5 เครื่ องมือดี ๆ ที่สร้ างสรรค์ บริการที่น่าประทับใจในองค์ กร
บทความโดย : อาจารย์ทวีวรรรณ กมลบุตร
อดีต Senior Manager ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)
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การพัฒนาบริ การสาหรับองค์กร มักถูกจัดอยู่ในกลยุทธ์ ที่ใช้ แข่งขันในกลุ่มธุรกิจ เพราะความแตกต่างในด้ าน
บริ การที่โดดเด่น ทังกาออกแบบบริ
้
การ ขันตอนการส่
้
งมอบบริ การ คุณภาพบริ การ การพัฒนาบริ การ เพื่อพร้ อมส่งมอบ
บริ การที่เหนือความคาดหมาย รวมถึงความพร้ อมและความตังใจที
้ ่จะส่งมอบบริ การของพนักงาน สิ่งเหล่านี ้ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบกันได้ ง่าย ๆ
คาถามที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ ก็คือ..แล้ วควรทาอย่างไร ด้ วยวิธีการใด ที่จะสามารถออกแบบและทาให้ บริ การทุกจุด
สัมผัสเกิดความน่าประทับใจ ทาให้ ลกู ค้ าอยากกลับมาใช้ บริ การ อยากซื ้อซ ้า อยากบอกต่อด้ านดีให้ กบั ธุรกิจขององค์กร
ผู้เขียนมีเครื่ องมือดี ๆ มาแบ่งปั นเป็ นความรู้ และประสบการณ์ ที่มนั่ ใจว่าเป็ นประโยชน์กบั องค์กรธุรกิจนัน่ คือ 5
Tools for Service Excellence หรื อเรี ยกง่าย ๆ ก็คือ 5 เครื่ องมือสร้ างสรรค์งานบริ การให้ น่าประทับใจ มีอะไรบ้ างมารู้ จกั
กันได้ เลยค่ะ
1. สร้ างและพัฒนาวิธีคดิ ให้ พนักงานด้ วย EQ & Positive Thinking
2. ออกแบบและทา Service Design
3. ออกแบบและทาService Quality
4. ออกแบบและทา Service Improvement
5. ออกแบบและทา Service Communication
กังวลว่าหน้ ากระดาษจะไม่พอซะแล้ ว... อย่างไรก็ตามขอแบ่งปันมุมมองดี ๆ บนเนื ้อที่ที่จากัดนี ้ให้ มากที่สดุ เพื่อ
ช่วยให้ ผ้ อู า่ นได้ เห็นมุมมอง เห็นทิศทางในการพัฒนาบริการให้ ยอดเยี่ยม เพราะปั จจัยสาคัญอยูท่ พี่ นักงานทุกคนต้ อง
ร่วมมือกันจึงจะได้ ผลลัพธ์ที่มีคณ
ุ ค่าเกิดขึ ้นได้ อย่างงดงาม เรามาเรี ยนรู้ 5เครื่ องมือสร้ างสรรค์งานบริ การให้ นา่ ประทับใจ
กันทีละเครื่ องมือกันเลยนะคะ

1.

สร้ างและพัฒนาวิธีคิดให้ พนักงานด้ วย EQ & Positive Thinking
ขันตอนแรกของการพั
้
ฒนาบริ การให้ ยอดเยีย่ มได้ นนั ้ เราต้ องเข้ าใจชัดเจนว่าผู้สง่ มอบบริ การที่สามารถสร้ างความ

ประทับใจได้ นนเป็
ั ้ นพนักงานทุกคนในองค์กร จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งที่เราจาเป็ นต้ องสร้ างและพัฒนาวิธีคิด โดยเฉพาะ
วิธีคิดดี ๆ ด้ านบวก
การมีวิธีคิดที่เป็ น Positive Thinking จะช่วยทาให้ เราสามารถมองปั ญหาเป็ นโอกาส มองอุปสรรคเป็ นความท้ า
ทาย มองการทางานในองค์กรเป็ นการฝึ กทักษะ ความสามารถเป็ นมหาวิทยาลัยชีวิตที่พนักงานสอบผ่านด้ วยการสร้ าง
ผลงานที่ยอดเยี่ยมและได้ ทกั ษะดี ๆ ติดตัวพนักงานไป
ขันตอนถั
้
ดไปเป็ นเรื่ อง EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางด้ านอารมณ์ พนักงานที่ ต้องรับปั ญหาลูกค้ า
ต้ องบริ การลูกค้ า มักจะกดดันจากการที่ต้องพยายามรับอารมณ์ของลูกค้ าให้ ได้ หรื อบางครัง้ ต้ องฝื นเก็บความรู้ สกึ น้ อยใจ
หรื อเสียใจ หมดกาลังใจเอาไว้ ซึ่งหากไม่มีวิธีการจัดการดูแลพนักงานจะเครี ยดโดยไม่ร้ ู ตัว และหากวันหนึ่งไม่สามารถ
ระงับอารมณ์โกรธได้ แล้ วก็จะเกิดปั ญหา อาจจะระเบิดอารมณ์ออกมาใส่เพื่อนพนักงาน หรื ออาจจะเป็ นลูกค้ า ทังนี
้ ้ต้ องมี
วิธีการหรื อกิจกรรมที่จะช่วยให้ พนักงานมีวิธีผ่อนคลาย สามารถระบายและเติมน ้าหวานให้ อารมณ์ สามารถยิ ้มและมี
ความสุขกับชีวิตได้ ทกุ ๆ วัน
2.

ออกแบบและทา Service Design
การออกแบบและทา Service Design (SD) หมายถึง การที่เราต้ องการออกแบบบริ การของเราให้ อยู่ในรู ปแบบที่

เป็ นกลยุทธ์ และสามารถรองรั บความต้ องการของลูกค้ าที่แตกต่างและหลากหลาย ที่สาคัญต้ องสามารถสร้ างความ
ประทับใจให้ ลกู ค้ าได้ อย่างต่อเนื่อง ทังในเรื
้ ่ องกาหนดมาตรฐานบริ การวิธีการสื่ อสารกับลูกค้ า สาหรับส่วนงานต่าง ๆ มี
วินยั และเข้ าใจบทบาทของตัวเองที่มีสว่ นส่งมอบบริ การที่นา่ ประทับใจให้ ลกู ค้ าร่วมกัน เช่น เราต้ องการออกแบบให้ มี Call
Center เพื่อบริ การลูกค้ าตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน หรื อเราต้ องการให้ มีการให้ บริ การ Call Center วันจันทร์ - วันศุกร์ ตังแต่
้
7.00 - 19.00 น.ซึง่ ก็แล้ วแต่ธุรกิจนัน้ ๆ ที่เห็นความจาเป็ นในการลงทุน และออกแบบบริ การเพื่อให้ เหมาะกับความต้ องการ
ของลูก ค้ า และโอกาสในการขยายธุ รกิ จ ในอนาคตด้ ว ย โดยในรายละเอี ยดของการทา Service Designเราจะท า
Customer Life Cycle เพื่อออกแบบบริ การทุกจุดสัมผัส และสร้ างเป็ นกลยุทธ์ ที่เรี ยกว่า CEM (Customer Experience
Management)
3.

ออกแบบและทา Service Quality
เมื่อองค์กรได้ ออกแบบและทา Service Design เป็ นภาพชัดเจนแล้ ว ได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ งจัง สิง่ ที่ต้องทา ถัดมาคือ

การเข้ าไปตรวจสอบคุณภาพบริ การที่ได้ ออกแบบไว้ เป็ นการทา Service Quality (SQ) ซึง่ เราสามารถทาได้ ด้วยทีมภายใน
องค์กร เช่น โทรเข้ า Call Center ขององค์กร และช่วยลองทดสอบโดยการเป็ นลูกค้ าขอข้ อมูล หรื อทากรณีศึกษา SQ ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น

• โทรเข้ า Call Center เพื่อสอบถามข้ อมูลสินค้ าและบริ การ เพื่อฟั งน ้าเสียง การตอบรับ การให้ ข้อมูล
• โทรเข้ า Call Center เพื่อแจ้ งปั ญหาและคอยฟังวิธีการให้ คาปรึกษา แก้ ไข ติดตาม หรื อการประสานงาน
ของเจ้ าหน้ าที่ เพื่อเป็ นการทดสอบคุณภาพบริ การ
• โทรเข้ า Call Center เพื่อร้ องเรี ยนบริ การ แจ้ งปั ญหา เพื่อให้ พนักงานลองรับสถานการณ์ยาก ๆ
• ในกรณีตา่ ง ๆ เพื่อฝึ กให้ สามารถจัดการกับปั ญหาลูกค้ าในสถานการณ์จริง ๆ ได้ อย่างมืออาชีพ
4.

ออกแบบและทา Service Improvement
การสร้ างสรรค์บริ การให้ นา่ ประทับใจ หรื อที่เรี ยกว่าเหนือความคาดหวังของลูกค้ านัน้ ต้ องมีการพัฒนา และหาทาง

ปรับปรุงอยูเ่ สมอ เพราะความต้ องการของลูกค้ าไม่หยุดนิ่ง เพิ่มขึ ้น และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนันบริ
้ การแบบเดิม ๆ
อาจจะไม่เพียงพอสาหรับลูกค้ าในยุคปั จจุบนั จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาปรับปรุ ง หาจุดอ่อน และรอยต่อของบริ การที่จะ
สามารถสร้ างมุมมองใหม่ และโดดเด่นในสายตาของลูกค้ าเสมอ ทาให้ ลกู ค้ ามีการรับรู้ เสมอว่า เมื่อใช้ บริ การขององค์กร
จะมีการพัฒนาต่อไปม่หยุดนิ่ง เพราะเรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริ การที่เหนือความคาดหวังให้ ลกู ค้ าเสมอ วิธีคิดและทา
ServiceImprovement คือ การตังค
้ าถามง่าย ๆ 3 ข้ อ
• วันนี ้บริ การของเรามีอะไรที่สร้ างความประทับใจให้ ลกู ค้ าบ้ าง
• วันนี ้บริ การของเรามีอะไรที่เป็ นปัญหาใหญ่ ๆ ที่ทาให้ ลกู ค้ าร้ องเรียนบ้ าง
• เราจะพัฒนาบริ การที่ประทับใจในวันนี ้ให้ ดยี ิ่งขึ ้น เราจะลดปั ญหาและสร้ างสรรค์บริ การใหม่ ๆได้ อย่างไรบ้ าง
เมื่อได้ ตงั ้ คาถาม และหาคาตอบได้ แล้ ว สิ่งที่เราจะทาถัดไปคือ นาคาตอบเหล่านันมาท
้
าจริ ง ๆ จัง ๆพื่ อทา
ให้ บริ การใหม่ ๆ ที่แตกต่าง และสร้ างความเปลีย่ นแปลงเกิดขึ ้นให้ ลกู ค้ าได้ สมั ผัสเสมอ
5.

ออกแบบและทา Service Communication
การทางานบริ การ การสื่อสารกับลูกค้ าเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะเราต้ องสื่อสารผ่านพนักงานและสื่อสาร ผ่านสื่อ

สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละด้ านมีจุดแข็งและศักยภาพที่แตกต่างกัน และกุญแจหลักที่จะทาให้ ลกู ค้ าติดหนึบ
นันอยู
้ ่ที่พนักงานทุกคน ประสาทสัมผัสใด ๆ ก็ไม่สาคัญและมีพลังเท่ากับประสาทสัมผัสทางใจที่เล่นกับความรู้ สึกของ
ลูกค้ า เพราะความรู้สกึ นันถ้
้ าเป็ นด้ านบวก จะทาให้ ลกู ค้ าจดจา และยิ ้มรั บกับประสบการณ์ดี ๆ ได้ ยาวนาน และแน่นอนว่า
หากลูกค้ าได้ รับความรู้สกึ ด้ านลบ ก็จะจดจาและบอกต่ออีกหลายสิบคน
การทา Service Communication เป็ นการสื่อสารด้ านบวก ที่ควรพัฒนาและเสริ มทักษะด้ านนี ้ให้ เกิดขึ ้นกับ
พนักงานทุกคน ที่พดู ภาษาดอกไม้ พูดด้ านบวก ระมัดระวังความรู้สกึ ของลูกค้ า รู้วา่ สิง่ ใดควรพูดและไม่ควรพูด
และที่สาคัญการสื่อสารไม่ใช่เพียงการใช้ ภาษาพูดเท่านัน้ ภาษากาย ท่าทาง สายตา ใบหน้ า รอยยิม้ กิ ริยา
ท่าทางที่กระตือรื อร้ น เอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ แสดงถึงความเป็ นมิตรก็เป็ นการสื่อสารที่ลกู ค้ าต้ องการอยู่เสมอ แต่น่า
เสียดายที่พนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้ นกึ ถึงเรื่ องนี ้ มองการทางานด้ านบริ การเป็ นเพียงหน้ าที่ของงาน แต่หากเราได้ มีมมุ มอง

ใหม่ที่จะช่วยสร้ างสรรค์งานบริ การ มาร่ วมสร้ างผลงานดี ๆมาร่ วมสร้ างประวัติศาสตร์ งานบริ การให้ องค์กร สิ่งที่พนักงาน
จะได้ รับมีคา่ มหาศาลมากกว่าเงินเดือนหรื อค่าตอบแทนใด ๆ นัน่ คือ ทักษะและประสบการณ์ที่เราไม่สามารถหาซื ้อได้ ใน
ท้ องตลาด แต่เราสามารถหาได้ รับได้ ด้ วยการเปิ ดใจรับ มองด้ านบวกของงานบริ การและมุ่งมัน่ ส่งมอบบริ การ ด้ วยใจให้
ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง แล้ ววันหนึง่ พนักงานทุกคนจะได้ ร้ ูวา่ บริ การอยู่รอบ ๆ ตัวเรา
หากคุณได้ เรียนรู้และนามาประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจาวันได้ ดี คุณก็จะประสบความสาเร็ จทังในเรื
้ ่ องงานและชีวติ
ได้ อย่างมหัศจรรย์
ด้ วยความปรารถนาดีคะ่ ...

