แนวทางการให้บริ การอย่างมืออาชีพในยุค 4.0
สํานักรองอธิ การบดีฝ่ายวิ ชาการ มหาวิ ทยาลัยอัสสัมชัญ
สํานักรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการเป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นทางวิชาการ โดยเน้นการบริการทีเป็ นเลิศในการ
ประสานงานทางวิชาการให้กบั คณะและหน่ วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้บริการอาจารย์ นักศึกษา
และผู้ป กครองทีเข้า มาติด ต่ อ ภายในสํา นั ก งาน ดัง นั นเพือให้ก ารบริก ารเป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และทัน ต่ อ
สถานการณ์ปจั จุบนั ทีเข้าสูย่ ุค Thailand 4.0 สํานักรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ จึงได้ส่งบุคลากรในสํานักเข้าร่วมการ
อบรมด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพในยุค 4.0 เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานภายในสํานักงานต่อไป
ตามทีรัฐ บาลมีวิส ยั ทัศ น์ เ ชิง นโยบายในการเปลียนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เ ศรษฐกิจทีขับ เคลือนด้า น
นวัตกรรม โดยปจั จุบนั เข้าสูย่ ุค Thailand 4.0 ซึงวิธกี ารให้บริการจะต้องมีการเปลียนแปลงให้สอดรับกับสถานการณ์ทมีี
การเปลียนแปลงไปจากเดิมซึงแต่เดิมคิดว่าการบอกต่อกันแบบปากต่อปากหรือมีคนกดไลก์เยอะ เป็ นบริการทีดีมากแต่
ความจริงแล้วต้องมีการนําเรืองของมาตรฐานเข้ามาเกียวข้องเพือให้กลายเป็น High Value Services ต้องมีการรับรอง
มีการตรวจสอบเพือให้มคี วามน่าเชือถือและมีประสิทธิภาพในการบริการมากยิงขึน
ดัง นั นการบริก าร คือ การให้ค วามช่ว ยเหลือ หรือ ดํา เนิ น การเพือประโยชน์ ข องผู้อืน การบริก ารทีดี
ผู้รบั บริการจะได้รบั ความประทับใจและเกิดความชืนชมองค์กร ซึงเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ ทดีี ให้กบั องค์กร ทุก ๆ
ความสําเร็จของงานจะมีในเรืองของงานการให้บริการเป็ นเครืองมือในการสนับสนุ น ไม่ว่าจะเป็ นงานการประชาสัมพันธ์
หรืองานบริการด้านวิชาการต่างๆ ซึงจะเกิดขึนได้จากความร่วมมือร่วมใจจากเจ้าหน้าทีทุกระดับชันภายในองค์กรที
จะต้องช่วยกันขับเคลือนพัฒนางานทางด้านการบริการให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
การให้การบริการทีดีทสุี ด คือ การบริการทีไม่ตอ้ งบริการ โดยผูท้ บริ
ี การต้องมีใจทีรักในงานบริการ ต้องมี
ความรูใ้ นงานทีให้บริการ มีความช่างสังเกตุ มีความกระตือรือร้น กิรยิ าวาจาสุภาพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้แก้ไขปญั หาต่างๆ ทีเกิดขึน มีทศั นคติทดีี ต่องานบริการ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและบริการ
สําหรับเทคนิคการให้บริการลูกค้า เพือสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า จะประกอบด้วย
1. การรูจ้ กั และเข้าใจในลูกค้า องค์กรและพนักงานทีเป็ นผูใ้ ห้บริการลูกค้าจะต้องทราบและเข้าใจ
ว่าลูกค้าทีเข้ามาติดต่อซือสินค้า หรือใช้บริการเป็ นใคร มีบุคคลิก พฤติกรรม และสไตล์ เป็ น
อย่างไร เข้าใจอารมณ์ และความรูส้ กึ ของลูกค้าในสถานการณ์ทกํี าลังให้บริการอยู่
2. ค้นหาความต้องการของลูกค้า ซึงในหัวข้อนีไม่คอ่ ยมีผใู้ ห้บริการทํา เนืองจากเป็ นการตัง
คําถาม เพือค้นหาความต้องการของลูกค้าเพือส่งมอบการให้บริการทีตรงกับใจและความ
ต้องการของลูกค้ามากยิงขึน
3. การให้บริการทีสร้างความประทับใจ เราสามารถทีจะส่งมอบการบริการทีสร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้าในขณะทีให้บริการได้ เช่น การเอ่ยชือของลูกค้า การนํ าข้อมูลในอดีตมานํ าเสนอ
สิงทีจํ า เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ลู ก ค้า การส่ง มอบของทีระลึก สิงทีลูก ค้า ชอบ การอวยพรแบบ
Surprise การให้บริการแบบครบวงจรไม่ต้องให้ลกู ค้าสอบถามทีละขันตอน การให้คาํ แนะนํา
หรือวิธกี ารป้องกับปญั หาแก่ลกู ค้า การให้บริการด้วยความรวดเร็วจนคาดไม่ถงึ เป็นต้น

4. การแก้ปญั หาให้แก่ลูกค้า และปรับเปลียนอารมณ์ของลูกค้า ซึงผู้ให้บริการต้องแก้ไขปญั หา
และปรับเปลียนอารมณ์และความรูส้ กึ ทีไม่ดที ลูี กค้ามีต่อองค์กร หรือสินค้าให้กลับมาดีขนึ โดย
มีการประมวลสถานการณ์วางแผนว่าสิงไหนสามารถนํ าเสนอให้กบั ลูกค้าได้ เพือปรับเปลียน
ความรูส้ กึ ทีดีและเกิดความประทับใจให้เกิดขึนกับองค์กรหรือสินค้านันๆ
5. การสร้างนวัตกรรมการบริการ องค์กรสามารถคิดออกแบบลูกเล่นเพือให้บริการลูกค้าทีแปลก
แตกต่าง เพือให้ลกู ค้าเกิดความรูส้ กึ ทีดี และประทับใจ
คุณลักษณะภายนอกของผู้ใ ห้บริการทีดีจะประกอบด้วย บุคลิกภายนอก คือ ร่างกายสะอาด แต่งกาย
เหมาะสมกับกาลเทศะ ยิมแย้มแจ่มใส กิรยิ าอ่อนน้อม รูจ้ กั ทีจะไหว้ให้เป็ นและสวยงาม ส่วนบุคลิกภายนอก ได้แก่ ความ
กระตือรือร้น มีความรอบรูใ้ นงานทีทํา เต็มใจและจริงใจในการให้บริการ มีความจําทีดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความ
รับผิดชอบ และมีความมันคงทางอารมณ์
จะเห็นได้ว่าการบริการเป็ นสิงทีมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เพือให้ลูกค้าหรือผู้ทเข้
ี ามาขอรับบริการเกิด
ความเชือใจและไว้วางใจในองค์กรของเรา สิงทีจะช่วยได้เป็ นอย่างดีกค็ อื บุคคลากรทีคอยติดต่อและสร้างความสัมพันธ์ที
ดีให้กบั ลูกลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการ ดังนันบุคคลากรจะต้องมีความพร้อมทีจะให้บริการและให้คําแนะนํา และสามารถ
ชีแจงในสิงต่ า งๆ ทีลูก ค้า สงสัย ดังนั นบุค ลากรด้า นบริก าร จะต้อ งมีใ จรักด้า นบริก าร และมันทีจะฝึ ก ฝนเรีย นรู้ใ น
ผลิตภัณฑ์ทตนเองอยู
ี
่เสมอ และสามารถนําเสนอได้เป็นอย่างดี เนืองจากความเข้าใจในสินค้าหรือบริการของตนเอง จะ
ส่งผลต่อการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิงขึน และเมือลูกค้าหรือผูร้ บั บริการเริมมันใจและเชือถือในสินค้าหรือบริการ
ของคุณแล้ว สิงทีจะทําให้ยงยื
ั นก็คอื คือการรักษาลูกค้าไว้ให้อยู่กบั เราไปนานๆ ด้วยการรักษาคุณภาพและพัฒนาการ
ให้บริการทีดีขนเรื
ึ อยๆ
สํานักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เห็นว่าการบริการอย่างมืออาชีพในยุค 4.0 มีความสําคํญและมีความ
จํา เป็ นอย่างมากในการให้บริการแก่ผู้ใ ช้บริก ารให้เกิดความเชือใจ พึงพอใจ โดยหลักการบริการทีสําคัญ ก็คือ ผู้ที
ให้บริการต้องมีใจในการให้บริการงานทีตนเองรับผิดชอบให้ดที สุี ด โดยจะต้องมีความรอบรูใ้ นงานของตนเองเป็นอย่างดี
และต้องยินดีให้การ ประสานงาน ดําเนินงานและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาขอรับการบริการให้เกิดความพึงพอใจบน
หลักเกณฑ์ทเป็
ี นมาตรฐานและเป็ นไปตามเกณฑ์และระเบียบทีกําหนดไว้ เพือให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันกับผูใ้ ห้บริการ
ทุกคน
จัดทําโดย : ดร. นฎญา ผูพ้ ฒ
ั น์
: น.ส. ฝนทอง พันธุ์ต่วน
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