การมีหัวใจบริการ (Service Mind)
ปั จ จุ บั น บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานไม่ ว่ า ของรั ฐ หรื อ เอกชน ได้ มี ก ารตื่ น ตั ว ในการให้ บ ริ ก ารกั น อย่ า ง
กว้างขวาง ค้น หากลยุ ทธ์ต่าง ๆ มาให้ บ ริการ และถือหลั กการการให้บริการที่ดีต่อผู้ที่มาใช้บริการทุกคน
โดยปลูกฝังให้ทุกคนภายในในองค์กรมีหัวใจบริการ (Service Mind) เป็นหลักยึดสาหรับสร้างความตระหนักให้
เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ให้บริการทุกคน
หัวใจบริการ หมายถึง การอานวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การสนับสนุน
การเร่งรัดการทางานตามสายงาน และความกระตือรือร้นต่อการให้บริการคนอื่น รวมทั้งการยิ้มแย้มแจ่มใส ให้
การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อื่นต้องการให้ผู้อื่นประสบความสาเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ การที่บุคคลมีหัวใจ
บริการจะช่วยให้เกิดผลดีต่อคนอื่น ต่อตนเอง และต่องานที่ทา
ผลดีต่อคนอื่นในการให้บริการ คือ บริการมีความพึงพอใจ ผู้รับบริการทุกคนมีความต้องการตรงกัน
ในการติดต่อรับบริการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการหรือเอกชน คือ
1. ต้องการความรวดเร็ว ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการให้บริการ จากการ
ติดต่อจะเป็ น ที่พึงประสงค์ของทุกฝ่ าย ดังนั้นการให้ บริการที่รวดเร็ว จึงเป็นที่ประทับใจ เพราะจะไม่ต้อง
เสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้คุ้ม ค่า ในช่วงเวลาสั้น ๆ สามารถทางานได้หลายอย่าง ทาให้สามารถเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพของงานได้
2. ประหยัดเงินและเวลา การให้บริการที่รวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดเงิน เช่น แทนที่จะใช้เงินจ้างบุคคล
ทางาน 3 วัน ก็เหลือ 2 วัน เนื่องจากผู้ให้บริการทางานด้วยน้าใจ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ รวดเร็ว ทาให้
การใช้จ่ายเงินน้อยลง เพราะงานเสร็จเร็วกว่าปกติทาให้ทุกฝ่ายประหยัดทั้งเงินและเวลาอีกทั้งยังทาให้ผู้มารับ
บริการสามารถปฏิบัติงานอื่นได้อีก ดังนั้นจึงเพิ่มคุณค่าและรายได้ให้กับทุกฝ่าย
3. เกิดความรู้ สึก ที่ดีต่อผู้ให้บริ การ ผู้มาติดต่อขอรั บบริการ เมื่อผลลัพธ์เกิดขึ้นเร็ว และด้วยน้าใจ
บริ ก ารที่ ดี จะสร้ า งสั ม พั น ธ์ที่ ดี ซึ่ ง กัน และกัน ระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ การและผู้ รั บ บริก าร ผู้ รั บ บริก ารเกิด ความ
ประทับใจและยินดีที่จะกลับมาติดต่อและมารับบริการอีกในครั้งต่อ ๆ ไป และยังจะนาผลที่เกิดขึ้นหรือความ
ประทับใจที่มไี ปบอกต่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง
เกิดผลดีต่อตนเอง หมายถึง ผู้ให้บริการจะได้รับผลจากการให้บริการด้วยการมีหัวใจบริการ คือ
1. ความสาเร็จของงาน เมื่อผู้ให้บริการทางานด้วยความรวดเร็ว และด้วยความเต็มใจที่ รับผิดชอบจะ
ทาให้งานประสบความสาเร็จได้รวดเร็ว ทาให้งานไม่คั่งค้าง และยังส่งผลให้ผู้มาติดต่อ พึงพอใจที่เห็นความ
กระตือรือร้นของผู้ให้บริการและไม่ละทิ้งหรือหลงลืมงานได้ เมื่องานไม่คั่งค้างสุขภาพจิตในการทางานก็ดีด้วย
2. เกิดภาพสะท้อนที่ดีต่อบุคคลและองค์กร ที่เรียกว่า “ภาพลักษณ์” การให้บริการที่ดีจะสะท้อน
เป็นภาพความสาเร็จ ความพึงพอใจ ผู้มาใช้บริการจะบอกต่อ ๆ ขยายออกไปอย่างน้อย 5 เท่า หรือบอกต่อถึง
ความประทับใจต่อคนอื่น ๆ อีก 5 คน แต่ในทางตรงกันข้ามหากเกิดการไม่ประทับใจ ก็จะบอกความไม่ดี
ออกไปอีก 10 เท่า หรือ 10 คน
3. มีกาลังใจ เนื่องจากให้บริการที่ดี จะได้ภาพสะท้อนที่ดี ทาให้เกิดบรรยากาศที่ดี น้าเสียงหรือการ
พูดจาจะเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดี ไม่มีการต่อว่า หรือใช้ถ้อยคาที่รุนแรง อันก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในสิ่งที่
ไม่ดี
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4. คิด สร้ า งงานต่ อ เป็ น ไปตามหลั กผลการทาดี ทาให้ ผู้ปฏิบัติมีกาลั งใจทางานมากขึ้น เกิดขวัญ
กาลังใจดี ทางานได้มากและมีคุณภาพ ผลตอบแทนจะมากตามไปด้วย ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดสร้าง
งานต่อไป ซึ่งจะเกิดผลดีต่อตนเอง
ผลที่เกิดต่องานในการให้บริการที่ดี
1. งานเป็นที่พึงพอใจ เพราะมาจากความตั้งใจของผู้ให้บริการ งานจึงมีคุณภาพอีกทั้งยังจะเป็น การ
เพิ่มคุณค่าของงาน
2. งานเกิดการพัฒนาต่อ เพราะมีผู้สนใจนาไปใช้ เนื่องจากผลงานที่บุคคลพึงพอใจเป็นเพียง
ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งคือการให้บริการที่ดี จะได้รับความพึงพอใจมากมาย
3. งานช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จ เพราะความสาเร็จจะทาให้เกิดความก้าวหน้าขององค์กรที่
ขึ้นอยู่กับผลผลิตหรือผลงาน เมื่อผลผลิตได้รับการยอมรับ จะมีคนบอกต่อ และขยายการใช้บริการต่อ ทาให้
งานส าเร็ จ และมี ค วามประทั บ ใจจากการให้ บ ริ ก าร จะทวี ค วามนิ ย มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง องค์ กรจะประสบ
ความส าเร็ จ ความส าเร็ จ ขององค์กรจะเกี่ยวเนื่อ งเริ่ มตั้ง แต่ผ ลิ ตผล การให้ บริ การ การนาไปใช้เกิ ดผลดี
ประทับใจและการให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จะเป็นสายใยเชื่อมโยงให้เกิดความสาเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป
องค์ประกอบที่สาคัญของการมีหัวใจบริการ
1. การจั ด บรรยากาศ สถานที่ ท างาน หมายถึ ง การจั ด สถานที่ ท างานให้ ส ะอาด เรี ย บร้ อ ย
บรรยากาศร่มเย็น มีสถานที่พักผ่อนหรือที่พักรอ
2. การยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือ ความรู้สึก ความเต็มใจและ
ความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ “เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการ จะทาหน้าที่ให้ดีที่สุด
ให้เกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการกลับไป” ความรู้สึกนี้จะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏในใบหน้า และกิริยา
ท่าทางของผู้ให้บริการ คือ การยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายด้วยไมตรีจิต การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือว่าเป็นบันไดขั้น
สาคัญที่จะนาไปสู่ผลความสาเร็จขององค์กร อย่าลืมว่า “การยิ้ม คือ การเปิดหัวใจการให้บริการที่ดี”
3. ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว และเต็มใจ ด้วยการเริ่มต้นทักทายผู้มาติดต่อด้วย
การซักถามด้วยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร เช่น จะให้ช่วยอะไรไหม (ค่ะ) ต้องการ
ติดต่อเรื่องอะไรครับ (ค่ะ) เป็นต้น อย่าปล่อยให้ผู้มาติดต่อถามก่อน เมื่อรับงานแล้วต้องทาให้สาเร็จโดยเร็ว
และเกิดความสะดวก เมื่อผู้ มาติด ต่อมาที่เดีย วหรือแห่ งเดียวสามารถประสานได้ทุกจุดการประสานการ
ช่วยเหลือจึงต้องรวดเร็ว บางเรื่องควรวันเดียวทางานเสร็ จ หรือ 5 นาทีเสร็จ เป็นต้น ความรวดเร็วและความ
เต็มใจถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการให้บริการ ถ้าหากไม่สามารถทาได้รวดเร็วด้วยข้อระเบียบ หรือขั้นตอนใดก็
ตาม ก็ต้องชี้แจงด้วยถ้อยคา หรือภาษาที่แสดงถึงความกังวล ความตั้งใจจะช่วยเหลือจริง ๆ แต่ไม่สามารถทา
ได้ เพราะมีข้อขัดข้อง หรือความจาเป็นตามระเบียบ
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4. การสื่อ สารที่ ดี การสื่ อสารที่ดี จะสร้า งภาพลั ก ษณ์ข ององค์ก ร ตั้ งแต่ก ารต้อ นรับ หรือ การรั บ
โทรศัพท์ ด้วยน้าเสียงและภาษาที่ให้ความหวัง ให้กาลังใจ ภาษาที่แสดงออกไปไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์
โดยตรง หรือการโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้าใจการบริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจที่มุ่งบริการจะต้องมา
ก่อน แล้วแสดงออกทางวาจา
5. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของคนมาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวังที่จะได้รับ
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายในสิ่งที่ผู้ มารับบริการไม่รู้
ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่รับ
บริการอย่างเต็มที่
6. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึงเครื่องมือ และเทคนิควิธีการให้บริการ เช่น การติด
ประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ให้ทุก คนในองค์กรทราบเพื่อช่วยให้บริการ คือ การสร้างน้าใจให้บริการ
ให้ เกิดขึ้น กับทุกคนในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะผู้ ที่มีห น้าที่โดยตรงแต่เป็นเรื่องของทุกคนต้องช่ว ยกันทาหน้าที่
ให้บริการ นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี เช่น Web site ต่าง ๆ ที่จะช่วยอานวยความสะดวกในด้านข้อมูล
ข่าวสารจะช่วยเสริมให้บริการเป็นไปด้วยดี
7. การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการให้บริการ การบริการควรมี การติดตาม
และประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นช่วง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูล
ส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข ส่วนมาตรการประกันคุณภาพ คือ การกาหนดมาตรฐานการให้บริการว่าจะปรับปรุง
การให้บริการอย่างไร เช่น งานจะเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง หรือภายใน 1 วัน เป็นต้น
ดังนั้น ผู้ที่จะทางานด้านบริการได้ดี ต้องมีหัวใจการให้บริการ เพราะทาให้ผู้อื่นมีสุขและตนเอง
ก็เกิดสุขด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของอาชีพของท่าน รวมถึงองค์กร ภาพลักษณ์รวมของหน่วยงาน
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