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บทน�ำ

กระบวนการทางการตลาด
ของการบริการ

กระบวนการทางการตลาดของการบริการ มีการด�ำเนินการตามแผนผัง เริ่มตั้งแต่
การศึกษาการบริการในยุคปัจจุบัน การก�ำหนดลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการตลาด การก�ำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การสร้างบริการเกินคาดหมาย
การบริหารคุณภาพในการบริการ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความพอใจให้
ลูกค้า รวมทั้งการบริหารการบริการยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างองค์กรแห่งการบริการ ดัง
แผนผังกระบวนการทางการตลาดของการบริการ
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แผนผังกระบวนการทางการตลาดของการบริการ
บทที่ 1 การบริการในยุคปัจจุบัน
บทที่ 2 การก�ำหนดลูกค้าเป้าหมาย
พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า
บทที่ 4 การก�ำหนดกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด

บทที่ 3 การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด

บทที่ 5 การวางต�ำแหน่งบริการ การพัฒนาบริการใหม่
การสร้างความแตกต่าง และการสร้างแบรนด์

บทที่ 6 การบริหาร
บทที่ 7 การบริหาร
คุณภาพในการบริการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า

บทที่ 8 การสร้าง
ความพอใจให้ลูกค้า

บทที่ 9 การจัดการกับ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า

บทที่ 10 การบริหารการบริการยุคศตวรรษที่ 21
บทที่ 11 องค์กรแห่งการบริการ
บทที่ 12 การปรับปรุงและพัฒนาการตลาดบริการ
บทที่ 13 วิสัยทัศน์ ในการบริหารการตลาด
บทที่ 14 การตลาดบริการบนโลกออนไลน์

ในการอธิบายหลักการต่างๆ ของแต่ละบทในหนังสือเลม่ นี้ จะใชก้ ระบวนการทางการ
ตลาดดังกล่าวมาอธิบาย ดังนี้
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ภาคที่ 1 : ธุรกิจการบริการและการก�ำหนดกลยุทธ์
บทที่ 1 การบริการในยุคปัจจุบัน
การบริการมีลกั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกตา่ งจากสินค้า ท�ำให้การตลาดส�ำหรับบริการมีความ
แตกต่างไปจากการตลาดสินค้า ดังนั้น การศึกษาเรื่องการบริการจึงเป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการทางการตลาดบริการ ในบทนีจ้ ะน�ำเสนอลักษณะเฉพาะของการบริการ บทบาท
และความส�ำคัญของการบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ เพื่อสรา้ งความเขา้ ใจเกีย่ วกับการ
บริการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้นำ� ไปสู่การก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้
บทที่ 2 การก�ำหนดลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า
จากความเข้าใจเรื่องการบริการในยุคปัจจุบนั แล้ว ขัน้ ตอนต่อไปของกระบวนการทาง
ตลาดบริการจะเกี่ยวกับการก�ำหนดลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อให้ทราบกลยุทธ์การเลือกลูกค้าส�ำหรับธุรกิจบริการ รวมทั้งจะได้นำ�
ความรูเ้ รื่องนี้ ไปก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้
บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
บทนีจ้ ะศึกษาเกีย่ วกับสถานการณ์ของธุรกิจบริการ ซึง่ จะท�ำใหผ้ อู้ า่ นเขา้ ใจเกีย่ วกับการ
มองสถานการณท์ งั้ ภายนอกและภายในองคก์ ร เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะกับสถานการณ์ได้
บทที่ 4 การก�ำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
เมื่อเข้าใจเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาดแล้ว การก�ำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดจะเป็นขั้นตอน
ที่ 4 ที่จะศึกษาต่อไป โดยบทนี้จะเน้นการบริหารส่วนประสมทางการตลาดของการบริการที่
แตกต่างไปจากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า
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ภาคที่ 2: การสร้างบริการเกินความคาดหมาย
บทที่ 5 การวางต�ำแหน่งบริการ การพัฒนาบริการใหม่ การสร้างความแตกต่าง
และการสร้างแบรนด์
เพื่อใหก้ ารก�ำหนดกลยุทธส์ ว่ นประสมทางการตลาดประสบผลส�ำเร็จ จ�ำเปน็ ตอ้ งอาศัย
การสร้างบริการเกินความคาดหมายเข้ามาช่วย ซึง่ จะเนน้ การวางต�ำแหน่งบริการ การสรา้ ง
ความแตกต่าง และการสร้างแบรนด์
บทที่ 6 การบริหารคุณภาพในการบริการ
การก�ำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและการสร้างบริการเกินคาดหมายจะ
ไม่มีความหมายเลย หากพนักงานไม่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ ซึ่ง
การสร้างคุณภาพนั้นจะต้องท�ำให้สอดประสานกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
ดว้ ย บทนีจ้ งึ อธิบายความส�ำคัญของการบริหารคุณภาพในการบริการ โดยจะเน้นการบริหาร
พนักงาน
บทที่ 7 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
แม้ว่าจะก�ำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สร้างบริการเกิน
คาดหมาย รวมทั้งให้บริการอย่างมีคุณภาพแล้ว แต่หากไม่มีการบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าย่อมท�ำให้ลูกค้าหนีหายไปจากธุรกิจได้ บทนี้จึงเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
เพื่อสร้างโซ่มัดใจลูกค้า
บทที่ 8 การสร้างความพอใจให้ลูกค้า
ความพอใจเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการและเป็นเป้าหมายอันสูงสุดประการหนึ่งที่ธุรกิจให้
บริการจะต้องบรรลุให้ได้ บทนี้จึงเน้นกลยุทธ์การสร้างความพอใจให้ลูกค้า ในยุคที่ลูกค้ามี
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
บทที่ 9 การจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
ในโลกของธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงเช่นนี้ ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น บางครั้ง
เกินกวา่ ทีผ่ ู้ ใหบ้ ริการจะเข้าใจได้ ผลทีต่ ามมาคือ ลูกคา้ เกิดการรอ้ งเรียนมากขึน้ ต�ำหนิตอ่ วา่
รุนแรงขึน้ การจัดการค�ำต่อว่าและข้อร้องเรียนจึงเป็นสิง่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นและทวีความส�ำคัญ
มากขึ้นเป็นล�ำดับ
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ภาคที่ 3 : การบริหารมุ่งสู่ความส�ำเร็จ
บทที่ 10 การบริหารการบริการยุคศตวรรษที่ 21
การบริการในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการลดจ�ำนวนพนักงานลง แล้วหันไปใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ มีการจ้างพนักงานจากภายนอกเขา้ มาท�ำงานในองคก์ ร รวม
ทั้งมีการสร้างพันธมิตรทางการค้ามากขึ้น ทั้งหมดย่อมมีผลต่อความพอใจของลูกค้า
บทที่ 11 องค์กรแห่งการบริการ
บทนีจ้ ะอธิบายถึงลักษณะองค์กรแห่งการบริการทีท่ กุ ธุรกิจควรมุง่ ไปให้ถงึ ซึง่ องค์กร
แห่งการบริการเกิดจากการบริหารกระบวนการตลาดของบริการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น
อย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 12 การปรับปรุงและพัฒนาการตลาดบริการ
การปรับปรุงและการพัฒนาการตลาดบริการเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นมากในยุคนี้ นักการตลาด
จะต้องไม่หยุดนิ่งในเรื่องการสร้างกลยุทธ์ ใหม่ๆ มาใช้กับการบริการ ในบทนี้จะยกตัวอย่าง
การพัฒนาการตลาดบริการเพื่อน�ำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน
บทที่ 13 วิสัยทัศน์ ในการบริหารการตลาด
วิสัยทัศน์เป็นมุมมองและโลกทัศน์ ในการบริหารงาน ซึ่งเกิดจากความคิดที่กว้างไกล
และเป็นระบบ ธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จล้วนมาจากการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตกผลึก
และเป็นระบบ

ภาคที่ 1 :

ธุรกิจการบริการ
และการก�ำหนดกลยุทธ์

1
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1.1 ภาพการตลาดยุคใหม่
หากมองย้อนกลับไปในอดีต การตลาดในยุคแรกจะเน้นการผลิตและตัวสินค้าเป็น
หลัก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตให้ได้สินค้ามากขึ้นเพื่อท�ำให้เกิดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต�่ำ การ
พัฒนาคุณภาพของสินค้าเพื่อการยอมรับของลูกค้า การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักเพื่อ
การขยายสายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดความต้องการ
ซื้อ แต่ในปัจจุบันกลยุทธ์การตลาดจะเน้นการบริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าโดย
เพิ่มการบริการเข้าไป สาเหตุหลักมาจากการมีจ�ำนวนผู้ผลิตจ�ำนวนมากรายผลิตสินค้าเข้า
มาแข่งขัน การลอกเลียนแบบสินค้าและการพัฒนาสินค้าแข่งกับคู่แข่งใช้เวลาไม่นานนัก
สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้กลยุทธ์การแข่งขันชนะคู่แข่งได้ก็คือ การให้บริการที่ดีนั่นเอง ทั้งการให้
บริการตอบค�ำถาม ติดตั้ง และการรับประกัน จนท�ำให้การบริการเป็นส่วนหนึ่งของทุกธุรกิจ
นอกจากนั้น การตลาดในยุคนี้ ธุรกิจที่เน้นการให้บริการโดยเฉพาะจะมีมากขึ้น
เนื่องจากลูกค้ามีรายได้มากขึ้นและต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น จึงแสวงหาสิ่งที่จะ
มาตอบสนองความต้องการนั้นโดยที่ลูกค้าไม่ต้องท�ำเอง เช่น ไม่ต้องนวดเท้าที่ปวดเมื่อย
ด้วยตนเอง ไม่ตอ้ งรีดผ้าด้วยตนเอง ไม่ตอ้ งปรุงอาหารเอง ไมต่ อ้ งลา้ งจานเอง มีคนคอยมา
เติมน�ำ้ เติมอาหารให้ถึงโต๊ะ ผลที่ตามมาคือ การบริการเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับลูกค้า เสมือน
หนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อีกสายหนึ่ง
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ดังนั้น การบริการจึงเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการให้
ประโยชนเ์ พิม่ ขึน้ ในสายตาของผูซ้ อื้ ท�ำใหเ้ กิดความรูส้ กึ แตกตา่ งวา่ หากสินคา้ ใดมีการบริการ
เข้ามาด้วย จะรู้สึกคุ้มค่ากว่าที่เสนอเฉพาะสินค้า แม้ว่าในความจริงราคาของการให้บริการ
จะบวกเข้าไปในสินค้าแล้ว แต่ลูกค้ามักคิดว่าได้มาฟรี หรือมองว่าหากไปซื้อบริการเพิ่มเติม
ในภายหลังย่อมจะจ่ายแพงกว่า เช่น การซื้อเครื่องท�ำน�้ำอุ่นในราคา 9,000 บาท การติดตั้ง
ทางร้านไฟฟ้าจะคิดราคาประมาณ 1,000 บาท รวมเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด 10,000 บาท แต่
หากลูกคา้ ไปหาชา่ งมาติดตัง้ เองอาจจะต้องจ่ายค่าติดตัง้ 1,500 บาท และลูกคา้ ยังตอ้ งแบก
รับความเสีย่ งกับการติดตัง้ ของช่างที่ไม่เคยจ้างมาก่อน แตกต่างกับกรณีของช่างจากร้านค้า
ที่ลูกค้ามีความมั่นใจในการรับประกันการติดตั้ง

1.2 การบริการกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
การบริการเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทีเ่ กีย่ วข้องกับความตอ้ งการและการตอบสนองทาง
ดา้ นจิตใจของมนุษย์ แมเ้ พียงรอยยิม้ จากแมค่ า้ ในตลาดเทา่ นัน้ ก็อาจจะสามารถดึงดูดผูท้ เี่ ดิน
ผ่านไปมาให้มาเป็นลูกคา้ ได้ ดังนัน้ การบริการดว้ ยไมตรีจติ จึงเป็นเสมือนโซ่ตรวนมัดใจลูกค้า
ไม่ให้หนีไปเป็นลูกค้าของคูแ่ ข่ง ในปัจจุบนั การบริการไดเ้ ขา้ มาอยูร่ อบตัวมนุษยท์ กุ คนตัง้ แต่
เช้าจนถึงเข้านอน และการบริการไดเ้ ขา้ มามีบทบาทอย่างมากกับทุกธุรกิจ จนกล่าวได้วา่ การ
บริการเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือเพิ่มคุณประโยชน์ ให้กับสินค้านั่นเอง ซึ่งท�ำให้ผ้บู ริโภค
รับรู้ถึงผลประโยชน์ (Benefits) หรือสร้างความพึงพอใจที่ตนได้รับมากกว่าผลประโยชน์ที่
ได้จากสินค้าเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่าง
ท�ำไมต้มย�ำกุ้งจึงมีราคาตั้งแต่ชามละ 50 บาท จนถึง 500 บาท
หากสั่งต้มย�ำกุ้งที่ร้านขายข้าวแกงข้างถนน ราคาหนึ่งชามจะประมาณ 50 บาท
ซึ่งแม่ค้าจะน�ำกุ้งขนาดเล็ก เห็ดซึ่งอาจจะเก็บค้างไว้มาประกอบอาหาร เครื่องปรุง
ต่างๆ ก็จะซือ้ ในตลาดทีข่ ายของราคาถูก ซึง่ อาจจะไม่มคี ณ
ุ ภาพมากนัก ในกรณีทตี่ ม้ ย�ำ
กุ้งมีราคาแพงขึ้น เช่น ในกรณีที่สั่งรับประทานในโรงแรมระดับหรูห้าดาว สิ่งที่น�ำมา
ประกอบอาหารจะต้องมีการคัดเลือกเป็นพิเศษ กุ้งตัวใหญ่ เห็ดที่ต้องสด เครื่องปรุง
ต่างๆ คัดสรรมาอย่างดี
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สาเหตุประการที่หนึ่ง
ต้นทุนของกุ้ง + ต้นทุนของเห็ด + ต้นทุนของเครื่องปรุงต่างๆ
นอกจากนี้ ร้านค้าข้างถนนอาจจะดูไม่ค่อยสะอาดนัก แม่ค้าอาจจะหน้าบึ้ง ไม่
พูดจา ไม่ได้รับประกันความสะอาดและอาการปวดท้องของลูกค้า แม่ค้าอาจจะไม่นำ�
ต้มย�ำมาส่งที่โต๊ะ ลูกค้าจะต้องไปรอคิวยกอาหารมาเอง (Self–service) เวลาจ่ายเงิน
ลูกค้าก็ตอ้ งเดินไปจา่ ยเงินเอง ไมส่ ามารถขอใบเสร็จได้ บางครัง้ หากรับประทานอาหาร
หลายอยา่ งพรอ้ มกันหรือมาหลายคน ราคาตม้ ย�ำกุง้ อาจจะมีการคิดราคาไม่คงทีเ่ ป็น 80
บาท หรือ 100 บาท รสชาติในแต่ละครั้งก็อาจจะไม่คงที่ เปรี้ยวบ้าง เผ็ดบ้าง รวมทั้ง
ไม่มีห้องน�้ำบริการ
ในขณะที่ในโรงแรมระดับห้าดาว จะมีการต้อนรับจากพนักงานอย่างสุภาพ ห้อง
อาหารนัน้ จะตกแตง่ อยา่ งสวยงามเพื่อสรา้ งความประทับใจใหล้ กู คา้ ตัง้ แตย่ า่ งกา้ วแรก
ที่เข้ามา อุปกรณ์ถ้วยชามที่ใช้ ใส่ต้มย�ำเป็นภาชนะอย่างดี มีการบริการเสิร์ฟน�้ำ เสิร์ฟ
อาหารตลอดเวลา พร้อมกับรอยยิ้มและการแต่งกายที่สะอาด มีเสียงเพลงขับกล่อม
เพื่อเพิม่ อรรถรสในการรับประทาน มีบริการเก็บเงินทีโ่ ต๊ะพรอ้ มใบเสร็จทีต่ รวจสอบได้
ลูกค้ามั่นใจว่าจะไม่ปวดท้องภายหลังการรับประทาน อีกทั้งหากรับประทานไปแล้วพบ
ว่าอาหารไม่ไดม้ าตรฐาน ก็จะไดร้ บั การชว่ ยเหลือจากทางโรงแรมอย่างเต็มทีด่ ว้ ยการไม่
คิดเงิน พร้อมกับแสดงการขอโทษ ดังนั้น สาเหตุสำ� คัญของความแตกต่างอีกประการ
หนึ่งคือ การให้บริการที่แตกต่างกัน

สาเหตุประการที่สอง
ต้นทุนของการตกแต่งสถานที่ + ต้นทุนของพนักงาน +
ต้นทุนของการบริการ + ต้นทุนของการรับประกัน
ในกรณีข้างต้น สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้
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กรณีเปรียบเทียบ
คุณภาพอาหาร
การบริการ
สถานที่

ร้านข้างถนน
คุณภาพต�ำ่ ไม่มีมาตรฐาน
บริการมีค่อนข้างน้อย
ไม่เน้นสถานที่มากนัก
มีอุปกรณ์เท่าที่จ�ำเป็น

บริกร

มีน้อยมาก เจ้าของและผู้ ให้
บริการอาจเป็นคนเดียวกัน
ไม่มี

การรับประกันความพอใจ

โรงแรมระดับห้าดาว
คุณภาพสูง มีมาตรฐาน
เน้นการบริการอย่างมาก
เน้นการตกแต่งสถานที่อย่าง
มาก และเน้นอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน
มีจ�ำนวนมาก แบ่งแยกหน้าที่
อย่างชัดเจน
มี

ดังนั้น ต้มย�ำกุ้งชามเดียวกัน แต่ขายในสถานที่ที่แตกต่างกัน ราคาย่อมไม่เท่า
กันแน่นอน สาเหตุมาจากต้นทุนของส่วนประกอบอาหารและต้นทุนของการบริการที่
แตกต่างกันดังนั้น การบริการจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
นอกจากนี้ ในกรณีของการซือ้ สินคา้ ประเภทอุปกรณท์ างอิเล็กทรอนิกสท์ มี่ รี าคา
สูง เช่น คอมพิวเตอร์ ลูกค้าจะไม่พิจารณาเพียงประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
เท่านั้น แต่จะพิจารณาถึงการบริการหลังการขายและการรับประกันประกอบด้วย
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ยิง่ สินค้ามีราคาสูงเท่าใด การบริการทีจ่ ะต้องให้กบั ลูกค้าก็ยอ่ มต้อง
สูงมากขึ้นเป็นล�ำดับ การบริการจึงสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อย่างแท้จริง
การบริการที่ดีนอกจากจะเพิ่มประโยชน์ ให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับธุรกิจด้วย ธุรกิจในปัจจุบันไม่ควรแข่งขันกันด้วยสินค้าเพียงอย่างเดียว บริการกลาย
เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งประเภทที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ หลายธุรกิจได้เน้นการให้บริการจน
รายได้จากการให้บริการได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ การบริการอย่างเป็นเลิศยังช่วย
มัดใจลูกค้า กล่าวคือ หากผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามความต้องการ
การบริการที่ดียังช่วยลดความไม่พอใจของผู้บริโภคลงได้ หรือหากราคาที่ผ้บู ริโภคจ่ายไปใน
การซือ้ สินค้ามีมลู ค่าสูงมาก การบริการทีด่ ยี อ่ มช่วยท�ำใหผ้ บู้ ริโภคมีความพอใจได้ เนื่องจาก
มีความประทับใจในการบริการนั้น จนผู้บริโภคอาจกล่าวว่า “ราคาไม่แพงเลย” หรือ “คุ้มค่า
มาก” ดังนัน้ การบริการได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญมากในทุกธุรกิจ ธุรกิจใดทีผ่ บู้ ริหารไมส่ นใจ
การบริการ ย่อมสูญหายไปจากโลกแห่งธุรกิจ
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1.3 ความหมายของการบริการ
การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มตี วั ตน (Intangible
Goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการจนน�ำไปสู่ความพึงพอใจได้
จากความหมายข้างต้น สามารถพิจารณาค�ำส�ำคัญต่างๆ ได้ดังนี้

1. กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบ หมายถึง การด�ำเนินการหรือการกระท�ำ

(Performance) ใดๆ ของธุรกิจให้บริการอันเป็นผลให้ผู้รับบริการ (ลูกค้า) ได้รับการตอบ
สนองตรงตามความต้องการ เช่น การที่ลูกค้ามาร้านซ่อมนาฬิกา สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือการ
ทีน่ าฬิกาอยู่ในสภาพการใชง้ านได้ ดังนัน้ กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบก็คอื จะต้องแก้ไข
นาฬิกานั้นตามความต้องการของลูกค้า

2. สินค้าที่ ไม่มีตัวตน (Intangible Goods) หมายถึง “การบริการ” ซึ่งเกิดจาก

กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบ ซึ่งไดแ้ ก่ ค�ำปรึกษา การรับประกัน การให้บริการความ
บันเทิง การให้บริการทางการเงิน เป็นต้น

3. ความต้องการของผู้รับบริการ (Customer Need and Want) หมายถึง

ความจ�ำเป็นและความปรารถนาของลูกค้าที่คาดหวังว่าจะได้จากการบริการนั้นๆ (ศิริวรรณ
และคณะ, 2541) เช่น ต้องการได้รบั ประทานอาหารค�ำ่ ทีม่ อี าหารอรอ่ ย บรรยากาศดี พรอ้ ม
มีดนตรีขับกล่อมเบาๆ

4. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับการ

บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ดังนั้น ในธุรกิจทั่วไป เช่น ในภัตตาคาร ลูกค้าจะได้รับสินค้า 2 ประเภท ดังนี้
1. สินค้าที่มีตัวตน ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าเย็น
2. สินค้าที่ไม่มีตัวตน ได้แก่ การต้อนรับ การรับค�ำสั่งอาหาร รอยยิ้ม มิตรไมตรี ซึ่ง
สินค้าที่ไม่มีตัวตนเหล่านี้ก็คือ “การบริการ” นั่นเอง
หรือในรา้ นสะดวกซือ้ ทีเ่ ปิด 24 ชัว่ โมง ลูกคา้ ก็จะไดร้ บั ทัง้ สินคา้ ทีม่ ตี วั ตนและสินคา้ ที่
ไม่มีตัวตน ซึ่งสรุปได้ว่า ธุรกิจที่เราพบเห็นในชีวิตประจ�ำวันมักจะเสนอสินค้าทั้ง 2 ประเภท
ดังกล่าว สิ่งที่แตกต่างก็คือ ประเภทของสินค้าที่จ�ำหน่าย คุณภาพของสินค้า รวมทั้งบริการ
ที่แตกต่างกันนั่นเอง
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1.4 การตลาดบริการ
เป็นการใช้การตลาดและกลยุทธ์ต่างๆ ทางการการตลาดในธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าหรือ
ผู้บริโภครับทราบว่า ธุรกิจนั้นๆ ได้น�ำหรือสอดแทรกการบริการเข้าไปในธุรกิจ เพื่อท�ำให้
ธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้ งการและสรา้ งความพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า และเมื่อลูกค้า
รับทราบว่าธุรกิจได้มกี ารน�ำการบริการเขา้ มา ลูกคา้ ยอ่ มตระหนักถึงคุณคา่ เพิม่ ทีจ่ ะไดร้ บั จาก
การสอดแทรกการบริการเข้าไปจนเกิดการตัดสินใจซื้อ

ตัวอย่าง
คุณนนทซ์ งึ่ เป็นคนชอบทานผักมาก ได้เข้าไปเลือกซือ้ ผักสดกับแม่คา้ ในตลาดแห่ง
หนึ่งในเวลา 11.00 น. แต่กลับพบว่าแม่ค้าก�ำลังทยอยเก็บผักที่เหลือทั้งหมดเข้าถุง
พลาสติกเพื่อกลับบ้านในขณะที่คุณนนท์ได้เลือกผักหลายอย่างที่ยังคงวางอยู่บนแผง
เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักติ้ว ผักกระโดน และในที่สุดได้เกิดบทสนทนาระหว่าง
คุณนนท์กับแม่ค้า
กรณีที่ 1
คุณนนท์	: แม่ค้าครับ มีฟักทองไหมครับ
แม่ค้า : มีค่ะ รอสักครู่นะคะ เดี๋ยวเปิดถุงให้ค่ะ เอาลูกใหญ่หรือเล็กดีคะ
จะเห็นได้ว่าแม่ค้าได้ ใช้ “การบริการ” (ซึ่งก็คือการเปิดถุงหยิบผักให้กับลูกค้า) เข้า
มาแทรกในธุรกิจผักสดของตนเอง อ่านบทสนทนาเพิ่มเติมต่อไปนี้
คุณนนท์	: โอ้...ขอบคุณมากครับ
แม่ค้า : ไม่เป็นไรค่ะ ยินดีมากเลย ขอโทษด้วยค่ะวันนี้เก็บของเร็วไปหน่อย ถ้า
วันหลังมาเจอแม่ค้าไม่ต้องเกรงใจนะคะ แม้ขึ้นรถแล้วก็จะเปิดถุงหยิบ
ผักให้คะ่ บริการเต็มทีเ่ ลย โอ้ โฮ...ฟักทองลูกนีส้ วยมาก แก่จดั ก�ำลังทาน
เนื้อหวานมันแน่นอนค่ะ
จากบทสนทนานี้ แม่คา้ ได้ ใช้ “การตลาดบริการ” คือการท�ำใหล้ กู คา้ รับทราบและรับรู้
ถึง “การบริการ” ดังกล่าวข้างต้นว่า ยินดีที่จะเปิดถุงหยิบผักให้กับลูกค้าแม้ก�ำลังจะกลับ
บ้านแล้ว
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เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สามารถสรุปได้ว่า แม่ค้าได้ ใช้การตลาดบริการโดยแจ้งให้ลูกค้า
หรือผู้บริโภครับทราบว่า ธุรกิจขายผักของตนนั้นได้น�ำหรือสอดแทรกการบริการเข้าไปใน
ธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสรา้ งความพอใจสูงสุดใหก้ บั ลูกคา้ ซึง่ ใน
กรณีนลี้ กู คา้ ยอ่ มเกิดความเชื่อว่าจะได้รบั การบริการอื่นๆ ทีด่ ี เช่น การคัดเลือกผักมาอย่างดี
กรณีทเี่ ปน็ ธุรกิจขนาดเล็กนัน้ การบริการและการตลาดบริการมักจะเกิดขึน้ พรอ้ มๆ กัน
ณ จุดขาย ดังเช่นกรณีแม่ค้าขายผักข้างต้น หากเป็นองค์กรธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ การท�ำการ
ตลาดบริการนัน้ จะมีฝา่ ยการตลาดรับผิดชอบดูแลโดยผ่านสื่อต่างๆ ขององค์กร ไม่วา่ จะเป็น
การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อโซเชียล
กรณีที่ 2
คุณนนท์	:
แม่ค้า :
คุณนนท์ :
แม่ค้า :
คุณนนท์ :

แม่ค้าครับ มีฟักทองไหมครับ
มีค่ะ แต่เก็บแล้วค่ะ
ขอซื้อสักลูกได้ไหมครับ อยากจะเอาไปท�ำแกงเผ็ดครับ
เก็บร้านแล้วค่ะ
ไม่เป็นไร (พร้อมกับหน้าเสียและเดินไปร้านอื่น)

จะเห็นได้ว่า ในกรณีนี้แม่ค้าไม่ได้ ใช้ทั้ง “การบริการ” (ซึ่งก็คือการเปิดถุงหยิบผักให้
กับลูกค้า) และ “การตลาดบริการ” (เมื่อไม่มีการบริการเปิดถุงหยิบผัก จึงไม่สามารถแจ้ง
ให้ลูกค้ารับทราบถึงบริการนั้นได้)
กรณีนี้เป็นกรณีที่ง่าย แต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น แม่ค้าพ่อค้ามักบ่นว่า ขายของไม่ดี
ส่วนหนึ่งมาจาก การที่แม่ค้าพ่อค้ามักไม่ตระหนักถึงการบริการที่ดีนั่นเอง

1.5 วิธี ในการให้บริการ
ธุรกิจสามารถให้บริการโดยผ่านเครื่องมือหรือวิธีต่างๆ ได้แก่

1.5.1 การให้บริการด้วยคนหรือพนักงาน
การให้บริการด้วยคนหรือด้วยพนักงาน เป็นวิธีการให้บริการที่มีความส�ำคัญมากกว่า
การให้บริการด้วยวิธีอื่นๆ เนื่องจากการให้บริการแบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายได้ รวมทั้งเป็นการให้บริการอย่างใกล้ชิด (Personal
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Touch) ซึ่งหากธุรกิจใดมีการบริการอย่างเป็นเลิศแล้ว ธุรกิจนั้นย่อมถือว่ามีทรัพย์สินอัน
มีค่ายิ่งส�ำหรับการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัดของการให้บริการด้วยวิธีนี้ ได้แก่ การที่
พนักงานเป็นคน ซึ่งมีความรู้สึกและมีอารมณ์ที่แตกต่างกัน แม้ ในคนคนเดียวกันก็มีความ
อารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกันในช่วงเวลาต่างกัน นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารคน ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเงินเดือน ค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรม และสวัสดิการ
จึงสูงมาก

1.5.2 การให้บริการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการประเภทนีพ้ บเห็นได้ทวั่ ไป ได้แก่ การให้บริการนวดด้วยเครื่องนวด การ
ให้บริการทางการเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เครื่องแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศอัตโนมัติ การขายสินค้าผ่านตู้ขายของอัตโนมัติ การชั่งน�ำ้ หนักด้วยเครื่อง
อัตโนมัติ หมอดูอัตโนมัติด้วยเครื่องหยอดเหรียญ หรือหมอดูทางโทรศัพท์ เป็นต้น จะเห็น
ได้ว่าการให้บริการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความส�ำคัญมากขึ้นเป็นล�ำดับ เนื่องจากมี
ต้นทุนการให้บริการที่ต�่ำกว่าการให้บริการแบบคน และการส่งมอบบริการในแต่ละครั้งได้
มาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ แต่การให้บริการแบบนี้ ไม่สามารถปรับรูปแบบการให้บริการตามความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละรายที่แตกต่างกันได้ รวมทั้งไม่สามารถตอบค�ำถามหรือแก้ ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าได้ทั้งหมด ดังนั้นจะพบได้ว่า การให้บริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มักจะต้องมีบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ที่ต้องคอยตอบค�ำถามต่างๆ ให้ลูกค้า
ในระหว่างการใช้งานด้วย

1.6 ประเภทของธุรกิจ
โดยธรรมชาติของธุรกิจ สามารถแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ (ประยุกต์
จาก Payne, 1993)

1. ธุรกิจทีเ่ น้นสินค้าอย่างแท้จริง ธุรกิจแบบนีจ้ ะขายสินค้าไม่มบี ริการ เช่น ธุรกิจ

ผลิตน�ำ้ ปลา น�ำ้ ตาล เกลือ ถ้าจะมาซื้อต้องรับไปเอง ไม่มีบริการส่งหรือบริการใดๆ ทั้งสิ้น
ซึ่งธุรกิจแบบนี้นับวันจะมีจ�ำนวนลดลงหรือแทบจะไม่มีแล้ว เพราะบริการได้แทรกซึมไปทุก
ธุรกิจ
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2. ธุรกิจที่เน้นบริการอย่างแท้จริง ธุรกิจแบบนี้จะมีเฉพาะการให้บริการ ไม่มีการ

ขายสินค้า เช่น บริษทั ทีป่ รึกษาธุรกิจ ส�ำนักงานกฎหมาย บริการซักรีด บริษทั ท�ำความสะอาด

3. ธุรกิจที่มีทั้งสินค้าและบริการ ธุรกิจแบบนี้จะมีทั้งการให้บริการและการขาย

สินค้าปะปนกัน อาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า เช่น โรงแรม จัดเป็นธุรกิจให้บริการ
ห้องพักและล็อบบีต้ า่ งๆ นัน้ ไม่ใช่สนิ ค้า แต่เป็นสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ทีจ่ ะท�ำให้ธรุ กิจ
สามารถเสนอบริการต่างๆ ให้กับผู้มาเข้าพักได้ ส่วนสินค้าที่พบได้ ในธุรกิจนี้ ได้แก่ อาหาร
ที่บริการตามห้องอาหาร รวมถึงอาหารที่สั่งมายังห้องพัก กรณีร้านสะดวกซื้อ จะเป็นธุรกิจ
ขายสินค้ามากกว่าการให้บริการ ธุรกิจประเภทนี้จึงเป็นธุรกิจที่มีจ�ำนวนมากที่สุดในปัจจุบัน
และอนาคตต่อไป

อยา่ งไรก็ตาม ในธุรกิจหนึง่ ๆ เจ้าของหรือผูบ้ ริหารสามารถเสนอสินค้าและการบริการ
ได้ 2 ประเภท ดังนี้

1.6.1 เสนอสินค้าหรือบริการตามธรรมชาติของธุรกิจ
ในกรณีเป็นธุรกิจขายสินค้า หากผู้บริหารเลือกวิธีการด�ำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด
แบบนี้ ก็จะส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้ลกู ค้าโดยไมค่ ำ� นึงถึงการบริการนัก สว่ นในกรณีเปน็
ธุรกิจบริการ ผู้บริหารจะส่งมอบบริการให้ลูกค้าโดยโดยไม่ค�ำนึงถึงสินค้ามากนัก หรือสรุป
ได้ว่า ธุรกิจจะเน้นสินค้าหรือบริการตามธรรมชาติของธุรกิจนั้นๆ เช่น หากเป็นธุรกิจขาย
คอมพิวเตอร์ จะเน้นคุณภาพและตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก

1.6.2 เสนอสินค้าหรือบริการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มจุดขาย
ในกรณีเป็นธุรกิจขายสินค้า หากผู้บริหารเลือกวิธีการด�ำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด
แบบนี้ ก็จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้ลูกค้าโดยค�ำนึงถึงการบริการด้วย ส่วนในกรณีเป็น
ธุรกิจบริการ ผูบ้ ริหารจะส่งมอบบริการให้ลกู ค้าโดยค�ำนึงการน�ำสินค้าหรือบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริการนัน้ มาเสนอขายดว้ ย เพื่อเพิม่ คุณคา่ ใหก้ บั ลูกคา้ เชน่ การรับประกัน การติดตัง้
เป็นต้น
ทั้งนี้ การเสนอธุรกิจทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวสามารถยกตัวอย่างให้ชัดเจนได้ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่าง
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
โดยธรรมชาติแล้วธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นธุรกิจขายสินค้า ไม่ใช่ธุรกิจขายบริการ
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สามารถก�ำหนดเสนอการบริการหรือก�ำหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดในการให้บริการลูกค้าได้ 2 ประเภทดังกล่าวได้ดังนี้

1. เสนอสินค้าตามธรรมชาติของธุรกิจ การด�ำเนินขายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์แบบนี้

ผู้ผลิตจะเน้นในเรื่องคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์เป็นหลัก ไม่เน้นการให้บริการ โดยปกติร้าน
ประเภทนี้อาจไม่มีโชว์รูม (Show Room) พนักงานขายมีจำ� นวนจ�ำกัด ลูกค้าอาจจะต้องมา
รับสินค้าด้วยตนเอง ผู้ผลิตอาจจะอธิบายรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ทั้งในด้านคุณสมบัติ
และการดูแลรักษาในคู่มือเท่านั้น รวมทั้งอาจไม่มีการบริการหลังการขาย ดังนั้น ลูกค้าแทบ
จะไม่ได้รับบริการใดๆ จากผู้ผลิตเลย

2. เสนอสินค้าหรือบริการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มจุดขาย การด�ำเนินขายธุรกิจ

เฟอรน์ เิ จอรแ์ บบนี้ ผูผ้ ลิตจะเน้นในเรื่องคุณภาพของเฟอร์นเิ จอร์และการบริการควบคูก่ นั ไป
ร้านประเภทนีจ้ ะมีโชวร์ มู (Show Room) และพนักงานขายจ�ำนวนเพียงพอส�ำหรับใหบ้ ริการ
ผู้ผลิตจะมีรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ทั้งในด้านคุณสมบัติและการดูแลรักษาในคู่มือ และ
พนักงานขายจะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ รวมทั้งอาจมีการบริการหลังการขาย ดังนั้น ลูกค้าจะ
ได้รับริการจากผู้ผลิตมากกว่าในกรณีแรก
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการขายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ หากกลุ่มเป้าหมายเป็น
ลูกคา้ ระดับสูง ผูผ้ ลิตจะเน้นในเรื่องการบริการมากขึน้ โดยจะเน้นคุณภาพของการให้บริการ
ในทุกขั้นตอนของการซื้อ ตั้งแต่ก่อนซื้อ ขณะซื้อ และภายหลังการซื้อ อาจจะมีศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (Call Center) ที่คอยให้ข้อมูลลูกค้าทั้งก่อนการซื้อและภายหลังการซื้อ เพื่อให้
ลูกค้าได้รับความมั่นใจในเรื่องบริการ
ธุรกิจประเภทนี้จะมีโชว์รูมอยู่หลายแห่งเพื่อสร้างความสะดวกให้ลูกค้าสูงสุด และมี
พนักงานขายที่ไดร้ บั การฝึกหัดมาเป็นอย่างดีในการใหบ้ ริการกับลูกคา้ ในทุกขัน้ ตอน ไมว่ า่ จะ
เปน็ การตอบค�ำถาม การให้ขอ้ มูลสินค้า เฟอร์นเิ จอร์จะน�ำส่งไปตามวันและเวลาทีล่ กู ค้าเป็น
ผูก้ ำ� หนด การรับประกันภายหลังการขายเปน็ สิง่ ทีข่ าดไมไ่ ดส้ ำ� หรับธุรกิจประเภทนี้ เมื่อถึงวัน
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ส่งเฟอร์นิเจอร์ หากพบว่าเฟอร์นิเจอร์เสียหายหรือไม่สามารถจัดส่งได้ครบตามที่ลูกค้าได้
สั่งซื้อ ผู้บริหารจะต้องด�ำเนินการรับผิดชอบอย่างเร่งด่วน เช่น จะต้องเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์
ให้ รวมทั้งอาจจะต้องมีจดหมายแสดงการขอโทษจากบริษัท นอกจากนี้ อาจจะมีการเสนอ
ขายเครื่องครัวและของเด็กเล่น พร้อมกับการเสนอขายเฟอร์นิเจอร์
นอกจากนี้ ธุรกิจยังมีบริการออกแบบเฟอรน์ เิ จอร์ ใหก้ บั ลูกคา้ โดยไปวัดพืน้ ทีจ่ ริงถึงที่
พักลูกค้า นั่งพูดคุยกับลูกค้า เพื่อร่วมกันออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ให้ได้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า ยิ่งกว่านั้น อาจจะใช้แนวคิดว่า “เฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวบนโลกนี้ เราออกแบบเพื่อ
คุณ” เพื่อเน้นให้เห็นถึงความส�ำคัญของการบริการที่ทำ� เพื่อลูกค้า

ตัวอย่าง
ธุรกิจสปาและนวดตัวให้สุนัข
โดยธรรมชาติแล้วธุรกิจสปาและนวดตัวให้สุนัขเป็นธุรกิจบริการ ไม่ ใช่ธุรกิจขาย
สินค้า อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารธุรกิจนี้สามารถให้บริการได้ดังนี้

1. เสนอบริการตามธรรมชาติของธุรกิจ ธุรกิจต้องเน้นในเรื่องคุณภาพของการ

บริการเป็นหลัก เพื่อตอกย�้ำลูกค้าถึงบริการอย่างแท้จริง ไม่เน้นการขายสินค้า ธุรกิจนี้จะมี
ร้านค้าอันเป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายให้สุนัขและผู้ ให้บริการนวดมาพบกัน พนักงานจะได้
รับการฝึกฝนมาอย่างดี ท�ำให้สุนัขได้รับบริการอย่างดี ทั้งการนวด การเอาใจใส่สุนัข การ
ดูแลให้สุนัขนอนหลับขณะที่เจ้าของอาจจะไปช็อปปิ้ง

2. เสนอสินค้าหรือบริการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มจุดขาย การด�ำเนินธุรกิจแบบนี้

นอกจากจะให้บริการนวดสุนัขและบริการอื่นๆ แล้ว จะมีการขายสินค้าที่เกี่ยวกับสุนัขเพิ่ม
เติมอีก ไม่ว่าจะเป็นน�ำ้ มันนวดสุนัข อาหาร ของเล่นสุนัข อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือตัดขน
สุนขั รวมทัง้ การบริการอื่นทีอ่ าจเพิม่ เติมเข้ามา เช่น การตัดขนสุนขั การอาบน�ำ้ สุนขั เป็นต้น
เพื่อการส่งมอบบริการและขายสินค้าแบบครบวงจร ท�ำให้ลูกค้าเป้าหมายเกิดความรู้สึก
ถึงความคุ้มค่าในการมาใช้บริการ มาที่เดียวได้ครบทุกสิ่งที่เกี่ยวกับสุนัขตัวโปรด อีกทั้งยัง
สามารถเพิ่มการบริการจัดส่งสินค้า โดยลูกค้าสั่งซื้อผ่านทางสื่อออนไลน์
จากตัวอย่างข้างต้น สามารถสรุปการน�ำไปใช้ได้ดังนี้
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1. ธุรกิจปัจจุบนั มีแนวโนม้ จะเนน้ การให้บริการมากขึน้ เป็นล�ำดับ ทีเ่ ป็นเช่นนี้

เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมีความต้องการได้รบั บริการมากขึน้ เชน่ ความตอ้ งการการ
ได้รับข้อมูลก่อนการซื้อ ความต้องการการเอาใจใส่อย่างดีในขณะรับบริการ และการได้รับ
บริการหลังการขายที่ดี ดังนั้น ธุรกิจขายสินค้าและธุรกิจที่ให้บริการจะต้องเน้นการบริการ
มากขึ้น เพื่อส่งมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้า

2. ธุรกิจที่ยิ่งเน้นบริการมากเพียงใดต้องจ้างพนักงานมากขึ้นด้วย การให้

บริการทีด่ นี นั้ พนักงานมีสว่ นส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ดังนัน้ ธุรกิจทีเ่ น้นบริการมากเพียงใด ต้อง
จ้างพนักงานมากขึ้นตามล�ำดับ เพื่อให้พนักงานที่เพิ่มขึ้นให้บริการที่ดีขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ
ลูกค้าก็จะต้องจ่ายเงินมากขึ้น

3. ลูกคา้ ทีเ่ น้นการบริการจะเป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถในการจ่ายมากกว่าลูกค้า
ที่ ไมไ่ ดเ้ นน้ บริการ การบริการจัดวา่ เปน็ ผลิตภัณฑท์ ฟี่ มุ่ เฟือย เพื่อซือ้ เวลา ซือ้ ความสะดวก
ซือ้ ความสบาย ท�ำให้ลกู ค้าทีเ่ น้นการบริการต้องจ่ายเงินมากกว่าลูกค้าที่ไม่ได้เน้นการบริการ
ซึง่ บริการส่วนเพิม่ ที่ไดร้ บั ก็คอื ความพึงพอใจที่ไดร้ บั จากเงินสว่ นเพิม่ ทีจ่ า่ ยไปจากราคาสินคา้
หรือบริการตามปกตินั่นเอง

4. การบริการที่ดีมีผลท�ำให้ลูกค้าคิดว่าบริการนั้นมีคุณค่าและแตกต่างจาก
บริการของคู่แข่ง การบริการเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า จึงท�ำให้ผู้ ให้บริการและ
ธุรกิจสามารถเข้าใจถึงความต้องการลูกค้า ท�ำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่า คุ้มกับราคาหรือเงิน
ที่ต้องจ่ายไป ยิ่งไปกว่านั้น หากบริการนั้นสร้างความประทับใจให้กับฐานลูกค้าจ�ำนวนมาก
ย่อมส่งผลให้กลายเป็นอาวุธแห่งความแตกต่างจากคู่แข่ง

1.7 ประเภทของบริการในธุรกิจ
โดยปกติแล้วในธุรกิจบริการประเภทใดๆ ก็ตาม สามารถแบ่งบริการออกได้เป็น 3
ประเภท ตามความส�ำคัญหรือการท�ำก�ำไรให้ธุรกิจดังนี้

1.7.1 การบริการหลัก (ธุรกิจหลัก)
การบริการประเภทนีเ้ ป็นหัวใจหลักของธุรกิจ โดยทัว่ ไปบริการหลักจะสร้างก�ำไรให้กบั
ธุรกิจมากกว่าธุรกิจเสริม แต่อย่างไรก็ตาม บริการหลักมักจะมีความซับซ้อนในการให้บริการ
หรือสง่ มอบใหก้ บั ลูกค้ามากกว่าประเภทของบริการอีก 2 ประเภท เช่น ในธุรกิจธนาคาร การ
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ปลอ่ ยสินเชื่อถือว่าเป็นบริการทีส่ ร้างก�ำไรมาก ในมหาวิทยาลัย การสอนทีด่ มี มี าตรฐานถือว่า
เป็นบริการทีเ่ ป็นตัวสร้างรายได้หลัก ดังนัน้ บริการเหล่านีผ้ บู้ ริหารจะต้องให้ความส�ำคัญมาก
ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งมอบบริการหลักที่แข่งขันกับคู่แข่งได้

1.7.2 การบริการเสริม (ธุรกิจเสริม)
การบริการประเภทนี้สร้างรายได้และท�ำก�ำไรให้กับธุรกิจได้ แต่น้อยกว่าการบริการ
หลัก บริการเสริมในมหาวิทยาลัย เช่น การให้บริการอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลภายนอก
บริการเสริมในโรงพยาบาล เช่น ร้านอาหาร ร้านท�ำผม บริการเสริมเหล่านี้ เป็นเหมือนสีสนั
ให้กับธุรกิจนั้นๆ บริการเสริมมีความซับซ้อนน้อยกว่าบริการหลัก ดังนั้นธุรกิจใดจะมีบริการ
เสริมได้กต็ อ่ เมื่อธุรกิจหลักนัน้ ไดร้ บั ความไวว้ างใจจากลูกคา้ กอ่ น เพราะมิเชน่ นัน้ แลว้ บริการ
เสริมอาจจะกลายเป็นบริการหลัก และในที่สุดจะต้องเปลี่ยนประเภทของธุรกิจนั้นไป

ตัวอย่าง
ร้านซักรีด บริการหลักคือการซักและการรีดเสือ้ ผา้ บริการเสริมอาจจะรับซอ่ มแซม
เย็บเสื้อผ้าทีข่ าด หรืออาจจะมีบริการรับส่งผ้าถึงทีพ่ ักลูกค้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจเสริม
ช่วยท�ำให้ธุรกิจหลักมีความเด่นชัดในด้านการให้บริการที่ดีมากขึ้น ไม่ได้ขัดต่อการให้
บริการของธุรกิจหลักแต่อย่างใด ทั้งธุรกิจหลักและเสริมได้ช่วยกันเสริมสร้างรายได้
ให้กับธุรกิจ เหมาะกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า โดยเฉพาะในด้านความ
สะดวกสบาย

1.7.3 การบริการอื่นๆ
การบริการประเภทนี้ไมไ่ ดเ้ ปน็ หัวใจหลักของธุรกิจ แต่เป็นบริการทีข่ าดไม่ได้ เนื่องจาก
เป็นบริการทีส่ นับสนุนบริการหลักและบริการเสริมใหด้ ำ� เนินตอ่ ไปไดอ้ ยา่ งสะดวก การบริการ
ประเภทนี้มักไม่ท�ำก�ำไรให้กับธุรกิจหรือเป็นค่าใช้จ่ายนั่นเอง บริการประเภทนี้ เช่น การให้
บริการที่จอดรถ การให้บริการลิฟต์ การให้บริการรักษาความปลอดภัย การให้บริการห้องน�ำ้
เป็นต้น ผู้บริหารควรลดค่าใช้จ่ายประเภทนี้ แต่ต้องไม่ท�ำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพในการ
ให้บริการของธุรกิจ เชน่ การจา้ งบริษทั รักษาความปลอดภัยแทนการจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของบริษัทเอง
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ข้อคิด
อย่างไรก็ตาม การให้บริการเสริมนั้นธุรกิจจะต้องระวังในเรื่องความเหมาะสม
สอดคล้องกันระหว่างบริการหลักเดิมกับบริการเสริมทีเ่ พิม่ เขา้ ไปดว้ ย รา้ นเสริมสวยทีม่ บี ริการ
แต่งหน้าและท�ำผม ต่อมาได้เพิ่มบริการนวดฝ่าเท้าเข้าไป ความจริงที่ต้องระวังคือ คนไทย
มักไม่ชอบให้ ใครน�ำมือที่ได้ไปนวดเท้าแล้วมาท�ำผมหรือแต่งหน้าให้ เนื่องจากเท้าเป็นสิง่ คน
ไทยมองว่าเป็นส่วนทีอ่ ยูล่ า่ งสุดของรา่ งกาย ศีรษะและหนา้ เปน็ สว่ นทีส่ งู ทีส่ ดุ ของรา่ งกาย ไม่
ควรน�ำมายุง่ เกีย่ วกัน หากไม่ระวังจะกลายเป็นบริการนวดหน้าด้วยฝ่าเท้า (พนักงานนวดเท้า
เสร็จแล้วมานวดหน้าให้ลูกค้า) ซึ่งจะท�ำลายธุรกิจในที่สุด

ข้อคิด
ถ้าเป็นไปได้ หากธุรกิจเสริมส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลัก เจ้าของกิจการสามารถแยก
ธุรกิจหลักและธุรกิจเสริมออกจากกันได้ โดยแยกเปน็ สัดสว่ นหรือแยกอยูค่ นละอาคาร พรอ้ ม
ใช้การตกแต่งให้แตกต่างอย่างเด่นชัด

1.8 ประเภทของธุรกิจบริการ
ในหนังสือเล่มนี้ จะแบ่งการบริการออกเป็นประเภทต่างๆ 12 ประเภทตามลักษณะ
ของธุรกิจ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ รวมทั้งได้แสดงคุณค่าที่ลูกค้ามองด้วย เพื่อจะได้เห็น
ภาพรวมของการให้บริการในแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกัน
ตารางแสดงประเภทธุรกิจบริการ
ประเภทของธุรกิจบริการ
1. ธุรกิจด้านการเงิน
และการประกันภัย
2. ธุรกิจการสื่อสาร
และความบันเทิง

3. ธุรกิจขนส่ง

ตัวอย่างธุรกิจ
ธนาคาร บริษัทเงินทุน
บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย
สถานีวิทยุ โทรทัศน์
ธุรกิจดอทคอม (Dotcom)
ไปรษณีย์ โรงภาพยนตร์
ร้านคาราโอเกะ
รถเมล์ รถไฟ
สายการบิน รถแท็กซี่
บริษัทขนส่ง (Logistics)

คุณค่าที่ลูกค้ามอง
หลักประกันความมั่นคง
ไม่ทอดทิ้งลูกค้า
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ความบันเทิงแบบลืมโลก
ไปชั่วขณะ
การขนส่งอย่างปลอดภัย
และรวดเร็ว
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(ต่อ)
ประเภทของธุรกิจบริการ
4. ธุรกิจสุขภาพ ความงาม
และแฟชั่น

5. ธุรกิจการท่องเที่ยว

6. ธุรกิจให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ

7. ธุรกิจการศึกษาและภาษา

8. ธุรกิจรักษาพยาบาล

9. ธุรกิจซ่อมบ�ำรุง
10. ธุรกิจสร้างบ้านและอาคาร
ท�ำความสะอาด และรักษา
ความปลอดภัย
11. ธุรกิจตัวแทนและคนกลาง

12. ธุรกิจบริการสาธารณะ

ตัวอย่างธุรกิจ
ตัดผม ออกแบบทรงผม
ศัลยกรรม สปา ธุรกิจนวด
บริการตัดเย็บเสื้อผ้า
ร้านซักรีด สถานออกก�ำลังกาย
โรงแรม บริษัททัวร์
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ไนต์คลับ ภัตตาคาร
บริษัทที่ปรึกษา ส�ำนักงาน
ทนายความ หมอดู
สถาบันการศึกษา โรงเรียน
กวดวิชา โรงเรียนสอนภาษา
สอนคอมพิวเตอร์ ธุรกิจล่าม
และแปลภาษา
เนิร์สเซอรี่ โรงพยาบาล
คลินิกแพทย์ ร้านทันตกรรม
คลินิกสัตวแพทย์
สถานกายภาพบ�ำบัด
ธุรกิจซ่อมรถ ซ่อมแอร์
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ธุรกิจออกแบบบ้าน บริษัทรับ
ทาสี ฉีดปลวก และซ่อมแซม
บ้าน บริษัทท�ำความสะอาด
บริษัทรักษาความปลอดภัย
ห้างสรรพสินค้าและตัวแทน
จ�ำหน่ายที่นำ� สินค้ามาขายโดย
ไม่ผลิตเอง บริษัทประมูลขาย
บ้านและรถมือสอง บริษัท
สรรหาพนักงาน ธุรกิจจัดหาคู่
หน่วยงานของรัฐบาล เช่น
กรมสรรพากร สถานีต�ำรวจ
กรมอุตุนิยมวิทยา

คุณค่าที่ลูกค้ามอง
ความสวยงาม
และความสบายกายสบายใจ

ความสุขและอรรถรส
จากแหล่งท่องเที่ยว
ค�ำแนะน�ำที่มีเหตุมีผล
และข้อมูลสนับสนุน
ประกอบการตัดสินใจ
คุณภาพของวิชาการ

ความสามารถในการรักษา
และพยาบาล

แก้ไขสิ่งที่เสียให้กลายเป็น
สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ กลับมาใชง้ านได้
เนรมิตความมีชีวิตชีวา
พร้อมความปลอดภัยให้บ้าน
และอาคาร
ความสามารถในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ตรงตามความ
ต้องการลูกค้า

ความถูกต้อง ความยุติธรรม
ความซื่อสัตย์
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จากตารางหน้าที่ 34–35 จะเห็นได้ว่า การบริการแต่ละอย่างมีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างมาก ต้องตอบสนองซึ่งกันและกัน ซึ่งการเกี่ยวข้องกันยิ่งมากเพียงใดจะแสดงถึงการ
ให้บริการที่ต้องเกี่ยวข้องกัน เช่น ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่ง

ข้อคิด
ผู ้ บ ริ ห ารจะต ้ อ งพิ จ ารณาและตรวจสอบธุ ร กิ จ ให ้ บ ริ ก ารอื่น ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ
ของตน ลูกค้าไม่สนใจว่าจะเป็นธุรกิจของใคร จะเป็นของเราหรือของคนอื่น สนใจเพียงว่า
หากบริการส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่อง จะต้องเอาเรื่องกับบริษัทที่ติดต่อหรือบริษัทที่จ่ายเงิน
ให้นั่นเอง บริษัททัวร์ ไม่มีรถเป็นของตนเอง เช่ารถบัสมาให้บริการลูกค้า แต่รถไม่มารับ
ลูกค้าตามเวลา บริษทั ทัวร์ตอ้ งรับผิดชอบแก้ไขปัญหาใหล้ กู คา้ หรือในกรณีทพี่ นักงานรักษา
ความปลอดภัยของบริษัทอื่นที่ว่าจ้างมาพูดจาไม่สุภาพ ไม่ช่วยลูกค้าในการหาที่จอดรถ
ผู้บริหารของโรงแรมต้องรับผิดชอบช่วยเหลือลูกค้า หากไม่ท�ำเช่นนั้นแล้วลูกค้าจะไม่
โกรธบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือบริษัทรถเช่า แต่จะตัดความสัมพันธ์กับโรงแรมหรือ
บริษัททัวร์นั้น

1.9 ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจบริการ
จากความหมายของการบริการ ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งในธุรกิจบริการ (Main Players) ประกอบ
ด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1.9.1 ผู้ให้บริการ
ผู้ ใหบ้ ริการ ได้แก่ ธุรกิจที่ได้ดำ� เนินการในรูปบริษทั หรือหา้ งรา้ นในการใหบ้ ริการ ทัง้ นี้
ผู้ ให้บริการจะรวมตัง้ แต่ เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ และพนักงานทุกคนและทุกระดับ
รวมทั้งแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จ้างมาจากบริษัทภายนอกด้วย คุณภาพของ
คนเป็นตัวหลักส�ำคัญของการปรับปรุงคุณภาพ กล่าวคือ การคัดเลือกพนักงานและการ
พัฒนาบุคลากรมีผลอย่างมากต่อการบริการที่ดี
หน้าที่ของผู้ ให้บริการคือ การส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพนักงานที่ต้องให้บริการหรือพบกับลูกค้าจะมีส่วนส�ำคัญมากในการส่งมอบบริการที่ดี
แต่อย่างไรก็ตาม การบริการที่ดีจะต้องมาจากทุกคนที่อยู่ในบริษัท ตั้งแต่ผ้บู ริหารที่จะต้อง
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ก�ำหนดนโยบายที่เน้นในเรื่องการให้ความส�ำคัญกับลูกค้า การสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการ
บริการ แผนกต่างๆ ที่จะต้องประสานงานหรือส่งต่องานให้บริการอย่างดี

1.9.2 ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ ได้แก่ ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ ผู้ ให้บริการและผู้รับบริการ
จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตลอดเวลา ตั้งแต่ก่อนการซื้อ (ก่อนการเป็นลูกค้า) ขณะที่
เกิดการซื้อ (ขณะที่ให้บริการ) และหลังจากการซื้อ (เป็นลูกค้าแล้ว) ยิ่งธุรกิจที่เน้นการให้
บริการเพียงใด ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้รบั ให้บริการและผูร้ บั บริการก็จะยิ่งมาก
เป็นล�ำดับ
หน้าทีข่ องผูร้ บั บริการคือ การสรา้ งรายได้ ใหก้ บั ธุรกิจที่ใหบ้ ริการนัน้ ๆ ความส�ำคัญของ
ผูร้ บั บริการหรือลูกคา้ ในปัจจุบนั นี้ กลา่ วไดว้ า่ ลูกคา้ คือผูก้ ำ� หนดทิศทางและความอยูร่ อดของ
ธุรกิจ เนื่องจากลูกค้าเป็นผูเ้ ลือกธุรกิจทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ นอกจากนี้
ลูกค้ายังเป็นผู้ที่จะต้องให้ข้อมูลต่างๆ ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ บางครั้งลูกค้าอาจจะ
ไม่กล้าให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นความจริงในด้านข้อเสียของธุรกิจทีต่ อ้ งปรับปรุง เนื่องจากอาจจะเกรงวา่
พนักงานจะโดนต�ำหนิ เช่น การบริการที่ไม่ดีของพนักงานในภัตตาคาร ดังนั้นธุรกิจควรมี
ชอ่ งทางใหล้ กู ค้าเสนอแนะความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา เช่น การจัดกล่องรับฟังความ
คิดเห็น และการสร้างช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ตัวอย่าง
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จัดโครงการ “คุณคิดกับเราอย่างไร” โดยจะมี
พนักงานกลุ่มหนึ่งที่รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ทั้งการร้องเรียน การบ่น การให้
ความเห็น โดยผ่านโทรศัพท์ กล่องรับความเห็น ด้วยการตั้งเคาน์เตอร์ขึ้นมาภายใน
โรงพยาบาลในหลากหลายสถานที่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถให้ความเห็นได้อย่างทันทีทุก
ชว่ งของการใหบ้ ริการ ทัง้ กอ่ นใหบ้ ริการ ขณะรอรับการตรวจ หรือหลังจากการใช้บริการ
เสร็จ ซึ่งจะท�ำให้ผู้บริหารรับทราบปัญหาหรือมุมมองของลูกค้า ท�ำให้การบริการของ
โรงพยาบาลพัฒนาขึ้นเป็นล�ำดับ โดยปกติลูกค้าที่ร้องเรียนมักจะยังเป็นลูกค้าอยู่ แต่
ลูกค้าที่ไม่ร้องเรียนมักจะหายไปในที่สุด
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1.10 ลักษณะเฉพาะของการบริการ
การบริการมีลักษณะเฉพาะ 5 ประการ (Payne, 1993; Zeithaml, 996) ด้วยกันดังนี้

1.10.1 ความไม่มีตัวตน (Intangibility)
บริการไม่สามารถมองเห็น จับต้อง และสัมผัสไม่ได้ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
ไม่ว่าจะเป็น ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง มีลักษณะเป็นนามธรรม (Abstract) ไม่มีรูปร่างหน้าตา
บริการไม่สามารถแบ่งแยกเป็นชิ้นเหมือนสินค้าได้ เช่น หากจะซื้อน�ำ้ หอม ผู้ซื้อย่อมจับขวด
น�้ำหอมมาทดลองฉีดได้ ดมกลิ่นได้ ซื้อเป็นขวดได้
นักการตลาดทีด่ จี ะต้องเข้าใจเรื่องความไม่มตี วั ตนของการบริการ และน�ำมาปรับปรุง
กลยุทธ์การตลาด โดยน�ำเสนอหรือสร้างสิ่งใดๆ มาทดแทนความไม่มีตัวตนของการบริการ
เช่น จะต้องตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม สะอาด น่าใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักรับรู้ว่า
การบริการก็น่าจะดีเหมือนการตกแต่งสถานที่

1.10.2 ความแยกจากกันไม่ได้ (Inseparability) ระหว่างผู้ให้บริการ
และลูกค้าผู้รับบริการ
ในช่วงเวลาการให้บริการนั้น เช่น แพทย์และคนไข้จะต้องอยู่ที่เดียวกันในการ
ตรวจรักษา บริการสปาและนวดแผนไทย ผู้นวดและลูกค้าจะต้องอยู่พร้อมกัน ณ สถาน
ที่ที่ให้บริการ ส่วนกรณีการปรึกษาปัญหาทางจิตและปัญหากฎหมายทางโทรศัพท์หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แม้ผู้ ให้บริการและผู้รับบริการจะอยู่กันคนละสถานที่ แต่ทั้งสองฝ่ายก็ ไม่
สามารถแยกจากกันได้ ในช่วงเวลาที่ให้บริการนั้น
ในลักษณะข้อนี้ นักการตลาดทีด่ จี ะต้องท�ำใหผ้ ู้ ใหบ้ ริการและลูกคา้ ผูร้ บั บริการมาพบ
กันให้ได้ ไมว่ า่ จะเปน็ การตัง้ จุดให้บริการทีส่ ะดวกทีล่ กู ค้าจะมาใช้บริการ เช่น การตัง้ ธนาคาร
ขนาดเล็กหรือตั้งเคาน์เตอร์ขายประกันในซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) การตั้งเครื่อง
เอทีเอ็ม (ATM) ในบริเวณศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ การใหบ้ ริการศูนยล์ กู คา้ สัมพันธ์ (Call
Center/Care Center) ตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อการติดต่อให้บริการ การเสนอขายสินค้า และ
การแก้ปญ
ั หาให้ลกู คา้ รวมทัง้ การสรา้ งความสัมพันธร์ ะหวา่ งธุรกิจและลูกคา้ เปน็ ไปไดต้ ลอด
เวลา โดยเฉพาะอยา่ งยิง่ แนวโน้มการเติบโตของการให้บริการผ่านการแชท (Chat) ระหว่าง
พนักงานกับลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ เชน่ สายการบิน หรือธุรกิจการรับจองหอ้ งพักโรงแรม
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1.10.3 การเก็บรักษาไม่ได้ (Perishability)
การบริการต้องอาศัยคนในการให้บริการเปน็ ส�ำคัญ ดังนัน้ หากไมม่ ลี กู คา้ มาใช้บริการ
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง พนักงานที่ให้บริการก็จะว่างงาน (Idle) เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่าย
ในด้านแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ใดๆ
นักบริหารที่ดีจะต้องมีการจ้างพนักงานให้มีจ�ำนวนเหมาะสมกับจ�ำนวนลูกค้า และมี
การจัดการที่ดีในการจ่ายค่าแรง เช่น อาจจะจ่ายค่าจ้างตามจ�ำนวนลูกค้าได้ ให้บริการหรือ
รายได้ที่เกิดขึ้นในวันนั้นแทนการจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมกับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นตาม
รายได้ เช่น 2% ของรายได้ค่าบริการ เป็นต้น

1.10.4 ความต้องการที่ ไม่แน่นอน (Fluctuating Demand)
ความต้องการใช้บริการของลูกค้าขึ้นลงอยู่เสมอ การให้บริการนั้นจ�ำนวนลูกค้าที่มา
ใช้บริการจะมากน้อยต่างกัน ขึ้นกับช่วงเวลาในแต่ละวัน วันในต้นสัปดาห์ หรือท้ายสัปดาห์
รวมทัง้ ฤดูกาล เชน่ ทีส่ าขาของธนาคาร ชว่ งกลางวันพักเทีย่ งจะมีลกู คา้ มาใชบ้ ริการมากกวา่
ตอน 14.00 น. ช่วงวันจันทร์และวันศุกร์จะมีลูกค้าฝากถอนเงินมากกว่าช่วงวันอื่นๆ ใน
สัปดาห์ ช่วงปลายเดือนที่เงินเดือนออก ตู้เอทีเอ็มจะต้องมีปริมาณเงินสดมากกว่าช่วงอื่นๆ
ของเดือน จะเห็นได้ว่า การบริการนั้นจะแตกต่างจากสินค้าหลายประเภท เช่น ปริมาณการ
บริโภคน�้ำตาลหรือน�้ำปลา ย่อมไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละวัน
ดังนั้น นักการตลาดที่ดีจะต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของธุรกิจตนว่าในแต่ละช่วงวัน
ช่วงเวลา ช่วงเดือนที่แตกต่างกัน จะบริหารการบริการในธุรกิจของตนอย่างไรให้เหมาะสม
กับความต้องการที่ไม่แน่นอนนี้

1.10.5 ความแตกต่างของการบริการในแต่ละครั้ง
(Variability หรือ Heterogeneity)
ความแตกต่างดังกล่าวหมายถึง ความแตกต่างในด้านคุณ ภาพในการให้บริการ
เนื่องจากการบริการต้องอาศัยคนหรือพนักงานในการให้บริการเป็นส่วนใหญ่ (Labor
Intensive) ซึง่ การทีพ่ นักงานจะยิม้ หรือไม่ จะใหบ้ ริการดว้ ยจิตใจอยา่ งแทจ้ ริงหรือไม่ ตอ้ งขึน้
กับองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เช่น พนักงานคนหนึ่งเมื่อวานนี้ให้บริการ
ดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายลูกค้าเป็นอย่างดี แต่วันรุ่งขึ้นพนักงานคนเดียวกันอาจถูก
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ร้องเรียนวา่ บริการไมด่ ี ไมย่ มิ้ แยม้ พูดจาไมไ่ พเราะ สาเหตุเนื่องจากพนักงานคนนัน้ ไม่ได้นอน
หลับอย่างเต็มอิ่มจากการที่ต้องดูแลลูกสาววัย 1 ขวบที่ป่วยเป็นไข้หวัดตลอดคืนที่ผ่านมา
ผูบ้ ริหารธุรกิจจะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ จะพบว่าในปัจจุบนั เมื่อ
โทรศัพท์ติดต่อไปยังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จะได้รับการพูดจาที่ดีมาก เป็นรูปแบบมาตรฐาน
เดียวกัน หากลูกค้ารอการบริการที่นาน จะได้รับการตอบว่า “ขอโทษค่ะ ที่ให้รอสาย” แต่
อยา่ งไรก็ตาม แม้วา่ จะมีการอบรมหรือการท�ำเป็นข้อความมาตรฐานในการโต้ตอบให้บริการ
ลูกคา้ สิง่ ทีล่ กู คา้ ไดร้ บั ก็ยงั อาจไม่เหมือนกันในแต่ละวัน สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะท�ำไดค้ อื การสุม่ ทดลอง
ใช้บริการโดยไม่ให้พนักงานรู้ตัว เรียกว่า “Mystery Shopping” กล่าวคือผู้บริหารหรือ
บริษัทที่รับจ้างไปใช้บริการจริงกับพนักงานในหลายๆ จุดของการให้บริการ เพื่อประเมินผล
พนักงานหลังจากการฝึกอบรม
จะเห็นได้ว่า การบริการมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากการสินค้า ไม่สามารถ
สัมผัสการบริการในเบื้องต้นด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า เพียงแต่บอกได้ว่าน่าจะดี การเห็น
การตกแต่งร้านที่สวยงามและการแต่งกายของพนักงานที่สะอาดสะอ้าน อาจจะบอกได้
เพียงว่าการบริการน่าจะดี แต่การประเมินผลการบริการ ต้องทดลองใช้บริการเพื่อสัมผัส
ประสบการณ์ที่แท้จริง เช่น การพิจารณาว่าแพทย์ท่านใดวินิจฉัยโรคเก่งที่สุด จะต้องลอง
เข้ารับการตรวจจริง แล้วประเมินผลการรักษาหลังจากนั้นสักระยะหนึ่ง หรือพนักงานนวด
เท้าคนใดเก่งที่สุด จะต้องลองใช้บริการนวดจริงและพิจารณาจากความสบายเท้าหลังจาก
การใช้บริการ ธุรกิจบริการจึงเกี่ยวข้องกับอาการนามต่างๆ มากมาย ความสบายตัว ความ
สะดวก ความรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความอร่อย ความประทับใจ และ
ความสุข ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องท�ำความเข้าใจและจะต้องบริหารลักษณะเฉพาะ
ตัวของการบริการให้เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจให้ได้ ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง
การค�ำนวณหาจ�ำนวนพนักงานที่เหมาะสม
ถ้าหากสาขาของธนาคารแห่งหนึ่ง เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.30–15.30 น. ตั้งแต่
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในระยะเวลาของ 3 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการเก็บตัวเลขของลูกค้า
ทีม่ าใชบ้ ริการ พบว่าในแต่ละวันมีจำ� นวนของลูกคา้ โดยเฉลีย่ ทีม่ าใชบ้ ริการในชว่ งเวลา
ต่างๆ กัน ดังตารางในหน้าที่ 41
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ตารางแสดงจ�ำนวนของลูกค้าโดยเฉลี่ยที่มาใช้บริการในช่วงเวลาต่างๆ กัน
8.30–11.30 น.
59 คน

11.31–13.30 น.
194 คน

13.31–14.30 น.
59 คน

14.31–15.30 น.
119 คน

รวม
431 คน

โดยปกติแล้วพนักงานจะต้องให้บริการลูกค้าต่อ 1 คนโดยเฉลี่ย 4 นาที ปัจจุบัน
สาขานี้มีผู้จัดการ 1 คน ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 คน พนักงานให้บริการที่เคาน์เตอร์ (Counter)
จ�ำนวน 5 คน พนักงานท�ำงานด้านบัญชี และเจ้าหน้าที่ท�ำงานโครงการพิเศษตามการมอบ
หมายของส�ำนักงานใหญอ่ กี 3 คน พนักงานจะต้องมีชว่ งเวลาพักกลางวัน 1 ชัว่ โมง ผูจ้ ดั การ
ควรจัดจ�ำนวนพนักงานหนา้ เคานเ์ ตอรเ์ พื่อใหบ้ ริการลูกคา้ ทีม่ าใชบ้ ริการอยา่ งไรในแตล่ ะชว่ ง
เวลา เพื่อจะให้บริการที่รวดเร็วและไม่มีช่วงใดที่มีพนักงานว่างงาน
ช่วงเวลา 8.30–11.30 น.
เวลาในการให้บริการทั้งหมด = จ�ำนวนลูกค้า × ระยะเวลาการให้บริการเฉลี่ย
		
= 59 คน × 4 นาที = 236 นาที
ในช่วง 8.30–11.30 น. คิดเป็น 180 นาที
ดังนั้น ต้องใช้พนักงานจ�ำนวน = 236นาที/180 นาที = 1.3 คน (หรือ 2 คน)
ช่วงเวลา 11.31–13.30 น.
เวลาในการให้บริการทั้งหมด = 194 คน × 4 นาที = 776 นาที
ในช่วง 11.31–13.30 น. คิดเป็น 120 นาที (โดยประมาณ)
ดังนั้น ต้องใช้พนักงานจ�ำนวน = 776 นาที/120 นาที = 6.4 คน (หรือ 7 คน)
ช่วงเวลา 13.31–14.30 น.
เวลาในการให้บริการทั้งหมด = 59 คน × 4 นาที = 236 นาที
ในช่วง 13.31–14.30 น. คิดเป็น 60 นาที (โดยประมาณ)
ดังนั้น ต้องใช้พนักงานจ�ำนวน = 236 นาที/60 นาที = 3.9 คน (หรือ 4 คน)
ช่วงเวลา 14.31–15.30 น.
เวลาในการให้บริการทั้งหมด = 119 คน × 4 นาที = 476 นาที
ในช่วง 14.31–15.30 น. คิดเป็น 60 นาที (โดยประมาณ)
ดังนั้น ต้องใช้พนักงานจ�ำนวน = 476 นาที/60 นาที = 7.9 คน (หรือ 8 คน)
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จะเห็นได้ว่า หากผู้จัดการมิได้ค�ำนึงถึงว่าจ�ำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการนั้นจะขึ้นลง
แตกตา่ งกันตามชว่ งเวลาแล้ว การจัดสรรพนักงานให้บริการทีเ่ คาน์เตอร์จำ� นวน 5 คนตลอด
ทุกวันย่อมไม่เหมาะสม เพราะจากการค�ำนวณดังกล่าว ช่วงเวลา 8.30–11.30 น. และช่วง
เวลา 13.31–14.30 น. ไม่จ�ำเป็นต้องใช้พนักงานทั้งหมด 5 คน พนักงานที่ไม่ได้ ให้บริการ
หน้าเคาน์เตอร์ ในช่วงเวลาดังกล่าว ก็สามารถไปช่วยพนักงานในส่วนอื่นท�ำงานด้านบัญชี
หรืองานเอกสารได้ แต่ในช่วงอื่นๆ คือ 11.31–13.30 น. และ 14.31–15.30 น. ผู้จัดการ
จะต้องเพิม่ จ�ำนวนพนักงานใหเ้ พียงพอตอ่ การใหบ้ ริการ ซึง่ จะตอ้ งน�ำพนักงานทีท่ ำ� บัญชีและ
พนักงานอื่นๆ มาช่วยในการให้บริการ นอกจากนี้ ช่วงเวลาพักกลางวันควรเป็นในช่วงก่อน
11.30 น. และหลัง 13.30 น.
นอกจากนี้ หากทางสาขาของธนาคารมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้ว เช่น เครื่อง
รับฝากเงิน เครื่องเอทีเอ็ม ผู้จัดการก็ควรมอบหมายให้มีพนักงานสอบถามลูกค้าที่เข้าแถว
ถึงประเภทของการบริการที่ต้องการ เช่น หากลูกค้าต้องการฝากเงินจ�ำนวนไม่มากนัก ก็
ควรแนะน�ำให้ลูกค้าประเภทนี้ ไปใช้บริการที่เครื่องรับฝากเงิน หรือลูกค้าที่ต้องการถอนเงิน
ก็ควรแนะน�ำให้ ใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็ม ทั้งนี้ก็เพื่อลดเวลาในการให้บริการ เนื่องจากการ
ใช้บริการด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดเวลาในการให้บริการของพนักงานลงได้

1.11 ความส�ำคัญของการบริการ
ในปัจจุบนั บริการได้เพิม่ บทบาทและความส�ำคัญอยา่ งมาก จนกลา่ วไดว้ า่ แทบจะไมม่ ี
ธุรกิจใดแล้วทีจ่ ะไม่สนใจต่อการให้บริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพอีกตอ่ ไป แมแ้ ตธ่ รุ กิจทีน่ า่ จะเนน้ การ
ขายสินค้าแต่ได้เพิ่มบริการต่างๆ เข้ามาแข่งขันในธุรกิจ

ตัวอย่าง
การให้บริการในธุรกิจขายสินค้า
ธุรกิจห้างสรรพสินคา้ และ Hypermart เชน่ บิก๊ ซี (Big–C) เทสโก้–โลตัส (Tesco–
Lotus) ซึง่ น่าจะเนน้ การขายสินคา้ เพียงอยา่ งเดียว แต่ในความจริงธุรกิจเหลา่ นี้ไดเ้ พิม่
บริการที่เน้นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมาเป็นอาวุธในการแข่งขันนอกเหนือจากตัว
สินค้าที่จะต้องมีคุณภาพ ตัวอย่างของบริการต่างๆ ได้แก่
• สาขาธนาคารต่างๆ เพื่อให้บริการทางการเงิน
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• เคาน์เตอร์หรือบูธเพื่อให้บริการประกันภัยต่างๆ
• โรงเรียนสอนภาษา สอนดนตรี สอนคอมพิวเตอร์ หรือสอนกีฬาต่างๆ
• บริการสวนสนุกส�ำหรับเด็ก รวมทั้งมีการจัดเวทีการแสดง และน�ำตัวการ์ตูน

ต่างๆ มาเดินในห้าง
• บริการติดตัง้ โทรทัศน์ ในจุดต่างๆ เพื่อไม่ใหล้ กู คา้ พลาดขา่ วสาร รวมถึงรายการ
ส�ำคัญ เช่น ฟุตบอลโลก
• บริการชาร์จโทรศัพท์มือถือส�ำหรับลูกค้า
• บริการปรุงอาหารสด เช่น ทอดปลาโดยไม่คิดราคาเพิ่มจากราคาวัตถุดิบ
• บริการเต้นแอโรบิกในช่วงเย็น
• บริการทีเ่ ปลีย่ นผ้าอ้อมเด็กอ่อน (เป็นแผ่นกระดานพับเก็บได้) ในห้องน�ำ้ ผู้ ใหญ่
• บริการน�้ำดื่ม เพื่อดับกระหายยามเดินซื้อของเหนื่อย
• บริการเครื่องตรวจสอบราคาสินค้าด้วยตัวลูกค้าเอง
• บริการรถเข็นขนาดเล็กพร้อมธงส�ำหรับเด็ก รวมถึงรถเข็นที่เด็กเล็กลงไปนั่งได้
• บริการตู้คาราโอเกะแบบหยอดเหรียญ เครื่องชั่งน�้ำหนักอัตโนมัติ ตู้พยากรณ์
ดวงชะตา
• บริการจัดแสดงป้ายสินค้าที่ราคาถูกที่สุด (Leader Price) ในแต่ละหมวดหมู่
สินค้า เพื่อใหล้ กู คา้ ทีต่ อ้ งการซือ้ สินคา้ ราคาถูกไมต่ อ้ งเสียเวลาในการเปรียบเทียบราคา
• รอยยิ้ม และการสวัสดีจากพนักงาน
จะเห็นได้ว่า การบริการที่ธุรกิจได้เสนอให้บริการนั้น มีทั้งที่ต้องจ่ายเงินและไม่ต้อง
จ่ายเงิน ลูกค้าจะเป็นผู้เลือกใช้บริการนั้นเอง ซึ่งห้างใดก็ตามที่มีบริการยิ่งมาก ก็จะส่งผล
ให้เกิดเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าให้เข้าไปใช้บริการ
การแข่งขันในธุรกิจห้างสรรพสินค้านี้ นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ที่จะชนะ
ก็คอื ธุรกิจทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยการน�ำ
การบริการเขา้ มารว่ มกับกลยุทธก์ ารขายสินคา้ รวมถึงการบริการนัน้ จะตอ้ งเกินความคาดหวัง
ของลูกค้าด้วย ในอนาคตอาจจะพบว่าธุรกิจนี้อาจจะแข่งขันถึงขั้นปรับปรุงอาคารจอดรถ
ให้อยู่ในที่ร่มทุกคัน ไม่มีการจอดในที่โล่งแจ้ง (พบเห็นได้บ่อยในห้าง Hypermart) มีบันได
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เลื่อนให้บริการจากที่จอดรถเข้าถึงจุดซื้อสินค้าได้เลย หรือการจัดให้มีบริการส่งลูกค้าโดย
เฉพาะท่านสตรีถึงที่จอดรถโดยพนักงานหญิงในยามค�ำ่ คืน แม้ลูกค้าจะไม่ได้ซื้อของก็ตาม
ความส�ำคัญของการบริการ สามารถสรุปความส�ำคัญของการบริการได้ดังนี้

1.11.1 ธุรกิจ
1. มีรายได้เพิม่ ขึน้ เนื่องจากลูกค้ายินดีจา่ ยมากขึน้ เพื่อไดร้ บั บริการทีด่ ขี นึ้ เชน่ รา้ น
อาหารทีม่ พี นักงานบริการยอ่ มตัง้ ราคาไดส้ งู กวา่ รา้ นอาหารแบบบริการตนเอง (Self Service)
2. มีรายได้ต่อเนื่องและลดต้นทุนการสูญเสียลูกค้า (Switching Cost) หากขาย
เฉพาะสินค้า จะท�ำให้ไม่มีรายได้ ในอนาคตที่เกิดจากฐานลูกค้าปัจจุบัน เช่น บริษัทรถยนต์
จะเน้นการให้บริการของศูนย์บริการ ทั้งการตรวจสภาพรถ การซ่อม ท�ำสี เพื่อสร้างรายได้
อย่างตอ่ เนื่อง โดยอาศัยการใหบ้ ริการจากฐานลูกคา้ ในปัจจุบนั ท�ำให้ โอกาสการสูญเสียลูกค้า
มีน้อยลง และสามารถท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อรถคันใหม่ในอนาคตได้ง่ายขึ้น
3. มีความสามารถในการอยูร่ อด (Business Survival) ในอนาคตและการสร้างก�ำไร
ในระยะยาว อันเนื่องจากการสร้างและขยายจ�ำนวนลูกค้าได้มากกว่าธุรกิจที่ไม่เน้นบริการ
โดยปกติลกู คา้ ที่ไดร้ บั ความพึงพอใจ จะบอกต่อและแนะน�ำความพึงพอใจนัน้ ใหค้ นอื่นทราบ
ซึ่งธุรกิจนั้นได้รับประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ของลูกค้าแบบปากต่อปาก (Word of
Mouth Communication)
4. มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงทีด่ ี เนื่องจากการบริการทีด่ สี ามารถสรา้ งความแตกตา่ ง
ให้กับธุรกิจได้ เช่น การบินไทยมีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศด้วยบริการแบบไทยที่ไม่มี
ชาติใดมาเสมอเหมือนได้
5. มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) จากคูแ่ ขง่ ที่ไมไ่ ด้
ุ ภาพเปน็ สิง่ ทีล่ อกเลียนแบบไดย้ าก ตอ้ งใช้
มุง่ เน้นการให้บริการ เนื่องจากการบริการทีม่ คี ณ
ระยะเวลานานและต้องลงทุนสูง ยากนักทีค่ แู่ ข่งจะลอกเลียนแบบและแยง่ ลูกคา้ ได้ ในระยะ
เวลาอันสั้น ดังเช่น โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ�้ เจ้าพระยา ได้เน้น
ในด้านการให้บริการแบบประทับใจ จนได้รับการกล่าวถึงและได้รับรางวัลให้เป็นโรงแรมที่ดี
ที่สุดในประเทศไทยหลายปีติดต่อกัน ลูกค้าย่อมใฝ่ฝันที่จะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ ซึ่งความ
รู้สึกเช่นนี้ย่อมเกิดกับโรงแรมบางแห่งเท่านั้น
6. สร้างก�ำไรได้ ในระยะยาว ซึ่งเกิดจากลูกค้าที่ได้รับบริการที่ดี เกิดความพอใจและ
ความจงรักภักดีต่อธุรกิจนั้น
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1.11.2 ลูกค้า
1. ได้รับความพึงพอใจหรือมีความสุขมากขึ้นจากการให้บริการ เนื่องจากในอดีต
สินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ ในระดับหนึง่ ซึง่ ถือได้วา่ เพียงพอต่อ
ความตอ้ งการในขณะนัน้ แต่เมื่อสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เปลี่ยนไป พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคก็ ได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น
เดิมสินคา้ นัน้ ซึง่ สามารถสร้างความพอใจให้ผบู้ ริโภคได้ ตอ้ งมีการพัฒนาใหต้ อบสนองความ
ตอ้ งการอันไมส่ นิ้ สุดของผูบ้ ริโภคได้ ปัจจุบนั การบริการได้เข้ามาเป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สนิ ค้า
นั้นตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ผ้บู ริโภคได้ โดยเฉพาะในด้านจิตใจ
ที่มีพนักงานมาคอยดูแลเอาใจใส่ เสมือนเป็นคนส�ำคัญของธุรกิจ การอ�ำนวยความสะดวก
ในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การช�ำระเงิน การจัดส่ง การติดตั้ง วิธีการใช้งาน และการรับ
ประกันสินค้าภายหลังการขาย เป็นต้น รวมถึงการช่วยประหยัดเวลาให้ลูกค้า
2. ลดต้นทุนการแสวงธุรกิจรายใหม่ กล่าวคือ ลูกค้าที่ได้รับการบริการที่ดีจากธุรกิจ
รายใดแล้ว ลูกค้ามักจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปใช้บริการกับรายอื่น เนื่องจากหากมีการแสวงหา
ธุรกิจรายใหม่ ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า ได้แก่ ต้นทุนค่าเสียเวลาและเสียเงินในการ
แสวงหาข้อมูล ความเสี่ยงที่เกิดจากจากความไม่ร้จู ักและไม่คุ้นเคยกับธุรกิจรายนั้น เป็นต้น

ข้อคิด
การให้บริการนับวันยิ่งมีความส�ำคัญมากขึ้น บางประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์
รายได้ส�ำคัญอันดับต้นมาจากธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะท�ำให้เกิดรายได้ต่อ
เนื่องอย่างมหาศาลเป็นลูกโซ่ รายได้จากตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าใช้จ่ายในการรับประทาน
อาหาร และการซื้อของที่ระลึก น�ำรายได้ส่ผู ้คู นในท้องถิ่นและพนักงานผู้ ให้บริการอีกหลาย
ชีวติ และระบบเศรษฐกิจโดยรวม รายไดจ้ ากการบริการเช่นนีเ้ ป็นรายได้ทมี่ แี ต่จะงอกเงยเพิม่
สูงยิ่งขึ้น หากนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วประทับใจ
นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นอีกประเทศที่รัฐบาลส่งเสริมธุรกิจบริการอย่างมาก ทั้ง
การขนส่ง การบิน โรงแรม ทัวร์น�ำเที่ยว และโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพ เหตุผลประการหนึ่ง
คือ บริการเหล่านี้สามารถสร้างรายได้สูงมาก เป็นการตอบสนองความต้องของการทุกคน
โดยเฉพาะของลูกค้าที่มีรายได้สูง ต้องการซื้อความสุขให้ชีวิตโดยไม่เสียดายเงิน
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1.12 การบริการในอนาคต
แม้วา่ ในปัจจุบนั ธุรกิจต่างๆ จะลดจ�ำนวนพนักงานลงแล้ว ธุรกิจในอนาคตจะมีการลด
คนหรือพนักงานในการใหบ้ ริการลงอีก เนื่องจากคา่ ใชจ้ า่ ยในการจา้ งและการพัฒนาฝกึ อบรม
พนักงานในการให้บริการมีมลู ค่าสูงมาก เมื่อเทียบกับการใหบ้ ริการดว้ ยอุปกรณอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
รวมทั้งความเป็นมาตรฐานในแต่ละครั้งของการให้บริการที่ไม่สม�ำ่ เสมอ
นอกจากนี้ในอนาคต การจ้างบริษัทที่มีความช�ำนาญในด้านบริการหนึ่งๆ จะมีสูงขึ้น
เพื่อชดเชยการจา้ งพนักงานซึง่ เรียกกันว่าเป็นการ “Outsourcing” เช่น การจ้างบริษทั รักษา
ความปลอดภัยมาแทนการจา้ งพนักงานรักษาความปลอดภัยของกิจการเอง ซึง่ นอกจากจะลด
ค่าใช้จา่ ยลงแล้ว ประสิทธิภาพและความช�ำนาญในดา้ นการรักษาความปลอดภัยยอ่ มสูงขึน้
ด้วย และกิจการนั้นๆ สามารถมุ่งปรับปรุงธุรกิจที่เป็นบริการหลักๆ ได้ ดังนั้นการให้บริการ
ในอนาคตจะเน้นวิธีการในการให้บริการที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.12.1 บริการหลัก
บริการหลักที่มีความซับซ้อนทั้งในด้านการให้ข้อมูลกับลูกค้าหรือการให้บริการหลัง
การขาย ยังจ�ำเป็นที่จะต้องใช้พนักงานต่อไป แต่พนักงานแต่ละคนจะต้องท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับลูกค้าที่มากขึ้น ในขณะที่จำ� นวนพนักงานที่ให้บริการจะลด
ลง นอกจากนี้จะต้องมีการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เพื่อลด
ระยะเวลาในการให้บริการลูกค้ารายหนึ่งๆ
ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจธนาคาร การใหบ้ ริการสินเชื่อนัน้ มีความซับซอ้ นของขอ้ มูลตา่ งๆ
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลของธนาคาร ทั้งอัตราดอกเบี้ย วงเงินที่จะได้รับ การผ่อนช�ำระ รวมถึง
ข้อมูลของลูกค้า เช่น อาชีพ ฐานเงินเดือน สถานภาพการสมรส และเงินเดือนคู่สมรส
เปน็ ตน้ พนักงานสินเชื่อของธนาคารจึงยังจ�ำเปน็ ตอ้ งมีจำ� นวนเพียงพอในการใหค้ ำ� ปรึกษากับ
ลูกค้า แต่จะลดลงได้บ้างจากการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือด้วยการใช้เทคโนโลยี
การให้สินเชื่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online) ที่ช่วยในการค�ำนวณวงเงินสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ย และการผ่อนช�ำระ
นอกจากนี้ ในอนาคตเราจะพบเห็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการให้
บริการมากขึน้ ส�ำหรับบริการที่ไม่ซบั ซ้อนและบริการที่ไมไ่ ดท้ ำ� ก�ำไรใหก้ จิ การมากนัก นักการ
ตลาดจะตอ้ งยา้ ยลูกค้าให้ไปใช้บริการกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเชิญชวนผา่ นกลยุทธ์
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ทางการตลาด เชน่ การฝากเงิน การถอนเงิน การฝากเช็คกับธนาคารตา่ งๆ ทีห่ นา้ เคานเ์ ตอร์
ของสาขาธนาคารซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้นเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เครื่องรับฝากเช็ค
รวมถึงเครื่องปรับยอดสมุดเงินฝากอัตโนมัติ ก็จะเปน็ สิง่ ทีม่ าทดแทนพนักงานหนา้ เคานเ์ ตอร์
เราจะพบว่า ต่อไปในอนาคตสาขาของธนาคารที่มีตึกใหญ่ๆ มีพนักงานหลายคน จะ
กลายเป็นตึกเล็กๆ หรือเล็กมาจนเป็นเคาน์เตอร์ ในห้างสรรพสินค้า เมื่อเข้าไปแล้วจะพบ
พนักงานไม่กี่คนที่คอยช่วยลูกค้าให้ท�ำธุรกรรมผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือท�ำรายการ
ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking)

1.12.2 บริการเสริม
ในอนาคตการบริการประเภทนี้ควรใช้พนักงานให้น้อยลงกว่าการบริการแบบหลัก
เนื่องจากลูกค้าจะเชื่อถือและให้ความไว้วางใจกับบริการหลักมากกว่าบริการเสริม หาก
พนักงานในธุรกิจหนึ่งๆ ไม่เพียงพอ ผู้บริหารควรจัดสรรพนักงานที่มีอยู่ให้ส่งมอบบริการ
หลักไดอ้ ยา่ งมีคณ
ุ ภาพ หากมีพนักงานจ�ำนวนหนึง่ เหลือจึงจะจัดสรรไปให้แก่บริการเสริมหรือ
บริการอื่นต่อไป ดังนัน้ แนวโนม้ ของบริการเสริมคือ จะใชพ้ นักงานนอ้ ยลง แตจ่ ะใชเ้ ครื่องมือ
และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์มากขึน้ เช่น เก้าอีน้ วดแผนโบราณ ตูห้ ยอดเหรียญซือ้ น�ำ้ ดื่ม ตูเ้ ติม
เงินโทรศัพท์มอื ถือ หรืออาจจะด�ำเนินการใหผ้ ทู้ มี่ คี วามช�ำนาญมาเชา่ พืน้ ทีเ่ พื่อใหบ้ ริการเสริม

1.12.3 บริการอื่นๆ
การให้บริการประเภทนี้ในอนาคต ธุรกิจจะจ้างบริษัทที่มีความช�ำนาญในด้านบริการ
หนึ่งๆ มาด�ำเนินการแทน รวมทั้งการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น การยกเลิกการ
จ้างพนักงานจ่ายบัตรจอดรถ แต่จะน�ำระบบออกบัตรจอดรถอัตโนมัตแิ ทน แต่อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริหารธุรกิจตอ้ งไมล่ มื วา่ จะตอ้ งมีการฝกึ ฝนและอบรมพนักงานทีจ่ า้ งมาจากบริษทั ภายนอก
ให้มีคุณภาพและส่งมอบบริการอย่างดีเยี่ยมเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของบริษัท

ข้อคิด
สินคา้ มีแนวโน้มถูกลง เนื่องจากมีผผู้ ลิตทีพ่ รอ้ มจะเขา้ มาเปน็ คูแ่ ขง่ กันอยูเ่ ปน็ จ�ำนวน
มาก โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการจัดการ โทรศัพท์มือถือออกมาได้ไม่นาน
ราคาเครื่องปัจจุบนั ก็ถกู ลงกวา่ ในอดีตหลายเทา่ การเปลีย่ นแปลงยิง่ มีมาก ทัง้ ขนาด น�ำ้ หนัก
รูปรา่ ง และคุณสมบัตขิ องสินค้าต่างๆ ส่วนการบริการมีแนวโนม้ ของคา่ บริการสูงขึน้ สาเหตุ
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ประการหนึ่งมาจากผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้นและยินดีจ่าย เพื่อต้องการซื้อความสุขความ
สบายให้กับชีวิต รวมถึงเพื่อลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ดังนั้น นักการตลาดที่ต้องการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น ก็ควรหันมาหาให้ความสนใจธุรกิจ
บริการมากขึ้น ซึ่งหากท�ำธุรกิจด้านสินค้าอยู่แล้ว อาจเน้นบริการเป็นรายได้เสริม หากยังไม่
ได้ท�ำธุรกิจเป็นของตน ธุรกิจบริการก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย แต่การบริหารธุรกิจบริการก็ ไม่ได้
ง่ายกว่าธุรกิจสินค้า ยิ่งกว่านั้นยังมีความซับซ้อนกว่า ซึ่งจะได้กล่าวในบทต่อๆ ไป

แบบฝึกหัดท้ายบท
1. จงอธิบายความแตกต่างของการบริการและการตลาดบริการ
2. การบริการกับการสร้างมูลค่าเพิ่มส�ำหรับต้มย�ำกุ้งที่สั่งรับประทานในโรงแรมนั้น ได้แก่
อะไรบ้าง
3. ในธุรกิจทั่วไป เช่น ร้านอาหาร ลูกค้าจะได้รับสินค้า 2 ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
4. วิธีการให้บริการมีกี่วิธี ได้แก่อะไรบ้าง
5. ให้ยกตัวอย่างประเภทของธุรกิจที่เน้นบริการอย่างแท้จริง มา 2 ธุรกิจ พร้อมระบุบริการ
ในธุรกิจนั้นๆ
6. ประเภทของบริการในธุรกิจในห้างสรรพสินค้ามีกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
7. ให้ระบุประเภทของธุรกิจบริการ ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจซ่อมเครื่องปรับอากาศ และธุรกิจ
หมอดู
8. ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจบริการมีกี่ส่วน ได้แก่ใครบ้าง
9. การเก็บรักษาไม่ได้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของงานบริการนั้น ผู้บริหารธุรกิจหรือนักการ
ตลาดต้องบริหารเรื่องนี้อย่างไร
10. สาเหตุใดท�ำให้พนักงานแต่ละคนเกิดความแตกต่างในการให้บริการในแต่ละครั้ง แม้
จะได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว
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11. จากตัวอย่างการค�ำนวณหาจ�ำนวนพนักงานทีเ่ หมาะสม ถ้าในช่วงเวลา 14.31–15.30 น.
เปลีย่ นจ�ำนวนลูกค้าโดยเฉลีย่ จาก 119 คน เป็น 180 คน ให้คำ� นวณหาจ�ำนวนพนักงาน
ที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้น
12. ความส�ำคัญของงานบริการ ในกรณีของลูกค้าได้แก่อะไรบ้าง
13. ใหย้ กตัวอยา่ งธุรกิจบริการแบบ Outsourcing ทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ในอนาคตจ�ำนวน 2 ธุรกิจ
14. ให้สรุปความรู้ที่ได้รับหลังจากได้ศึกษาบทเรียนที่ 1 นี้มา 2 ประการ

<< การบริหารงานขาย
Sales Management
เขียนโดย
บาร์ โค้ด

ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
และ สุพจน์ กฤษฎาธาร

9789742126797

ราคา 195 บาท จ�ำนวน 356 หน้า

เปน็ หนังสือบริหารงานขายทีเ่ นน้ การขายในทุกชอ่ ง
ทางและในหลากหลายรูปแบบ หนังสือเล่มนี้ยัง
มุ่งให้ผู้อ่านได้รับมุมมองใหม่ๆ ในด้านการพัฒนา
ระบบงานขาย ได้สมั ผัสเทคนิคต่างๆ ทีป่ ระยุกต์ใช้ได้
จริงในเวลาปฏิบัติงาน เมื่ออ่านไปจนถึงบทสุดท้าย
ผูอ้ า่ นจะยิง่ มัน่ ใจทีจ่ ะสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเอง
และนักงานขายให้มุ่งสู่ความส�ำเร็จในงานขาย ใช้
ประกอบการเรียนวิชา การบริหารงานขาย (Sale
Management) ทัง้ ในระดับปริญญาตรีและปริญญา
โท รวมทัง้ ยังมุง่ ใหผ้ สู้ นใจทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็นเจ้าของ
ธุรกิจ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ พนักงานขาย และผูส้ นใจ
ทั่วไป ได้น�ำประสบการณ์และความรู้จากหนังสือ
เล่มนี้ไปใช้ ในการพัฒนาการขายและระบบงานขาย

<< รับมืออย่างไร
เมื่อลูกค้าโกรธ
เขียนโดย
บาร์ โค้ด

ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
และ สุพจน์ กฤษฎาธาร

9789742124167

ราคา 180 บาท จ�ำนวน 208 หน้า

ในโลกของการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ นับวัน
ความไม่พอใจและค�ำต่อว่าของลูกค้าจะมากขึน้ เป็น
ล�ำดับ ทุกธุรกิจจึงตอ้ งหาวิธกี ารจัดการเรื่องนีอ้ ยา่ ง
เรง่ ดว่ น หากองคก์ รใดไมท่ ำ� ลูกคา้ ยอ่ มหายไปอยา่ ง
แน่นอน หนังสือเล่มนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค
และประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างแท้จริง ภาษา
ที่ใช้เป็นภาษาง่ายๆ สามารถน�ำเนื้อหาไปประยุกต์
ใชก้ บั ทุกธุรกิจและทุกต�ำแหน่งหน้าที่ได้ นอกจากนี้
ผู้เขียนยังถ่ายทอดเกร็ดความรู้ (Tips) ไว้ทุกเรื่อง
จึงท�ำให้ได้แนวทางปฏิบตั มิ ากขึน้ เหมาะส�ำหรับนัก
ธุรกิจ เจ้าของกิจการ พนักงานศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
พนักงานผู้บริการทุกท่าน รวมถึงนักศึกษาและ
ผู้สนใจทั่วไป

หาซื้อได้ที่ร้าน
ทุกสาขา หรือร้านหนังสือชั้นน�ำทั่วไป หรือสั่งซื้อได้ที่ www.se-ed.com หรือ
สั่งซื้อพร้อมช�ำระเงินในนาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) โดย
• เงินสด
• เช็ค
• โอนเงินผ่านธนาคาร (พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาด้วย)
•
•
•
•
•

กรุงศรีอยุธยา
สาขาอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์	
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 333-1-20198-2
กรุงเทพ
สาขาสีลม
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 118-4-22260-0
กรุงไทย
สาขาเซ็นทรัลบางนา
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 086-1-20565-0
กสิกรไทย
สาขา ถ.ศรีนครินทร์ กม. 9
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 739-2-16222-9
ไทยพาณิชย์	
สาขา ถ.ศรีนครินทร์ (อุดมสุข)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 048-2-65012-0
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกขาย/การตลาดพิเศษ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2826-8222 โทรสาร 0-2826-8356-9

