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สวัสดีคะ... เพื่อน ๆ นักอานทุกทาน
เคยมีคําถาม บอยครั้ง จากผูเขาสัมมนาหลายทาน ถามวา “อาจารยคะ ทําอยางไรดีใหพนักงานของเรามีจิตสํานึก
รักงานบริการ รักลูกคา รักองคกร” เรื่องนี้คงทําใหคนสวนใหญคงจะรูสึกปวดหัวตึ๊บกันมาแลวใชไหมคะ เพราะ
เรามักจะตั้งคําถามเสมอวา เราจะทําอยางไรใหนอง ๆ พนักงาน รวมถึงพนักงานทุกคนในองคกร รูสึกดีกับองคกร
พรอมชวยกันสงมอบบริการดี ๆ ใหลูกคาซื้อสินคาและบริการกับเรามากขึ้น จากคําถามเหลานี้ ผูเขียน จึงได
ออกแบบและสรางสรรคเนื้อหาสาระดีดี
ที่คิดวานาจะเปนประโยชนกับผูอานทุกทาน
ใหสามารถนําไป
ประยุกตใชกับตัวเราเอง หรือสงตอใหนอง ๆ ในทีมบริการ ไดเรียนรูและลองนําไปใช ผูเขียนขอเสนอขอคิดดี ๆ
เรื่อง 7 อุปนิสัยสรางสรรคงานบริการใหเปนเลิศ เพราะเชื่อมั่นวา การที่องคกร อยากจะเห็นพนักงานรูสึกดีกับ
องคกร กับลูกคาไดนั้น ความรูสึกดี ตองมาจากความสบายใจ มีความสุขในงานที่ทํา มีความสุขกับบรรยากาศรอบ
ๆ ตัว ทั้งกับหัวหนา กับเพื่อนรวมงาน และยังมีองคประกอบการทํางานอีกหลาย ๆ เรื่อง ดังนั้น เราสามารถ
เสริมสราง อุปนิสัยดี ๆ ใหทีมงานบริการไดเติมความสุข ใหกับตัวเองไดงาย ๆ บรรยากาศในการทํางานก็จะดีขึ้น
รวมทั้งพี่ ๆ หัวหนางาน หรือฝายพัฒนาบุคลากร ก็อาจจะชวยสนับสนุนหรือสานตอให 7 อุปนิสัยนี้มีมากขึ้น
และเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนในองคกร เอาหละคะ... เรามาลองเรียนรูดูวา 7 อุปนิสัย ที่สรางสรรคงานบริการให
เปนเลิศ มีอะไรบาง

7 อุปนิสัยสรางสรรคงานบริการใหเปนเลิศ
1) คิดบวกดี
2) เรียนรูดี
3) สรางสรรคดี
4) พัฒนาดี
5) สื่อสารดี
6) ชวยเหลือดี
7) ประสานดี

ถัดจากนี้ เราลองมาทําความรูจักอุปนิสัย ทั้ง 7 ขอ พรอมกันเลยนะคะ มีอะไรใหเราไดลองคิด ลองทํา ลองเรียนรู
ไดบาง ที่สําคัญเมื่อเราไดเรียนรูแลว ตองลงมือทํา ตองฝกฝนไปดวยนะคะ...

1) คิดบวกดี

เปนการสรางมุมมอง หรือทัศนคติดานบวกของตัวเรา กับทุก ๆ เรื่องรอบ ๆ ตัว ทุกสถานการณ ทุกเหตุการณ
ฝกวิธีคิดของเราใหเปนดานบวกเสมอ เชน
• เมื่อเราพบปญหาในชีวิต เราคิดบวกกับปญหาของเราไดอยางไรบาง
เรามองเปนประสบการณ เปนการเรียนรูไดไหม
• เมื่อเรารับปญหาจากลูกคาที่มาใชบริการ เราคิดบวกกับปญหาลูกคาไดอยางไรบาง
เราจะใชโอกาสนี้ ชวยแกไขปญหาใหลูกคาใหสําเร็จ จะชวยเหลือ ติดตาม ประสานงาน ทําให
ลูกคารูสึกไดวา เราไมทอดทิ้ง เราดูแล และชวยเปนธุระจัดการปญหาใหลูกคาอยางเต็มที่ เต็มใจ
• เมื่อเราไดรับคํารองเรียน ตําหนิจากลูกคา เราคิดบวกกับคํารองเรียนของลูกคาไดอยางไรบาง
คิดบวก ในกรณีที่ลูกคารองเรียน หรือแจงปญหา แสดงวาเราไดรับปญหาที่สะทอน มุมมองดาน
บริการที่เราทําพลาด เราตองใชโอกาสนี้ รีบพัฒนา ปรับปรุง แจงหัวหนาใหทราบถึงปญหาและ
ชวยกันทําใหปญหานั้นลดนอยลง
2) เรียนรูดี

การเปนนักบริการที่ดี ตองรอบรู การรอบรูนั้นหมายถึง ตองเรียนรู เติมความรูเพิ่มเติมใหกับตัวเองเสมอ
เรียนรูทั้งเนื้อหาความรูที่ควรมี ทักษะที่ควรเกงมากขึ้น วิธีคิดดานดีที่ชวยพัฒนาตัวเอง พัฒนาองคกร วิธีพูด
ดานบวก ที่คนฟงรูสึกดี วิธีโนมนาวทําใหผูอื่นเชื่อถือ วิธีวิเคราะหปญหาที่จะทําใหเราทํางานไดงายขึ้น และ
เรื่องอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางาน ตอการดํารงชีวิตใหมีความสุข มีรอยยิ้ม เพราะความรูคืออาวุธทาง
ปญญา ที่จะชวยเราไดทุกสถานการณ เติมความรูใหม ๆ ใหตัวเราเสมอนะคะ
3) สรางสรรคดี

คนสวนใหญ มักคิดวาตัวเรานั้น ขาดความคิดสรางสรรค ริเริ่ม ซึ่งเปนความเขาใจผิด เพราะจริง ๆ แลว เรา
ทุกคนมีสมองที่แยกเปนดานซาย และดานขวา ซึ่งแตละดานจะมีความเกง ที่แตกตางกัน สมองดานซายจะเกง
เรื่องตรรกะ เหตุผล สวนดานขวาจะเกงเรื่องความคิดสรางสรรค ศิลปะ จินตนาการ ดังนั้น เมื่อเรามีสมอง
ดานขวา ที่มีความถนัด ความเกงเรื่องความคิดสรางสรรคอยูแลว นั่นหมายความวา เรามีความพรอมที่จะ
สรางสรรค สิ่งตาง ๆ ใหเกิดขึ้นได เพียงแตเรายังไมรูวิธีการที่จะใชความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นเทานั้นเอง
วิธีการงาย ๆ ที่จะสรางสรรคก็คือ
• ลองเขียนปญหาของลูกคาออกมาประมาณ 5-7 ขอ
• ตอจากนั้นใหลองเขียนวิธีการแกไขปญหา ใหไดวิธีการ 2 ขอ ตอปญหา 1 ขอ เพื่อใหเราสามารถ
คนหาวิธีการแกไขปญหาไดมากกวา 1 วิธี ทําใหเราสามารถเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคาไดเสมอ

4) พัฒนาดี

มุงมั่นพัฒนาตัวเราใหเกงมากขึ้น ทั้งดานความรู ทักษะ วิธีคิด การที่เราจะพัฒนาได เราตองมีเปาหมายในชีวิต
ซึ่งจะตองวางเปาหมายอยางนอย 3 ระดับ คือ 1 ป 3 ป และ 5 ป เมื่อเราไดวางเปาหมายในอนาคตชัดเจน
แลว สิ่งที่เราจะตองทําตอไปคือ หาวิธีการพัฒนาตัวเราใหมีความสามารถมากขึ้น เพื่อใหไดตามเปาหมาย 1
ป 3 ป และ 5 ป วิธีการพัฒนาตัวเองแบบงาย ๆ คือ
• อานมากขึ้น
• คิดมากขึ้น
• เขียนมากขึ้น
• ฝกมากขึ้น
• ใหผูอื่นมากขึ้น

5) สื่อสารดี

เมื่อเราพูดถึงการสื่อสาร เราจะคิดถึงการสื่อสารทั้ง 4 รูปแบบ ซึ่งมีทั้งการ ฟง พูด อาน และเขียน การที่จะมี
ทักษะการสื่อสารที่ดี เราควรเริ่มจากการฟงกอน การฟงเปนพื้นฐานการสื่อสาร ที่ควรฝกฝนใหดี เพราะการ
ฟงที่ดี จะทําใหเราไดขอมูลที่ดี นอกจากนี้การฟงที่ดี จะทําใหเราไดรับความไววางใจจากคนพูด ทั้งนี้ หาก
มองภาพรวมของการสื่อสารที่ดีแลว ถาจะใหเราจําไดงายขึ้น ใหคิดเสมอวาให ทุกครั้งที่สื่อสาร ใหสื่อสาร
สิ่งดี ๆ ใหคนรับรูสึกสบายใจ รูสึกดี ที่ไดคุยกับเราไมวาจะเปนการสื่อสารดานใดก็ตาม
ฟงดี คือ ตั้งใจฟง ฟงอยางเขาใจ ดวยความสนใจ ปรารถนาที่จะชวยเหลือ
• พูดดี คือ พูดในสิ่งที่ผูฟงสบายใจ ลูกคาไดฟงแลวรูสึกมั่นใจในบริการและไววางใจเรา
• อานดี คือ อานในสิ่งที่เติมความรูใหม เพิ่มทักษะ วิธีคิด ดี ๆ ใหเรา ดังนั้นเราก็ควรเลือกอานสิ่งที่ดี
ดวย อานแลว ใจสบาย อานแลวมีความสุข อานแลวไดวิธีการดี ๆ นําไปใช
• เขียนดี คือ เขียนสิ่งที่ดี เมื่อรับไดอานแลวรูสึกดีใจ รูสึกมีความสุข รูสึกไดความรูดี ๆ กลับไป
•

การสื่อสารที่ดี ไมใชเรื่องยาก แตควรคิด และรอบคอบกอนการสื่อสาร เพื่อใหผูรับรูสึกดีและรูสึกประทับใจ
เสมอ

6) ชวยเหลือดี

เราลองตอบคําถามงาย ๆ สักขอนะคะ... เปาหมายบริการ คืออะไร หลายทานอาจจะบอกวา เปาหมายในการ
ใหบริการคือ ทําใหลูกคาพึงพอใจ ทําใหลูกคาประทับใจ ทําใหลูกคาซื้อซ้ํา ซื้อสินคาและบริการของเราอยาง
ตอเนื่อง แนนอนคะ นี่คือเปาหมายบริการในภาพขององคกร แตเปาหมายบริการของนักบริการของเราสวน
ใหญคือ การมุงมั่นเพื่อชวยเหลือลูกคา เปาหมายบริการของเราคือ การชวย ชวยเหลือ ชวยแกไข ชวยให
คําตอบ ชวยประสาน ชวยสงตอ ชวยติดตาม ชวยทําใหลูกคาไดรับบริการที่ดีขึ้น และอีกหลาย ๆ อยางที่
ลูกคาตองการใหเราชวย ลูกคาจึงนึกถึงเรา ลูกคาถึงติดตอเรา ดังนั้น สําหรับนักบริการที่มีจิตใจเปนผู
ใหบริการดวยสายเลือด ดวยหัวใจ จะรูวา จะชวยทําอะไรใหลูกคาไดบาง เพื่อใหลูกคาสบายใจ สะดวกใจ
มั่นใจ คุมคา และไดรับสิ่งที่มากกวาคําวาสินคา ไดรับมากกวาหรือเกินราคาที่จาย เพราะคําวา “ชวย” ทําให
ลูกคารักเรามากขึ้นคะ... ดังนั้น ใหทีมบริการของเรายึดมั่นไวเสมอนะคะ... “เปาหมายบริการ คือการ
ชวยเหลือลูกคา อยางเต็มที่ เต็มใจ”
7) ประสานดี

การสงมอบบริการที่นาประทับใจใหลูกคาไดนั้น จะประสบความสําเร็จไดดีเยี่ยม เมื่อเรามีการประสานงานที่
ราบรื่นระหวางหนวยงาน และการประสานงานที่ราบรื่น จําเปนตองสรางมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางกันคะ
เพราะเปนเชนนี้ เราจึงตองใหความสําคัญกับลูกคาภายใน ซึ่งหมายถึง เพื่อนพนักงาน ในองคกร ทีมงาน
สวนงานตาง ๆ ภายในองคกร ที่เราตองรับงาน สงงานระหวางกัน ทําใหการทํางานเปนทีม ประสานงานกัน
ไดอยางยอดเยี่ยม
ผูสงมอบบริการที่ยอดเยี่ยม หากเราสังเกตใหดีจะพบวา คนกลุมนี้ จะอยูที่ใดกจะมีแตรอยยิ้ม เปนที่รัก เพราะ
คนกลุมนี้ จะมุงสรางสัมพันธที่ดีกับทุกคน กับลูกคาที่จายชําระคาสินคาและบริการ กับหัวหนางาน กับเพื่อน
รวมงาน กับสวนงานอื่น ๆ เพราะคนกลุมนี้จะเขาใจดีกวา การทํางานจะสําเร็จไดอยางดีเยี่ยม จะทํางานเพียง
ลําพังคนเดียวไมได จําเปนตองรวมมือ รวมใจ สานใจ เปนหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น การประสานงานที่ดี เปนกาว
ใจสําคัญที่จะทําใหรอยตอของการทํางานภายในองกร ราบรื่น สงผลใหลูกคาไดรับบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง
สะดวก มีคุณภาพเหนือราคา คุมคาที่ไดใชบริการกับเรา และแนนอนวาลูกคายังคงเปนลูกคากับเราอีก
ยาวนาน
ตอนนี้ เพื่อน ๆ นักอานทุกทาน ก็จะมีเทคนิคดี ๆของ 7 อุปนิสัย สรางสรรคงานบริการใหเปนเลิศ แลวนะคะ...
เมื่อเรามีเทคนิคดี ๆ แบบนี้แลว สิ่งที่เราควรทําตอไปคือ นําไปใช นําไปสอนตอ ทําใหเพื่อนพนักงาน ทีมบริการ
ของเรารวมกันสรางสรรคบริการที่ยอดเยี่ยมใหลูกคาอยางตอเนื่อง ทุกวัน ทุกเวลา ทุกโอกาส สู ๆ นะคะ... ทีม
บริการทุกทาน... เปนกําลังใจใหคะ...
ดวยความปรารถนาดี
ทวีวรรณ กมลบุตร

