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การบริ การเชิงรุก หรื อ Proactive Service เป็ นการแสดงออกถึงความต้ องการและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ
ลูกค้ าก่อน โดยไม่จาเป็ นต้ องรอให้ ลกู ค้ าร้ องขอ พบว่าบุคคลที่มีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าวย่อมเป็ นผู้ให้ บริ การที่ลกู ค้ ามีความ
ประทับใจ เกิดความรู้สกึ ชอบและพอใจในตัวผู้ให้ บริ การคนนัน้
พบว่ามีหลายต่อหลายคน อาจจะไม่เ ห็นความจาเป็ นหรื อความสาคัญของการให้ บริ การเชิงรุกคิดเพียงแต่วา่ อยู่
เฉย ๆ ก็ดีอยู่แล้ ว ทาไมต้ องหาเรื่ องใส่ตวั เองด้ วย แค่งานที่จะต้ องรับผิดชอบอยู่ตอนนี ้ก็จะทากันไม่ไหวอยู่แล้ ว การที่จะ
เสนอตัวให้ บริ การลูกค้ าก่อน ก็เท่ากับว่าเป็ นการหางานเพิ่มให้ กบั ตนเอง การปฏิบั ติตนที่ดีที่สดุ ก็คือ นิ่งเงียบ ทาเป็ นทอง
ไม่ร้ ูร้อน หรื อไม่ร้ ูไม่ชี ้ไป รอให้ ลกู ค้ าเสนอขอให้ ตนเองเข้ าไปช่วยเหลือจะดีกว่า "จะหาเรื่ องไปทาไมกัน อยู่ดีไม่วา่ ดี" เพียง
แค่เรามีพฤติกรรมตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าตามที่ต้องการก็ดีถมไปแล้ ว
ทังนี
้ ก้ ารมีพฤติกรรมให้ บ ริ การตามความต้ องการของลูกค้ า หรื อมีพฤติกรรมแบบเชิงรับ ที่เรี ยกว่า Reactive
Service นันมี
้ ความสาคัญ และถื อว่าเป็ นพืน้ ฐานหรื อรากฐานที่สาคัญ ที่ผ้ ใู ห้ บริ การจะต้ องมีพบว่าคนบางคนแค่แสดง
พฤติกรรมแบบ Reactive Service ยังไม่มีเลย เวลาลูกค้ าขอความร่ วมมือหรื อความช่วยเหลือ จะบอกปั ดหรื อปฏิเสธ
ตลอด คิดแต่เพียงว่าทาไม่ได้ ไว้ ก่อนเป็ นดีที่สดุ
ดังนันการให้
้
บริ การแก่ลกู ค้ าเชิงรับจึงเป็ นความสามารถขันเริ
้ ่ มต้ นที่ผ้ ใู ห้ บริ การควรจะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ให้ มีขึ ้น แต่พบว่าพฤติกรรมดังกล่าวยังไม่ได้ ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจเท่าที่ควรการแสดงพฤติกรรมเชิงรุกต่างหากที่
จะสร้ างแบรนด์หรื อจุดขายให้ กบั ตนเอง ทาให้ ลกู ค้ าจาเราได้ ตลอดไป เพราะจุดเด่นที่แตกต่างที่คอยเตือนใจลูกค้ าคิดถึง
และอยากจะใช้ บริ การของคุณต่อไป
แล้ วทำอย่ ำงไรที่จะทำให้ เกิดกำรให้ บริ กำรเชิงรุ ก : การพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ที่มีหวั ใจของการบริ การเชิงรุ ก
นันท
้ าได้ ง่ายมากค่ะ ขอให้ เริ่ มต้ นพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถ หรื อ Competencyดังต่อไปนี ้
Youngblood = การสร้ างตนเองให้ เป็ นคนรุ่นใหม่เสมอ
Observation = การสังเกต สอดส่องดูแลลูกค้ า
Unique = การสร้ างแบรนด์ให้ ตนเอง ด้ วยจุดที่แตกต่าง
Response = การโต้ ตอบลูกค้ าให้ เร็ ว ไว ชัดเจน

Smile = การยิ ้มแย้ มแจ่มใส สร้ างความเป็ นกันเอง
Youngblood: การสร้ างตนเองให้ เป็ นคนรุ่ นใหม่ เสมอ
คาว่า “คนรุ่ นใหม่” ในที่นี ้จะหมายถึง คนที่พฒ
ั นาตนเองอยูต่ ลอดเวลา อายุไม่จากัดความรู้ เป็ นคนที่ ทันโลก ทัน
เหตุทนั เหตุการณ์ มีความพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงและรับรู้ สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอบุคคลเหล่านี ้ จะไม่ต่อต้ านหรื อปฏิเสธการ
ปรับเปลี่ยนต่าง ๆ จนกว่าจะได้ ลอง ได้ พิสจู น์ว่าการเปลี่ยนแปลงนัน้ สร้ างข้ อดี และข้ อเสียอย่างไรให้ กบั ตนเองบ้ าง การ
เป็ นคนรุ่ น ใหม่นั่น สิ่ง สาคัญ ต้ อ งเปิ ดใจให้ ก ว้ าง ยอมรั บ ฟั งในเรื่ อ งราวต่าง ๆ ที่ อ าจจะไม่ต รงกับ ความคิ ด เห็ น หรื อ
ประสบการณ์ ในอดีตที่ได้ สงั่ สมมา พวกเขาเหล่านัน้ จะเป็ นนักแสวงหา หาวิธีการต่าง ๆ นา ๆ เพื่อปรับปรุ ง และพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังนันหากคุ
้
ณอยากจะให้ ลกู ค้ าประทับใจตนเองเสมอ คุณควรจะพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ตัวคุณเองก่อน ต้ องกล้ าและพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองอยูต่ ลอดเวลา จะเห็นได้ วา่ บุคลิกของ คนกลุม่ นี ้จะเป็ นพวกที่มี
ความกระตือรื อร้ น พร้ อมที่จะแสวงหาข้ อมูล ป้อนกลับหรื อ Feedbackจากลูกค้ าถึงจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุ งและหากคุณ
อยากจะให้ ลูก ค้ าพอใจในตัวคุณ เอง ลุย เลยค่ะ มุ่งมั่นที่จะพัฒ นาความรู้ และความสามารถของตนเองให้ ทันกับ การ
เปลีย่ นแปลงของโลกที่เรา ไม่สามารถคาดเดาได้ เลยว่าต่อไปจะมีการปรับเปลีย่ นอะไรอีก
Observation: การสังเกต สอดส่ องดูแลลูกค้ า
คุณสมบัติหนึง่ ที่จะสามารถสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าอย่างแน่นอน คือเป็ นคนช่างสังเกต การสังเกตจะส่งผล
ให้ เกิดพฤติกรรมในสองลักษณะคือ 1) คาดเดาว่าลูกค้ าต้ องการหรื อคาดหวังอย่างไร และ 2)ไม่คาดเดาความต้ องการของ
ลูกค้ า แต่เข้ าไปหาลูกค้ าเพื่อสอบถามความต้ องการของลูกค้ าตรงๆพบว่าพฤติกรรมแบบที่หนึง่ ย่อมดีกว่าพฤติกรรมแบบที่
สองอย่างแน่นอน ทังนี
้ ้การคาดเดาจะต้ องอยูบ่ นสมมติฐานความเป็ นไปได้ โดยมาจากประสบการณ์ที่มีตอ่ ลูกค้ ารายนัน้ ๆ
ซึ่งลูกค้ าเองไม่จาเป็ นต้ องพูดหรื อบอกกล่าวมากนัก สาหรับพฤติกรรมแบบที่สองจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อไม่แน่ใจถึงความ
ต้ องการของลูกค้ า และเพื่อให้ เกิดความแน่นอนจึงเข้ าไปหาลูกค้ าเพื่อขอข้ อมูลจากลูกค้ า ซึ่งก็ไม่ผิด ดีเสียอีกที่ลกู ค้ าไม่
ต้ องเข้ ามาแจ้ งถึงความต้ องการของตนเอง ดังนันผู
้ ้ ที่มีความปรารถนาที่จะให้ บริ การแก่ลกู ค้ าในเชิงรุ ก คุณเองต้ องรู้ จัก
สังเกตและเอาใจใส่ลกู ค้ า และการสังเกตมีสว่ นอย่างมากในการเพิ่มหรื อลดจานวนลูกค้ าที่มาใช้ บริ การจากตัวคุณเอง
Unique: การสร้ างแบรนด์ ให้ ตนเอง ด้ วยข้ อแตกต่ าง
จุดขายที่ดีที่สดุ ก็คือ การสร้ างความแตกต่างที่เป็ นลักษณะเฉพาะของตัวคุณเอง เป็ นจุดขายที่ไม่ มีใครสามารถ
ลอกเลียนแบบ (Copy) ไปได้ แล้ วคุณมีจดุ ขายเช่นนันหรื
้ อไม่ บุคคลที่สามารถสร้ างแบรนด์ให้ ตนเองด้ วยจุดที่แตกต่างนัน้
ย่อมพบกับความมัน่ คงปลอดภัยในหน้ าที่การงานมากกว่า เพราะย่อมเป็ นที่ต้องการและปรารถนาของลูกค้ ามากกว่า
บุคคลที่ไม่มีจดุ ขายของตนเองเลย พบว่าการสร้ างจุดขายนัน้
ไม่ยากเลย ตัวคุณ เองจะต้ องถามตนเองก่อนเสมอว่า คุณ มีความสามารถอะไรบ้ าง ชอบทาหรื อสนใจอะไรบ้ าง ซึ่งจะ
เรี ยกว่าเป็ นจุดแข็ง (Strength) ที่โดดเด่น โดยที่คณ
ุ สามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองจากความสามารถที่เป็ นจุดแข็งที่มี

อยู่ ทัง้ นี จ้ ุด ขายของตัว คุณ เองอาจจะเป็ นเรื่ อ งง่ าย ๆ ที่ มี ค นพูด หรื อ กล่าวถึ ง เช่ น ถ้ าพูด ถึ งคุณ สมรั ก เค้ า เป็ นคนที่
ประสานงานเก่ง พอให้ ประสานงานทีไร ไม่เคยมีปัญหาเลย งานทุกอย่างเป็ นไปอย่างเรี ยบร้ อย ดังนันจุ
้ ดขายของคุณสมรัก
ก็คือ ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
Response: การโต้ ตอบลูกค้ าให้ เร็ว ไว ชัดเจน
ในยุคสมัยนี ้มีการกล่าวถึงกันมากถึงหลักคิดเรื่ อง Speed หรื อความรวดเร็ ว ว่องไว การตอบสนองต่อลูกค้ าด้ วย
ข้ อมูลที่รวดเร็ ว ครบถ้ วน ชัดเจน รวมไปถึงการติดต่อประสานงาน การให้ ความร่ วมมือการให้ ความช่วยเหลือด้ วยความ
รวดเร็ ว ย่อมทาให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจอย่างแน่นอน และยังพบว่าในหลาย ๆ สถานการณ์ การตอบสนองต่อลูกค้ า
ด้ วยความรวดเร็ วจะตามมาหลังจากที่คณ
ุ สังเกตพฤติกรรมของลูกค้ า เมื่อคุณรับรู้ถึงความต้ องการของลูกค้ า สามัญสานึก
จะเป็ นตัวกระตุ้นให้ มีการแสดงพฤติกรรมตอบกลับลูกค้ าไปด้ วยความว่องไว พวกเขาจะไม่รอช้ าให้ ลกู ค้ าถามถึงก่อนเลย
และหากพวกเขาไม่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้ าในขณะนันได้
้ อย่างน้ อย ๆ ต้ องมีการแจ้ งความคืบหน้ าหรื อ
ปั ญหาและอุปสรรคที่พบเจออันเป็ นเหตุให้ งานที่ต้องนาส่งมอบให้ ลกู ค้ าล่าช้ าพบว่าความฉับไว ความรวดเร็ วเป็ นกลยุทธ์
หนึง่ ของการบริ การเชิงรุกที่จะทาให้ ลกู ค้ า ประทับใจได้
Smile: การยิม้ แย้ มแจ่ มใส สร้ างความเป็ นกันเอง
หากคุณเจอพนักงานขาย เจอหัวหน้ างาน เจอลูกน้ อง เจอเพื่อนร่ วมงาน หรื อใครก็ตามแต่ที่ชอบทาสีหน้ าบึ่งตึง
หน้ านิ่วคิ ้วขมวด วัน ๆ แทบจะไม่เคยเห็นรอยยิ ้มและเสียงหัวเราะเลย และยิ่งเวลาไปขอความช่วยเหลือหรื อขอความ
ร่ วมมือใด ๆ มักจะแสดงสีหน้ าเบื่อหน่าย ไม่พอใจอยู่ตลอดเวลา คุณจะรู้ สึกอย่างไรกับคนที่แสดงพฤติกรรมเช่นที่ว่านี ้
คุณคงอยากจะถอยหนี ไม่อยากติดต่อ หรื อถ้ าจะให้ ติดต่อพูดคุยด้ วยก็คงจะทาเท่าที่จาเป็ น พบว่าบุคคลเหล่านี ้มีน้ อยคน
นักที่จะประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงาน และหากคุณอยากจะมีหน้ าที่การงานที่มนั่ คงปลอดภัยมีคนรักพร้ อมที่จะให้
ความช่วยเหลือและให้ ความร่วมมือ “การมีมนุษยสัมพันธ์ ” จะเป็ นเสมือนสะพานเชื่อมความเข้ าใจอันดีระหว่างผู้ให้ บริ การ
และผู้รับบริ การ การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีให้ เกิดขึ ้นไม่ใช่เรื่ องยากนัก ขึ ้นอยูก่ บั พฤติกรรมของตัวคุณเอง สิง่ สาคัญที่จาเป็ น
จะต้ องมีก็คือ การสร้ างความเป็ นกันเอง การยิ ้มแย้ มแจ่มใสกับลูกค้ า เพียงเท่านี ้คุณจะเป็ นที่รักและทีชื่นชอบของลูกค้ า
ของคุณเอง
การสร้ างความได้ เปรี ยบให้ เกิดขึ ้นโดยสร้ างตนเองให้ เป็ นที่ต้องการของผู้อื่นนัน้ กลยุทธ์หนึง่ เพื่อนาไปสูก่ ารครอง
ใจลูกค้ านัน่ ก็คือ การให้ บริ การเชิงรุก ด้ วยการมองไปข้ างหน้ า มองไปถึงแก่นหรื อใจของลูกค้ า และพฤติกรรมที่จะตามมาก็
คือการสร้ างพลังขับเคลื่อนให้ กับตนเองด้ วยการหา|วิธีการต่าง ๆ ที่จะให้ ลกู ค้ าพึงพอใจมากที่สุด และด้ วยวิธีการง่าย ๆ
ตามหลักของ “Y-O-U-R-S” ที่จะทาให้ คณ
ุ แสดงพฤติกรรมการบริ การเชิงรุกที่สามารถสร้ างให้ เกิดขึ ้นมาได้

