เปนการสรางแรงบันดาลใจ เพ่ือให
เกิดความคิดสรางสรรคในการ
ดําเนินชีวิตไปสูความหวัง  และมุงสู
ความสําเร็จ



Mindset



วิธีคิดเชิงบวก

ศรัทธาใน
ตน

เชื่อในสิ่งดีงาม

สรางความ
เชื่อม่ัน



Service  Mind



ใครคือบุคคล

ท่ีเราใหบริการ?



ลูกคา (Customer)
ลูกคา คอื  บุคคลสําคัญท่ีสุดท่ีมาเยอืนเรา ณ สถานที่นี้

เขามไิดพ่ึงเรา...เราตางหากท่ีตองพ่ึงเขา...เขามไิดมาขัดจังหวะ

การทํางานของเรา หากแตการรับใชเขา คอืวัตถุประสงคของเรา 

เขามใิชใครอื่น เขาเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมของเรา ในการรับใชเขา เรา

ไมไดชวยเหลอือะไรเขาเลย เขาเปนฝายชวยเหลอืเรา 

โดยให โอกาสแกเราที่จะรับใชเขา



ใหใจ รักงาน  มีความสุขสนุก

ครองใจ ผูกมิตรกับทุกคนได

พึงพอใจ บริการใหสัมฤทธผิลในงาน

ประทับใจ ทําใหผูรับบริการ

อยากกลับมาหาเราอกี

** Service Mind **



ระดับ แหง ความพึงพอใจ

พงึพอใจ   เมื่อ     บรกิารได เทากับ ความตองการ

ประทับใจ  เมื่อ    บรกิารไดถงึ ความคาดหวัง

ต้ืนตันใจ / ปต ิ    เมื่อ บรกิารได เกนิ ความคาดหวัง

พงึพอใจ

ประทับใจ

ต้ืนตันใจ

1

2

3

Customer satisfaction

Customer impression

Customer delighted



ปฏกิริยิาของลูกคา กับ ระดับความพงึพอใจในบรกิาร

ไมพึงพอใจ

พงึพอใจ

ประทับใจ

ตื้นตันใจ

ประมาณ 5 % จะรองเรียน

เขาจะกลับมาใชบริการอกี

เขาจะชวยบอกตอ

เขาจะเปนพวกเราและชวยปกปอง



ไดรับการปฏบิัตอิยางเปนพิเศษ

ไมรูสกึวาเสยีเปรียบหรือถูกเอาเปรียบ

ไมรูสกึวาเสยีคาโงหรือโอกาส

การตอบสนองท่ีรวดเร็วท้ังๆท่ีไมควรได

ความนอบนอม

การพูดจาไพเราะ

ความรูสกึไมเสยีหนา

ความตองการที่ซอนเรนของลูกคา



เทคนคิสําคัญในการบรหิารลูกคา

การตอบสนองความตองการที่ชัดเจนของลูกคา

การตอบสนองความตองการที่ซอนเรนของลูกคา

เปาหมายคอืใหลูกคาเกดิความพอใจสูงสุด

ตองอยูภายใตกรอบที่องคกรยอมรับ



เทคนคิสําคัญในการบรหิารลูกคา

ทําความเขาใจความตองการของลูกคาปจจุบัน

การคาดการณความตองในอนาคตของลูกคา

การทําเขาใจความตองการของผูที่อาจเปนลูกคา

ในอนาคต



ขอควรระวังในการใหบริการ

1. ไมสนใจความตองการของลูกคา

2. ใหบริการขาดตกบกพรอง

3. ดําเนินการลาชาผดินัด

4. ใชกริิยา วาจา ไมเหมาะสม

5. ทําใหลูกคาผดิหวัง

6. กลาวตําหนิลูกคา

7. สงของไมครบ

8. ไมกระตอืรือรน



ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา

• แสดงถงึความตั้งใจฟง

• ใหความสําคัญกับขอเท็จจริงมากกวาอารมณของ

ลูกคา

• หามขัดจังหวะ

• ใชกลยุทธ “เอาใจเขามาใสใจเรา”

• คดิใหรอบคอบกอนสัญญาจะแกไขปญหา

• หลกีเลี่ยงการผดิพลาดซ้ําๆ



เทคนิคการจัดการ

กับการตอวาจากลูกคา

การปรับคลื่น  (IN TUNE)

การทําความเขาใจ  (CLARIFICATION)

การดําเนนิการ  (ACTION)

การฟนฟูสถานการณ (RECOVERY)



การปรับคลื่น  (IN TUNE)

ฟงอยางตั้งใจ

แสดงความเห็นและเขาใจ

รับเปนเจาภาพ



การทําความเขาใจ  (CLARIFICATION)

การใชคําถามเกี่ยวกับประเด็นที่ตอวา

(ถาทราบสาเหต)ุ บอกใหทราบถงึสาเหตุ

(ถาไมทราบสาเหต)ุ บอกใหทราบถงึสิ่งที่ควรจะเปน

เสนทางออก(Solution) ภายใตความเห็นชอบของลูกคา

จนกวาจะไดรับการยอมรับ

การใหเลอืกทางออก



การดําเนินการ  (ACTION)

ขอโทษอกีครั้ง

ลงมอืปฏบัิตทิางเลอืกนั้นทันที



การฟนฟูสถานการณ (RECOVERY)

ตดิตามผลจากการตอวาของลูกคา

ในครั้งกอน



อยา..10 ประการ

1. อยาลมืยิ้ม

2. อยาหันหลังใหลูกคา

3. อยาพูดคําหยาบ

4. อยามองลูกคาดวยหางตา

5. อยาคดิวาตัวเองอยูเหนอืลูกคา



6. อยากลัวลูกคา

7. อยาละเลยลูกคาที่ดแีละนารัก

8. อยาเปนแคคนเฝาของ

9. อยาทํางานดวยความเศรา

10. อยาเปนคนไรน้ําใจ

อยา..10 ประการ



การสรางคุณภาพในงานบรกิารคอืการสราง

ความพงึพอใจลูกคา และหาทางเพิ่มพูนความ

พงึพอใจใหสูระดับประทับใจ/ต้ืนตันใจ

ในธุรกจิบรกิาร  คาบรกิารที่ตํ่าไมใชทางรอด 

แตคุณภาพที่ทําใหเกดิความพงึพอใจสูงสุดเทานั้น

ที่ชนะใจลูกคาได



การบรกิารที่มศีลิปะเปนทางหนึ่งที่ทําใหเกดิ

ความประทับใจของผูมาใชบรกิาร แตการ

สรางความประทับใจท้ังหมดนั้น

จะตองเกดิจาก     

“.. จติใจที่พรอมใหบริการ ..” 



รูจักตัวเรา

มจีรรยาบรรณ

เขาใจหนาท่ี

สรางสรรค

การบริการ



ถาเราไมเคยเปนผูให...เราจะไมเคยรูเลยวา

ความสุขที่เกดิขึ้นในหัวใจของผูใหนั้นเปนเชนไร

ลองดูซ.ิ..ลองเปลี่ยนจากการรับ...มาเปนการให

ใหอยาเต็มกําลัง...ใหอยางเต็มหัวใจ...ใหอยางตอเนื่อง

แลววันหนึ่งในความเงยีบ...เมื่อเรามองดูใจของเราเอง

เราก็จะรูวา...สายใยแหงการใหทีต่อเนื่องและไรขอแม

ไดกอตัวเงยีบๆ...เปนกระแสแหงความดี

เชื่อมสานกันเปนเปนพลังบรสิุทธิ์เต็มหัวใจ

แลววันนั้นจะรูซึ้งถงึคําวา...ผูใหยอมเปนที่รัก...

การให...คอืตนทางแหงความสุข...ทีเ่ราไมเคยเขาใจมากอน...



ใครก็ตามที่มาอยูเบ้ืองหนาเรา 

ณ เวลาน้ัน ใหเขารูสกึดกีลับไป

........



โดย นาย ศิริ วฒันาพร (ผูจ้ดัการแผนกงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม)
โรงแรมสวนดุสิต เพลส



การบริการ service
การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือ การด าเนินการเพื่อประโยชน์ของ

ผู้อื่น การบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร 
อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เบื้องหลังความส าเร็จของทุกงาน 
มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการต่างๆ 
ตลอดทั้งความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็น จิตบริการ



รูปแบบงานบริการอาหารว่าง Coffee Break

❖การจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม แบบ Counter Break 
ยืนบริการที่จุดบริการ แขกมารับอาหารว่างที่จุดบริการ

❖การจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม แบบ Butler Break 
บริการเสิร์ฟในห้องประชุม ที่มีจ านวนแขก ไม่มากนัก

❖การจัดเลี้ยง Break แบบ Cocktail Break
ตั้งรายขนมไว้ในจุดที่แขกสามารถจะบริการตนเองได้ 
แต่จะมีพนักงานยืนให้บริการที่จุดเครื่องดื่ม



การเลือกรายการอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดบริการ Coffee Break
1.งบประมาณในการจัด
(เพื่อวางแผนจัดสรร งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการในงานประชุม)
2.เลือกเมนูที่ทานง่ายๆและเหมาะสมกับช่วงเวลา
(ทานง่าย ไม่เลอะเทอะ เปรอะเปื้อน มีขนาดพอดีค า อาจจะ1-2ค า ต่อชิ้น การที่เลือกเมนูที่ทานได้ง่ายเกี่ยวข้องกับ
บุคลิกภาพของผู้ทานเองด้วย) 
3.ควรจัดสรรให้พอกับผู้เข้าร่วมประชุม
4.ประเภทของอาหารและสว่นผสม
(เช่น ฮาลาล,มังสวิรัติ,หรือแพ้วัตถุดิบ ถ้าทราบก็ควรจัดสรรและหาเมนูอื่นทดแทน หรือหลีกเลี่ยง)
5.สีสัน รสชาติ กลิ่น
(ถ้ามีบริการขนม 2 ชิ้นต่อที่ ก็ควรจัดเป็น ขนมประเภท คาว และหวาน โดยค านึ่งถึงสีสันตัดกันหรือคละสีจะท าให้ดูหน้าทาน
มากขึ้น นอกจากนี้ รสชาติ และ กลิ่นของประเภทของอาหารว่างก็ควรต้องค านึงถึงเช่นกัน)
6.ช่วงเวลาในการให้บริการ
(จัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับการประชุม และควรจัดเตรียมให้พร้อมบริการ แต่ก็ต้องค านึงถึงคุณภาพของขนมด้วย
เช่น แซนวิช,ขนมปังและอื่นๆ)



อุปกรณ์ประกอบ
1.จานอาหารหลัก Dinner Plate
2.จานสลัด Salad Plate
3.จานเนย Butter Plate
4.ถ้วย Cup
5.จานรอง Saucer

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1.ชามส าหรับใช้การทั่วไป All-Purpose Bow
2.ถ้วยกาแฟขนาดเล็กและจานรอง Demitasse and Saucer
3.ชามและจานรองส าหรับซุปครีม Cream Soup bowl and Plate
4.จานซุป Soup Plate
5.ถ้วยหูและจานรองส าหรับซุปน้ าใส Consommé Cup and Saucer
6.จานก้นลึกขนาดเล็ก Small , Deep Dish

ภาชนะและอุปกรณ์

(แนะน าอุปกรณ์)



วิธีการท าความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์

•เคร่ืองล้างจาน
1.น า้ยาล้างจาน
2.ฆ่าเชือ้
3.เคลือบแห้ง
4.ตู้ เก็บจาน 

#เคร่ืองล้างแก้ว



วิธีการท าความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์
•ด้วยการใช้ผ้าเช็ด

อปุกรณ์ตา่งๆ เช่น ช้อน ส้อม จาน ชาม
อปุกรณ์เคร่ืองแก้ว
และอปุกรณ์อ่ืนท่ีใช้ในงาน เช่น หม้อน า้ร้อน



การถือถาด การเสิร์ฟด้วยถาด การเสิร์ฟด้วยมือ
การใช้ถาดจะท าให้การเสิร์ฟและการถอนจานอาหาร และอุปกรณ์อื่นๆ  

ปลอดภัยง่ายและรวดเร็วกว่าการถือจานซ้อนกันหลายใบท าให้ต้องเดินหลายเที่ยว
การเก็บจานอาหารโดยใช้ถาดไม่ค่อยนิยมหากลูกค้ายังนั่งรับประทานอาหารอยู่ 
แต่จะนิยมวางถาดไว้ขนรถเข็นหรือโต๊ะเก็บอุปกรณ์ 
ซึ่งสามารถถือจานอาหารด้วยมือก่อนแล้วจึงน ามาไว้ในถาดเสิร์ฟ 
ยกเว้น การบริการแบบฟาสฟู๊ดซึ่งใช้ถาดเก็บจานอาหารที่โต๊ะ



การเสิร์ฟอาหารโดยใช้ถาด
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ถาด พนักงานบริการสามารถให้บริการได้รวดเร็ว 
เป็นการประหยัดเวลาและแรงงานได้มาก เนื่องจากสามารถน าอาหารมาจากครัวได้ครั้งละมากๆ 
การเสิร์ฟอาหารโดยใช้ถาด  พนักงานบริการต้องค านึงถึง
1) ถาดที่ใช้ต้องสะอาด
2) จานอาหารที่ใหญ่หรือหนักกว่าวางไว้ตรงกลางถาด จานอาหารเล็กๆ วางอยู่รอบนอก
3) จานอาหารที่วางควรมีจ านวนพอสมควร ไม่น้อยเกินไปจนไหลลื่นหรือมากเกินไปจนตกจากถาด
ขณะน าไปเสิร์ฟ
4) ภาชนะใส่อาหารที่เป็นน้ าควรวางให้สมดุลกัน
5) จานที่ใส่อาหารร้อนและเย็นไม่ควรวางติดกัน
6) ภาชนะที่ใส่อาหารน้ า(ชามแกง)ไม่ควรวางบนจานรองขณะใส่ถาดที่เสิร์ฟ



การเสิร์ฟอาหารโดยใช้ถาด
7) กาที่ใส่ชาหรือกาแฟไม่ควรใส่จนเต็มเพราะอาจหกได้  หันพวยกาเข้าด้านในและอยู่ห่างจากจานอาหาร
8) ไม่วางจานอาหารมากเกินไปจนซ้อนลงไปบนอาหารจานอื่น
9) ถาดอาหารไม่ควรหนักเกินไป
10) ถือถาดด้วยมือซ้าย  เพ่ือใช้มือขวาผลักประตู  และเมื่อถึงโต๊ะเตรียมเสิร์ฟใช้มือขวาจัดเตรียมที่  เพื่อให้มี
ที่ว่างพอที่จะวางถาดลงได้บนโต๊ะเตรียมเสิร์ฟ  
11) การถือถาดให้ถือเหนือศีรษะของลูกค้าที่นั่งอยู่และไม่บังผู้ถือถาด  ใช้มือซ้ายยกถาดสูงเสมอไหล่  ห่างจาก
ผม  และใช้มือขวาช่วยยึดตรงมุมฉาก
12) ควรฝึกหัดถือถาดให้ถูกวิธี  การถือถาดไม่ถูกวิธี  จะท าให้เมื่อยกล้ามเน้ือหลังและไหล่
13) ไม่ควรวางถาดลงบนโต๊ะลูกค้า แต่ควรวางละบนโต๊ะเตรียมเสิร์ฟ และเสิร์ฟอาหารจากที่นั้น
14) ขณะเดินกลับ เก็บภาชนะหรือสิ่งของที่ไม่ต้องการกลับไปด้วย เพื่อประหยัดการเดินทางหลายเที่ยว



การเก็บจานอาหารที่รับประทานแล้วโดยใช้ถาด
1) วางจานใหญ่ลงกลางถาด โดยซ้อนจานเล็กไว้บนจานใหญ่
2) หยิบเครื่องมือในการรับประทาน ได้แก่ มีด ส้อม  ช้อน  วางไว้ข้างถาดโดยให้  ส่วนด้ามอยู่
ทางด้านเดียวกันหมด เพื่อป้องกันมิให้มือเปื้อนและง่ายต่อการส่งไปช าระล้าง
3) แก้วน้ าและถ้วยกาแฟการวางในถาดคนละข้างกับช้อนส้อม หยิบหูถ้วยกาแฟและวางซ้อนกันลงใน
ถาด แต่แก้วน้ าควรหยิบที่ก้นหรือก้านแก้ว และไม่ควรซ้อนกัน เพราะแก้วอาจติดกันและอาจแตกได้
4) วางจานอื่น ๆ  ลงในที่ว่างที่เหลือในถาด  โดยให้อยู่ในลักษณะที่สมดุลกัน
5) ม้วนที่รองจานที่เป็นกระดาษและใส่ลงในแก้วน้ า
6) ม้วนกระดาษอื่น (ถ้ามี) วางบนจานที่ซ้อนไว้
7) การถือถาดให้ใช้วิธีเดียวกับการน ามาเสิร์ฟ
8) น าถาดไปยังที่ชะล้าง
9) เมื่อกับออกมาจากครัว ควรน าภาชนะสิ่งของที่ต้องใช้ในครัวออกมาด้วย



Service Gear จะหมายถึง
การใช้ช้อนเสิร์ฟและส้อมเสิร์ฟ
ในการตักหรือคีบอาหารให้ลูกค้า
หรือในการปรุงอาหารต่อหน้าลูกค้า 
คือใช้แทนคีมคีบอาหารนั่นเอง



ตัวอย่างการบริการรูปแบบประชุม

บริการเสิร์ฟเบรคประทานก่อน

จากนั้นบริการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ทางขวามือประทาน
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