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กระบวนกำรทำงกำรตลำด 
ของกำรบริกำร

บทน�า
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แผนผังกระบวนการทางการตลาดของการบริการ

บทที่ 1 การบริการในยุคปัจจุบัน

บทที่ 10 การบริหารการบริการยุคศตวรรษที่ 21

บทที่ 11 องคกรแหงการบริการ

บทที่ 12 การปรับปรุงและพัฒนาการตลาดบริการ

บทที่ 13 วิสัยทัศนในการบริหารการตลาด

บทที่ 14 การตลาดบริการบนโลกออนไลน

บทที่ 2 การก�าหนดลูกคาเป้าหมาย 
พฤติกรรม และความตองการของลูกคา

บทที่ 3 การวิเคราะห
สถานการณทางการตลาด

บทที่ 5 การวางต�าแหน่งบริการ การพัฒนาบริการใหม 
การสรางความแตกตาง และการสรางแบรนด

บทที่ 4 การก�าหนดกลยุทธ
สวนประสมทางการตลาด

บทที่ 6 การบริหาร
คุณภาพในการบริการ

บทที่ 7 การบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา

บทที่ 8 การสราง
ความพอใจใหลูกคา

บทที่ 9 การจัดการกับ
ขอรองเรียนของลูกคา

ในการอธบิายหลกัการตางๆ ของแตละบทในหนังสอืเลมน้ี จะใชกระบวนการทางการ

ตลาดดังกลาวมาอธิบาย ดังนี้ 
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ภาคที่ 1 : ธุรกิจการบริการและการก�าหนดกลยุทธ์

บทที่ 1 การบริการในยุคปัจจุบัน

การบรกิารมลัีกษณะเฉพาะทีแ่ตกตางจากสนิคา ท�าใหการตลาดส�าหรบับรกิารมคีวาม

แตกตางไปจากการตลาดสินคา ดังนั้น การศึกษาเร่ืองการบริการจึงเปนข้ันตอนแรกของ

กระบวนการทางการตลาดบรกิาร ในบทนีจ้ะน�าเสนอลกัษณะเฉพาะของการบรกิาร บทบาท

และความส�าคญัของการบรกิาร ประเภทของธรุกจิบริการ เพื่อสรางความเขาใจเกีย่วกบัการ

บริการ ซึ่งจะเปนพื้นฐานความรูน�าไปสูการก�าหนดกลยุทธทางการตลาดได 

บทที่ 2 การก�าหนดลูกคาเป้าหมาย พฤติกรรม และความตองการของลูกคา

จากความเขาใจเรื่องการบรกิารในยุคปัจจบุนัแลว ขัน้ตอนตอไปของกระบวนการทาง

ตลาดบริการจะเก่ียวกับการก�าหนดลูกคาเป้าหมาย รวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมและความ

ตองการของลูกคา เพื่อใหทราบกลยุทธการเลือกลูกคาส�าหรับธุรกิจบริการ รวมทั้งจะไดน�า

ความรูเรื่องนี้ไปก�าหนดกลยทุธการตลาดใหเหมาะสม และสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาได

บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด

บทน้ีจะศกึษาเกีย่วกบัสถานการณของธรุกจิบรกิาร ซึง่จะท�าใหผูอานเขาใจเกีย่วกบัการ

มองสถานการณทัง้ภายนอกและภายในองคกร เพื่อก�าหนดกลยทุธทีเ่หมาะกบัสถานการณได

บทที่ 4 การก�าหนดกลยุทธ์สวนประสมทางการตลาด

เมื่อเขาใจเรื่องพฤติกรรมและความตองการของลูกคาเป้าหมายและการวิเคราะห

สถานการณทางการตลาดแลว การก�าหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดจะเปนขั้นตอน

ที่ 4 ที่จะศึกษาตอไป โดยบทนี้จะเนนการบริหารสวนประสมทางการตลาดของการบริการที่

แตกตางไปจากสวนประสมทางการตลาดของสินคา
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ภาคที่ 2: การสร้างบริการเกินความคาดหมาย

บทที่ 5 การวางต�าแหน่งบริการ การพัฒนาบริการใหม การสรางความแตกตาง 

และการสรางแบรนด์

เพื่อใหการก�าหนดกลยทุธสวนประสมทางการตลาดประสบผลส�าเรจ็ จ�าเปนตองอาศยั

การสรางบรกิารเกินความคาดหมายเขามาชวย ซึง่จะเนนการวางต�าแหน่งบรกิาร การสราง

ความแตกตาง และการสรางแบรนด

บทที่ 6 การบริหารคุณภาพในการบริการ

การก�าหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดและการสรางบริการเกินคาดหมายจะ

ไมมีความหมายเลย หากพนักงานไมสามารถสงมอบบริการที่มีคุณภาพใหกับลูกคาได ซึ่ง 

การสรางคุณภาพนั้นจะตองท�าใหสอดประสานกับพฤติกรรมและความตองการของลูกคา

ดวย บทนีจ้งึอธบิายความส�าคญัของการบรหิารคณุภาพในการบริการ โดยจะเนนการบริหาร

พนักงาน

บทที่ 7 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกคา

แมวาจะก�าหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สรางบริการเกิน

คาดหมาย รวมทั้งใหบริการอยางมีคุณภาพแลว แตหากไมมีการบริหารความสัมพันธกับ

ลูกคายอมท�าใหลูกคาหนีหายไปจากธุรกิจได บทนี้จึงเนนการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

เพื่อสรางโซมัดใจลูกคา

บทที่ 8 การสรางความพอใจใหลูกคา

ความพอใจเปนสิ่งที่ลูกคาตองการและเปนเป้าหมายอันสูงสุดประการหนึ่งที่ธุรกิจให

บริการจะตองบรรลุใหได บทนี้จึงเนนกลยุทธการสรางความพอใจใหลูกคา ในยุคที่ลูกคามี

ความตองการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

บทที่ 9 การจัดการกับขอรองเรียนของลูกคา

ในโลกของธุรกิจที่มีการแขงขันรุนแรงเชนนี้ ลูกคามีความตองการมากขึ้น บางครั้ง

เกินกวาท่ีผู ใหบรกิารจะเขาใจได ผลทีต่ามมาคอื ลกูคาเกดิการรองเรียนมากข้ึน ต�าหนิตอวา

รนุแรงขึน้ การจดัการค�าตอวาและขอรองเรยีนจงึเปนสิง่ท่ีมคีวามจ�าเปนและทวคีวามส�าคัญ

มากขึ้นเปนล�าดับ 
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ภาคที่ 3 : การบริหารมุ่งสู่ความส�าเร็จ

บทที่ 10 การบริหารการบริการยุคศตวรรษที่ 21

การบริการในยุคศตวรรษที่ 21 เปนยุคแหงการลดจ�านวนพนักงานลง แลวหันไปใช

เครื่องมอือเิลก็ทรอนกิสมากขึน้ มกีารจางพนกังานจากภายนอกเขามาท�างานในองคกร รวม

ทั้งมีการสรางพันธมิตรทางการคามากขึ้น ทั้งหมดยอมมีผลตอความพอใจของลูกคา 

บทที่ 11 องค์กรแหงการบริการ

บทนีจ้ะอธบิายถงึลักษณะองคกรแหงการบรกิารท่ีทุกธรุกจิควรมุงไปใหถงึ ซึง่องคกร

แหงการบริการเกิดจากการบริหารกระบวนการตลาดของบริการท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน

อยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ 12 การปรับปรุงและพัฒนาการตลาดบริการ

การปรบัปรงุและการพฒันาการตลาดบรกิารเปนสิง่ทีจ่�าเปนมากในยคุนี ้นกัการตลาด

จะตองไมหยุดนิ่งในเรื่องการสรางกลยุทธใหมๆ มาใชกับการบริการ ในบทนี้จะยกตัวอยาง

การพัฒนาการตลาดบริการเพื่อน�าไปใช ในการปฏิบัติงาน

บทที่ 13 วิสัยทัศน์ในการบริหารการตลาด

วิสัยทัศนเปนมุมมองและโลกทัศนในการบริหารงาน ซึ่งเกิดจากความคิดที่กวางไกล

และเปนระบบ ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จลวนมาจากการมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล ตกผลึก 

และเปนระบบ





ภำคที่ 1 :
ธุรกิจกำรบริกำร

และกำรก�ำหนดกลยุทธ์
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1.1 ภาพการตลาดยุคใหม่
หากมองยอนกลับไปในอดีต การตลาดในยุคแรกจะเนนการผลิตและตัวสินคาเปน

หลัก ไมวาจะเปนการผลิตใหไดสินคามากขึ้นเพื่อท�าใหเกิดตนทุนการผลิตตอหน่วยต�่า การ

พัฒนาคุณภาพของสินคาเพ่ือการยอมรับของลูกคา การสรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจักเพื่อ

การขยายสายผลิตภัณฑ รวมทั้งการสงเสริมการตลาดเพื่อสรางใหลูกคาเกิดความตองการ

ซื้อ แตในปัจจุบันกลยุทธการตลาดจะเนนการบริการมากขึ้น ไมวาจะเปนการขายสินคาโดย

เพิ่มการบริการเขาไป สาเหตุหลักมาจากการมีจ�านวนผูผลิตจ�านวนมากรายผลิตสินคาเขา

มาแขงขัน การลอกเลียนแบบสินคาและการพัฒนาสินคาแขงกับคูแขงใชเวลาไมนานนัก 

สิ่งส�าคัญที่จะท�าใหกลยุทธการแขงขันชนะคูแขงไดก็คือ การใหบริการที่ดีนั่นเอง ทั้งการให

บริการตอบค�าถาม ติดตั้ง และการรับประกัน จนท�าใหการบริการเปนสวนหนึ่งของทุกธุรกิจ 

นอกจากนั้น การตลาดในยุคนี้ ธุรกิจที่เนนการใหบริการโดยเฉพาะจะมีมากขึ้น 

เนื่องจากลูกคามีรายไดมากข้ึนและตองการความสะดวกสบายมากขึ้น จึงแสวงหาสิ่งที่จะ

มาตอบสนองความตองการนั้นโดยที่ลูกคาไมตองท�าเอง เชน ไมตองนวดเทาที่ปวดเมื่อย

ดวยตนเอง ไมตองรดีผาดวยตนเอง ไมตองปรงุอาหารเอง ไมตองลางจานเอง มคีนคอยมา

เติมน�้าเติมอาหารใหถึงโต๊ะ ผลที่ตามมาคือ การบริการเปนสิ่งที่จ�าเปนส�าหรับลูกคา เสมือน

หนึ่งเปนผลิตภัณฑอีกสายหนึ่ง

กำรบริกำรในยุคปัจจุบัน

1
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ดังนั้น การบริการจึงเปนการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ดวยการให

ประโยชนเพิม่ขึน้ในสายตาของผูซือ้ ท�าใหเกดิความรูสกึแตกตางวา หากสนิคาใดมกีารบรกิาร

เขามาดวย จะรูสึกคุมคากวาที่เสนอเฉพาะสินคา แมวาในความจริงราคาของการใหบริการ

จะบวกเขาไปในสินคาแลว แตลูกคามักคิดวาไดมาฟรี หรือมองวาหากไปซื้อบริการเพิ่มเติม

ในภายหลังยอมจะจายแพงกวา เชน การซื้อเครื่องท�าน�้าอุนในราคา 9,000 บาท การติดตั้ง

ทางรานไฟฟ้าจะคิดราคาประมาณ 1,000 บาท รวมเงินที่ตองจายทั้งหมด 10,000 บาท แต

หากลกูคาไปหาชางมาตดิตัง้เองอาจจะตองจายคาตดิตัง้ 1,500 บาท และลกูคายงัตองแบก

รบัความเสีย่งกบัการตดิตัง้ของชางที่ไมเคยจางมากอน แตกตางกบักรณขีองชางจากรานคา

ที่ลูกคามีความมั่นใจในการรับประกันการติดตั้ง 

1.2 การบริการกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
การบรกิารเปนเรื่องละเอยีดออนทีเ่กีย่วของกบัความตองการและการตอบสนองทาง

ดานจติใจของมนษุย แมเพียงรอยย้ิมจากแมคาในตลาดเทานัน้กอ็าจจะสามารถดงึดดูผูทีเ่ดนิ

ผานไปมาใหมาเปนลกูคาได ดงัน้ัน การบรกิารดวยไมตรจีติจงึเปนเสมอืนโซตรวนมดัใจลกูคา

ไมใหหนไีปเปนลกูคาของคูแขง ในปัจจบุนัการบรกิารไดเขามาอยูรอบตวัมนษุยทกุคนตัง้แต

เชาจนถึงเขานอน และการบรกิารไดเขามามบีทบาทอยางมากกบัทกุธรุกจิ จนกลาวไดวา การ

บริการเปนการสรางมูลคาเพิ่ม หรือเพิ่มคุณประโยชนใหกับสินคานั่นเอง ซึ่งท�าใหผูบริโภค

รับรูถึงผลประโยชน (Benefits) หรือสรางความพึงพอใจที่ตนไดรับมากกวาผลประโยชนที่

ไดจากสินคาเพียงอยางเดียว 

ตัวอย่าง

ท�าไมตมย�ากุงจึงมีราคาตั้งแตชามละ 50 บาท จนถึง 500 บาท

หากสั่งตมย�ากุงที่รานขายขาวแกงขางถนน ราคาหนึ่งชามจะประมาณ 50 บาท 

ซึ่งแมคาจะน�ากุงขนาดเล็ก เห็ดซ่ึงอาจจะเก็บคางไวมาประกอบอาหาร เคร่ืองปรุง

ตางๆ กจ็ะซือ้ในตลาดทีข่ายของราคาถกู ซึง่อาจจะไมมคุีณภาพมากนัก ในกรณท่ีีตมย�า

กุงมีราคาแพงขึ้น เชน ในกรณีที่สั่งรับประทานในโรงแรมระดับหรูหาดาว สิ่งที่น�ามา

ประกอบอาหารจะตองมีการคัดเลือกเปนพิเศษ กุงตัวใหญ เห็ดที่ตองสด เครื่องปรุง

ตางๆ คัดสรรมาอยางดี
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สาเหตุประการที่หนึ่ง 

ตนทุนของกุง +  ตนทุนของเห็ด + ตนทุนของเครื่องปรุงตางๆ

นอกจากนี้ รานคาขางถนนอาจจะดูไมคอยสะอาดนัก แมคาอาจจะหนาบึ้ง ไม

พูดจา ไมไดรับประกันความสะอาดและอาการปวดทองของลูกคา แมคาอาจจะไมน�า

ตมย�ามาสงที่โต๊ะ ลูกคาจะตองไปรอคิวยกอาหารมาเอง (Self–service) เวลาจายเงิน

ลกูคากต็องเดนิไปจายเงนิเอง ไมสามารถขอใบเสร็จได บางคร้ังหากรับประทานอาหาร

หลายอยางพรอมกนัหรอืมาหลายคน ราคาตมย�ากุงอาจจะมกีารคดิราคาไมคงทีเ่ปน 80 

บาท หรือ 100 บาท รสชาติในแตละครั้งก็อาจจะไมคงที่ เปรี้ยวบาง เผ็ดบาง รวมทั้ง

ไมมีหองน�้าบริการ 

ในขณะที่ในโรงแรมระดบัหาดาว จะมกีารตอนรับจากพนักงานอยางสภุาพ หอง

อาหารนัน้จะตกแตงอยางสวยงามเพื่อสรางความประทับใจใหลูกคาตัง้แตยางกาวแรก

ที่เขามา อุปกรณถวยชามที่ใช ใสตมย�าเปนภาชนะอยางดี มีการบริการเสิรฟน�้า เสิรฟ

อาหารตลอดเวลา พรอมกับรอยยิ้มและการแตงกายที่สะอาด มีเสียงเพลงขับกลอม

เพื่อเพิม่อรรถรสในการรบัประทาน มบีรกิารเกบ็เงนิทีโ่ต๊ะพรอมใบเสรจ็ทีต่รวจสอบได 

ลูกคามั่นใจวาจะไมปวดทองภายหลังการรับประทาน อีกทั้งหากรับประทานไปแลวพบ

วาอาหารไมไดมาตรฐาน กจ็ะไดรบัการชวยเหลอืจากทางโรงแรมอยางเตม็ทีด่วยการไม

คิดเงิน พรอมกบัแสดงการขอโทษ ดังนั้น สาเหตุส�าคญัของความแตกตางอีกประการ

หนึ่งคือ การใหบริการที่แตกตางกัน 

สาเหตุประการที่สอง 

ตนทุนของการตกแตงสถานที่ + ตนทุนของพนักงาน +

ตนทุนของการบริการ + ตนทุนของการรับประกัน

ในกรณีขางตน สามารถเปรียบเทียบไดดังนี้ 
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กรณีเปรียบเทียบ รานขางถนน โรงแรมระดับหาดาว

คุณภาพอาหาร คุณภาพต�่า ไมมีมาตรฐาน คุณภาพสูง มีมาตรฐาน

การบริการ บริการมีคอนขางนอย เนนการบริการอยางมาก

สถานที่ ไมเนนสถานที่มากนัก 
มีอุปกรณเทาที่จ�าเปน

เนนการตกแตงสถานที่อยาง
มาก และเนนอุปกรณที่ได
มาตรฐาน

บริกร มีนอยมาก เจาของและผู ให
บริการอาจเปนคนเดียวกัน

มีจ�านวนมาก แบงแยกหนาที่
อยางชัดเจน

การรับประกันความพอใจ ไมมี มี

ดังนั้น ตมย�ากุงชามเดียวกัน แตขายในสถานที่ที่แตกตางกัน ราคายอมไมเทา

กันแน่นอน สาเหตุมาจากตนทุนของสวนประกอบอาหารและตนทุนของการบริการที่

แตกตางกันดังนั้น การบริการจึงเปนปัจจัยส�าคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา 

นอกจากนี ้ในกรณขีองการซือ้สนิคาประเภทอปุกรณทางอเิล็กทรอนิกสท่ีมรีาคา

สูง เชน คอมพิวเตอร ลูกคาจะไมพิจารณาเพียงประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร

เทาน้ัน แตจะพิจารณาถึงการบริการหลังการขายและการรับประกันประกอบดวย 

ดงันัน้ จะเหน็ไดวาย่ิงสินคามรีาคาสูงเทาใด การบรกิารท่ีจะตองใหกบัลกูคากย็อมตอง

สูงมากขึ้นเปนล�าดับ การบริการจึงสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคาไดอยางแทจริง

การบริการที่ดีนอกจากจะเพิ่มประโยชนใหกับลูกคาแลว ยังเปนการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับธุรกิจดวย ธุรกิจในปัจจุบันไมควรแขงขันกันดวยสินคาเพียงอยางเดียว บริการกลาย

เปนผลิตภัณฑอีกหนึ่งประเภทที่ชวยเพิ่มมูลคาใหธุรกิจ หลายธุรกิจไดเนนการใหบริการจน

รายไดจากการใหบริการไดเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก นอกจากนี้ การบริการอยางเปนเลิศยังชวย

มัดใจลูกคา กลาวคือ หากผูบริโภคไดรับสินคาที่มีขอบกพรองไมเปนไปตามความตองการ 

การบริการที่ดียังชวยลดความไมพอใจของผูบริโภคลงได หรือหากราคาที่ผูบริโภคจายไปใน

การซือ้สนิคามมีลูคาสูงมาก การบรกิารทีด่ยีอมชวยท�าใหผูบรโิภคมคีวามพอใจได เนื่องจาก

มีความประทับใจในการบริการนั้น จนผูบริโภคอาจกลาววา “ราคาไมแพงเลย” หรือ “คุมคา

มาก” ดงันัน้ การบรกิารไดเขามามบีทบาทส�าคัญมากในทกุธรุกจิ ธรุกจิใดทีผู่บรหิารไมสนใจ

การบริการ ยอมสูญหายไปจากโลกแหงธุรกิจ
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1.3 ความหมายของการบริการ
การบรกิาร หมายถงึ กจิกรรมของกระบวนการสงมอบสนิคาท่ีไมมตีวัตน (Intangible 

Goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาท่ีไมมีตัวตนน้ันจะตองตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการจนน�าไปสูความพึงพอใจได

จากความหมายขางตน สามารถพิจารณาค�าส�าคัญตางๆ ไดดังนี้ 

1. กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ หมายถึง การด�าเนินการหรือการกระท�า 

(Performance) ใดๆ ของธุรกิจใหบริการอันเปนผลใหผูรับบริการ (ลูกคา) ไดรับการตอบ

สนองตรงตามความตองการ เชน การที่ลูกคามารานซอมนาฬิกา สิ่งที่ลูกคาตองการคือการ

ท่ีนาฬิกาอยูในสภาพการใชงานได ดงันัน้ กจิกรรมของกระบวนการสงมอบกค็อื จะตองแกไข

นาฬิกานั้นตามความตองการของลูกคา

2. สินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible Goods) หมายถึง “การบริการ” ซึ่งเกิดจาก

กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ ซึ่งไดแก ค�าปรึกษา การรับประกัน การใหบริการความ

บันเทิง การใหบริการทางการเงิน เปนตน

3. ความตองการของผูรับบริการ (Customer Need and Want) หมายถึง 

ความจ�าเปนและความปรารถนาของลูกคาที่คาดหวังวาจะไดจากการบริการนั้นๆ (ศิริวรรณ

และคณะ, 2541) เชน ตองการไดรบัประทานอาหารค�า่ทีม่อีาหารอรอย บรรยากาศด ีพรอม

มีดนตรีขับกลอมเบาๆ

4. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกคาไดรับการ

บริการที่สามารถตอบสนองความตองการ

ดังนั้น ในธุรกิจทั่วไป เชน ในภัตตาคาร ลูกคาจะไดรับสินคา 2 ประเภท ดังนี้ 

1. สินคาที่มีตัวตน ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม ผาเย็น

2. สินคาที่ไมมีตัวตน ไดแก การตอนรับ การรับค�าสั่งอาหาร รอยยิ้ม มิตรไมตรี ซึ่ง

สินคาที่ไมมีตัวตนเหลานี้ก็คือ “การบริการ” นั่นเอง

หรอืในรานสะดวกซือ้ทีเ่ปิด 24 ชัว่โมง ลกูคากจ็ะไดรับท้ังสนิคาท่ีมตีวัตนและสนิคาท่ี

ไมมีตัวตน ซึ่งสรุปไดวา ธุรกิจที่เราพบเห็นในชีวิตประจ�าวันมักจะเสนอสินคาทั้ง 2 ประเภท

ดังกลาว สิ่งที่แตกตางก็คือ ประเภทของสินคาที่จ�าหน่าย คุณภาพของสินคา รวมทั้งบริการ

ที่แตกตางกันนั่นเอง
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1.4 การตลาดบริการ
เปนการใชการตลาดและกลยุทธตางๆ ทางการการตลาดในธุรกิจ เพื่อใหลูกคาหรือ 

ผูบริโภครับทราบวา ธุรกิจนั้นๆ ไดน�าหรือสอดแทรกการบริการเขาไปในธุรกิจ เพื่อท�าให

ธรุกิจสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพอใจสงูสดุใหกบัลกูคา และเมื่อลกูคา 

รบัทราบวาธรุกจิไดมกีารน�าการบรกิารเขามา ลกูคายอมตระหนักถึงคุณคาเพิม่ท่ีจะไดรับจาก

การสอดแทรกการบริการเขาไปจนเกิดการตัดสินใจซื้อ

ตัวอย่าง

คณุนนทซึง่เปนคนชอบทานผกัมาก ไดเขาไปเลือกซือ้ผักสดกบัแมคาในตลาดแหง

หน่ึงในเวลา 11.00 น. แตกลับพบวาแมคาก�าลังทยอยเก็บผักที่เหลือทั้งหมดเขาถุง

พลาสติกเพื่อกลับบานในขณะที่คุณนนทไดเลือกผักหลายอยางที่ยังคงวางอยูบนแผง 

เชน คะนา กวางตุง ผักบุง ผักติ้ว ผักกระโดน และในที่สุดไดเกิดบทสนทนาระหวาง

คุณนนทกับแมคา

กรณีที่ 1 

คุณนนท : แม่ค้าครับ มีฟักทองไหมครับ

แม่ค้า : มีค่ะ รอสักครู่นะคะ เดี๋ยวเปิดถุงให้ค่ะ เอาลูกใหญ่หรือเล็กดีคะ

จะเห็นไดวาแมคาได ใช “การบริการ” (ซึ่งก็คือการเปิดถุงหยิบผักใหกับลูกคา) เขา

มาแทรกในธุรกิจผักสดของตนเอง อานบทสนทนาเพิ่มเติมตอไปนี้

คุณนนท : โอ้...ขอบคุณมากครับ

แม่ค้า : ไม่เป็นไรค่ะ ยินดีมากเลย ขอโทษด้วยค่ะวันนี้เก็บของเร็วไปหนอย ถ้า 

วันหลังมาเจอแม่ค้าไม่ต้องเกรงใจนะคะ แม้ขึ้นรถแล้วก็จะเปิดถุงหยิบ

ผักให้ค่ะ บรกิารเตม็ทีเ่ลย โอ้โฮ...ฟักทองลกูนีส้วยมาก แก่จดั ก�าลงัทาน 

เนื้อหวานมันแนนอนค่ะ

จากบทสนทนานี ้แมคาได ใช “การตลาดบรกิาร” คือการท�าใหลกูคารับทราบและรับรู 

ถึง “การบริการ” ดังกลาวขางตนวา ยินดีที่จะเปิดถุงหยิบผักใหกับลูกคาแมก�าลังจะกลับ

บานแลว 
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เมื่อเปนเชนนี้แลว สามารถสรุปไดวา แมคาได ใชการตลาดบริการโดยแจงใหลูกคา

หรือผูบริโภครับทราบวา ธุรกิจขายผักของตนนั้นไดน�าหรือสอดแทรกการบริการเขาไปใน

ธรุกิจ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพอใจสงูสดุใหกบัลกูคา ซึง่ใน

กรณนีีล้กูคายอมเกดิความเชื่อวาจะไดรบัการบริการอื่นๆ ท่ีด ีเชน การคัดเลือกผักมาอยางดี

กรณท่ีีเปนธรุกจิขนาดเลก็นัน้ การบรกิารและการตลาดบรกิารมกัจะเกดิขึน้พรอมๆ กนั 

ณ จุดขาย ดังเชนกรณีแมคาขายผักขางตน หากเปนองคกรธุรกิจที่มีขนาดใหญ การท�าการ

ตลาดบรกิารนัน้จะมฝ่ีายการตลาดรบัผดิชอบดแูลโดยผานสื่อตางๆ ขององคกร ไมวาจะเปน 

การประชาสัมพันธ การโฆษณา การสื่อสารกับลูกคาผานสื่อโซเชียล

กรณีที่ 2 

คุณนนท : แม่ค้าครับ มีฟักทองไหมครับ

แม่ค้า  : มีค่ะ แต่เก็บแล้วค่ะ

คุณนนท  : ขอซื้อสักลูกได้ไหมครับ อยากจะเอาไปท�าแกงเผ็ดครับ

แม่ค้า  : เก็บร้านแล้วค่ะ

คุณนนท  : ไม่เป็นไร (พร้อมกับหน้าเสียและเดินไปร้านอื่น) 

จะเห็นไดวา ในกรณีนี้แมคาไมได ใชทั้ง “การบริการ” (ซึ่งก็คือการเปิดถุงหยิบผักให

กับลูกคา) และ “การตลาดบริการ” (เมื่อไมมีการบริการเปิดถุงหยิบผัก จึงไมสามารถแจง

ใหลูกคารับทราบถึงบริการนั้นได) 

กรณีนี้เปนกรณีที่งาย แตเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้น แมคาพอคามักบนวา ขายของไมดี 

สวนหนึ่งมาจาก การที่แมคาพอคามักไมตระหนักถึงการบริการที่ดีนั่นเอง 

1.5 วิธีในการให้บริการ
ธุรกิจสามารถใหบริการโดยผานเครื่องมือหรือวิธีตางๆ ไดแก

1.5.1 การให้บริการด้วยคนหรือพนักงาน

การใหบริการดวยคนหรือดวยพนักงาน เปนวิธีการใหบริการที่มีความส�าคัญมากกวา

การใหบริการดวยวิธีอื่นๆ เนื่องจากการใหบริการแบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ

ความตองการของลูกคาในแตละรายได รวมทั้งเปนการใหบริการอยางใกลชิด (Personal 
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Touch) ซึ่งหากธุรกิจใดมีการบริการอยางเปนเลิศแลว ธุรกิจน้ันยอมถือวามีทรัพยสินอัน 

มีคายิ่งส�าหรับการแขงขัน อยางไรก็ตาม ขอจ�ากัดของการใหบริการดวยวิธีนี้ ไดแก การที่

พนักงานเปนคน ซึ่งมีความรูสึกและมีอารมณที่แตกตางกัน แม ในคนคนเดียวกันก็มีความ

อารมณและความรูสึกแตกตางกันในชวงเวลาตางกัน นอกจากนี้คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับ

การบริหารคน ตั้งแตคาใชจายคาจางเงินเดือน คาใชจายเพื่อการฝกอบรม และสวัสดิการ

จึงสูงมาก 

1.5.2 การให้บริการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การใหบรกิารประเภทน้ีพบเหน็ไดทัว่ไป ไดแก การใหบรกิารนวดดวยเครื่องนวด การ

ใหบริการทางการเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เคร่ืองแลกเปล่ียนเงิน

ตราตางประเทศอัตโนมัติ การขายสินคาผานตูขายของอัตโนมัติ การชั่งน�้าหนักดวยเครื่อง

อัตโนมัติ หมอดูอัตโนมัติดวยเครื่องหยอดเหรียญ หรือหมอดูทางโทรศัพท เปนตน จะเห็น

ไดวาการใหบริการดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีความส�าคัญมากข้ึนเปนล�าดับ เน่ืองจากมี

ตนทุนการใหบริการที่ต�่ากวาการใหบริการแบบคน และการสงมอบบริการในแตละครั้งได

มาตรฐานทีก่�าหนดไว แตการใหบรกิารแบบนี้ไมสามารถปรับรูปแบบการใหบริการตามความ

ตองการของลูกคาในแตละรายที่แตกตางกันได รวมท้ังไมสามารถตอบค�าถามหรือแกไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นใหลูกคาไดทั้งหมด ดังนั้นจะพบไดวา การใหบริการอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

มักจะตองมีบริการศูนยลูกคาสัมพันธ (Call Center) ที่ตองคอยตอบค�าถามตางๆ ใหลูกคา

ในระหวางการใชงานดวย

1.6 ประเภทของธุรกิจ
โดยธรรมชาตขิองธรุกจิ สามารถแบงธรุกจิออกเปน 3 ประเภทใหญๆ  ดงันี ้(ประยกุต

จาก Payne, 1993)

1. ธรุกจิทีเ่นนสนิคาอยางแทจรงิ ธรุกจิแบบนีจ้ะขายสนิคาไมมบีรกิาร เชน ธรุกจิ

ผลิตน�้าปลา น�้าตาล เกลือ ถาจะมาซื้อตองรับไปเอง ไมมีบริการสงหรือบริการใดๆ ทั้งสิ้น 

ซึ่งธุรกิจแบบนี้นับวันจะมีจ�านวนลดลงหรือแทบจะไมมีแลว เพราะบริการไดแทรกซึมไปทุก

ธุรกิจ 
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2. ธุรกิจที่เนนบริการอยางแทจริง ธุรกิจแบบนี้จะมีเฉพาะการใหบริการ ไมมีการ

ขายสินคา เชน บรษิทัทีป่รกึษาธรุกจิ ส�านกังานกฎหมาย บริการซกัรีด บริษัทท�าความสะอาด

3. ธุรกิจที่มีทั้งสินคาและบริการ ธุรกิจแบบน้ีจะมีท้ังการใหบริการและการขาย

สินคาปะปนกัน อาจจะมีอยางใดอยางหนึ่งมากกวา เชน โรงแรม จัดเปนธุรกิจใหบริการ

หองพกัและลอ็บบ้ีตางๆ น้ันไมใชสนิคา แตเปนสิง่อ�านวยความสะดวกตางๆ ท่ีจะท�าใหธรุกจิ

สามารถเสนอบริการตางๆ ใหกับผูมาเขาพักได สวนสินคาที่พบได ในธุรกิจนี้ ไดแก อาหาร

ที่บริการตามหองอาหาร รวมถึงอาหารที่สั่งมายังหองพัก กรณีรานสะดวกซื้อ จะเปนธุรกิจ

ขายสินคามากกวาการใหบริการ ธุรกิจประเภทนี้จึงเปนธุรกิจที่มีจ�านวนมากที่สุดในปัจจุบัน

และอนาคตตอไป

อยางไรกต็าม ในธรุกจิหนึง่ๆ เจาของหรอืผูบริหารสามารถเสนอสนิคาและการบริการ

ได 2 ประเภท ดังนี้

1.6.1 เสนอสินค้าหรือบริการตามธรรมชาติของธุรกิจ

ในกรณีเปนธุรกิจขายสินคา หากผูบริหารเลือกวิธีการด�าเนินกลยุทธทางการตลาด

แบบนี ้ก็จะสงมอบสินคาทีม่คุีณภาพใหลูกคาโดยไมค�านงึถงึการบรกิารนกั สวนในกรณเีปน

ธุรกิจบริการ ผูบริหารจะสงมอบบริการใหลูกคาโดยโดยไมค�านึงถึงสินคามากนัก หรือสรุป

ไดวา ธุรกิจจะเนนสินคาหรือบริการตามธรรมชาติของธุรกิจนั้นๆ เชน หากเปนธุรกิจขาย

คอมพิวเตอร จะเนนคุณภาพและตราสินคาของผลิตภัณฑเปนหลัก 

1.6.2 เสนอสินค้าหรือบริการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มจุดขาย

ในกรณีเปนธุรกิจขายสินคา หากผูบริหารเลือกวิธีการด�าเนินกลยุทธทางการตลาด

แบบนี้ ก็จะสงมอบสินคาที่มีคุณภาพใหลูกคาโดยค�านึงถึงการบริการดวย สวนในกรณีเปน

ธรุกจิบรกิาร ผูบรหิารจะสงมอบบรกิารใหลกูคาโดยค�านึงการน�าสนิคาหรือบริการท่ีเกีย่วของ

กบัการบรกิารนัน้มาเสนอขายดวย เพื่อเพิม่คณุคาใหกับลูกคา เชน การรับประกัน การตดิตัง้ 

เปนตน

ท้ังนี้ การเสนอธุรกิจทั้ง 2 ประเภทดังกลาวสามารถยกตัวอยางใหชัดเจนได ดัง

ตัวอยางตอไปนี้ 
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ตัวอย่าง

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

โดยธรรมชาติแลวธุรกิจเฟอรนิเจอรเปนธุรกิจขายสินคา ไมใชธุรกิจขายบริการ 

อยางไรก็ตาม ผูบริหารธุรกิจเฟอรนิเจอรสามารถก�าหนดเสนอการบริการหรือก�าหนด

กลยุทธทางการตลาดในการใหบริการลูกคาได 2 ประเภทดังกลาวไดดังนี้ 

1. เสนอสินคาตามธรรมชาติของธุรกิจ การด�าเนินขายธุรกิจเฟอรนิเจอรแบบนี้ 

ผูผลิตจะเนนในเรื่องคุณภาพของเฟอรนิเจอรเปนหลัก ไมเนนการใหบริการ โดยปกติราน

ประเภทนี้อาจไมมีโชวรูม (Show Room) พนักงานขายมีจ�านวนจ�ากัด ลูกคาอาจจะตองมา

รับสินคาดวยตนเอง ผูผลิตอาจจะอธิบายรายละเอียดของเฟอรนิเจอรทั้งในดานคุณสมบัติ

และการดูแลรักษาในคูมือเทานั้น รวมทั้งอาจไมมีการบริการหลังการขาย ดังนั้น ลูกคาแทบ

จะไมไดรับบริการใดๆ จากผูผลิตเลย

2. เสนอสินคาหรือบริการใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มจุดขาย การด�าเนินขายธุรกิจ

เฟอรนเิจอรแบบนี ้ผูผลติจะเนนในเรื่องคณุภาพของเฟอรนิเจอรและการบริการควบคูกนัไป 

รานประเภทนีจ้ะมโีชวรมู (Show Room) และพนกังานขายจ�านวนเพยีงพอส�าหรับใหบริการ 

ผูผลิตจะมีรายละเอียดของเฟอรนิเจอรทั้งในดานคุณสมบัติและการดูแลรักษาในคูมือ และ

พนักงานขายจะอธิบายใหลูกคาเขาใจ รวมทั้งอาจมีการบริการหลังการขาย ดังนั้น ลูกคาจะ

ไดรับริการจากผูผลิตมากกวาในกรณีแรก

อยางไรก็ตาม การด�าเนินการขายธุรกิจเฟอรนิเจอรแบบนี้ หากกลุมเป้าหมายเปน

ลกูคาระดบัสงู ผูผลติจะเนนในเรื่องการบรกิารมากข้ึน โดยจะเนนคุณภาพของการใหบริการ

ในทุกขั้นตอนของการซื้อ ตั้งแตกอนซื้อ ขณะซื้อ และภายหลังการซื้อ อาจจะมีศูนยลูกคา

สัมพันธ (Call Center) ที่คอยใหขอมูลลูกคาทั้งกอนการซื้อและภายหลังการซื้อ เพื่อให

ลูกคาไดรับความมั่นใจในเรื่องบริการ 

ธุรกิจประเภทนี้จะมีโชวรูมอยูหลายแหงเพื่อสรางความสะดวกใหลูกคาสูงสุด และมี

พนกังานขายท่ีไดรบัการฝกหดัมาเปนอยางดีในการใหบริการกบัลกูคาในทุกข้ันตอน ไมวาจะ

เปนการตอบค�าถาม การใหขอมลูสินคา เฟอรนิเจอรจะน�าสงไปตามวนัและเวลาท่ีลกูคาเปน

ผูก�าหนด การรบัประกนัภายหลงัการขายเปนสิง่ทีข่าดไมไดส�าหรับธรุกิจประเภทน้ี เมื่อถึงวัน
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สงเฟอรนิเจอร หากพบวาเฟอรนิเจอรเสียหายหรือไมสามารถจัดสงไดครบตามที่ลูกคาได 

สั่งซื้อ ผูบริหารจะตองด�าเนินการรับผิดชอบอยางเรงดวน เชน จะตองเปลี่ยนเฟอรนิเจอร

ให รวมทั้งอาจจะตองมีจดหมายแสดงการขอโทษจากบริษัท นอกจากนี้ อาจจะมีการเสนอ

ขายเครื่องครัวและของเด็กเลน พรอมกับการเสนอขายเฟอรนิเจอร

นอกจากนี ้ธรุกจิยงัมบีรกิารออกแบบเฟอรนิเจอรใหกบัลกูคา โดยไปวดัพืน้ท่ีจริงถงึท่ี

พักลูกคา นั่งพูดคุยกับลูกคา เพื่อรวมกันออกแบบเฟอรนิเจอรใหไดตรงตามความตองการ

ของลูกคา ยิ่งกวานั้น อาจจะใชแนวคิดวา “เฟอรนิเจอรชิ้นเดียวบนโลกนี้ เราออกแบบเพื่อ

คุณ” เพื่อเนนใหเห็นถึงความส�าคัญของการบริการที่ท�าเพื่อลูกคา

ตัวอย่าง

ธุรกิจสปาและนวดตัวใหสุนัข

โดยธรรมชาติแลวธุรกิจสปาและนวดตัวใหสุนัขเปนธุรกิจบริการ ไมใชธุรกิจขาย

สินคา อยางไรก็ตาม ผูบริหารธุรกิจนี้สามารถใหบริการไดดังนี้

1. เสนอบริการตามธรรมชาติของธุรกิจ ธุรกิจตองเนนในเรื่องคุณภาพของการ

บริการเปนหลัก เพื่อตอกย�า้ลูกคาถึงบริการอยางแทจริง ไมเนนการขายสินคา ธุรกิจนี้จะมี

รานคาอันเปนชองทางการจัดจ�าหน่ายใหสุนัขและผู ใหบริการนวดมาพบกัน พนักงานจะได

รับการฝกฝนมาอยางดี ท�าใหสุนัขไดรับบริการอยางดี ทั้งการนวด การเอาใจใสสุนัข การ

ดูแลใหสุนัขนอนหลับขณะที่เจาของอาจจะไปช็อปปิ้ง

2. เสนอสินคาหรือบริการใหมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมจุดขาย การด�าเนินธุรกิจแบบนี้ 

นอกจากจะใหบริการนวดสุนัขและบริการอื่นๆ แลว จะมีการขายสินคาที่เกี่ยวกับสุนัขเพิ่ม

เติมอีก ไมวาจะเปนน�า้มันนวดสุนัข อาหาร ของเลนสุนัข อุปกรณตกแตง เครื่องมือตัดขน

สนุขั รวมทัง้การบรกิารอื่นทีอ่าจเพิม่เตมิเขามา เชน การตดัขนสนัุข การอาบน�า้สนัุข เปนตน 

เพื่อการสงมอบบริการและขายสินคาแบบครบวงจร ท�าใหลูกคาเป้าหมายเกิดความรูสึก

ถึงความคุมคาในการมาใชบริการ มาที่เดียวไดครบทุกสิ่งที่เกี่ยวกับสุนัขตัวโปรด อีกทั้งยัง

สามารถเพิ่มการบริการจัดสงสินคา โดยลูกคาสั่งซื้อผานทางสื่อออนไลน

จากตัวอยางขางตน สามารถสรุปการน�าไปใชไดดังนี้ 
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1. ธรุกจิปัจจบุนัมแีนวโนมจะเนนการใหบรกิารมากขึน้เป็นล�าดับ ท่ีเปนเชนนี ้

เน่ืองจากพฤตกิรรมของผูบรโิภคมคีวามตองการไดรบับริการมากข้ึน เชน ความตองการการ

ไดรับขอมูลกอนการซื้อ ความตองการการเอาใจใสอยางดีในขณะรับบริการ และการไดรับ

บริการหลังการขายที่ดี ดังนั้น ธุรกิจขายสินคาและธุรกิจที่ใหบริการจะตองเนนการบริการ

มากขึ้น เพื่อสงมอบความคุมคาใหกับลูกคา

2. ธุรกิจที่ยิ่งเนนบริการมากเพียงใดตองจางพนักงานมากขึ้นดวย การให

บริการทีด่นีัน้ พนกังานมสีวนส�าคญัเปนอยางย่ิง ดงันัน้ ธรุกจิท่ีเนนบรกิารมากเพยีงใด ตอง

จางพนักงานมากขึ้นตามล�าดับ เพื่อใหพนักงานที่เพิ่มขึ้นใหบริการที่ดีขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ 

ลูกคาก็จะตองจายเงินมากขึ้น 

3. ลกูคาทีเ่นนการบรกิารจะเป็นผูทีม่คีวามสามารถในการจายมากกวาลกูคา

ที่ไมไดเนนบรกิาร การบรกิารจดัวาเปนผลติภณัฑทีฟุ่ม่เฟือย เพื่อซือ้เวลา ซ้ือความสะดวก 

ซือ้ความสบาย ท�าใหลูกคาทีเ่นนการบรกิารตองจายเงนิมากกวาลกูคาท่ีไมไดเนนการบรกิาร 

ซ่ึงบรกิารสวนเพิม่ที่ไดรบักค็อื ความพึงพอใจที่ไดรบัจากเงนิสวนเพิม่ทีจ่ายไปจากราคาสนิคา

หรือบริการตามปกตินั่นเอง

4. การบริการที่ดีมีผลท�าใหลูกคาคิดวาบริการนั้นมีคุณคาและแตกตางจาก

บริการของคูแขง การบริการเปนการสรางปฏิสัมพันธกับลูกคา จึงท�าใหผู ใหบริการและ

ธุรกิจสามารถเขาใจถึงความตองการลูกคา ท�าใหลูกคารูสึกวาคุมคา คุมกับราคาหรือเงิน

ที่ตองจายไป ยิ่งไปกวานั้น หากบริการนั้นสรางความประทับใจใหกับฐานลูกคาจ�านวนมาก 

ยอมสงผลใหกลายเปนอาวุธแหงความแตกตางจากคูแขง

1.7 ประเภทของบริการในธุรกิจ
โดยปกติแลวในธุรกิจบริการประเภทใดๆ ก็ตาม สามารถแบงบริการออกไดเปน 3 

ประเภท ตามความส�าคัญหรือการท�าก�าไรใหธุรกิจดังนี้ 

1.7.1 การบริการหลัก (ธุรกิจหลัก)

การบรกิารประเภทนีเ้ปนหวัใจหลกัของธรุกจิ โดยท่ัวไปบริการหลักจะสรางก�าไรใหกบั

ธรุกจิมากกวาธรุกจิเสรมิ แตอยางไรกต็าม บรกิารหลกัมกัจะมคีวามซบัซอนในการใหบรกิาร

หรอืสงมอบใหกบัลกูคามากกวาประเภทของบรกิารอกี 2 ประเภท เชน ในธรุกจิธนาคาร การ
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ปลอยสนิเชื่อถอืวาเปนบรกิารทีส่รางก�าไรมาก ในมหาวทิยาลัย การสอนท่ีดมีมีาตรฐานถอืวา

เปนบรกิารทีเ่ปนตวัสรางรายไดหลัก ดงัน้ันบรกิารเหลานีผู้บรหิารจะตองใหความส�าคญัมาก

ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงมอบบริการหลักที่แขงขันกับคูแขงได

1.7.2 การบริการเสริม (ธุรกิจเสริม)

การบริการประเภทน้ีสรางรายไดและท�าก�าไรใหกับธุรกิจได แตนอยกวาการบริการ

หลัก บริการเสริมในมหาวิทยาลัย เชน การใหบริการอบรมคอมพิวเตอรแกบุคลภายนอก 

บริการเสรมิในโรงพยาบาล เชน รานอาหาร รานท�าผม บรกิารเสรมิเหลานี ้เปนเหมอืนสีสนั

ใหกับธุรกิจนั้นๆ บริการเสริมมีความซับซอนนอยกวาบริการหลัก ดังนั้นธุรกิจใดจะมีบริการ

เสรมิไดกต็อเมื่อธรุกจิหลกันัน้ไดรบัความไววางใจจากลูกคากอน เพราะมเิชนน้ันแลว บริการ

เสริมอาจจะกลายเปนบริการหลัก และในที่สุดจะตองเปลี่ยนประเภทของธุรกิจนั้นไป

ตัวอย่าง

รานซกัรดี บรกิารหลกัคอืการซกัและการรีดเสือ้ผา บริการเสริมอาจจะรับซอมแซม

เย็บเสื้อผาทีข่าด หรืออาจจะมีบริการรบัสงผาถงึทีพ่ักลกูคา ซึ่งจะเห็นไดวาธรุกจิเสริม

ชวยท�าใหธุรกิจหลักมีความเดนชัดในดานการใหบริการที่ดีมากขึ้น ไมไดขัดตอการให

บริการของธุรกิจหลักแตอยางใด ทั้งธุรกิจหลักและเสริมไดชวยกันเสริมสรางรายได

ใหกับธุรกิจ เหมาะกับความตองการและพฤติกรรมของลูกคา โดยเฉพาะในดานความ

สะดวกสบาย

1.7.3 การบริการอื่นๆ

การบรกิารประเภทนี้ไมไดเปนหวัใจหลกัของธรุกจิ แตเปนบรกิารทีข่าดไมได เนื่องจาก

เปนบรกิารทีส่นบัสนนุบรกิารหลกัและบรกิารเสริมใหด�าเนินตอไปไดอยางสะดวก การบริการ

ประเภทนี้มักไมท�าก�าไรใหกับธุรกิจหรือเปนคาใชจายนั่นเอง บริการประเภทนี้ เชน การให

บริการที่จอดรถ การใหบริการลิฟต การใหบริการรักษาความปลอดภัย การใหบริการหองน�้า 

เปนตน ผูบริหารควรลดคาใชจายประเภทนี้ แตตองไมท�าใหมีผลกระทบตอคุณภาพในการ

ใหบรกิารของธรุกจิ เชน การจางบรษัิทรกัษาความปลอดภยัแทนการจางพนกังานรกัษาความ

ปลอดภัยของบริษัทเอง
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ข้อคิด

อยางไรก็ตาม การใหบริการเสริมนั้นธุรกิจจะตองระวังในเร่ืองความเหมาะสม

สอดคลองกนัระหวางบรกิารหลกัเดมิกบับรกิารเสรมิทีเ่พิม่เขาไปดวย รานเสรมิสวยทีม่บีรกิาร

แตงหนาและท�าผม ตอมาไดเพิ่มบริการนวดฝ่าเทาเขาไป ความจริงที่ตองระวังคือ คนไทย

มกัไมชอบให ใครน�ามอืที่ไดไปนวดเทาแลวมาท�าผมหรอืแตงหนาให เนื่องจากเทาเปนสิง่คน

ไทยมองวาเปนสวนท่ีอยูลางสุดของรางกาย ศรีษะและหนาเปนสวนทีส่งูทีส่ดุของรางกาย ไม

ควรน�ามายุงเกีย่วกนั หากไมระวงัจะกลายเปนบรกิารนวดหนาดวยฝ่าเทา (พนักงานนวดเทา

เสร็จแลวมานวดหนาใหลูกคา) ซึ่งจะท�าลายธุรกิจในที่สุด

ข้อคิด

ถาเปนไปได หากธุรกิจเสริมสงผลกระทบตอธุรกิจหลัก เจาของกิจการสามารถแยก

ธรุกจิหลกัและธรุกจิเสรมิออกจากกนัได โดยแยกเปนสดัสวนหรอืแยกอยูคนละอาคาร พรอม

ใชการตกแตงใหแตกตางอยางเดนชัด 

1.8 ประเภทของธุรกิจบริการ
ในหนังสือเลมนี้ จะแบงการบริการออกเปนประเภทตางๆ 12 ประเภทตามลักษณะ

ของธุรกิจ ดังแสดงในตารางตอไปนี้ รวมทั้งไดแสดงคุณคาที่ลูกคามองดวย เพื่อจะไดเห็น

ภาพรวมของการใหบริการในแตละธุรกิจที่แตกตางกัน 

ตารางแสดงประเภทธุรกิจบริการ

ประเภทของธุรกิจบริการ ตัวอยางธุรกิจ คุณคาที่ลูกคามอง

1. ธุรกิจดานการเงิน 
 และการประกันภัย

ธนาคาร บริษัทเงินทุน 
บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย

หลักประกันความมั่นคง 
ไมทอดทิ้งลูกคา

2. ธุรกิจการสื่อสาร 
 และความบันเทิง

สถานีวิทยุ โทรทัศน 
ธุรกิจดอทคอม (Dotcom) 
ไปรษณีย โรงภาพยนตร 
รานคาราโอเกะ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ความบันเทิงแบบลืมโลก 
ไปชั่วขณะ

3. ธุรกิจขนสง รถเมล รถไฟ  
สายการบิน รถแท็กซี่ 
บริษัทขนสง (Logistics)

การขนสงอยางปลอดภัย 
และรวดเร็ว
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ประเภทของธุรกิจบริการ ตัวอยางธุรกิจ คุณคาที่ลูกคามอง

4. ธุรกิจสุขภาพ ความงาม 
 และแฟชั่น

ตัดผม ออกแบบทรงผม 
ศัลยกรรม สปา ธุรกิจนวด 
บริการตัดเย็บเสื้อผา 
รานซักรีด สถานออกก�าลังกาย

ความสวยงาม 
และความสบายกายสบายใจ

5. ธุรกิจการทองเที่ยว โรงแรม บริษัททัวร  
ศูนยขอมูลการทองเที่ยว 
ไนตคลับ ภัตตาคาร

ความสุขและอรรถรส 
จากแหลงทองเที่ยว 

6. ธุรกิจใหค�าปรึกษาแนะน�า บริษัทที่ปรึกษา ส�านักงาน
ทนายความ หมอดู

ค�าแนะน�าที่มีเหตุมีผล 
และขอมูลสนับสนุน 
ประกอบการตัดสินใจ

7. ธุรกิจการศึกษาและภาษา สถาบันการศึกษา โรงเรียน 
กวดวิชา โรงเรียนสอนภาษา 
สอนคอมพิวเตอร ธุรกิจลาม
และแปลภาษา

คุณภาพของวิชาการ

8. ธุรกิจรักษาพยาบาล เนิรสเซอรี่ โรงพยาบาล  
คลินิกแพทย รานทันตกรรม 
คลินิกสัตวแพทย  
สถานกายภาพบ�าบัด

ความสามารถในการรักษา 
และพยาบาล

9. ธุรกิจซอมบ�ารุง ธุรกิจซอมรถ ซอมแอร  
ซอมเครื่องใชไฟฟ้า

แกไขสิ่งที่เสียใหกลายเปน 
สิง่ทีม่คีณุภาพ กลบัมาใชงานได

10. ธุรกิจสรางบานและอาคาร  
 ท�าความสะอาด และรักษา 
 ความปลอดภัย

ธุรกิจออกแบบบาน บริษัทรับ
ทาสี ฉีดปลวก และซอมแซม
บาน บริษัทท�าความสะอาด 
บริษัทรักษาความปลอดภัย

เนรมิตความมีชีวิตชีวา 
พรอมความปลอดภัยใหบาน
และอาคาร

11. ธุรกิจตัวแทนและคนกลาง หางสรรพสินคาและตัวแทน
จ�าหน่ายที่น�าสินคามาขายโดย
ไมผลิตเอง บริษัทประมูลขาย
บานและรถมือสอง บริษัท
สรรหาพนักงาน ธุรกิจจัดหาคู

ความสามารถในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑตรงตามความ
ตองการลูกคา

12. ธุรกิจบริการสาธารณะ หน่วยงานของรัฐบาล เชน 
กรมสรรพากร สถานีต�ารวจ 
กรมอุตุนิยมวิทยา

ความถูกตอง ความยุติธรรม 
ความซื่อสัตย

(ตอ)
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จากตารางหนาที่ 34–35 จะเห็นไดวา การบริการแตละอยางมีความเกี่ยวของกัน

อยางมาก ตองตอบสนองซึ่งกันและกัน ซึ่งการเกี่ยวของกันยิ่งมากเพียงใดจะแสดงถึงการ

ใหบริการที่ตองเกี่ยวของกัน เชน ธุรกิจดานการทองเที่ยวตองเกี่ยวของกับธุรกิจการขนสง 

ข้อคิด

ผูบริหารจะตองพิจารณาและตรวจสอบธุรกิจใหบริการอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 

ของตน ลูกคาไมสนใจวาจะเปนธุรกิจของใคร จะเปนของเราหรือของคนอื่น สนใจเพียงวา 

หากบริการสวนใดสวนหนึ่งบกพรอง จะตองเอาเรื่องกับบริษัทที่ติดตอหรือบริษัทที่จายเงิน 

ใหนั่นเอง บริษัททัวรไมมีรถเปนของตนเอง เชารถบัสมาใหบริการลูกคา แตรถไมมารับ

ลกูคาตามเวลา บรษัิททวัรตองรบัผิดชอบแกไขปัญหาใหลกูคา หรอืในกรณทีีพ่นกังานรกัษา 

ความปลอดภัยของบริษัทอื่นที่วาจางมาพูดจาไมสุภาพ ไมชวยลูกคาในการหาท่ีจอดรถ 

ผูบริหารของโรงแรมตองรับผิดชอบชวยเหลือลูกคา หากไมท�าเชนนั้นแลวลูกคาจะไม

โกรธบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือบริษัทรถเชา แตจะตัดความสัมพันธกับโรงแรมหรือ 

บริษัททัวรนั้น

1.9 ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจบริการ
จากความหมายของการบรกิาร ผูทีเ่กีย่วของในธรุกจิบรกิาร (Main Players) ประกอบ

ดวย 2 สวนหลัก ไดแก 

1.9.1 ผู้ให้บริการ

ผู ใหบรกิาร ไดแก ธรุกจิที่ไดด�าเนนิการในรปูบริษทัหรือหางรานในการใหบริการ ท้ังน้ี

ผู ใหบรกิารจะรวมตัง้แต เจาของกจิการ ผูบรหิาร ผูถอืหุน และพนกังานทุกคนและทุกระดบั 

รวมทั้งแมบาน พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จางมาจากบริษัทภายนอกดวย คุณภาพของ

คนเปนตัวหลักส�าคัญของการปรับปรุงคุณภาพ กลาวคือ การคัดเลือกพนักงานและการ

พัฒนาบุคลากรมีผลอยางมากตอการบริการที่ดี 

หนาที่ของผู ใหบริการคือ การสงมอบบริการที่เปนเลิศใหแกลูกคา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งพนักงานที่ตองใหบริการหรือพบกับลูกคาจะมีสวนส�าคัญมากในการสงมอบบริการที่ดี 

แตอยางไรก็ตาม การบริการที่ดีจะตองมาจากทุกคนที่อยูในบริษัท ตั้งแตผูบริหารที่จะตอง
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ก�าหนดนโยบายที่เนนในเรื่องการใหความส�าคัญกับลูกคา การสรางวัฒนธรรมที่เนนการ

บริการ แผนกตางๆ ที่จะตองประสานงานหรือสงตองานใหบริการอยางดี 

1.9.2 ผู้รับบริการ 

ผูรับบริการ ไดแก ลูกคาหรือผูบริโภคที่เขามาใชบริการ ผู ใหบริการและผูรับบริการ

จะมีความเกี่ยวของสัมพันธกันตลอดเวลา ตั้งแตกอนการซื้อ (กอนการเปนลูกคา) ขณะที่

เกิดการซื้อ (ขณะที่ใหบริการ) และหลังจากการซื้อ (เปนลูกคาแลว) ยิ่งธุรกิจที่เนนการให

บริการเพยีงใด ความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางผูรบัใหบริการและผูรบับริการก็จะยิ่งมาก

เปนล�าดับ 

หนาทีข่องผูรบับรกิารคอื การสรางรายไดใหกบัธรุกจิที่ใหบรกิารนัน้ๆ ความส�าคญัของ

ผูรบับรกิารหรอืลูกคาในปัจจบัุนนี ้กลาวไดวา ลูกคาคอืผูก�าหนดทศิทางและความอยูรอดของ

ธรุกจิ เนื่องจากลกูคาเปนผูเลอืกธรุกจิทีส่ามารถตอบสนองความตองการของตนได นอกจากนี ้

ลูกคายังเปนผูที่จะตองใหขอมูลตางๆ ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ บางครั้งลูกคาอาจจะ 

ไมกลาใหขอมลูทีเ่ปนความจรงิในดานขอเสยีของธรุกจิทีต่องปรบัปรงุ เนื่องจากอาจจะเกรงวา 

พนักงานจะโดนต�าหนิ เชน การบริการที่ไมดีของพนักงานในภัตตาคาร ดังนั้นธุรกิจควรมี 

ชองทางใหลกูคาเสนอแนะความคดิเหน็ไดอยางตรงไปตรงมา เชน การจดักลองรับฟังความ

คิดเห็น และการสรางชองทางการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน

ตัวอย่าง

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง จัดโครงการ “คุณคิดกับเราอยางไร” โดยจะมี

พนักงานกลุมหน่ึงที่รับฟังความคิดเห็นจากลูกคา ท้ังการรองเรียน การบน การให

ความเห็น โดยผานโทรศัพท กลองรับความเห็น ดวยการตั้งเคานเตอรขึ้นมาภายใน 

โรงพยาบาลในหลากหลายสถานที่ เพื่อใหลูกคาสามารถใหความเห็นไดอยางทันทีทุก

ชวงของการใหบรกิาร ทัง้กอนใหบรกิาร ขณะรอรบัการตรวจ หรอืหลงัจากการใชบรกิาร

เสร็จ ซึ่งจะท�าใหผูบริหารรับทราบปัญหาหรือมุมมองของลูกคา ท�าใหการบริการของ

โรงพยาบาลพัฒนาขึ้นเปนล�าดับ โดยปกติลูกคาที่รองเรียนมักจะยังเปนลูกคาอยู แต

ลูกคาที่ไมรองเรียนมักจะหายไปในที่สุด
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1.10 ลักษณะเฉพาะของการบริการ
การบริการมีลักษณะเฉพาะ 5 ประการ (Payne, 1993; Zeithaml, 996) ดวยกันดังนี้

1.10.1 ความไม่มีตัวตน (Intangibility) 

บริการไมสามารถมองเห็น จับตอง และสัมผัสไมได โดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา 

ไมวาจะเปน ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง มีลักษณะเปนนามธรรม (Abstract) ไมมีรูปรางหนาตา 

บริการไมสามารถแบงแยกเปนชิ้นเหมือนสินคาได เชน หากจะซื้อน�า้หอม ผูซื้อยอมจับขวด

น�้าหอมมาทดลองฉีดได ดมกลิ่นได ซื้อเปนขวดได 

นกัการตลาดทีด่จีะตองเขาใจเรื่องความไมมตีวัตนของการบริการ และน�ามาปรับปรุง

กลยุทธการตลาด โดยน�าเสนอหรือสรางสิ่งใดๆ มาทดแทนความไมมีตัวตนของการบริการ 

เชน จะตองตกแตงสถานที่ใหสวยงาม สะอาด น่าใชบริการ เพื่อใหลูกคาไดตระหนักรับรูวา 

การบริการก็น่าจะดีเหมือนการตกแตงสถานที่ 

1.10.2 ความแยกจากกันไม่ได้ (Inseparability) ระหว่างผู้ให้บริการ 
 และลูกค้าผู้รับบริการ 

ในชวงเวลาการใหบริการนั้น เชน แพทยและคนไขจะตองอยูที่เดียวกันในการ

ตรวจรักษา บริการสปาและนวดแผนไทย ผูนวดและลูกคาจะตองอยูพรอมกัน ณ สถาน

ที่ที่ใหบริการ สวนกรณีการปรึกษาปัญหาทางจิตและปัญหากฎหมายทางโทรศัพทหรือผาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส แมผู ใหบริการและผูรับบริการจะอยูกันคนละสถานที่ แตทั้งสองฝ่ายก็ไม

สามารถแยกจากกันได ในชวงเวลาที่ใหบริการนั้น 

ในลกัษณะขอนี ้นกัการตลาดทีด่จีะตองท�าใหผู ใหบรกิารและลกูคาผูรบับรกิารมาพบ

กันใหได ไมวาจะเปนการตัง้จดุใหบรกิารทีส่ะดวกทีลู่กคาจะมาใชบริการ เชน การตัง้ธนาคาร

ขนาดเล็กหรือตั้งเคานเตอรขายประกันในซูเปอรมารเก็ต (Supermarket) การตั้งเคร่ือง

เอทเีอม็ (ATM) ในบรเิวณศนูยการคา โรงภาพยนตร การใหบรกิารศนูยลกูคาสมัพนัธ (Call 

Center/Care Center) ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือการตดิตอใหบรกิาร การเสนอขายสนิคา และ

การแกปัญหาใหลกูคา รวมทัง้การสรางความสมัพนัธระหวางธรุกิจและลูกคาเปนไปไดตลอด

เวลา โดยเฉพาะอยางยิง่แนวโนมการเตบิโตของการใหบริการผานการแชท (Chat) ระหวาง

พนกังานกบัลกูคาในหลากหลายธรุกจิ เชน สายการบนิ หรือธรุกิจการรับจองหองพกัโรงแรม
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1.10.3 การเก็บรักษาไม่ได้ (Perishability) 

การบรกิารตองอาศยัคนในการใหบรกิารเปนส�าคัญ ดงันัน้หากไมมลีกูคามาใชบรกิาร

ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง พนักงานที่ใหบริการก็จะวางงาน (Idle) เกิดการสูญเสียคาใชจาย

ในดานแรงงานโดยเปลาประโยชน ไมกอใหเกิดรายได ใดๆ 

นักบริหารที่ดีจะตองมีการจางพนักงานใหมีจ�านวนเหมาะสมกับจ�านวนลูกคา และมี

การจัดการที่ดีในการจายคาแรง เชน อาจจะจายคาจางตามจ�านวนลูกคาได ใหบริการหรือ

รายไดที่เกิดขึ้นในวันนั้นแทนการจายเปนเงินเดือน พรอมกับการจายคาคอมมิชชั่นตาม 

รายได เชน 2% ของรายไดคาบริการ เปนตน

1.10.4 ความต้องการที่ไม่แน่นอน (Fluctuating Demand) 

ความตองการใชบริการของลูกคาขึ้นลงอยูเสมอ การใหบริการนั้นจ�านวนลูกคาที่มา

ใชบริการจะมากนอยตางกัน ขึ้นกับชวงเวลาในแตละวัน วันในตนสัปดาห หรือทายสัปดาห 

รวมทัง้ฤดกูาล เชน ทีส่าขาของธนาคาร ชวงกลางวันพกัเท่ียงจะมลูีกคามาใชบริการมากกวา

ตอน 14.00 น. ชวงวันจันทรและวันศุกรจะมีลูกคาฝากถอนเงินมากกวาชวงวันอื่นๆ ใน

สัปดาห ชวงปลายเดือนที่เงินเดือนออก ตูเอทีเอ็มจะตองมีปริมาณเงินสดมากกวาชวงอื่นๆ 

ของเดือน จะเห็นไดวา การบริการนั้นจะแตกตางจากสินคาหลายประเภท เชน ปริมาณการ

บริโภคน�้าตาลหรือน�้าปลา ยอมไมแตกตางกันมากนักในแตละวัน 

ดังนั้น นักการตลาดที่ดีจะตองเขาใจลักษณะเฉพาะของธุรกิจตนวาในแตละชวงวัน 

ชวงเวลา ชวงเดือนที่แตกตางกัน จะบริหารการบริการในธุรกิจของตนอยางไรใหเหมาะสม

กับความตองการที่ไมแน่นอนนี้ 

1.10.5 ความแตกต่างของการบริการในแต่ละครั้ง 
 (Variability หรือ Heterogeneity) 

ความแตกตางดังกลาวหมายถึง ความแตกตางในดานคุณภาพในการใหบริการ 

เน่ืองจากการบริการตองอาศัยคนหรือพนักงานในการใหบริการเปนสวนใหญ (Labor 

Intensive) ซึง่การทีพ่นกังานจะยิม้หรอืไม จะใหบริการดวยจติใจอยางแทจริงหรือไม ตองข้ึน

กับองคประกอบอื่นๆ ทั้งในดานรางกายและจิตใจ เชน พนักงานคนหนึ่งเมื่อวานนี้ใหบริการ

ดีมาก ยิ้มแยมแจมใส ทักทายลูกคาเปนอยางดี แตวันรุงขึ้นพนักงานคนเดียวกันอาจถูก 
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รองเรยีนวาบรกิารไมด ีไมยิม้แยม พดูจาไมไพเราะ สาเหตเุนื่องจากพนกังานคนนัน้ไมไดนอน

หลับอยางเต็มอิ่มจากการที่ตองดูแลลูกสาววัย 1 ขวบที่ป่วยเปนไขหวัดตลอดคืนที่ผานมา

ผูบรหิารธรุกจิจะตองมกีารฝกอบรมพนักงานอยางสม�า่เสมอ จะพบวาในปัจจบุนั เมื่อ

โทรศัพทติดตอไปยังศูนยลูกคาสัมพันธจะไดรับการพูดจาที่ดีมาก เปนรูปแบบมาตรฐาน

เดียวกัน หากลูกคารอการบริการที่นาน จะไดรับการตอบวา “ขอโทษคะ ที่ใหรอสาย” แต

อยางไรกต็าม แมวาจะมกีารอบรมหรอืการท�าเปนขอความมาตรฐานในการโตตอบใหบรกิาร

ลูกคา สิง่ท่ีลกูคาไดรบักย็งัอาจไมเหมอืนกนัในแตละวนั สิง่หน่ึงท่ีจะท�าไดคือ การสุมทดลอง

ใชบริการโดยไมใหพนักงานรูตัว เรียกวา “Mystery Shopping” กลาวคือผูบริหารหรือ

บริษัทที่รับจางไปใชบริการจริงกับพนักงานในหลายๆ จุดของการใหบริการ เพื่อประเมินผล

พนักงานหลังจากการฝกอบรม

จะเห็นไดวา การบริการมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางจากการสินคา ไมสามารถ

สัมผัสการบริการในเบ้ืองตนดวยประสาทสัมผัสทั้งหา เพียงแตบอกไดวาน่าจะดี การเห็น

การตกแตงรานท่ีสวยงามและการแตงกายของพนักงานที่สะอาดสะอาน อาจจะบอกได

เพียงวาการบริการน่าจะดี แตการประเมินผลการบริการ ตองทดลองใชบริการเพื่อสัมผัส

ประสบการณที่แทจริง เชน การพิจารณาวาแพทยทานใดวินิจฉัยโรคเกงที่สุด จะตองลอง

เขารับการตรวจจริง แลวประเมินผลการรักษาหลังจากนั้นสักระยะหนึ่ง หรือพนักงานนวด

เทาคนใดเกงที่สุด จะตองลองใชบริการนวดจริงและพิจารณาจากความสบายเทาหลังจาก

การใชบริการ ธุรกิจบริการจึงเกี่ยวของกับอาการนามตางๆ มากมาย ความสบายตัว ความ

สะดวก ความรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความอรอย ความประทับใจ และ

ความสุข ซึ่งเปนหนาที่ที่ผูบริหารจะตองท�าความเขาใจและจะตองบริหารลักษณะเฉพาะ

ตัวของการบริการใหเปนประโยชนแกธุรกิจใหได ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นตามตัวอยางตอไปนี้ 

ตัวอย่าง

การค�านวณหาจ�านวนพนักงานที่เหมาะสม

ถาหากสาขาของธนาคารแหงหนึ่ง เปิดใหบริการตั้งแต 8.30–15.30 น. ตั้งแต

วันจันทรถึงวันศุกร ในระยะเวลาของ 3 เดือนที่ผานมา ไดมีการเก็บตัวเลขของลูกคา

ท่ีมาใชบรกิาร พบวาในแตละวนัมจี�านวนของลกูคาโดยเฉลีย่ท่ีมาใชบริการในชวงเวลา

ตางๆ กัน ดังตารางในหนาที่ 41
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ตารางแสดงจ�านวนของลูกคาโดยเฉลี่ยที่มาใชบริการในชวงเวลาตางๆ กัน

8.30–11.30 น. 11.31–13.30 น. 13.31–14.30 น. 14.31–15.30 น. รวม

59 คน 194 คน 59 คน 119 คน 431 คน

โดยปกติแลวพนักงานจะตองใหบริการลูกคาตอ 1 คนโดยเฉลี่ย 4 นาที ปัจจุบัน 

สาขานี้มีผูจัดการ 1 คน ผูชวยผูจัดการ 1 คน พนักงานใหบริการที่เคานเตอร (Counter) 

จ�านวน 5 คน พนักงานท�างานดานบัญชี และเจาหนาที่ท�างานโครงการพิเศษตามการมอบ

หมายของส�านกังานใหญอกี 3 คน พนักงานจะตองมชีวงเวลาพกักลางวนั 1 ชัว่โมง ผูจดัการ

ควรจดัจ�านวนพนกังานหนาเคานเตอรเพื่อใหบรกิารลูกคาท่ีมาใชบริการอยางไรในแตละชวง

เวลา เพื่อจะใหบริการที่รวดเร็วและไมมีชวงใดที่มีพนักงานวางงาน 

ชวงเวลา 8.30–11.30 น.

 เวลาในการใหบริการทั้งหมด = จ�านวนลูกคา × ระยะเวลาการใหบริการเฉลี่ย

  =  59 คน × 4 นาท ี = 236 นาที

 ในชวง 8.30–11.30 น. คิดเปน 180 นาที

 ดังนั้น ตองใชพนักงานจ�านวน = 236นาที/180 นาท ี = 1.3 คน (หรือ 2 คน)

ชวงเวลา 11.31–13.30 น.

 เวลาในการใหบริการทั้งหมด  = 194 คน × 4 นาที  = 776 นาที

 ในชวง 11.31–13.30 น. คิดเปน 120 นาที (โดยประมาณ)

 ดังนั้น ตองใชพนักงานจ�านวน  = 776 นาที/120 นาท ี = 6.4 คน (หรือ 7 คน)

ชวงเวลา 13.31–14.30 น.

 เวลาในการใหบริการทั้งหมด  = 59 คน × 4 นาที  = 236 นาที

 ในชวง 13.31–14.30 น. คิดเปน 60 นาที (โดยประมาณ)

 ดังนั้น ตองใชพนักงานจ�านวน  = 236 นาที/60 นาท ี = 3.9 คน (หรือ 4 คน)

ชวงเวลา 14.31–15.30 น.

 เวลาในการใหบริการทั้งหมด = 119 คน × 4 นาท ี = 476 นาที

 ในชวง 14.31–15.30 น. คิดเปน 60 นาที (โดยประมาณ)

 ดังนั้น ตองใชพนักงานจ�านวน  = 476 นาที/60 นาท ี = 7.9 คน (หรือ 8 คน)
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จะเห็นไดวา หากผูจัดการมิไดค�านึงถึงวาจ�านวนลูกคาท่ีมาใชบริการน้ันจะข้ึนลง 

แตกตางกนัตามชวงเวลาแลว การจดัสรรพนกังานใหบริการท่ีเคานเตอรจ�านวน 5 คนตลอด

ทุกวันยอมไมเหมาะสม เพราะจากการค�านวณดังกลาว ชวงเวลา 8.30–11.30 น. และชวง

เวลา 13.31–14.30 น. ไมจ�าเปนตองใชพนักงานทั้งหมด 5 คน พนักงานที่ไมได ใหบริการ

หนาเคานเตอรในชวงเวลาดังกลาว ก็สามารถไปชวยพนักงานในสวนอื่นท�างานดานบัญชี

หรืองานเอกสารได แตในชวงอื่นๆ คือ 11.31–13.30 น. และ 14.31–15.30 น. ผูจัดการ

จะตองเพิม่จ�านวนพนกังานใหเพยีงพอตอการใหบรกิาร ซึง่จะตองน�าพนักงานท่ีท�าบัญชีและ

พนักงานอื่นๆ มาชวยในการใหบริการ นอกจากนี้ ชวงเวลาพักกลางวันควรเปนในชวงกอน 

11.30 น. และหลัง 13.30 น.

นอกจากนี้ หากทางสาขาของธนาคารมีเครื่องอิเล็กทรอนิกสตางๆ แลว เชน เครื่อง

รับฝากเงิน เครื่องเอทีเอ็ม ผูจัดการก็ควรมอบหมายใหมีพนักงานสอบถามลูกคาที่เขาแถว

ถึงประเภทของการบริการที่ตองการ เชน หากลูกคาตองการฝากเงินจ�านวนไมมากนัก ก็

ควรแนะน�าใหลูกคาประเภทนี้ไปใชบริการที่เครื่องรับฝากเงิน หรือลูกคาที่ตองการถอนเงิน 

ก็ควรแนะน�าให ใชบริการที่เครื่องเอทีเอ็ม ทั้งนี้ก็เพื่อลดเวลาในการใหบริการ เนื่องจากการ

ใชบริการดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส จะชวยลดเวลาในการใหบริการของพนักงานลงได

1.11 ความส�าคัญของการบริการ
ในปัจจุบนับรกิารไดเพิม่บทบาทและความส�าคญัอยางมาก จนกลาวไดวาแทบจะไมมี

ธุรกิจใดแลวท่ีจะไมสนใจตอการใหบรกิารทีด่มีคุีณภาพอกีตอไป แมแตธรุกจิทีน่่าจะเนนการ

ขายสินคาแตไดเพิ่มบริการตางๆ เขามาแขงขันในธุรกิจ

ตัวอย่าง

การใหบริการในธุรกิจขายสินคา

ธรุกิจหางสรรพสินคา และ Hypermart เชน บิก๊ซ ี(Big–C) เทสโก–โลตสั (Tesco–

Lotus) ซึง่น่าจะเนนการขายสนิคาเพยีงอยางเดยีว แตในความจรงิธรุกิจเหลาน้ีไดเพิม่

บริการที่เนนถึงประโยชนที่ลูกคาจะไดรับมาเปนอาวุธในการแขงขันนอกเหนือจากตัว

สินคาที่จะตองมีคุณภาพ ตัวอยางของบริการตางๆ ไดแก

• สาขาธนาคารตางๆ เพื่อใหบริการทางการเงิน
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• เคานเตอรหรือบูธเพื่อใหบริการประกันภัยตางๆ

• โรงเรียนสอนภาษา สอนดนตรี สอนคอมพิวเตอร หรือสอนกีฬาตางๆ

• บริการสวนสนุกส�าหรับเด็ก รวมทั้งมีการจัดเวทีการแสดง และน�าตัวการตูน

ตางๆ มาเดินในหาง

• บรกิารตดิตัง้โทรทศันในจดุตางๆ เพื่อไมใหลกูคาพลาดขาวสาร รวมถงึรายการ

ส�าคัญ เชน ฟุตบอลโลก

• บริการชารจโทรศัพทมือถือส�าหรับลูกคา

• บริการปรุงอาหารสด เชน ทอดปลาโดยไมคิดราคาเพิ่มจากราคาวัตถุดิบ

• บริการเตนแอโรบิกในชวงเย็น

• บริการทีเ่ปล่ียนผาออมเดก็ออน (เปนแผนกระดานพบัเกบ็ได) ในหองน�า้ผู ใหญ

• บริการน�้าดื่ม เพื่อดับกระหายยามเดินซื้อของเหนื่อย

• บริการเครื่องตรวจสอบราคาสินคาดวยตัวลูกคาเอง

• บริการรถเข็นขนาดเล็กพรอมธงส�าหรับเด็ก รวมถึงรถเข็นที่เด็กเลก็ลงไปนั่งได

• บริการตูคาราโอเกะแบบหยอดเหรียญ เครื่องชั่งน�้าหนักอัตโนมัติ ตูพยากรณ

ดวงชะตา

• บริการจัดแสดงป้ายสินคาที่ราคาถูกที่สุด (Leader Price) ในแตละหมวดหมู

สนิคา เพื่อใหลูกคาทีต่องการซือ้สินคาราคาถกูไมตองเสยีเวลาในการเปรยีบเทยีบราคา

• รอยยิ้ม และการสวัสดีจากพนักงาน

จะเห็นไดวา การบริการที่ธุรกิจไดเสนอใหบริการนั้น มีทั้งที่ตองจายเงินและไมตอง

จายเงิน ลูกคาจะเปนผูเลือกใชบริการนั้นเอง ซึ่งหางใดก็ตามที่มีบริการยิ่งมาก ก็จะสงผล

ใหเกิดเปนแมเหล็กดึงดูดลูกคาใหเขาไปใชบริการ 

การแขงขันในธุรกิจหางสรรพสินคานี้ นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ผูที่จะชนะ

กค็อืธรุกจิทีส่ามารถตอบสนองความตองการของลกูคาเป้าหมายไดอยางแทจรงิ โดยการน�า

การบรกิารเขามารวมกบักลยทุธการขายสนิคา รวมถงึการบรกิารนัน้จะตองเกนิความคาดหวงั 

ของลูกคาดวย ในอนาคตอาจจะพบวาธุรกิจนี้อาจจะแขงขันถึงขั้นปรับปรุงอาคารจอดรถ

ใหอยูในที่รมทุกคัน ไมมีการจอดในที่โลงแจง (พบเห็นไดบอยในหาง Hypermart) มีบันได
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เล่ือนใหบริการจากที่จอดรถเขาถึงจุดซื้อสินคาไดเลย หรือการจัดใหมีบริการสงลูกคาโดย

เฉพาะทานสตรีถึงที่จอดรถโดยพนักงานหญิงในยามค�่าคืน แมลูกคาจะไมไดซื้อของก็ตาม

ความส�าคัญของการบริการ สามารถสรุปความส�าคัญของการบริการไดดังนี้

1.11.1 ธุรกิจ

1. มรีายไดเพิม่ข้ึน เนื่องจากลูกคายนิดจีายมากขึน้ เพื่อไดรบับรกิารทีด่ขีึน้ เชน ราน

อาหารท่ีมพีนักงานบรกิารยอมตัง้ราคาไดสงูกวารานอาหารแบบบรกิารตนเอง (Self Service)

2. มีรายไดตอเนื่องและลดตนทุนการสูญเสียลูกคา (Switching Cost) หากขาย

เฉพาะสินคา จะท�าใหไมมีรายได ในอนาคตที่เกิดจากฐานลูกคาปัจจุบัน เชน บริษัทรถยนต 

จะเนนการใหบริการของศูนยบริการ ทั้งการตรวจสภาพรถ การซอม ท�าสี เพื่อสรางรายได

อยางตอเนื่อง โดยอาศยัการใหบรกิารจากฐานลกูคาในปัจจบุนั ท�าให โอกาสการสญูเสยีลกูคา

มีนอยลง และสามารถท�าใหลูกคาตัดสินใจซื้อรถคันใหมในอนาคตไดงายขึ้น

3. มคีวามสามารถในการอยูรอด (Business Survival) ในอนาคตและการสรางก�าไร

ในระยะยาว อันเนื่องจากการสรางและขยายจ�านวนลูกคาไดมากกวาธุรกิจที่ไมเนนบริการ 

โดยปกตลิกูคาท่ีไดรบัความพงึพอใจ จะบอกตอและแนะน�าความพงึพอใจน้ันใหคนอื่นทราบ 

ซึ่งธุรกิจนั้นไดรับประโยชนจากการประชาสัมพันธของลูกคาแบบปากตอปาก (Word of 

Mouth Communication)

4. มภีาพลกัษณและชื่อเสยีงทีด่ ีเนื่องจากการบริการท่ีดสีามารถสรางความแตกตาง

ใหกับธุรกิจได เชน การบินไทยมีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศดวยบริการแบบไทยที่ไมมี

ชาติใดมาเสมอเหมือนได

5. มคีวามไดเปรยีบในเชงิการแขงขัน (Competitive Advantage) จากคูแขงที่ไมได

มุงเนนการใหบรกิาร เนื่องจากการบรกิารทีม่คีณุภาพเปนสิง่ทีล่อกเลยีนแบบไดยาก ตองใช

ระยะเวลานานและตองลงทนุสงู ยากนกัทีคู่แขงจะลอกเลยีนแบบและแยงลกูคาไดในระยะ

เวลาอันสั้น ดังเชน โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ซึ่งตั้งอยูริมฝั่งแมน�้าเจาพระยา ไดเนน

ในดานการใหบริการแบบประทับใจ จนไดรับการกลาวถึงและไดรับรางวัลใหเปนโรงแรมที่ดี

ที่สุดในประเทศไทยหลายปีติดตอกัน ลูกคายอมใฝ่ฝันที่จะมาพักที่โรงแรมแหงนี้ ซึ่งความ

รูสึกเชนนี้ยอมเกิดกับโรงแรมบางแหงเทานั้น

6. สรางก�าไรได ในระยะยาว ซึ่งเกิดจากลูกคาที่ไดรับบริการที่ดี เกิดความพอใจและ

ความจงรักภักดีตอธุรกิจนั้น
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1.11.2 ลูกค้า

1. ไดรับความพึงพอใจหรือมีความสุขมากขึ้นจากการใหบริการ เนื่องจากในอดีต

สนิคาสามารถตอบสนองความตองการของผูบรโิภคไดในระดบัหนึง่ ซึง่ถอืไดวาเพยีงพอตอ

ความตองการในขณะนัน้ แตเมื่อสิง่แวดลอมตางๆ ท้ังในดานเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง

เปลี่ยนไป พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคก็ไดเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดังนั้น

เดมิสนิคานัน้ซึง่สามารถสรางความพอใจใหผูบรโิภคได ตองมกีารพฒันาใหตอบสนองความ

ตองการอนัไมสิน้สดุของผูบรโิภคได ปัจจบุนัการบริการไดเขามาเปนสวนส�าคัญท่ีท�าใหสนิคา

นั้นตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหผูบริโภคได โดยเฉพาะในดานจิตใจ

ที่มีพนักงานมาคอยดูแลเอาใจใส เสมือนเปนคนส�าคัญของธุรกิจ การอ�านวยความสะดวก

ในการแกปัญหาตางๆ เชน การช�าระเงิน การจัดสง การติดตั้ง วิธีการใชงาน และการรับ

ประกันสินคาภายหลังการขาย เปนตน รวมถึงการชวยประหยัดเวลาใหลูกคา

2. ลดตนทุนการแสวงธุรกิจรายใหม กลาวคือ ลูกคาที่ไดรับการบริการที่ดีจากธุรกิจ 

รายใดแลว ลูกคามักจะไมคอยเปล่ียนไปใชบริการกับรายอื่น เนื่องจากหากมีการแสวงหา

ธุรกิจรายใหม ตนทุนที่จะเกิดขึ้นกับลูกคา ไดแก ตนทุนคาเสียเวลาและเสียเงินในการ

แสวงหาขอมูล ความเสี่ยงที่เกิดจากจากความไมรูจักและไมคุนเคยกับธุรกิจรายนั้น เปนตน

ข้อคิด

การใหบริการนับวันยิ่งมีความส�าคัญมากขึ้น บางประเทศ เชน สวิตเซอรแลนด 

รายไดส�าคัญอันดับตนมาจากธุรกิจใหบริการดานการทองเท่ียว ซึ่งจะท�าใหเกิดรายไดตอ

เนื่องอยางมหาศาลเปนลูกโซ รายไดจากตั๋วเครื่องบิน โรงแรม คาใชจายในการรับประทาน

อาหาร และการซื้อของที่ระลึก น�ารายไดสูผูคนในทองถิ่นและพนักงานผู ใหบริการอีกหลาย

ชีวิตและระบบเศรษฐกจิโดยรวม รายไดจากการบรกิารเชนนีเ้ปนรายไดทีม่แีตจะงอกเงยเพิม่

สูงยิ่งขึ้น หากนักทองเที่ยวไปเที่ยวแลวประทับใจ 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนอีกประเทศที่รัฐบาลสงเสริมธุรกิจบริการอยางมาก ทั้ง

การขนสง การบิน โรงแรม ทัวรน�าเที่ยว และโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพ เหตุผลประการหนึ่ง

คือ บริการเหลานี้สามารถสรางรายไดสูงมาก เปนการตอบสนองความตองของการทุกคน 

โดยเฉพาะของลูกคาที่มีรายไดสูง ตองการซื้อความสุขใหชีวิตโดยไมเสียดายเงิน
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1.12 การบริการในอนาคต
แมวาในปัจจบัุนธรุกจิตางๆ จะลดจ�านวนพนักงานลงแลว ธรุกจิในอนาคตจะมกีารลด

คนหรอืพนกังานในการใหบรกิารลงอกี เน่ืองจากคาใชจายในการจางและการพฒันาฝกอบรม

พนกังานในการใหบรกิารมมีลูคาสงูมาก เมื่อเทยีบกบัการใหบรกิารดวยอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส 

รวมทั้งความเปนมาตรฐานในแตละครั้งของการใหบริการที่ไมสม�า่เสมอ 

นอกจากนี้ในอนาคต การจางบริษัทที่มีความช�านาญในดานบริการหนึ่งๆ จะมีสูงขึ้น 

เพื่อชดเชยการจางพนกังานซึง่เรยีกกนัวาเปนการ “Outsourcing” เชน การจางบริษัทรักษา

ความปลอดภยัมาแทนการจางพนกังานรกัษาความปลอดภยัของกจิการเอง ซึง่นอกจากจะลด

คาใชจายลงแลว ประสิทธภิาพและความช�านาญในดานการรกัษาความปลอดภยัยอมสงูขึน้

ดวย และกิจการนั้นๆ สามารถมุงปรับปรุงธุรกิจที่เปนบริการหลักๆ ได ดังนั้นการใหบริการ

ในอนาคตจะเนนวิธีการในการใหบริการที่แตกตางกัน ดังนี้

1.12.1 บริการหลัก

บริการหลักท่ีมีความซับซอนทั้งในดานการใหขอมูลกับลูกคาหรือการใหบริการหลัง

การขาย ยังจ�าเปนที่จะตองใชพนักงานตอไป แตพนักงานแตละคนจะตองท�างานอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับลูกคาที่มากขึ้น ในขณะที่จ�านวนพนักงานที่ใหบริการจะลด

ลง นอกจากนี้จะตองมีการน�าอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือเทคโนโลยีมาใชมากข้ึน เพื่อลด

ระยะเวลาในการใหบริการลูกคารายหนึ่งๆ

ตวัอย่างเช่น ในธรุกจิธนาคาร การใหบรกิารสินเช่ือน้ันมคีวามซับซอนของขอมลูตางๆ 

ไมวาจะเปน ขอมูลของธนาคาร ทั้งอัตราดอกเบี้ย วงเงินที่จะไดรับ การผอนช�าระ รวมถึง

ขอมูลของลูกคา เชน อาชีพ ฐานเงินเดือน สถานภาพการสมรส และเงินเดือนคูสมรส 

เปนตน พนักงานสนิเชื่อของธนาคารจงึยงัจ�าเปนตองมจี�านวนเพยีงพอในการใหค�าปรกึษากบั

ลูกคา แตจะลดลงไดบางจากการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือดวยการใชเทคโนโลยี

การใหสินเชื่อผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน (Online) ที่ชวยในการค�านวณวงเงินสินเชื่อ 

อัตราดอกเบี้ย และการผอนช�าระ

นอกจากนี้ ในอนาคตเราจะพบเห็นเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการให

บรกิารมากขึน้ ส�าหรบับรกิารที่ไมซบัซอนและบรกิารท่ีไมไดท�าก�าไรใหกจิการมากนัก นักการ

ตลาดจะตองยายลกูคาใหไปใชบรกิารกบัเครื่องอเิลก็ทรอนิกส โดยการเชิญชวนผานกลยทุธ
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ทางการตลาด เชน การฝากเงนิ การถอนเงนิ การฝากเช็คกับธนาคารตางๆ ท่ีหนาเคานเตอร 

ของสาขาธนาคารซ่ึงมีคาใชจายสูงมาก ดังนั้นเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เครื่องรับฝากเช็ค 

รวมถงึเครื่องปรบัยอดสมดุเงนิฝากอตัโนมตั ิกจ็ะเปนสิง่ทีม่าทดแทนพนกังานหนาเคานเตอร 

เราจะพบวา ตอไปในอนาคตสาขาของธนาคารที่มีตึกใหญๆ มีพนักงานหลายคน จะ

กลายเปนตึกเล็กๆ หรือเล็กมาจนเปนเคานเตอรในหางสรรพสินคา เมื่อเขาไปแลวจะพบ

พนักงานไมกี่คนที่คอยชวยลูกคาใหท�าธุรกรรมผานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือท�ารายการ

ตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking)

1.12.2 บริการเสริม

ในอนาคตการบริการประเภทนี้ควรใชพนักงานใหนอยลงกวาการบริการแบบหลัก 

เนื่องจากลูกคาจะเชื่อถือและใหความไววางใจกับบริการหลักมากกวาบริการเสริม หาก

พนักงานในธุรกิจหนึ่งๆ ไมเพียงพอ ผูบริหารควรจัดสรรพนักงานท่ีมีอยูใหสงมอบบริการ

หลกัไดอยางมคีณุภาพ หากมพีนกังานจ�านวนหนึง่เหลอืจงึจะจดัสรรไปใหแกบรกิารเสรมิหรอื

บรกิารอื่นตอไป ดงันัน้แนวโนมของบรกิารเสรมิคือ จะใชพนักงานนอยลง แตจะใชเคร่ืองมอื

และอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสมากขึน้ เชน เกาอีน้วดแผนโบราณ ตูหยอดเหรยีญซือ้น�า้ดื่ม ตูเตมิ

เงนิโทรศพัทมอืถอื หรอือาจจะด�าเนินการใหผูทีม่คีวามช�านาญมาเชาพืน้ทีเ่พื่อใหบรกิารเสรมิ

1.12.3 บริการอื่นๆ

การใหบริการประเภทนี้ในอนาคต ธุรกิจจะจางบริษัทที่มีความช�านาญในดานบริการ

หนึ่งๆ มาด�าเนินการแทน รวมทั้งการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น เชน การยกเลิกการ

จางพนกังานจายบัตรจอดรถ แตจะน�าระบบออกบตัรจอดรถอตัโนมตัแิทน แตอยางไรกต็าม 

ผูบรหิารธรุกจิตองไมลมืวา จะตองมกีารฝกฝนและอบรมพนกังานทีจ่างมาจากบรษิทัภายนอก

ใหมีคุณภาพและสงมอบบริการอยางดีเยี่ยมเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของบริษัท

ข้อคิด

สนิคามแีนวโนมถกูลง เนื่องจากมผีูผลติทีพ่รอมจะเขามาเปนคูแขงกนัอยูเปนจ�านวน

มาก โดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการจัดการ โทรศัพทมือถือออกมาไดไมนาน 

ราคาเครื่องปัจจบุนักถ็กูลงกวาในอดตีหลายเทา การเปล่ียนแปลงย่ิงมมีาก ท้ังขนาด น�า้หนัก 

รปูราง และคณุสมบตัขิองสนิคาตางๆ สวนการบริการมแีนวโนมของคาบริการสงูข้ึน สาเหตุ
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ประการหนึ่งมาจากผูบริโภคมีรายไดมากข้ึนและยินดีจาย เพื่อตองการซื้อความสุขความ

สบายใหกับชีวิต รวมถึงเพื่อลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมในปัจจุบัน 

ดังนั้น นักการตลาดที่ตองการสรางรายไดที่สูงขึ้น ก็ควรหันมาหาใหความสนใจธุรกิจ

บริการมากขึ้น ซึ่งหากท�าธุรกิจดานสินคาอยูแลว อาจเนนบริการเปนรายไดเสริม หากยังไม

ไดท�าธุรกิจเปนของตน ธุรกิจบริการก็น่าสนใจอยูไมนอย แตการบริหารธุรกิจบริการก็ไมได

งายกวาธุรกิจสินคา ยิ่งกวานั้นยังมีความซับซอนกวา ซึ่งจะไดกลาวในบทตอๆ ไป



1. จงอธิบายความแตกตางของการบริการและการตลาดบริการ

2. การบริการกับการสรางมูลคาเพิ่มส�าหรับตมย�ากุงท่ีสั่งรับประทานในโรงแรมน้ัน ไดแก

อะไรบาง

3. ในธุรกิจทั่วไป เชน รานอาหาร ลูกคาจะไดรับสินคา 2 ประเภท ไดแกอะไรบาง

4. วิธีการใหบริการมีกี่วิธี ไดแกอะไรบาง

5. ใหยกตัวอยางประเภทของธุรกิจที่เนนบริการอยางแทจริง มา 2 ธุรกิจ พรอมระบุบริการ

ในธุรกิจนั้นๆ

6. ประเภทของบริการในธุรกิจในหางสรรพสินคามีกี่ประเภท ไดแกอะไรบาง

7. ใหระบุประเภทของธุรกิจบริการ หางสรรพสินคา ธุรกิจซอมเครื่องปรับอากาศ และธุรกิจ

หมอดู

8. ผูที่เกี่ยวของในธุรกิจบริการมีกี่สวน ไดแกใครบาง 

9. การเก็บรักษาไมได ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของงานบริการนั้น ผูบริหารธุรกิจหรือนักการ

ตลาดตองบริหารเรื่องนี้อยางไร 

10. สาเหตุใดท�าใหพนักงานแตละคนเกิดความแตกตางในการใหบริการในแตละครั้ง แม

จะไดรับการฝกอบรมมาแลว

แบบฝึกหัดท้ำยบท
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11. จากตวัอยางการค�านวณหาจ�านวนพนกังานทีเ่หมาะสม ถาในชวงเวลา 14.31–15.30 น. 

เปลีย่นจ�านวนลกูคาโดยเฉลีย่จาก 119 คน เปน 180 คน ใหค�านวณหาจ�านวนพนักงาน

ที่เหมาะสมในชวงเวลานั้น

12. ความส�าคัญของงานบริการ ในกรณีของลูกคาไดแกอะไรบาง

13. ใหยกตวัอยางธรุกจิบรกิารแบบ Outsourcing ทีจ่ะเพิม่มากขึน้ในอนาคตจ�านวน 2 ธรุกจิ 

14. ใหสรุปความรูที่ไดรับหลังจากไดศึกษาบทเรียนที่ 1 นี้มา 2  ประการ 



หาซื้อไดที่ราน    ทุกสาขา หรือรานหนังสือชั้นน�าทั่วไป หรือสั่งซื้อไดที่ www.se-ed.com หรือ 

สั่งซื้อพรอมช�าระเงินในนาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดย
• เงินสด • เช็ค
• โอนเงินผานธนาคาร (พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาด้วย)
 • กรุงศรีอยุธยา สาขาอินเตอรลิงค ทาวเวอร บัญชีออมทรัพย เลขที่ 333-1-20198-2
 • กรุงเทพ สาขาสีลม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 118-4-22260-0
 • กรุงไทย สาขาเซ็นทรัลบางนา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 086-1-20565-0
 • กสิกรไทย สาขา ถ.ศรีนครินทร กม. 9 บัญชีออมทรัพย เลขที่ 739-2-16222-9
 • ไทยพาณิชย สาขา ถ.ศรีนครินทร (อุดมสุข) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 048-2-65012-0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกขาย/การตลาดพิเศษ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท 0-2826-8222  โทรสาร 0-2826-8356-9

<< รับมืออยางไร 
 เมื่อลูกคาโกรธ

<< การบริหารงานขาย 
 Sales Management

เขียนโดย ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ  
 และ สุพจน์ กฤษฎาธาร
บารโคด  9789742124167
ราคา 180 บาท จ�านวน 208 หนา

ในโลกของการแขงขันอยางรุนแรงเชนนี้ นับวัน

ความไมพอใจและค�าตอวาของลกูคาจะมากขึน้เปน

ล�าดบั ทกุธรุกจิจงึตองหาวธิกีารจดัการเรื่องนีอ้ยาง

เรงดวน หากองคกรใดไมท�า ลกูคายอมหายไปอยาง

แน่นอน หนังสือเลมนี้ไดถายทอดความรู เทคนิค 

และประสบการณของผูเขียนอยางแทจริง ภาษา

ที่ใชเปนภาษางายๆ สามารถน�าเนื้อหาไปประยุกต

ใชกบัทกุธรุกจิและทกุต�าแหน่งหนาที่ได นอกจากนี้ 

ผูเขียนยังถายทอดเกร็ดความรู (Tips) ไวทุกเรื่อง 

จงึท�าใหไดแนวทางปฏบิตัมิากขึน้ เหมาะส�าหรบันกั

ธุรกิจ เจาของกิจการ พนักงานศูนยลูกคาสัมพันธ 

พนักงานผูบริการทุกทาน รวมถึงนักศึกษาและ 

ผูสนใจทั่วไป

เขียนโดย ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ  
 และ สุพจน์ กฤษฎาธาร
บารโคด  9789742126797
ราคา 195 บาท จ�านวน 356 หนา

เปนหนงัสอืบรหิารงานขายทีเ่นนการขายในทกุชอง

ทางและในหลากหลายรูปแบบ หนังสือเลมนี้ยัง 

มุงใหผูอานไดรับมุมมองใหมๆ ในดานการพัฒนา

ระบบงานขาย ไดสมัผสัเทคนคิตางๆ ทีป่ระยกุตใชได

จริงในเวลาปฏิบัติงาน เมื่ออานไปจนถึงบทสุดทาย 

ผูอานจะยิง่มัน่ใจทีจ่ะสามารถพฒันาปรับปรุงตนเอง

และนักงานขายใหมุงสูความส�าเร็จในงานขาย ใช

ประกอบการเรียนวิชา การบริหารงานขาย (Sale 

Management) ทัง้ในระดับปรญิญาตรแีละปรญิญา

โท รวมทัง้ยงัมุงใหผูสนใจทัว่ไป ไมวาจะเปนเจาของ

ธรุกจิ ผูบรหิาร ผูจดัการ พนกังานขาย และผูสนใจ

ทั่วไป ไดน�าประสบการณและความรูจากหนังสือ

เลมนี้ไปใช ในการพฒันาการขายและระบบงานขาย
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