
บทที ่4 
องค์ประกอบของผลติภณัฑ์บริการ 

 

ในอดีตหน้าท่ีหลักท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผูจ้ ัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทก็
เปรียบเสมือนการเป็นพ่อครัวท่ีท าห้าท่ีปรุง “ส่วนผสมต่าง ๆ” ของอาหารให้เขา้กนั เพื่อให้ได้
อาหารท่ีมีรสชาติถูกใจลูกคา้  ซ่ึงส่วนผสมดงักล่าว เปรียบเสมือนเคร่ืองมือหรือวิธีการต่าง ๆ ใน
การบริหารการตลาดท่ีไดว้างไว ้ส าหรับสินคา้ทัว่ไปแลว้ อาจไม่ตอ้งค านึงถึงหรือเอาใจใส่มากนกั
กับกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงาน แต่ส าหรับการตลาดบริการผู ้จ ัดการฝ่ายการตลาด 
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจและรู้ขั้นตอนในการผลิตบริการ เพราะมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการบริการมากมายท่ี
ตอ้งเอาใจใส่ เพื่อตอบสนองคุณภาพของบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด 
เคร่ืองมือการตลาด ได้มีการพัฒนาเร่ือยมาจนเป็นท่ีรู้จักกันในปัจจุบันว่า “ส่วนประสม
การตลาด” ซ่ึงประกอบดว้ย 

•  Product  (ผลิตภณัฑ)์ 
•  Price     (การก าหนดราคา) 
•  Place    (การจดัจ าหน่าย) 
•  Promotion   (การส่งเสริมการตลาด) 

ซ่ึงส าหรับ “บริการ” มีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจาก “สินคา้” โดยทัว่ไปคือ ไม่มีตวัตน 
สามารถจับต้องได้ และท่ีส าคัญบริการยงัข้ึนอยู่กับระยะเวลาเป็นหลัก ดังนั้น “ส่วนประสม
การตลาดบริการ” จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ เพิ่มจากสินคา้ทัว่ไป ดงัน้ี 

The Services Marketing Mix  ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประเภทหลกั (7Ps) 
ดงัต่อไปน้ี 

•  The Service Product (ผลิตภณัฑบ์ริการ) 
•  Pricing the Services  (การก าหนดราคาบริการ) 
•  Place  (การจดัจ าหน่าย) 
•  Promotion : Communication of the Services  (การส่ือสารการตลาดบริการ) 
•  Processes  (กระบวนการใหบ้ริการ) 
•  Physical Evidence  (หลกัฐานทางกายภาพ) 
•  People  (บุคคล) 
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ในบทน้ีจะกล่าวเฉพาะผลิตภณัฑ์บริการเท่านั้นส่วนประสมการตลาดอ่ืนๆ จะไดรั้บการ
อธิบายในบทอ่ืนต่อไป 

 

1.  ความหมายของผลติภัณฑ์บริการ 
 
บุคคลโดยทัว่ไปมกัจะมีความสับสนระหวา่งความหมายของค าว่า “Product”  และค าว่า  

“Services”  ซ่ึงมกัจะเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปว่า ค  าว่า “Product” หมายถึงเฉพาะ “สินคา้ส าเร็จรูป” 
(Manufactured Goods) เท่านั้น ส่วนค าวา่ “Services” จะหมายถึง “บริการ” 

แต่ในทางการตลาด ค าว่า “Product” เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งมากกว่าท่ีพวกเรา
โดยทัว่ไปมกัเขา้ใจกนั ดงัท่ีนกัการตลาดบริการท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

“Product” (ผลิตภณัฑ์) หมายถึง แนวความคิดโดยรวมของ “วตัถุ” (objects) และ 
“กระบวนการ” (processes) ซ่ึงให้คุณค่าแก่ลูกค้า ค  าว่า “ผลิตภัณฑ์” น้ีมักจะนิยมใช้กันใน
ความหมายอย่างกวา้ง เพื่อส่ือความหมายถึงผลิตภณัฑ์ 2 ประเภท คือ (1) “สินคา้” (manufactured 
Goods/Product) และ (2) “บริการ” (Services) 

นกัการตลาดท่ีดีจะตอ้งมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งวา่ อนัท่ีจริงแลว้ลูกคา้ไม่ไดต้อ้งการท่ีจะซ้ือ 
“สินคา้” หรือ “บริการ” แต่ตอ้งการท่ีจะจ่ายเงินเพื่อซ้ือ “ผลประโยชน์และคุณค่าท่ีเฉพาะเจาะจง” 
(Specific Benefits and Value) จาก “ขอ้เสนอทั้งหมด” (Total Offering) ของผูข้ายเสียมากกวา่ 

ดงันั้น นกัการตลาดจึงควรท่ีจะให้ความสนใจกบั “ขอ้เสนอทั้งหมด” (The Total Offering) 
ท่ีตนตอ้งการท่ีจะมองใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าท่ีเฉพาะเจาะจงนั้นจาก
การซ้ือสินคา้และบริการ 

นกัการตลาดจะเรียก “ขอ้เสนอทั้งหมดของผูช้าย” (The Total Offering) วา่ “ผลิตภณัฑ์
ทั้งหมด” (The Total Product) ซ่ึงจะเปรียบเสมือนโครงสร้างของอะตอมในวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ซ่ึงจะประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะอยูใ่นต าแหน่งศูนยก์ลาง และส่วนประกอบ
ยอ่ยอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเรียงรายอยูโ่ดยรอบ 

 

2.  องค์ประกอบของผลติภัณฑ์บริการ 
 

ในฐานะท่ีลูกคา้หรือผูบ้ริโภคอาจมองเห็นเป็นกิจกรรมท่ีเราจะไดรั้บจากการตั้งและใช้
บริการนั้ น ๆ แต่ความจริงผลิตภัณฑ์บริการหน่ึงมีส่วนประกอบมากมายรวมกันข้ึนมาเป็น
ผลิตภณัฑ์หน่ึง การแยกแยะรูปแบบขององค์ประกอบเหล่านั้นจะช่วยให้เราเขา้ใจธรรมชาติและ
หนา้ท่ีขององคป์ระกอบแต่ละอยา่งของการบริการมากยิง่ข้ึน 
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2.1  ผลประโยชน์หลกั (Core Benefit) 
ผลประโยชน์หลกั (Core Benefit) หมายถึง ผลประโยชน์หรือบริการพื้นฐานท่ีลูกคา้

ตอ้งการอย่างแทจ้ริงจากการซ้ือผลิตภณัฑ์ เช่น ผลประโยชน์หลกัในกรณีของโรงแรมก็คือ “การ
พกัผอ่นนอนหลบั” 

2.2  ผลติภัณฑ์พืน้ฐาน (Basic Product) 
“ผลิตภณัฑ์พื้นฐาน” (Basic Product) เป็นส่ิงท่ีนักการตลาดสร้างข้ึน โดยการเปล่ียน 

“ผลประโยชน์หลกั” (Core Benefit) ให้มาอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสามารถน าเสนอและ
สามารถตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้าได้ เช่น ผลิตภณัฑ์พื้นฐานของโรงแรม
โดยทัว่ไปมกัจะประกอบดว้ยตวัอาคารของโรงแรม หอ้งนอน เตียงนอน และหอ้งน ้า เป็นตน้ 

 
2.3  ผลติภัณฑ์ทีค่าดหวงั (Expected Product) 
“ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั” (Expected Product) คือส่ิงท่ีลูกคา้โดยทัว่ไปคาดหวงัว่าจะตอ้ง

ไดรั้บเม่ือซ้ือผลิตภณัฑ ์เช่น ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงัของโรงแรม มกัจะประกอบดว้ยห้องพกัท่ีสะอาด
และมีความสงบปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก เตียงนอนและท่ีนอนท่ีสะอาด หมอน ผา้ห่ม 
หอ้งน ้า และสบู่ เป็นตน้ 

2.4  ผลติภัณฑ์เสริม (Augmented Product)  
“ผลิตภณัฑ์เสริม (Augmented Product) คือ ส่ิงท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์ของผูข้ายรายหน่ึงมี

ความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ของผูข้ายรายอ่ืนๆ เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ในรูปของ
คุณภาพท่ีเหนือกวา่ ซ่ึงโดยทัว่ไปลูกคา้มกัจะไม่คาดหวงัวา่จะไดรั้บ เช่น ผลิตภณัฑ์เสริมของโรม
แรม อาจจะประกอบดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมในห้องพกัต่าง ๆ เช่น เคร่ืองรับโทรทศัน์
สี เคเบิลทีวี ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น อ่างอาบน ้ าในห้องน ้ า ยาสระผม และบริการ
อ่ืน ๆ ของโรงแรม เช่น บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม บริการซักรีด บริการส่ง
อาหารถึงห้องพกั สระวา่ยน ้ า บริการน าเท่ียว บริการลงทะเบียนออกจากห้องพกัชา้ไดเ้ป็นพิเศษ 
(Late Check out) ไดจ้นถึงเวลา 14.00 น. เป็นตน้ 

2.5  ผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นไปได้ (The Potential Product) 
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปได ้(The Potential Product) หมายถึง คุณประโยชน์หรือคุณค่าเพิ่ม

ทั้งหมดท่ีนกัการตลาดสามารถท่ีจะเพิ่มเติมเขา้ไปในผลิตภณัฑ์ไดใ้นอนาคต เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ท่ี
น าเสนอใหก้บัลูกคา้สามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งดีเลิศในลกัษณะท่ีเกินความ
คาดหวงัของลูกคา้ (exceed expectation) และเหนือวา่คู่แข่งขนั เน่ืองจาก “ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปได้” 
น้ี โดยทัว่ไปลูกคา้มกัจะไม่คาดหวงัวา่จะไดรั้บ ดงันั้นผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปไดน้ี้จึงไม่ 
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เพียงแต่จะสามารถสร้างความพึงพอใจ (satisfaction) ให้กบัลูกคา้เท่านั้น แต่ยงัจะสามารถสร้าง
ความประหลาดใจ (surprise) ในแง่ท่ีดีให้กบัลูกคา้ดว้ย และท่ีส าคญัผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไดไ้ดน้ี้จะช่วย
ท าให้ลูกคา้รู้สึกมีความปิติยินดีเป็นอยา่งยิ่ง (delight) ท่ีไดรั้บผลิตภณัฑ์ดงักล่าวน้ีอีกดว้ย กล่าวอีก
นยัหน่ึงก็คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปไดน้ี้เป็นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ขั้นสูงท่ีสุดท่ีจะสามารถสร้าง
ความพึงพอใจเป็นพิเศษให้แก่ลูกคา้ไดน้ัน่เอง ตวัอยา่งของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปได ้เช่น บริการห้อง
ชุด (Suite) ในโรงแรมซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มของห้องย่อย ๆ หลายห้องภายในห้องพกัของลูกคา้ 
บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต โทรสารในห้องพกั อภินนัทนาการ
พิเศษดว้ยไวน์ชั้นเลิศจากฝร่ังเศส บริการประกนัอุบติัเหตุฟรี บริการลงทะเบียนห้องพกั (check in) 
ไดต้ลอด 24 ชม. เป็นตน้ 

 

3.  การขยายส่วนเพิม่ส าหรับผลติภัณฑ์บริการ 
  
มีนักทฤษฎีหลายท่านไดก้ าหนดรูปแบบส่วนประสมของคุณสมบติัหรือผลิตภณัฑ์หลกั 

และคุณสมบติัหรือส่วนประกอบเสริมท่ีจะท าให้บริการมีคุณภาพดีข้ึน ลินน์ ชอสแท็ค (Lynn 
Shostack) เป็นอีกท่านหน่ึงท่ีเสนอแบบจ าลองท่ีช่วยในการพิจารณาขยายศกัยภาพของบริการได้
อยา่งน่าสนใจ คือ แบบจ าลองแบบโมเลกุล (molecular model) ซ่ึงสามารถใชใ้นการตรวจสอบและ
เป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑไ์ด ้โดยสามารถใชไ้ดท้ั้งกบัสินคา้และบริการ 

ในรูปท่ี 4.1  แสดงถึงลักษณะของบริการสายการบินท่ีมีการบริการขนส่งเป็นบริการ
พื้นฐาน และมียานพาหนะท่ีช่วยในการขนยา้ย ความถ่ีของเท่ียวบิน บริการก่อน-หลงัการเดินทาง 
(เช่น ขอ้มูลต่าง ๆ ห้องพกัรับรอง ฯลฯ) และบริการบนเคร่ือง (เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสารต่าง ๆ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ) รวมทั้งราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงจะเป็นส่วน
เสริมท่ีช่วยสร้างความแตกต่างให้แก่คุณภาพของการบริการเพื่อใช้สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจของลูกคา้ 
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ส่วนเสริมท่ีมีตวัตน 
ส่วนเสริมท่ีไม่มีตวัตน 
 

รูปท่ี 4.1   แบบจ าลองแบบโมเลกุลของสายการบิน 
 

การใชแ้บบจ าลองดงักล่าวจะช่วยใหเ้ห็นไดช้ดัเจนวา่การขนส่งเป็นบริการพื้นฐานท่ีลูกคา้
ตอ้งการ ซ่ึงมีความเก่ียวโยงกบับริการส่วนเสริมอ่ืน ๆท่ีจะช่วยให้นกัการตลาดพิจารณาว่าธุรกิจ
บริการท่ีตนด าเนินธุรกิจอยู่มีลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตนมากเพียงใด และ
อะไรเป็นส่วนส าคญัท่ีสร้างให้บริการมีความแตกต่างจากบริการของคู่แข่งขนั ทั้งน้ีตอ้งพิจารณา
ถึงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานดว้ย 

 
 
 

ยานพา
หนะ 

 

หนงัสือ 
 

ความถ่ีของ
เท่ียวบิน 

ขอ้มูล 

การ

ขนส่ง 

บริการ
ก่อน-หลงั
เดินทาง 

ห้องพกั
รับรอง 

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

บริการบน
เคร่ือง 
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4.  ประเภทของบริการส่วนเสริม 
 บริการแต่ละประเภทไม่วา่จะเป็นร้างเสริมสวย ร้านอาหาร รถโดยสารประจ าทาง สายการ

บิน ธนาคาร หรือการประกนัภยั ต่างก็ตอ้งมีบริการหลกัและบริการส่วนเสริมในการตอบสนอง
ความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจ บริการหลาย 
ๆ ประเภทจะมีลกัษณะของบริการส่วนเสริมท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ 
คือ บริการส่วนเสริมที่ช่วยอ านวยความสะดวก (facilitating supplementary services) เป็นบริการ
ส่วนเพิ่มท่ีช่วยให้การใชบ้ริการหลกัให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน หรือมีส่วนจ าเป็นในการน าส่งบริการ 
เช่น การขนส่งจ าเป็นตอ้งมียานพาหนะช่วยอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย และส่วนเสริมอีก
กลุ่มคือ บริการส่วนเสริมที่ช่วยขยายศักยภาพของการบริการหลัก (enhancirg supplement 
services) เป็นบริการส่วนเสริมท่ีอาจช่วยสร้างคุณค่าเพิ่ม (value added) แก่ลูกคา้อนัเป็นส่วนส าคญั
ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ เช่น การจดัเตรียมเคร่ืองด่ืมฟรีให้แก่ลูกคา้
ท่ีรอรับบริการในอู่ซ่อมรถยนต ์หรือการจดัเตรียมห้องน ้ าท่ีสะอาดและสะดวกให้แก่ลูกคา้ เป็นตน้ 
ซ่ึงเลิฟล็อคและไรท ์(Lovelock and Wright, 2002) ไดส้รุปไวว้า่ บริการส่วนเสริมสามารถแบ่ง
ออกเป็น 8 ประเภท โดยประกอบดว้ย บริการส่วนเสริมท่ีช่วยอ านวยความสะดวก 4 ประเภท คือ 
การให้ขอ้มูล การรับค าสั่งซ้ือ การออกใบเสร็จ และการรับช าระค่าบริการ และบริการส่วนเสริมท่ี
ช่วยขยายศกัยภาพของการบริการ 4 ประเภทคือ การให้ค  าปรึกษา ความสะดวกสบาย การคุม้กนั 
และการยกเวน้ โดยสามารถเขียนเป็นรูปแบบของดอกไมแ้ห่งการบริกาดงัแสดงในรูปท่ี 4.2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.2 ดอกไมแ้ห่งการบริการ 
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4.1  ข้อมูล  (Information) 
ลูกคา้ของบริการทุกประเภทตอ้งการขอ้มูลในการสร้างคุณค่าสูงสุดจากการรับบริการ

ส าหรับตนเอง โดยเฉพาะลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีไม่เคยมีขอ้มูลและไม่เคยใช้บริการมา
ก่อนจะมีความต้องการข้อมูลมากเป็นพิเศษ เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ เช่น นักท่องเท่ียว
ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีตนก าลงัจะเดินทางไป เพื่อท่ีจะไดเ้ดินทางไปในส่วนท่ีส าคญัได้
ถูกเวลา ท าตัวได้เหมาะสมตามวฒันธรรมท้องถ่ิน และเสียค่าใช้จ่ายท่ีสมเหตุสมผล เป็นต้น 
ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งการและท่ีธุรกิจควรเตรียมไว ้ไดแ้ก่ 

•  วธีิการไปรับบริการ การบอกถึงสถานท่ีตั้งหรือเส้นทางท่ีจะไปรับบริการได ้
•  ตารางเวลาหรือช่ัวโมงการท างาน  เช่น ตารางเดินรถประจ าทาง ตารางการบิน

ของสายการบินต่างๆ หรืเวลาเปิด-ปิดร้าน เป็นตน้ 
•  ราคา  ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบับริการโดยตรง ไดแ้ก่ ค่าบริการ ค่า

สินค้าท่ีต้องใช้ร่วมกับการบริการ และในส่วนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการรับบริการโดยตรง เช่น 
ค่าใช้จ่ายของบริการอ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้อาจใช้บริการในช่วงระยะเวลาท่ีรับบริการอีกอย่างหน่ึงอยู ่
สถานท่ีท่องเท่ียวบอกรายละเอียดวิธีการเดินทางและท่ีพกัแรม พร้อมทั้งข้อมูลราคาเพื่อการ
ตดัสินใจ 

•  ค าแนะน าในการใช้  เช่น ขั้นตอนในการเขา้รับบริการ เทคนิคในการรับบริการ
ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด และขั้นตอนในการดูแลหลงัการรับบริการ เป็นตน้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 แสดงใหเ้ห็นถึงการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริการของคลินิกทนัตแพทย ์
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•  เตือนความจ า  เช่น คลินิกทนัตแพทยอ์าจจดัเตรียมตารางวนันัดท าฟันให้แก่คนไข ้อู่
ซ่อมรถยนต์อาจจดัเตรียมตารางเวลาตรวจเช็กสภาพรถยนต์ หรือโรงพยาบาลอาจเตรียมขอ้มูลท่ี
เป็นความรู้ในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งตารางเตือนใหต้รวจสุขภาพคร้ังต่อไป เป็นตน้ 

•  เงื่อนไขในการขายและการบริการ  เช่น สถานบริการบางแห่งท่ีตอ้งจ ากดัอายุผูเ้ขา้รับ
บริการตามขอ้กฎหมายก าหนดวา่ตอ้งมีอายุไม่ต ่ากวา่ 20 ปี หรือธุรกิจประกนัภยัท่ีก าหนดให้ผูเ้ขา้
ท าประกนัชีวติตอ้งไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพโดยเฉพาะในบางโรค เป็นตน้ 

•  เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง  เช่น ธุรกิจบริการบางประเภทสามารถใช้การรับประกนั
ความพึงพอใจในการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค โดยการเปล่ียนเป็นบริการอ่ืนทดแทนหรือคืน
เงินค่าบริการ แต่เพื่อป้องกนัในกรณีท่ีเกิดความไม่พึงพอใจท่ีไม่สมเหตุผลและการฉ้อโกงข้ึน ธุรกิจ
จะตอ้งก าหนดเง่ือนไขในการเปล่ียนหรือคืนเงินท่ีชดัเจนไวด้ว้ย เป็นตน้ 

•  การจองล่วงหน้า  เช่น เอกสารรายละเอียดเก่ียวกบัการจองเท่ียวบินหรือการจองโรงแรม
เพื่อเป็นการยนืยนัวา่ไดมี้การจองและการรับจองเกิดข้ึนแลว้ ในขณะท่ีลูกคา้สามารถแน่ใจไดว้า่จะ
ได้รับบริการในรูปแบบและเวลาท่ีพวกเขาท าการจองเอาไว ้และผูใ้ห้บริการเองก็จะสามารถจดั
ตารางเวลาในการใหบ้ริการไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนเป็นตน้ 

•  รายงานสรุปการใช้บริการ  เช่น สเตดเมนต์ธนาคาร สเตดเมนต์แสดงรายการใช้บตัร
เครดิต หรือรายงานการใชบ้ริการของศูนยอ์อกก าลงักายของสมาชิก เป็นตน้ 

•  ใบเสร็จหรือตั๋ว  ท่ีใช้เป็นหลักฐานด้านการเงินและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี ใบส่งของ หรือใบแจง้หน้ี เป็นตน้ 

การให้ขอ้มูลตอ้งการความรวดเร็วและความแม่นย  าในการให้บริการ ไม่เช่นนั้นลูกคา้อาจ
เกิดความไม่สะดวกหรือความไม่พึงพอใจได้ และการให้ข้อมูลบางอย่างต้องมีตามกฎหมาย 
บางอยา่งก็ตอ้งการเอกสารยืนยนั เช่น การจอง ใบเสร็จ หรือตัว๋ เป็นตน้ วิธีท่ีดีท่ีจะจดัเตรียมขอ้มูล
ใหลู้กคา้ท่ีใชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพควรมีการจดัเตรียมเอกสารประเภทคู่มือการใช ้ใบเตือน
โบรชวัร์ หรือส่ือท่ีจะใชเ้ป็นคู่มือในการอธิบายได ้เช่น วีดีโอเทป ซอฟตแ์วร์ แผน่ซีดี แผน่ดิสเก็ตต ์
ดีวีดี อินเทอร์เน็ต หรือระบบจอสัมผสั (touch screen video display) ท่ีใชแ้สดงขั้นตอนการใชง้าน 
เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.4 การแสดงขอ้มูลขั้นตอนการใหบ้ริการตรวจวดัสายตาอยา่งละเอียด 
 
4.2  การรับค าส่ังซ้ือ (Order Taking) 

บริษทัตอ้งจดัเตรียมกระบวนการดา้นการสั่งซ้ือ การจอง และการจดัเขา้รับบริการ โดย
กระบวนการทั้งหมดตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความสุภาพ รวดเร็ว และแม่นย  า เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งให้
ลูกค้าต้องเสียเวลา เสียความรู้สึก หรือใช้ความพยายามมากเกินไป อย่างเช่น ธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร หรือสายการบิน ท่ีตอ้งท าให้การสั่งซ้ือของลูกคา้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เป็นต้น ในขณะท่ีธุรกิจอย่างธนาคารหรือธุรกิจ
ประกนัภยัจ าเป็นตอ้งใหลู้กคา้ผูค้าดหวงัผา่นขั้นตอนการเก็บขอ้มูลส่วนตวัและประเมิน เพื่อท า 
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การกลัน่กรองและคดัเลือกลูกคา้ท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีสามารถเป็นลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพให้เขา้รับ
บริการต่อไป เช่น การสอบประวติัทางการเงิน การสอบประวติัครอบครัว และการตรวจสุขภาพ 
เป็นตน้  

ตวัอยา่งลกัษณะของการรับค าสั่งซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ เช่น 
•  การเข้าสู่กระบวนการ  ในธุรกิจบางประเภทตอ้งการการตรวจสอบหรือสร้างเกณฑ์ใน

การคดัเลือกกลุ่มลูกคา้ โดยสร้างกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบติัและการสมคัรเขา้เป็น
สมาชิก 

•  ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการบริการ  เช่น การตรวจสุขภาพก่อนการท าประกนัชีวิต หรือ
การตรวจสอบประวติัทางการเงินก่อนการท าบตัรเครดิต เป็นตน้ 

•  การเข้าเป็นสมาชิกภาพ  เช่น สมัครเป็นสมาชิกบตัรเครดิต หรือสมคัรเป็นสมาชิก
สปอร์ตคลบั เป็นตน้ 

•  การส่ังซ้ือและการจอง  ดว้ยลกัษณะเฉพาะของการบริการท่ีตอ้งมีการให้และรับบริการ
เกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั เม่ือลูกคา้รายอ่ืนอยู่ในกระบวนการใด ๆ ก็มีขอ้จ ากดัในการรับลูกคา้ราย
ใหม่ส าหรับกระบวนการนั้นต่อไป เม่ือมีการจองเกิดข้ึนก็เป็นการตอบรับท่ีจะให้บริการดงันั้น การ
จองจะช่วยให้การบริหารเวลาของผูใ้ห้บริการดียิ่งข้ึนและสร้างความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึง
ลูกคา้จะมัน่ใจไดว้า่เขาจะไดรั้บบริการในเวลาท่ีตอ้งการ นอกจากน้ีธุรกิจตอ้งเหมาะสมกบัศกัยภาพ
ในการใหบ้ริการของธุรกิจวา่จะใหลู้กคา้สามารถสั่งซ้ือบริการของเราไดใ้นรูปแบบใด ซ่ึงอาจเหลือ
รูปแบบการสั่งซ้ือรูปแบบหน่ึงท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะหรือหลายวิธี เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ลูกคา้มากยิง่ข้ึน ซ่ึงการสั่งซ้ือสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

- สถานทีข่องบริษัท  ลูกคา้จะเดินทางไปถึงสถานท่ีของบริษทัเพื่อท าการจองหรือสั่งซ้ือ
โดยตรงดว้ยตนเอง 

- ไปรษณย์ี  การใชแ้บบฟอร์มท่ีทางธุรกิจไดจ้ดัเตรียมไวใ้นการสั่งซ้ือทางไปรษณีย ์เช่น 
จดหมายสั่งซ้ือเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

- โทรศัพท์  ลูกคา้สามารถโทรศพัทไ์ปตามหมายเลขโทรศพัทท่ี์ธุรกิจจดัเตรียมพนกังาน
ไวร้องรับในการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมและสั่งซ้ือบริการ 

- เว็บไซต์ของธุรกิจผู้ให้บริการ หรือตัวแทนจ าหน่าย  สินคา้และบริการหลายรูปแบบ
เร่ิมใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการรับค าสั่งซ้ือมากข้ึน เน่ืองจากมีผูใ้ชค้อมพิวเตอร์มากข้ึน และมี
ความสะดวกสบายในการใชง้านทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ (1) การติดต่อกบั
ผูใ้หบ้ริการโดยตรง เช่น การติดต่อกบัสายการบินโดยตรง หรือ (2)  การติดต่อผา่นตวัแทนในการ 



 75 

จดัจ าหน่ายให้กบัธุรกิจบริการนั่นอีกทอดหน่ึง เช่น การติดต่อผ่านตวัแทนขายตัว๋สาย
การบิน เป็นตน้ 
 

 
4.3  การออกเอกสาร (Billing) 
การออกบิลเก่ียวขอ้งกบับริการทุกประเภท และส่ิงท่ีจะสร้างความไม่พึงพอใจแก่

ลูกคา้ไดม้กัจะเกิดจากความไม่แม่นย  า ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือไม่สมบูรณ์ของการออกบิลนั้น 
ๆ การออกบิลควรจะชดัเจนและอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ควรมีลกัษณะสวยงาม 
และเป็นทางการ สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ธุรกิจได้ การออกใบเสร็จควรจะพิมพ์ดว้ย
เคร่ืองเลเซอร์พรินเตอร์ดว้ยรูปแบบตวัอกัษรท่ีชดัเจนและอ่านง่าย เช่น แบบอังสนา แบบโบรวา
เลีย แบบคอร์เดีย หรือ แบบดิลเลเนีย เป็นตน้ ส าหรับแบบท่ีค่อนขา้งอ่านยาก เช่น แบบแจส
มิน และ เมนลลิลี ่เป็นตน้ หากเป็นลายมือตอ้งเขียนตวับรรจง ชดัเจน และอ่านง่าย 
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ตวัอยา่งรายละเอียดการออกบิลในรูปแบบต่าง ๆ 
•  รายงานกิจกรรมในการรับบริการท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะ เช่น สเตดเมนตธ์นาคาร 
•  ใบแจง้รายการส าหรับแต่ละบริการ รายการสินคา้ท่ีซ้ือ หรือรายการรับบริการ 
•  แสดงจ านวนเงินตามขอ้ตกลง เช่น การแยกราคา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเดิม หรือส่วนลด 
•  การออกใบเสร็จอตัโนมติั เช่น การใชบ้ริการผา่นตูเ้อทีเอม็ 
 

 
 

รูปท่ี 4.5   ตวัอยา่งการแสดงการออกเอกสารท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานของธุรกิจบริการ 
 

และไม่วา่จะออกบิลดว้ยรูปแบบใด ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ “ถูกต้อง และรวดเร็ว” บางธุรกิจก็
น าเสนอรูปแบบการออกใบเสร็จเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพแตกต่างออกไป เช่น ธุรกิจโรงแรมบางแห่ง
ใช้วิธีการเสนอรูปแบบการเช็กเอาต์ด่วน โดยการขอรายละเอียดบตัรเครดิตของลูกค้ามาก่อน
ล่วงหนา้ เม่ือลูกคา้กลบัก็ท าการส่งรายละเอียดการเก็บเงินไปภายหลงัทางไปรษณีย ์หรือบางแห่งก็
ใช้สอดบิลใตป้ระตูห้องพกัของลูกคา้ในตนเช้าของวนัท่ีลูกคา้จะเช็กเอาต์ โรงแรมบางแห่งก็แจง้
รายละเอียดโดยผ่านจอโทรทศัน์ในห้องพกัของลูกคา้ หรือทางโทรศพัท์มือถือท่ีมีการแจง้ยอดใช้
บริการผา่นหนา้จอมือถือ เป็นตน้ 
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4.4  การช าระเงิน (Payment) 
กระบวนการในการรับช าระเงินจากลูกคา้ควรจะสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง ซ่ึง

สามารถท าได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การช าระโดยตรงกับธุรกิจผู ้ให้บริการ ช าระโดยผ่าน
หน่วยงานอ่ืน และการช าระเงินแบบบริการตนเอง 

  •  การช าระเงินโดยตรงกบัธุรกจิผู้ให้บริการ  ซ่ึงวธีิการช าระเงินรูปแบบ
น้ีนอกเหนือจากความถูกตอ้งและความรวดเร็วแลว้ ควรจะฝึกให้พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
ลูกคา้ดว้ยเพื่อรักษาสัมพนัธภาพอนัดีกบัลูกคา้และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

  •  การช าระเงินโดยผ่านบุคคลที่สาม เป็นรูปแบบธุรกิจอีกประเภทหน่ึง
ท่ีเขา้มาร่วมมือกบัธุรกิจอ่ืนในการจดัเก็บเงิน เช่น การช าระค่าสาธารณูปโภคหรือค่าบตัรเครดิต 
โดยผา่นร้านสะดวกซ้ือ จุดรับช าระค่าบริการ หรือทางไปรษณีย ์เป็นตน้ 

  •  การช าระเงินแบบบริการตนเอง  สามารถอ านวยความสะดวกแก่
ลูกคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้คิวรอจ่ายเงินนาน ธุรกิจสามารถลดจ านวนพนกังานท่ีตอ้งท างานติดต่อ
กบัลูกคา้โดยตรงได ้ส่งผลใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน ซ่ึงวิธีการจ่ายเงินแบบบริการตนเอง
สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การโอนเงินผ่านตูเ้อทีเอ็ม การช าระเงินผ่านเคร่ืองท่ีสามารถ
ทอนเงินได้เองในตัว ใช้บัตรเครดิต การหักผ่านธนาคารโดยอตัโนมติั หรือการใช้บัตรจ่าย
ล่วงหนา้ (prepaid card) เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 4.6 แสดงการใชบ้ตัรจ่ายล่วงหนา้เขา้มาอ านวยความสะดวกในการจ่ายเงินของลูกคา้ 
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4.5  การให้ค าปรึกษา (Consultation) 
การให้ค  าปรึกษาช่วยขยายศักยภาพของการบริการให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสร้างความพึงพอใจ บางคร้ังลูกคา้ก็ตอ้งการความคิดเห็นเพื่อยืนยนัความ
มัน่ใจตอ้งการค าแนะน าเพื่อช่วยในการตดัสินใจ หรือค าแนะน าในการปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งเหมาะสม 
เช่น ลูกคา้ท่ีเขา้มาในร้านเสริมสวยจะตอ้งการค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญว่าควรจะท าผมทรงอะไรท่ี
เหมาะกบัใบหนา้ ทรงผมใดเป็นทรงผมท่ีทนัสมยั และควรจะดูแลให้อยูใ่นสภาพท่ีดีไดอ้ยา่งไร หรือ
ผูป่้วยตอ้งการค าแนะน าจากแพทยเ์ก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้หายจากโรคภยัท่ีเป็นอยูแ่ละ
หลีกเล่ียงการเจบ็ป่วยท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือการใหค้  าแนะน าของท่ีปรึกษาทางดา้นธุรกิจในการบริหาร
จดัการให้แก่บริษทัของลูกคา้ เป็นตน้ การให้ค  าปรึกษาเสมือนเป็นการให้ความหวงัแก่ลูกคา้วา่จะท า
ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีพวกเราไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไดดี้และเหมาะสมยิง่ข้ึน 

4.6  การให้ความสะดวกสบาย (Hospitality) 
การใหค้วามสะดวกสบายเป็นบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสะดวกสบายและใหเ้กิดความรู้สึกท่ี

ดีแก่ลูกคา้ ซ่ึงธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญหนา้แบบตวัต่อตวักบัลูกคา้ควรจะตอ้งมี โดยแต่ละธุรกิจบริการอาจใช้
รูปแบบการสร้างความสะดวกสบายและสร้างความรู้สึกดีให้แก่ลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัไปตามความ
เหมาะสม บา้งก็มุ่งเนน้ท่ีเอกลกัษณ์ของการแสดงความสุภาพอ่อนนอ้ม ความเป็นมิตร และการแสดง
ค าทกัทายดว้ยความยินดี บางธุรกิจสร้างความแตกต่างดว้ยการเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ดว้ย
การเสนอการขนส่งไป-กลบัระหว่างจุดรับส่งกบัสถานท่ีให้บริการดว้ยรถยนต์โดยสารประจ าทาง
รับส่งฟรีหรือ Shuttle Bus ตวัอยา่งเช่น บริการ Shuttle Bus ของรถไฟฟ้าบีทีเอส 

 

 
 

รูปท่ี 4.7 การใชร้ถบสับริการฟรีส าหรับผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส 
 

ส าหรับบางธุรกิจท่ีลูกค้าต้องรอเข้ารับบริการ หรือมีกระบวนการในการให้บริการท่ี
ยาวนาน เช่น ร้านเสริมสวย หรืออู่ซ่อมรถยนต์ อาจมีบริการท่ีช่วยให้ลูกคา้รู้สึกดีข้ึนด้วยการจดั
ห้องพกัรับรองพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกและความบนัเทิง เพื่อให้ลูกคา้ไม่รู้สึกเบ่ือ โดยเฉพาะ
บริการท่ีลูกคา้ตอ้งอยูใ่นกระบวนการดว้ย อยา่งเช่น การเดินทางไปกบัสายการบิน ซ่ึงพยายามจะใช ้
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การสร้างความสะดวกสบายมาดึงดูดลูกคา้ บางแห่งใชอ้าหารท่ีดีกวา่เสิร์ฟให้ผูโ้ดยสาร และบาง
แห่งใชก้ารจดัหอ้งพกัส าหรับผูโ้ดยสารท่ีเป็นสมาชิกพิเศษ เป็นตน้ 

 

 
 
บางธุรกิจเปิดรับลูกคา้หลายกลุ่มหลายระดบั ซ่ึงธุรกิจมกัจะจดัแบ่งระดบัของ

การให้บริการตามระดบัความตอ้งการของลูกค้า เช่น โรงพยาบาลเอกชนมกัจะพยายามเพิ่ม
ศกัยภาพการให้บริการความสะดวกสบายโดยจดัเตรียมห้องพกัไวห้ลายระดบั ไดแ้ก่ ห้องเตียงคู่ 
ห้องเด่ียว ห้องเด่ียวพิเศษ ห้องชุด และห้องผูป่้วยวิกฤติ หรือห้องพกัในโรงแรม Junior Suite, 
Loggias, Deluxe และ Superior เป็นตน้ 

4.7  การคุ้มกนั (Safekeeping) 
ในขณะท่ีอยูใ่นกระบวนการและอยูใ่นสถานท่ีใหบ้ริการลูกคา้มกัตอ้งการบริการท่ีช่วยให้

ลูกคา้รู้สึกวางใจและรู้สึกสะดวกสบาย ท าให้ลูกคา้ตดัสินใจท่ีจะเขา้มาใช้บริการง่ายข้ึน ไม่ตอ้ง
กงัวลในส่ิงท่ีลุกคา้น ามาดว้ย เช่น 

•  การดูแลส่ิงทีลู่กค้าน ามาด้วย 
- จดัพนกังานหรือสถานท่ีส าหรับดูแลเด็ก 
- การจดัพื้นท่ีหรือมุมส าหรับดูแลสัตวเ์ล้ียง หรือใหบ้ริการส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
- ลานจอดรถ 
- หอ้งเก็บของ หรือตูเ้ก็บของ เช่น ตูเ้ก็บของส าหรับลูกคา้ในสโมสรออกก าลงั

กายต่าง ๆ เป็นตน้ 
- พนกังานรักษาความปลอดภยั เพื่อช่วยดูแลคุม้กนัทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
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•  การดูแลสินค้าทีลุ่กค้าซ้ือหรือเช่า 
- การหีบห่อ 
- การขนส่ง 
- การติดตั้ง 
- การท าความสะอาด 
- การบ ารุงรักษา 
- การซ่อมแซมและการปรับปรุง 
- การปรับมาตรฐานสินคา้ 
 
4.8  การยกเว้นเป็นกรณพีเิศษ (Exceptions) 
งานท่ีนอกเหนือจากการบริการปกติท่ีส่งมอบให้ลูกคา้ อาจตอ้งมีการปรับกระบวนการให้

มีความยืดหยุ่นส าหรับลูกค้าค้าบางราย ตลอดจนพนักงานตอ้งมีความกระตือรือร้นท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือและตอ้งมีการเตรียมความพร้อมให้แก่พนกังาน เพื่อให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงการใหข้อ้ยเวน้ต่าง ๆ อาจท าไดห้ลายรูปแบบดงัน้ี 

•  ค  าขอพิเศษ (Special Requests) เช่นความตอ้งการเก่ียวกบัความจ าเป็นของเด็ก เช่น
อาหารส าหรับเด็ก เก้าอ้ีส าหรับเด็ก ความจ าเป็นเก่ียวกบัความตอ้งการยา เช่น ยาบรรเทาปวด ขอ้
ปฏิบติัทางศาสนา เช่น อาหารตามขอ้ห้ามทางศาสนา หรือขออะไรท่ีแตกต่างไปจากมาตรฐานใน
กระบวนการบริการ 

•  การรับมือกบัค าแนะน าและค าบ่นต าหนิ โดยปกติแลว้ธรรมชาติของคนมกัจะมีอารมณ์
และแสดงสีหนา้เม่ือถูกต าหนิ แมจ้ะไม่ไดถู้กว่าเป็นการส่วนตวัก็จะมีอารมณ์ร่วม ท าให้ไม่พึงพอใจ
เม่ือมีใครมาวา่ลูกนอ้ง เพื่อนร่วมงาน หรือบริษทัของตน เม่ือมีค าแนะน าหรือต าหนิจากลูกคา้ตอ้งรับ
ฟังดว้ยความยนิดีและเตม็ใจท่ีจะปรับปรุงใหดี้ข้ึน และท าการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็ว 

•  การแกปั้ญหา  เม่ือการบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน ควรมี
การแกไ้ขปัญหาท่ีจะท าให้ลุกคา้รู้สึกดีข้ึน เช่น การรับประกนัจะท าให้เกิดความมัน่ใจยิ่งข้ึนหาทาง
แก้ไขระยะยาวโดยการหาทางแก้ไขวิธีการใช้ท่ีอาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก การหาทางแก้ไขความ
ยุ่งยากท่ีเกิดข้ึนโดยความไม่เจตนา กระบวนการบริการท่ีผิดพลาด หรือปัญหาท่ีเกิดจากพนกังานท่ี
ขาดความรู้ ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือลูกคา้รายอ่ืนๆ  เช่น ปัญหาท่ีเกิดจากพนกังานท่ีขาดความรู้ 
ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือลูกคา้รายอ่ืน ๆ เช่นคนเมา หรือไม่เคารพกฎ เป็นตน้ ตอ้งหาวิธีการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้และการแกปั้ญหาระยะยาว เพื่อรักษาลูกคา้ท่ีดีไว ้
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ผลติภัณฑ์ใหม่ 

•  การชดเชย เม่ือเกิดปัญหาลูกคา้จะเกิดความไม่พึงพอใจ หากมีการชดเชยกบั
ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน จะช่วยลดความไม่พึงพอใจลงและรักษาลูกคา้ไดส้ าหรับการบริการท่ี
ผดิพลาด ซ่ึงอาจท าการก าหนดเง่ือนไขหรือระยะเวลาในการชดเชยให้ตามระยะเวลาประกนั เช่น 
ลดความอว้นไม่ไดผ้ลยนิดีคืนเงิน หรือส่งอาหารผดิโตะ๊ไม่คิดเงินหรือลดราคาให ้เป็นตน้ 

ธุรกิจต่าง ๆ สามารถน าองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์บริการทั้ง 8 รูปแบบมา
ใชไ้ดอ้ยา่งสอดประสานกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดงัตวัอยา่งของโรงแรมอมารี 
รีสอร์ท ท่ีจดัเตรียมบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไว ้

 

5.  รูปแบบผลติภัณฑ์บริการใหม่ 
 

ความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอตามสภาพแวดลอ้ม การ
ท่ีจะเอาชนะใจผู ้บริโภคได้ส่ิงส าคัญก็คือ การพัฒนาส่ิงท่ีจะตอบสนองความต้องการท่ี
เปล่ียนแปลงได้ทนัท่วงที จึงเป็นหน้าท่ีของธุรกิจบริการท่ีจะตอ้งท าการพฒันาผลิตภณัฑ์ของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพทนัสมยั และตอบสนองความตอ้งการได้ ซ่ึงรูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.8  รูปแบบผลิตภณัฑ์บริการใหม่ 
 

5.1  นวัตกรรมทางการบริการ (Innovational Services) เป็นบริการรูปแบบใหม่ท่ีไดรั้บ
การสร้างสรรคข้ึ์นมา เป็นการบริการท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในโลก เช่น บริการอินเทอร์เน็ต เป็น
บริการท่ีมาจากววิฒันาการทางดา้นเทคโนโลยทีางการติดต่อส่ือสาร ซ่ึง 

นวตักรรมทางการบริการ 

ผลิตภณัฑบ์ริการปรับปรุงใหม่ 
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ก่อให้เกิดธุรกิจผูบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตและธุรกิจต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตตามมา หรือการ
ใหบ้ริการของธนาคารผา่นเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่ E-Banking ซ่ึงเป็นบริการอีกรูปแบบ
หน่ึงท่ีใชป้ระโยชน์จากวิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีในการให้ความสะดวกสายแก่ลูกคา้ธนาคาร โดย
อาศยัเคร่ืองมือต่างๆ ในการติดต่อส่ือสารแทนการติดต่อโดยผา่นพนกังานโดยตรง เป็นตน้ 

5.2   ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ (Developed Services) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท าการพฒันาหรือ
ปรับปรุงข้ึนจากผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยู ่เช่น บริษทัผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตอาจท าการพฒันาบตัรเครดิต
รูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มตลาดท่ีแตกต่างกัน เช่น บตัรเครดิตส าหรับ
นักศึกษา บตัรเครดิตส าหรับนักเดินทาง บตัรเครดิตส าหรับนักชอปป้ิง หรือการพฒันาผลิตภณัฑ์
บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรูปแบบจ่ายเงินล่วงหนา้ (prepaid) เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินหลงัการใชบ้ริการ 
(postpaid) เป็นตน้ 

 5.3  สาเหตุของการสร้างหรือพฒันาบริการใหม่ 
สาเหตุของการสร้างหรือการพฒันาบริการอาจมีหลายสาเหตุ เช่น 
1.  ผลิตภณัฑ์เดิมมีคู่แข่งขนัสูง จึงตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพเหนือกวา่หรือมี

ความแตกต่าง เพื่อดึงดูดความตอ้งการของลูกคา้ 
2.  ผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยูย่งัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้เท่าท่ีควร 
3.  ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป ท าให้ตอ้งท าการปรับปรุงหรือพฒันาให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการมากข้ึน 
4.  ตลาดมีความต้องการและมีศกัยภาพ แต่ยงัไม่มีบริการท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.9  สาเหตุของการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลติภัณฑ์ใหม่ 

คู่แข่งขนัสูง 

ไม่สามารถตอบสนองได ้

ความตอ้งการเปล่ียน 

ไม่มีบริการนั้น ๆ 
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5.4  ขั้นตอนการสร้างหรือการพฒันาผลติภัณฑ์บริการ 
ไม่ว่าสาเหตุของการสร้างหรือการพฒันาผลิตภณัฑ์บริการจะมาจากเหตุผลใด นกัการ

ตลาดและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสนอบริการต่างตอ้งพยายามท่ีจะหาวิธีท่ีจะท าให้ผลิตภณัฑ์
ของตนมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากท่ีสุด ซ่ึงการพฒันา
ผลิตภณัฑบ์ริการจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้ ดงัน้ี 

 5.4.1  การระดมแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่  ส่ิงแรกท่ีตอ้งการคือ สร้างสรรค์
แนวคิดท่ีน่าสนใจในพฒันาการบริการในอนาคต ซ่ึงหาไดจ้ากหลายแหล่ง ไดแ้ก่  

•  การส ารวจตลาด (Market Survey)  เป็นการสอบถามจากผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึง
จะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคเหล่านั้นจะเป็น
ผูใ้ชบ้ริการโดยตรงท่ีแทจ้ริง 

•  พนักงานขาย (Sales Person)  เน่ืองจากพนกังานขายเป็นผูท่ี้ติดต่อลูกคา้
โดยตรง ได้พูดคุยกนั และหลายคร้ังลูกคา้ก็มีขอ้เสนอแนะส่ิงท่ีเขาตอ้งการหรือค าต าหนิมากบั 
พนกังานขาย ดงันั้น พนกังานขายจะรู้สึกและทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ 

•  ฝ่ายผลิตหรือผู้ให้บริการ (Operative Provider)   เป็นผูท่ี้ติดต่อและให้บริการ
กับลูกค้าโดยตรง จึงจะทราบถึงรูปแบบกระบวนการให้บริการ ข้อดีและข้อจ ากัดของการ
ใหบ้ริการ ส่ิงท่ีควรจะปรับปรุง ความเพิ่มเติม หรือควรตดัออก 

•  นักวชิาการ (Scholar)  เป็นผูท่ี้ท  าการศึกษา ส ารวจและทดสอบเฉพาะทาง จึงมี
ความเช่ียวชาญและมีแนวคิดใหม่ ๆ ทั้งเชิงวชิาการและการปฏิบติั 

•  ผู้บริการ (Executive) มกัจะเป็นผูท่ี้มีมุมมองของการบริหารและมีวิสัยทศัน์ใน
การมองโอกาสใหม่ ๆ และการพิจารณาความเป็นไปไดใ้นแนวโนม้ของธุรกิจและตลาด 

5.4.2  คัดเลือกบริการที่พัฒนาได้จริง  ถึงแม้แนวคิดต่าง ๆ ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่จะน่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์มากเพียงใด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
สามารถพฒันาข้ึนมาเป็นตวัตนได้จริงทุกแนวคิด เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดับางประการ เช่น ตอ้งการ
วตัถุดิบท่ีหายากหรือราคาแพงเกินไปกระบวนการผลิตซบัซ้อนเกินไป หรือตอ้งอาศยัเวลาในการ
พฒันานานเกินไป หรือขอ้กฎหมายยงัไม่อนุญาตให้ท าได ้เป็นตน้ ดงันั้นเราจึงจ าเป็นตอ้งคดัเลือก
เฉพาะความตอ้งการท่ีสามารถน าไปพฒันาไดจ้ริง 

5.4.3   วเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  ดูตั้งแต่ตน้ทุนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิง
ส าคญัท่ีสุด คือ ตลาดรองรับ และ ยอดขายระยะส้ันและระยะยาว ถา้มีตลาดเพียงพอจึงพิจารณา
ตน้ทุนคงท่ีและต้นทุนผนัแปรทั้งท่ีเป็นเงินทุนผนัแปรทั้งท่ีเป็นเงินทุนท่ีใช้เร่ิมต้นและเงินท่ี
ตอ้งการใชส้ าหรับการด าเนินงานและระยะเวลาในการพฒันาและทดลองจนสามารถน าออกสู่ 
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ตลาดได ้ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนดว้ยเช่นกนั ตน้ทุนต่อหน่วย ราคา  จุดคุม้ทุน และระยะเวลาคืนทุน ซ่ึงโดย
ปกติธุรกิจจะคาดหวงัวา่ธุรกิจจะให้ผลตอบแทนโดยสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ถึง 1 ปีคร่ึง เพื่อให้แน่ใจว่า
บริการนั้น ๆ จะมีผูซ้ื้อ มีความคุม้ทุนและสามารถสร้างก าไร ซ่ึงจะท าใหธุ้รกิจเติบโตไดใ้นอนาคต 

5.4.4  ออกแบบบริการบนพมิพ์เขียว  ซ่ึงการเขียนพิมพเ์ขียวจะช่วยให ้
•  ประมาณระยะเวลาของกระบวนการบริการได ้
•  ช่วยใหพ้นกังานมองเห็นและเขา้ใจภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด 
•  ช่วยใหพ้นกังานรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของทีมในการมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการบริการ 
 •  ช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ของแต่ละขั้นตอน และความเก่ียวเน่ืองของพนักงานส่วน

หนา้ท่ีเผชิญกบัการรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้โดยตรง และส่วนสนบัสนุนท่ีท าการปฏิบติัการเพราะหาก
ฝ่ายใดฝ่ายห่ึงผดิพลาดจะส่งผลถึงส่วนอ่ืนดว้ย ซ่ึงท าใหก้ารบริการโดยการไม่ดีเท่าท่ีควร 

ในรูปท่ี 6.4  แสดงใหเ้ห็นกระบวนการบริการของธุรกิจร้านซกัรีด ท่ีเร่ิมตน้กระบวนการท่ี
ลูกคา้น าผา้ท่ีเป้ือนมาส่งซกั ซ่ึงจะมีพนกังานออกมารับพร้อมทั้งให้ขอ้มูลและสอบถามเก่ียวกบัการ
รับบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ ท าการออกใบนดัรับผา้และราคาท่ีลูกคา้ตอ้งจ่าย จากนั้นจึงส่งผา้ไปคดั
แยกสี ท าความสะอาดคราบสกปรกเฉพาะจุด และน าไปซัก อบ หรือตากให้แห้ง และรีดตาม
กระบวนการ แลว้จึงใส่ถุงเพื่อให้เห็นไดช้ดัวา่เส้ือผา้ชุดนั้นไดรั้บการท าความสะอาดเรียบร้อยแลว้ 
จึงน าไปรอคอยการมารับของลูกคา้ เม่ือลูกค้ามาถึง พนักงานก็จะตรวจสอบใบรับ ค้นหาชุดท่ี
ถูกตอ้งรับช าระเงิน ออกใบเสร็จ และส่งมอบเส้ือผา้ท่ีสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.10   ตวัอยา่งการออกแบบบริการ 
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5.4.5  ด าเนินการพัฒนาการบริการ  ตามการออกแบบบนพิมพเ์ขียว และเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้การเขียนแผนการด าเนินงานจะช่วยให้มองเห็นภาพ 
เขา้ใจกระบวนการ และสามารถติดตามตรวจสอบได ้

5.4.6  ทดลองใช้บริการ  ความประทบัใจคร้ังแรกเป็นส่ิงส าคญั ถา้เปิดตวับริการ
วนัแรกก็เกิดอุปสรรคติดขดัหรือสร้างความร าคาญใจใหแ้ก่ลูกคา้ ก็จะสูญเสียลูกคา้ไปในระยะยาว
ดว้ย ตวัอย่างเช่น ร้านอาหารท่ีตอ้งการเปิดตวัให้ทนัฤกษ์งามยามดีของร้าน แต่ไม่ไดมี้การเตรียม
ตวัให้พร้อมก่อนทั้งดา้นการด าเนินงานและไม่มีการทดลองใช้บริการก่อน จึงเกิดความผิดพลาด
รูปแบบต่าง ๆ ข้ึน เช่น รสชาติอาหารไม่คงท่ี พนักงานปฏิบติังานผิดพลาด พนักงานไม่ทราบ
ขอ้มูลของบริการท่ีดีพอสินคา้ไม่เพียงพอในการใหบ้ริการ ใหบ้ริการล่าสุด ฯลฯ 

การทดลองใชบ้ริการเป็นการทดสอบกระบวนการให้บริการวา่กระบวนการไหล
ของบริการท าไดโดยสะดวกหรือไม่ นอกเหนือจากพิจารณากระบวนการต่าง ๆ ดว้ยตนเองแลว้ 
ควรขอความคิดเห็นจากผูอ่ื้นด้วย ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารต้องเปิดร้านแบบไม่เป็นทางการ
ล่วงหน้าก่อนประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อให้คนใกล้ชิดได้เป็นเป้าหมายทดลองรับบริการและให้
ค  าแนะน า ซ่ึงจะไดท้  าการปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนถึงวนัเปิดจริงอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงจะมีผูค้น
มากมายเขา้มาใชบ้ริการ เพื่อไม่เกิดความบกพร่องก็สามารถสร้างความประทบัใจคร้ังแรกได ้

5.4.7 ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเหล่าน้ัน  เม่ือพบขอ้ผิดพลาดในการ
บริการ หาวิธีแกไ้ขท่ีเหมาะสมและคาดวา่จะสร้างความพึงพอใจได ้ส่ิงท่ีส าคญัคือ อยา่รู้สึกทอ้ท่ี
จะแก้ไขปรับปรุงให้ปัญหานั้นหายไป บางคร้ังผูท่ี้เก่ียวขอ้งอาจรู้สึกเหน่ือยและยอมมองข้าม
ปัญหาไป ไม่ยอมแกไ้ข ถา้หากมีผลิตภณัฑ์ใดท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้ั้งหมดแลว้หลุดไป
เป็นผลิตภณัฑท่ี์ออกขายแก่ลูกคา้ จะท าใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นหมดความน่าเช่ือถือ และยงัตอ้งแกปั้ญหา
ในตลาดจริง ซ่ึงสร้างผลเสียมากกว่าความผิดพลาดในการทดลองมากมาย ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
แกไ้ขปัญหาท่ีพบจนกวา่จะใชไ้ด ้
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5.4.8  น าเสนอบริการออกสู่ตลาด โดยท าการวางแผนในการน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดให้
พร้อม ใหลู้กคา้รู้จกั ยอมรับ และตดัสินใจซ้ือและใชต่้อไป 

ส่ิงส าคญัของการบริการท่ีแตกต่างจากสินคา้และจะเป็นส่ิงท่ีน าความส าเร็จมาสู่ธุรกิจคือ 
“บริการตอ้งการคุณภาพมากกว่าปริมาณ” ไม่มีลูกคา้รายใดตอ้งการรับบริการมากเป็นพิเศษเพื่อ
ทดแทนกบัการดอ้ยคุณภาพ ในทางตรงกนัขา้ม ลูกคา้จะยอมเสียเงินเพิ่มข้ึนถา้จะท าให้ลูกคา้ไดรั้บ
คุณภาพของการบริการตรงตามท่ีเขาตอ้งการ ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้งตระหนกัเป็นส าคญัคือ คุณภาพตามท่ี
ลูกคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัวา่จะไดรั้บ 

 
 
 
 
 

ผา่น 

ความคิดผลิตภณัฑ ์

กลัน่กรอง
ความคิด 

วเิคราะห์ความ
เป็นไปไดไ้ด ้

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

ทดสอบ 

น าเสนอผลิตภณัฑ ์

ยกเลิก 

ยกเลิก 

ปรับปรุง 

ผา่น 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ไม่ผา่น 
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6.  กระบวนการท างานส่วนหน้าและส่วนหลงัของการบริการ 
การบริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหนา้ท่ีเผชิญกบัลูกคา้โดยตรง และ ส่วน

สนับสนุนท่ีคอยให้ข้อมูล เตรียมการ และสนับสนุนให้ส่วนหน้าท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงทั้ง 2 ส่วนตอ้งท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ หากส่วนใด
ส่วนหน่ึงท างานผิดพลาดก็จะกระทบถึงอีกส่วนหน่ึง และผลลพัธ์คือ ความไม่พึงพอใจ
ของลูกคา้ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.11 

 

 
รูปท่ี 4.11 แสดงการท างานร่วมกนัของส่วนหนา้และส่วนหลงัในธุรกิจบริการ 


