บริการดวยใจ(Service Mind)

แนวปฏิบัติที่ดที ี่ไดจากการจัดการความรู
หนวยงาน กองคลัง ปการศึกษา 2561
เรื่อง การใหบริการดวยใจ (Service Mind)
กองคลัง เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัยและใหการบริการดาน การเงิน บัญชี และงาน
เงินเดือน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงตรวจสอบการนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบบัญชีเงิน
ฝาก และเอกสารทางการเงินตางๆ ใหมีความถูกตองและเปนไปตามระเบียบ ดังนั้น การบริการจึงเปนหัวใจ
สําคัญ แตเนื่องจากการใหการบริการในดานตางๆ บางครั้งไมสามารถตอบสนองความตองการไดทุกอยางเสมอ
ไป ดังนั้น บุคลากรกองคลังไดทบทวนปญหาในการใหบริการกับผูที่มาติดตอ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และ ศึกษาความหมายของการใหบริการกอนนําแนวทางไปยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งหลักการตางๆ ที่
สามารถนํามาใชเพื่อสรางความประทับใจในการใหบริการแกผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสิตนักศึกษาหรือ ผู
ที่มาติดตองานทั้งภายในภายนอก จึงไดนําเสนอความรูความเขาใจ เรื่อง เทคนิคการใหบริการ การสรางความ
ประทับใจครั้งแรก เมื่อพบจะทําให ภาพลักษณของหนวยงานเปนที่นาจดจําและระลึกถึงอยูเสมอ การใหความ
ชวยเหลือหรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่น เปนการบริการที่ดี ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ
และชื่นชมหนวยงาน ซึ่งเปนสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเปนผลดีกับหนวยงานของเรา การบริการถือเปนหนาเปนตาของ
หนวยงาน ภาพลักษณของหนวยงานก็จะดี จึงเนนการใหบริการที่สรางความประทับใจแกผูมาติดตอขอรับ
บริการและมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ

การบริการ หมายถึง การกระทํากิจกรรมใดๆ ดวยรางกายเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอื่น
ซึ่งเกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก ความสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการได ซึ่งการกระ ทํา
ดวยรางกาย : คือ การแสดงออกดวยการแตงกาย การปฏิบัติ ดวย กิริยา ทาทาง และวิธีการพูดจา ซึ่งการ
บริการสามารถ แสดงออกเปน 2 แบบ คือ
1. ขั้นตอนการใหบริการ เปนการปฏิบัติการตามขั้นตอนและเทคนิคของวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสม
เพื่อใหผูรับบริการไดประโยชน ตรงตามความตองการมากที่สุด
2. พฤติกรรมการบริการ เปนการแสดงออกดานการแตงกาย สีหนา แววตา กิริยา ทาทางและการ
พูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ยอมสรางความสุข ใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการไดเปนอยางดี ไดแก การแตงกายที่ สุขภาพ
สะอาด เรียบรอย สีหนาและแววตาที่ยิ้มแยม แจมใส ออนโยน กิริยาทาทางที่ สุภาพ ออนนอม การพูดจาดวย
น้ําเสียงที่ นุมนวล สุภาพ ชัดเจน ใหเกียรติ มีหางเสียง
สรุปเทคนิคการใหบริการดวยใจ โดยสรุปจะเห็นไดวา การใหความสําคัญกับการใหบริการนั้นมี
ความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งสวนหนึ่งจะตองไดรับความรวมมือจากผูรับบริการ และผูใหบริการตองเปนบุคคลที่มีใจ
ในการใหบริการ (Service Mind) เปนสําคัญ

แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการเปนผูใหบริการที่เปนเลิศ จะตองทําดังนี้
1 มีความรูในงานที่ใหบริการ ผูใหบริการตองมีความรูในงานที่ตนรับผิดชอบที่สามารถตอบขอ ซักถาม
จากผูรับบริการไดอยางถูกตองและแมนยํา ในเรื่องของเนื้อหาของงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อมิใหเกิด ความ
ผิดพลาดเสียหายและตองขวนขวายหาความรูจากเทคโนโลยีใหม ๆ เพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ การบริการที่
เปนเลิศ ยิ้มแยม ความรวดเร็ว ครบถวน ความประทับใจ สุภาพ ออนโยน อดทน มีความ นาเชื่อถือ มีคุณคา
ความกระตือรือรน
2 มีความชางสังเกต ผูทํางานบริการจะตองมีลักษณะเฉพาะตัว เปนคนมีความชางสังเกต เพราะ หากมี
การรับรูวาบริการอยางไร จึงจะเปนที่พอใจของผูรับบริการก็จะพยายามนํามาคิดสรางสรรค ใหเกิดบริการทีดี
ยิ่งขึ้น เกิดความพอใจและตอบสนองความตองการของผูรับบริการได มากยิ่งขึ้น
3. มีความกระตือรือรน พฤติกรรมความกระตือรือรน จะแสดงถึงความมีจิตใจในการตอนรับ ใหความ
ชวยเหลือแสดงความหวงใย จะทํา ใหเกิดภาพลักษณที่ดี ในการชวยเหลือผูรับบริการ
4. มีกิริยาวาจาสุภาพ กิริยาวาจาเปนสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรูสึกและสงผลใหเกิด
บุคลิกภาพที่ดี ดังนั้นเพื่อใหผูรับบริการมีความสบายใจที่จะติดตอขอรับบริการ
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผูใหบริการควรมีความคิดใหม ๆ ไมควรยึดติดกับประสบการณ หรือ
บริการที่ทําอยูเคยปฏิบัติมาอยางไรก็ทําไปอยางนั้น ไมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหบริการจึงควรมีความคิดใหม
ๆ ในการปฏิรูปงานบริการไดดี

6. สามารถควบคุมอารมณได งานบริการเปนงานที่ใหความชวยเหลือจากผูอื่น ตองพบปะผูคน
มากมายหลายชนชั้นมีการศึกษาที่ตางกัน ดังนั้น กิริยามารยาทจากผูรับบริการจะแตกตางกัน เมื่อผูรับบริการ
ไมได ตั้งใจ อาจจะถูกตําหนิ พูดจากาวราวกิริยามารยาทไมดี ซึ่งผูใหบริการตองสามารถควบคุมสติอารมณได
เปนอยางดี ตองมีสติในการแกปญหาที่เกิดขึ้น ผูรับบริการสวนใหญจะติดตอขอความชวยเหลือตามปกติ แต
บางกรณีผูขอรับบริการที่มีปญหาเรงดวน ผูใหบริการจะตองสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการ
แกไข ปญหาอยางมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกในการใหบริการแกผูขอรับบริการ มี
ทัศนคติตองานบริการดี การบริการเปนการชวยเหลือ ผูทํางานบริการเปนผูใหจึงตองมีความคิด ความรูสึกตอ
งานบริการในทางที่ชอบและเต็มใจที่จะใหบริการ ถาผูใดมีความคิด ความรูสึก ไมชอบงานบริการ แม จะพอใจ
ในการรับบริการจากผูอื่น ก็ไมอาจจะทํางานบริการใหเปนผลดีได ถาบุคคลใดมีทัศนคติตองานบริการดี ก็จะให
ความสําคัญตองานบริการและปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เปนผลใหงานบริการมีคุณคาและนําไปสูความเปนเลิศ
7. สรางความประทับใจ (Impressively) โดยการทําใหผูรับบริการรูสึกประทับใจตั้งแตที่ไดพบเห็นครั้งแรก
ดวยการแตงกายที่สะอาดเรียบรอย ทักทายดวยถอยไพเราะ มีรอยยิ้มจากใจ และแสดงอัธยาศัยที่ดี
8. มีความทันใจ (Timely) โดยการใหบริการที่ทันใจหรือทันกับความตองการของผูรับบริการ ในเวลาที่ผูรับบริการ
ตองการ หากไมสามารถทําไดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ตองแจงใหทราบ
9. มีความมั่นใจ (Confidence) โดยมีความเชื่อมั่นในตนเอง ใหบริการดวยความมั่นใจไมแสดงอาการลังเล หรือ
แสดงทาทีที่ไมแนใจออกมา
10. มีความตั้งใจ (Attentively) โดยมีความกระตือรือรน กระฉับกระเฉงวองไวในการใหบริการ ไมอิดออด เชื่องชา
เซื่องซึม ลุกลี้ลุกลน เหมอลอย หรือใหบริการอยางเสียไมได และเมื่อ ผูรับบริการพูดก็ตั้งใจฟง
11. มีความเต็มใจ (Devotedly) โดยใหบริการแกผูรับบริการทุกคนดวยความเต็มใจและเทาเทียมกัน ไมเลือกที่รัก
มักที่ชัง

วิธีการนําองคความรู/ แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ที่ไดจากการจัดการความรูไปใช
1. กําหนดบทบาทใหผูปฏิบัติงานนําเทคนิคการใหบริการดวยใจที่ทุกคนนํามาเสนอนําไปใชในการ
ใหบริการอยางชัดเจน เชน
- กลาวทักทาย สวัสดีคะ/ครับ
- ขอบคุณคะ/ ครับ
- สอบถามความตองการบริการดานอื่นเพิ่มเติม
2. ติดตั้งปายตางๆ เพื่อใหผูมาใชบริการติดตองานสะดวกขึ้น
3. ใหบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนาจากหนวยงานภายในและภายนอกในเรื่องที่มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับภาระงานของบุคลากรแตละแผนก เพื่อนํามาปรับใชพัฒนาและตอบสนองการ
ใหบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. จัดกิจกรรมภายในหนวยงานประกวด บุคลากรบริการดวยใจยอดเยี่ยม โดยมีรางวัลสนับสนุนจาก
ผูอํานวยการ
5. นําระบบเทคโนโลยีมาใชอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ เชน การรับชําระเงินผานบัตร
เครดิต/ เดบิต ,ผานแอพพลิเคชั่นตางๆ
6. ไดรับแนวปฏิบัติที่ดีจากตางมุมมองในการนําเสนอของแตละคน เนื่องจากหนวยงานบริการสวน
หนา จะไมรูสึกวามีปญหาในการใหบริการมากนัก แตงานบริหารจัดการดานหลังสามารถมองเห็น
ปญหาของการทํางานไดมากกวาและไดชวยกันวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น

กองคลัง

