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ไม่ว่าอาชีพใด ๆ ก็ตาม ทุกอาชีพย่อมต้ องพบเจอกับ “ ลูกค้ า ” ที่มาใช้ บริ การ ต่างกันตรงที่ว่าจะเป็ นลูกค้ า
ภายใน (บุคคลที่อยูใ่ นหน่วยงานหรื อองค์การเดียวกัน) หรื อลูกค้ าภายนอก (บุคคลที่อยู่ภายนอกหน่วยงานหรื อองค์การ)
เช่น ลูกค้ าของฝ่ ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ ายบุคคล คือผู้ใช้ บริ การ (User) ที่อยู่ภายในองค์การเดียวกัน แต่สาหรับลูกค้ าของฝ่ าย
ขายนันมั
้ กจะเป็ นลูกค้ าจากภายนอกที่มาซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การ
เมื่อลูกค้ ามาติดต่อกับคุณ คุณจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรกับลูกค้ าของคุณเอง บางคนไม่สนใจหรื อใส่ใจเมื่อ
ลูกค้ ามาติดต่อด้ วย ปล่อยให้ ลกู ค้ ายืนรอโดยไม่มีการสอบถามหรื ออาสาให้ ความช่วยเหลือ บางคนไม่ร้ ู ว่าโกรธใครมาจาก
ไหนจนทาให้ ต้องระบายอารมณ์ กบั ลูกค้ าของตนโดยการพูดจาแบบมะนาวไม่มีน ้า ทาสีหน้ าราคาญเมื่อลูกค้ าสอบถาม
ข้ อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นพฤติกรรมทางด้ านลบ ( Negative Behavior) ที่แสดงต่อลูกค้ า แต่ในทางตรงกันข้ ามบางคนจะมี
พฤติกรรมทางด้ านบวก ( Positive Behavior) โดยการพูดจาไพเราะสุภาพ และอาสาช่วยเหลือลูกค้ าต่าง ๆ นาๆ
การแสดงพฤติกรรมต่อลูกค้ านันจะเกิ
้
ดขึ ้นจากการมี “ จิตสานึกของการให้ บริ การ ( Service Mind) ” ซึ่งเป็ นการ
แสดงออกถึงความตระหนักและเข้ าใจในบทบาทและความรับผิดชอบที่ต้องตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า (
ภายในและภายนอกองค์กร ) รวมทังการแสดงออกที
้
่จะช่วยเหลือ และให้ ความร่ วมมือแก่ลกู ค้ า ทังนี
้ ้จิตสานึกของการ
ให้ บริ ก ารนัน้ จะเป็ น ความสามารถ ( Competency) อย่า งหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะเป็ น ความสามารถหลัก ( Core
Competency) ที่อ งค์ ก ารคาดหวัง ให้ พ นักงานทุกคน ทุกระดับต าแหน่ง งานมีความสามารถด้ านนีเ้ หมือนกัน และ
ความสามารถด้ าน “ จิตสานึกของการให้ บริ การ ” ได้ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ใช้ ในการวัดหรื อประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยจะ
เป็ นแบ่งเป็ นพฤติกรรมตามระดับที่แตกต่างกัน ดังนี ้

ระดับ
1
(ต่ากว่ามาตรฐานที่
กาหนดอย่างมาก)

ลักษณะพฤติกรรม
„ ทาภารกิจส่วนตัวก่อนเสมอ โดยให้ ลกู ค้ ารอการให้ บริการจากตนเอง
„ ไม่รับฟังข้ อร้ องเรียนต่าง ๆ ในการให้ บริการของตนเองจากลูกค้ า
„ แสดงกิริยาท่าทาง และน ้าเสียงไม่พอใจบ่อยครัง้ เมื่อลูกค้ าซักถามข้ อมูลในรายละเอียด

2
(ต่ากว่ามาตรฐาน ที่
กาหนด)

„ ช่วยเหลือลูกค้ าตามความจาเป็ น หรือเท่าที่มีการร้ องขอ
„ ให้ ข้อมูล หรือตอบข้ อซักถามต่าง ๆ แก่ลกู ค้ าได้ ไม่ละเอียด
„ แสดงกิริยาท่าทาง และน ้าเสียงไม่พอใจเป็ นบางครัง้ เมื่อลูกค้ าซักถามข้ อมูลในรายละเอียด

3

„ ยิ ้มแย้ มแจ่มใสในการให้ ข้อมูล หรือตอบข้ อซักถามต่าง ๆ แก่ลกู ค้ า

(ตามมาตรฐาน ที่
กาหนด)

„ ให้ ข้อมูล หรือตอบข้ อซักถามต่าง ๆ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน
„ รับฟัง หาสาเหตุและแนวทางแก้ ไขข้ อร้ องเรียนต่าง ๆ ในการให้ บริการของตนเองจากลูกค้ า

4
(สูง/เกินกว่า
มาตรฐานที่กาหนด)
5
(สูง/เกินกว่า

„ ควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพได้ อย่างเหมาะสม เมื่อลูกค้ าแสดงกิริยาท่าทางและน ้าเสียงไม่พอใจ
„ ให้ คาแนะนาแก่ลกู ค้ าถึงบุคคล หรือสถานที่ที่ควรติดต่อ หากตนเองไม่สามารถให้ บริการหรือให้ ข้อมูลใด ๆ
„ พัฒนาและปรับปรุงตนเองเสมอในการให้ บริการแก่ลกู ค้ า
„ เสนอที่จะให้ ความช่วยเหลือแก่ลกู ค้ าก่อนเสมอ
„ เป็ นตัวแทนของหน่วยงาน / องค์กรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดหลักปฏิบตั ิในการให้ บริการแก่
ลูกค้ า

มาตรฐานที่กาหนดอย่าง
มาก)
„ สอนและให้ คาแนะนาแก่สมาชิกภายในและภายนอกทีมในการควบคุมและแสดงกิริยาท่าทาง และน ้าเสียงที่
เหมาะสมเมื่อเผชิญกับลูกค้ าในรูปแบบต่าง ๆ

การปรับพฤติกรรมเพื่อให้ เกิดจิตสานึกในการให้ บริ การนันไม่
้ ใช่เรื่องยาก แต่อาจต้ องใช้ ระยะเวลาและการ
ปรับตัวสาหรับคนบางคนที่ไม่เคยสร้ างให้ เกิดขึ ้นโดยการใช้ หลักหรื อเทคนิคของ S-M-I-L-E ดังต่อไปนี ้

Stress Tolerance – คุณต้ องมีความอดทน อดกลันเมื
้ ่อเผชิญกับสภาวะความเครี ยดที่เกิดขึ ้นไม่ว่าจะมาจาก
หัวหน้ างานของคุณ เพื่อนร่วมงาน ลูกน้ อง ลักษณะงาน หรื อลูกค้ า เช่น หากคุณไม่พอใจที่หวั หน้ างานพูดจาไม่ร้ ู เรื่ องเวลา
มอบหมายงาน ซึง่ ความโกรธหรื อความไม่พอใจเหล่านี ้เองที่คณ
ุ ควรเก็บความรู้สกึ นี ้ไว้ โดยไม่ ควรระบายอารมณ์กบั ลูกค้ า
เมื่อมีลกู ค้ ามาสอบถามรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมจากคุณ แต่คณ
ุ ควรแสดงสีหน้ า กิริยาท่าทางที่ยิ ้มแย้ มแจ่มใสเสมอ
เมื่อพบเจอลูกค้ า
Motivation – เริ่ มจากการที่คุณมีหวั ใจหรื อความต้ องการที่จะปรับพฤติกรรมของตนเองให้ มีพฤติกรรมหรื อ
ความสามารถจิตสานึกในการให้ บริ การ ซึง่ คุณจะต้ องมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิเเพื่อให้ ผลงานของตนเองได้ รับการยอมรับและ
นาไปปฏิบตั ิได้ ทังนี
้ ้แรงจูงใจนี ้เองจะทาให้ คณ
ุ มีความพร้ อมเสมอที่จะให้ บริ การแก่ลกู ค้ า พร้ อมอาสาช่วยเหลือลูกค้ าใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
Integrity – คุณต้ องมีความซื่อสัตย์ต่องานหรื ออาชีพของคุณเอง โดยการให้ ข้อมูลทังด้
้ านบวกและด้ านลบจาก
การใช้ สินค้ าหรื อบริ การจากคุณ มิใช่ว่าจะให้ เพียงแต่ข้อมูลด้ านบวกหรื อที่เป็ นประโยชน์เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ การให้
ข้ อมูลทังสองแง่
้
มมุ นี ้จะให้ ลกู ค้ ามีทางเลือกที่จะตัดสินใจเลือกสินค้ าและบริ การที่ดีที่ สดุ และเหมาะสมกับลูกค้ ามากที่สดุ
และคุณรู้ไหมว่าลูกค้ าบางรายอาจตัดสินใจใช้ สินค้ าและบริ การจากคุณเนื่องจากพวกเค้ าพอใจที่ได้ รับข้ อมูลด้ านลบจาก
คุณก็เป็ นได้
Listening – คุณควรรับฟั งปั ญหาหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากลูกค้ าอย่างเต็มใจ ไม่ตีโพยตีพายหรื อ
แสดงสีหน้ าและกิริยาท่าทางแบบไม่พอใจลูกค้ า ขอให้ คณ
ุ รับฟั งและพร้ อมที่จะให้ ข้อมูลหรื อเหตุผล กรณีที่ลกู ค้ าไม่พอใจ
ในสินค้ าหรื อบริ การต่าง ๆ และหากสถานการณ์ ระหว่างคุณกับลูกค้ ายังไม่ดีขึ ้น ขอให้ คุณแสดงให้ ลกู ค้ าเห็นว่าคุณรู้ สึก
เสียใจและจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี ้เกิดขึ ้นในคราวต่อไป ‟ บางครัง้ การยอมรับในปั ญหานัน้ ๆ ทัง้ ๆ ที่ตนเองไม่ใช่ผ้ ผู ิด อาจ
เป็ นวิธีการที่ดีที่สดุ ที่จะยุติปัญหาที่เกิดขึ ้น
Energetic – ความกระตือรื อร้ นจะทาให้ คณ
ุ แสวงหาวิธีการหรื อเทคนิคในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ า
ได้ รับสินค้ าและบริ การที่ดีที่สดุ รวมไปถึงจะทาให้ คณ
ุ ขวนขวายที่จะเรี ยนรู้ระบบงานหรื อขันตอนการท
้
างานต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
เพื่อว่าคุณจะได้ มีข้อมูลที่พร้ อมและถูกต้ องเมื่อลูกค้ ามาสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ จากคุณ ไม่ใช่ว่าให้ ข้อมูลผิด ๆ ถูก ๆ
เพียงเพราะคิดแต่จะให้ ข้อมูลแก่ลกู ค้ า แบบว่าให้ ข้อมูลแบบขอไปที สักแต่วา่ จะให้ เพียงอย่างเดียว
ดังนันการมี
้
จิตสานึกในการให้ บริ การจะทาให้ คณ
ุ เป็ นผู้ที่ลกู ค้ ากล่าวถึงในทางที่ดี ชอบและพอใจที่จะมาพบคุณ
ลูกค้ าพร้ อมที่จะมาใช้ สินค้ าและบริ การจากคุณ และระดับความพึงพอใจนี ้เองที่หลาย ๆ องค์การได้ นามาเป็ นตัวชี ้วัดผล
การทางานตัวหนึง่ ที่จะสะท้ อนถึงผลการปฏิบตั ิงานของคุณ

