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คำ�นิยม สำ�หรับ  HOW TO WOW

“68 ไอเดียนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เลย มันเป็นเรื่องที่ต้องพยายามทั้งนั้น 

พวกเขาทำางาน และมันเป็นเรื่องที่คุ้มค่า ที่คุ้มค่าเพราะคู่แข่งที่ขี้เกียจของคุณ

เขาทำาแค่รอให้คุณทำาให้เกิดความแตกต่าง”

Seth Godin – Author of The Icarus Deception

“การมีส่วนร่วม ความมีชีวิตชีวา และความเข้มข้นของรูปแบบปฏิบัติ 

ที่จะช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าเกิดขึ้นในใจกลางของธุรกิจของคุณ”

Nick Chater – Professor of Behavioural Science, Warwick Business School 

and Co-Founder, Decision Technology Ltd.

“ถ้าสิ่งที่คุณทำา คือได้รับไอเดียดีๆ จากหนังสือเล่มนี้ ผลตอบแทนที่คุณจะได้ ยิ่งเพิ่ม

เป็นเท่าตัวทีเดียว นี่คือ 68 ไอเดียที่จะช่วยให้บริษัทสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ลูกค้าได้”

Shep Hyken – New York Times Bestselling Author of The Amazement Revolution

“เป็นเรื่องที่ได้ตามที่หวัง เต็มไปด้วยพลัง และข้อคิดดีๆ ที่สามารถทำาให้ธุรกิจของคุณ 

กลายเป็นแชมป์ทางด้านการบริการลูกค้า”

Dee Blick – FCIM Chartered Maketer and #1 Bestselling Marketing Author

“เต็มไปด้วยไอเดียที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ

โดยยืนอยู่ในจุดของลูกค้า เอเดรียนได้วางแนวทางไว้ให้พวกเรา 

เพียงแค่เราทำาตามเท่านั้น”

Bernadette Jiwa – Brand Story Strategist and Bestselling Author



“เอเดรียนเสนอถึงสิ่งที่สามารถนำาไปใช้ได้จริง เคล็ดลับในการสร้างแรงจูงใจง่ายๆ 

การมีส่วนร่วมและการทำาให้ลูกค้ามีความสุข ดีจริงๆ ที่ได้อ่าน”

Steve Abernethy – Executive Chairman and Co-Founder, SquareTrade

“ในเล่มนี้ เอเดรียนได้เขียนถึงวิธีการต่างๆ ได้อย่างงดงาม ยึดจากบทสัมภาษณ์ 

ข้อมูลต่างๆ และความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของเขา การวาดถึงปัจจัยและทัศนคติ

ที่สร้างการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม ในแต่ละ 68 ไอเดียเป็นสิ่งล้ำาค่า และคุณก็จะได้เรียนรู้

บางอย่างจากมัน”

Minter Dial – President and Founder of The Myndset Company and Non-Executive 

Director at lastminute.com group

“ฉันชอบวิธีการที่หนังสือเล่มนี้ท้าทายต่อรูปแบบการบริหารที่ถดถอยลง 

และขี้เกียจคิดมากขึ้น การให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางของการทำาธุรกิจนั้นดีเยี่ยม”

Guy Letts – Founder and CEO, CustomerSure

“เอเดรียนเขียนหนังสือเล่มนี้โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้ใน

บริบท หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายหลักในการที่จะพัฒนา

แนวทางของการบริการลูกค้า ไอเดียต่างๆ นำาเสนอออกมาได้ดี ทั้งในรูปแบบการท้าทาย 

และโอกาสต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการผลักดันความพึงพอใจของลูกค้า หัวข้อ ‘การปฏิบัติ’ 

และ ‘ใช้อย่างไร’ เป็นหัวข้อที่สามารถนำาไปใช้ได้จริง และเป็นสิ่งที่ให้กำาลังใจผู้อ่าน

ในการนำาไอเดียต่างๆ ไปปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน มันเป็นหนังสือคู่มือ

ที่สร้างแรงบันดาลใจ และมีศักยภาพในการเตือนให้รู้ว่า เรื่องเล็กๆ น้อยๆ 

ในกลยุทธ์ใหญ่ๆ บางครั้งก็เป็นเรื่องสำาคัญ”

Beverly Landais – FCMI FCIM, Marketing and Business 

Development Director, Saunderson House, Wealth Management



“ในที่สุด เอเดรียน สวินสโค ก็ได้เขียนหนังสือ 68 คอนเซ็ปต์ ที่จะช่วยพัฒนาประสบการณ์

ของลูกค้า และพนักงานออกมาสักที นอกเหนือจากทฤษฎีทั้งหลายแล้ว หนังสือเล่มนี้

จะเป็นประโยชน์มากกับผู้นำาธุรกิจที่ต้องการเน้นความสำาคัญของการบริการลูกค้าเป็นหลัก”

Kevin Kruse – New York Times Bestselling Author of Employee Engagement 2.0

“เนื่องด้วยแหล่งข้อมูล กับการเชื่อมต่อมีขอบเขตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกธุรกิจ 

การท้าทายเพื่อให้ได้ชัยชนะ และคงไว้ซึ่งการเข้าใจลูกค้า เป็นที่หนึ่งทางด้านการบริการ 

How to Wow เล่มน้ี ได้สรุปเทคนิคเชิงลึกต่างๆ ในโลกดิจิตอลยุคปัจจุบัน 

การพิจารณาเลือกส่ิงท่ีเหมาะกับธุรกิจของคุณ การประมวลข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน

เพื่อหาแก่นแห่งความสำาเร็จกับทุกความพยายาม”

Charlie Peters – Senior Executive Vice President, Emerson

“เป็นเนื้อหาที่เข้มข้น และมีพลังสำาหรับทุกคนที่กำาลังมองหาแนวทางการปรับปรุง

การเดินทางของลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ”

Keith Lewis – COO, Matchtech Group plc.

“ในเวลาที่ความต้องการของลูกค้าต้องได้รับการปฏิบัติให้ดีขึ้น และมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ความต้องการได้รับการตอบสนอง, การติเตียนได้ถูกรับรู้ และได้เป็นผู้มีส่วนร่วม

Adrian Swinscoe ได้ให้คำาแนะนำาถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจ 

ถ้าการบริการลูกค้า คือ หัวใจหลักของธุรกิจคุณ คุณจะได้รับประโยชน์มาก

จากการอ่านหนังสือเล่มนี้”

Will Beckett, Founder and CEO, Hawksmoor

“หนังสือที่นำาไปถึงไอเดียเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาการบริการลูกค้า”

Rob Brown, Director Customer Advocacy, Telstra



“ถ้าคุณกำาลังมองหาวิธีการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจคุณ 

ดังนั้นมันก็มี 68 เหตุผลสำาหรับคุณในการอ่านหนังสือเล่มนี้ ทั้งข้อมูลเชิงลึก 

ข้อแนะนำา และขั้นตอนต่างๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้แนวทาง

ในการที่จะเพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าของคุณแน่นอน”

Neil Davey, Editor, MyCustomer.com

“How to Wow ทำาให้ความซับซ้อนของการบริการลูกค้าง่ายขึ้น 

ไอเดียต่างๆ ของเอเดรียนสามารถนำามาปรับใช้ได้โดยง่าย 

และยังสามารถพัฒนาธุรกิจของคุณได้อีกด้วย”

Carey Smith, Founder and Chief Big Ass of Big Ass Fans

“ฉันคาดหวังว่าจะมีหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ตอนที่ฉันเริ่มทำาธุรกิจ มีทั้งคำาแนะนำาที่มีค่า 

และเข้าใจง่าย ฉันชอบหัวข้อ ‘การปฏิบัติ’ มากที่สุด”

John Newton, Founder and Managing Director, The Ecology Consultancy

“พวกเราอาศัยอยู่ในโลกที่มีการปฏิสัมพันธ์ การทำางานร่วมกันเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 

บริษัทเริ่มเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่า การออกแบบการดูแลลูกค้าใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย 

ซึ่ง เอเดรียน สวินสโค ได้เขียนถึงการเปลี่ยนแปลงการบริการลูกค้าออกมาอย่างละเอียด”

Stewart M. Bloom, Chief Executive Officer, Aspect Software

“ในที่สุด – หนังสือที่มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อการมอบการบริการขั้นสูง

ที่ลูกค้าในปัจจุบันต้องการก็ผลิตออกมาสักที”

Olivier Njamfa, Co-Founder and CEO of customer experience 

software company Eptica



“หนังสือที่ดี ที่ง่ายต่อการอ่าน มีทั้งการอ้างอิงข้อมูลเชิงลึก ข้อคิด และคำาถาม

ต่างๆ ที่จะช่วยแนะนำาคำาตอบให้ทุกคนที่กำาลังมองหาวิธีการพัฒนาประสบการณ์

ของลูกค้า”

Ryan Cheyne, People Director, Rentalcars.com

“เต็มไปด้วยตัวอย่างจริงจากโลกปัจจุบัน มีแรงบันดาลใจในทุกๆ หน้า 

หนังสือ How to Wow เล่มนี้นับเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำาหรับผู้นำาที่ต้องทำางานร่วมกับ

ทีมตัวเอง เพื่อคุณค่าของลูกค้า ฉันแทบวางมันลงไม่ได้เลย และคุณก็คงเช่นกัน!”

Ted Coine, CEO, OPENfor.business

“บทเรียนที่ได้จากหนังสือของ เอเดรียน สวินสโค นั้นง่ายๆ แต่แฝงไปด้วยพลัง 

ในที่สุดแล้ว ทุกอย่างก็คือความไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งคำาแนะนำาต่างๆ ของเขานั้น

สำาคัญมากในการที่จะช่วยเตือนทั้งเจ้าของธุรกิจในปัจจุบัน กับคนที่กำาลังเพิ่งจะเริ่ม

มีธุรกิจของตัวเอง”

Peter Muhlmann, Founder and CEO, Trustpilot

“หนังสือ How to Wow เล่มนี้ เป็นหนังสือแนะนำาที่ดีที่สุดสำาหรับลูกค้าที่ควบคุม

บริษัท หรือผู้นำาธุรกิจ ผู้อยู่เบื้องหลัง มันเป็นหนังสือที่ประกอบไปด้วย สอง มุมมอง 

ทั้งจากลูกค้า และธุรกิจเอง นั่นคือสิ่งที่ทำาให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต้องอ่าน

ในฐานะของลูกค้ายุคปัจจุบัน”

Jim Dicso, President and CRO, SundaySky

“ถ้าคุณกำาลังมองหาหีบสมบัติ หรือวิธีการปฏิบัติทางด้านการให้บริการลูกค้า

How to Wow เล่มนี้แหละที่เหมาะกับคุณ!”

Kevin Kelly, International Speaker and Best-Selling Author of DO!



“นี่เป็นหนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ของลูกค้าเล่มเดียวที่ควรมีไว้ใน

ครอบครอง มันมีความเข้มข้นของเนื้อหาเชิงลึก จากตัวอย่างธุรกิจที่ดีที่สุดทั่วโลก 

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการลูกค้า 

นี่เป็นหนังสือเล่มแรกๆ ที่คุณควรนึกถึง”

Martin Hill-Wilson, Customer Strategist, Brainfood Consulting

“ฉันรู้สึกสนุกมากกับการอ่านหนังสือ How to Wow เล่มนี้ เอเดรียน สามารถบอก

เล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล ในการทำาให้ผู้อ่านคล้อยตามไปกับเนื้อหา 

มันเป็นหนังสือที่ดีที่สุด และเหมาะกับทุกๆ คนที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ

ของตัวเอง”

Damian Thompson, Director of Distribution, Principality Building Society

“หนังสือ How to Wow เล่มนี้ ให้มากกว่า 68 คำาแนะนำาในการสร้างประสบการณ์

ที่ดีของลูกค้า มันนำาเสนอขอเท็จจริง หลักฐาน ตัวอย่างต่างๆ และคำาแนะนำาที่

ชัดเจนสำาหรับผู้ที่พยายามปรับเปลี่ยนการบริการลูกค้าในองค์กร”

Melvin Brand Flu, Partner, Livework

“หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำาเร็จในการสร้างการบริการที่ยึดลูกค้า

เป็นศูนย์กลาง 68 ไอเดียเกี่ยวกับการบริการลูกค้านี้ จะเปลี่ยนรูปแบบการทำาธุรกิจ

ของคุณ เอเดรียน แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทำาได้ คอนเซ็ปต์ที่ควรทำา พร้อมตัวอย่าง 

เรื่องราว และงานวิจัยต่างๆ เล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าแนะนำาอย่างยิ่ง”

S. Chris Edmonds – Speaker, Executive Consultant and 

Bestselling Author of The Culture Engine
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เกี่ยวกับผู้เขียน

เอเดรียน สวินสโค เป็นที่ปรึกษาและผู้ให้คำาแนะนำาแก่บริษัทหลายแห่ง 

ด้านการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขี้น ลูกค้าของเขามีตั้งแต่

องค์กรใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันดี ไปจนถึงบริษัทผู้ประกอบการที่เติบโตอย่าง

รวดเร็ว 

เอเดรียน เป็นแฟนตัวยงขององค์กรที่ทำาสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้า เขาชอบใช้

งานวิจัย เรื่องราวต่างๆ และข้อมูลเชิงลึกของมนุษย์ (human insight) 

มาช่วยสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงและให้ผลที่ดีข้ึนสำาหรับลูกค้าของเขา

โดยรวมแล้ว เอเดรียน ชอบความเรียบง่าย และสนับสนุนความประทับใจ

ที่มีต่อกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์จริงๆ บ้าง

นอกเวลางาน เอเดรียน สวินสโค สนใจการปีนผา แต่ก็อยู่ในระดับกลางๆ 

เขาชอบพัฒนาและแบ่งปันความคิดผ่านบล็อกและคอลัมน์ของเขา

ในส่วนผู้ประกอบการของ Forbes.com

คุณสามารถเรียนรู้เรื่องของ เอเดรียน สวินสโค เพิ่มเติมได้ที่ 

www.adianswinscoe.com 



คำ�นำ�

บริติช มิวเซียม (British Museum) ในกรุงลอนดอน ได้เก็บจดหมาย

คำาติชมของลูกค้าซึ่งมีอายุมากกว่า 3,700 ปี จดหมายนั้นเขียนบนแผ่น

ดินเหนียว มีอายุย้อนไปถึงยุคบาบิโลนเก่า (ทางใต้ของเมโสโปเตเมีย) 

ประมาณปีคริสต์ศักราช 1750 เขียนโดยชายคนหนึ่ง ชื่อ Nanni ถึง

พ่อค้าคนหนึ่ง ชื่อ Ea-Nasir เพื่อร้องเรียนว่ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่าง

การส่งแร่ทองแดงสองครั้ง ครั้งหนึ่งส่งสินค้าผิดประเภท อีกครั้งส่งล่าช้า

และไปผิดสถานที่ ถึงเวลาจะต่างกัน แต่ก็เป็นปัญหาที่คุ้นเคยกันดี

ตอนนี้ เราไม่รู้หรอกว่าพ่อค้าคนนั้นตอบว่าอย่างไร แต่ที่รู้แน่ๆ คือ การ

ให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าของเรา และวิธีจัดการกับปัญหาของลูกค้า 

เป็นเรื่องที่สำาคัญมาตลอด

อย่างไรก็ดี เมื่อไม่นานมานี้ เราได้เห็นการปรากฏตัวของสิ่งใหม่...

ประสบการณ์ของลูกค้า

แล้วอะไรคือประสบการณ์ของลูกค้า?

คำานิยามมีอยู่มาก แต่ผมจะบอกง่ายๆ คือ ประสบการณ์ทุกอย่าง

ที่ลูกค้าคนหนึ่งมีต่อบริษัทหนึ่ง



ยิ่งไปกว่าน้ัน เรื ่องน้ีเป็นเรื ่องที่มีมาก่อน เพราะการแข่งขันที่สูงขึ ้น

พฤติกรรมและความชอบของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาของ

เทคโนโลยี    ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์และการบริการที่ลดน้อยลง 

ดังนั้น สิ่งที่เรามีเหลืออยู่ และสิ่งที่สามารถช่วยบริษัทสร้างความแตกต่าง

จากบริษัทคู่แข่งอื่นๆ คือ การบริการลูกค้า และประสบการณ์โดยรวม

ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท

ด้วยประสบการณ์ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท ลูกค้ากำาลังตัดสินบริษัทที่เขาทำา

ธุรกิจอยู่ด้วยสูงขึ้น งานวิจัยของ Oracle ในปี 2011 พบว่า 89% ของ

ลูกค้าที่สำารวจ หันไปทำาธุรกิจกับบริษัทคู่แข่งแทน เพราะมีประสบการณ์

กับบริษัทเดิมที่ ไม่ดี  เรื่องนี้ก็ปรากฏอยู่ในงานวิจัยของ American 

Express ในปีเดียวกัน ที่พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ทั่วโลกเลิกซื้อ หรือไม่สั่ง

ซื้อ เพราะการบริการลูกค้าไม่ดี หรือประสบการณ์ที่ลูกค้ามีต่อบริษัทไม่ดี

บริษัท Walker ที่ปรึกษาด้านความรอบรู้เกี่ยวกับลูกค้า (customer 

intelligence) ได้ทำาวิจัยชิ้นหนึ่ง ซึ่งพบว่า ราวปี 2020 ประสบการณ์

ลูกค้าจะไล่ทันราคาและผลิตภัณฑ์ในฐานะเป็นตัวสร้างความแตกต่าง

ของ แบรนด์ ดังนั้น ประสบการณ์ลูกค้า จะเป็นสมรภูมิหลักของ

การแข่งขันที่สูงขึ้น อย่างน้อยที่สุดในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 21

โดยสัญชาตญาณแล้ว ผู้นำา ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่

เข้าใจเรื่องนี้ แต่เพราะประสบการณ์ลูกค้าครอบคลุมหลายด้านของธุรกิจ 

บ่อยครั้งจะพบว่าพวกเขาพยายามจะกำาหนดและใส่เรื่อง ROI Return of 

Investment เข้าไปในความคิดริเริ่มเรื่องประสบการณ์ลูกค้า



 อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ มีการศึกษาอยู่ 2 เรื่อง คือ

 เรื่องแรกมาจาก Watermark Consulting ซึ่งในปี 2015 

ได้ทำาการเปรียบเทียบ stock returns ช่วงปี 2007 ถึงปี 2013 ของ

บริษัท 10 อันดับแรก และ 10 อันดับท้าย ของบริษัทจดทะเบียนใน 

Customer Experience Index ประจำาปีของ Forrester Research  

พบว่า บริษัท 10 อันดับแรก (ซึ่งเป็นผู้นำาด้านประสบการณ์ลูกค้า) 

เอาชนะการดำาเนินงานของ S&P 500 Index โดยรวมอยู่ 35 คะแนน 

ส่วนบริษัทอันดับท้าย (ที่ประสบการณ์ลูกค้าไม่ดี) ตามหลัง S&P 500 

Index อยู่ 45 คะแนน คะแนนแตกต่างถึง 80%

 เรื่องที่สองมาจาก Peter Kriss จาก Medallia ซึ่งพิมพ์บทความ

เรื่องหนึ่งลงใน The Harvard Business Review ชื่อ The Value of 

Customer Experience Quantified โดย Peter อธิบายว่า งานวิจัย

ของเขาทำา เพื่ อ วัดคุณค่าของการให้ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า 

เปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่ไม่ดีในธุรกิจประเภทต่างๆ  ผมโชคดี

ที ่ได้มีโอกาสพูดกับ Peter และสัมภาษณ์เกี ่ยวกับงานวิจัยของเขา 

นี่คือเรื่องเด่นๆ ที่เขาบอกผม

 • งานวิจัยของเขาเปรียบเทียบระหว่างสองบริษัทที่มีความ

แตกต่างกันอย่างมาก แต่ละบริษัทมีลูกค้ากว่าครึ่งล้าน บริษัทหนึ่งเป็น

รูปแบบธุรกิจการทำาธุรกรรม  อีกบริษัทเป็นรูปแบบธุรกิจแบบการบอกรับ

เป็นสมาชิก 



 • เขาดูที ่ลูกค้าของบริษัทว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเท่าใด

ถ้าลู กค้ าต้ อ งการมีประสบการณ์ที่ ดี เป รียบ เที ยบกับลู ก ค้ าที่ มี

ประสบการณ์ไม่ดี

 • สิ่งที ่เขาพบจากการวิจัย คือ ในกรณีของรูปแบบธุรกิจ

การทำาธุรกรรม การใช้จ่ายของลูกค้าอยู่ที ่ 140% สูงขึ้นในปีถัดไป 

หลังจากมีการให้ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีกับไม่ดี

 • ในกรณีของธุรกิจแบบการบอกรับเป็นสมาชิก การรักษา

ลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก 43% เป็น 74% หลังจากลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี

และไม่ดี

 ดังนั้น เมื่อแสดงความสำาคัญของประสบการณ์ลูกค้า และ

ตัวอย่างธุรกิจแล้ว สิ่งเดียวที่ต้องทำาเวลานี้ คือ การเริ่มต้นของการ 

ให้ประสบการณ์ลูกค้าที่ดี

 มีหนังสือที่ เกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้าและบริการลูกค้า

อยู่เป็นจำานวนมากที่สามารถช่วยได้ และมีอยู่หลายเล่มที่เป็นหนังสือที่ดี 

แต่ตามความเห็นของผม มีอยู่หลายเล่มที่ให้ข้อมูลผิด และให้ข้อเสนอ

ทุกชนิดของ “คำาตอบ” อย่างเช่น ถ้าคุณทำาตามวิธีเรา คุณจะได้รับ

ความสำาเร็จอย่างแน่นอน



ปัญหาคือ ผมไม่เชื่อว่ามีเพียงหนึ่งคำาตอบเท่านั้น จะมีอะไรเป็นสิ่งที่

ถูกต้องสำาหรับธุรกิจของคุณ สำาหรับลูกค้าของคุณ และปัญหาต่างๆ 

ที่คุณเผชิญอยู่

แล้วหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณอย่างไร

 เพราะฉะนั้น หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งที่จะเสนอมุมมองที่ปฏิบัติได้  

เคล็ดลับและกลยุท ธ์ระดับโลกสำาห รับให้ประสบการณ์ลูกค้ าที่

แตกต่างออกไป และมีความสม่ำาเสมอ มุมมองทั้ง 68 ข้อ ที่นำาเสนอใน

เล่มนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ปฏิบัติได้ง่าย และนำามาจากการวิจัย จาก

ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์กว่า 150 ครั้ง ที่ผมได้ทำามาในระยะเวลา 

4-5 ปีที่ผ่านมา กับบรรดานักเขียน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

บริการลูกค้า/ประสบการณ์ลูกค้า และผู้ปฏิบัติการชั้นนำาทั้งหลาย

 อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า มุมมองและกลยุทธ์จะ

สมบูรณ์ครบถ้วนหรือจะนำาไปใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท แต่คุณต้องเลือก 

สิ่งที่คุณชอบ และดำาเนินการดูว่าวิธีไหนจะดีที่สุดสำาหรับธุรกิจของคุณ 

 มุมมองต่างๆ จัดเข้าอยู่ในแต่ละหมวดต่างๆ ตามวงจรชีวิต

ของลูกค้า และแก้ไขปัญหาภายในและความท้าทายที่ธุรกิจจำานวนมาก

ต้องเผชิญ หากต้องการให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า



การดึงดูดความสนใจ การผูกพัน

การบริการการอ้างอิงถึง

การสื่อสาร

การเป็นผู้นำา

การรักษาไว้

การให้

กำาลังใจ



ในขณะที่มุมมองถูกกำาหนดให้เป็นเร่ืองเฉพาะแต่ละเร่ืองในแต่ละหมวด 

ผมพยายามจะวางมุมมองให้เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับวงจรชีวิตของ

ลูกค้า และให้มุมมองเหล่านี้เป็นพื้นฐานให้กันและกันตั้งแต่เริ่มแรกจนถึง

บทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้

 นอกจากนี้ มุมมองแต่ละเรื่องจะประกอบด้วย:

1. แนวคิด ซึ่งจะวางโครงเรื่อง และหากรณีศึกษาให้ตรงกัน

2. การปฏิบัติ จะมีกรณีศึกษาหรือการสัมภาษณ์เพื่อให้เห็นมุมมอง

   ที่ชัดเจน และนำามาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร

3. ใช้อย่างไร  ให้คำาแนะนำาว่าจะไปทางไหนต่อ และใช้มุมมองนั้นๆ 

   ทำาอะไรได้บ้าง

 สุดท้ายนี้ หนังสือเล่มนี้พูดไม่มากเกี่ยวกับช่องทาง เทคโนโลยี 

ระบบ กระบวนการ และหลายสิ่งที ่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

ซึ่งจะพูดถึงความสัมพันธ์กับคนมากกว่า สำาหรับคนในที่นี้หมายถึงลูกค้า

และคนที่ทำางานอยู่ในองค์กรของคุณ

ขอให้สนุกครับ



ตอนที่ 1

เริ่มจาก
มุมมองลูกค้า
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หมวดที่  1    ก�รดึงดูดคว�มสนใจ

แนวคิด  การดึงดูดความสนใจลูกค้ารายใหม่ 
  เป็นสิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดของธุรกิจ 
  และยิ่งลูกค้ามีทางให้เลือกเยอะ
  ก็จะทำาให้เรื่องนี้ยากขึ้นเรื่อยๆ

 การโฆษณาและการตลาดแบบเดิมๆ มุ่งที่จะใช้วิธีการเผยแพร่ 

วิธีการยกระดับความรู้และดึงดูดความสนใจ ซึ่งก็คือการคุยกับลูกค้า 

แต่มาตอนนี้สิ่งนี้ไม่พอเสียแล้ว เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เชื่อสิ่งที่ธุรกิจ

หลายแห่งพูดเกี่ยวกับตัวเองอีกต่อไป ผลก็คือ ลูกค้ากำาลังค้นหาข้อมูล

ทางออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้น ไว้ประกอบการตัดสินใจการซื้อ 

และยิ่งมองเห็นมากขึ้นว่ากำาลังทำาธุรกิจกับใคร และพวกเขาต้องการอะไร

 ดังนั้น แค่ทำาโฆษณาใหม่ๆ เจ๋งๆ จึงไม่เพียงพอ และการทุ่ม

งบทำาโฆษณาเยอะๆ ก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จ แต่บริษัทที่ดีที่สุด

จะเข้าใจว่า...การดึงดูดความสนใจจากลูกค้าจะต้องสร้างความเช่ือใจให้

ลูกค้า และจะต้องเป็นบริษัทที่ลูกค้าสามารถเชื่อได้ว่าจะคอยช่วยเหลือ

พวกเขา และเป็นบริษัทที่ลูกค้าต้องการติดต่อด้วย

 ในตอนน้ี จะพูดถึงมุมมอง กรณีศึกษา การสัมภาษณ ์

และเคล็ดลับเ ก่ียวกับความสามารถของบริษัทที่ดึ งความสนใจ

จากลูกค้าใหม่ในโลกสมัยใหม่ รวมถึงเรื่องอื่นๆ เช่น รู้ว่าลูกค้าของคุณ

เริ ่มการเดินทางที ่ไหน  ทำาไมถึงเป็นเรื ่องจำาเป็นสำาหรับบริษัทที ่จะ

ต้องสร้างความเชื่อใจในระยะห่าง การซื้อเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และ

บริษัทจะต้องตอบสนองอย่างไรกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า
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มุมมอง 1  อยู่ที่จุดเริ่มต้นการเดินทางของลูกค้า

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องการดึงดูดความสนใจจากลูกค้า
  ตั้งแต่เริ่มแรกของกระบวนการซื้อ

 ก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ต เวลาเราต้องการซื้ออะไรใหม่ๆ เราจะ

มองหาในแค็ตตาล็อก ถามจากเพื่อนและครอบครัว ไปที่งานแสดงสินค้า 

หรือไม่ก็เข้าเมืองที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนั้น สำาหรับผมคือ เมืองเอดินเบิร์ก 

(Edinburgh) เพราะผมอยู่ทางตอนใต้ของสกอตแลนด์ เมื่อผมยังเด็ก 

การทำาอย่างนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ หรือไม่ก็เดินไปตามถนนคุยกับเจ้าของ

ร้านขายของทั่วไป ซึ่งในสมัยนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่อง

 น่ีคือจุดเ ร่ิมต้นของกระบวนการซื้ อของเราในสมัยก่อน

ปัจจุบัน วิธีการซื้อของเราแตกต่างออกไป 

 สำาหรับหลายๆ คนแล้ว สิ่งแรกที่ทำาคือ เข้ากูเกิล (Google) 

บิง (Bing) ยาฮู (Yahoo) หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการมาก

ขึ้น ว่าสิ่งนั้นมีหรือไม่ ใครเป็นผู้ผลิต คนอื่นคิดอย่างไร และมีทางเลือก

อื่นๆ อีกหรือไม่

 อาจจะรู้สึกว่า วิธีการซื้อของเราโดยพื้นฐานได้เปลี่ยนแปลงไป

แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เปลี่ยน จริงอยู่ สมัยนี้เราสามารถหาข้อมูลได้

มากขึ้นเพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัส แต่เรายังคงค้นหาข้อมูล ยังคงพูดคุย

กับคนอื่นเพื่อหาข้อมูลเพิ่ม ยังคงหาตัวชี้เพื่อดูว่าเราจะไว้ใจใครได้ หาคน

ที่คุยด้วยได้ หาสิ่งที่เราต้องการได้ที่ไหน และอื่นๆ
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 ทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ แต่ผม

ก็ยังประหลาดใจที่ธุรกิจหลายแห่งยังคงคิดว่า การเดินทางของลูกค้า

เร่ิมข้ึน เมื่อลูกค้าก้าวเข้ามาในสำานักงานหรือในร้านของพวกตน หรือ

เมื่อมีการพบกันครั้งแรก ธุรกิจที่ยังคิดแบบนี้กำาลังพลาดโอกาสอย่างสูง 

ที่จะเชื่อมต่อกับลูกค้าที่กำาลังจะเริ่มการซื้อ

ก�รปฏิบัติ
 สำาหรับตัวอย่างหน่ึงของธุรกิจที่ผ่านการเปล่ียนแปลงอย่าง

มากเมื่อเร็วๆ นี้นั้น ลองมาดูอุตสาหกรรมรถยนต์ ตามรายงานของ 

McKinsey แสดงว่า

 • เมื่อก่อน จำานวนโดยเฉลี่ยของผู้ค้า (ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ หรือ

รถที่ใช้แล้ว) ที่ลูกค้าจะไปที่สำานักงานก่อนจะซื้อ อยู่ที่ประมาณ 5 แห่ง 

ปัจจุบัน จำานวนนี้ตกลงไปเหลือเพียงแห่งเดียวในบางพื้นที่ เพราะมีลูกค้า

จำานวนมากขึ้นที่ค้นหาข้อมูลออนไลน์ (กว่า 80% ของลูกค้าที่ต้องการ

รถใหม่ และเกือบ 100% ของลูกค้าที่ต้องการรถใช้แล้ว) และลูกค้าตัดสิน

ใจว่าต้องการรถประเภทไหนก่อนที่จะไปพบผู้ค้า

 • ในขณะที่ลูกค้าเกือบ 90% พูดว่า พวกเขาจะดูข้อมูลจาก

เว็บไซต์ของผู้ค้า หรือของผู้ผลิตรถยนต์ตั้งแต่แรกที่คิดจะซื้อและตัดสินใจ 

นอกจากนี้ลูกค้าจะหาข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของผู้ผลิต

และดีลเลอร์ โซเชียลมีเดีย บล็อก ฟอร์รัม เพื่อรวบรวมข้อมูลและเปรียบ

เทียบข้อเสนอของแต่ละที่
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 ดังนั้น ผู้ขายรถยนต์จึงไม่สามารถพึ่งแต่วิธีโฆษณาแบบเดิมๆ 

มาเสนอขาย เพื่อต้องการโอกาสในการอยู่รอดและการเติบโตของตนเอง

ได้

 ถ้าต้องการความเจริญรุ่งเรืองต่อไป จำาเป็นต้องเข้าใจว่า

การเดินทางของลูกค้าเริ่มก่อนที่จะมาถึงโชว์รูม เพราะฉะนั้นต้องมีคำา

ตอบให้ลูกค้าทางเว็บไซต์ บล็อก และโซเชียลมีเดีย ต้องหยุด “การขาย” 

แล้วเริ่มช่วยเหลือเพื่อบริการลูกค้า ควรรู้ว่าสิ่งที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งที่

เขาสามารถทำาได้ คือ แสดงข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะของลูกค้า

คนก่อนๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารายใหม่ 

เพราะลูกค้าคาดหวังว่า ประสบการณ์การขายปลีกจะต้องราบรื่นผ่านทาง

ช่องทางต่างๆ – โทรศัพท์มือถือ ออนไลน์ และในร้าน

ใช้อย่�งไร
 ลูกค้าจำานวนมากกำาลังเริ่มกระบวนการซื้อเร็วขึ้น และกำาลัง 

หาข้อมูลการซื้อทางออนไลน์ บริษัทต้องตระหนักในเรื ่องนี้ และ

วางแผนว่ าจะ ช่วยลูกค้ ากลุ่ ม เป้ าหมาย น้ีตั้ งแต่ แรกได้อย่ าง ไร

เร่ิมต้นเตรียมการเร่ืองน้ีด้วยการถามคำาถามต่อไปน้ีกับตัวคุณเอง

 • ลูกค้าของคุณเริ่มต้นที่ไหน?

 • คุณอยู่กับลูกค้าที่จุดเริ่มต้นหรือไม่?

 • ลูกค้าต้องการรู้อะไรบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อ 

ลูกค้ากลัวอะไร กังวลเรื่องอะไร และอื่นๆ?
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 • ความถนัดหรือความชำานาญเป็นพิเศษของคุณคืออะไร? 

คุณต้องการเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถูกที่สุด ที่ไว้ใจได้มากที่สุด รักษาสิ่งแวดล้อม

ที่สุด มีจริยธรรมที่สุด เป็นที่สุดในทุกเรื่องหรือไม่? คุณสามารถเป็น

บุคคลนั้นได้หรือไม่? และไม่ใช่เพียงแต่พูดว่าเป็นที่สุดของทุกๆ สิ่ง 

แต่คุณต้องพิสูจน์ให้เห็น

 • สามารถนำาโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก เพจ บล็อก ทวิตเตอร์ 

กลุ่มลิงค์อิน อินสตาแกรม พินเทอเรส มาช่วยได้หรือไม่?

 ตอบคำาถามเหล่านี้ จะให้เบาะแสบางอย่างแก่คุณว่า คุณต้องทำา

อะไรเมื่อพบลูกค้า หรืออย่างน้อยที่สุดอยู่ใกล้ลูกค้าเมื่อลูกค้าเริ่มมาติดต่อ

 อย่างไรก็ตาม อย่าหยุดเพียงเท่านี้ ทันทีที่คุณคิดออกว่าจะ

ต้องทำาอะไร เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้อยู่กับลูกค้าเมื่อการซื้อเริ่มขึ้น ขอให้

ทำาต่อไป และวางแผนส่วนที่เหลือในการติดต่อกับลูกค้า คุณสามารถใช้

แผนผังการเดินทางของลูกค้าต่อไปนี้ประกอบการวางแผนของคุณ
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ภาพ 1.1 แผนผังการเดินทางของลูกค้า

 เคร่ืองมือนี ้ช่วยกำาหนดความจำาเป็นหลัก ความชอบ และ

ไม่ชอบ ประสบการณ์ปัจจุบันช่วยในการวางแผนประสบการณ์ที่ดีที่สุด

 หม�ยเหตุ : แผนที่นี้  จะง่ายหรือยากก็ได้
 • หนึ่งเดียวสำาหรับทุกคนหรือสำาหรับลูกค้าแต่ละคน

 • ง่าย หรือมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน

 • ทางเลือกที่สลับซับซ้อน เช่น ช่องทางที่แตกต่าง

  รวบรวมทีม                     รูปแบบการเดินทาง

  จุดสำาคัญคือ จุดที่เราจะชนะใจ

  หรือทำาให้พนักงานผิดหวัง

  วางแผนการกระทำาที่สำาคัญต่อ 

  คนในแต่ละขั้นที่ให้ประสบการณ์

  ที่ดี

  วางขั้นตอนวงจร 

  ประมาณ 3-4 ขั้น

  เรื่องที่ควรทำาก่อน

จุดสำาคัญ

ประสบการณ์

ในแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนการเดินทาง

เรื่องสำาคัญ

ที่เกิดขึ้น/โอกาส
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มุมมอง 2  อย่ารบกวนลูกค้า

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อการประหยัดเงิน และหยุดสร้าง
  ความรำาคาญแก่ลูกค้า

 จากที่ประชุมการตลาดเมื่อไม่นานมานี้ ผมได้เห็นสถิติบางตัว

ที่อ้างว่า

 • คน 80% มองข้ามโฆษณาทางโทรทัศน์

 • จดหมายทางตรงจำานวน 40% ไม่เคยถูกเปิดออกมาดูเลย

 • คน 91% ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกอีเมล์การตลาด

 • กว่า 200 ล้านคนจากทั่วโลกอยู่ในรายการ “อย่าโทรมา”

 สถิติข้างต้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยในปี 2015  

ของ Aimia Institute ซึ่งพบว่า

 • 20% ของลูกค้าอังกฤษกล่าวว่า พวกเขารู้สึกว่ากำาลังรับ

อีเมล์การตลาดมากเกินไป

 • 69% ของลูกค้าอังกฤษได้ปิดบัญชีลูกค้า อันเป็นผลมาจาก 

การรณรงค์ด้านการตลาดที่วางแผนไม่ดี

 ไม่เพียงแต่ลูกค้าในอังกฤษเท่านั้นที่มีปัญหา ในปี 2015 

การวิจัยโดย Marketo บริษัทการตลาดซอฟต์แวร์ ได้พบว่า 63% 

ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรเลีย 

ต่างแสดงความรำาคาญและรู้สึกอึดอัดกับแบรนด์ที่เฝ้าส่งข่าวสารโฆษณา

มาซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า
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 สิง่ทีก่ารวจิยัพบ คอื เปน็การแนะนำาว่าลกูคา้ไมช่อบใหถ้กูรบกวน 

ลูกค้าให้คุณค่ากับเวลาของตนมากกว่าจะฟังข่าวสารการตลาดของธุรกิจ

ก�รปฏิบัติ
 แต่ละวัน เราเห็นโฆษณามากมาย  และเราจำาได้แค่ไหนกัน?

คุณได้รับเมล์ขยะทางไปรษณีย์จำานวนเท่าไร? และคุณเคยเจอสถานการณ์

ที่จดหมายหนึ่งฉบับสูญหาย หรือถูกทิ้งไปกับเมล์ขยะบ้างไหม?

 คุณได้รับอีเมล์จากบริษัทที่คุณไม่เคยทำาธุรกิจด้วยไหม? และ

เมื่อไม่นานมาน้ีคุณได้รับโทรศัพท์ขายสินค้าจากใครคนหน่ึงที่พยายาม

ขายของให้คุณ และคนคนนั้นพยายามยัดเยียดขายโดยไม่แม้แต่จะถาม

ว่าคุณสะดวกจะพูดหรือไม่? คุณเคยรับโทรศัพท์อัตโนมัติที่พยายาม

ขายของให้คุณหรือไม่?

 คุณเคยทำาธุรกิจกับบริษัทเพียงเพื่อให้คุณมีช่ืออยู่ในรายช่ือ

การตลาดของบริษัท และบริษัทนั้นก็พยายามยัดเยียด โหมกระหน่ำา

ข้อเสนอทางการตลาดและข้อมูลใหม่ให้คุณหรือไม่?

 สิ่งเหล่านี้คือการรบกวน และเกือบทั้งหมดไม่มีประสิทธิภาพ 

สิ่งที่เลวร้ายที่สุด คือ หลายบริษัทไม่สนใจสัญญาณเหล่านี้ และเสีย

ทรัพยากรไปกับการรณรงค์และกลวิธีการตลาดที่ไม่ได้ผล
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 Gary Vaynerchuk คือโซเชียลมีเดียและผู้ประกอบการไวน์

ท่ีประสบความสำาเร็จ และเป็นนักพูดท่ีให้ความบันเทิง เป็นนักเขียนขายดี 

ได้สรุปสถานการณ์ไว้อย่างดีมาก พร้อมกับให้ทางเลือก ว่า

 • แทนที่จะใช้เงิน 3 ล้านดอลลาร์ไปกับการโฆษณาซูเปอร์โบลว์ 

ทำาไมไม่จ้างคน 60 คน ด้วยค่าแรง 50,000 ดอลลาร์ต่อปี เพื่อให้

การบริการที่ดีกว่าทางทวิตเตอร์ หรือโซเชียลมีเดียทางอื่นๆ หรือจ้าง

เอเยนต์มาให้การบริการที่ดีกว่าแทน และ

 • องค์กรส่วนใหญ่กำาลังใช้เงิน 20-30% ไปกับสิ่งที่ไม่มีผลอะไร

กลับมา

ใช้อย่�งไร
 บริษัทต่างๆ ยังคงยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นกับวิธีการตลาด

แบบเดิม เพื่อสร้างความรับรู้และดึงดูดความสนใจจากลูกค้า ทั้งที่การวิจัย

ก็แสดงว่าลูกค้ามักคิดว่าวิธีนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ถ้าลูกค้าของคุณ

ไม่สนใจวิธีการตลาดของคุณ และคุณไม่ได้รับการตอบรับ ก็ขอให้คุณ

ทบทวนวิธีการตลาดของคุณใหม่
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 เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น คุณควรจะถามอย่างจริงจังกับตัวคุณเอง 

ดังนี้

 • การตลาดของคุณมีเป้าหมายที่ถูกคนหรือไม่?

 • คุณเพียงแค่พยายามจะขายอะไรสักอย่างให้พวกเขาหรือไม่?

 • คุณกำาลังรบกวนลูกค้ามากขึ้นเพื่อประโยชน์ของคุณมากกว่า

ประโยชน์ของลูกค้าหรือไม่?

 • ลองนึกภาพดูว่า มีอะไรอีกที่คุณสามารถทำาหรือลงทุนได้ 

ถ้าคุณหยุดใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่ออกผล?

 • มีอะไรที่คุณสามารถทำาได้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของคุณแทนที่

จะรบกวนพวกเขา?

 การถามคำาถามเหล่านี้ จะช่วยชี้ทางให้คุณว่า คุณสามารถ

ประหยัดเงินตรงไหนได้ และคุณสามารถหยุดสร้างความรำาคาญแก่ลูกค้า

ที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ได้อย่างไร
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มุมมอง 3  พัฒนาความไว้ใจ 

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าจะทำาอย่างไร
  ให้ลูกค้าของคุณรู้จักคุณได้มากขี้น

 บริษัทจำานวนมากทั้งเล็กและใหญ่ ติดอยู่กับความคิดที่ว่า

พวกเขาสามารถสร้างความไว้ใจกับลูกค้าได้เมื่อมีการติดต่อกัน หรือ

เมื่อลูกค้าเดินผ่านประตูมา หรือเมื่อส่งอีเมล์ถึงลูกค้า หรือเมื่อโทรศัพท์

คุยกัน

 อย่างไรก็ตาม การวิจัยโดย Google and the Corporate 

Executive Board (CEB) แสดงว่า ลูกค้าทางธุรกิจบอกว่าก่อนที่จะติดต่อ

กับบริษัท พวกเขาใช้เวลาเกือบ 60% ในการศึกษาวิธีการ-ซื้อโดยไม่คำานึง

ถึงว่าสิ่งที่พวกเขาตรวจสอบมีมูลค่าเท่าไร ลักษณะนี้มีแนวโน้มจะเกิดกับ

การซื้อของผู้บริโภค

 บริษัทและแบรนด์ที่ประสบความสำาเร็จ ต่างตระหนักในเรื่องนี้ 

และ gear เว็บไซต์ บล็อก กิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย หลักประกันด้าน

การตลาดดิจิตอล และแคมเปญเพื่อให้ลูกค้ารู้จักพวกเขา บริษัทเหล่านี้

จะให้ลูกค้ารู้สึกสบายไปกับพวกเขาก่อนที่ลูกค้าจะเดินเข้าร้าน คลิกซื้อ 

โทรศัพท์หรืออีเมล์ เป็นบางอย่างที่รู ้ว่าเป็นการตลาดแบบที่นำาเสนอ

เนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายเลือกดูได้ (content marketing) หรือ 

การตลาดแบบดึงลูกค้าให้เข้ามาหา (inbound  marketing)
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ก�รปฏิบัติ
 บริษัทหนึ่งที่ทำาเรื่องนี้ดีมาก และช่วยเหลือบริษัทอื่นๆ ให้

ส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดแบบดึงลูกค้าด้วยรูปแบบของซอฟต์แวร์ บริษัท

นั้นคือ Hubspot เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ของสหรัฐอเมริกาที่เติบโตอย่าง

รวดเร็วและประสบความสำาเร็จ

 บริษัทนี้เชื่อว่า เพราะพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลง เรากำาลัง

มุ่งไปสู่การตลาดแบบดึงลูกค้าให้เข้ามาหา และการตลาดที่นำาเสนอ

เนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายเลือกดูได้ ที่อาจจะชดเชยได้ถึง 80% ของการ

ตลาดทั้งหมดในอนาคต

 ระหว่างการสัมภาษณ์ บริษัทยังเชื่อด้วยว่า

 • ธุรกิจทุกอย่างต้องตระหนักว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเป็นผู้ควบคุม 

เพราะเขามีอำานาจที่จะมองข้ามโฆษณาและคัดกรองเมล์ขยะออกไปได้

 • ดังนั้นธุรกิจจำาเป็นต้องทำา inbound & content marketing 

ของตน

 • อย่างที่ทำากันมา ธุรกิจส่วนใหญ่จะมี inbound marketing 

10% และการตลาดแบบเดิมๆ 90%

 • ความพยายามสร้างโอกาสและการใช้จ่ายของ Hubspot อยู่ท่ี

inbound  marketing 75% และอีก 25% เป็นการตลาดแบบเดิม

อย่างไรก็ตาม บริษัทคิดว่า ส่วนแบ่ง 80:20 บางทีอาจจะเป็นสัดส่วนท่ีถูกต้อง
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 • Hubspot เสียค่าใช้จ่ายสำาหรับ inbound marketing  

เท่ากับครึ่งหนึ่งของการตลาดแบบเดิม และในตอนท้ายก็ได้ลูกค้าที่

อัตรา 3 เท่าของบริษัทอื่นๆ

ใช้อย่�งไร
 ความไว้ใจต้องหามาเอง ไม่ใช่ให้กันมา เรื่องนี้เป็นจริงมาตลอด 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความไว้ใจของลูกค้ากลายมาเป็นสิ่งที่ยากขึ้น 

ดูจากลูกค้าจำานวนมากตัดสินใจเร่ืองซื้อก่อนจะติดต่อบริษัทด้วยซ้ำา 

บริษัทจำาเป็นต้องตอบสนองและใช้เครื่องมือ เช่น การตลาดแบบ content 

& inbound เพื่อช่วยสร้างและพัฒนาความไว้ใจจากระยะห่าง

 เพื่อเริ่มต้นสร้างความไว้ใจจากระยะห่าง คุณจำาเป็นต้อง

 • คุณต้องเข้าใจบุคลิกการซื้อของคุณเอง หมายความว่า 

เมื่อผลิตเนื้อหา เราต้องแน่ใจว่าสิ่งที ่เราผลิตจะมีเป้าหมายอยู่ที ่คน

ที่คุณต้องการดึงดูดความสนใจและติดต่อ Hubspot เริ ่มการขายที่

คน 2 กลุ่ม และตอนนี้ขายให้กับ 6-7 กลุ่มแล้ว

 •  Inbound marketing  ที่ประสบความสำาเร็จ = content

+ context วงจรชีวิตของลูกค้าของคุณคือ context ของคุณ ความ

พยายามด้าน inbound marketing ของคุณจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ถ้าคุณกำาลังผลิต content ที่ถูกต้องสำาหรับความต้องการของคุณ 

แต่ต้องสัมพันธ์กับวงจรการซื้อของลูกค้า งานที่ลูกค้าต้องการทำาให้

สำาเร็จ หรือ สิ่งที่ลูกค้าต้องตัดสินใจ เช่น คุณจะต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้อง  

กับคนที่ใช่ในเวลาที่ถูก

หม�ยเหตุ :
 อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำาหรับการเริ่ม inbound & content 

marketing คือ ความกลัว กลัวที่จะทำาอะไรใหม่ๆ กลัวที่จะทำาผิด 

ข้ามอุปสรรคนี้ไป และเริ่มต้นทำา คุณจะทำาผิดพลาด แต่คุณจะทำาดีขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไป
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มุมมอง 4  คุณเป็นคนที่น่าสนใจ หรือเป็นคนที่สนใจ? 

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีการสร้างความสัมพันธ์
  ที่ดีขึ้นกับลูกค้า

 เสียงบ่นที่ได้ยินกันบ่อยและชอบพูดกันในหมู่ผู้นำาทางธุรกิจ

และนักการตลาดในทุกวันนี้ คือ การสร้างการรับรู้ ความสนใจและผลของ

ความพยายามด้านการตลาดของพวกเขาเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆ

 

 อย่างไรก็ตาม หนึ่งในปัญหาหลักคือ บริษัทจำานวนมากยังคง

ใช้วิธีการเผยแพร่แบบเดิมๆ ในช่องทางสังคมเพื่อดึงดูดความสนใจจาก

ลูกค้ารายใหม่ๆ และเพื่อสร้างความรับรู้ นี่คือปัญหา

 ธุรกิจจำานวนมากยังคงคุยกับลูกค้าเพื่อที่จะทำาตัวเองให้น่าสนใจ

ในสายตาของลูกค้า แต่คนเราก็มีขีดจำากัดในการคุยด้วย

 เรากำาลังเคลื่อนไปสู่สภาพแวดล้อมที่ความสัมพันธ์    (และความ

สัมพันธ์สองทางมีประสิทธิภาพ) จะขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจใน

อนาคต สิ่งนี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เป็นวิธีการพื้นฐานของการทำาธุรกิจ 

ที่คุณสามารถทำาให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีข้ึน

กับผู้คนรอบข้าง
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 ความคิดนี้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจ  ในปี 1936  ใน

หนังสือเรื่อง How to win friends and influence people เขียนโดย 

Dale Carnegie เขากล่าวไว้ว่า

 คุณสามารถผูกมิตรได้มากขึ้นในเวลา 2 เดือนด้วยการให้ความ

สนใจผู้อื่น เทียบกับเวลา 2 ปี ที่คุณพยายามจะให้ผู้อื่นสนใจในตัวคุณ

ก�รปฏิบัติ
 แต่ในความเป็นจริง ธุรกิจต้องรักษาความสมดุล  ให้พิจารณา

สองสถานการณ์ต่อไปนี้

 1. นึกภาพตัวคุณอยู่ในงานปาร์ตี้หรืองานสังคมที่คุณได้พบ

ผู้คน ทุกคนจะเอาแต่คุยเรื่องของตัวเอง จนถึงจุดหนึ่งโดยธรรมชาติ

คุณจะรู้สึกเบื่อเพราะสิ่งที่พวกนั้นทำาคือคุยแต่เรื่องของตัวเอง ถูกไหม?

 2.  ที่งานปาร์ตี ้เดียวกัน คุณได้พบกับคนบางคนที่ถาม

เกี่ยวกับตัวคุณ คุณอาจมีปฏิกิริยาได้สองอย่าง ขึ้นอยู่กับสภาพทางจิตใจ

ทางอารมณ์ของคุณในเวลานั้น คุณออกมาจากการสนทนานั้นด้วย

ความรู้สึกว่าคนนั้นเป็นเพื่อนที่ดี และเป็นผู้รับฟังที่ดี หรือคุณจะออกมา

ด้วยความรู้สึกว่า ถามไม่รู้จบ คล้ายกับซอกแซก 

 นี่เป็นตัวอย่างสองแบบที่ต่างกัน แต่ทำาให้มองเห็นความสัมพันธ์

ที่ดีที่สุด แข็งแรงที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในชีวิตส่วนตัวหรือในธุรกิจก็ตาม
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 นอกเหนือจากความไว้ใจและความนับถือ ความสัมพันธ์

ต้องสร้างบนพื้นฐาน 2 ข้อ คือ

 • ให้ความสนใจ และ

 • ทำาให้น่าสนใจ

 ที่ผมหมายถึง คือ คุณอาจจะเป็นคนน่าสนใจ หรือแสดง

ความสนใจในใครบางคนหรือบางอย่าง เพื่อจะได้เริ่มการสนทนา แต่คือ

การกระทำาที่แสดงความสนใจอย่างต่อเน่ืองในลูกค้าของคุณหรือผู้อื่น

ท่ีมีความสำาคัญพอๆ กัน และแสดงความรับผิดชอบเพ่ือรักษาความสัมพันธ์

ใช้อย่�งไร
 ท้ังท่ีมีข้อมูลมากมายบอกว่าวิธีการตลาดแบบเดิมไม่ได้มี

ประสิทธิภาพดีที่สุดอย่างที่เคยเป็น หรืออย่างเลวที่สุด ไม่ได้ผลเลย 

แต่หลายบริษัท ยังคงดึงดันคุยกับลูกค้า อย่างไรก็ดี เพื่อความสัมพันธ์

ที่ยั่งยืนกับลูกค้าของคุณ จึงต้องมีวิธีการที่แตกต่างออกไปและเป็นวิธีการ

ที่น่าสนใจ

 ดูว่าคุณจะทำาอย่างไรกับการตลาดของคุณ และถ้าคุณพลาด

โอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าของคุณ ขอให้ถามคำาถาม

ต่อไปนี้

 • ในการผสมผสานการตลาดของเรามีอะไร และมีอยู่เท่าไร

ที่คุณพยายามทำาให้เป็นที่น่าสนใจ เพื่อดึงความสนใจจากผู้อื่น และ

เพื่อทำาให้ผู้อื่นสนใจในตัวเรา?



42 68 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

 • ในการผสมผสานการตลาดของเรามีอะไรและมีอยู่เท่าไร

ท่ีเน้นเร่ืองความสนใจของลูกค้า ท่ีเราสนใจในตัวลูกค้า เช่ือมโยงกับลูกค้า

และช่วยเหลือลูกค้า?

 • อะไรคือความสมดุลระหว่างสองเรื่องนี้?

 การถามคำาถามเหล่านี้จะให้เบาะแสกับคุณว่า ช่องว่างระหว่าง

ความน่าสนใจกับความสนใจของคุณอยู่ตรงไหน นอกจากนี้ การใช้

คำาตอบจากคำาถามเหล่านี้มาวางแผนและพัฒนาแผนการไปสู่สถานะ

ความเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด และความสัมพันธ์ที่มีความสมดุลมากขึ้น

ภาพที่ 4.1     น่าสนใจ  และ สนใจ

ผู้มีชื่อเสียง

ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ

เรียกร้องความสนใจ

สับสน

ฝ่ายการตลาด

พยายามทำาอะไร?

ไม่สนใจ                    สนใจ

      

        สนใจ

น่า
สน

ใจ

ไม
่น่า

สน
ใจ

 
  
  
  
  
  
  
น่า

สน
ใจ

เพื่อนสนิท

ความสัมพันธ์ที่สมดุล

นักบวช

คุณหาทางที่จะประสบ

ความสำาเร็จได้้ด้วยตัวเอง
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มุมมอง 5  ความไว้ใจผลักดันให้มีการซื้อขาย

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าจะสร้างความไว้ใจ
  ให้อยู่ในใจของลูกค้าของคุณ

 หลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นบริษัทใหญ่ๆ หลายบริษัทล้มละลาย

จากการจัดการที่ผิด การขายที่ผิด และสิ่งอื่นๆ ที่ลบความไว้ใจของเรา

ในธุรกิจที่อยู่รอบตัวเรา

 ในความเป็นจริง Edelman Trust Barometer ได้ติดตามเรื่อง

ความไว้ใจในธุรกิจ รัฐบาลและสื่อ และองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ มาเป็นเวลา 

15 ปีที่ผ่านมา ได้เขียนไว้ว่า 

 • ไม่ถึง 20% ของพวกเรา เชื่อในสิ่งที่บริษัทพูดเกี่ยวกับการ

ตลาดและการโฆษณาของบริษัท

 • นักวิชาการ อุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของ

บริษัท และเพื่อนร่วมงานของเรา ถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือเป็น 2 เท่า

ของซีอีโอของบริษัท

 ดังนั้น หนึ่งในความท้าทายสำาหรับธุรกิจในศตวรรษที่ 21 

คือ เราจะพัฒนา รักษา และเสริมสร้างความไว้ใจของลูกค้าได้อย่างไร
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 Martina Rogers และ Don Peppers คุยเรื่องนี้ในหนังสือของ

พวกเขาชื่อ Extreme Trust ว่า การเคลื่อนไหวใหม่กำาลังเกิดขึ้น บริษัท

จะถูกประเมินว่า ปกป้องความไว้ใจที่ได้มาจากลูกค้าของตนในเชิงรุก

ได้อย่างไร 

ก�รปฏิบัติ
 Square Trade เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่กำาลังไปตาม

เส้นทางนี้ บริษัทนี้ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการขยายการ

รับประกันชั้นนำาของโลก ต่อผู้บริโภคอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

แต่ยังพัฒนาระดับความไว้ใจเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมที่แต่เดิมไม่มีใคร

ไว้ใจ และการบริการหรือความโปร่งใสอยู่ในระดับต่ำา

 Steve Abermethy ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งร่วม

ของ Square Trade อธิบายในระหว่างการให้สัมภาษณ์ไว้ว่า

 • อุตสาหกรรมรับประกันถูกมองเสมอว่า เป็นอุตสาหกรรมที่

ไม่มีค่าจริง ที่ขาดการบริการและความโปร่งใส

 • ธุรกิจการรับประกันถูกสร้างขึ้นจากรูปแบบที่ใช้ต้นทุนน้อย

ทำาให้ยากสำาหรับลูกค้าที่ต้องการเรียกร้องเงินคืน     และไม่มีแรงจูงใจ

ให้ลูกค้าพอใจ

 • เพราะฉะนั้น Square Trade จึงให้การบริการที่โปร่งใสและ

ค้นหาได้เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถศึกษาเร่ืองสินค้ารับประกันและดูว่า

คนอื่นๆ พูดอย่างไรบ้างถึงสินค้ารับประกันตัวนั้นๆ 
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 • ทำาให้กระบวนการเรียกร้องเงินคืนของลูกค้าเป็น

ประสบการณ์ที่ดี และไม่ใช่ประสบการณ์ที่ลดต้นทุน

 • จุดประสงค์ของบริษัทคือ สร้างลูกค้าให้อยู่ไปตลอด ไม่ใช่

มาหวังเรื่องทำากำาไรที่จะได้จากการรับประกัน

 • ผลงานและการวิจารณ์จะพูดแทนบริษัท ปัจจุบัน Square

Trade ได้คะแนนเฉลี่ย 4.5 จาก 5 ของ Apple App Store จากการ

วิจารณ์กว่า 35,000 รายของ Amazon 

ใช้อย่�งไร
 ลูกค้ากำาลังดูที่การวิจารณ์และข้อเสนอแนะของลูกค้าอื่นๆ 

มากขึ้นจากเว็บไซต์ของบริษัทหรือของบุคคลที่สาม เพื่อประเมินว่า อยาก

จะทำาธุรกิจกับบริษัทนั้นๆ หรือไม่ บางบริษัทยังคงต่อต้านเรื่องนี้เพราะ

ยังผูกติดกับความคิดที่ว่า อะไรจะเกิดขึ้นหากผลวิจารณ์ออกมาเป็นลบ 

แทนที่จะเน้นกับสิ่งที่เป็นไปตามแผน

 เปรียบเทียบการต่อต้านกับงานวิจัยของชุมชน TrustPilot ซึ่งเปิด

ให้มีการวิจารณ์เชื่อมต่อกับผู้บริโภคออนไลน์ Jan Jensen อดีตหัวหน้า

การตลาด กล่าวว่า งานวิจัยของเขาแสดงให้เห็นว่า การให้ดูคะแนน

ความไว้ใจที่ได้มานั้น ช่วยปรับปรุงการวัดเปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดจากวัตถุประสงค์ อัตราส่วนการเข้าเว็บไซต์
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 ดังนั้น ถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณทำา  เชื่อในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เชื่อในบริการของคุณและต้องการจะแข่งขันในตลาดสินค้าสมัยใหม่ มีอยู่

สองอย่างที่คุณต้องทำาคือ

 1. เริ่มขอข้อเสนอแนะและการวิจารณ์จากลูกค้าของคุณ

 2. แสดงการวิจารณ์ที่คุณได้มาลงในเว็บไซต์ของคุณ 

และช่องโซเชียลอื่นๆ

 ไม่ว่าจะอย่างไร ลูกค้าของคุณจะคุยเรื ่องของคุณ แต่คุณ

สามารถเข้ามาโน้มน้าวชักจูงการสนทนาเหล่านั้น หากคุณรวบรวมผล

การวิจารณ์เหล่านั้นและแสดงออกมา
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มุมมอง 6 มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของลูกค้า

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยคุณสร้างความหมายที่อยู่ในใจ
  ของลูกค้า

 ปัจจุบันนี้ ธุรกิจต่างๆ มีปัญหาเกี่ยวกับการดึงดูดความสนใจ

และรักษาความสนใจของลูกค้าบริษัทที่ประสบความสำาเร็จด้านน้ี

มีแนวโน้มจะเป็นบริษัทที่มีเรื่องราวของแบรนด์ ซึ่งมีความหมายอยู่ในใจ

ของลูกค้า

 Bernadette Jiwa อธิบายเรื ่องนี้ในหนังสือของเธอชื่อ 

The Fortune Cookies Principle ไว้อย่างดีมากว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แต่ละตัว มีสองส่วนอยู่ในตัว คือคุกกี้ ที่เป็นสินค้าและโชคลาภ ที่เราใส่

ลงไปในคุกกี้

 คนไม่ซื้อสิ่งของ แต่จะซื้อสิ่งที่ทำาให้เขารู้สึกอย่างไร 

 ยิ่งไปกว่านี้ ในหนังสือของ Jeremy Waite ในปี 2015 เรื่อง

From Survival to Significance เขาเชื่อว่ามีพื้นที่สำาหรับแบรนด์ที่

กลายมาเป็นเรื่องสำาคัญต่อลูกค้า ต่อตลาดสินค้า ต่อชุมชนและต่อโลก 

Jeremy อ้างถึงคำาพูดของ Simon Sirek นักเขียนขายดี ในหนังสือเรื่อง 

Start with why ว่า...

 เป้�หม�ยของธุรกิจ...ไม่ได้อยู่ที่ก�รข�ยให้ผู้ที่ต้องก�ร      

ในสิ่งที่คุณมี...แต่เป็นก�รทำ�ธุรกิจกับผู้ที่เชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อ
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 ดังนั้น ความสำาคัญไม่ใช่ความสำาคัญต่อทุกคน แต่เป็นความ

สำาคัญต่อคนบางคน

ก�รปฏิบัติ
 ธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จสร้างจุดประสงค์เพื่อลูกค้า โดยสิ่งที่

เขาห่วงใยและทำาให้เป็น ฮีโร่ ในเรื่องของบริษัทได้อย่างมหัศจรรย์

 

ตัวอย่�งที่ดี
 Toms เป็นบริษัทรองเท้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของ

ความคิดแบบง่ายๆ “หนึ่งเพื่อหนึ่ง” บริษัทบริจาครองเท้า 1 คู่ให้กับ

เด็กที่ต้องการ ต่อรองเท้าทุกคู่ที่ขายออกไป ตั้งแต่ปี 2006 ที่ Blake 

Mycostue ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ ้นมา บริษัทได้มอบรองเท้าใหม่ไปแล้ว

กว่า 45 ล้านคู่ ปัจจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิจออกไป และนำารูปแบบนี้

ไปใช้กับแว่นตา

 Patagonia บริษัทเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้กลางแจ้ง เป็นผู้นำา

ด้านการสร้างการบริโภคที่ใส่ใจในหมู่ลูกค้า ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของคุณค่า

และความห่วงใยในสภาพแวดล้อมของบริษัท

 Hut Denim ผู้ผลิตยีนส์ ก่อตั้งขึ้นโดย David Hieatt ได้ลอง

และพยายามฟื้นฟูเสื้อไหมพรมถัก  บริษัทนี้เคยเป็นผู้ผลิตยีนส์ที่ใหญ่ที่สุด

ในประเทศอังกฤษ ผลิตยีนส์ได้ 35,000 ตัวต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 30-40 ปี 

ยีนส์เป็นเครื่องแบบของคนที่มีความสร้างสรรค์ 
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 David ใช้ชีวิตการทำางานกับคนที่สร้างสรรค์ ซึ่งความคิดของ

คนเหล่านี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขา ดังนั้น เขาจึงเริ่มทำาผลิตภัณฑ์ที่

ยิ ่งใหญ่ ในเมืองใหญ่ ที่รู ้ว่าจะทำาผลิตภัณฑ์ที่ยิ ่งใหญ่ ขายให้

คนที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

ใช้อย่�งไร
 ลูกค้ากำาลังเลือกมากขึ้น และผูกพันตัวเองมากขึ้นกับบริษัทที่

ตนรู้สึกพอใจด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณค่าหรือจุดประสงค์ที่แบ่งปันกันได้

สิ่งนี้ไม่ใช่ธุรกิจที่ทำากันตามปกติสำาหรับหลายๆ บริษัท ดังนั้น เพื่อ

เริ ่มสร้างแบรนด์ของคุณเอง หรือของบริษัทคุณ คุณต้องเริ ่มคิดว่า 

จริงๆ แล้วคุณอยู่ในธุรกิจอะไร คุณต้องมีตอนสุดท้ายอยู่ในใจ อย่างไร

ก็ตาม มันไม่ใช่ตอนสุดท้ายของคุณเมื่อคุณคุยเรื่องกำาไรและการขาย

คุณต้องคิดถึงตอนสุดท้ายของลูกค้าของคุณต่างหาก

 ตอบคำาถามต่อไปนี้ จะทำาให้คุณสามารถเริ่มกระบวนการนี้ได้

 • ลูกค้าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

 • ลองเปรียบเทียบดูว่าคุณต้องการให้ลูกค้าของคุณ

รู้สึกอย่างไร

 • บริษัทของคุณยึดมั่นในเรื่องอะไร

 • บริษัทของคุณมีจุดประสงค์อะไร
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 • สิ่งที่คุณยึดมั่น หรือจุดประสงค์ของคุณสร้างความแตกต่าง

อะไรให้กับชีวิตลูกค้าของคุณหรือไม่

 • ลูกค้าของคุณแคร์อะไร

 • คุณจะประสานจุดประสงค์ของคุณกับส่ิงท่ีลูกค้าแคร์ได้อย่างไร
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มุมมอง 7 พฤติกรรมของลูกค้ากำาลังเปลี่ยนแปลง 
  ตรวจสอบข้อสมมติฐานของคุณ

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งข้อสมมติฐานที่ผิด
  เกี่ยวกับลูกค้า

 เมื่อเราเริ่มออกแบบ สร้าง และให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า 

หรืออะไรก็ตามท่ีเก่ียวข้องกัน เรามีแนวโน้มจะสร้างสมมติฐานว่า ทำาเพ่ือใคร 

พวกเขาชอบอะไร พวกเขาชอบอะไรมากกว่า 

 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสมมติฐานของเราถูก

 Alan Alda นักแสดงที่มีชื่อเสียงให้คำาแนะนำาอย่างฉลาดไว้ว่า

 สมมติฐานของคุณคือหน้าต่างที่คุณเปิดไปสู่โลก เช็ดมันบ้าง

เป็นครั้งเป็นคราว ไม่งั้นแสงก็ไม่เข้า

ก�รปฏิบัติ
 ตัวอย่างหน่ึงของสมมติฐานที ่นิยมใช้กัน และคำาอธิบาย

ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
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ข้อสมมติฐ�น : ระยะเวล�คว�มสนใจของเร�สั้นลง

 The US National Center for Biotechnology Information 

รายงานว่า ระยะเวลาความสนใจของเราลดน้อยลงจาก 12 วินาท ี

ในปี 2000 เหลือ 8 วินาที ในปี 2014 

 อย่างไรก็ตาม รายงานอื่นๆ ได้ให้ระยะเฉลี่ยความสนใจของ

ปลาทองอยู่ที่ 9 วินาที

 แต่ถ้าระยะเวลาความสนใจของเราส้ันลง ภาพยนตร์ควรจะสั้นลง

ด้วยไหม

 น่ันคือปัญหาท่ีเราเผชิญ ในความเป็นจริง ส่ิงตรงข้ามคือเร่ืองจริง 

ศตวรรษที่ผ่านมา ภาพยนตร์กลับมีความยาวมากขึ้น ในปี 2014 

ภาพยนตร์ 5 เรื่องที่มีรายได้สูงสุด มีความยาวโดยเฉลี่ย 142 นาที ยาวขึ้น

กว่าภาพยนตร์ที่ทำารายได้สูงสุด 118 นาที ในปี  1992

 สิ่งที่ดูเหมือนว่ากำาลังเกิดขึ้น คือ ถึงแม้จะรู้สึกว่าระยะเวลา

ความสนใจจะสั้นลง  แต่ในความเป็นจริง เราก็ยังเมินสิ่งที่เราไม่สนใจ

หรือไม่ทำาให้เราสนใจ ไม่มีคุณค่า ไม่ช่วยเหลือ หรือไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง

กับเรา
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ใช้อย่�งไร
 พฤติกรรมของลูกค้ากำาลังเปลี่ยนแปลง และข้อสมมติฐานเก่า

เกี่ยวกับการจับกลุ่มประชากรที่ชอบทำาหรือไม่ชอบทำามากกว่า กลับไม่ใช่

สิ่งที่สมเหตุสมผลอย่างที่เคยเป็นมา ดังนั้น บริษัทจะต้องระมัดระวังใน

การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับลูกค้า

 เร่ืองนี้มีผลต่อการออกแบบและการให้ประสบการณ์ของลูกค้า

ที่มีต่อบริษัท เพื่อให้คุณเข้าใจว่าควรจะทำาอย่างไร มีสองสามสิ่งที่คุณควร

จะทำาดังนี้

 • ขอให้มีความชัดเจนในสมมติฐานที่คุณทำาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หรือบริการ และตลาดเป้าหมายของคุณ

 • วางสมมติฐานที่ชัดเจนและละเอียด และวางออกมาเป็นข้อๆ

 • แล้วกลับไปตรวจสอบกับสิ่งที่ลูกค้าทำาและคิด 

 คุณอาจประหลาดใจกับสิ่งที่คุณค้นพบก็ได้
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มุมมอง 8 ความเข้าใจในข้อมูลเป็นสิ่งที่ดี 
  แต่การจดจ่อ และการสังเกตจะดีกว่า

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องการรู้จักลูกค้าของคุณให้ดีขึ้น

 ในโลกธุรกิจของสื่อ จะจมอยู่กับเรื่องราวของคำาสัญญา และ

ความเป็นไปได้ของ “ข้อมูล” ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ามีอยู่มากมายที่เรา

สามารถเรียนรู้ได้ ทั้งจากภายในบริษัทของเราเอง และจากโซเชียลมีเดีย

 แต่เราต้องจำาไว้ว่า ข้อมูลก็คือข้อมูลเท่าน้ัน ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่

แค่ไหน และข้อมูลคือการวิเคราะห์บอกแนวโน้มของกลุ่มคนท่ีมีความสนใจ

ร่วมกัน และเหตุการณ์สำาคัญทางสถิติ และเราจะทำาอะไรกับข้อมูลเหล่าน้ัน

 ในขณะท่ีคุณมีความเข้าใจในข้อมูล เก่ียวกับพฤติกรรมของลูกค้า 

สามารถเป็นเรื่องดีได้ บางครั้งคำาตอบก็อยู่ตรงหน้าคุณนั่นแหละ และ

บ่อยครั้งที่คำาตอบก็อยู่ในมือของลูกค้าคุณเอง
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 อย่างที่ Dave Carrol แห่ง United Breaks Guitar Video 

Frame พูดไว้ว่า

 ในฐานข้อมูลของลูกค้าจะเก็บแต่ข้อมูลที่สามารถนำามาใช้ทาง

สถิติได้

 ความเข้าใจในข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเป็นส่ิงท่ีดี แต่การจดจ่อ 

และการสังเกตจะดีกว่า

ก�รปฏิบัติ
 ตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้มาจาก Sir Terry Leahy อดีต CEO ของ 

Tesco เขาได้รับความเช่ือถืออย่างมากจากการพลิกผัน Tesco ซูเปอร์มาร์เก็ต

ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ มาเป็นผู้ค้าปลีกอาหารขนาดใหญ่

เป็นอันดับ 4 ของโลกในเวลาเพียงหนึ่งทศวรรษ ก่อนที่เขาจะก้าวลงจาก

ตำาแหน่งในปี 2010 เขาชอบใช้เวลาคุยกับลูกค้าและคอยสังเกตลูกค้า 

จริงๆ แล้วเขาใช้เวลาถึง 40% คุยกับลูกค้าและอยู่ในร้าน  

 นักวิจารณ์ต้ังข้อสังเกตว่า ผู้สืบทอดตำาแหน่งต่อจากเขา มีความคิด

ที่แตกต่างออกไป ทั้งด้านการเป็นผู้นำา และการบริหาร และนี่ทำาให้ 

Tesco มีปัญหามากมายในปี 2014 และ 2015
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 ลองนึกภาพประเภทมุมมองที่คุณสามารถพัฒนาได้ถ้าคุณ

รับเอาวิธีการของ Leahy มาใช้เป็นประจำา ยิ่งไปกว่านั้น ลองนึกภาพ

ผลกระทบต่อลูกค้าและพนักงานของคุณถ้าคุณหมั่นปรากฏตัว

 Financial Times ได้เขียนรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อ

พนักงาน Tesco เมื่อปี 2010 ไว้ว่า

 จากเวลาที่ Leahy ใช้เวลาอยู่ในหน้างานและฟังลูกค้า เขาได้

ส่งสัญญาณต่อไปยังพนักงานของเขา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน

ว่าเขาเข้าใจงานและห่วงใยในสิ่งที่พวกเขาทำา 

ใช้อย่�งไร
 ในปี 1931 Alfred Korzybski นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญา

ชาวอเมริกันเชื้อสายโปแลนด์ ได้ตั้งข้อสังเกตที่มีชื่อเสียงไว้ว่า “แผนที่

ไม่ใช่อาณาเขต” สิ่งที่เขาหมายถึงคือ บ่อยครั้งที่คนจะสับสนในรูป

แบบของความเป็นจริง กับความเป็นจริงเรื่องนี้ ข้อมูลและมุมมองของ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงตัวแทนของความเป็น

จริง มันอาจจะมีประโยชน์ แต่เราก็ควรระมัดระวังไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้

เท่านั้น เราควรจะแบ่งเวลาให้กับมุมมองของมนุษย์บ้าง ซี่งทำาได้ด้วย

การใช้เวลาให้มากขึ้นในฐานะลูกค้าคนหนึ่งของธุรกิจของคุณเอง ให้เวลา

กับลูกค้าของคุณ และคอยสังเกตลูกค้าของคุณ
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 หากคุณต้องการส่งเสริมมุมมองส่วนตัวของลูกค้าของคุณ 

ก็จัดสรรเวลาทำาสิ่งต่อไปนี้ให้มากขึ้น

 • เป็นลูกค้าของคุณเอง

 • บริการลูกค้าของคุณ

 • พูดคุย ฟัง และเรียนรู้จากพนักงานที่ให้บริการลูกค้าของคุณ

 • เฝ้าดูลูกค้าของคุณในเวลาทำางานของธุรกิจของคุณ

 • มีปฏิสัมพันธ์ และติดต่อกับธุรกิจอื่นๆ ในเวลาทำางาน

 ขอให้ทำา แล้วคุณจะได้มุมมองตามความเป็นจริงและนำามา

ปฏิบัติได้เร็วกว่าที่คุณจะใช้วิธีอื่น  ใช่ครับ คุณสามารถจ้างเอเยนซี่ให้ซื้อ

ของแบบไม่เปิดเผยให้คุณก็ได้ หรือมอบหมายงานนี้ให้คนในทีมของคุณ

ทำาได้ แต่พึงระวัง หากทำาเช่นนั้น คุณจะสูญเสียมุมมองทางอารมณ์ที่คุณ

จะได้จากการที่คุณทำาด้วยตัวเอง
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หมวดที่  2    การผูกพัน

แนวคิด  มีอยู่หลายบริษัทที่ทันทีที่ดึงความสนใจ
  จากผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้ารายใหม่ 
  ก็หันไปใช้รูปแบบการขายทันที 

 ทำาอย่างนี้อาจจะได้ผลถ้าคุณทำาธุรกิจแบบครั้งเดียวจบ มีมูลค่า

การซื้อขายต่ำา แต่วิธีนี้ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดี ถ้าคุณต้องการจะสร้างสัมพันธ์

ที่ยาวนานกับลูกค้า  อย่าผลักลูกค้าออกไป ลูกค้าไม่ต้องการถูกขายออกไป 

ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่ยาวนานคือการเน้นที่คุณค่าของการมีส่วนร่วม

และความจงรักภักดี ต้องมีวิธีการที่ต่างออกไป และต้องเป็นวิธีที ่

เปิดกว้างมากกว่าและมีระดับของความเอาใจใส่ต่อความต้องการ

ของลูกค้า        การสร้างความสัมพันธ์ประเภทน้ีจะต้องมีความเข้าใจในตัวคุณเอง

และความสัมพันธ์กับลูกค้าในปัจจุบัน จะต้องทำาอะไรบ้างเพื่อพัฒนา

ความสัมพันธ์เหล่านี้ และการสร้างความไว้ใจคือทำาอย่างไร

 หมวดน้ีจะพยายามให้มุมมองทุกอย่างเก่ียวกับการทำาให้ลูกค้า

เข้ามามีส่วนร่วมในโลกสมัยใหม่ จะมีหัวข้อต่างๆ เช่น ทำาไมคุณต้อง

มีความเข้าใจและมีความซื่อสัตย์กับความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า การสร้าง

ความไว้ใจ สร้างความน่าสนใจมากขึ้นต่อลูกค้า ทำาไมสิ่งที ่คุณทำา

ทุกอย่างถึงมีความสำาคัญต่อลูกค้า ไปจนถึงความเอาใจใส่และความ

เอื้ออาทรที่อยู่ในกระบวนการสร้างความผูกพัน
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มุมมอง 9 เข้าใจความสัมพันธ์ที่คุณมีกับลูกค้าของคุณ

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยจัดประเภทความสัมพันธ์ที่ลูกค้า
  สามารถมีได้กับธุรกิจ และคุณสามารถ
  จัดการและพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
  ได้อย่างไร

 มีความสัมพันธ์หลายประเภทระหว่างคุณและลูกค้า เช่น การ

ซื้อขายอย่างเดียว เวลาไหนที่ลูกค้ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ลูกค้ามา 

ลูกค้าซื้อ และออกไป ไปจนถึงการกลายเป็นหุ้นส่วนโดยร่วมกันเป็นหนึ่ง

เดียว

 โลกสมัยใหม่วันนี้ ในการจัดการและบ่มเพาะความสัมพันธ์กับ

ลูกค้านั้น คุณจะต้องเข้าใจว่าคุณมีความสัมพันธ์รูปแบบใดกับลูกค้า และ

รูปแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างไร ความสัมพันธ์ชนิดใดที่

ลูกค้าต้องมีกับคุณ และความสัมพันธ์ชนิดใดที่คุณต้องการสร้างกับลูกค้า 

คุณควรจะทำาเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นๆ

ก�รปฏิบัติ
 ลองนึกภาพถ้าเราใช้การจำาแนกประเภทของความสัมพันธ์

ส่วนตัวมาช่วยเราจัดประเภทความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา วิธีนี้จะช่วยให้

เราเข้าใจความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีขึ้นหรือไม่ เรายืนอยู่กับลูกค้าตรงไหน 

และเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างไร?
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ลองดูการจำาแนกประเภทความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแบบต่อไปนี้

  ออกเดต

  หนึ่งคืนจบ

ลูกค้าที่ชอบความหลากหลาย ชอบเลือก แต่

ไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบพิเศษ อธิบาย

ได้อีกอย่างคือ ลูกค้ารู้ว่ากำาลังมองหาอะไร 

แต่ยังไม่พบธุรกิจหรือแบรนด์ที่ต้องการ และ

อาจจะกลับมาแต่อย่าไว้ใจ ถ้าลูกค้ากลับมา 

คุณอาจจะต้องมีข้อเสนออย่างดี หรือลดราคา

เพื่อให้ลูกค้ากลับมาเรื่อยๆ

คุณให้ประสบการณ์แบบคร้ังเดียวจบแก่

ลูกค้าได้ แต่ลูกค้าไม่ต้องการเพิ่มอีก ธุรกิจ

ของลูกค้าอาจจะเป็นการซื้อแบบมีแรง

กระตุ้นหรือขับเคลื่อนด้วยความต้องการ

แบบพิเศษ ลูกค้าเหล่านี้ให้โอกาสเล็กน้อย

ของธุรกิจที่จะทำาซ้ำาอีก

  เป็นแฟนกัน คุณและลูกค้าต่างรู้จักกันและกัน ชอบซึ่งกัน

และกัน และกำาลังรู้จักดีข้ึน ต่างก็ซ่ือสัตย์ต่อกัน

และกัน คุณมีความสัมพันธ์ที่เป็นพิเศษ ทั้ง

คุณและลูกค้าต่างมีประโยชน์จากความ

สัมพันธ์นี้ และมีความตื่นเต้นที่จะได้รู้จักกัน

และกันให้ดีขึ้น

  แบบของความสัมพันธ์     รายละเอียด
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  แต่งงาน

  หมั้นกัน

  หุ้นส่วน

มาถึงตอนนี้ คุณก็เกี่ยวข้องกันจริงๆ มีข้อ

เสนอพิเศษ การบริการตามลำาดับความสำาคัญ 

มีการแลกเปลี่ยนสัญญาและคำามั่นสัญญา 

ก่อให้เกิดกิจการและการลงทุนใหม่ๆ และอ่ืนๆ 

อย่างไรก็ตาม อย่าคิดว่าทุกเรื่องจะดี เพราะ

การสิ้นสุดหรือการผิดเง่ือนไขของสัญญา

สามารถเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงได้

คุณและลูกค้าต่างตกหลุมรักกันและกัน

มากถึงขนาดผูกพันกันและกัน และกำาลัง

วางแผนสร้างอนาคตด้วยกัน คุณมองไป

ถึงการเซ็นสัญญาและก้าวขึ้นมาเป็นหุ้น

ส่วนใหม่ด้วยกัน

น่ีก็เหมือนกับการแต่งงานแต่ไม่เป็นทางการ 

ไม่มีการทำาสัญญาใดๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้

มขีอ้ผูกมัด รกั หรอืความจงรกัภกัดีนอ้ยลงไป 

แต่ก็เหมือนกับการแต่งงาน การไม่มีสัญญา 

ไม่จำาเป็นต้องหมายความว่าการแตกหักกัน

จะมีความยุ่งยากน้อยลง

  แบบของความสัมพันธ์     รายละเอียด



62 68 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

ใช้อย่�งไร 
 ธุรกิจต้องตระหนักว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าแตกต่างไปตาม

วงจรชีวิตของลูกค้า และขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ เพื่อช่วยในเรื่องนี้ ธุรกิจ

ควรจะแยกแยะประเภทความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า เพื่อจะเข้าใจลูกค้าได้

ดีขึ้น และเพื่อจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์ได้ อย่างไรก็ดี ธุรกิจต้อง

ซื่อสัตย์ และมองตามความเป็นจริงเวลาประเมิน เช่นที่ Mark Mullen 

อดีต CEO ของ First Direct กล่าวไว้ว่า

 ในฐานะธุรกิจ คุณต้องเข้าใจข้อจำากัดของความสนใจที่ลูกค้ามี

ต่อธุรกิจของคุณ

 ดังนั้น ถ้าคุณต้องการสร้างความผูกพันกับลูกค้าของคุณ นี่คือ

สิ่งที่คุณควรทำาต่อไป

1. ตรวจสอบความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อลูกค้าของคุณอย่างซื่อสัตย์

2. วางแผนว่า คุณต้องการมีความสัมพันธ์ประเภทใดบ้าง

3. ตรวจสอบความสนใจของลูกค้าของคุณตามความเป็นจริง

4. ทบทวนแผนการของคุณ

5. ออกแบบการตลาด การสร้างความผูกพัน ชุมชน และความพยายาม

ในการบริการต่อเป้าหมายความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ในใจ

6. ทบทวนเป็นประจำา (ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)
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มุมมอง 10 ทำาอย่างไรเพื่อสร้างความไว้ใจ

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยคุณสร้างบริษัทที่จะให้ลูกค้า
  ไว้ใจมากขึ้น

 ความไว้ใจคืออะไร พจนานุกรมของอ๊อกซฟอร์ดเขียนไว้ว่า 

 คว�มไว้ใจ คือ มีคว�มเชื่ออย่�งมั่นคงในคว�มน่�เชื่อถือ 

คว�มจริง หรือ คว�มส�ม�รถของคนคนหนึ่ง หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 Martha Rogers และ Don Peppers สองนักเขียนหนังสือชื่อ 

Extreme Trust เชื่อว่า พลังขับเคลื่อนใหม่ๆ กำาลังเกิดขึ้น โดยการที่

ลูกค้าประเมินว่าบริษัทจะสามารถปกป้องความไว้ใจของลูกค้าในเชิง

รุกได้อย่างไร

 นักเขียนสองคนนี้ยังพูดต่อว่า การสร้างความไว้ใจกับลูกค้า 

ธุรกิจต้องทำาสามเรื่องนี้

1. ทำาในสิ่งที่ต้องทำา

2. ทำาในสิ่งที่ถูก

3. ทำาในแนวรุก

 อย่างไรก็ตาม ข้อสามเป็นข้อที่สำาคัญมากในที่นี้ เพราะทำา

แค่ดีคงไม่พออีกต่อไปแล้ว  ตอนนี้คุณต้องแสดงออกในเชิงรุกและพิสูจน์

ว่าสามารถไว้ใจคุณได้ 
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 ต้องหาความไว้ใจของลูกค้าต่อไป Charlie Peters รองประธาน

กรรมการบริหารอาวโุสของ       Emerson ซึง่เปน็ผูผ้ลติเทคโนโลยทีีห่ลากหลาย

ทั่วโลก เห็นด้วยกับเรื่องนี้ และเชื่อว่าข้อได้เปรียบในทางแข่งขันของบริษัท

จะถูกสร้างข้ึนและรักษาไว้ได้ด้วยความสามารถของบริษัทท่ีสร้างความไว้ใจ

ก�รปฏิบัติ
 ระหว่างการให้สัมภาษณ์ Martha Rogers และ Don Peppers

ได้อ้างอิง Amazon ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่ทำาการพัฒนาความ

สัมพันธ์ท่ีไว้ใจได้กับลูกค้าได้ดี Amazon ช่วยเหลือลูกค้าให้ตัดสินใจซ้ือได้

เพิ่มขึ้น โดยใช้วิธีให้คำาแนะนำาผลิตภัณฑ์ของบริษัท จากการดูประวัติการ

ซื้อของลูกค้า บริษัทก็จะติดตามผลจากที่ลูกค้าวิจารณ์และให้คำาแนะนำา 

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังสร้างความไว้ใจกับลูกค้าต่อ ด้วยการรีบแจ้งลูกค้า 

หากพบว่าลูกค้านั้นเคยซื้อหนังสือเล่มเดียวกันมาแล้ว และจะคอยตรวจ

สอบเพื่อให้คุณแน่ใจว่าจะไม่ซื้อซ้ำาอีก

ใช้อย่�งไร
 เราทุกคนรู้ว่า ความไว้ใจเป็นสิ่งที่ยากจะหามาได้ แต่ก็ง่ายมาก

ที่จะเสียไป

 เรายังรู้ด้วยว่า ทุกวันนี้ธุรกิจจะได้รับความไว้ใจโดยดูจากธุรกิจ

นั้นเป็นอย่างไร จากสิ่งที่ได้ทำามากกว่าการคิดฝัน 
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 เพราะฉะนั้น การสร้างความไว้ใจก็แค่เริ่มต้นอย่างง่ายๆ จาก

กฎเกณฑ์ของการสร้างความสัมพันธ์แบบพื้นฐาน เช่น

1. สุภาพ และสุภาพให้มากขึ้นต่อทุกคน

2. ปฏิบัติ และให้ความนับถือต่อทุกคน

3. ทำาในสิ่งที่คุณบอกว่าจะทำา

4. ให้ก่อนที่คุณจะรับ

5. ซื่อสัตย์

6. เปิดเผย

 อย่างไรก็ตาม การทำาสิ่งข้างต้นออกมาอย่างจริงๆ และเริ่มให้

มีผลออกมานั้น ขอให้พิจารณาทำาระบบการวัดเพื่อดูว่าคุณทำาได้มากน้อย

เพียงใดในเรื่องพฤติกรรมการสร้างความไว้ใจ และจุดไหนที่คุณสามารถ

ปรับปรุง
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มุมมอง 11 ลูกค้าไว้ใจคนที่เหมือนตน

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยคุณสร้างบริษัทที่จะให้ลูกค้า
  ไว้ใจมากขึ้น

 ตอนต้นของหนังสือเล่มนี้ ผมได้พูดถึง  The Edelman Trust 

Barometer ที่กล่าวว่า มีไม่ถึง 20% ที่เชื่อในสิ่งที่บริษัทพูดถึงตัวเอง

ในด้านการตลาดและโฆษณา ยิ่งไปกว่านั้น รายงานยังกล่าวต่อไป

ว่า “ผู้ชำานาญ” และ “คนที่คล้ายคุณ” ถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือเป็น 

สองเท่าของ CEO

 เป็นเรื่องจริงที่กล่าวกันว่า การซื้อขายทางออนไลน์ บ่อยครั้งที่

ธุรกิจไม่ได้รับความเชื่อถือ และลูกค้าที่กำาลังจะซื้อไม่มีโอกาสได้รับ

คำาแนะนำาที่น่าเชื่อถือ

 บริษัทชั้นนำาเข้าใจเรื่องนี้ และใช้ประโยชน์จาก “ผู้เชี่ยวชาญ” 

เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรม หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค

ของตนเอง  บริษัทอืน่ๆ     งัดเอาโอกาส “คนทีเ่ปน็เหมอืนคณุ” และใช้ประโยชน์

จากลูกค้าที่มีอยู่มาช่วยหาลูกค้าใหม่ให้ด้วย
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ก�รปฏิบัติ
 นวัตกรรมอย่างหนึ่งที ่ใช้ท้าทาย “คนที่คล้ายคุณ” มาจาก 

Scott Pulsipher ประธานและ COO ของ Needle บริษัทซอฟต์แวร์ของ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำาด้านการสนับสนุนทางด้านการค้า ได้อธิบาย

ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่า

 •     Needle ไดช่้วยเหลอื    Carhartt     (ทีผ่ลติชุดทำางาน) ในการค้นหา 

และสร้างความผูกพันกับผู้สนับสนุน เมื่อนักจับจ่ายของ Carhartt แสดง

พฤติกรรมบางอย่างทางเว็บไซต์ นักจับจ่ายคนนั้นจะเห็นข้อความขึ้นมา

ทันทีว่า อยากจะคุยกับ “ผู้เชี ่ยวชาญ” ของ Carhartt ที่อาจจะให้

ความช่วยเหลือนักจับจ่ายได้หรือไม่

 • การสนับสนุนทุกอย่างระบุไว้อย่างชัดเจนผ่านทาง bios 

และรูปภาพของเขา ในฐานะเป็นแฟนของบริษัท เป็นผู้เชี่ยวชาญ และ

ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 • ถ้าลูกค้ากดตอบรับ ลูกค้าก็สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

ได้ ความพึงพอใจของลูกค้าก็เพิ่มขึ้น คะแนน NPS ก็สูงขึ้น และจะมี

การซื้อบ่อยขึ้นและเพิ่มขึ้น

 • ยิ่งไปกว่านี้ ด้วยวิธีการนี้ จำานวนลูกค้าที่บริการตนเองจะ

เพิ่มขึ้นเป็น 6-10 เท่า
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ใช้อย่�งไร
 การวิจัยแนะนำาว่า ลูกค้าไว้ใจผู้ที่คล้ายกับตน ผู้เชี่ยวชาญ

ทางเทคนิค และ/หรือ ผู้เชี ่ยวชาญทางอุตสาหกรรมมากกว่าบริษัท

ชั้นนำาที่ตนทำาธุรกิจด้วย

 บริษัทต้องใช้พลังจากมุมมองเหล่านี้ สร้างความไว้ใจให้กับ

ลูกค้า การทำาเช่นนี้ต้องพิจารณาทำาตามตัวอย่างของบริษัทชั้นนำา และ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

 • ลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเหมือน

กับเข้าถึงพนักงานขายของบริษัท

 • เมื่อคุณตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการของคุณอีก ขอให้

ใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมและวิชาการให้มากที่สุด

เท่าที่จะทำาได้

 • ให้แนะนำาลูกค้าใหม่ต่อลูกค้าปัจจุบันของคุณให้มากที่สุด

เท่าจะทำาได้ เพื่อให้ลูกค้าใหม่ได้ยินจากปากลูกค้าปัจจุบันโดยตรง 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
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มุมมอง 12 ผูกพันอย่างจริงจัง และเต็มใจที่จะล้มเหลว

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้เข้าใจว่ามีบ่อยครั้งที่ลูกค้า
  ไม่คิดอะไรกับความล้มเหลว เมื่อพวกเขา
  ไว้ใจแบรนด์ของคุณ

 บ่อยครั้งที่เราเผชิญกับสถานการณ์ที่คนไม่ยอมทำาอะไร หรือ

พยายามลองอะไร เพราะกลัวความล้มเหลว อย่างไรก็ดี แบรนด์ที่ได้รับ

ความไว้ใจจากลูกค้าก็ผ่านการพยายามและความล้มเหลวมาหลายคร้ัง 

ดูที ่ Apple ซึ่งพยายามเปิดตัวสินค้า แต่ไม่ประสบผลสำาเร็จ 

จำา Apple Lisa U2 ipod ได้หรือไม่? การรักษาความผูกพันกับลูกค้า คุณ

ต้องเต็มใจที่จะพยายามลองทำาสิ่งใหม่ๆ และในการทำาเช่นนี้ คุณต้อง

เต็มใจที่จะล้มเหลว

ก�รปฏิบัติ
 ตั ว อย่ า งที่ ดี ข อ งความคิ ด น้ีมาจาก นัก เขี ยนขายดี ช่ื อ 

Seth Godin 

 ย้อนไปในปี 2012 เขาได้เขียนเรื่อง The Icarus Deception 

เกี่ยวกับโลกสมัยใหม่ที่เชื่อมต่อกันว่า เราต้องมีคนมากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ 

ศิลปะอย่างไร เขาใช้คำาว่า ศิลปะ เขาไม่ได้หมายถึงการตกแต่งหรือการ

วาดภาพ แต่หมายถึงสิ่งที่เชื่อมต่อกับผู้อื่นและทำาให้มีการเปลี่ยนแปลง
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 อย่างไรก็ดี สำาหรับหนังสือเรื ่องนี้ แทนที่เขาจะทำางานกับ

สำานักพิมพ์เดิม เพื่อจัดการพิมพ์หนังสือออกมาเหมือนที่เคยทำามาก่อน 

เขากลับสร้าง Kickstarter appeal เพื่อระดมเงินทุนสำาหรับโครงการ

 นี่คือความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะสำาหรับนักเขียนที่เป็นที่รู้จักกันดี 

เพราะไม่เคยมีการทำาแบบนี้มาก่อน และถ้าหนังสือไม่ได้รับการสนับสนุน

ก็จะเป็นความล้มเหลวที่ทุกคนจะเห็น

 อยา่งไรกต็าม    โครงการน้ีไดรั้บเงินทนุและทำาไดต้ามเปา้ คอื ไดรั้บ

เงินทุน 40,000 ดอลลาร์ ในเวลา 3 ชั่วโมง และมีผู้สนับสนุน 4,242 ราย 

จากหลายระดับให้เงินทุน 287,432 ดอลลาร์ ผมมีความภูมิใจที่จะ

บอกว่า ผมก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนด้วยครับ

 ผมกับ Seth เราคุยกันเรื่องโครงการหนังสือ เขาบอกผมว่า

 • “คุณไม่สามารถทำางานศิลปะได้ ถ้าคุณไม่เต็มใจจะล้มเหลว”

 • ต้นทุนของความล้มเหลวในปัจจุบันนี้ต่ำาอย่างไม่น่าเชื่อ และ

เหตุผลหลักที่คนไม่พยายาม คือ ความกลัว

 • เราถูกสอนมาว่า เมื่อเงินเดิมพันสูงเราควรถอย แต่สิ ่งที ่ 

The Icarus Deception โต้แย้งคือ เมื่อเงินเดิมพันสูง การถอยเป็นสิ่งที่

เลวร้ายที่สุดที่เราอาจจะทำา
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ใช้อย่�งไร
 ลูกค้ามีความต้องการและความคาดหวังจากแบรนด์ที่พวกเขา

ไว้ใจว่าแบรนด์จะมีนวัตกรรมและมีการทดลองในฐานะเป็นแบรนด์ที่มี

คุณค่าต่อไป พวกเขายังเข้าใจว่า นวัตกรรมใช้ไม่ได้ท้ังหมด แต่ความไว้ใจ

ในแบรนด์ยังคงมั่นคงพอที่จะให้อยู่รอดและเติบโตหลังจากความล้มเหลว

 เพราะฉะน้ันการที่จะรักษาและสร้างความไว้ใจและความ

สัมพันธ์ที่คุณมีกับลูกค้า คุณต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนโฉมใหม่ ทดลอง และ

ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด เต็มใจที่จะล้มเหลว

 ที่สำาคัญ คือ ปรับปรุงใหม่ ทดลอง ในสภาพแวดล้อมหรือ

วัฒนธรรมที่ยอมให้มีความผิดพลาดในส่วนย่อยๆ ไม่ถึงกับเป็นเรื ่อง

คอขาดบาดตายสำาหรับธุรกิจ หรืออาชีพของใคร และคุณสามารถเรียนรู้ได้

จากความผิดพลาดของคุณว่าจะเร่ิมสร้างนวัตกรรมหรือเอกลักษณ์ให้มี

ผลได้อย่างไร เมื่อคุณค้นพบหรือสร้างสภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรมแล้ว 

คุณก็ได้สิ่งที่คุณต้องการ
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 แต่เป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องจำาไว้ว่า ให้เริ่มต้นแบบเล็กๆ เพราะ

หลังจากที่คุณเริ่มต้นทำาสิ่งใหม่แบบเล็กๆ คุณก็จะได้สิทธิ์ทำาสิ่งที่มีจำานวน

มากต่อไป

 ตอนน้ี ลองทำาอะไรสักอย่างท่ีอาจจะล้มเหลว แต่เป็นทางท่ีดีท่ีสุด

ที่จะปรับปรุงใหม่ และพบทางที่ดีที่สุดสำาหรับการเรียนรู้
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มุมมอง 13 การทำาสิ่งที่ถูกสำาหรับลูกค้า 
  บ่อยครั้งเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ และเพื่อแสดงว่า
  การทำาสิ่งที่ถูกสำาหรับลูกค้า บางครั้ง
  ก็สวนทางกับการคำานวณทางเศรษฐกิจ
  หรือการเงินของคุณ

 ธุรกิจเต็มไปด้วยการคำานวณและตัวเลข งบประมาณ การคาดคะเน 

บัญชีกำาไรขาดทุน การวิเคราะห์การดำาเนินงาน การตัดสินใจลงทุน 

แผนธุรกิจ ผลตอบแทนการคำานวณการลงทุน และอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เวลา

ตัดสินใจว่าจะทำาหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ถูกครอบงำาด้วยการเงิน เศรษฐกิจ 

และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในที่สุด 

 แต่เมื่อมีการปรับปรุงเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ และเพิ่ม

ความผูกพัน ก็เป็นเรื่องยากที่จะหาจำานวนของผลตอบแทนทางการเงิน

และเศรษฐกิจของบางสิ่งที่เกี่ยวกับอารมณ์ได้

 ดังนั้น บริษัทหลายแห่งจะไม่ดำาเนินการต่อ ไม่ปรับปรุงใหม่

ไม่ยอมเสี่ยง ไม่ทำาสิ่งที่ถูกต่อลูกค้าของตน เพราะบริษัทไม่สามารถทำา

แผนธุรกิจสำาหรับเรื่องนั้นได้
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 อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะคุณไม่สามารถทำาแผนธุรกิจทางการ

เงินได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรจะทำา Voltaire มีมุมมองท่ีน่าสนใจ

ในเรื่องนี้ว่า 

 “จะให้รู้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับบางอย่างนั้น เราจะต้องรู้ทุกอย่าง

หรือไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งนั้น”

 บางครั้งคุณต้องเตรียมความรู้สึกเชื่อใจไว้

ก�รปฏิบัติ
 ตัวอย่างที่ดีของวิธีการนี้มาจาก Amazon  ปัจจุบัน Amazon 

เป็นธุรกิจทางเทคโนโลยีที่ฉลาด ซับซ้อน และใหม่ที่สุด ใช้การวิเคราะห์

ข้อมูล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์อย่างมากในการบริหาร

และพัฒนาธุรกิจ อย่างไรก็ดี ในการให้สัมภาษณ์กับ Harvard Business 

Review นั้น Jeff Bezos CEO ของ Amazon เสนอมุมมองบางอย่างที่

น่าสนใจเกี่ยวกับการทำาธุรกิจของบริษัท

 เมื่อบางสิ่งเกิดความซับซ้อน เราก็ทำามันให้ง่ายได้ ด้วยการบอก

ตัวเองว่า สิ่งที่ดีที่สุดของลูกค้าคืออะไร และเราเอามาเป็นความเชื่อมั่น 

ถ้าเราทำาอย่างนี้ ก็จะมีผลในระยะยาว เราไม่สามารถพิสูจน์ได้เลย 

ในความเป็นจริงบางคร้ังเราได้ทำาการศึกษาเร่ืองความยืดหยุ่นของราคา 

และคำาตอบก็มักออกมาว่าเราควรขึ้นราคา 
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 เราไม่ได้ทำาเช่นน้ันเพราะเราเช่ือ และอีกคร้ัง เราเช่ือโดยยังรักษา

ราคาไว้ต่ำามากๆ เราได้รับความไว้ในจากลูกค้ามาตลอด และอย่างที่เกิด

ขึ้นจริง เราสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้ในระยะยาว

 สิ่งที่น่าสนใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ ทั้งที่มีการใช้เทคนิคทาง

เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมาก แต่ 

Amazon เข้าใจว่าเครื่องมือเหล่านี้พาเขามาถึงตรงนี้แค่นั้น และบางครั้ง

เครื่องมือเหล่านี้อาจจะทำาให้คุณหยุดทำาสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดต่อลูกค้าได้

 ดังนั้น Amazon รู้ว่าพวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

กับลูกค้าของเขาได้ มีอยู่หลายครั้งที่พวกเขาต้องทำาสิ่งที่ตนเองเชื่อว่า

เป็นสิ่งที่ถูกสำาหรับลูกค้า และไม่สนใจผลการคำานวณต่างๆ ที่ออกมา

ใช้อย่�งไร
 การทำาสิ่งที่ถูกสำาหรับลูกค้าไม่ได้รับการสนับสนุนเสมอไปจาก

การคำานวณทางเศรษฐกิจ หรือการเงินที่เป็นมาตรฐาน บางครั้งก็ต้อง

พึ่งสัญชาตญาณ หรือความรู้สึกเชื่อใจ
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 เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าการตัดสินใจของคุณถูกขับเคลื่อนโดย

การคำานวณทางเศรษฐกิจและการเงินมากแค่ไหน และคุณจะพลาดโอกาส

ตรงไหน ขอให้คุณถามคำาถามต่อไปนี้กับตัวคุณเอง:

 • เมื่อเร็วๆ นี้ คุณหยุดสร้างความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

ไปกี่เรื่อง

 • และมีกี่เรื่องที่คุณหยุดทำา หรือยังไม่ได้เริ่ม เพียงเพราะเหตุผล

ทางเศรษฐกิจและการเงิน

 • มีอยู่กี่เรื ่องที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงการผูกพันกับลูกค้า 

แต่คุณไม่ได้ทำาเป็นแผนธุรกิจออกมาเพื่อลูกค้า

 • มีอยู่กี่เรื่องที่คุณสามารถอธิบายได้ว่าเป็น “การทำาสิ่งที่ถูก”

 • คุณควรจะย้อนกลับไปทบทวนการตัดสินใจบางอย่างของคุณ

หรือไม่ จากกรณีที่กำาลังทำาอยู่ว่า “เป็นการทำาสิ่งที่ถูกต้อง”

 • ในอนาคต จะมีอะไรบางอย่างหรือไม่ที่คุณสามารถทำาต่าง

ออกไป ที่ทำาให้คุณรวมส่วนที่ “ทำาสิ่งที่ถูกต้อง” เข้ากับการบริการและ

ประสบการณ์ของลูกค้า
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มุมมอง 14 ทำาให้น่าสนใจมากขึ้นได้อย่างไร

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้คุณน่าสนใจ เชื่อมโยง
  และผูกพันกับลูกค้าได้มากขึ้น

 การแข่งขันท่ีเ ข้มข้นเ พ่ือเ รียกร้องความสนใจจากลูกค้า 

และเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ดี มีอยู่บ่อยครั้งเกินไปที่ธุรกิจหาทางชนะใจ 

ลูกค้าโดยการพยายามจะจ่ายเงินเกินตัว และทำาโฆษณาให้ดังกว่าคู่แข่ง 

การทำามากขึ้นอาจจะฉวยความสนใจของคนได้แค่ชั่วระยะเวลา 

แต่ไม่มีการรับประกันว่าจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 แต่การใช้เวลาและความพยายามทำาให้ตัวคุณน่าสนใจ และ 

เกี่ยวข้องกับลูกค้ามากขึ้น อาจจะเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างที่โดดเด่น  

มีเอกลักษณ์

 เหมือนกับในชีวิต ถ้าคุณทำาธุรกิจของคุณให้น่าสนใจมากขึ้น

ต่อลูกค้า คุณก็จะได้รับการกล่าวถึง ได้รับส่วนแบ่งและโอกาสที่จะได้รับ

ความสนใจ มีความผูกพัน ความจงรักภักดีอย่างท่ีคุณต้องการ ความน่าสนใจ

มีความโดดเด่น
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ก�รปฏิบัติ
 Jessica Hagy  เป็นศิลปินและนักเขียนขายดี  เธอเป็นที่รู้จักกัน

ดีจากการได้รับรางวัล Winnieblog เธอได้คุยเรื่องคู่มือทำาอย่างไรให้

น่าสนใจมากขึ้น ไว้ในบทความของเธอที่เขียนในปี 2011 ลงใน Forbes ชื่อ

ว่า “How To Be More Interesting” ซึ่งบทความของเธอมีผู้อ่านมากกว่า 

2 ล้านครั้ง หลังจากนั้นเธอได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือของเธอ “How to Be 

Interesting: An Instruction Manual”

 เธออธิบายระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่า มีนิสัยและพฤติกรรม

อยู่สิบอย่างที่คุณสามารถพัฒนาตัวคุณ หรือธุรกิจของคุณให้น่าสนใจ

มากขึ้นได้

นิสัยสิบอย่�ง
 • ออกไปสำารวจ : มีความอยากรู้อยากเห็น มองหาความคิด 

สถานที่ และความเห็นใหม่ๆ

 • แบ่งปันสิ่งที่ค ุณค้นพบ : ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นหรือมี

ประสบการณ์แบบเดียวกับคุณ ดังนั้น ขอให้แบ่งปันสิ่งที ่คุณค้นพบ

กับผู้อื ่น

 • ทำาอะไรสักอย่าง อะไรก็ได้ : บางสิ่งบางอย่างที่กระฉับกระเฉง

นั้นจะน่าสนใจ มากกว่าสิ่งที่ทำาให้เราเฉื่อยชา
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 • ยอมรับความแปลกประหลาดโดยธรรมชาติของคุณ : อย่า

พยายามทำาเหมือนคนอื่น โดยซ่อนสิ่งที่คุณไม่เหมือนผู้อื่น หาข้อแตกต่าง

ของคุณ และฉลองมัน 

 • มีสาเหตุ : คนชอบธุรกิจที่มีความพยายามจะทำามากขึ้น 

โดยเฉพาะไม่ใช่แค่เรื่องทำาเงินให้มากขึ้นอย่างเดียว 

 • ลดการโอ้อวด : อัตตาและความหยิ่งยะโสจะบดบังความ

ชำานาญ

 • ลองสักตั้ง : พยายามทำาอะไรสักอย่าง มันอาจจะไม่มีผล

อะไร แต่ถ้าคุณไม่เคยทำาผิดพลาด คุณก็ไม่เคยเรียนรู้อะไรจริงจังเลย

 • เลิกทำาตามคนอื่น : สำาหรับคนที่ตามคนอื่น 

คุณเป็นผู้ติดตามหรือ ไม่ใช่นะ ฉันคิดว่าคุณต้องการเป็นผู้นำานะ

 • กล้าๆ หน่อย : การจะทำาอะไรที่แตกต่างออกไป ต้องใช้

ความกล้าหาญ และมีความเสี่ยงนิดหน่อย คุณแค่อยากจะคุยธุรกิจ หรือ

อยากจะให้คนอื่นคุยธุรกิจ

 • ไม่สนใจคำาตำาหนิ : บางคนอาจคอยเตือนคุณให้ทำาอะไร

ตามบรรทัดฐาน หรือพยายามจะลากคุณลง นั่นเป็นความกลัวของคนอื่น 

อย่าให้เขาทำาให้คุณกลัวเหมือนเขา
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ใช้อย่�งไร
 การทำาให้น่าสนใจ เป็นองค์ประกอบหลักของความสัมพันธ์

ทุกรูปแบบ เป็นตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงของการสร้างความแตกต่าง 

 อย่างไรก็ดี การทำาให้น่าสนใจ หรือกลายมาเป็นสิ่งน่าสนใจ

มากขึ้น มักไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ การทำาตัวเองให้น่าสนใจมากขึ้น

กับลูกค้า บริษัทต้องนำาพฤติกรรมที่แตกต่างมาใช้ 

 Jessica ได้ให้ความคิดที่ยอดเยี่ยมบางอย่างเพื่อทำาตัวเองให้น่า

สนใจมากขึ้น เริ่มที่ความอยากรู้อยากเห็น และออกไปสำารวจ สิ่งนี้จะช่วย

คุณค้นพบความคิดที่แตกต่าง และช่วยคุณพัฒนาแนวทางใหม่ๆ และคิด

หาวิธีที่จะทำาออกมา

 ขอให้ทำา และคุณจะมีความน่าสนใจมากขึ้น

 อย่างไรก็ดี ถ้าคุณพบว่ามันยาก ก็ขอให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆ เพียง

อย่างเดียวก่อน แต่คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณได้เริ่มต้นแล้ว

 ยกตัวอย่างเช่น เลือกนิสัยข้างต้นมาสักอย่าง คิด และพยายาม

ทำา ในไม่ช้าคุณจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
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มุมมอง 15 ความเอาใจใส่ นำาไปสู่ ความผูกพัน

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องการสร้างความเข้าใจ 
  ความเอาใจใส่ และคิดดูว่าการอยู่ใน
  สถานการณ์แบบเดียวกับลูกค้าเป็นอย่างไร

 คำานิยามปกติของความเอาใจใส่ คือ สามารถคิดเหมือนกับที่

คนอื่นคิด พจนานุกรมของอ๊อกซฟอร์ด อธิบายไว้ว่า

 ความสามารถที่จะเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของอีกฝ่ายได้

 โดยพื้นฐาน ความเอาใจใส่ คือ ความสามารถ และก็เหมือน

กับความสามารถอื่นๆ ที่เรียนรู้ได้ และเราสามารถทำาได้ดีขึ้น การสร้าง

ความเอาใจใส่ในธุรกิจและทีมงานของคุณ จะมีผลอย่างมากต่อการผูกพัน

กับลูกค้า พนักงาน ภาวะผู้นำา การบริการลูกค้า การตลาด การเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรม และอื่นๆ

 อย่างไรก็ดี บริษัทหลายแห่งต่อสู้กับความเอาใจใส่ที่แท้จริงกับ

ลูกค้าของตน (และพนักงานของตน)
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 ตัวอย่างต่อไปนี้ คือ จุดที่ทำาให้บริษัทบางแห่งล้มเหลว

 บริษัทใส่ใจกับวิสัยทัศน์ของลูกค้าเพียงเล็กน้อย เพราะไปสนใจ

กับผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง จึงห่างเหินจากลูกค้า หรือ บริษัท

พยายามอย่างมากที่จะเข้าใจว่าทำาไมสิ่งที่ตนทำาอยู่ถึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร

จะเป็น

 บริษัทไม่ใจกว้างกับเวลา ความห่วงใยหรือทรัพยากรของตน 

ต่อคนของตนเองและลูกค้าของตน บริษัทเหล่านี้จึงสงสัยว่า ทำาไมเวลา

ขอความช่วยเหลือ ถึงมีผลตอบกลับมาเพียงเล็กน้อย

 บริษัทอาจจะมีมุมมอง แต่ถ้าไม่แสดงออกมา ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

หรือทำาอะไรขึ้นมาได้

 ความเอาใจใส่เป็นฐานของความใกล้ชิดที่ลึก และมีความหมาย

ต่อความสัมพันธ์ และเป็นพื้นฐานของประสบการณ์ของ ”เรา” มากกว่า

แค่ “ฉัน” หรือ “คุณ” เท่านั้น ถ้าลูกค้าของคุณสัมผัสได้ว่าคุณรู้สึกจริงๆ 

ว่ามันจะเป็นอย่างไรกับลูกค้า ลูกค้าก็จะรู้สึกเครียดและกังวลน้อยลง 

และหันมาใกล้ชิดและไว้ใจมากขึ้น



8368 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

ก�รปฏิบัติ
 แต่บริษัทจะสามารถสร้างและแสดงความเอาใจใส่ในทาง

ปฏิบัติได้อย่างไร

 ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมาจาก Siemens Industry Automation 

and Drive Technologies ที่ผมได้เห็นมาเมื่อผมอยู่ในคณะกรรมการ

ตัดสินรางวัล UK Customer Experience เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว 

 ธุรกิจของเขาเน้นที่พัฒนาการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยลูกค้า

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

 

 การดำาเนินงาน การจัดการพลังงาน และส่งเสริมความปลอดภัย

ของโรงงานผลิต ในการขับเคลื่อนความเอาใจใส่เข้าสู่ธุรกิจ และปรับปรุง

ประสบการณ์ลูกค้า บริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่หนึ่งคนในทีมของตนให้เข้าไป

ทำางานอยู่ในธุรกิจของลูกค้าในระยะเวลาที่กำาหนด หรือทำาตามปกติ 

การทำาเช่นนี้ทำาให้บริษัทสามารถให้มุมมองที่ เหลือเชื่อแก่ธุรกิจ

อะไรที่เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับบริษัท อะไรเป็นความท้าทาย และ Siemens 

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบริการของตนต่อลูกค้าให้ดีขึ้นได้

อย่างไร
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ใช้อย่�งไร
 การที่จะผูกพันลูกค้าของคุณจริงๆ นั้น คุณจะต้องเข้าใจลูกค้า 

เข้าใจความหวัง ความปรารถนาและความกลัวของลูกค้า สิ่งเหล่านี้ต้องมี

ความเอาใจใส่

 หนทางหลักที่จะทำาสิ่งนี้ คือ ใช้เวลากับลูกค้า ฟังลูกค้า และ

มองสิ่งต่างๆ ผ่านทางสายตาของลูกค้า ในเรื่องนี้ Siemens ส่งสมาชิก

หนึ่งคนจากทีมของตนเข้าไปอยู่ในธุรกิจของลูกค้า อย่างไรก็ดี ขึ้นอยู่กับ

ธุรกิจของคุณด้วย เรื่องนี้อาจจะทำาไม่ได้ หรืออาจจะทำาได้ง่ายที่สุดเสมอ

 ในการเร่ิมสร้างความเอาใจใส่และผูกพันกับลูกค้าให้มากข้ึน 

ขอให้คุณถามคำาถามต่อไปนี้กับตัวคุณเอง

 • เราสามารถเอาอย่าง Siemens ได้อย่างไร

 • เราจะใช้เวลาให้มากขึ้นกับลูกค้า ฟังลูกค้า มองสิ่งต่างๆ 

แบบเดียวกับลูกค้าได้อย่างไร

 • เราจะช่วยคนของเราให้เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเราได้อย่างไร

การทำาเช่นน้ี จะช่วยให้คุณมีความเอาใจใส่และมุมมองในระดับท่ีสูงข้ึนและ

จะให้ผลตอบแทนที่สูงมาก
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มุมมอง 16 พฤติกรรมที่ไม่ดีขององค์กร ส่งผลกระทบ

  ต่อประสบการณ์ และการผูกพันของลูกค้า

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบจากพฤติกรรม
  ของทุกคนที่มีต่อประสบการณ์ของลูกค้า

 ความสามารถของธุรกิจท่ีจะผูกพัน และสร้างความไว้ใจกับลูกค้า 

ไม่ใช่อยู่ที่ลูกจ้างของบริษัทที่ปฏิบัติหรือให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใดเท่าน้ัน 

แต่ยังเกิดจากสิ่งที่บริษัทยึดมั่น และการกระทำาของฝ่ายบริหารด้วย

ก�รปฏิบัติ

 ตัวอย่างของบริษัทที่สูญเสียความผูกพันของลูกค้า 

 ต้นฤดูหนาวในปี 2013 บริษัทพลังงานใหญ่ๆ ในประเทศ

อังกฤษหลายแห่งประกาศข้ึนราคาท้ังแก๊สและไฟฟ้าเฉล่ียถึง 9% ทำาให้เกิด

ความโกลาหลและความกังวลในหมู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตรา

เงินเฟ้อในขณะนั้นอยู่ที่ 2.5% ประชาชนจำานวนมากในประเทศอังกฤษ

เผชิญกับ “ภาวะการขาดแคลนเช้ือเพลิง” หลังจากประกาศออกไป มีรายงาน

ใน The Evening Standard ว่า มีผู้ร้องเรียนมากมายไปที่บริษัทพลังงาน

ใหญ่ๆ



86 68 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

 อีกครั้งในปี 2013 Paul Flowers อดีตประธานของ 

The Co-Operative Bank ถูกจับกุมเพราะจัดหายาที่ผิดกฎหมาย 

เขาถูกปลดจากตำาแหน่ง ต่อมา Nunwood’s Customer Experience 

Excellence Centre ได้เปิดเผยว่า The Co-Operative Bank หลุดออก

จาก 100 อันดับแรกของบริษัทในประเทศอังกฤษ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ

ให้ประสบการณ์ลูกค้า ปีก่อนหน้านั้น บริษัทอยู่ในอันดับที่ 26 จาก 100 

การบริการลูกค้าหรือประสบการณ์ลูกค้าขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ เพราะฉะนั้น

จึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่จะสันนิษฐานว่า พฤติกรรมของ Paul Flowers 

มีผลกระทบที่ไม่ดีอย่างมากต่อธนาคาร และเป็นส่วนสำาคัญทำาให้ 

The Co-Operative Bank หล่นจากอันดับต้นๆ

 ในกรณีคล้ายๆ กัน Amazon และ Starbucks ในประเทศ

อังกฤษ เจอกับผลกระทบทางลบของอันดับในเร่ืองประสบการณ์ลูกค้าในปี 

2013 อันเป็นผลมาจากหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายบัญชี และภาษี 

corporation ของประเทศอังกฤษ ตามรายงานของ The Nunwood นั้น 

Amazon ตกลงไปอยู่อันดับ 4 หลังจากครองอันดับ 1 มา 3 ปี ในขณะ

ที่ Starbucks ก็เช่นเดียวกับ The Co-Operative Bank คือหล่นจาก 100 

อันดับแรก

 ไม่เฉพาะแต่ในปี 2013 ที่ได้เห็นปัญหาเหล่านี้ แต่ตัวอย่างที่

กล่าวมานี้สามารถพบได้ทั่วโลกปีแล้วปีเล่า ไม่เพียงแต่ในประเทศอังกฤษ

เท่านั้น
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 ยิ่งไปกว่านั้น Ombudsman Services ของประเทศอังกฤษ

มีรายงานออกมาเมื่อต้นปี 2015 ชื่อ The Consumer Action Monitor 

โดยระบุว่า จำานวนการร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์หรือบริการในปี 2014 

เกือบจะเป็น  2 เท่าที่ร้องเรียนกันในปี 2013 อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ได้

ค้นพบสิ่งที่สำาคัญและน่าสนใจที่สุดเรื่องหนึ่งคือในความเห็นของลูกค้า

ที่ เกี่ ยวกับแรงจูงใจของบริษัทมีลักษณะถากถางดูถูกจากลูกค้า

เพิ่มขึ้น 33% โดยเชื่อว่า ธุรกิจใหญ่ๆ สนใจแต่เรื ่องทำาเงินเท่านั้น

ใช้อย่�งไร 
 ประสบการณ์ส่วนใหญ่ของลูกค้า คือ วิสัยทัศน์ที่ว่า เว็บไซต์

ของคุณดีหรือใช้ได้อย่างไร พนักงานเป็นมิตรดีอย่างไร นโยบายหรือ

กระบวนการมีจริยธรรมเพียงไร หรือผู้นำาของบริษัทมีพฤติกรรมอย่างไร

ทั้งในและนอกบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทหลายแห่งมองข้ามสองข้อหลัง

ไป และมีผลกระทบต่อประสบการณ์ลูกค้า

 เพื่อให้เข้าใจดีขึ้นว่า พฤติกรรมขององค์กร และของผู้นำาจะมี

ผลกระทบต่อความสามารถของคุณที่จะผูกพันลูกค้าของคุณได้อย่างไร 

และจะสร้างความไว้ใจกับลูกค้าได้อย่างไร ขอให้ถามคำาถามต่อไปนี้กับ

ตัวคุณเอง
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 • กลยุทธ์ของคุณเข้ากับความคาดหวังของลูกค้าอย่างไร

 • คุณรู้ได้อย่างไร

 • ลูกจ้างและผู้บริหารระดับสูงเป็นทูตสำาหรับบริษัทของคุณ 

พวกเขาทำางานได้ดีเพียงใด

 • คุณรู้ได้อย่างไร

 • มีการพูดถึงบริษัทของคุณในเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ นอกจาก

เรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ และคุณภาพของประสบการณ์ของลูกค้า

 • การคุยกันนั้น เป็นไปในแง่ลบหรือวิจารณ์

 • คุณได้ทำาอะไรบ้างที่สมควรกับคำาวิจารณ์นั้นๆ

 • คุณจะทำาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
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มุมมอง 17 สร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อประเมินว่าความสัมพันธ์ของคุณ
  กับลูกค้ามีความเท่าเทียมกันเพียงใด

 อุตสาหกรรมบางอย่าง หน่ึงในอุปสรรคท่ีใหญ่ท่ีสุดของการผูกพัน

ลูกค้าใหม่ อยู่ที่ตัวธุรกิจเอง และอยู่ที่ธุรกิจต้องการจะผูกพันกับลูกค้า

อย่างไร ในหลายกรณี ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง มักจะเป็นการทำา

สัญญาขึ้นมาหนึ่งฉบับที่มีระยะเวลาที่แน่นอน อาจจะเป็น 1 เดือน  

6 เดือน 1 ปี 2 ปี 5 ปี หรือนานกว่านั้นแล้วแต่กรณี

 โดยวิสัยทัศน์ของธุรกิจ สัญญาหนึ่งฉบับสร้างความรู้สึกทาง

เศรษฐกิจ และการเงิน เพราะทำาให้ธุรกิจสามารถวางแผนทรัพยากรให้

ดำาเนินการตามสัญญานั้นได้ สร้างกำาไรได้ รักษารายได้ในอนาคต และยัง

ปกป้องธุรกิจได้หากมีอะไรผิดพลาด

 อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงที่กำาหนดระยะเวลาที่แน่นอนที่ระบุใน

สัญญาผูกมัดตามกฎหมาย สำาหรับลูกค้าบางรายดูเหมือนเป็นข้อผูกมัด

ใหญ่ และสามารถเป็นสิ่งสร้างความแตกต่างระหว่าง ผูกพัน กับธุรกิจ

นั้นหรือไม่ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ สัญญาสามารถทำาให้ธุรกิจบางอย่างและ

ผู้บริโภคกลัวได้
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 บางบริษัทเข้าใจในเร่ืองน้ี และกำาลังสร้างรูปแบบใหม่ว่าจะผูกพัน

กับลูกค้าของตนได้อย่างไร และดูเรื่องข้อตกลง เงื่อนไข และลักษณะ

ความสัมพันธ์กับลูกค้าของตน

ก�รปฏิบัติ
 Consumer Cellular เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มนี้ เป็นบริษัทดาวรุ่ง

ในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือในสหรัฐอเมริกา สำาหรับบริษัทที่มีสัญญา

แบบจ่ายตามจริง สิ่งที่บริษัทนี้ทำาคือ ละทิ้งรูปแบบของสัญญาเดิม และ

ยินยอมให้ลูกค้าเพิ่มหรือลดการชำาระเงิน และแผนการใช้ได้ โดยไม่มี

ข้อผูกมัดระยะยาวหรือบทลงโทษใดๆ

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ไม่ใช่สิ่งที่เขาได้ทำามา 

แต่เป็นสิ่งที่ทำาไมเขาถึงทำา

 John Marick ผู้ร่วมก่อตั้ง และเป็น CEO ของ Consumer 

Cellular กล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่า ในขณะที่เขารู้ว่าการทำา

กำาไรได้นั้นขึ้นอยู่กับลูกค้าจะอยู่กับพวกเขานานแค่ไหน  พวกเขาก็ยังเชื่อ

ด้วยว่า พวกเขาสามารถได้รับความจงรักภักดีจากลูกค้าโดยการมอบคุณค่า

และการบริการที่ดีให้กับลูกค้าตลอดเวลา   ในความเห็นของพวกเขาสิ่งนี้

ไม่จำาเป็นต้องมีสัญญา
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 John ยงักลา่วดว้ยวา่ จากวสิยัทศัน์ของลกูคา้ การเอาสญัญาออก

ไปทำาให้เกิดความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันระหว่างลูกค้าและ Consumer 

Cellular นี่มีผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของลูกค้า 

และต่อพฤติกรรมของบริษัทด้วย

 ไม่มีเวลาที่จะทำาตัวตามสบาย ทุกขณะ ทุกการตัดสินใจและ

ทุกๆ การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ล้วนแล้วแต่มีความสำาคัญทั้งนั้น แต่ไม่ได้

หมายความว่า บริษัทไม่สามารถทำาผิดพลาดได้ แต่บริษัทต้องเน้นที่การ

บริการและคุณค่าของการให้ เพราะบริษัทไม่มีสัญญาให้อ้างอิงได้

 สำาหรับบริษัทแล้ว มันคือคุณค่าและบริการท่ีให้ไป และเป็นความ

น่าเชื่อถือทางอารมณ์หรือบันทึกงานที่สร้างกับลูกค้า ซึ่งเป็นตัวกำาหนด

ความจงรักภักดี ไม่ใช่สัญญา

 แผนการเงิน กฎหมาย และความเสี่ยง อาจจะไม่ชอบวิธีการนี้ 

แต่ลูกค้าชอบ จากการสำารวจรายงานผู้บริโภคปี 2013 ลูกค้าของ  

Consumer Cellular ให้คะแนนความพึงพอใจเป็นอันดับต้นๆ ของ

ผู้ให้บริการไร้สายในสหรัฐอเมริกา และบริษัทยังคงรักษาอันดับน้ันเป็นเวลา 

4 ปีต่อเนื่องกัน 

ใช้อย่�งไร
 สัญญาเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันในธุรกิจ และมีส่วนสำาคัญอย่างมาก

ต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า – ธุรกิจ
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 อย่างไรก็ดี สัญญาอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อความ

สัมพันธ์กับลูกค้า และอาจจะสร้างความประทับใจเมื่อลูกค้าเซ็นสัญญา 

และบริษัทไม่จำาเป็นต้องพยายามผูกพัน และคอยบริการลูกค้าในระดับ

ที่สูงที่สุด

 ตัวอย่างของ Consumer Cellular แสดงให้เห็นว่า บางบริษัท

เต็มใจที่จะทำาสิ่งที่แหวกแนวออกไป ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า และแสดงให้เห็นว่าวิธีนี้ให้ประโยชน์อย่างไรต่อบริษัท

 บ่อยคร้ังท่ีสัญญาเป็นทางเลือกอัตโนมัติในหลายๆ ธุรกิจ และ

จะประเมินว่าคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่คุณมีกับลูกค้าอย่างไร 

ขอให้คุณถามคำาถามต่อไปนี้กับตัวคุณเอง

 • ความสัมพันธ์กับลูกค้ามีความเท่าเทียมกันอย่างไร

 • คุณใช้สัญญาเป็นตัวเลือกอัตโนมัติในธุรกิจของคุณหรือไม่

 • ลูกค้าของคุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้

 • คุณเต็มใจจะทำาตามตัวอย่างของ Consumer Cellular 

และยกเลิกสัญญากับลูกค้าของคุณหรือไม่

 • ถ้าเต็มใจ คุณจะเริ่มเมื่อไร และอย่างไร

 • ถ้าไม่เต็มใจ เพราะอะไร

 • คุณสามารถทำาอะไรได้อีกบ้าง เพื่อทำาให้ความสัมพันธ์กับ

ลูกค้ามีความเท่าเทียมกัน
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มุมมอง 18 ข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และผลกระทบ
  ต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้เข้าใจถึงอันตรายในระหว่าง
  ตั้งข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการตั้งค่าข้อมูล 
  ของลูกค้า และวิธีการจัดการกับลูกค้า
  ที่ดีที่สุด

 มีลูกค้าเป็นจำานวนมากที่กังวลเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองที่เก็บ

ไว้ผ่านทางเว็บไซต์  ทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ  โทรศัพท์มือถือและอื่นๆ  

ในความเป็นจริงตามที่ ยูก็อฟ [YouGov] ได้ศึกษาไว้ในปี 2015 

  72% ของผู้บริโภคในประเทศอังกฤษ รู้สึกกังวลเกี่ยวกับข้อมูล

ส่วนตัวทางออนไลน์

 ยังมีการวิจัยอีกช้ินหน่ึงโดย The UK Information Commissioner’s 

Office [ICO] ที่สนับสนุนข้อมูลข้างต้น  ดังนี้

 ประชาชน 85% รู้สึกกังวลว่า ข้อมูลส่วนตัวของตน ถูกส่งต่อ

หรือขายต่อไปที่องค์กรอื่นๆ ได้อย่างไร และประชาชน 77% รู้สึกกังวลว่า

องค์กรไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวของตนอย่างปลอดภัย
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 แต่มนุษย์มีความวิตกกังวลมากน้อยแตกต่างกัน  The Direct 

Marketing Association [DMA]  จึงเสนอประเภทของผู้บริโภคตามความ

นึกคิดที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนมีดังนี้

 ประเภทของผู้บริโภคตามความนึกคิดที่มีต่อความเป็นส่วนตัว

ของแต่ละคน

 • นักกระแสนิยม คือ ลูกค้า ที่เข้าใจว่าบริษัทเอาข้อมูลของตน

ไปประเมินเป็นรายๆ ไป ไม่ว่าลูกค้าจะได้รับอะไรจากการแลกเปลี่ยน

ผ่านการให้การบริการหรือการปรับปรุงการบริการให้ดี ข้ึนหรือไม่

 • มีความเป็นส่วนตัวสูง  คือลูกค้าที่ไม่ต้องการให้บริษัทเอา

ข้อมูลของตนไปใช้เลย แม้ว่าข้อมูลนั้นจะช่วยให้มีการปรับปรุงการบริการ

ให้ดีขึ้นก็ตาม

 • ลูกค้าที่ไม่แคร์ คือ ลูกค้าที่ไม่มีความกังวลใดๆ ว่าข้อมูล

ส่วนตัวที่เก็บไปนั้น จะนำาไปใช้ทำาอะไร

 นี่คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่ก็มีความเป็นไปได้ในการที่จะตัด

หรือเพิ่มประเภทที่ทางบริษัทต้องการหลีกเลี่ยง ซึ่งอาจแบ่งได้ตามนี้
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  เปิดกว้าง

  ช่างเลือก

  ไม่รับรู้

  บางครั้ง

  ปิด

ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในบริษัทให้ดูแลข้อมูลส่วนตัว 

และพอใจกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การเก็บข้อมูล 

การค้นหาข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล 

ลูกค้ากลุ่มนี้ เลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลของตนกับ

แบรนด์ที่ไว้ใจและเลือกสรรแล้ว

ลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มเงียบเป็นส่วนใหญ่ 

พวกเขารู้ว่ามีการเก็บข้อมูลของตัวเองไป แต่ไม่สนใจ

ว่าจะมีผลอะไรตามมา

ลูกค้ากลุ่มนี้จะแบ่งปันข้อมูลของตนต่อเมื่อจะได้

ประโยชน์ ถ้าไม่มีประโยชน์ ก็จะคล้ายกับกลุ่มปิด 

ข้างล่าง และไม่ต้องการให้ตามติด เขาจะให้ข้อมูล

ต่อเมื่ออยากจะให้เท่านั้น

ลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ชอบให้เก็บข้อมูลตัวเอง และสงสัย

ไปหมด เพราะไม่รู้ว่าข้อมูลถูกเก็บไปแค่ไหน เก็บ

ไปเมื่อไหร่ เก็บไปอย่างไร และเอาไปแบ่งปันกับ

ใคร กลุ่มนี้ชอบค้นคว้าด้วยตัวเอง มีแหล่งข้อมูลที่

น่าเชื่อถือของตัวเอง 

 ถ้าบริษัทไม่คำานึงถึงประเภทลูกค้าที่กล่าวมาข้างต้น และไป

ทำาอะไรที่ตรงกันข้าม จะทำาให้เกิดผลเสียตามมา และมีความเสียหาย

ต่อแบรนด์และความสัมพันธ์กับลูกค้า

  ประเภทลูกค้า     ลักษณะของลูกค้า
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 ในกรณีของ Spotify ที่ประสบกับปัญหาในเดือนสิงหาคม 2015 

เมื่อบริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทำาให้สามารถเข้าถึง

ข้อมูลของลูกค้ามือถือมากขึ้น เช่น อีเมล์แอดเดรส วันเดือนปีเกิด 

ตำาแหน่งที่ตั้งข้อมูล และรูปภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถนำาข้อมูลบางส่วน

ไปให้บริษัทโฆษณาโดยที่ไม่มีการแจ้งว่าจะนำาข้อมูลส่วนไหนไปให้กับใคร

 การกระทำาเช่นนี้ ทำาให้ลูกค้าไม่พอใจอย่างมาก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งทางออนไลน์ และมีลูกค้าจำานวนมากถึงกับยกเลิกบัญชีและการ

เป็นสมาชิก

 CEO ของ  Spotify ลงคำาขอโทษอย่างรวดเร็วในเว็บไซต์ พร้อม

กับคำาอธิบายว่าจะทำาอย่างไรต่อไป

 เรื ่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อีก บริษัทจึงต้องระมัดระวังใน

ความรู้สึกของลูกค้า และสิทธิในข้อมูลของลูกค้า วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และแผนการใดๆ ที่บริษัทจะทำาเกี่ยวกับข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ

ลูกค้า

 มีวิธีการแก้ไขความกังวลของลูกค้าในเรื่องนี้ ด้วยการใช้ระบบ 

Customer Managed Relationship (CMR) ที่มีเป้าหมายช่วยลูกค้า

ควบคุมดูแลข้อมูลที่ให้กับแบรนด์ ที่ลูกค้าต้องการติดต่อด้วย
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ก�รปฏิบัติ
 Geraldine McBride  เป็น CEO ของ MyWave เป็นผู้นำาด้าน 

CMR และกำาลังพัฒนา CMR ให้ลูกค้าสามารถจัดการดูแลข้อมูลและ

ประสบการณ์ของตนเอง

 ในการสัมภาษณ์ เธอได้กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก CMR

 Application ดังนี้

 • CMR Application จะทำาหน้าที่เหมือนผู้ช่วยส่วนตัว และ

เป็นตัวเชื่อมให้ลูกค้าเข้าถึงแบรนด์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับ

ความต้องการส่วนตัว

 • สำาหรับธุรกิจ วิธีการนี้จะช่วยปิดช่องว่างระหว่างลูกค้ากับ

ธุรกิจ ทั้งนี้เพราะให้โอกาสลูกค้าแสดงถึงความต้องการเฉพาะของตน

และสามารถทำาให้มีรูปแบบของธุรกิจใหม่ๆ ที่ทำากำาไรได้มากขึ้น และมี

ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าด้วย

 • ถ้าบริษัทแบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่กับลูกค้า และขอให้ลูกค้าให้

ข้อมูลส่วนตัวล่าสุด จะทำาให้แบรนด์รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆ 

 • หากลูกค้าเลือกที่จะเข้าร่วมแบบนี้ จะทำาให้แบรนด์ได้รับ

ประโยชน์ 2 ข้ออย่างเห็นได้ชัด คือ

 • มีความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น และใกล้ชิดขึ้น

 • ใช้ต้นทุนต่ำากว่าในด้านการบริการ เพราะบริษัทไม่ต้องมา

ดูแลข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า
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 รายงานของ Ctrl Shift ของปี 2014 คาดการณ์ว่า ในประเทศ

อังกฤษ ถ้าใช้ App MyWave จะประหยัดเงินได้ถึง 16,000 ล้านปอนด์

ใช้อย่�งไร
 เร่ืองของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวจะมีการถกเถียงกันมาก

ขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

 CMR และระบบที่คล้ายๆ กัน น่าจะมีส่วนสำาคัญในเรื่องนี้ 

อย่างไรก็ดี ถ้าบริษัทอยากเข้ามาดูแลปกป้องความสัมพันธ์กับลูกค้า ก็จำา

เป็นต้องเริ่มพูดคุยกับลูกค้าเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อทำาความเข้าใจกับลูกค้าให้

ดีขึ้น ลดความวิตกกังวลความเป็นส่วนตัว และดูแลสิทธิพิเศษของลูกค้า 

การทำาเช่นนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงหากบริษัทตัดสินใจผิดพลาด ที่จะนำา

มาซึ่งความหายนะต่อแบรนด์ รวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย

 เพื่อให้เข้าใจเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัว และสิทธิพิเศษของ

ลูกค้าให้ดีขี้น สิ่งแรกที่บริษัทควรจะทำาคือ

 • ดำาเนินการเกี่ยวกับข้อมูล และความพึงพอใจเป็นส่วนตัวของ

ลูกค้า และจัดอยู่ในประเภทใด

 • สื่อสารกับลูกค้าและความเห็นพ้องกัน

 • กำาหนดโครงการต่างๆ ตามความเหมาะสม
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มุมมอง 19 ออกแบบประสบการณ์ลูกค้าที่ดี 
  โดยทำาร่วมกับลูกค้า

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณสามารถ
  นำามุมมอง พลังและความคิดสร้างสรรค์
  ของลูกค้า มาพัฒนา ปรับปรุง
  ประสบการณ์ของลูกค้า

 ในปี 1998 Steve Jobs ได้กล่าวในบทความใน Business Week 

ดังนี้

 “เป็นเร่ืองยากที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมองที่กลุ่มเป้าหมาย 

บ่อยครั้งที่คนไม่รู้ว่าตนต้องการอะไร จนกว่าจะเห็นด้วยตา”

 เรื ่องนี้ใช้ได้กับบางบริษัท แต่ในขณะนี้ มีอยู่หลายบริษัทที่

ไม่สนใจคำาแนะนำาของ Steve Jobs และมองหาความคิดใหม่ๆ ที่ดี

โดยให้ลูกค้าเข้ามีส่วนร่วม และเป็นส่วนร่วมกับรูปแบบธุรกิจของตน

 ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่บริษัทกำาลังหาทางอยู่ คือ ขอความร่วมมือ

จากลูกค้าในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
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ก�รปฏิบัติ
 ตัวอย่างของบริษัทที่ทำาสำาเร็จ

 • ในเดือนพฤษภาคมปี 2014 McDonald’s เปิดตัว My Burger 

โดยให้ประชาชนออกแบบและตั้งชื่อ Burger โดยมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 

98,000 ราย ผู้ชนะจะได้เห็น Burger ของตัวเองปรากฏในร้านอาหาร 

1,200 แห่ง ในประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 เดือน

 • Hewlett Packard (HP) ได้สอบถาม DreamWorks ซึ่งเป็น

หนึ่งในลูกค้าที่ทรงคุณค่าที่สุด ว่าจะสามารถปรับปรุงพัฒนาคอมพิวเตอร์

ของ HP ให้ผลิตหนังการ์ตูนได้อย่างไร นักสร้างการ์ตูนของ DreamWorks 

บอกว่า ไม่ชอบที่วาง USB ports ไว้ข้างหลังเครื่อง เพราะเสียบปลั๊กและ

เครื่องมืออื่นๆ เข้ากับ work station ยาก HP ก็รับฟัง และย้าย USB ports 

ออก  HP เห็นว่า ข้อเสนอแนะของ DreamWorks เรื่องนี้มีประโยชน์มาก 

และจัดประชุมกับกลุ่มท่ีปรึกษาลูกค้า พร้อมเชิญ DreamWorks และบริษัท

อื่นๆ ที่เป็นทั้งลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าเข้าร่วมด้วย

 • เว็บไซต์ My Starbucks Idea ที่เปิดตัวเมื่อปี 2008 สนับสนุน

ให้ลูกค้าเสนอความคิดวิธีการที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น ปรับปรุง

ประสบการณ์ลูกค้า และปรับปรุงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นได้

อย่างไร ตั้งแต่นั้นมา บริษัทได้รับข้อคิดจากลูกค้ากว่า  200,000 เรื่อง และ

ให้คนในชุมชนคัดเลือกข้อคิดที่เสนอมา ความคิดเหล่านี้นำาไปสู่สิ่งใหม่ๆ 

ประมาณ 300 แบบของ Starbucks
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 • Threadless เป็นธุรกิจขายออนไลน์ ตั้งขึ ้นในปี 2000 

และเป็นท่ีทราบกันดีว่าเป็นธุรกิจจำาหน่ายเส้ือยืดท่ีให้ลูกค้าทุกระดับเข้ามา

มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด ส่ิงท่ีบริษัททำาคือ เชิญศิลปินและนักออกแบบ

จากท่ัวโลกให้เสนอแบบเข้ามา หลังจากน้ันให้ชุมชนให้คะแนนแบบท่ีดีท่ีสุด 

และพิมพ์ลายออกมาวางขาย ผู้ชนะจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ และบัตรกำานัล

ของขวัญจาก Threadless

ใช้อย่�งไร
 การให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ และพัฒนา

ประสบการณ์ลูกค้า เป็นวิธีที่ดีที่จะสร้างความผูกพันกับลูกค้า  และได้

เพิ่มมุมมองและการสร้างสรรค์จากลูกค้า 

 ก่อนที่จะเริ่มทำาธุรกิจ ขอให้คุณถามตัวเองดังนี้

 • คุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการตั้งกลุ่มที่ปรึกษาลูกค้า

เหมือนกับของ HP?

 • คุณจะทำาให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับความคิดใหม่ๆ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ และการบริการใหม่ๆ เพื่อลูกค้าได้อย่างไร หรือคุณจะ

ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าให้ดีขึ ้นได้อย่างไร?

 • คุณจะขอให้ลูกค้าออกแบบผลิตภัณฑ์ให้คุณได้หรือไม่ และ

คุณเต็มใจจะแบ่งกำาไรให้กับผู้คิดค้นหรือไม่?
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 หากคุณต้องการข้อคิดมากขึ้น ในเรื ่องที่คุณจะสามารถดึง

ลูกค้าให้มาช่วยออกแบบประสบการณ์ลูกค้าให้คุณ ขอให้ดูบทสัมภาษณ์

ของผมกับ Mark Hurst เกี ่ยวกับหนังสือของเขา เรื ่อง Customers 

Included: How to Transform Products, Companies, and the 

World-With a Single Step



10368 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

มุมมอง 20 เรายินดีจ่ายมากขึ้น ถ้าได้รับบริการที่ดีขึ้น

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อลบล้างความกลัวว่าลูกค้า
  จะไม่ยอมจ่ายสำาหรับการบริการที่ดีขึ้น 
  หรือเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น

 บ่อยครั้งที่ธุรกิจมักจะบ่นว่าถูกคู่แข่งกดราคาอย่างต่อเนื่อง 

และบ่นว่าลูกค้าไม่ยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้น เพื่อการบริการที่ดีขึ้น

 เรื่องนี้ไม่จริง

 มีงานวิจัยที่แสดงผลในทางตรงกันข้าม ดังนี้

 • ปี 2012 Oracle พบว่า 81% ของผู้บริโภคที่ติดต่อกัน ยินดีที่จะ

จ่ายมากขึ้นเพื่อรับการบริการที่ดีขึ้น หรือเพื่อประสบการณ์ของลูกค้า

ที่ดีขึ้น จริงๆ แล้ว เกือบครึ่งหนึ่งยินดีที่จะจ่ายเพิ่มอีก 5% จากราคาเดิม

 • ในปีเดียวกัน Amercan Express พบว่า ประมาณ 2 ใน 3 

ของลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นสูงถึง 13% โดยเฉลี่ยกับธุรกิจที่พวกเขา

เชื่อว่าจะให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น
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 • ในปี 2010 RightNow Technologies ได้ทำาการสำารวจ

และพบว่า 84% ของลูกค้ายินดีจะจ่ายเพิ่มสำาหรับประสบการณ์ลูกค้า

ที่พิเศษสุด ส่วนใหญ่ (88%) ยินดีจะจ่ายเพิ่มอีก 5% ในขณะที่อีก 66% 

ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มอีก 10% จากราคาเดิม อย่างไรก็ตาม สถิติที่น่าสนใจ

จริงๆ คือ 11% ของลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเพิ่มอีก 25% หรือมากกว่านั้น

เพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น

ก�รปฏิบัติ
 มีอยู่หลายครั้งที่บริษัทไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ แต่จากพฤติกรรม

และประสบการณ์ของเรา บอกเราว่า ลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มสำาหรับ

บริการที่ดีขึ้น

 • ทำาไมเรายอมจ่ายเพิ่มสำาหรับตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ในเมื่อรถไฟก็

ไม่ได้วิ่งเร็วขึ้น 

 • ทำาไมเราถึงยอมจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อได้สิทธิ์ขึ้นเครื่องก่อนคนอื่น 

และไปนั่งนานกว่า เครื่องบินก็เหมือนรถไฟที่ไม่ได้ทำาให้เราไปเร็วขึ้น

 • เวลาสั่งสินค้าออนไลน์ เรามักจะยอมจ่ายมากขึ้น เพื่อจะได้

รับสินค้าเร็วขึ้น
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เรื่องแบบนี้ยังมีอีกเยอะ
 มีตัวอย่างของบริษัทแห่งหน่ึงท่ีทราบว่าลูกค้ายินดีจะจ่ายเพ่ิมข้ึน 

เพื่อการบริการที่ดีขึ้น และยินดีที่จะจ่ายให้บริษัทที่ทำาได้จริง บริษัทนี้คือ 

Linley & Simpson เป็นบริษัททำาธุรกิจบ้านและท่ีดิน ต้ังอยู่ท่ียอร์คเชียร์ ได้

เร่ิมบริการใหม่ในเดือนสิงหาคม 2015 ยินยอมให้ลูกค้าท่ีต้องการขายบ้าน

เลือกได้ว่า จะจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ข้ึนอยู่กับระดับการบริการท่ีจะได้รับ

จากบริษัท โครงการน้ีริเร่ิมข้ึนหลังจากบริษัทได้ทำาการวิจัยและรับฟังความ

เห็นจากลูกค้า ขณะน้ีลูกค้าสามารถเลือกอัตราค่าธรรมเนียมคงท่ี ท่ี 1.5% 

ของ บริการลูกค้าท่ีดีเย่ียม และ 0.5% ในระดับท่ีลูกค้าไม่พึงพอใจ

ใช้อย่�งไร
 งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าจะจ่ายเพื่อการบริการที่ดีขึ้นหรือ

ประสบการณ์ท่ีดีข้ึน อย่างไรก็ตาม การเรียกราคาท่ีสูงข้ึนจากลูกค้า มักจะ

เกิดจากความกลัวที่จะสูญเสียลูกค้า  

 วิธีที่จะทดสอบกับลูกค้าคือปรับปรุงการบริการระดับพรีเมียม

ซึ่งต้องเสียค่าบริการเพิ่มขึ้น ไปฟร้อมการบริการในอัตราปกติ

 คุณไม่รู้หรอกว่า การบริการแบบพรีเมียมอาจจะดึงดูดความ

สนใจ และสร้างลูกค้าใหม่ขึ้นมาก็ได้
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หมวดที่  3    การให้บริการ

แนวคิด  คุณทำางานหนักเพื่อสร้างความประทับใจ
  ให้กับลูกค้า จึงจำาเป็นต้องเน้นที่
  การให้บริการ
 

 เพื่อให้ประสบการณ์ลูกค้าเป็นไปอย่างเรียบง่ายและน่า

จดจำา จะช่วยให้คุณได้สร้างฐานของความจงรักภักดีในระยะยาว การ

สนับสนุน และความเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม การให้บริการลูกค้าเป็น

ส่วนหนึ่งที่ยากที่สุดในการประกอบธุรกิจ โดยดูจากขนาดและความ

ซับซ้อน เมื่อมีอะไรผิดพลาดขึ้นมา ก็จะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง     ในภาค

นี้จะครอบคลุมเรื่องสำาคัญที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าในโลกสมัยใหม่ 

รวมถึงหัวข้อการทำาให้การเข้าคิวและการคอยเป็นเรื่องง่ายขึ้น 

 การเน้นในเรื่องเล็กๆ จะสร้างความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดได้

อย่างไร การช่วยปรับปรุงสิ่งที่เราเรียนรู้จากพฤติกรรมศาสตร์ จะทำาให้

บริการลูกค้าได้ดีขึ้นได้อย่างไร ทำาไมการที่ลูกค้าร้องเรียนจึงกลายเป็น

โอกาส อารมณ์ที่สำาคัญที่สุดที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า 

และผลประโยชน์ของการบริการลูกค้าในเชิงรุก
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มุมมอง 21 ลูกค้าทุกคนเกลียดการรอคอย 
  แต่ประสบการณ์เช่นนี้ปรับให้ดีขึ้นได้

ใช้มุมมองนี ้ ถ้าบางครั้งลูกค้าต้องคอย 
  และคุณอยากทำาประสบการณ์ให้ดีขึ้น

 การรอคอย หรือการเข้าคิว เป็นสิ่งที่น่าเบื่อและสร้างความ

หงุดหงิด 

 

 สิ่งนี้คือความเป็นจริงที่ เมื่อเราต้องการจะทำาอะไร ซื้ออะไร 

ทานอะไร ถามอะไร หรือไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ไม่มีใครอยาก

จะคอย และอยากจะให้แก้ไขปัญหาในตอนนั้นเลย 

 อย่างไรก็ตาม การรอคอยมักจะทำาให้สถานการณ์แย่ลง เพราะ

คนส่วนใหญ่มักจะคิดเกินความเป็นจริงว่า เวลาที่คอยทำาไมนานถึง 36% 

ซึ่งเกินความเป็นจริง การวิจัยอีกชิ้นโดย Videlica and Contact Babel 

พบว่า ลูกค้าที่โทรติดต่อเข้าศูนย์ และต้องรอคิวรับโทรศัพท์ โดยเฉลี่ยจะ

อยู่ที่ 8 นาที ซึ่งเป็น 24 เท่าของเวลาคอยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20 วินาที

 อย่างไรก็ตาม มีบริษัทหลายแห่งที่ไม่คิดถึงผลกระทบของการ

เข้าคิวรอท่ีมีต่อการบริการลูกค้า และประสบการณ์ลูกค้า อาจจะเป็นเพราะ

บริษัทเหล่านี้สร้างระบบโดยใช้ตัวเองเป็นที่ตั้ง 
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 น่ีเป็นสาเหตุที่ทำาให้มองข้ามเร่ืองการเข้าคิวและสร้างความ

หงุดหงิดในกระบวนการประสบการณ์ลูกค้า แม้กระนั้นก็ตาม ในบางครั้ง

การคอยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ David Maister ผู้เขียนเรื่อง The 

Psychologyof Waiting Lines ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 

 สาเหตุที ่ทำาให้คนที่รอคิวรู ้สึกได้ คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้น

มากกว่าเวลาที่ใช้ในการรอคอย

ก�รปฏิบัต ิ

 ตัวอย่างที่ดีมาจาก Bill’s ซี่งเป็นสาขาของร้านอาหารที่ตั้งขึ้นใน

เมือง Lewes East Sussex ซึ่งต่อมาได้ขยายสาขาไปทั่วประเทศอังกฤษ 

สาขาที่เมือง Brighton เป็นที่นิยมมาก โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ ลูกค้า

ยืนคอยจนล้นออกมานอกร้าน โดยร้านนี้ได้ใช้เทคนิคใหม่ที่แหวกแนวมา

ช่วยในการจัดคิว

 เทคนิคที่ร้านนี้ใช้คือ

 • รับรองลูกค้าทุกคนที่เดินเข้าร้าน และอธิบายสถานการณ์

และกระบวนการของร้าน

 • ให้ลูกค้าเข้าคิวในร้าน ไม่ต้องรอข้างนอก

 • แจกเมนูให้ลูกค้าที่รอคิว

 • ให้ลูกค้าสั่งเครื่องดื่มในระหว่างรอคิว 
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 • ในระหว่างรอคิว จะมีการพูดคุยกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

เช่น จะต้องรออีกนานแค่ไหน และให้ดูโต๊ะที่จะได้นั่งเมื่อลูกค้าโต๊ะนั้น

รับประทานอาหารเสร็จ

 • กลวิธีนี้ใช้ได้ผล เพราะการรับรอง การพูดคุยกับลูกค้าทำาให้

ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการต้อนรับ ความกระวนกระวายใจในการรอคอยเกิดข้ึน

น้อยลง เมื่อพนักงานแจกเมนูให้ลูกค้า 

 • การให้ลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มระหว่างรอคิว ทำาให้ลูกค้า

รู้สึกว่าได้เริ่มประสบการณ์ของการซื้อแล้ว

 • สุดท้าย กับการแจ้งให้ลูกค้ารับรู้อย่างต่อเนื่องถึงเวลาที่ต้อง

คอยและแจ้งว่าลูกค้าจะได้นั่งที่โต๊ะไหน ทำาให้การรอคอยมีความชัดเจน

และแน่นอน

 ดังนั้น วิธีการนี้ทำาให้ลูกค้ารับรู้ถึงกระบวนการรอคอย เทคนิค

ที่ใช้นี้ไม่ได้ผล 100% แต่ก็ได้ผลดีเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 70-80% 

ของลูกค้าที่ยอมเข้าคิวแทนที่จะเดินจากไป

ใช้อย่�งไร
 บางครั้ง ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ลูกค้าต้องรอรับบริการ หรื อ รอ ให้

มีคนมาตอบ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็พลาดโอกาสถ้าไม่ปรับปรุงกระบวนการ

รอคอยให้ดีขึ้น
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 ถ้าคุณมีลูกค้าที่รออยู่  และห่วงว่าจะต้องเสียลูกค้าไปเท่าไหร่

หรือห่วงว่ามีผลกระทบในเชิงลบต่อประสบการณ์ของลูกค้า ขอให้ตอบ

คำาถามต่อไปนี้ ซึ่งอาจจะช่วยคุณได้

 • ถ้าลูกค้าต้องคอย คุณจะทำาให้ประสบการณ์ในการคอยของ

ลูกค้ายังคอยอยู่ได้อย่างไร

 • ในขณะที่ลูกค้ากำาลังคอย คุณจะทำาอย่างไรให้ลูกค้าไม่เบื่อ

 • ถ้าลูกค้าโทรศัพท์เข้ามา คุณสามารถทำาให้ลูกค้าไม่ต้องคอย

นานได้ไหม และจะโทรกลับไป

 • คุณสามารถทำาให้ลูกค้าเริ่มการซื้อในขณะที่กำาลังเข้าคิวอยู่

ได้หรือไม่

 • คุณสามารถแจ้งลูกค้าได้ไหม ว่าจะต้องคอยอีกนานแค่ไหน
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มุมมอง 22 พูดภาษาเดียวกับฉัน

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้ภาษาของคุณง่ายขึ้น 
  และปรับปรุงการให้บริการ 
  และสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า

 ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะเคยชินกับการใช้ภาษาธุรกิจของตนเอง 

เมื่อพยายามจะอธิบายให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท 

ยกตัวอย่างบริษัทเกี่ยวกับยา ออกแบบเว็บไซต์ สถาปัตย์ บัญชี ภาษี 

ประกัน กฎหมาย วิศวกรรม 

 PLAIN (Plain Language Associationn International) 

ให้ตัวอย่างที่ดีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกัน 

 นี่คือข้อความตัวอย่างที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทประกัน

 พวกเราได้ปรับปรุง พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งจะ

ช่วยให้พวกเราสามารถให้บริการที่ดีขึ้นกับลูกค้าที่มีค่าของเรา นี่ส่งผลให้

เกิดการล่าช้าเล็กน้อยในการต่ออายุประกันของคุณ คุณจะเห็นส่วนต่าง

ได้จากใบเรียกเก็บเงิน กฎข้อบังคับสัญญาจ่ายของคุณถูกแบ่งจ่ายเป็น 

11 เดือน ผลที่ตามมาคือ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคุณจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

การแบ่งจ่ายต่อเดือนลดลง
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 ส่วนข้อความข้างล่างนี้เขียนเป็นภาษาที่อ่านได้ง่าย

 พวกเราส่งเอกสารในการต่ออายุสัญญาให้คุณล่าช้า เพราะพวก

เราได้มีการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการบริการของ

บริษัท ค่าใช้จ่ายในสัญญาของคุณจะถูกแบ่งจ่ายเป็น 11 เดือน แทนจาก 

12 เดือนที่เคยเป็นมา นี่ทำาให้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

 

 สิ่งที่เราเห็นได้ คือ ข้อความที่เขียนขึ้นมาใหม่นี้ นึกถึงลูกค้า

เป็นหลัก เพื่อสื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนว่ามีอะไรเกิดขึ้น และมีผลต่อพวกเขา

อย่างไร

 ดังน้ัน เม่ือเราส่ือสารกับลูกค้า จึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะต้องจำาไว้ว่า

 • ลูกค้าไม่เข้าใจเสมอไปว่าคุณทำาอะไร

 • ลูกค้าจะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพโดยดูจากหลายอย่าง รวม

ถึงวิธีการสื่อสารและภาษาที่คุณใช้ ผลิตภัณฑ์และการบริการของคุณเป็น

แค่ส่วนย่อย

 • ส่วนที่ไม่ใช่จุดสำาคัญของธุรกิจ แต่ก็เป็นส่วนที่สำาคัญมากๆ 

ที่ลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าคุณเป็นอย่างไร

 • ลูกค้ามักจะตัดสินความชำานาญของคุณในด้านที่เขาไม่เข้าใจ 

ก่อนที่จะตัดสินสิ่งที่คุณทำาได้ดีซึ่งพวกเขาเข้าใจอยู่แล้ว

 ดังนั้น การใช้ภาษาของลูกค้าจะมีผลอย่างมากต่อการปรับปรุง

ความเข้าใจ การรับรู้ของประสบการณ์ เพิ่มความสัมพันธ์และความเชื่อ

มั่นให้กับลูกค้า ซึ่งในท้ายที่สุด ก็จะเพิ่มอัตราการได้มาและการเก็บรักษา
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ก�รปฏิบัติ
 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทพยายามปรับปรุง

การใช้ภาษาของตน แต่ยังต้องใช้เวลา

ตัวอย่�ง
 • ในเดือนมิถุนายน ปี 2015 The UK’s Royal Pharmaceutical 

Society ออกรายงานเรื ่องการใช้ครีมกันแดด เขาพบว่า ผู้บริโภค  

มีความกังวลเน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระดับการป้องกันของ

ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดต่างๆ มีอยู่ 92% ของผู้บริโภคไม่รู้ว่า ค่าต่างๆ ที่

ปรากฏในฉลากของครีมกันแดดสามารถป้องกันอะไรได้บ้าง

 • ในปี 2014 กลุ่มผู้บริโภคของอังกฤษ Fairer Finance ประกาศ

ผลของการสำารวจใหม่ท่ีพบว่า เม่ือลูกค้าต้องการเปิดบัญชีใหม่ ในข้อตกลง

และเง่ือนไข ใช้คำาท้ังหมด 34,000 คำา  (ของธนาคาร HSBC) ไปจนถึง 

11,000 คำา (ธนาคาร Nation Wide)  ลูกค้าในส่วนของประกันรถก็ประสบ

ปัญหาเดียวกัน ที่ข้อตกลงและเงื่อนไขใช้คำาทั้งหมด 37,000 คำา (บริษัท

Endsleigh) ไปจนถึงเกือบๆ 7,000 คำา (LV) ทำาไมบางบริษัทถึงสามารถจัด

ทำาข้อตกลงและเง่ือนไขได้กระชับกว่าบริษัทคู่แข่งอ่ืน

 • ในเดือนมีนาคม ปี 2015  National Adult Literacy Agency 

(NALA) ของประเทศไอร์แลนด์ ทำาการสำารวจ การเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

ซึ่งแสดงออกมาว่า 39% ของคนไข้ที่สำารวจ อยากจะให้มีหมอ พยาบาล

และเภสัชกรใช้ภาษาง่ายๆ อัตรานี้สูงกว่าที่สำารวจในปี 2007 ที่อยู่แค่ 33%
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ใช้อย่�งไร
 ถ้าคุณพูดภาษาที่ใช้กันอยู่ในแวดวงธุรกิจของคุณ ย่อมเป็นการ

ง่ายสำาหรับคณุ       แตส่ำาหรับลกูคา้ไม่ไดง้า่ยเสมอไปทีจ่ะเข้าใจในสิง่ทีค่ณุพดู

และทำาให้เรื่องการสร้างสัมพันธ์ยากขี้นอีกต่างหาก

 มีคำาถามที่จะช่วยให้คุณตัดสินว่าคุณได้พูดภาษาของลูกค้า

หรือไม่ และคุณสามารถทำาอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้

 • ธุรกิจของคุณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคนิค (แม้จะ

เพียงนิดเดียว) หรือไม่?

 • คุณกำาลังพูดภาษาที่ลูกค้าเข้าใจได้หรือไม่ หรือจะให้ดีกว่าน้ัน 

คุณกำาลังคุยภาษาของลูกค้าหรือไม่ ถ้าคุณจะให้คนภายนอกธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมของคุณดูตัวอย่างที่คุณสื่อสารกับลูกค้า เช่น คุณย่าคุณยาย

เขาจะเข้าใจหรือไม่?

 • คุณจะรู้ได้อย่างไรถ้าคุณทำาอย่างนี้อยู่เป็นประจำา? วิธีการใช้

เวลาและความพยายาม และเมื่อธุรกิจวุ่นวายและเร่งรีบ ก็เป็นเรื่องปกติ

ที่คุณจะกลับไปใช้ภาษาในอาชีพของคุณ ดังนั้น ให้ระวังสิ่งนี้ไว้ ให้ตรวจ

สอบอยู่เรื่อยๆ ว่าคุณใช้ภาษาเรียบง่ายในการสื่อสารอยู่

 • ต้องการทราบว่าลูกค้ากำาลังคิดอะไรอยู่ ให้ถามลูกค้าว่าเข้าใจ

ที่คุณพูดถึงธุรกิจหรือการให้บริการของคุณหรือไม่?
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มุมมอง 23 ธรรมชาติรังเกียจสุญญากาศ

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้เข้าใจว่าคุณมีช่องว่าง
  ในการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ 
  และอาจจะมีผลกระทบอะไรบ้าง

 ในทางฟิสิกส์ มีข้อสันนิษฐานท่ีเรียกว่า Horror Vacui ความกลัว

ที่ว่าง ซึ่งแปลว่า ธรรมชาติรังเกียจสุญญากาศ

 อาจจะกล่าวได้อีกแบบในความหมายธรรมดาว่า “เมื่อไม่มี

ข้อมูล เราก็สร้างเรื่องขึ้นมา” สิ่งนี้เกี่ยวกับว่าใจของเราทำางานอย่างไร 

และเมื่อเราไม่มีข้อมูล ใจของเราก็สร้างเรื่องขึ้นมา อันเป็นผลมาจาก

ความกังวล ความกลัว ความเครียด และอารมณ์ทุกอารมณ์ในเชิงลบ

ของเรา

 เรื่องนี้มีความสัมพันธ์โดยเฉพาะต่อการบริการลูกค้า มีอยู่บ่อย

ครั้งที่ธุรกิจจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่มีข้อมูลจะบอกลูกค้า อย่างไร

ก็ตาม เพียงเพราะไม่มีอะไรจะรายงาน หรือไม่มีข้อมูลใหม่จะแชร์ ก็ไม่

จำาเป็นจะต้องหมายความโดยอัตโนมัติว่า ลูกค้าไม่ต้องการได้ยินจากธุรกิจ 

หรือธุรกิจไม่ควรติดต่อกับลูกค้า

 เราเรียกช่องว่างเหล่านี้ว่า “สุญญากาศ” ในวงจรชีวิตของลูกค้า 

และถ้าไม่มีการแก้ไข ก็อาจทำาให้เกิดอารมณ์ที่เราไม่ต้องการให้เกิดในใจ

ของลูกค้าของเรา
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ก�รปฏิบัติ
 นี่เป็นตัวอย่างของ “สุญญากาศ” ในทางปฏิบัติ

 Peter (นามสมมติ) เป็นเพื่อนเก่าของผม อายุ 40 ต้นๆ เมื่อ 

2-3 เดือนที่แล้ว ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้ทุกคนต้องช็อก เมื่อ peter เกิด

โรคหลอดเลือดในสมองแตก Peter ถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการ

รักษา  2-3 อาทิตย์ต่อมา ทุกอย่างดูดี และเขากำาลังฟื้นตัว แต่ปรากฏมี

บางอย่างที่น่าสงสัยจากการสแกนตามปกติ

 และนี่เป็นจุดที่สร้างความไม่สบายใจให้กับ Peter เขาเฝ้าแต่ขอ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการสแกน และกังวลว่าจะต้องทำาอะไรต่อ

ไป พยาบาลบอก peter ว่า พวกเขาไม่มีข้อมูล และกำาลังคอยคุณหมอ

อยู่ peter ก็คอย และคอยต่อไป

 ขณะที่เขาคอยอยู่นั้น ก็มีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการรักษา 

โดยที่เขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลอะไรเลย peter ยังคอยต่อไปอีก 2-3 วัน และ

มีการสแกนอีกครั้งหนึ่ง และต้องคอยต่อไปอีก จนในที่สุดผลก็ออกมา  

ซึ่งในระหว่างที่คอยผล peter รู้สึกหมดหวังและหงุดหงิด กระวนกระวาย

ใจ และเครียดมาก 

 ในที่สุดแล้ว คุณหมอก็ได้บอกกับเขาว่า ได้พบก้อนเนื้อใน

สมอง แต่ไม่สามารถผ่าตัดออกมาได้ จึงมีการนัดหมายการรักษาทาง

เคมีบำาบัด และการฉายแสงทันทีเพื่อพยายามลดขนาดก้อนเนื้อและ

ยืดชีวิตของเขาออกไป
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 เรื่องของ peter แสดงให้เห็นว่า การรอข้อมูล โดยเฉพาะใน

เวลาที่อ่อนไหว กระวนกระวาย ดูเหมือนเป็นการรอคอยที่นานแสนนาน 

และมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประสบการณ์ของคนไข้

 ในความเป็นจริง การวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในชีวิตที่กำาลังถูก

คุกคาม อารมณ์ในทางลบสามารถทำาให้เรานึกถึงแต่เรื่องเวลา และทำาให้

รู้สึกว่ามันยาวนานเกินความเป็นจริง การวิจัยอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า เรื่องนี้

สามารถทำาให้เร่ืองหนักเพิ่มข้ึนจากความพยายามที่เราจะแยกจิตใจออก

จากอารมณ์

 สิ่งที่ชัดเจน คือในขณะที่หมอกำาลังวิเคราะห์ผลตรวจของ

peter หมอก็ไม่ให้ความสนใจกับความรู้สึกของ peter ในระหว่างนั้นเลย 

 จริงอยู่ ในขณะนั้น เรื่องการรอก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 

และหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งที่เราจะทำาได้คือ ให้ตระหนักว่า การรอในช่วง

ไหนก็ตามก็มีผลต่อลูกค้าของเรา
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ใช้อย่�งไร
 ในขณะที่หมอกำาลังหาทางเยียวยาคนไข้หรือลูกค้า อย่าทำาเมิน

ต่อความรู้สึกของลูกค้าในขณะที่เขารอคอย และสิ่งที่คุณสามารถทำาได้คือ 

ทำาให้การรอคอยง่ายขึ้น ลดความลำาบากใจ คิดถึงประสบการณ์ทั้งหมดที่

เกิดขึ้นจริงของคนไข้ 

 อย่าปล่อยให้เขารอ ให้เขารับทราบข้อมูลว่าอะไรกำาลังเกิดข้ึน และ

จะทำาอะไรต่อไป และเมื่อไหร่ การให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สามารถเติม

เต็มสภาวะสุญญากาศได้ และขอให้ช่วยเหลือและปลอบโยนซึ่งจะเป็น

คำาตอบสุดท้าย ท้ายที่สุดนี้ ให้จำาไว้ว่า บางครั้ง คำาตอบที่ได้เช่น ไม่มี

ข้อมูลใหม่ หรือเรายังไม่มีอะไรรายงาน ก็ยังคงมีค่ากับลูกค้าและคนไข้
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มุมมอง 24 การวิจารณ์ที่ไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องดี

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยลดความกลัว
  และความกระวนกระวายจากวิจารณ์เชิงลบ
  คุณจะทำาอย่างไรที่จะเปลี่ยนให้เป็นโอกาส

 สำาหรับผู้บริโภค การอ่าน และถูกชักจูงจากการทำารีวิวคือ

ความจริงของชีวติ จริงๆ      แลว้นัน้ น่ีคอืสิง่ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากงานวจิยั:

 • 77% ของลูกค้าในประเทศอังกฤษ อ่านข้อวิจารณ์ของลูกค้า

คนอื่นก่อนตัดสินใจซื้อ

 • 88% ของลูกค้า เชื่อข้อวิจารณ์ออนไลน์พอๆ กับคำาแนะนำา

ที่ได้รับเป็นการส่วนตัว

 • 99% ของผู้บริโภคอ้างถึงข้อวิจารณ์ในทางบวกมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อของตน

 • 86% พูดว่า พวกเขาได้รับอิทธิพลจากข้อวิจารณ์ในทางลบ

 แต่มีลูกค้าจำานวนมากท่ีไม่ได้มองหาแต่ข้อวิจารณ์เชิงบวก ยังมอง

หาในเชิงลบด้วย เพราะหลายคนเริ่มสงสัยบริษัทที่มีแต่ข้อวิจารณ์ดีๆ Jan 

Jensen อดีตหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Trustpilot ก็พูดถึงในจุดนี้ว่า

ปกติเขาจะดูที่ข้อวิจารณ์ในเชิงลบ เวลามองหาบริษัทใหม่ๆ และเขาได้

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับบริษัทนั้นๆ จากวิธีการตอบของบริษัทต่อข้อวิจารณ์

ในเชิงลบ
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 อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจส่วนใหญ่ที่หัวเสียกับข้อวิจารณ์ไม่ดีทาง

ออนไลน์ และทำาอย่างเต็มที่จะหลบเลี่ยงเรื่องนี้ แต่ในความเป็นจริง เรา

ต้องทำาให้เคยชินกับความคิดที่ว่า ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะในเชิงลบจะ

เข้ามาเป็นระยะๆ

 ดังนั้น สิ่งที่สำาคัญคือ อย่าเพิกเฉยกับข้อวิจารณ์และข้อเสนอ

แนะในเชิงลบ แต่ให้เตรียมพร้อมรับมือกับมัน ตอบกลับและเรียนรู้จาก

มัน บ่อยครั้งที่วิธีการที่เราตอบกลับในเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอในเชิง

ลบจะแสดงให้เห็นอีกด้านหน่ึงของธุรกิจท่ีไม่มีใครมองเห็นและคุยถึงมากนัก

ก�รปฏิบัติ
 ลูกค้าส่วนใหญ่เน้นการปฏิบัติ และเข้าใจว่าเกิดความผิดได้ใน

บางครั้ง ดังนั้น ให้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่คุณ

ตอบกลับเมื่อเกิดสิ่งผิดพลาดใดๆ (สมมติว่าคุณทำาอย่างดี) สามารถสร้าง

ผลในทางบวกได้อย่างมากกับชื่อเสียงของคุณ

 ClickFox ได้ทำาการศึกษาเรื่องความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในปี 

2012 และพบว่า 40% ของลูกค้า พูดว่าบริษัทที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง

การซื้อได้และทำาได้เกินความคาดหมายของพวกเขานั้น สามารถชนะใจ

ลูกค้า
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 ยิ่งไปกว่านั้น TripAdvisor ได้ทำาการวิจัย ซึ่งพบว่า 87% ของ

นักเดินทางมีความเห็นที่ดีขึ้นต่อโรงแรม หลังจากได้อ่านการตอบกลับที่

เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการ เมื่อโรงแรมได้รับข้อวิจารณ์ในเชิงลบ

 พูดพอแล้ว

ใช้อย่�งไร
 ไม่มีธุรกิจไหนสมบูรณ์แบบ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่คุณจะ

ได้รับข้อวิจารณ์ในเชิงลบในบางครั้ง

 ยิ่งไปกว่านั้น อาจจะมีลูกค้าบางคนกำาลังคอยดูวิธีที่คุณตอบ

กลับเมื่อมีข้อวิจารณ์ไม่ดี     พอๆ     กับกำาลังดูข้อวิจารณ์ที่ดี ทั้งนี้เพราะทำาให้

พวกเขาได้รู้ว่าบริการของคุณดีแค่ไหนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

 ดังนั้น เมื่อคุณได้รับข้อวิจารณ์ในเชิงลบ อย่าทำาเหมือนกับ

บริษัทหลายแห่งทำา คือ ตื่นเต้นลนลาน ไม่สนใจ หวังว่าจะไม่มีใครสังเกต 

และพยายามจะกลบข้อวิจารณ์ที่ไม่ดีกับข้อวิจารณ์ที่ดี

 คุณควรตอบกลับโดยเร็วท่ีสุด และมุ่งแก้ไขปัญหาให้เร็วและง่าย

เท่าที่คุณจะทำาได้ ถ้าคุณทำาเช่นนี้ คุณอาจสามารถเก็บลูกค้าคนนั้นไว้ได้ 

และชนะใจลูกค้าอีกหลายคนต่อไป
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มุมมอง 25 เอาก้อนกรวดออกไป

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยแยกแยะและเอาความรำาคาญเล็กๆ
  ที่มีอยู่ในประสบการณ์ลูกค้าออกไป 
  อันเป็นสิ่งที่ทำาให้ภาพบิดเบือน
  และถูกจดจำาได้เสมอ

 บ่อยครั้ง ที่บริษัทและแบรนด์พยายามจะปรับปรุงการบริการ

หรือประสบการณ์ลูกค้าให้ดีขึ้น แต่พบว่าพวกเขาเน้นอยู่แต่ที่จะเพิ่มความ

สุขใจให้กับลูกค้าได้อย่างไรเท่านั้น ซึ่งในการทำาแบบนี้ พวกเขาก็มีแนว

โน้มจะมองข้ามความบกพร่องหรือความไม่พอใจเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจจะ

เกิดกับลูกค้าเวลาทำาธุรกิจด้วยกัน สุ่มเสี่ยงที่จะมองข้ามสิ่งที่ลูกค้ามีแนว

โน้มจะจดจำาได้

 เหมือนกับเวลาที่คุณกำาลังเดินเข้าที่ประชุม หรือไปที่นัดหมาย 

และคุณเห็นว่ามีกรวดก้อนเล็กๆ ติดอยู่ในรองเท้าคุณ คุณอาจรู้สึกกดดัน

นิดหน่อย แต่ก็ไม่ถึงกับเจ็บขนาดที่ต้องหยุดเดินแล้วเอามันออกไป มันก็

ยังอยู่ตรงนั้น และเมื่อคุณเดินมาถึงจุดหมาย คุณจำาอะไรได้บ้างเกี่ยวกับ

การเดินทางของคุณ ใช่กรวดในรองเท้าคุณหรือไม่

 นี่คือ ความทรงจำา และเป็นความจริงที่โดยทั่วๆ ไป เราจะ

จดจำาความรู้สึกต่างๆ โดยเฉพาะความรำาคาญและความผิดหวังได้ดีกว่า

เรื่องอื่นๆ
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 Maya  Angelou  กวีและนักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกัน

ได้สรุปเกี่ยวกับความคิดนี้ไว้ได้ดีมากว่า

 คนจะลืมสิ่งที่คุณพูดไว้ คนจะลืมสิ่งที่คุณทำาไว้ แต่คนจะไม่ลืม

ว่าคุณเคยทำาให้เขารู้สึกอย่างไร

ก�รปฏิบัติ
 Ruter เป็นหน่วยงานการขนส่งสาธารณะอยู่ในเมืองออสโล ใช้

หลักการนี้มาปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าของตน และคอยตรวจสอบหา

สิ่งที่สร้างความรำาคาญหรือทำาให้ลูกค้าโมโห จริงๆ แล้วเมื่อ CEO ของ 

Ruter ได้ตระหนักถึงพลังของมุมมองน้ี ก็ได้ประกาศออกมาว่า นับจากน้ีไป 

กลยุทธ์ของ Ruter คือ หยุดสร้างความรำาคาญให้กับคุณ 

 วิธีนี้ทำาให้ CEO และ Ruter ได้รับความนับถือและน่าเชื่อถือ

เป็นอย่างมากในประเทศนอร์เวย์

 ในทางปฏิบัติ Ruter ได้ทำาการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ หลายอย่าง 

ในเรื่องการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ขณะที่รอรถเมล์

ออกตามเวลาที่กำาหนด ตอนนี้ผู้โดยสารสามารถเข้ามานั่งรอในรถเมล์ได้ 

ไม่ต้องไปรอข้างนอกท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น
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ใช้อย่�งไร
 เมื่อเวลาผ่านไป จะมีสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้นในประสบการณ์

ลูกค้าที่สร้างความรำาคาญหรือทำาให้โมโห บ่อยครั้งที่เรื่องเหล่านี้ถูกมอง

ข้ามไป เพราะบริษัทมีแนวโน้มจะทำาในสิ่งที่ทำาให้ลูกค้าจดจำา

 ถ้าบริษัทต้องการจะเริ่มมองหาและเอา “ก้อนกรวด” ออกไป

จากประสบการณ์ลูกค้า คำาถามต่อไปนี้จะช่วยได้

1. ถามลูกค้าคุณว่า “มีอะไรท่ีเราช่วยได้ไหม ถึงแม้จะเป็นเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ 

ที่ทำาให้คุณรำาคาญเมื่อก่อน?”

2. ถามพนักงานที่มีหน้าที่พบปะลูกค้าว่า “มีเรื่องหรือปัญหาอะไรเกี่ยวกับ

ลูกค้าที่เกิดขึ้นซ้ำาซากบ้าง?”

 การถามคำาถาม 2 ข้อนี้ จะทำาให้คุณได้เริ่มต้น และจะเป็นการ

ชี้ทางว่าคุณต้องเริ่มเอา “ก้อนกรวด” ออกจากประสบการณ์ลูกค้าของคุณ 

และทำาแบบน้ีคุณจะสามารถปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าให้ดีข้ึนได้อย่าง

รวดเร็ว
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มุมมอง 26 ทฤษฎีก่อนหรือหลัง

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ และเน้นที่เวลา
  ที่สำาคัญที่สุดในความสัมพันธ์กับลูกค้า

 มีแนวคิดทางจิตวิทยาที่เรียกว่า the serial position effect 

(หรือที่เรียกว่า ทฤษฎีก่อนหรือหลัง) การวิจัยของ Ebbinghaus พบว่า 

เมื่อคนเราถูกขอให้นึกถึงรายการของที่ได้มา มีแนวโน้มที่พวกเขาจะนึก

ได้แต่ของที่อยู่ตอนท้ายๆ ของรายการ (ทฤษฎีหลัง) และของที่อยู่ในต้นๆ 

รายการ (ทฤษฎีก่อน) มากกว่าที่จะจำาของที่อยู่กลางรายการ

 ถ้าเรานำาแนวคิดนี้มาใช้กับความสัมพันธ์ของเรา ก็จะมองเห็น

ได้ ยกตัวอย่าง ให้ย้อนคิดถึงความสัมพันธ์กับแฟนของเรา ดูที่ the serial 

position effect มีความน่าจะเป็นอย่างสูงที่คุณจะจำาได้ถึงช่วงต้นๆ 

ที่มีความสัมพันธ์กัน (อาการหวิวๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อนัดเที่ยวกันครั้งแรก 

ความตื่นเต้นที่ตกหลุมรัก และอื่นๆ) และช่วงท้ายๆ ของความสัมพันธ์ 

(แยกทางกัน เถียงกัน ปวดใจ และอื่นๆ)

 ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะในช่วงเวลาเหล่าน้ี อารมณ์ของเราอยู่ท่ีจุดสูงสุด 

และเครียดที่สุด จึงเป็นสาเหตุที่ทำาไมเราถึงจำาช่วงเริ่มต้น และช่วงท้าย

ของความสัมพันธ์ได้ทันที
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 เรื่องนี้สามารถเอามาปรับใช้กับความสัมพันธ์กับลูกค้า และให้

มุมมองต่อคุณภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้าได้

 ตัวอย่างเช่น ถ้าความสัมพันธ์กับลูกค้าเริ่มต้นไม่ดี หรือไม่มี

อะไรน่าตื่นเต้น ก็เป็นเรื่องอันตรายที่ลูกค้าจะมองหรือจำาความสัมพันธ์

ช่วงนั้นอย่างไร และก็เป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยน (ความประทับใจครั้งแรก 

และอะไรต่ออะไรเหล่านั้น) ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ไป

สักระยะ และไม่มีการส่ือสารกัน หรือคุณภาพการส่ือสารเป็นแบบน้ี เร่ืองน้ี

ก็จะติดอยู่ในใจของลูกค้า และทำาให้ลูกค้าคิดว่าคุณไม่สนใจหรือไม่ให้

คุณค่ากับธุรกิจของพวกเขา (ตีความต่างกัน)

 จะต้องใส่ใจว่า เราจะเร่ิมความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร และจะ

ดำาเนินการต่อไปหรือรักษาความสัมพันธ์นั้นอย่างไร เรื่องนี้อาจจะเป็น

ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ถึงการบริการลูกค้าที่ดี ความจงรักภักดี 

การผูกพัน และในทางตรงกันข้าม

ก�รปฏิบัติ
 ในปี 2013 ผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ชื่อ Iceland ใน

ประเทศอังกฤษ ได้แสดงวิธีการนำามุมมองนี้มาใช้ในทางปฏิบัติ โดยพิมพ์

บัตรกำานัลให้ลูกค้าแต่ละคนและมอบให้กับลูกค้าที่จุดขาย จุดชำาระเงิน

แทนที่จะส่งบัตรกำานัลไปให้ทางไปรษณีย์
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 นี่เป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ่งของการรักษาลูกค้าซึ่ง Iceland เปิดใช้

เมื่อปี 2012 แต่ในปี 2013 กลยุทธ์นี้ทำาให้ธุรกิจนี้สามารถ

 • ขับเคลื่อนการตลาดใหม่ และเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาด

 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างมากจาก 65% มาเป็น 

85%

 • รวบรวมข้อมูลได้มากขึ้น และเข้าใจลูกค้าของตนได้ดีขึ้น

 • เพิ่มจำานวนสมาชิกของ Bonus Card ได้สูงขึ้นเป็น

ประวัติการณ์ (แบบไม่เคยมีมาเลย)

 • ลดค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมได้ราว 16%

 • เพิ่มจำานวนเงินที่วางแผนไว้ว่าจะใช้ด้านบัตรกำานัลการ

ส่งเสริมในปี 2015 ไปถึง 5 ล้านปอนด์

 แผนการใหม่ของ Iceland ที่นำาเอาทฤษฎีก่อนหลังมาใช้ 

ให้รางวัลแก่ลูกค้าในตอนท้ายของประสบการณ์การจับจ่ายซ้ือของ ซ่ึงสร้าง

ความตื่นเต้นเพิ ่มขึ ้นหลังจากลูกค้าจบการซื ้อ และในทางกลับกัน

วิธีการน้ีจะทำาให้ผู้ค้าปลีกน่าจะถูกจดจำาในเชิงบวกได้เพ่ิมข้ึนและเพ่ิม

ความพึงพอใจของลูกค้าที่จุดขาย และได้รับความจงรักภักดีของลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง
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ใช้อย่�งไร
 เรารู้ว่าความประทับใจครั้งแรกนั้นมีความสำาคัญ แต่บ่อยครั้ง

ที่เรามักจะลืมไปว่า ความประทับใจครั้งสุดท้ายก็มีความสำาคัญเช่นกัน 

ทฤษฎีก่อนและหลังก็เข้าได้กับเรื่องนี้ และช่วยบริษัทให้เข้าใจถึงอำานาจ

และอิทธิพลของตนเอง

 บริษัทที่ต้องการนำามุมมองนี้มาใช้ในทางปฏิบัติควรเริ่มถาม

ตัวเองดังนี้

 • เรากำาลังคิดถึงความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้าอยู่หรือไม่?

 • คุณคิดว่าทฤษฎีก่อนหลังจะมีผลกระทบต่อการบริการลูกค้า

และความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือไม่?

 • เราจะสร้างความประทับใจครั้งแรกกับลูกค้าอย่างไร และจะ

ทำาให้ดีขึ้นได้หรือไม่?

 • ความประทับใจสุดท้ายแบบใดที่เราให้กับลูกค้าและดีหรือไม่ 

ทำาให้ดีขึ้นได้หรือไม่?

 การตอบคำาถามเหล่านี้ จะช่วยให้คุณคิดได้ว่าจะใช้ทฤษฎี

ก่อนหลังได้อย่างไรในการออกแบบประสบการณ์ลูกค้า และในการ

ให้บริการที่ดี
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มุมมอง 27 การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ หลายๆ อย่าง
  มารวมกัน

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องขับเคลื่อนการปรับปรุง
  การปฏิบัติการและต้องการวิธี
  ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ได้ที่ต้องการ

 มุมมองที่ดีที่สุดบางข้อที่เกี่ยวกับการเพิ่มการปฏิบัติการและ

การให้บริการที่ดีขึ้นนั้นไม่ได้มาจากธุรกิจอื่นๆ แต่มาจากสาขาอื่นๆ เช่น 

กีฬา ดนตรี ศิลปะ และอื่นๆ 

 มุมมองที่ดีเรื่องหนึ่งมาจากโลกของการขี่จักรยาน โดยเฉพาะ

จาก Team GB track cycling  และ Team Sky Procycling  วิธีการที่ 

Sir Dave Brailsford อดีตผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Team GB และ

ปัจจุบันเป็น Team Principal ของ Team Sky นำามาใช้ มีหลักปรัชญาว่า 

“An aggregaton of a series of marginal gains”

 Dave ได้ให้คำาอธิบายไว้ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกปี 2008 

ที่ปักกิ่ง ว่า

 “เรามีคำาพูดว่า ‘performance by the aggregation of 

marginal gains’ หมายความว่า เอาทุกหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากทุกสิ่งที่คุณทำา 

หาหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นเพื่อนำามาปรับปรุงทุกอย่างที่คุณทำา”
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 ข้อเสนอการสรุปพื้นฐานของ Brailsford คือ การปรับปรุง 10% 

ของการปฏิบัติการด้านใดๆ ในเวลาที่กำาหนด บ่อยครั้งจะเป็นเรื่องยาก 

น่ากลัว และไม่ประสบความสำาเร็จเสียส่วนใหญ่

 อย่างไรก็ตาม แทนที่จะพยายามปรับปรุงด้านใดด้านหนึ่ง 10%  

ลองหามาสัก 10 เรื่องต่างๆ กันที่คุณจะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เรื่อง

ละ 1% แทน อาจจะได้เห็นความสำาเร็จและมีแรงบันดาลใจมากขึ้นก็ได้

 เหตุผลคือ การก้าวไปทีละเล็กละน้อยนั้นง่ายกว่าก้าวใหญ่ๆ   

และสร้างโอกาสมากขึ ้นต่อความสำาเร็จ  และยังสร้างแรงผลักดัน

การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และการปรับปรุงการปฏิบัติการโดยรวมด้วย

 ความสำาเร็จของ Brailsford Team GB track cycling และ 

ทีมของ The Sky Procycling ในช่วง 2-3 ปีที ่ผ่านมา เป็นข้อพิสูจน์

อย่างชัดเจนของพรสวรรค์ของทีม และการที่พวกเขามุ่งมั่นที่จะปรับปรุง

ประสิทธิภาพโดยการค้นหา “จุดที่ไม่สำาคัญ” เพื่อการพัฒนาปีแล้วปีเล่า

ก�รปฏิบัติ
 เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ผมและภรรยาได้ไปเยือน Marrakech อยู่ 2-3 

วัน เราพักที่ Riad Dar Mimouna ในเขตเมืองเก่า



13168 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

 เราไปถึงที่นั่นคืนวันพฤหัสบดี และถูกพาไปที่ห้องพัก สิ่งแรก 

ที่เราสังเกตเห็นคือ เตียงนอนเป็นเตียงคู่ ไม่ใช่เตียงเดี่ยว

 แต่เราไม่ได้พูดว่าอะไร เพราะมันดึกแล้วและรู้สึกเหนื่อย 

เราเลื่อนเตียงเข้ามาชิดกันแล้วหลับไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็น

สิ่งที่สร้างความประทับใจสำาหรับเรามาก

 วันรุ่งขึ้นหลังจากที่เรากลับมาจากข้างนอก เราพบว่าเตียงคู่

กลายเป็นเตียงเดี่ยวไปแล้วโดยที่เราไม่ได้ขอให้ทำา เรื่องนี้และเรื่องดีๆ 

อีกหลายเรื่องทำาให้การเดินทางของเราเป็นสิ่งที่น่าจดจำาและลืมไม่ลง

 สำาหรับผม ผมคิดว่าเมื่อเราพูดเรื ่องการบริการลูกค้าที่ดี 

หรือสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่น่าจดจำา เป็นเรื่องง่ายที่เราจะไปติดกับ

ความคิดที่ว่าเร่ืองพวกน้ีเกี่ยวกับการออกแบบและการฝึกคนของเรา 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราไปพักที่ Riad Dar Mimouna 

เป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการผสมผสานของสิ่งละอันพันละน้อยที่ทำา

ขึ้นโดยที่เราไม่ได้ขอ

 คุณสามารถทำาการบริการหรือประสบการณ์แบบนี้ให้สำาเร็จ

ได้ โดยการคัดเลือก การฝึกอบรม และการสนับสนุนลูกจ้างที่ทำางาน 

และการใส่ใจในสิ่งที่ถูกเมิน
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 การบริการลูกค้าที่ดี บ่อยครั้งเป็นเรื่องของการฟัง และทำาสิ่ง

ที่คุณไม่ได้ถูกขอให้ทำา คือ “หนึ่งเปอร์เซ็นต์”

ใช้อย่�งไร
 การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในการปฏิบัติการใดๆ บ่อยครั้ง

เป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแบบเล็กๆ สามารถทำาได้

สำาเร็จมากกว่า อย่างที่แสดงในวิธีการของ Dave Brailsford และจาก

ความสำาเร็จของ Team GB and Sky ในการขี่จักรยานบนถนนและลู่

 ในการทำาให้เหมือนหรือทำาให้ดีกว่าวิธีการของพวกเขา ธุรกิจ

ควรจะเริ่มทำาสิ่งที่ท้าทายดังต่อไปนี้

 • คุณสามารถทำารายการแบบ Brailsford ของคุณเองในเรื่อง

ที่คุณเชื่อว่าคุณจะปรับปรุง 1% เพื่อให้การบริการลูกค้าและประสบการณ์

ลูกค้าโดยรวมได้ง่ายหรือไม่?

 การเริ่มทำาสิ่งท้าทายนี้ จะช่วยคุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำา

และวางฐานเพื่อทำาโรดแมปการปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า

 ยิ่งไปกว่านั้น การใช้วิธีนี้ยังให้ประโยชน์อีกในเรื่องของการ

เปิดรับฟังว่าส่วนไหนที่ต้องการปรับปรุง เช่น ให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เสนอ 1% ที่ต้องปรับปรุง อันจะช่วยสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ

เรื่องปรับปรุงใดๆ และความคิดสร้างสรรค์ 
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มุมมอง 28 ทำาให้ง่าย

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยคุณแบ่งแยกความซับซ้อนในธุรกิจ
  ของคุณ และสร้างวัฒนธรรมทำาเรื่องต่างให้
  ง่ายขึ้นต่อตัวคุณและลูกค้าของคุณอยู่เสมอ

 คำาพูดที่เกี่ยวกับความเรียบง่าย

 Charles Mingus นักดนตรีเล่นเบส แจ๊ซ ระดับตำานาน กล่าวไว้ว่า

 “ทำาสิ่งง่ายให้ซับซ้อนเป็นเรื่องธรรมดา ทำาสิ่งซับซ้อนให้เป็น

เรื่องง่ายๆ เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์”

 ส่วน Blaise Pascal นักคณิตศาสตร์ นักฟิสิกส์ และนักปรัชญา

ชาวฝรั่งเศส กล่าวไว้ว่า

 “ผมอยากจะเขียนจดหมายให้สั้นขึ้น แต่ผมไม่มีเวลา”

 คำากล่าวข้างต้นนี้ เกิดขึ้นห่างกันเป็นร้อยๆ ปี อธิบายถึง

ความหมายและพลังในความเรียบง่าย ชายทั้งสองต่างตระหนักว่า

การแสวงหาความเรียบง่ายเป็นมายากลอย่างแท้จริง
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 ตั้งแต่ปี 2008 Siegel + Gale ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนของแบรนด์

นานาชาติ ได้ติดตามผลกระทบของความเรียบง่ายต่อแบรนด์ สิ่งที่บริษัท

ค้นพบคือ ในโลกที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ความเรียบง่าย โดดเด่นขึ้นมา

ในเรื่องของการบริการและประสบการณ์ และยังค้นพบด้วยว่า แบรนด์ที่

เน้นเร่ืองความเรียบง่ายในการให้การบริการและประสบการณ์ ให้ผลท่ีดีกว่า

 • ตั้งแต่ปี  2009  แบรนด์ที่เน้นเรื่องการทำาประสบการณ์ให้ง่ายขึ้น 

ได้ทุบดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกประมาณ 70%

 • 70% ของผู้บริโภค มีแนวโน้มสูงที่จะแนะนำาประสบการณ์

ที่เรียบง่ายกว่า

 • 38% ของผู้บริโภค ยินดีจะจ่ายมากขึ้นสำาหรับประสบการณ์

ที่เรียบง่ายกว่า

ก�รปฏิบัติ
 ตัวอย่างของบริษัทท่ีกำาลังท้าทายผู้เล่น และกำาหนดคำานิยามใหม่

ของการส่งมอบประสบการณ์ที่เรียบง่าย

 ตัวอย่างที่ท้าทาย

 • Metro Bank ในประเทศอังกฤษ กำาลังท้าทายผู้ที่อยู่ใน

ตำาแหน่งในภาคการธนาคารของประเทศอังกฤษ ด้วยการยอมรับในสิ่ง

ที่ลูกค้าพบว่ายากเกี่ยวกับการทำางานในเวลาปกติของธนาคาร และได้

แก้ไขปัญหานั้น ตัวอย่างเช่น
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 ยอมรับว่าเวลาทำางานปกติของธนาคารไม่สะดวกกับลูกค้า

จำานวนมาก ธนาคารจึงเปลี่ยนมาเปิดทำาการตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มใน

ระหว่างสัปดาห์ และเปิดเกือบทั้งวันในวันสุดสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้ามาทำา

ธุรกรรมที่ธนาคารได้ตามเวลาที่พวกเขาสะดวก

 ธนาคารรู้ว่าลูกค้าสามารถเกิดความรู้สึกโกรธได้เม่ือมาเปิด

บัญชีและรอรับการ์ดธนาคารใบใหม่ ธนาคารจึงให้ลูกค้าสามารถมาเปิด

บัญชีและได้รับบัตรเอทีเอ็มใบใหม่ได้เลยทันที หรือลูกค้าที่ทำาบัตรเอทีเอ็ม

หาย ก็สามารถรับบัตรใหม่ได้เลยทันทีเช่นกัน หากลูกค้าทั้งสองกรณีมี

ข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้อง 

 ธนาคารรู้ว่า 25% ของครัวเรือนในประเทศอังกฤษเลี้ยงสุนัข 

และเจ้าของไม่ชอบผูกสุนัขไว้ข้างนอก ดังนั้น ธนาคารจึงยอมให้นำาสุนัข

เข้ามาในสาขาธนาคารได้ และยังมีขนมและน้ำาให้สุนัขด้วย

 • Fetch Eyewear และ Glasses.com กำาลังเสี่ยงกับการขาย

แว่นตาออนไลน์ Fetch ยอมให้คุณเลือกกรอบแว่นแบบต่างๆ ได้ 6 แบบ 

และจัดส่งให้คุณทดลองใช้เป็นระยะเวลา 7 วัน และคืนกรอบแว่นตาที่คุณ

ไม่ต้องการได้โดย Fetch จะรับผิดชอบเรื่องค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ 

 ในขณะเดียวกัน Glasses.com เลือกกรอบแว่นตาหนึ่งคู่ พร้อม

ให้ใบสั่งเลนส์ฟรี โดยทางบริษัทจะจัดส่งให้คุณลองใช้เป็นเวลา 15 วัน 

ถ้าคุณไม่ชอบก็แค่ส่งกลับเท่านั้น

 • Ovo Energy ในประเทศอังกฤษได้แนะนำาบริการแบบใหม่

สำาหรับลูกค้าที่ชำาระเงินล่วงหน้า ไม่ต้องลำาบากไปที่ร้านเพื่อเติมเงินชำาระ
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ค่าก๊าซ ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำาระล่วงหน้า ด้วยการใช้สมาร์ทมิเตอร์ ตอนนี้

ลูกค้าที่ชำาระเงินล่วงหน้าสามารถเติมเงินได้โดยใช้โปรแกรมออนไลน์หรือ

ส่งข้อความ

ใช้อย่�งไร
 การทำาอะไรให้ง่ายนั้นต้องใช้เวลา ความพยายาม และต้องมี

ทางเลือก สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยาก ต้องใช้ทั้งความพยายามทางกายทางใจ 

และทางอารมณ์ด้วย เพราะเราต้องเลือกที่จะยอมทิ้งบางสิ่งหรือเอามัน

ออกไป และยังเป็นหนทางที่ต้องไปเรื่อยๆ การแสวงหาความเรียบง่าย

เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด

 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำาลังมองหาทางอยู่เสมอที่จะทำาให้ธุรกิจ

ของคุณเรียบง่าย ขอให้ถามคำาถามต่อไปนี้กับตัวคุณเองอยู่เป็นประจำา 

คุณจะรู้ว่าคุณให้ความสนใจเพียงใดในการทำาให้ธุรกิจของคุณเรียบง่าย 

และคุณลงมือปฏิบัติอยู่เป็นประจำาแค่ไหน

 • สิ่งที่เราทำามีอะไรดีบ้าง?

 • มีอะไรที่ไม่ดีบ้าง?

 • มีอะไรที่เป็นเรื่องยากสำาหรับลูกค้า?

 • มีอะไรที่เป็นเรื่องง่ายสำาหรับลูกค้า?

 • มีอะไรที่เราควรหยุดทำา?

 • มีอะไรที่เราควรทำาต่อไป?

 • มีอะไรที่เราควรทำาให้มากขึ้น?

 • มีอะไรที่เราควรทำาให้แตกต่างออกไป?
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มุมมอง 29 พฤติกรรมศาสตร์ และบทเรียน
  สำาหรับการบริการลูกค้า

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้เข้าใจว่าความก้าวหน้าล่าสุด  
  ในการคิดแบบพฤติกรรมศาสตร์เมื่อไร
  และอย่างไรเพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์
  ลูกค้าให้ดีขึ้น

 ความก้าวหน้าในพฤติกรรมศาสตร์เม่ือ 10 ปีท่ีแล้ว ได้เผยให้เห็น

ว่าทำาไมคนถึงตัดสินใจและประพฤติแบบนั้นแบบนี้ และทำาเช่นนั้นอย่างไร

 เรื่องนี้ทำาให้เกิดความสนใจเพิ่มขึ้นในโลกธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2010 

Behavioural Insight Team (BIT) ซึ่งเป็นทีมในรัฐบาลอังกฤษที่เป็นผู้นำา

เอาพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ ทีมน้ีเร่ิมทำางานท่ีบ้านเลขท่ี 10 ถนน Downing 

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2014 บริษัทได้รวมเข้าเป็นบริษัทเอกชน รัฐบาล

อังกฤษเป็นเจ้าของร่วมกับ Nesta และลูกจ้างของ Nesta

 ในขณะที่ ในเบื้องต้นงานของบริษัทเน้นที่ เวทีการบริการ

สาธารณะ สถาบันต่างๆ และนโยบาย บริษัทยังคงแจ้งข่าวใหม่ๆ เร่ืองงาน

และการค้นพบออกมาอย่างสม่ำาเสมอต่อโลกภายนอก เพื่อช่วยสร้าง

ความก้าวหน้าในเรื่องการใช้และโปรแกรมของมุมมองพฤติกรรม 
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ในบรรดาข่าวคราวที่แจ้งมานั้น รวมถึง MINDSPACE ที่ BIT พิมพ์ออกมา

ในปี 2010 เป็นเทคนิคที่ช่วยให้จำาได้ง่าย ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นอิทธิพล 9 

ข้อที่ตรงไปตรงมา และไม่บีบบังคับที่สุดที่มีต่อพฤติกรรมของเรา

  ส่วนประกอบของ MINDSPACE    คำาอธิบาย

  คนส่งข่าว

  ตัวเลือก

  ความเด่น

  การเตรียมการรับรู้

  ผลกระทบ

  การผูกพัน

  บรรทัดฐาน

  ความถือตัวเองเป็นสำาคัญ    

  (อัตตา)

  แรงจูงใจ

เราถูกครอบงำาอย่างหนักโดยคนที่ส่ง

ข้อมูล

เราทำาตามไปกับทางเลือกที่กำาหนดไว้

ก่อน

ความสนใจของเราถูกลากไปที่สิ่งใหม่ๆ 

และที่เกี่ยวข้องกับเรา

บ่อยครั้งที่การกระทำาของเรามักจะถูก

ครอบงำาโดยจิตใต้สำานึก cues???

การเชื่อมโยงทางอารมณ์สามารถมี

อิทธิพลอย่างมากต่อการกระทำาของเรา

เราค้นหาที่จะยึดมั่นในคำาสัญญาต่อ

สาธารณะและ reciprocate acts

สิ่งที่คนอื่นทำามีอิทธิพลต่อเราอย่างมาก

เรากระทำาในสิ่งที่ทำาให้เรารู้สึกว่าดีกว่า

คำาตอบของเราต่อแรงจูงใจได้รับอิทธิพล

จากทางลัดทางจิตใจที่คาดเดาได้ เช่น 

หลีกเลี่ยงการสูญเสียอย่างหนัก

ที่มา : Crown Copyright 2012
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 การใช้เรื่องนี้ในโลกธุรกิจ เราสามารถเห็นว่าส่วนประกอบของ 

MINDSPACE มีผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการตัดสินใจ และยัง

แสดงว่าเมื่อลูกค้าพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีแนวโน้มที่ลูกค้าจะถูก

ครอบงำาจากสิ่งอ่ืนๆ นอกจากเรื่องผลประโยชน์ที่ปกติก็มากับผลิตภัณฑ์

หรือบริการอยู่แล้ว

 ดังนั้น ธุรกิจจึงควรเก็บอิทธิพลเหล่านี้ไว้ในใจเวลาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ลูกค้าโดยรวม ในท่ีสุด ตามท่ี Nicolae 

Naumof  ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ได้ให้คำาแนะนำา

ระหว่างการให้สัมภาษณ์ไว้ว่า

 เราต้องตระหนักว่า เราไม่ได้คุยกับ Mr Spock อยู่ในเวลาที่เรา

กำาลังพูดคุยหรือติดต่อกับลูกค้า

ก�รปฏิบัติ
 หลังจากที่จัดพิมพ์ MINDSPACE ออกมาในปี 2010 ทีม BIT 

ก็ทำาการพัฒนา และพิมพ์กรอบความคิด EAST ออกมา เพื่อช่วยในการ

ใช้พิจารณามุมมองของพฤติกรรม BIT พบว่าถ้าคุณต้องการสนับสนุน

พฤติกรรม และ/หรือ ความเข้าใจของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ คุณควร

พิจารณาการสร้างให้ง่าย ให้น่าสนใจ เป็นที่ยอมรับกับสังคม และทันสมัย
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ส่วนประกอบ    คำาอธิบาย       การปฏิบัติ

ของ EAST

น่าสนใจ

EASY ง่าย

โดยธรรมชาติ สิ่งที่

ออกแบบมาอย่างดี สี 

ภาพ และแรงจูงใจใหม่

จะดึงดูดความสนใจ

ของเรา

ใช้พลังของตัวเลือก ลด

ความพยายามที่ต้องการ 

และทำาข่าวสารให้ง่าย

DVLA พบว่า เมื่อมีการส่ง

จดหมายที่มี รูปภาพของ

รถยนต์ที่ไม่เสียภาษีใส่เข้า

ไปในจดหมายท่ีส่งให้เจ้าของ

รถที่ไม่ได้เสียภาษีรถยนต์ 

ทำาให้อัตราการจ่ายภาษีเพิ่ม

ขึ้นจาก 40% เป็น 49%

รับลูกจ้ างให้ เ ข้ าสถานที่

ทำางาน โครงการบำานาญ 

โดยอัตโนมัติ และยอมให้

ลูกจ้างเลือกที่จะออกแทนที่

จะขอให้พวกเขาเลือกที่จะ

เข้าเอง สิ่งนี้เป็นเป็นหนทาง

ที่มีประสิทธิภาพสำาหรับการ

เพิ่มเงินออมบำานาญ และ

เป็นที่ นิ ยมในหมู่ ลู กจ้ า ง

เพราะทำาให้กระบวนการมี

ความง่าย บริษัทใหญ่ๆ ที่

เ ร่ิมโครงการในตอนแรก 

จำานวนผู้เข้าร่วมใน 6 เดือน

แรก เพิ่มขึ้นจาก 61% เป็น 

83%
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ส่วนประกอบ    คำาอธิบาย         การปฏิบัติ

ของ EAST

ถูกเวลา

สังคม

มีคำากล่าวว่า “การเลือกเวลา

ที่เหมาะสมเป็นทุกสิ่ง” จึง

ขอให้คิดเร่ืองน้ีเมื่อมีโอกาส

มากที่ สุ ดที่ ลู กค้ าจะ เปิด

กว้างรับคำาขอหรือข้อเสนอ

ใดๆ นอกจากนี้เรายังถูก

ครอบงำาได้มากกว่าจากเร่ือง

ของต้นทุนและผลประโยชน์ 

ที่ มี ผ ลก ระทบทั นที ห รื อ 

near-term แต่ก็มีความแตก

ต่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าพูด

และสิ่งที ่ทำาจริง  ดังนั้น

ใ ห้ ช่ ว ย ลู ก ค้ า แ ย ก แ ย ะ

อุปสรรค to action และทำา

แผนการที่จะเอาชนะลูกค้า

แสดงให้ลูกค้าที่มีกำาลังซื้อดู

ว่าคนอื่นที่อยู่ในสถานการณ์

คล้ายกันประพฤติอย่างไร 

กระตุ้นให้พวกเขาส่งข้อคิด

และการกระทำาไปในเครือ

ข่ายของตนเองและขอให้

พวกเขาทำาข้อตกลงที่จะช่วย

เหลือผู้อื่น

The Courts Service ได้รับ

ค่าปรับเพิ่มข้ึนจากการส่ง 

text message ไปแจ้งผู้ที่

ต้องจ่ายค่าปรับเป็นเวลา 10 

วันล่วงหน้าก่อนที่พนักงาน

ยึดทรัพย์จะมาถึง วิธีนี้ช่วย

เพิ่มมูลค่าของค่าปรับที่เก็บ

ได้เป็นสองเท่า

HMRC ได้เพิ่มการชำาระภาษี

ตามเวลาโดยการแจ้งใน

จดหมายที่ส่งออกไปว่า คน

ส่วนใหญ่ชำาระภาษีตรงตาม

กำาหนดเวลา ทำาให้เพิ่มการ

ชำาระภาษีตรงตามกำาหนด

เวลาได้ 5%
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ที่มา : ลิขสิทธิ์ของ Behavioural Insights Ltd 2014.  Not to be 

reproduced, copie, distributed or published without the permission 

of Behavioural Insight Ltd

ใช้อย่�งไร
 ความก้าวหน้าพฤติกรรมศาสตร์ได้ผลิตมุมมองที่ใหม่และ

ยอดเย่ียมบางมุมมอง ซ่ึงหลายอย่างถูกนำามาใช้เพ่ือช่วยเราปรับปรุงบริการ

และประสบการณ์ลูกค้าของเรา อย่างไรก็ตาม เมื่อคิดจะใช้มุมมองที่

เกี่ยวกับพฤติกรรมในธุรกิจของคุณ มีอยู่สองเรื่องที่คุณต้องทำาก่อน คือ

 1. ยอมรับว่าคุณกำาลังรับมือกับมนุษย์ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลต่างๆ 

 2. ยอมรับว่าไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ หรือที่เท่า

เทียมกันหมด และคุณอาจต้องทดลองก่อนที่คุณจะพบวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดที่

เหมาะกับธุรกิจและฐานลูกค้าของคุณ

 เมื่อคุณทำาแล้ว ก็มีคำาถามและข้อคิดบางอย่างที่จะช่วยให้คุณ

เริ่มใช้มุมมองพฤติกรรมศาสตร์ในธุรกิจของคุณ ดังนี้

 • ข้อแรก พิจารณาผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือประสบการณ์

ลูกค้าโดยรวมของคุณ และให้คะแนนตัวคุณเองที่ส่วนประกอบแต่ละส่วน

ของ EAST คะแนนมีตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนนเต็ม 10 คือ ยอดเยี่ยม 

คะแนน 1 คือ แย่

 •  ส่วนไหนที่คุณทำาได้ดีกว่า

 • เอาข้อคิดบางอย่างที่เกี่ยวกับว่าคุณจะใช้กรอบความคิดของ 

EAST ให้ดีขึ้นได้อย่างไรมาถกเถียงกัน

 •  วางแผนการปฏิบัติการเข้าด้วยกันเพื่อตรวจสอบ

รายละเอียดของความคิดเหล่านี้
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มุมมอง 30 แยกแยะและรับมือกับการร้องเรียนแบบเงียบ

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้เข้าใจว่ามีการร้องเรียนแบบเงียบ 
  และต้องทำาอะไรเพื่อรับมือเรื่องนี้ 
  จะแยกแยะและแก้ไขได้อย่างไร

 บริษัทจำานวนมากนั่งกันสบายๆ และชื่นชมกับคะแนนความ

พึงพอใจของลูกค้าที่สูง และไม่สนใจกับคำาร้องเรียนของวันนี้ มองว่าไม่มี

ความสำาคัญ และไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อีกต่อไป

 อย่างไรก็ตาม ไม่เสมอไปท่ีลูกค้าจะบอกคุณว่าเม่ือไรท่ีเขาไม่มี

ความสุข ในความเป็นจริง มีการวิจัยของบริษัทอเมริกาช่ือ TARP Worldwide 

(ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ CX Act) ที่ทำาขึ้นในปี 1999 เกี่ยวกับ “การร้อง

เรียนแบบเงียบ” การวิจัยแสดงว่าลูกค้าที่ไม่มีความสุข ในทุกๆ 26 คน มี

เพียงแค่ 1 คน (ประมาณ 4%) จะทำาเรื่องร้องเรียนเป็นทางการ ที่เหลืออีก

 25 คน เป็นผู้ร้องเรียนแบบเงียบ และมีแนวโน้มจะเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ของตนให้เพื่อนๆ และครอบครัวของตนฟัง โดยปกติจะ

ตัดสินใจไม่ทำาธุรกิจกับบริษัทหรือแบรนด์นั้นอีกเลย

 แต่ทำาไมลูกค้าถึงไม่ร้องเรียน มีมุมมองเพ่ิมเติมของ Call Centre 

IQ ได้แนะนำาในบทความที่ชื ่อว่า “The Psychology of Customer 

Complaints” 
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อุปสรรคต้นๆ 3 อย่างต่อการร้องเรียนของลูกค้าคือ

1. เวลาและความพยายามที่ลูกค้าประมาณการว่าต้องใช้ไปกว่าข้อ

ร้องเรียนจะได้รับการแก้ไข

2. ธุรกิจนั้นจะตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าแค่ไหน

3. บุคลิก ลักษณะและความชอบของลูกค้า

 การเข้าใจปัญหา การค้นพบ และการแก้ไขการร้องเรียนแบบ

เงียบ จะเป็นทางออกที่แน่นอนนำาไปสู่การบริการที่ดีขึ้น ไม่เพียงแต่จะ

ช่วยให้ธุรกิจรักษาลูกค้าได้นานขึ้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถมองออก

ว่าจะปรับปรุงความสามารถของตนในเรื่องให้การบริการได้อย่างไร

ก�รปฏิบัติ
 บริษัทหลายแห่งเข้าใจปัญหานี้ และกำาลังแก้ไขผ่านทางกลยุทธ์ 

Customer Success Management (CSM) และทีมของตน บริษัทหนึ่งที่

ใช้กลยุทธ์นี้และประสบความสำาเร็จอย่างมากคือ Big Ass Fans ในระหว่าง

การสัมภาษณ์กับ CEO ของบริษัท Carey Smith บอกผมว่า การตั้งทีม

ที่ปรึกษาลูกค้าของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวคือ 

แยกแยะและแก้ไขส่ิงท่ีลูกค้าไม่ชอบน้ันเป็นส่วนสำาคัญหลักที่ช่วยบริษัทให้

มีผลเติบโตเป็น 5 เท่า จากรายได้ 34 ล้านดอลลาร์ ในปี 2009 เป็น 

175 ล้านดอลลาร์ ในปี 2014 
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 วิธีการสื่อสารของ Big Ass Fans ต่อลูกค้า

 • นำาทีมโดย Dave Waltz และ Carey ได้มาหาผมและบอก

ผมว่า สิ่งที่เขากำาลังมองหาอยู่ ไม่ใช่ “การให้กำาลังใจ” แต่เป็นการมองหา

ข้อบกพร่องในระบบหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อจะได้แก้ไขและป้อนข้อมูลนั้น

กลับมาที่บริษัท เพื่อจะได้เรียนรู้และปรับปรุงให้ดีขึ้น

ในการทำาเรื่องนี้ Dave ได้ถามคำาถามง่ายๆ 1 ชุด ดังนี้

 •  คุณได้รับผลิตภัณฑ์หรือไม่?

 •  คุณมีคำาถามอะไรไหม?

 •  ทุกอย่างเรียบร้อยไหม?

 วัตถุประสงค์แรกของการติดต่อกับลูกค้าทุกราย คือ การทำาให้

ลูกค้ามีความพึงพอใจมากกว่าการทำากำาไร วิธีการที่ใช้คือ การค้นหาและ

การแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ลูกค้าอาจจะมี วิธีการนี้ทำาให้เขาได้ทำาหลาย

สิ่งหลายอย่างที่แตกต่างออกไป ตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึง

หลักการประกอบพัดลมโดยใช้รูปภาพประกอบ

 มุมมองและการปรับปรุงส่วนมากของบริษัท ได้มาจากการพูดคุย

ของ Dave กับลูกค้า หลายๆ บริษัทไม่กล้าทำาแบบนี้ เพราะไม่รู้ว่าจะ

เจออะไร 

 หลายๆ บริษัทเชื่อในการสำารวจเรื่องข้อเสนอแนะที่ส่งออกไป 

และหวังว่าจะได้รับอะไรกลับมาบ้าง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Big Ass Fans 

จะทำาการสำารวจ แต่ไม่ได้เชื ่อถือมากนัก กลับเน้นที่เรื ่องการพูดคุย

กับลูกค้ามากกว่า
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ใช้อย่�งไร
 ไม่ใช่ทุกๆ คนที่จะร้องเรียน ยิ่งไปกว่านั้น ต้องใช้ความ

กล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะขอลูกค้าให้ความเห็นที่เป็นจริง เพราะบาง

ครั้งข้อเสนอแนะก็เป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างมาก

 ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจะมีผู้ร้องเรียนแบบเงียบในธุรกิจของคุณ 

มีอยู่ 2-3 อย่างที่คุณสามารถทำาเพื่อใช้รับมือกับสถานการณ์

 • โดยเฉลี่ย อัตราการตอบรับจากการสำารวจลูกค้าอยู่ใน

ระหว่าง 5-15% เพราะฉะนั้นขอให้ถามตัวคุณเองต่อไปนี้

 • คุณได้รับคำาตอบจากการสำารวจลูกค้าหรือจากกระบวนการ

ให้ข้อเสนอแนะของลูกค้าในอัตราที่มากขึ้นหรือไม่

 • ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้นในบรรดาลูกค้าที่ไม่ตอบ จะมีอยู่

เท่าไรที่อาจจะเป็นผู้ร้องเรียนเงียบ

 • นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่คุณไม่ได้รับข้อร้องเรียนมาก แต่คุณก็

ยังสูญเสียลูกค้าอยู่

 • ข้อสมมติฐานของลูกค้าที่เกี่ยวกับการตอบรับหรือ

กระบวนการร้องเรียนของคุณจะทำาให้ลูกค้าเข้ามาคุยกันหรือไม่

 • ลูกค้าอาจจะอายจนไม่กล้ามาคุยกับคุณ
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 • นอกเหนือไปจากน้ี ให้ออกไปคุยกับลูกค้าของคุณ วิธีน้ีอาจจะ

ง่ายกว่าสำาหรับธุรกิจท่ีใช้การปรากฏตัว เพราะจะมีโอกาสไปพบและคุยกับ

ลูกค้าตัวต่อตัว ธุรกิจที่ใช้ออนไลน์ก็สามารถทำาอย่างนี้ได้โดยเลือกจำานวน

ลูกค้าจากผู้ท่ีทำาธุรกิจด้วยเพียงคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังในอดีต และเชิญ

ลูกค้าพวกน้ีให้มาคุยกันทางโทรศัพท์ เข้ามาส่ือสารกันทางอีเมล์ เม่ือคุณได้มี

การติดต่อกับพวกเขาแล้ว ให้ฟังว่าพวกเขามีความกังวลอะไร และอย่าไปคิด

ว่าการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าจะนำาไปใช้แทนกันได้
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มุมมอง 31 คุณภาพที่คงเส้นคงวา และการส่งมอบ
  เป็นเรื่องสำาคัญ

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยลดความเปลี่ยนแปลง
  ที่อาจเกิดขึ้นได้ในการให้บริการลูกค้า 
  เพราะคนในทีมของคุณมีระดับความชำานาญ
  และความรู้ต่างกัน

 ในปี 2013 Consumerist .com จัดพิมพ์บทความเรื ่อง 

“To Resolve Some Customer Service Problems, Just Call Back” 

บทความน้ีแนะนำาว่าลูกค้าที่มี เ ร่ืองร้องเรียนแต่ไม่มีใครช่วยได้ใน

ครั้งแรกนั้น ควรจะพยายามติดต่ออีกครั้ง หรือส่งอีเมล์กลับไปเพื่อหา

ใครสักคนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ 

 เรื่องนี้หมายถึงว่า หากคุณต้องการได้บริการที่ดี ก็ควรจะ

พยายามไขว่คว้าหามัน ตอนนี้การทำาแบบนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่น่าเชื่อ

และสมเหตุสมผลสำาหรับลูกค้า ผมต้องยอมรับว่า ผมเองก็เคยโทรไปที่

ศูนย์รับคำาร้องของลูกค้าครั้งแล้วครั้งเล่า เพียงแค่ผมมีปัญหากับระบบ

การใช้โทรศัพท์ หรือปัญหาอื่นๆ

 แต่ถูกหรือไม่ที ่ลูกค้าต้องมาทำาแบบนี้ ที ่ต้องพยายามแล้ว

พยายามเล่าเพื่อให้ได้บริการที่ต้องการ
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ก�รปฏิบัติ
 เม่ือไม่นานมาน้ี ภรรยาผมมีปัญหาคล้ายๆ กับผม เม่ือเธอพบว่า

บัญชีของเธอไม่มีการเคล่ือนไหว โดยท่ีเธอไม่ได้ทำาอะไรผิด แต่ก็ต้องโทรไป

ศูนย์บริการข้อมูลของธนาคารไม่รู้ก่ีคร้ัง จนในท่ีสุดก็แก้ไขได้

 น่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึน

 • เม่ือเธอเห็นปัญหา เธอก็โทรไปท่ีศูนย์ฯ และได้คุยกับเจ้าหน้าท่ี

คนหน่ึง ยืนยันข้อมูลส่วนตัวของเธอผ่านข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยปกติ 

เจ้าหน้าท่ีคนน้ันยืนยันว่าจะดูเร่ืองให้ เธอก็คอยว่าจะมีอะไรเปล่ียนแปลงหรือ

ไม่ และพยายามเข้าบัญชีของเธอ แต่ก็ยังเข้าไม่ได้

 • ปัญหายังคงอยู่

 • เธอโทรกลับไปอีกคร้ัง และก็พูดกับเจ้าหน้าท่ีอีกคน ทำาแบบเดิม

อีก คราวน้ีเจ้าหน้าท่ีขอโทษในความไม่สะดวก และบอกว่าจะแก้ไขปัญหาให้

 • อีกครั้งหลังจากรอให้ระบบอัพเดตข้อมูล เธอได้ลองพยายาม

เข้าบัญชีของเธออีกคร้ัง

 • ปัญหายังคงอยู่

 • ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง หนน้ีภรรยาผมหงุดหงิดมากๆ

 • เธอโทรกลับไปอีกคร้ัง เจ้าหน้าท่ีอีกคนรับสาย และตรวจดูบัญชี

เธออย่างละเอียด จึงพบปัญหา พร้อมกับขอโทษเธออีก และบอกว่าได้แก้

ปัญหาให้แล้ว

 • อีกคร้ังหน่ึงท่ีเธอรอระบบให้เข้าท่ี ภรรยาผมพยายามเข้าบัญชี

ของเธอ

 • ในท่ีสุด ก็เข้าได้แล้ว โล่งอกไป
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 จากประสบการณ์ของภรรยาผม  เราสามารถมองเห็นปัญหา

ได้ดังนี้

 • นี่คือการบริการลูกค้าที่ดีไหม

 • เรื่องทำานองนี้มีผลกระทบต่อประสบการณ์ลูกค้าอย่างไร

 • จะเป็นอย่างไรถ้าศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ทันท่วงที แทนที่ลูกค้าต้องโทรกลับไม่รู ้กี ่ครั ้ง

 • เป็นวันที่ไม่ดีของลูกค้าไหม

 • วิธีการพูดของศูนย์บริการข้อมูลกับลูกค้า และกับเพื่อน

ร่วมงานหรือเจ้านายมีข้อแตกต่างกันไหม

 • การฝึกอบรมหรือทักษะยังไม่มีมาตรฐานพอหรือไม่ มันเป็น

เรื ่องหงุดหงิดมากเวลาที่เราต้องมาเจอกับพฤติกรรมแบบนี้ แต่ผม

ก็ยังสงสัยว่าบรรดาระดับหัวหน้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะด้านการตลาด 

บริการลูกค้า ฯลฯ จะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ที่ลูกค้าพยายามอยู่หลาย

ครั้งเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ

ใช้อย่�งไร
 สมมติว่าไม่มีข้อผิดพลาดทางเทคโนโลยี ที่เห็นได้ชัดจาก

ประสบการณ์ของภรรยาผม คือ ทักษะและความรู้ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 

ไม่เท่ากัน ประสบการณ์บอกผมด้วยว่า สถานการณ์ดูเป็นเรื่องธรรมดา

ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ คือ มองหาเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ (super 

user) จากบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย และให้เจ้าหน้าที่คนนั้นมาพูดคุย 

แบ่งปันเคล็ดลับการรับมือกับสถานการณ์

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท้าทายบริษัท คือ พวก super user ไม่

ยอมปล่อยเคล็ดลับทั้งหมด เพื่อรักษาตำาแหน่งและความสำาคัญของตน
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 นี่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ ความรู้คือ อำานาจ พวกนี้อาจจะ

เชื่อว่าความรู้จะช่วยให้เขาปลอดภัย

 แต่การแบ่งปันความรู้กับเพื่อนร่วมงาน ก็เป็นสิ่งท้าทายที่

ยิ่งใหญ่ที่บริษัทจะต้องเผชิญ เวลาที่พยายามจะปรับปรุงการให้บริการ

ลูกค้าและประสบการณ์ลูกค้าโดยรวม

 ดังนั้น จะทำาอย่างไรให้ super user แบ่งปันความรู้ได้ ต่อไปนี้

เป็นข้อคิดบางอย่างที่ใช้ได้ผล:

 • มองหา super user

 • ยอมรับพวกเขาว่าเป็น super user

 • ให้การยกย่อง เรียกชื่อใหม่ว่าเป็น กูรู (guru) ถ้าจะช่วยได้

 • ขอให้เขาแบ่งปันประสบการณ์

 • ขอให้พวกเขาเป็นศูนย์กลางเวลามีคำาถามเข้ามา และช่วยให้

คำาแนะนำาตามที่ตนเองถนัด

 • ขอให้เขาเป็นพี่เลี้ยงและฝึกอบรมพนักงานคนอื่นๆ

 • ยอมรับเขาอย่างต่อเนื่องและพิจารณาให้แรงจูงใจและโบนัส

เพื่อให้ทำางานกันต่อไป

 วิธีนี ้อาจจะต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งเรื ่องของเวลา 

ความพยายาม เงินเดือน โบนัส ฯลฯ แต่ถ้าทำาแล้วได้ผล บริษัทก็จะได้รับ

ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งการแก้ไขปัญหาของลูกค้า ตั้งแต่โทรศัพท์เข้า

มาครั้งแรก เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการรับเรื่อง และจำานวนลูกค้าที่แสดง

ความพึงพอใจ
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มุมมอง 32 ชื่อไม่ใช่ตัวเลข

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจทุกอย่างนับจากการ
  ออกแบบระบบและกระบวนการไปจนถึง
  วิธีการส่งถึงลูกค้าได้อย่างไร ทุกอย่าง
  มีผลกระทบต่อประสบการณ์ลูกค้า

 ธุรกิจจำานวนมากคุยกันถึงจะทำาให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง

ของทุกสิ่ง และให้ลูกค้ามาเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้

จะพูดเกี่ยวกับธุรกิจของเขา จำานวนบัญชีหรือนโยบาย ฯลฯ แต่มีบริษัท

เพียงไม่กี่แห่งที่เห็นลูกค้าเป็นเรื่องสำาคัญอันดับแรก

 สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทเหล่านี้ทำาเพื่อประโยชน์ของ

พวกเขามากกว่าทำาเพื ่อลูกค้า แต่มีท่าทีเหมือนกับเอาลูกค้าเป็น

จุดศูนย์กลาง และให้บริการดี

ก�รปฏิบัติ
 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผมที่มีกับบริษัทน้ำา

 • บริษัทส่งจดหมายแจ้งผมว่า มีปัญหาเกี่ยวกับบัญชี และ

รายละเอียดที่อยู่ของผม

 • ผมอ่านจดหมาย

 • เหมือนว่าเป็นปัญหาเล็กๆ คิดว่าจะแก้ไขได้ ผมจึงโทรหา

พวกเขา
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 • ผมบอกเลขอ้างอิงของจดหมายให้พวกเขารู้

 • พวกเขาหาไม่เจอในระบบ

 • ผมจึงให้ช่ือเต็ม ท่ีอยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์และวันเกิดของผมไป

 • พวกเขาก็ยังหาในระบบไม่เจอ

 • พวกเขาถามถึงรหัสสมาชิกลูกค้าของผม

 • ผมไม่มีจะให้ (ปกติผมไม่เก็บไว้กับตัว) และในจดหมายก็

ไม่มีด้วย จึงทำาอะไรไม่ได้จนกว่าผมจะให้รหัสไป

 • ตอนนี้ผมไม่มีเวลาไปค้นบ้านเพื่อหารหัส เพราะฉะนั้นผม

ต้องเข้าไปในเน็ตเพื่อหารายการที่บริษัทหักค่าน้ำาไว้ทุกเดือน 

 • ผมต้องทำาอย่างนั้น และในที่สุดก็เรียบร้อย

 ที่เล่านี่เหมือนกับการบ่น และผมก็เข้าใจว่าการหาในฐานข้อมูล

ที่เรียงตามตัวอักษรทำาไมง่ายกว่า แต่ในฐานะลูกค้า ผมไม่สน

 หมายเลขอ้างอิงที่จดหมายควรจะเพียงพอในการสืบหาข้อมูล 

และที่จริงแล้ว ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และวันเกิดของผมน่าจะเพียงพอ

ที่จะทำาให้อะไรเริ่มต้นได้แล้ว

 แต่การมีสิ่งที่ต้องทำาเพิ่มขึ้น เช่น การให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทำาให้

ผมรู้สึกแย่มาก

 นั่นคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับลูกค้า
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ใช้อย่�งไร
 การจัดการข้อมูลโดยที่ต้องให้ลูกค้าหาข้อมูลของตัวเขาเอง

ทุกครั้งที่โทรเข้าศูนย์ฯ อาจจะสมเหตุสมผลสำาหรับคุณ แต่ไม่ช่วยในเรื่อง

การบริการลูกค้า

 คุณจะตอบลูกค้าได้อย่างไร หากลูกค้าไม่มีหมายเลขบัญชี 

หรือหมายเลขสมาชิกให้คุณ

 • คุณจะหาข้อมูลได้เร็วพอไหม

 • คุณมีทางเลือกอื่นไหมที่จะไปค้นหาได้

 • คุณสามารถสร้างและรักษาระบบเก็บข้อมูลส่วนตัวได้หรือไม่

 • ถ้าไม่ คุณก็ต้องหาระบบใหม่

 การบริการที่ดี เริ่มต้นด้วยปฏิบัติต่อลูกค้าเฉกเช่นมนุษย์ ไม่ใช่ 

ตัวเลข
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มุมมอง 33 ให้บริการในเชิงรุก

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อบริการของคุณเป็บแบบตั้งรับ 
  และคุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบพร้อม
  ประสบการณ์ลูกค้า ให้เป็นแบบมีคุณค่า 
  และเชิงรุกมากขึ้น

 ในขณะท่ีการบริการแบบเชิงรุกไม่ใช่แนวคิดใหม่ ผมประหลาดใจ

ที่บริษัทส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการแบบตั้งรับ 

 ทำาไมถึงเป็นอย่างนั้น?

 การวิจัยพบว่า เหตุผลแรกข้อหนึ่งคือ ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงใช้

การจัดการ ดำาเนินการ และประเมินในแบบที่ไม่มีการร่วมมือและการ

ทำางานประสานกันกับแผนกอื่นๆ 

 การบริการแบบต้ังรับท้ังแผง และไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกัน 

รวมไปถึงต้นทุนที่สูงด้วย แต่การบริการในเชิงรุกต้องใช้การร่วมมือ และ

การทำางานประสานกับแผนกอื่นๆ และประหยัดต่อต้นทุน

 นี่คือเหตุผลบางอย่างว่า ทำาไมบริษัทควรจะพิจารณาเพิ่มเรื่อง

เชิงรุกเข้าไปในกลยุทธ์การบริการลูกค้าของตน
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 1. มีโอกาสชัดเจนจะลดต้นทุน การวิจัยโดย Sabio และ Customer 

Contact Association พบว่า ระหว่าง 25-40% ของจำานวนโทรศัพท์

ท้ังหมดท่ีโทรเข้าศูนย์ฯ เก่ียวกับเร่ืองท่ีไม่จำาเป็น หรือไม่ต้องโทรก็ได้ สาเหตุ

ธรรมดาท่ีสุดท่ีลูกค้าโทรเข้ามามีท้ังหาข้อมูลเร่ืองส่งสินค้า ขอข้อมูลใหม่ๆ 

เกี่ยวกับการซื้อครั้งต่อไป ราคาสินค้า ข้อตกลงและเงื่อนไข และที่ลูกค้า

ต้องโทรกลับมาอีกก็เพราะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ไม่สามารถตอบคำาถามในครั้ง

แรกได้ อีกหน่วยงาน คือ Corporate Executive Board ก็พบคล้ายๆ 

กัน คือ 57% ของโทรศัพท์เข้าศูนย์ฯ เพราะลูกค้าไม่สามารถหาในสิ่งที่

ต้องการได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

 2. ลูกค้าต้องการให้บริษัทติดต่อพวกเขาในเชิงรุก การสำารวจ

โดย inContact พบว่า 87% ของลูกค้าที่สำารวจบอกว่า ในเรื่องการบริการ

ลูกค้าต้องการให้บริษัทติดต่อพวกเขาในเชิงรุก  นอกจากนี้ เกือบ 3 ใน 4 

(73%) ของลูกค้าที่ได้รับการติดต่อในเชิงรุกและมีประสบการณ์ในทาง

บวกบอกว่า ทำาให้พวกเขามองบริษัทที่ติดต่อด้วยเปลี่ยนแปลงไปในทาง

บวก

 3. กลยุทธ์การบริการลูกค้าในเชิงรุกทำาให้ประหยัดต้นทุน และ

เพิ่มการเก็บรักษา การวิจัยโดย Enkata รวบรวมเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเข้า

ด้วยกัน และแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การบริการลูกค้าในเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ

นั้นจะสามารถ
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 • ลดจำานวนการโทรศัพท์เข้าได้ประมาณ 20-30% ในระยะ

เวลา 12 เดือน

 • ลดต้นทุนการดำาเนินการศูนย์ฯ ได้ถึง 25%

 • มีผลทางบวกต่อการรักษาลูกค้าไว้ เพิ่มได้ประมาณ 3-5%

 

 ข้อมูลเหล่านี้ได้ทำาให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนของโอกาสที่อยู่

หน้าบริษัท นอกจากน้ี Matt Lautz ประธานและ CIO ของ CorvisaCloud 

ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาซอฟต์แวร์ให้ศูนย์ฯ กล่าวในระหว่างให้สัมภาษณ์ว่า 

เขาเชื่อว่า การบริการลูกค้าในเชิงรุก “จะให้ผลตอบแทนในเรื่องการสร้าง

ความสัมพันธ์เป็น 10 เท่า”

ก�รปฏิบัติ
 การวิเคราะห์ของบริษัทชั้นนำาแสดงให้เห็นว่า พวกเขาตระหนัก

ว่าการให้บริการลูกค้าในเชิงรับนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปในการแข่งขัน 

การสร้างความแตกต่างและขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า ตอนนี้บริษัท

เหล่าน้ีกำาลังเพ่ิมกลยุทธ์การบริการลูกค้าในเชิงรุกอันจะทำาให้บริษัทสามารถ

ลดต้นทุน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ปรับปรุงความพึงพอใจและเพิ่มคะแนน 

NPS สร้างความผูกพันกับลูกค้า ส่งเสริมความจงรักภักดีของลูกค้าและการ

เก็บรักษาลูกค้าไว้
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 การจะดูว่าโอกาสไหนจะใช้แบบเชิงรุกได้นั้น Kate Leggett 

แห่ง Forrester ได้แนะนำาเกี่ยวกับแนวโน้มการบริการลูกค้าในปี 2015 

ในบล็อกไว้ว่า ในปี 2015 เราคาดหวังว่า องค์กรต่างๆ จะค้นหาการ

สร้างความผูกพันในเชิงรุกต่อลูกค้าในเวลาที่ถูกต้องก่อนที่ลูกค้าจะเร่ิม

กระบวนการซื้อ เพื่อช่วยในการตอบคำาถามของลูกค้า

 เรากำาลังเริ่มเห็นสัญญาณของเรื่องนี้ แต่ผมไม่คิดว่า Kate และ 

Forrester ประสบความสำาเร็จพอ และมีโอกาสที่จะส่งมอบคุณค่าต่อธุรกิจ

และลูกค้าไม่เฉพาะในระยะเวลาก่อนท่ีลูกค้าจะซ้ือเท่าน้ัน แต่ให้ครอบคลุม

ทั้งวงจรชีวิตของลูกค้าเลย (ก่อนซื้อ ซื้อ และหลังซื้อ)

 ตัวอย่างของบริษัทที่กำาลังใช้กลยุทธ์ในเชิงรุกของตนในระยะ

เวลาต่างๆ ของวงจรชีวิต มีดังนี้

 ตัวอย่างก่อนการซ้ือ การบริการในเชิงรุกสามารถเร่ิมต้นก่อนท่ีจะ

ได้ลูกค้า

 • Budget Truck Rental เป็นบริษัทให้เช่ารถบรรทุกใน

สหรัฐอเมริกา ได้ใส่ระบบ intelligent virtual agent จาก Intelliresponse 

เข้าไปในเว็บบริการตนเอง เพ่ือตอบคำาถามให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ทันที 

ด้วยวิธีนี้ บริษัทสามารถลดจำานวนการโทรเข้าศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าได้ 

28% และประหยัดต้นทุนได้ 875,000 ดอลลาร์ และมีรายได้ออนไลน์ใน

ช่วง 7 เดือนแรกของการดำาเนินการ

 



15968 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

 • อีกเรื่องที่คล้ายกัน    บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีและวิธีการเดียวกัน 

คือ Copa Airlines สามารถลดจำานวนการโทรซึ ่งช่วยให้พนักงาน

ที่ อยู่ ในหน้าที่ เ ว ล านั้ น ส ามารถช่ ว ยลู กค้ าที่ มี คำ า ถ าม เ ร่ ง ด่ วน

และซับซ้อนกว่าได้ บริการในเชิงร ุกปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า

ในปัจจุบันให้ดีขึ้น

 • AT&T ใช้เทคโนโลยี SmartVideo จาก SundaySky เพื่อลด 

“ความรู้สึกช็อกเมื่อเห็นบิล” สำาหรับลูกค้าใหม่และที่กำาลังจะกลับมา   

“ความรู้สึกช็อกเวลาเห็นบิล” เกิดข้ึนเม่ือลูกค้าได้รับบิลใบแรกและไม่เข้าใจ

เน้ือหาในบิล และทำาให้ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันเป็นจำานวนมาก 

ในตอนนี้ ลูกค้าทั้งรายใหม่และที่กำาลังจะกลับมาจะได้รับบิลที่มีการเชื่อม

ต่อกับวิดีโอของแต่ละรายที่ให้คำาอธิบายรายละเอียดในบิลนั้นๆ กลยุทธ์นี้

ทำาให้ AT&T สามารถลดจำานวนการโทรเข้าเนื่องจากเกิดอาการ “ความ

รู้สึกช็อกเมื่อเห็นบิล” และเพิ่มจำานวนการบริการที่มีคุณค่า เช่น เรียกเก็บ

เงินโดยไม่ใช้กระดาษ และเพิ่มคะแนน NHS ของบริษัท

 • Debenhams ผู้ค้าปลีกในประเทศอังกฤษ ใช้วิธีการท่ีแตกต่าง

ออกไป ด้วยการให้คำาแนะนำาการซื้อที่ครอบคลุมทุกด้านผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท เพื่อลดอัตราการเปลี่ยน การคืนสินค้าได้ทันที ทำาให้บริษัท

สามารถลดต้นทุน รักษาทรัพยากรได้ และปรับปรุงความพึงพอใจของ

ลูกค้าโดยรวมให้ดีขึ้น
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 หลังซื้อบริการในเชิงรุกรักษาและปรับปรุงความสัมพันธ์ที่อยู่

ต่อเนื่องให้ดีขึ้น

 • บริษัท Virgin Media ในประเทศอังกฤษ มีวิศวกรอยู่ราว 

2,500 คน คอยให้บริการกับลูกค้าบรอดแบนด์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม 

บริษัทรู้ว่าโดยเฉลี่ย 10% ของการนัดหมายให้บริการมีความล้มเหลว ส่วน

ใหญ่เพราะลูกค้าลืมเรื่องนัด

 เรื่องนี้มีผลต่อต้นทุนและการใช้ประโยชน์สำาหรับบริษัท ดังนั้น 

ในเรื่องของการนัดหมาย บริษัทจึงได้เริ่มใช้การสื่อสารในเชิงรุกกับลูกค้า

ผ่านทางช่องทางต่างๆ  ใช้เทคโนโลยีของ Contact Engine เพื่อให้แน่ใจ

ว่าลูกค้าจะไม่ลืมการนัดหมาย วิธีนี้บริษัทสามารถลดจำานวน 10% ของ

การนัดหมายที่ล้มเหลวลงได้อย่างมาก บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน

การใช้ประโยชน์ของวิศวกรได้นับล้านปอนด์ต่อปี และในเวลาเดียวกันก็

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และคะแนน NHS

 • Anglian Water เป็นหนึ่งในบริษัทน้ำาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

อังกฤษ ใช้เทคโนโลยีของ Aspect ในการแจ้งข่าวในเชิงรุกแก่ลูกค้า เวลา

มีปัญหาน้ำาไม่ไหลในพื้นที่ที่ลูกค้าอยู่ วิธีนี้บริษัทสามารถประหยัดเงินนับ

แสนปอนด์ในส่วนค่าใช้จ่ายทุกปีของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าและสามารถ

ปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าให้ดีข้ึนจากข้อเสนอแนะใน

ทางบวกจากลูกค้า
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ใช้อย่�งไร
 จริงอยู่ที่การบริการลูกค้าในเชิงรุกไม่ใช่เรื่องใหม่ เห็นได้จาก

ธุรกิจและตัวอย่างความสำาเร็จที่บริษัทหลายแห่งได้รับ แต่ผมก็รู้สึกไม่ดี

ท่ียังมีบริษัทอีกมากไม่ใช้วิธีการแบบน้ี ท้ังท่ีกลยุทธ์น้ีสามารถทำาให้ประหยัด

ค่าใช้จ่าย สร้างความผูกพันกับลูกค้า และทำาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ

 อย่างไรก็ตาม อุปสรรคหลักของการทำาให้เรื่องนี้สำาเร็จดูเหมือน

ว่ากลยุทธ์นี้ต้องใช้ความร่วมมือและการทำางานประสานกัน

 ในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ และเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์นี้ให้

สำาเร็จ ผู้นำาควรจะ

 1. สอบสวน ใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลจำาแนกแยกแยะคำาถามจาก

ลูกค้า ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงจรชีวิตของลูกค้าและที่มีปัญหามากที่สุด

 2. ออกแบบ ทำางานร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาวิธีแก้ไข

ปัญหาที่แยกแยะออกมา เนื่องจากปัญหาของลูกค้ามีอยู่ตลอดวงจรชีวิต

ของลูกค้า จึงต้องทำางานร่วมกันทั้งองค์กร เพื่อออกแบบกลยุทธ์ที่ทำาออก

มาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. วางแผนและทดลอง วางจุดหมายที่จะเอาชนะอย่างรวดเร็ว

เพื่อทำาให้เกิดแรงผลักดันและการสนับสนุนในองค์กร องค์กรส่วนใหญ่ยัง

คงให้บริการลูกค้าในเชิงรับ ดังนั้นในการนำาวิธีการในเชิงรุกมาใช้นั้น ต้อง

เน้นที่วิธีแก้ไขปัญหาใหม่ 1 หรือ 2 แบบ สำาหรับปัญหาที่เกิดขึ้นประจำา 

และมีค่าใช้จ่ายสูง
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 การทดลองเหล่าน้ีจะทำาให้บริษัทสามารถทดสอบข้อสมมติฐาน

ต่างๆ ได้เรียนรู้ ได้ประโยชน์ และช่วยสร้างการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์

ในอนาคต สำาหรับภาคการธนาคารในประเทศอังกฤษ ผู้สนับสนุนวิธีการ

นี้ใช้ “Lab” เป็นเครื่องมือทดสอบข้อคิดและแนวคิดบริการแบบใหม่ๆ

 4. วัดและปรับปรุง โครงการนำาร่องจะให้ธุรกิจได้เรียนรู้และ

ปรับปรุงเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด  การเร่ิมดำาเนินการกลยุทธ์การบริการ

ลูกค้าในเชิงรุกด้วยโครงการนำาร่องจะทำาให้แน่ใจว่าองค์กรจะลดความ

เสี่ยงและลดความต้องการทรัพยากร และลองใช้วิธีการเรียนรู้ บริษัทจึง

สามารถเรียนรู้และปรับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

 เพื่อมอบการตอบแทนสูงสุด Vivo เป็นบริษัทเทเลคอมของ

บราซิล ได้รับประโยชน์จากวิธีการท่ีใช้โครงการนำาร่องเม่ือเปิดใช้การบริการ

ชำาระบิลโทรศัพท์มือถือวิธีใหม่ และได้มุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับอุปสรรค 

การบริการแบบใหม่ของบริษัท

 5. ปรับใช้ เมื่อโครงการนำาร่องได้รับการพิสูจน์แล้ว ก็ควรจะนำา

มาปรับปรุงและปรับใช้ทั้งองค์กร พัฒนาเป็นกลยุทธ์การบริการลูกค้าใน

เชิงรุก ซึ่งจะทำาให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และเริ่ม

ที่จะประสบความสำาเร็จในเส้นทางของการบริการลูกค้าแบบเชิงรุก
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ปรับปรุง

และปรับใช้ทั้งองค์กร

ปรับใช้ สอบสวน

ออกแบบวัดและปรับปรุง

วางแผน ทดลอง

ใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลจำาแนก

แยกแยะคำาถามจากลูกค้า

ทำางานร่วมกันเพื่อพัฒนา

ทางแก้ไขปัญหา

เรียนรู้และปรับปรุงเพื่อให้ได้

ผลตอบแทนสูงสุด

วางจุดหมายที่จะเอาชนะอย่างรวดเร็ว

เพื่อทำาให้เกิดแรงผลักดัน

 จุดมุ่งหมายของขั้นตอนทั้งห้านี้ เพื่อสร้างความไว้ใจและความ

ผูกพันท้ังภายในองค์กรและกับลูกค้า เพ่ือให้ท้ังองค์กรและลูกค้าต่างได้รับ

ประโยชน์ทั้งคู่

 ผมหวังว่าจะมีบริษัทมากขึ้นรับการท้าทาย และหวังจะได้เห็น

ตัวอย่างของการบริการลูกค้าแบบใหม่และมีคุณค่าในอนาคต
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มุมมอง 34 ให้สัญญา รักษาสัญญา 
  แต่ไม่ต้องไปเร่งรัดมัน

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้เข้าใจว่า การให้คำามั่นสัญญา
  ของคุณนั้นมันสำาคัญอย่างไร แต่ก็ได้
  การตอบแทนนิดหน่อยในการทำาเกิน
  ความคาดหวัง 

 มีทฤษฎีทั่วไปกล่าวว่า เมื่อเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่มีต่อ

ลูกค้า และการให้บริการแล้ว  แบรนด์ควรตั้งเป้าหมาย ทำาเกินความ

คาดหวัง

 คุณอาจจะพูดว่า ก็ยุติธรรมดี แต่มันจะได้อะไรจากการที่คุณ

ต้องทำาเร็วกว่าที่ได้สัญญาไว้ ในปี 2014 มีบทความในหนังสือ 

The Journey Social Psychological and Personality Science     

Ayelet Gneezy และ  Nicholas Epley เขียนไว้ว่า

 การผิดสัญญานั้นเสียหายมาก แต่การที่ทำาอะไรเกินกว่าที่

สัญญาไว้ก็ไม่ได้คุ้มกับความพยายามที่ทำาลงไป

 นอกจากนั้นแล้วยังมี บริษัท Involve ได้จัดทำารายงานชิ้น

หนึ่ง ในปี 2012 พบว่า การที่ผิดสัญญามีผลทำาให้ 68% ของลูกค้า

ทั้งหมด ยกเลิกการสั่งของ และมีอยู่เป็นจำานวนมากที่ไม่ติดต่อกลับมา

เลย
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ก�รปฏิบัติ
 เมื่อฤดูร้อน 2 ปีมาแล้ว วันพฤหัสบดี ประมาณสัก 3 ทุ่ม ผมได้

รับโทรศัพท์จากธนาคารของผม มันเป็นสายเรียกอัตโนมัติ และหลังจาก

ที่ผมกดข้อมูลส่วนตัวแล้ว เสียงเรียกอัตโนมัติก็ขอให้ผมยืนยันรายการที่

แสดงในบัญชีล่าสุดของผมว่า เป็นของผมหรือเปล่า  

 หลังจากฟังรายละเอียดของข้อมูลที่มีรายการเปลี่ยนแปลงใน

บัญชีผมแล้ว ซึ่งผมไม่คุ้นกับมันเลย

 จากน้ันผมได้ติดต่อกับพนักงานธนาคาร แผนกตรวจสอบเอกสาร

 ซึ่งได้มีการตรวจสอบรายละเอียดในการใช้จ่ายของผมโดยละเอียด  ก็พบ

ว่ามีรายการจ่ายไปโดยที่ผมไม่ได้รับรู้เลย 

 ผมได้บอกกับพนักงานไปว่า ผมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นใน

สิ่งที่ผมไม่ได้รับรู้อะไรเลย เธอแจ้งให้ผมทราบว่า ธนาคารได้ตรวจสอบ

บัตรธนาคารของผมแล้ว และจะยกเลิก โดยจะทำาบัตรใหม่ให้ผม  และ

จะคืนยอดเงินตามรายการที่ถูกจ่ายไปโดยที่ผมไม่รู้เรื่องรู้ราว

 ก่อนจบการสนทนา พนักงานย้ำากับผมว่า บัตรธนาคารของผม

จะถูกยกเลิกไป และจะทำาให้ใหม่ ใช้เวลาประมาณ 4 วันทำาการกว่าผม

จะได้รับบัตรนั้น
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 ผมไม่ได้กังวลอะไรมากมายกับการรอคอยท่ีว่า ตราบใดท่ีธนาคาร

ได้ยกเลิกรายการที่แปลกปลอมเข้ามาในบัญชีของผม แต่ผมมาคิดดูว่า 

คืนที่พูดคุยอยู่นี่เป็นวันพฤหัสบดีตอนค่ำาๆ แล้ว และบัตรธนาคารจะมา

ถึงมือผมก็คงต้องเป็นวันพุธหน้า ยังดีนะที่ผมยังพอมีเงินสดติดตัวอยู่บ้าง 

และมีบัตรอื่นๆ ที่ใช้ได้อยู่ด้วย

 พอถึงวันเสาร์ ผมก็ได้รับบัตรธนาคารใบใหม่ พร้อมใช้ได้เลย

ผมทั้งประหลาดใจ และทั้งขอบคุณธนาคารที่ส่งให้ผมเร็วกว่าที่พนักงาน

บอกไว้ว่า จะใช้เวลาประมาณ 4 วันทำาการกว่าผมจะได้รับ ในฐานะที่

ผมเชี่ยวชาญกับการให้บริการลูกค้า  ประสบการณ์ในกลยุทธ์ต่างๆ ทาง

ธุรกิจ ผมเริ่มสงสัยในระบบการทำางานในเรื่องนี้

 ผมเริ่มสงสัยว่า ธนาคารและพนักงานทำาเกินไปหรือเปล่า  หรือ

ต้องการทำาให้ผมไม่ผิดหวัง หรือให้เวลาตัวเองเผื่อไว้เพื่อให้ผมได้รับบัตร

ตามที่สัญญาไว้ ซึ่งเองผมก็ไม่รู้เหมือนกัน จะอย่างไรก็ตาม ผมก็ไม่ได้ผิด

หวังอะไรกับสิ่งที่เขาทำา กับการที่เขารักษาสัญญา

 ผมเองก็เคยมีประสบการณ์ และได้ยินเรื่องราวที่บริษัททำาไป

เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่คำานึงถึงสิ่งที่ได้พูดไว้กับลูกค้า อันนี้

ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตราย ถ้าหากเรามองในแง่ที่เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า  

แล้วลูกค้าก็มีความเข้าใจว่าเป็นการให้บริการ ถือว่าบริษัทประสบความสำาเร็จ 

เพราะได้ทำาตามสัญญาที่ว่าไว้
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 ใช้อย่�งไร
 เป็นเรื่องธรรมดาในวงการธุรกิจที่มักกล่าวกันว่า คุณควรจะ

ตั้งเป้าให้มากๆ ไว้ ในการทำาเกินความคาดหวัง ซึ่งงานวิจัยก็ไม่ได้

สนับสนุนความคิดนี้ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยก็คือ คุณควรรักษาคำามั่น

สัญญาที่ให้ไว้ ซึ่งทำาไปตามที่คาดหวังไว้ และอาจจะมีผลตอบแทนเล็ก

น้อยถ้าหากทำาไปเกินความคาดหวัง

 การเกี่ยวข้องทางธุรกิจเป็นเรื่องง่ายๆ

 • อย่าไปเสียเวลากับการนั่งคิดว่าคุณสามารถจะทำาเกินความ

คาดหวังได้อย่างไร

 • ใช้เวลาให้มากหน่อย ให้แน่ใจว่า คุณได้ทำาตามสัญญาที่ให้ไว้

กับลูกค้า

 ลองดูซิว่าคุณกำาลังทำาอย่างที่กล่าวไว้ข้างล่างนี้หรือเปล่า

 • ทำารายการของสัญญาต่างๆ ที่คุณให้ไว้กับลูกค้า  โดยต้อง

ทำาอยู่เป็นประจำา ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายลูกค้า  ส่งของตรงตามเวลาที่

ให้ไว้   ติดต่อลูกค้าตามที่คิดไว้  และอื่นๆ

 • ประเมินผลเมื่อคุณผิดสัญญากับลูกค้า ว่ามันเป็นอย่างไร

 • ถ้าหากคุณยังไม่สามารถทำาตามสัญญาข้ันต้นท่ีให้ไว้กับลูกค้า

ได้ 100% คุณก็ต้องพัฒนาปรับปรุงในบางส่วนที่อาจจะต้องให้ความสนใจ

การบริการ ประสบการณ์ และการเก็บผลกำาไร
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มุมมอง 35 ปรับปรุงบริการของคุณ
  โดยทำาให้ลูกค้าช่วยกันและกันให้ง่ายขึ้น

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องการสร้างกลุ่มสนับสนุนลูกค้า 
  เพื่อช่วยปรับปรุงการบริการของคุณ

 บริษัทหลายแห่งเผชิญกับการแข่งขันและแรงกดดันในเร่ือง

ราคา และภาระต้นทุนการผลิต แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องการจะได้บริการ

และประสบการณ์การเป็นลูกค้าที่ดีขึ้น  

 ที่ว่านี้ มักจะก่อให้เกิดการผสมผสานที่เป็นภาระค่าใช้จ่าย เพื่อ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว หลายๆ บริษัทก็พยายามจัดให้มีวิธีการให้ลูกค้า

บริการตนเอง  ซึ่งเป็นการสนับสนุน  ช่วยเหลือให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ต้องการ 

ด้วยภาระต้นทุนต่ำาตามข้อเท็จจริง ข้อวิจัยของ Forreste แสดงให้เห็น

ว่า วิธีที่ว่านี้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และได้พบว่า 72% ของลูกค้าแจ้งว่า 

ต้องการที่จะบริการตนเองมากกว่าการใช้บริการผ่านโทรศัพท์หรืออีเมล์

 วิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุด แต่เป็นวิธีที่ยากที่สุดในบรรดาวิธีที่ให้ลูกค้า

บริการตนเองก็คือ การจัดให้มีกลุ่มที่ช่วยเหลือลูกค้าที่เหมาะสม

 เหตุที่ทำาให้วิธีดังกล่าวได้ผลก็คือว่า ปัญหาของลูกค้าส่วนใหญ่

ไม่ใช่ปัญหาใหม่
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 ดังนั้น เมื่อให้โอกาสได้รู้จักกับลูกค้าคนอื่นๆ ที่เผชิญกับปัญหา

อย่างเดียวกันในอดีตจึงช่วยได้มาก ยิ่งไปกว่านั้น ตามที่ได้อธิบายไว้ใน

หนังสือเล่มนี้แล้วว่า ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะไว้วางใจกันและกันมากกว่า

บริษัทหรือองค์กร   

 อย่างไรก็ดี กลุ่มลูกค้าไม่ได้เกิดข้ึนเอง คุณไม่สามารถท่ีจะสร้าง

กลุ่มสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าขึ้น และคาดหวังว่าอะไรต่างๆ จะ

เกิดขึ้นได้เอง  

 กลุ่มหรือคณะบุคคล เป็นเรื่องที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น และ

เมื่อเราทำาได้ถูกต้อง กลุ่มคนเหล่านี้จะช่วยบริษัทประหยัดต้นทุนค่าใช้

จ่ายได้บ้าง  และจะก่อให้เกิดการเอาจริงเอาจัง การเกื้อหนุน และการ

ปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น ทั้งนี้ก็ด้วยการหลีกทางให้ลูกค้าได้พบกัน และ

ช่วยกันและกัน

ก�รปฏิบัติ
 Zimbra  บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ให้การช่วยเหลือ

ในการจัดกลุ่มและร่วมมือประสานงานกับบริษัท Texas Instruments 

มาตั้งแต่ปี 2008 เพื่อประโยชน์ในการสร้างกลุ่มช่วยเหลือลูกค้าจาก

ภายนอก (Texas Instruments  มีลูกค้าอยู่ประมาณ 90,000 ราย จาก

ทั่วโลกที่ใช้โปรแกรมงานกลุ่มลูกค้า) และกลุ่มร่วมมือประสานงานจาก

ภายใน
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 จากคำาให้สัมภาษณ์ของ Rob Howard, Chief Technology

 Officer  ของ Zimbra ได้อธิบายไว้ว่า กลุ่มสนับสนุนลูกค้า สามารถสร้าง

ผลประโยชน์หลายอย่างให้กับบริษัท ลูกค้าของ Zimbra ใช้กลุ่มลูกค้า

เพื่อลดการไม่รับโทรศัพท์  ยังมีอีกบริษัทหนึ่งที่ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

พบว่าอัตราการสั่งซื้อของลูกค้าผ่านกลุ่มสนับสนุนเพิ่มขึ้น 24% และยัง

มีอีกบริษัทหน่ึงใช้ข้อมูลของกลุ่มสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนขบวนการผลิต 

เพื่อตัดทอนปัญหาที่ลูกค้าจำานวนมากของบริษัทต้องเผชิญ

 Rob ยังให้ข้อแนะนำาที่สำาคัญๆ หลายข้อที่เกี่ยวกับการทำางาน

ของกลุ่มสนับสนุนลูกค้า ซึ่งมีดังนี้

 ข้อแนะนำาสำาคัญ

 • สร้างปัจจัยหรือเนื้อหาสาระที่พิเศษหลายๆ อย่างขึ้นในกลุ่ม

สนับสนุนลูกค้าที่จะช่วยดึงดูดลูกค้า

 • อนุญาตให้ลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ของกลุ่ม

สนับสนุนลูกค้า  โดยสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น  แบ่งปันความ

เข้าใจระหว่างกันและกันโดยเสรี

 • อย่างที่เห็นกันบ่อยๆ ผู้ทำางานด้านเทคนิคมักถูกมองว่า 

ไม่เป็นผู้สร้างปัจจัย ซึ่ง Rob ไม่เห็นด้วย และเขาเชื่อว่าผู้ที่ทำางานด้าน

เทคนิคจะเป็นผู้ที่สร้างปัจจัยเนื้อหาการสนับสนุนลูกค้าได้ดี และยินดีที่จะ

แบ่งปันความรู้กับผู้อื่น
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 • ตามข้อเท็จจริง Rob พบว่า ผู้ทำางานด้านเทคนิคเป็นผู้

ที่สร้างปัจจัยเนื้อหาการสนับสนุนลูกค้า  และปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

แบบเผชิญหน้ากับลูกค้าได้ดีกว่าผู้ทำางานสนับสนุนลูกค้าโดยตรง   ที่เป็น

เช่นนี้ก็เพราะว่า ผู้ทำางานด้านเทคนิค เป็นผู้ลงทุนลงแรงกับผลิตภัณฑ์

ของบริษัทมากกว่า พร้อมไปกับการแก้ไขปัญหาของลูกค้า  และกับงาน

ที่ต้องทำาให้แล้วเสร็จ

 การที่จะให้กลุ่มสนับสนุนลูกค้าทำางานได้ด้วยวิธีการ

ดังต่อไปนี้

 • กำาหนดจุดมุ่งหมายทางธุรกิจของกลุ่มสนับสนุนลูกค้า  เช่น 

การสนับสนุนลูกค้า การให้บริการลูกค้า  และความร่วมมือประสานงาน

ภายใน และอื่นๆ

 • อย่าเริ่มดำาเนินธุรกิจทีเดียวทั้งหมด ค่อยๆ เริ่มทำาธุรกิจ อาจ

เปิดบางแผนก หรือในบางภูมิภาคมีการทดลองจัดเตรียมการให้ถูกต้อง

เรียบร้อยก่อนที่จะขยายเพิ่มเติมต่อไป

 • เพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่กลุ่มสนับสนุนลูกค้า 

ผู้จัดการธุรกิจ ตลอดจนของลูกค้าด้วยเช่นกัน การจัดให้เป็นเหมือนมา

เล่นกีฬาก็อาจจะช่วยเรื ่องนี้ได้ Zimbra พบว่า จะมีลูกค้ากลุ่มเล็กๆ

บางกลุ่มพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างทันที เพียงแค่คุณหาเขาให้เจอ 

และยอมรับการมีส่วนร่วมของเขา

 การให้การสนับสนุนกลุ่มลูกค้าในระยะเริ่มต้นนั้น ควรจะเริ่ม

จากความร่วมมือจากภายในก่อน 
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 ซึ่งจะช่วยได้มากโดยเฉพาะการแต่งตั้งให้ใครสักคนที่มีความ

สามารถเป็นผู้นำาที่ดี และให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างเปิดเผย ว่าเป็นผู้มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับบทบาท

ของเขา ก็จะทำาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำางานอย่างเต็มที่

 • จากประสบการณ์ของ Rob กลุ่มสนับสนุนลูกค้าจะทำางาน

ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่เสนอมานั้นมีลักษณะที่สลับ

ซับซ้อนอยู่ระดับหนึ่ง

 • อย่างไรก็ตาม หากคุณมีผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ธรรมดา 

กลุ่มสนับสนุนลูกค้าก็จะทำางานได้ดีที่สุดก็ต่อเม่ือให้ความสนใจอย่าง

จริงจัง รวมทั้งการใช้ประโยชน์ และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่าง

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

 • สิ่งที่มีค่าที่สุดในการสร้างกลุ่มนี้คือ ข้อมูลที่ร่วมสร้าง โดย

เกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างชัดแจ้งที่กลุ่มเสนอให้

ใช้อย่�งไร
 กลุ่มสนับสนุนนั้น เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากลูกค้าเป็นอย่างดี 

ก็จะสามารถให้คุณค่าที่สำาคัญ และจะช่วยยกระดับกลยุทธ์ในการให้

บริการตนเองของบริษัทอีกด้วย

 ดังนั้น  ถ้าหากคุณกำาลังคิดที่จะทำาให้ลูกค้าช่วยกลุ่มลูกค้าใน

การส่งเสริมทางด้านการบริการลูกค้า Rob มีรายละเอียด 9 ประการ

ที่จะช่วยในการดำาเนินการที่กล่าวมาประสบความสำาเร็จ ดังนี้คือ
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 1. ให้เห็นกระจ่างว่าทำาไมคุณจะต้องสร้างกลุ่มสนับสนุนลูกค้า

ขึ้นมา และอะไรคือเป้าหมายที่คุณต้องการ 

 2. มนุษย์เราทั่วไปปรารถนาใช้การสื่อสารที่เข้าใจง่ายๆ ไม่เป็น

ทางการ  

 3. ให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และเป็นส่วนหน่ึง

ของพวกเรา

 4.  อย่าทำาให้มันยุ่งยากในการค้นหาคำาตอบเม่ือพวกเขาต้องการ

ทราบ

 5. ฟังและเรียนรู้จากกลุ่มสนับสนุนของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณ

เข้าใจและหาทางที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการ ตามวิถีทางการทำา

ธุรกิจ

 6. ให้ความใส่ใจในลูกค้าคนสำาคัญของคุณ เพราะพวกเขาจะ

ช่วยให้กลุ่มสนับสนุนนั้นยิ่งใหญ่ขึ้น

 7. การแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมของกลุ่มของคุณ

ก็เท่ากับประสบความสำาเร็จ และพร้อมจะก้าวต่อไปได้ไกล

 8. ต้องมีคำาแนะนำาที่ชัดเจนที่ทำาให้ทุกคนสามารถเข้าใจ และรู้

ว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำาอย่างไร

 9. ในกลุ่มอาจจะประกอบด้วยลูกค้าที่สมัครสมาชิกหรือไม่ต้อง

เป็นสมาชิกก็ได้ ขอให้แน่ใจว่า คุณได้ดูแลปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างดี ให้

สิทธิพิเศษในฐานะที่เป็นสมาชิก  ให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษ
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มุมมอง 36 อารมณ์ที่อยู่ยาวนานที่สุด
  ในประสบการณ์ของลูกค้า

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้เข้าใจถึงอารมณ์ที่อันตราย
  และเสียหายมากที่สุดในเรื่องของ
  ประสบการณ์ และจะต้องทำาอย่างไรกับมัน

 ผมมีความสนใจจริงๆ ในด้านจิตวิทยาและอารมณ์ของ

การบริการลูกค้า ดังนั้น ผมจึงมองหาผลการวิจัยใหม่ที่น่าสนใจที่จะให้

มุมมองเรื่องการตัดสินใจในกลยุทธ์ประสบการณ์ลูกค้า   

 ผมได้พบการวิจัยชิ้นหนึ่งใน PsyBlog ซึ่งพิมพ์ลงในวารสาร 

Motivation and Emotion ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 โดย Phillippe 

Verduyn และ Saskia Lavrijsen จากมหาวิทยาลัย Leuven ในเบลเยียม 

ซึ่งการวิจัยเน้นการค้นหาว่า อารมณ์ใดอยู่ได้นานที่สุด และทำาไม

 สิ่งที่ค้นพบคือ “ความเศร้า” เป็นอารมณ์ที่มีแนวโน้มจะอยู่นาน

ที่สุด เพราะมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในชีวิตของเรา โดยเฉพาะสิ่งที่มี

ผลกระทบยาวนาน เช่น การสูญเสียบุคคลที่รัก  และยังค้นพบด้วยว่า

ในขณะท่ีความเศร้าอาจจะเป็นอารมณ์ท่ีอยู่นานท่ีสุดน้ัน “การรำาพึงรำาพัน”  

(เช่น เวลาที่คิดว่า ทำาไม “สิ่งนี้” เกิดขึ้นได้) เป็นปัจจัยสำาคัญว่าทำาไม

อารมณ์บางอารมณ์ถึงอยู่นานกว่าอารมณ์อื่นๆ 
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 สิ่งที่น่าสนใจจากวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าหรือ 

ประสบการณ์ลูกค้า คือ การบริการ หรือประสบการณ์ที่เราได้ให้ไปนั้น

สร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นภายในใจของลูกค้า แต่การวิจัยแสดงให้เห็นว่า

อารมณ์ในทางลบที่มากขึ้น เช่น ความผิดหวัง ความกังวล ดูเหมือน

จะอยู่นานที่สุด เพราะฉะนั้นเราต้องนำาเรื่องนี้มาพิจารณาในเวลาที่เรา

ออกแบบและให้การบริการลูกค้า

ก�รปฏิบัติ
 เพื่อทำาให้การวิจัยในเรื่องเงื่อนไขของการบริการลูกค้า และ

ประสบการณ์ลูกค้ามีความสมเหตุสมผล ลองสมมติว่า อารมณ์ที่ทำาให้

ลูกค้ามีความสุข มีดังต่อไปนี้

 • ประหลาดใจ  

 • ประทับใจ 

 • รู้สึกซาบซึ้งใจ   ฯลฯ

 ส่วนอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับการบริการที่ไม่ดี  มีดังต่อไปนี้

 • ความผิดหวัง

 • ความโกรธ

 • ความขุ่นเคือง

 • ความวิตกกังวล

 • ความเครียด   ฯลฯ

 เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองกลุ่มนี้ และระยะเวลาที่แต่ละอารมณ์ยัง

คงอยู่นั้น  จะเห็นว่าอารมณ์ไม่ดีจะอยู่นานกว่าประมาณ 3.5 เท่า และจะ

มีผลกระทบมากขึ้น
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 เพราะอารมณ์ด้านลบจะจดจำาไปได้นานกว่า และส่งผลกระทบ

ร้ายแรงมากกว่ากลุ่มอื่น

ใช้อย่�งไร  
 อารมณ์มีบทบาทมากมายในประสบการณ์ลูกค้า และผลจาก

การวิจัยแสดงว่า อารมณ์ที่เกิดจากการที่ได้รับบริการที่ไม่ดีจะติดตรึงอยู่

ในใจของลูกค้าได้นานแสนนาน

 เพราะฉะนั้น  ผู้นำาควรจะถามคำาถามนี้กับตัวเอง

 • ประสบการณ์ลูกค้าและการบริการลูกค้าของคุณมีความ

สมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาหรือไม่?

 • ถ้าตอบว่าใช่ คุณก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวล

 • ถ้าตอบว่า ไม่  คุณก็ต้องเน้นเรื่อง ความพยายามที่จะลด

สถานการณ์ที่จะทำาให้เกิดความผิดหวัง ความโกรธ ความขุ่นเคือง ความ

วิตกกังวล ความเครียด และอื่นๆ

 

 มันอาจจะไม่เร้าใจเท่ากับการเน้นเร่ืองการทำาให้ลูกค้ามีความสุข 

แต่น่าจะทำาให้เกิดผลกระทบมากข้ึนต่อประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า 

แล้วคุณจะให้ลูกค้าจดจำาคุณในแบบไหน และลูกค้าจะคิดอย่างไรกับคุณ
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มุมมอง 37 ให้แน่ใจว่าการส่งมอบ
  ไม่ใช่จุดที่อ่อนแอของคุณ

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อจำาแนกแยกแยะและแก้ไขปัญหา
  ที่อาจเกิดขึ้นได้กับการให้ประสบการณ์
  ลูกค้าของคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าช่วงสุดท้าย
  ของคุณจะไม่ใช่จุดที่อ่อนแอที่สุด

 บ่อยคร้ังที่ลูกค้าได้พบกับพนักงานที่ให้บริการส่งของถึงบ้าน/

สำานักงาน จะเป็นเพียงประสบการณ์เดียวที่ลูกค้าได้พบแบบตัวต่อตัวกับ

บริษัทของคุณ ดังนั้นประสบการณ์แบบนี้สามารถเป็นตัวกำาหนดเส้นโคจร

ทั้งหมดของความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจของคุณ

 ในเรื ่องการค้าปลีก Angela O’Connell แห่ง  MetalPack 

ประเมินว่า ลูกค้า 59% ไม่น่าจะสั่งสินค้าจากผู้ค้าปลีกอีกถ้ามี

ประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการส่ง

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการจัดส่งไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับธุรกิจ

ค้าปลีกเท่านั้น แต่ขยายไปถึงอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ใช้การนัดหมาย 

“การบริการ” ดังที่ Dr Mark Smith แห่ง ContactEngine กล่าวไว้ว่า 10% 

ของการนัดหมายบริการทั้งหมด ตั้งแต่การติดตั้งบรอดแบนด์ไปจนถึงการ

ส่งถุงทราย 1 ถุง การนัดหมายแพทย์ ล้มเหลวหมด
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 ปัญหาการจัดส่ง หรือการนัดบริการที่ล้มเหลวนั้นสามารถมีผล

กระทบอย่างใหญ่หลวงด้านต้นทุนและต่อประสบการณ์ลูกค้า 

 อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่เรื่องนี้ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรจะ

เป็น จึงทำาให้เกิดจุดอ่อนอยู่หลายครั้ง

ก�รปฏิบัติ
 ต่อไปน้ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับเร่ืองการจัดส่งสองเร่ือง และสองวิธีการ

ที่แตกต่างกัน

 เรื่องแรก เกี่ยวกับการซื้อเตียงและการจัดส่ง แม่ยายของผม 

เรียกเธอว่า แมรี่ ต้องการซื้อเตียงใหม่และต้องการบริการจัดส่ง แมรี่ซื้อ

เตียงและชำาระเงินเรียบร้อย เธอบอกวันเวลาที่จะให้ส่ง และตกลงกับที่

ทำางานขอหยุดงานในวันนั้นด้วย ในวันนั้นเธอรอคอยอย่างอดทน นี่เป็น

จุดเริ่มต้นของความผิดพลาด บริษัทขายเตียงโทรศัพท์มาขอเลื่อนเวลาส่ง

ไปเป็นตอนกลางวัน แต่แล้วก็โทรเข้ามาขอเลื่อนวันส่งไปอีก เพราะ

พนักงานส่งพบว่ามีส่วนประกอบเตียงหายไป จึงไม่สามารถประกอบเตียง

ให้สมบูรณ์ได้ 

 แม ร่ี เ ร่ิมโกรธและโทรไปหาฝ่ายบริการลูกค้าแต่ก็ ได้ รับ

การปฏิบัติเหมือนกับว่าเป็นความผิดของเธอเอง และฝ่ายบริการยังบอก

เธอด้วยว่าเธออาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม เมื่อไม่มีทางเลือกใดๆ แมรี่จึงขู่ว่า

เธอจะไม่ยอมรับการส่งเตียง ถึงตอนนั้นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจึงตัดสินใจ

ว่าควรจะจัดส่งเตียงในวันน้ันและพนักงานส่งคนหน่ึงต้องรีบเดินทาง

ไปที่คลังเก็บสินค้าที่อยู่ห่างไปแค่ 3-4 ไมล์เท่านั้น เพื่อไปเอาส่วนประกอบ

ที่หายไป และกลับมาประกอบเตียงที่บ้านของแมรี่
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 เร่ืองท่ีสองเก่ียวกับหนังสือท่ีผมส่ังซ้ือล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต เม่ือ

มีหนังสือเข้ามาผมได้รับแจ้งว่าจะจัดส่งหนังสือให้ผมได้ในเวลา 4-5 วัน หน่ึง

สัปดาห์ผ่านไป หนังสือก็ยังมาไม่ถึง ผมจึงติดต่อกับผู้ขาย ส่ิงแรกที่ผู้ขาย

บอกผมคือ ไม่ต้องห่วง เรารับผิดชอบเต็มที่ ผมก็สบายใจ แล้วผู้ขายก็พูด

ต่อว่า มีปัญหาเกี่ยวกับบริการไปรษณีย์เมื่อเร็วๆ นี้ และขอให้ผมรออีก

สองสามวัน ผมก็ตกลง แต่ผมก็ยังไม่ได้รับหนังสือตามเวลาที่ผู้ขายบอก

มา ผมจึงติดต่อกลับไปอีก ผู้ขายบอกว่า “อย่าห่วง เรารับผิดชอบเรื่องนี้

เต็มที่” และให้ทางเลือกผม 3 ข้อ คือ

 • รับเงินคืนทั้งหมด

 • ลงจำานวนเงินทั้งหมดที่ผมได้จ่ายไปแล้วเข้าในบัญชีของผม

กับผู้ขาย

 • ส่งหนังสือเล่มใหม่ให้แทน โดยทางผู้ขายรับผิดชอบการบรรจุ

และค่าไปรษณีย์

 ผมเลือกข้อสาม เพราะผมต้องการหนังสือ และหลังจากนั้นอีก

สองสามวัน ผมก็ได้รับหนังสือ ผมได้เล่าให้เพื่อนๆ ผมฟังเกี่ยวกับการ

บริการนี้ และบอกพวกเขาว่าควรใช้บริการร้านนี้

 ผมคิดว่าความแตกต่างเร่ืองราคาของแต่ละช้ินไม่เกี่ยวข้องใน

เรื่องข้างต้นนี้ เพราะสิ่งที่สำาคัญที่สุดอยู่ที่วิธีการที่แต่ละบริษัทใช้ตอบกับ

ลูกค้าที่ซื้อของและชำาระเงินเรียบร้อย และรอให้บริษัทส่งของมา แต่ละ

กรณี ธุรกิจจะสูญเสีย หรือได้ลูกค้าไปตลอด
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ใช้อย่�งไร
 คุณอาจจะใช้ความพยายามอย่างมาก แต่ไม่มีธุรกิจใดจะ

สามารถสร้างประวัติการส่งมอบที่สมบูรณ์แบบได้ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำาคัญ

ที่จะต้องเตรียมตัวไว้เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะถ้าไม่เตรียมตัว 

อาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อประสบการณ์ลูกค้าโดยรวมได้

 ดังนั้น เตรียมตัวไว้ดังต่อไปนี้ หากเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมา

 • คิดถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดการผิดพลาดเวลาส่ง

 • จากสถานการณ์เหล่านี้ วางแผนว่าคุณจะทำาอะไรได้บ้างกับ

ปัญหาเหล่านี้ และวิธีแก้ไขให้รวดเร็วเท่าที่จะทำาได้

 • กำาหนดกระบวนการและขั้นตอนสำาหรับการแก้ไข

 • ฝึกอบรมวิธีการของคุณให้กับคนของคุณ เพื่อให้เขาเข้าใจว่า

จะต้องทำาอะไรบ้างเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมา

 • ให้ตระหนักว่าคุณไม่สามารถแก้ไขได้ทุกๆ สถานการณ์ที่

อาจจะเกิดขึ้น แต่ควรให้อำานาจลูกจ้างของคุณได้ใช้ความคิดริเริ ่ม

ของตนได้ในวงจำากัด เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ทันทีที่เกิดขึ้น

 • อย่างไรก็ตาม เมื่อปัญหาเกิดขึ้นนอกวงจำากัดของลูกจ้าง 

ให้คำาแนะนำาต่อลูกจ้างว่าจะแก้ไขปัญหาให้เร็ว มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลได้อย่างไร

 • ติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานของคุณ เรียนรู้จากข้อผิดพลาด 

และปรับปรุง เพื่อให้วิธีการของคุณดีขึ้นเรื่อยๆ

 • ท้ายที่สุด ถ้าคุณใช้บริการส่งจากภายนอกให้ระมัดระวัง 

ควรกำาหนดมาตรฐานและความคาดหวังที่คุณต้องการจากผู้ให้บริการ

เพราะในช่วงสุดท้าย พวกเขาจะเป็นผู้ส่งมอบประสบการณ์บริการแก่ลูกค้า

ของคุณ
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มุมมอง 38 ลดทอนความพยายาม

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณจำาเป็นต้องเน้นที่การลดทอน
  ความพยายามของลูกค้าของคุณโดยการ
  ทำาสิ่งต่างๆ ให้ง่าย และทำาไมเรื่องนี้ถึงสำาคัญ

 ในปี 2010 Customer Contact Council ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งใน 

Corporate Executive Board ได้ทำาการวิจัยสำารวจผู้บริโภคและลูกค้า

ของธุรกิจกว่า 75,000 ราย เกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้าที่มีก่อนหน้านั้น

ไม่นาน ที่มีผ่านทุกช่องทาง และได้พิมพ์ผลวิจัยลงในบทความชื่อ “Stop 

Trying to Delight Your Customer” ใน Harvard Business Review 

 สองเร่ืองที่การวิจัยพบต่อไปนี้มีผลกระทบต่อการบริการลูกค้า

และประสบการณ์ลูกค้า คือ

 1. ความมุ่งหมายที่ต้องการทำาให้ลูกค้ามีความยินดีไม่ได้สร้าง

ความจงรักภักดีของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การลดทอนความพยายาม ที่

ลูกค้าจะต้องจ่ายเพื่อให้ปัญหาของเขาได้รับการแก้ไขน้ันไม่ได้สร้างความ

จงรักภักดี

 2. การใช้มุมมองนี้ เช่น การลดทอนความพยายามของลูกค้า

สามารถช่วยบริษัทส่งมอบบริการลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุง ลดการบริการ

เกี่ยวเนื่องกับต้นทุนและลดการยกเลิกของลูกค้า
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ก�รปฏิบัติ
 Nicola Millard  นักอนาคตศาสตร์ด้านประสบการณ์ลูกค้า ที่ 

BT ได้สำารวจเรื่องนี้อย่างละเอียด เธอบอกกับผมในระหว่างที่สัมภาษณ์ว่า 

งานวิจัยของ BT แสดงว่า ทั่วประเทศอังกฤษ

 • ความจงรักภักดีของลูกค้าอยู่ในระยะถดถอย และมีลูกค้าเพียง 

50% ที่บอกว่ามีความจงรักภักดีอยู่ในตอนนี้

 • ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้ามีความเกี่ยวพัน

กัน แต่ลูกค้าที่พึงพอใจไม่จำาเป็นต้องจงรักภักดี

 ยิ่งไปกว่านั้น การวิจัยเพิ่มเติมที่ทำาร่วมกับ Moira Clark แห่ง 

Henley Centre for Customer Management ที่ Henley Business 

School ได้พบว่า

 • ถ้าบริษัททำาให้ลูกค้าพึงพอใจ แต่บริษัทไม่สังเกตเห็น ก็ไม่มี

อะไรดีขึ้นมา

 • บ่อยคร้ังที่ความพึงพอใจของลูกค้าถูกมองว่าเป็น ปัจจัย

 “สุขลักษณะ”

 • แต่ถ้าความพึงพอใจสำาคัญต่อลูกค้าของคุณ ก็ขอทำาให้

พวกเขาพึงพอใจ มิฉะน้ัน ให้เน้นท่ีการทำาส่ิงต่างๆ ให้ง่ายและหม่ันหาทาง

ทำาการปรับปรุงให้ดีขึ้น

 ตอนท้ายของการวิจัยนี้ BT กำาลังพัฒนาแนวคิดที่เรียกว่า 

Customer Easy ซึ่งทำาขึ้นตาม loosely-based วิธีการ Net Promoter 

Score (NPS)
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 • ผลผลิต คือ คะแนน “Net Easy”  ที่มีคะแนนสามแบบคือ -1 

คือ ยาก 0 คือ กลางๆ และ +1 คือ ง่าย

 • BT กำาลังใช้วิธีการนี้ในแผนกผู้บริโภค และพบว่า คะแนน 

Net Easy ที่เป็นบวก ช่วยปรับปรุงคะแนน NPS ของตน

 • และ BT รู้ด้วยว่าคนที่พบว่าเป็นเรื่องยากในการทำาธุรกิจกับ 

BT มีโอกาสจะเลิกใช้บริการ  BT ในขณะที่คนที่พบว่าง่าย มีโอกาสที่จะ

เป็นลูกค้ากันต่อไป

 • BT เช่ือว่า NPS เป็นระบบวัดท่ียากสำาหรับศูนย์ติดต่อ แต่ Net 

Easy มีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะทำาให้บริษัทสามารถเปรียบเทียบ

ความง่ายของช่องทางต่างๆ และเน้นในสิ่งที่มีคุณค่าต่อลูกค้าของบริษัท

 •    BT ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางที่ลูกค้าใช้และเห็นว่าง่าย

ที่สุดและยากที่สุดในเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และพบว่า โพสต์ เป็นช่องทาง

ใช้ที่ยากที่สุด สำาหรับทั้ง BT และลูกค้า ส่วน web chat เป็นช่องทาง

ที่ง่ายที่สุด และที่อยู่ตรงกลางคือ Voice และ IVR (Interactive Voice 

Response) และอีเมล์

 • ท้ายสุด ข้อมูลแสดงว่า Easy มีความเกี่ยวข้องสูงกับความ

จงรักภักดีของลูกค้า การรักษาคะแนน NPS ในทางบวก 

ใช้อย่�งไร
 คุณค่าของลูกค้า รางวัลการบริการ และประสบการณ์ท่ีง่ายและ

ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก เพราะฉะนั้นเมื่อคิดถึงประสบการณ์ลูกค้า

และเส้นทางชีวิตลูกค้าของคุณ ขอให้ถามว่าวิธีการของคุณจะสนับสนุน

ความสำาเร็จของลูกค้า โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก และทำาให้ง่าย

สำาหรับลูกค้าหรือไม่ ถ้าไม่ ขอให้แยกแยะปัญหานั้นออกมาและแก้ไขเสีย
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 นอกจากนี้ ให้เน้นความพยายามของคุณในเรื่องต่อไปนี้

 • แก้ไขหรือทำาให้ช่องทางท่ีลูกค้าน่าจะใช้มากท่ีสุดให้ง่ายเข้าไว้

 • อย่าพอใจกับการแก้ไขปัญหาในมือ แต่ให้คิดถึงปัญหาที่

ลูกค้าอื่นๆ มี และแก้ไขด้วย

 • ติดต่อกับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจหรือผู้ที่ประสบปัญหา และขอข้อ

แนะนำาว่าคุณควรจะทำาอย่างไรเพื่อทำาให้บริการของคุณง่ายขึ้น หรือทำาให้

พวกเขาไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก

 • ติดตามดูว่าคุณต้องพูดว่าคำาว่า “No” หรือ “เราไม่สามารถ

ทำาได้” กับลูกค้า และแก้ไขปัญหานั้นๆ กี่ครั้ง คุณอาจจะได้เห็นนโยบาย

หรือขั้นตอนที่ทำาให้ชีวิตลูกค้ายุ่งยากก็ได้
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มุมมอง 39 การให้บริการลูกค้า มันจะต้องย่ำาแย่เสียก่อน

  หรือ ถึงจะหันมาพัฒนาให้ดีขึ้น

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้มีความเข้าใจว่าบริษัทต่างก็ต้อง  
  เผชิญกับความคาดหวังของลูกค้า
  ที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น
  จำานวนมาก และจะต้องดำาเนินการอย่างไร

 เรารู้อยู่ว่าความสามารถในการบริการลูกค้าที่ดีนั้นต้องมีการ

แข่งขันมากขึ้นด้วย

 อย่างไรก็ตาม หลายๆ บริษัทต้องต่อสู้ด้ินรนต่อการเปล่ียนแปลง 

รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง 

และความคาดหวังลูกค้า 

 ดังนั้น ทั้งๆ ที่มีความพยายาม แต่บางบริษัทกำาลังเผชิญกับ

เหตุการณ์ที่ความคาดหวังของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

กำาลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนบริษัทไม่สามารถจะตามทัน ในระยะสั้น

ถึงปานกลางในสายตาของลูกค้า การให้บริการลูกค้าดูเหมือนจะแย่ลง

ก่อนที่จะทำาให้มันดีขึ้น
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ก�รปฏิบัติ
 มีการศึกษาของอังกฤษได้จัดพิมพ์ขึ้นในปี 2015 ที่สนับสนุน

ความคิดนี้ และเสนอทัศนวิสัยที่แตกต่างออกไป สิ่งที่ท้าทายที่จะให้

บริษัทดำาเนินการอย่างไร รวมทั้งความคิดของลูกค้า

วิสัยทัศน์ของลูกค้า

 • ในปี 2015  the UK’s Ombudsman Services  ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ระงับข้อพิพาทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร พลังงาน  ทรัพย์สิน 

รวมถึงการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบการอุตสาหกรรม 

ได้จัดพิมพ์รายงานชิ้นหนึ่ง ชื่อ Consumer Action Monitor ซึ่งพบว่าใน

ปีที่ผ่านมา มีจดหมายร้องเรียนของบรรดาลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

และมีแนวโน้มว่าจะมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในรายงานได้พบว่า

 มีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการในปี 2014 

มากถึง 66 ล้านราย ซึ่งเป็นจำานวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 2 เท่าในปี 2013

 • มีถึง 47% ของบรรดาลูกค้าที่ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ

ที่ตนเองประสบ ทั้งตัวผลิตภัณฑ์หรือด้านการบริการ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับปีที่แล้วที่มีอยู่ 34%
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 • มีการพูดจาถากถางมากขึ้นในเรื่องแรงจูงใจของบริษัท ซึ่ง

ไปสอดคล้องกับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นถึง 33% โดยเชื่อว่าธุรกิจ

ใหญ่ๆ สนใจแต่เรื่องเงินเท่านั้น

 • มีลูกค้าถึงร้อยละ 80 ท่ีไม่ยอมปล่อยเร่ืองท่ีตนไม่ได้รับบริการ

ท่ีดี ให้ผ่านไปโดยไม่ทำาอะไรเลย  ซ่ึงสูงมากข้ึนจากปีท่ีแล้วท่ีมีอยู่ร้อยละ 67

 บริษัทดำาเนินการอย่างไร

 • ในเดือนมีนาคม ปี 2015  Eptica ได้จัดพิมพ์รายงานประจำา

ปีเกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้าที่มาจากช่องทางอื่นๆ  ซึ่งได้ประเมินความ

สามารถการให้บริการลูกค้าของ IOC ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำาของอังกฤษ

โดยวัดจากการตอบคำาถามที่เกี่ยวข้องที่ลูกค้าได้รับ ไม่ว่าจะทางเว็บไซต์  

อีเมล์  สื่อต่างๆ  หรือการให้บริการลูกค้าตามช่องทางอื่นๆ   ความมุ่ง

หมายในการศึกษานี้ เพื่อตรวจสอบประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รับ และ

จัดเตรียมจะส่งผลลัพธ์ที่มีความหมายผ่านทุกช่องทางของบริษัท  สิ่งที่

น่าสนใจจากรายงานฉบับนี้มีดังนี้

 ช่องทางในการให้บริการลูกค้าที่มาเป็นอันดับแรกคือ ผ่านทาง

เว็บไซต์ จากการสำารวจพบว่า บริษัทประสบความสำาเร็จในการให้บริการ

ตอบคำาถามโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 64  ถือว่าได้มีการปรับปรุงทางด้านนี้

จากปี 2014  แต่รายงานได้กล่าวถึงข้อที่น่าวิตกเกี่ยวกับช่องว่างของความ

พัฒนาระหว่างผู้ปฏิบัติการที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด
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 • มีหลายๆ บริษัทท่ีมีข้อเสนอในการบริการลูกค้าผ่านทางอีเมล์ 

และพูดได้เลยว่า การใช้อีเมล์ก็มีการปรับปรุงมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม

รายงานน้ียังได้กล่าวถึงข้อน่าวิตกบางประการเก่ียวกับระดับความถูกต้อง

ของการตอบทางอีเมล์ไม่เป็นที่นิยม

 • การบริการลูกค้าได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด ใน

ปี 2015  ในส่วนของความรับผิดชอบและความถูกต้อง แต่ก็วิตกกันว่า

ที่ทำาอยู่นั้นทำาอย่างกระท่อนกระแท่น และไม่ต่อเนื่อง

 • การพูดคุยทางเว็บไซต์ถือว่าเป็นที่นิยมในด้านความถูกต้อง

และรวดเร็วทนัใจ     แตด่เูหมอืนวา่จะไมม่คีวามรับผดิชอบและการใหบ้ริการ

ทางเว็บไซต์ควรจะมีประมาณ 25% ของบริษัทที่จัดให้มีบริการทางด้านนี้ 

แต่จากการสำารวจพบว่า มีเพียง 9% ของบริษัทที่ยังคงเปิดให้บริการอยู่

 • ในบทสุดท้าย รายงานพบว่า แม้ว่าจะมีการก้าวหน้าใน

เทคโนโลยี และในระบบต่างๆ แล้วก็ตาม บริษัททั้งหลายก็ยังคงต้องต่อสู้

ดิ้นรนกับการให้คำาตอบอย่างสม่ำาเสมอและทุกช่องทาง และได้ข้อสรุปว่า 

สิ่งเหล่านี้อาจจะทำาให้ลูกค้าสับสน และในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายที่มี

มากขึ้น

 คำาแนะนำาท่ีได้จากการรวบรวมผลท่ีได้จากรายงาน  2 ฉบับน้ี คือ

 • ความคาดหวังของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่บริษัท

หลายแห่งจะสามารถให้ได้
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 • ในสายตาของลูกค้า มีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่ทัศนวิสัย 

การบริการของลูกค้าของบริษัทจำานวนมากจะเลวร้ายลงก่อนที่จะดีขึ้น

ใช้อย่�งไร
 ความคาดหวังของลูกค้านั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ  และแนวโน้มใน

การตำาหนิติเตียนก็เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทต่างๆ จำาเป็นจะต้องปรับปรุงการ

ให้บริการลูกค้า โดยใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ ปรับปรุงในด้านการลงทุน 

การใช้ทรัพยากร และเผชิญหน้ากับคำาติเตียนจากลูกค้าที่มีความต้องการ

เพิ่มมากขึ้น

 อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งไปเร่งร้อนทำาอะไรให้มากไป สิ่งที่ควรทำา

กล่าวไว้ข้างล่างนี้ เป็นสิ่งง่ายๆ และแน่นอน:

 • ให้เข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่

 • ระบุออกมาให้เด่นชัดเกี่ยวกับส่วนไหนที่ต้องการปรับปรุง

 • วางแผนเสียก่อน

 • แล้วถึงลงมือทำา

 • ตรวจสอบความก้าวหน้าและประเมินความสำาเร็จที่ได้รับ

 • เรียนรู้จากความผิดพลาด

 • ทำาซ้ำา

 การพยายามที่จะทำาให้ประสบการณ์ลูกค้าบรรลุถึงเป้าหมายที่

ตั้งไว้ และยั่งยืนถาวรตลอดไปนั้น ต้องใช้เวลาที่ยาวนาน และเราสามารถ

เรียนรู้จากคำาโบราณที่กล่าวไว้ว่า “ยิ่งรีบ ยิ่งช้า”
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มุมมอง 40 อะไรคือลักษณะการบริการลูกค้า
  ของแบรนด์คุณ

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องการจะเข้าใจให้ดีขึ้นว่าคุณจัดส่ง
  บริการลูกค้าเป็นอย่างไร จุดแข็งอยู่ตรงไหน 
  และต้องทำาอะไรเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

 เป็นเวลาหลายปีที่นักการตลาด และนักออกแบบประสบการณ์

ใช้คำาว่า “ลักษณะ” เพื่อช่วยให้เข้าใจลูกค้าและบริการลูกค้าให้ดีขึ้น 

ลักษณะที่พวกเขาสร้างข้ึนมีแนวโน้มจะเป็นข้อมูลอย่างละเอียดของตัว

แสดงที่อาจจะใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการในแบบที่คล้ายๆ กัน 

หรือแบบใดแบบหนึ่ง

 “ลักษณะ” ยังถูกใช้ในการทดสอบด้านจิตวิทยาและบุคลิกภาพ 

ให้คนเข้าใจตัวเองและรอบข้างได้ดีขึ้น

 ความเข้าใจว่าคุณคือใคร คุณอยากจะเป็นใคร หรือคุณอยาก

จะบริการใคร เป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญสำาหรับการพัฒนาและการปรับปรุง

 ดังนั้น จะไม่เป็นการดีหรือ ถ้าเรานำา “ลักษณะ” มาใช้ในเรื่อง

องค์กรจะส่งมอบการบริการอย่างไร
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 “ลักษณะการบริการลูกค้าขององค์กร” จะช่วยให้องค์กรเข้าใจ

ได้ดีขึ้นในเรื่องของตัวเอง สไตล์การบริการ จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรอยู่

ที่ไหน และต้องทำาอะไรบ้างเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง “ลักษณะ” ของ

ตัวเอง 

ก�รปฏิบัติ
 ปลายปี 2014 Aspect ออกงานวิจัยมาชิ้นหนึ่งที่ได้สำารวจ

ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องการบริการลูกค้า โดยดูจากการลงทุน วิธีการ

และทัศนคติที่มีต่อการส่งมอบการบริการลูกค้า จากการวิจัย Aspect 

สามารถจำาแนก customer service personas ได้ 5 ลักษณะต่างๆ กัน

สำาหรับองค์กร ดังนี้

  ลักษณะ   คำาอธิบาย

  นักอนุรักษนิยม บริษัทเหล่านี้มีความกระตือรือร้นที่จะเอาใจลูกค้าที่

มีอยู่ในปัจจุบัน และให้ลูกค้ามาเป็นอันดับแรก ให้

อำานาจพนักงานของตนทำาในสิ่งที่จะทำาให้ลูกค้ามี

ความสุข และมีบริษัทเพียง 5% เท่านั้นที่พูดว่าจะ

เพิ่มความพยายามให้มากข้ึนเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่

มากกว่าจะมาดูแลลูกค้าในปัจจุบัน บริษัทเหล่านี้

เน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ให้อยู่ยาวนาน ซึ่งมักใช้

ความผูกพันด้วยตัวคน และมักจะช้าในเรื่องรับเอา

เทคโนโลยีมาใช้ ดังนั้น ลูกค้าที่ต้องการจะติดต่อ

บริษัทผ่านทางทวีต live chat หรือ อีเมล์ มีโอกาส

ที่จะผิดหวังได้



192 68 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

  กระดิกไม่ได้

  หัวหน้า

  รักสบาย

  นึกถึงแต่ตัวเอง

ลักษณะน้ีเกี่ยวกับนโยบายและข้ันตอนทั้งหมด 

ลูกจ้างจะได้รับคำาแนะนำาที่เข้มงวดว่าจะรับมือ-

ในเรื่องของข้อผูกพันด้านการบริการลูกค้านั้น ผู้นำา

ของบริษัทจะเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆ อย่าง ตั้งแต่

กลยุทธ์การดำาเนินการ ไปจนถึงมาตรการการวัดผล 

บริษัทเหล่าน้ีกำาลังเร่ิมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

สำาหรับการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น แต่ยัง

ไม่ได้ใช้ในทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ลักษณะนี้มีความตั้งใจดี แต่เป็นสบายๆ เกินไปใน

วิธีการบริการลูกค้า เช่น ไม่มีความเป็นผู้นำา ไม่มี

การเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ไม่มีตัววัด 

และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเล็กน้อยมาปรับปรุง

ประสบการณ์การบริการลูกค้า ในขณะที่พวกเขา

สามารถให้ประสบการณ์การบริการลูกค้าที่

น่ารื่นรมย์ แต่ก็ไม่คงเส้นคงวา หรือไม่มีประสิทธิภาพ

เสมอไป

บริษัทเหล่าน้ีใช้เทคโนโลยีจำานวนมหาศาลและคิด

ว่าตนกำาลังทำาทุกอย่างที่ถูกต้องสำาหรับการบริการ

ลูกค้า อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของพวกเขาคือ มี

แนวโน้มจะมองตัวเองสูงเกินไป พวกเขาเชื่อว่าเขา

ทำาได้ดีกว่าที่ลูกค้าบอกเสียอีก

  ลักษณะ   คำาอธิบาย
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กับปัญหาของลูกค้าอย่างไร แต่มีความยืดหยุ่นและ

ดุลพินิจให้เล็กน้อยสำาหรับการแก้ไขปัญหาลูกค้าที่

ซับซ้อนกว่า ขณะที่บริษัทบอกว่าการบริการและการ

รักษาเป็นเรื่องสำาคัญอันดับต้นๆ แต่ก็ไม่เห็นพวกเขา

แสดงความขอบคุณลูกค้า หรือทำาเกินความคาดหวัง

ของลูกค้า

 คุณเห็นว่าบริษัทหรือแบรนด์ของคุณตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง 

ข้างต้นนี้หรือไม่?

ใช้อย่�งไร
 การใช้ลักษณะการบริการลูกค้า จะช่วยให้บริษัทมีมุมมองเก่ียวกับ

สไตล์การบริการลูกค้าของตนได้ เลือกมาหนึ่งหรือหลายๆ ลักษณะที่

อธิบายองค์กรคุณได้มากที่สุด เป็นการฝึกความรับรู้ ประสบการณ์แสดง

ให้เห็นว่าจุดเร่ิมต้นที่มีประสิทธิผลมากที่สุดของการพัฒนาหรือการปรับ

ปรุงใดๆ เป็นการประเมินท่ีซ่ือสัตย์ว่าคุณเป็นใคร หรืออยู่ตรงไหนในฐานะ

ขององค์กร

 ดังน้ัน เม่ือมีการรับรู้ คุณจะสามารถจำาแนกแยกแยะได้ว่าจุดแข็ง

 จุดอ่อนกว่าของคุณอยู่ที่ไหน จุดที่คุณขาดบุคลิกภาพหรือกระบวนการ 

หรือตรงไหนที่คุณอาจจะได้ประโยชน์หากเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปหน่อย

  ลักษณะ   คำาอธิบาย
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 อย่างไรก็ตาม ดูที่ลักษณะอีกครั้ง ก็เป็นไปได้ที่จะประกอบ 

“อุดมคติ” หรือ super personas เข้าด้วยกัน ถ้าเราเอาจุดแข็งของแต่ละ

บุคคล รวมทั้ง

 • ความหลงใหลของลูกค้าในพวกอนุรักษนิยม

 • ความกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีของ รักตัวเอง

 • ความผูกพันของฝ่ายบริหารของพวกหัวหน้า

 • ความเป็นระเบียบด้านนโยบายของพวก กระดิกไม่ได้

 การรวมลักษณะเหล่านี้เข้าด้วยกัน จะช่วยสร้างวิธีการบริการ

ลูกค้าและบุคคล ที่จะจัดการการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความพึงพอใจของ

ลูกค้าที่เราเห็นอยู่รอบๆ ตัวเรา และในเวลาเดียวกันก็ให้ผลตอบแทน

ทางการเงินที่ดีด้วย

 ดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำา คือ

 1. เลือกลักษณะที่จะอธิบายได้ดีที่สุดถึงวิธีการการบริการลูกค้า

ขององค์กรของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ใน ลักษณะไหน ก็ขอให้

เข้าไปที่ www.aspect.com เพื่อทดสอบ Customer service personas 

ของ Aspect

 2. จาก 4 มิติของ super personas ให้คะแนนตัวคุณเองใน

แต่ละข้อจากคะแนนเต็มสิบ จุดแข็งของคุณ จุดไหนที่คุณต้องปรับปรุง

 3. ผลของแบบฝึกหัดนี้ จะสร้างแผนพัฒนาอย่างเร็วในสิ่งที่คุณ

ต้องให้ความสนใจ ถ้าคุณต้องการปรับปรุงบริการลูกค้าให้ดีขึ้น
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หมวดที่  4    เก็บรักษา

แนวคิด  คุณได้ทำางานหนักเพื่อชนะใจลูกค้าใหม่ 
  และตอนนี้มาถึงช่วงที่จะต้องเก็บรักษา
  พวกเข้าไว้เป็นลูกค้า ทำาให้พวกเขา
  พึงพอใจ และมีความจงรักภักดี

 มีธุรกิจอยู่หลายแห่งที่หย่อนยานในเร่ืองน้ีทันทีที่ได้ลูกค้ามา

หนึ่งราย และนี่เป็นจุดอ่อนและอันตรายที่ใหญ่ที่สุดต่อความยั่งยืนของ

ธุรกิจ ดังนั้น ในหมวดนี้ จะมีมุมมอง กรณีศึกษา การสัมภาษณ์ และ

เคล็ดลับเก่ียวกับความสามารถของธุรกิจที่จะดึงดูดและเก็บรักษาลูกค้าไว้ 

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งหัวข้ออื่นๆ เช่น ความแตกต่าง

ในสิ่งที่คุณและลูกค้าคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำาลังทำา คุณจะปรับปรุงความ

จงรักภักดีด้วยวิธีการรับมือกับข้อร้องเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างไร ทำาไมการ

ทำาเร่ืองความจงรักภักดีและการเก็บรักษาลูกค้าให้ดีข้ึนถึงไม่ต้องใช้เงินทุน

มาก คุณสามารถเพิ่มความจงรักภักดีด้วยการให้ลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของคุณให้มากขึ้นได้อย่างไร ทำาไมแผนการสร้างความจงรักภักดี

ส่วนใหญ่ถึงไม่สร้างความจงรักภักดี ทำาไมคุณถึงไม่ควรเชื่อมั่นในตัวเอง

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับลูกค้า คุณสามารถหาความจงรักภักดีของลูกค้าได้อย่างไร

ทำาไมคุณถึงซื้อความจงรักภักดีไม่ได้ สิ่งที่ขับเคลื่อนความจงรักภักดีคือ

อะไร
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มุมมอง 41 ภาวะรูในถังน้ำา

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องสร้างการรับรู้ในความสำาคัญ
  ของกลยุทธ์การเก็บรักษาลูกค้า

 คุณรู้จักเพลงในวัยเด็กเพลงนี้ไหม?

There’s a hole in my bucket, dear Liza, dear Liza

There’s a hole in my bucket, dear Liza, a hole

Then fix it, dear Henry, dear Henry

Then fix it, ddear Henry, dear Henry

Then fix it, dear Henry, dear Henry, fix it.

 เพลงนี้ชื่อ “There’s a hole in my bucket” เป็นเพลงโปรด

ของเด็กๆ เกี่ยวกับเฮนรี่ต้องเอาน้ำาไปรดก้อนหิน ตัดฟางเอาไปอุดรู 

แต่ถังน้ำารั่ว เลยใช้ตักน้ำาไม่ได้ ทางตันเลย

 เพลงนี้สอนว่า ถ้าถังของคุณไม่รั่ว ก็ไม่ต้องซ่อมมันแต่แรก

 เอาเรื่องนี้ไปใช้ในธุรกิจและคิดเรื่องการเก็บรักษาลูกค้า เช่น 

รักษาลูกค้าไว้อย่าให้หลุดมือไปที่คู่แข่ง เห็นได้ชัดว่ากลยุทธ์การสร้าง

ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เน้นใช้ความพยายามอย่างมาก เพื่อเก็บรักษา

ลูกค้าในปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่ๆ
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 อย่างไรก็ตาม บริษัทจำานวนมากยังคงมุ่งใช้ความพยายามหรือ

ทรัพยากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไปกับการหาลูกค้าใหม่ และปล่อยเรื่องการเก็บ

รักษาลูกค้าไปตามยถากรรม ในความเป็นจริง Econsultancy ได้รายงาน

ในปี 2014 ว่า  40% ของบริษัทสนใจเรื่องการหาลูกค้ามากกว่าการเก็บ

รักษาลูกค้า และ 15% ของบริษัทสนใจเรื่องการเก็บรักษาลูกค้ามากกว่า 

และ 45% สนใจทั้งสองเรื่องพอๆ กัน

 ถ้าคุณไม่ใช่พวกที่เร่ิมต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด  

คุณก็ต้องเน้นความสนใจของคุณทั้งหมดไปที่การหาลูกค้ามาให้ได้  

บริษัทที่ละเลยกับการเก็บรักษา สามารถจบด้วยการเผชิญหน้ากับการ

ต่อสู้อย่างหนักหน่วงเพื่อทำาเป้าการเจริญเติบโตให้ได้

 ตัวอย่างเช่น    ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเคยบริหารแผนกหนึ่งในบริษัท

ซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ เขาต้องทำาอัตราการ

เติบโต 10% ต่อปี แต่บริษัทก็สูญเสียลูกค้าไปในอัตรา 10%  ซ่ึงหมายความว่า 

ถ้าเพื่อนของผมไม่จัดการแก้ไขกับอัตราที่สูญเสียลูกค้าไป เขาก็ต้องทำาให้

บริษัทเติบโตที่อัตรา 20% ต่อปี เพื่อทำาเป้าให้ได้ 

 ผมอยากจะเรียกเรื่องนี้ว่าเป็น “ภาวะรูรั่วในถัง” จะทุ่มความ

พยายามทั้งหมดเพื่อหาลูกค้าใหม่มาทำาไม ถ้าคุณกำาลังสูญเสียลูกค้าไปใน

อัตราเดียวกัน จะดีกว่าไหมถ้ามีกลยุทธ์ที่รวมทั้งการหาลูกค้าใหม่กับ

การ “ปิดรูร่ัว” เข้าด้วยกัน และลดจำานวนลูกค้าท่ีต้องสูญเสียไปในแต่ละปี
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 ทำาให้ดีที่สุดเพื่อปิด “รูรั่วในถัง” จะประหยัดทั้งเวลาและเงิน 

สร้างแบรนด์ของคุณ และจะทำาให้ธุรกิจของคุณมีความยั่งยืนมากขึ้น

ก�รปฏิบัติ
 ดูที่สถิติ อัตราของ “ภาวะรูรั่วในถัง” ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียว 

ตัวอย่างเช่น

 • ตามเอกสารของ Harvard Business School Working 

Knowledge ปี 2013 เขียนโดย Aurelle Lemmens และ Sunil Gupta   

ผู้ให้บริการบัตรเครดิตในสหรัฐอเมริกา บ่อยครั้งจะสูญเสียลูกค้าในอัตรา 

20% ต่อปี ในขณะที่บริษัทโทรศัพท์มือถือในยุโรปสูญเสียลูกค้าในอัตรา 

20-38% ทุกๆ ปี

 • รายงานวิจัยของ Pitney Bowers ปี 2010 เรื่อง “ป้องกันการ

สูญเสียลูกค้า” ได้เสนอทรรศนะที่ครอบคลุมมากกว่าขนาดของปัญหา

การสูญเสียลูกค้าในอุตสาหกรรม B2B ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษและใน

ยุโรป การวิจัยพบว่า อัตราการสูญเสียโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม B2B อยู่

ที่ประมาณ 11% ต่อปี แต่ก็แตกต่างกันในอุตสาหกรรมอื่นๆ

 ต่อไปนี้เป็นอัตราการสูญเสียโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม B2B ที่

เลือกมา

 • 24%   -  เครื่องใช้ในสำานักงาน

 • 16%   -  บริษัทประกัน

 • 16%   -   ISPs

 • 13%   -  บริการการธนาคาร

 • 12%   -   IT
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 • 11%  -  ผู้ผลิตไฟฟ้า

 • 6%  -   นักบัญชี

 • 5%  -  ทนายความ

 รายงานยังแสดงเหตุผลว่าทำาไมลูกค้าถึงยกเลิก โดยเรียงตาม

ลำาดับความสำาคัญดังนี้

 • การบริการลูกค้าช้า

 • การส่งบริการล่าช้า

 • ไม่ถามถึงความต้องการของลูกค้า

 • ไม่มีการติดต่อ

 • ไม่อัพเดตข้อมูล

 • ศูนย์บริการข้อมูลไม่ตอบคำาถาม

 • ไม่ยอมรับคุณค่าของลูกค้า

 • การตลาดที่ไม่ตรงจุด

 • สอบถามได้ทางอีเมล์เท่านั้น

 • ไม่มีการบริการด้วยตนเองทางออนไลน์

 • การตลาดต่ำา ทัศนวิสัยต่ำา

 เอาล่ะ ลองนึกภาพผลกระทบต่อการเก็บรักษาลูกค้าของคุณ

ถ้าคุณใช้ทรัพยากรบางส่วนของคุณมาจัดการกับข้อกังวลบางข้อนี้
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ใช้อย่�งไร
 กลยุทธ์การเก็บรักษาลูกค้าที่ไว้ใจได้ เป็นรากฐานของการ

เติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ แล้วทำาไมถึงพยายามค้นหา ดึงดูด และ

หาลูกค้า และบริการลูกค้าคนนั้นถ้าคุณจะไม่พยายามทำาอย่างหนักเพื่อ

รักษาลูกค้าคนนั้นไว้

 เพื่อช้ีถึงความสำาคัญของการเอาเร่ืองการเก็บรักษามาใช้ใน

องค์กร คุณควรจะ

 • ข้อแรก คำานวณอัตรายกเลิกของลูกค้า การยกเลิก = จำานวน

ของลูกค้าที่สูญเสียไปในช่วงเวลาหน่ึง/จำานวนรวมของลูกค้าในตอนต้น

ของเวลา

 • ข้อที่สอง หาว่างบการตลาดที่ใช้ในการเก็บรักษาลูกค้ามีอยู่

เท่าไร

 สองข้อน้ีจะบอกคุณมากมายว่าคุณให้คุณค่ากับลูกค้าที่มีอยู่

เท่าไร และคุณใช้ความพยายามแค่ไหนที่จะเก็บรักษาลูกค้าไว้

 ถ้าคุณไม่ชอบที่คุณเห็น จงเปลี่ยนมันซะ
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มุมมอง 42 ความแตกต่างในความเข้าใจ 
  มีอยู่และเป็นเรื่องสำาคัญ

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อจำาแนกและจัดการกับเรื่องที่ถูกละเลย
  ในการให้ประสบการณ์ลูกค้า

 ย้อนไปในปี 1955 Joseph  Luft และ  Harrington Ingham 

สองนักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์ JahariWindow Model ใน

ขณะท่ีกำาลังทำาวิจัยพลวัตกลุ่มท่ีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ในลอสแองเจลิส 

โมเดลน้ีถูกนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือแสดงความแตกต่างที่มีอยู่ในความ

เข้าใจระหว่างแต่ละคน และ/หรือ ในกลุ่ม ในโมเดลข้างล่างนี้มีอยู่ 4 

ประเภท

 1. สาธารณะ - เรื่องที่คนคนหนึ่ง/กลุ่ม รู้เกี่ยวกับตนเอง 

คนอื่นก็รู้ด้วย

 2. จุดบอด - เรื่องที่คนคนหนึ่ง/กลุ่ม ไม่รู้เกี่ยวกับตนเอง 

คนอื่นก็ไม่รู้ด้วย

 3. ส่วนตัว - เรื่องที่คนคนหนึ่ง/กลุ่ม รู้เกี่ยวกับตนเอง 

คนอื่นไม่รู้

 4. ไม่รู้ - เรื่องที่คนคนหนึ่ง/กลุ่ม ไม่รู้เกี่ยวกับตนเอง 

คนอื่นก็ไม่รู้
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 อย่างไรก็ตาม บริษัทจำานวนมากยังคงมุ่งใช้ความพยายามหรือ

ทรัพยากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไปกับการหาลูกค้าใหม่ และปล่อยเรื่องการเก็บ

รักษาลูกค้าไปตามยถากรรม ในความเป็นจริง Econsultancy ได้รายงาน

ในปี 2014 ว่า  40% ของบริษัทสนใจเรื่องการหาลูกค้ามากกว่าการเก็บ

รักษาลูกค้า และ 15% ของบริษัทสนใจเรื่องการเก็บรักษาลูกค้ามากกว่า 

และ 45% สนใจทั้งสองเรื่องพอๆ กัน

 ประเภทที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับธุรกิจและการบริการลูกค้า 

คือ จุดบอด ซึ่งเน้นความแตกต่างที่อาจจะอยู่ในความเข้าใจระหว่างเรื่อง

ที่คุณคิดว่าจะทำาอย่างไร และลูกค้าคิดว่าคุณจะทำาอย่างไร ลองนึกภาพ

คุณถามความเห็นจากฝ่ายบริหารคนหน่ึงในธุรกิจของคุณว่าคุณจะทำา

อย่างไรในการบริการลูกค้า  

สาธารณะ

ส่วนตัว

กา
รเ
ปิด

เผ
ย

คน
อื่น

ไม
่รู้ 

  
  
  
  
  
  
คน

อื่น
รู้

ข้อแนะนำา

ตัวเองรู้                    ตัวเองไม่รู้

จุดบอด

ไม่รู้
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 แล้วไปถามความเห็นของลูกค้าในเรื่องเดียวกัน บ่อยครั้งทีเดียว

ที่คุณจะได้รับคำาตอบที่แตกต่างกัน

 ความเห็นที่แตกต่างกันมีได้หลายอย่าง รวมทั้งความเข้าใจ

ประสบการณ์ การเอาใจใส่ และความคิดเห็นว่าเรื ่องไหนที่สำาคัญ  

อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างเหล่านี้สามารถทำาให้เกิดปัญหาใหญ่ๆ ในเรื่อง

การบริการลูกค้า และการเก็บรักษาลูกค้า

 ทางเดียวที่จะลดจุดบอดของคุณ คือ ขอข้อแนะนำาจากลูกค้าว่า

เรื่องไหนสำาคัญและที่คุณทำาอยู่เป็นอย่างไรบ้าง

ก�รปฏิบัติ
 ในปี 2005 Bob Thompson CEO ของ Customer Think 

Corporation ได้ทำาการวิจัยเรื่อง The Loyalty Connection: Secrets 

to Customers Retention And Increased Profits ให้ RightNow 

Technologies (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Oracle)  งานวิจัยนี้แสดงถึงข้อ

แตกต่างนี้อย่างดีมาก บางส่วนพูดถึงข้อแตกต่างในความเข้าใจระหว่าง

ธุรกิจและลูกค้า และสิ่งที่ Thompson พบคือ

 • เมื่อลูกค้าถูกถามว่าทำาไมถึงหยุดใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 • 74% พูดว่า บริการลูกค้าเป็นเรื่องสำาคัญ

 • 32% พูดว่า เป็นเรื่องของคุณภาพ

 • 25% พูดว่า เป็นเรื่องของราคา และ

 • 14% พูดว่า เกี่ยวกับการทำางานของระบบ
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 • อย่างไรก็ตาม เมื่อฝ่ายบริหารของธุรกิจถูกถามความเห็นใน

เรื่องเดียวกัน

 • 49% พูดว่า ราคาเป็นเรื่องสำาคัญ

 • 36% เชื่อว่า ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไป และ

 • มีเพียง 22% เชื่อว่า การบริการลูกค้ามีข้อผิดพลาด

 ความเข้าใจค่อนข้างจะแตกต่างกัน

 ในระหว่างการสัมภาษณ์ Jamie Anderson รองประธานฝ่าย

สากลของ SAP เขาได้สรุปสถานการณ์และความท้าทายนี้ไว้ได้ดี เมื่อเขา

อ้างบทกวีของ Robert Burns (To A Louse) ดังนี้

 O wad some Power the giftie gies us

 To see our sels as ithers see us!

ใช้อย่�งไร
 ธุรกิจทุกอย่างไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ชัดเจนคือ ธุรกิจควรจะ

ระมัดระวังเกี่ยวกับเหตุผลที่แท้จริงว่าทำาไมลูกค้าถึงจากไป และควรจะ

รวบรวมข้อเสนอแนะของลูกค้าและตรวจสอบว่าลูกค้าเป็นอย่างไรบ้าง

ผ่านทางการสำารวจ การสนทนา และลูกจ้าง อยู่เป็นประจำา
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 ต่อไปเป็นข้ันตอนที่ ธุรกิจควรจะทำาเพื่อช่วยหาและกำาจัด

จุดบอดนั้นเสีย

 1. ยอมรับความจริงที่ว่าคุณอาจจะมีจุดบอด เพิ่มความรับรู้ใน

ปัญหาเป็นก้าวแรกของการพัฒนาและการปรับปรุง

 2. ความสามารถในการทำากำาไร และการตัดสินใจ เมื่อการ

ตัดสินใจถูกขับเคลื่อนเพื่อการทำากำาไรอย่างสูงสุด จะมีผลต่อลูกค้าเมื่อ

ธุรกิจและลูกจ้างมองที่การเพิ่มรายได้และการทำากำาไรมากที่สุดแต่เพียง

อย่างเดียว  ประสบการณ์ลูกค้า  บริการและความจงรักภักดีจะกลาย

เป็นเรื่องรองๆ ไป และเป็นปัญหา

 3. ให้สงสัยอยู่เสมอ เมื่อบริษัทเลือกวิธีการดำาเนินการขึ้นมา

ก็ติดอยู่กับวิธีนั้นโดยไม่ได้สนใจว่าวิธีนั้นจะได้ผลหรือไม่   ให้มองหาทาง

เลือกอื่นๆ เพื่อจะท้าทายความมีอคติ เช่น แนวโน้มตามธรรมชาติของ

เราจะมองหาข้อมูลที่ยืนยันความคิดของเรา สร้างจุดหมายและเป้าหมาย

สำาหรับโครงการและกลยุทธ์ที่จะสร้างความก้าวหน้าอยู่เสมอ และเต็มใจ

ที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางถ้าสิ่งที่เลือกไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

 4. ฟังตลาด โซเชียลมีเดียสามารถช่วยเราได้อย่างมากมายที่

จะค้นคว้า และฟังว่าตลาด (ลูกค้าและคู่แข่ง) กำาลังทำาและพูดอะไร การ

ติดตามว่าลูกค้ากำาลังพูดอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณและ

คู่แข่งของคุณนั้น จะให้มุมมองในทางตรงกันข้ามที่เป็นประโยชน์ต่อ

กลยุทธ์ที่คุณเลือกใช้
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มุมมอง 43 แผนการสร้างความจงรักภักดีส่วนใหญ่ 
  ไม่ได้สร้างความจงรักภักดี

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องการที่จะสร้างคุณค่าให้เพิ่ม
  มากขึ้น นอกเหนือจากโปรแกรม
  ลูกค้าประจำา

 เมื่อบริษัทคิดถึงเร่ืองความจงรักภักดีของลูกค้าหรือโปรแกรม

สร้างความจงรักภักดี หลายบริษัทมักจะกระโดดเข้าใส่เรื่องของสิ่งจูงใจที่

สามารถจะเสนอให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าติดอยู่กับบริษัท

 แน่นอน คนชอบของฟรี ไม่มากก็น้อย  ใครล่ะที่ไม่ชอบ

 แต่ในหลายกรณี กลวิธีที ่ใช้ก็ไม่แตกต่างจากการลดราคา 

ยิ่งไปกว่านั้น ตามงานวิจัยโดย fast.MAP เมื่อปลายปี 2013

 • 96% ของผู้บริโภค จะถูกล่อด้วยโปรโมชั่นลดราคาให้หัน

ความจงรักภักดีไปที่คู่แข่ง

 •   20% ของผู้บริโภค จะหันไปจงรักภักดีกับแบรนด์คู่แข่ง 

หากได้รับข้อเสนอความจงรักภักดีที่ดีกว่า

 • 33% ใช้โปรแกรมความจงรักภักดีมาทดลองและซื้อจาก

แบรนด์ที่ปกติไม่เคยใช้

 งานวิจัยอีกชิ้นของ The Logic Group and Ipsos MORI ในปี 

2011 ก็สนับสนุนข้อคิดนี้ โดยพบว่า



20768 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

 • 68% ของผู้บริโภคที่สำารวจบอกว่า พวกเขาเป็นสมาชิก

โครงการความจงรักภักดีของซูเปอร์มาร์เก็ต แต่มีเพียง 47% เท่านั้น 

ที่บอกว่าจงรักภักดีกับซูเปอร์มาร์เก็ต

 • โครงการจงรักภักดีของลูกค้าไม่จำาเป็นต้องขับเคลื่อนความ

จงรักภักดี

 • ลูกค้าต้องการสิ่งที่ “พิเศษ” แลกกับความจงรักภักดี

 • 71% บอกว่า พวกเขาอยากได้ข้อเสนอหรือบริการที่ดีขึ้น

 • 48% บอกว่า อยากได้บริการลูกค้าที่ดีกว่าลูกค้าคนอื่นๆ

 • ลูกค้าบอกว่าชอบ “ของฟรี” และรางวัล แต่ถ้าธุรกิจอื่นหรือ

แบรนด์อื่นมีข้อเสนอที่ดีพอและดีกว่า ก็จะซื้อ

 ดังนั้น การทำาโปรแกรมความจงรักภักดีโดยมีสิ่งจูงใจให้ ไม่เป็น

การรับประกันว่าลูกค้าจะยังคงจงรักภักดีอยู่

ก�รปฏิบัติ
 อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะทิ้งโปรแกรมความ

จงรักภักดีที่ใช้อยู่ไปถ้าเพียงใช้สิ่งจูงใจเป็นเครื่องล่อ แต่ให้ตระหนักถึงข้อ

จำากัด และอย่าคิดว่าเพียงเพราะคุณมีโปรแกรมความจงรักภักดีอยู่แล้ว 

ลูกค้าก็ได้รับการดูแล

 ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าคุณจะทำาโปรแกรมที่ใช้สิ่งจูงใจต่อไป ก็ขอให้มี

เป้าหมายมากขึ้น ทำาให้ฉลาด หรือสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อให้มีความโดดเด่น

และโดนใจลูกค้า
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 ตัวอย่างที่ดีมากของการพลิกกลับอย่างสร้างสรรค์มาจาก Phil 

Barden ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Decoded, The Science Behind Why We 

Buy  ในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ เขาเล่าเรื่องของธุรกิจแห่งหนึ่งที่ใช้บัตร

ส่วนลดแบบดั้งเดิมกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ใช้บัตรแบบใหม่ที่มี

ช่องมากกว่าเดิม แต่สองช่องแรกประทับตราไว้ก่อน นั่นคือ บัตรปกติมี 8 

ช่อง แต่บัตรใหม่มี 10 ซึ่งสองช่องประทับตราไว้ก่อน บริษัทใช้บัตรทั้งสอง

แบบเพื่อประเมินผลกระทบของบัตรใหม่ในด้านการขายและความจงรัก

ภักดี ผลที่ออกมาคือ บัตรใหม่สร้างธุรกิจได้ 70% มากกว่าบัตรปกติ

 อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังคงใช้บัตรที่ประทับตราไว้ก่อน 

ทำาให้ธุรกิจดีขึ้น และมีความพึงพอใจมากขึ้นกว่าผู้ที่ยังคงใช้บัตรที่ไม่มี

การประทับตรา

 เหตุผลที่ทำาให้กลวิธีนี้ได้ผล คือ ผลกระทบทางจิตวิทยาที่

เรียกว่า Endowed Progress Effect การศึกษาในปี 2006 ที่ตีพิมพ์ใน 

Journal of Consumer Research โดย Joseph Nunes  และ Xavier 

Dreze  พบว่า

 ผู้คนมักจะมีเงื่อนไขปลอมๆ ขึ้นมา เพื่อการพัฒนาไปให้ถึง

เป้าหมาย ซึ่งมีรูปแบบที่ใหญ่กว่าการดำาเนินไปให้ถึงเป้าหมาย
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ใช้อย่�งไร
 มีอยู่หลายบริษัทมากท่ีทำางานหนักไม่เพียงพอในเร่ืองการ

ออกแบบโครงการจงรักภักดีของตน และปล่อยความสำาเร็จไปตายถากรรม

อย่างไรก็ตาม การวิจัยโดย McKinsey แสดงให้เห็นว่าสิ่งสำาคัญในการ

สร้างโปรแกรมความจงรักภักดีของลูกค้าอยู่ที่รายละเอียด และโปรแกรม

ที่ดีที่สุดมีแนวโน้มจะให้ความสนใจที่กลุ่มลูกค้าซึ่ง

 • สามารถมีผลกระทบมากที่สุดต่อธุรกิจ น่ันคือ ลูกค้าที่มี

คุณค่ามากที่สุด

 • ลูกค้าที่มีศักยภาพสูงที่สุด และ

 • ลูกค้าที่มีความเสี่ยงจะไปจากธุรกิจ

 ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยของ McKinsey ยังแสดงให้เห็นว่า

โปรแกรมความจงรักภักดีที่ประสบความสำาเร็จมากที่สุดมีลักษณะที่

เหมือนกัน ดังนี้

 มีความชัดเจนว่าพยายามจะทำาอะไร

 • การทำาอย่างน้ีจะช่วยให้คุณกำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

ถูก ช่วยในการออกแบบและมอบประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุด และจำาแนก

ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดเอาไว้วัดการปฏิบัติการ

 ค้นหาลูกค้าที่ทรงคุณค่าที่สุดจากข้อมูล 

 • โปรแกรมความจงรักภักดีจำานวนมากใช้ความถี่ในการซื้อเป็น

ตัวแทนวัดความสามารถในการทำากำาไร แต่ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป 



210 68 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

ควรจะวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าให้เข้าใจชัดเจนว่าลูกค้าคนไหนมีความ

สามารถในการทำากำาไรและมีอิทธิพลต่อการขาย และให้รางวัลแก่ลูกค้า

เหล่านั้น และให้แรงจูงใจที่จะเป็นลูกค้ากันต่อไป

 สร้างโปรแกรมความจงรักภักดีที่หลากหลาย McKinsey พูดถึง

ส่วนประกอบที่ “พิมพ์แล้ว” และ “ไม่ได้พิมพ์” ของโปรแกรมความจงรัก

ภักดีที่ประสบความสำาเร็จ

 • โปรแกรมที่พิมพ์แล้ว คือโปรแกรมที่มีการเปิดเผย แต่มี

แนวโน้มจะถูกแบ่งเป็นส่วนๆ เข้ากับช่วงต่างๆ ในวงจรชีวิตของลูกค้า 

และมีประโยชน์ต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณค่าของลูกค้านั้นๆ   ในทางปฏิบัติ 

โปรแกรมที่มีระดับต่างๆ  เช่น บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ แพลตินัม 

 • โปรแกรมที่ยังไม่ได้พิมพ์ มีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนตัว มีการ

เชื้อเชิญเท่านั้น และในหลายกรณีมีแนวโน้มจะเป็นประสบการณ์มากกว่า 

ตัวอย่างเช่น แบรนด์จำานวนมากจะเชิญลูกค้าที่ดีที่สุดเข้าร่วมงานเปิดตัว

ผลิตภัณฑ์ระดับเอ็กซ์คลูซีฟ การแข่งขันกีฬา งานรับประทานอาหารม้ือเย็น

แฟนซี เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ และเป็นส่วนหนึ่งของคลับ

ระดับเอ็กซ์คลูซีฟ

 ลองดูถึงรายละเอียดโปรแกรมความจงรักภักดีตามลักษณะที่

กล่าวมาในใจ และเทียบกับสิ่งที่คุณเห็นว่าดีที่สุด
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มุมมอง 44 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่คุณค่าที่รับรู้จะสูง

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อจำาแนกสิ่งเล็กๆ และมีต้นทุน
  ที่มีประสิทธิภาพ  ที่คุณสามารถทำาให้
  เกิดความจงรักภักดีในระดับที่ดี

 เมื่อมีการถกเถียงกันอย่างเปิดเผยเพื่อหาข้อคิดและกลยุทธ์ที่จะ

ส่งเสริมระยะเวลาและคุณค่าของความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทหลายแห่ง

เสนอข้อคิดที่เพ้อฝันและมีค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พวกเขาเสนอ

คือ ให้ของขวัญราคาแพงแก่ลูกค้า ซึ่งบ่อยครั้งไม่มีผลต่อการรักษาลูกค้า

ได้นานแค่ไหน

 เป็นเรื่องง่ายที่จะซื้อของขวัญราคาถูกหรือแพง แต่เป็นเรื่อง

ยากกว่าที่จะซื้อของขวัญที่มีความหมาย บางอย่างที่แสดงว่าคุณรู้จัก

ลูกค้าของคุณดีแค่ไหน หรือคุณห่วงใยลูกค้าของคุณแค่ไหน อย่างไรก็ตาม 

มีบ่อยครั้งที่ของขวัญที่ความหมายที่สุดไม่ต้องเสียเงินมาก แต่ต้องลงทุน

เรื่องเวลา ความคิดและการสร้างสรรค์

 สิ่งสำาคัญที่ใช้ในการแยกแยะของขวัญประเภทนี้ คือ คิดว่า

ธุรกิจของคุณจะมีประโยชน์และคุณค่ามากขึ้นต่อลูกค้าอย่างไร และใน

ท้ายที่สุด มีข้อคิดและกลยุทธ์ที่ทำาให้ธุรกิจของคุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

แต่ได้คุณค่าที่รับรู้สูงแก่ลูกค้าของคุณ
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ก�รปฏิบัติ
 ตัวอย่างของการริเริ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่คุณค่าการรับรู้สูง

ที่ช่วยส่งเสริมการเก็บรักษาและความจงรักภักดีของลูกค้า

 Howdle Bespoke Furniture Makers ตั้งขึ้นในปี 1983 ผลิต

เฟอร์นิเจอร์ชั้นดีเยี่ยมตามความต้องการของลูกค้า ธุรกิจนี้ใช้รูปแบบการ

แนะนำาเกือบทั้งหมด และลูกค้าไม่ชอบถูกขายหรือถูกวางตลาด ดังนั้น 

ในอดีต บริษัทได้ดิ้นรนเพื่อให้อยู่ในใจของลูกค้า และบ่อยครั้งพบว่าเป็น

เร่ืองยากท่ีจะทำาให้ลูกค้ากลับมาซ้ือสินค้าอีกและให้มีการแนะนำาลูกค้าใหม่ๆ

 ตัวอย่างหน่ึงในหลายสิ่งที่บริษัทได้ทำาเพื่อสร้างความจงรักภักดี

และความสัมพันธ์กับลูกค้า

 • การติดต้ังหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นห้องครัว เตียง ช้ันวางหนังสือ 

ฯลฯ จะต้องมีการวางหรือยึดติดให้แน่น เมื่อเวลาผ่านไป หมายความว่า 

ชิ้นส่วนบางส่วนต้องปรับเล็กน้อย ทำาให้แน่นขึ้น หรือปรับแนวใหม่

 • เมื่อเข้าใจในจุดนี้ Howdle ก็มีความคิดเสนอบริการฟรี หรือ

การตรวจคุณภาพของงานท่ีได้ทำาไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังการติดต้ัง 

สำาหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ทั้งหมด

 เมื่อได้ความคิดเช่นนี้แล้ว บริษัทก็เริ่มโทรศัพท์หาลูกค้าทั้งหมด 

การโทรศัพท์ครั้งแรกได้รับการตอบรับที่ดี และทำาให้มีการนัดหมายการ

บริการเป็นครั้งแรก
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 เมื่อถึงเวลาที่นัดหมายกัน ทีมของ Howdle พบว่า แค่ปรับ

เปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะงานติดตั้งของพวกเขามีคุณภาพสูง 

อย่างไรก็ตาม ลูกค้ามีความพอใจกับบริการใหม่ และได้ธุรกิจใหม่มูลค่า 

20,000 ปอนด์ทันที

 ไม่เลวสำาหรับการระดมความคิดเพียงเล็กน้อย และโทรศัพท์แค่ 

1 ครั้ง

ใช้อย่�งไร
 บ่อยครั้งที่คนมักไม่ค่อยสนใจผลกระทบกับสิ่งของเล็กๆ ของ

ขวัญหรือการกระทำาเล็กๆ น้อยๆ ที่มีต่อความสัมพันธ์และความจงรัก

ภักดี แม่ชีเทเรซาจับประเด็นเรื่องนี้ได้อย่างดี เมื่อท่านกล่าวไว้ว่า “ไม่ได้

อยู่ที่เราให้เท่าไหร่ แต่อยู่ที่เราใส่ความรักไปเท่าไหร่ในสิ่งที่เราให้ไป”

 ดังนั้น เพื่อการเข้าใจที่ดีขึ้นว่าคุณสามารถทำาอะไรได้เพื่อที่จะ

สร้างความจงรักภักดีให้มากขึ้นกับลูกค้าของคุณ ขอให้ถามตัวเองว่า

 • คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีแค่ไหน

 • คุณสามารถให้อะไรแก่ลูกค้า ที่ไม่ต้องทำาให้ธุรกิจของคุณ

ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่มีคุณค่าที่รับรู้ได้สูง

 • คุณสามารถให้อะไรแก่ลูกค้าที่แสดงให้เห็นว่าคุณห่วงใยพวก

เขา พวกเขามีความสำาคัญต่อคุณเพียงใด และคุณต้องการให้พวกเขายัง

คงเป็นลูกค้าคุณอยู่
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มุมมอง 45 ทำาให้ลูกค้าคุณเป็นฮีโร่

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการ
  ใส่เรื่องราวของลูกค้าลงไปในหัวใจของ
  โปรแกรมความจงรักภักดีของลูกค้า

 เมื่อรวบรวมเรื่องการขายและการตลาดของคุณ ใครคือ “ฮีโร่” 

ในเรื่องเหล่านี้ คุณสนใจแค่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของคุณเท่านั้นหรือ 

ถ้าใช่ คุณอยู่ในอันตรายที่กำาลังจะพลาดโอกาสไป

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานข้ึนอยู่กับลูกค้าของคุณ

ด้วยการให้ลูกค้าเข้าไปอยู่ในเรื่องราวของคุณ และด้วยการเล่าเรื่องที่ให้

ลูกค้าเป็นวีรบุรุษ ไม่ใช่ตัวคุณหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ

 การทำาอย่างนี้ เป็นการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณห่วงใยพวกเขา

ตัวอย่างที่ดีของเรื่องอย่างนี้ เกิดขึ้นในปี 2012 ช่วงเวลาที่จัดโอลิมปิกใน

กรุงลอนดอน เมื่อ Proctor & Gamble (P&G) ทำาโฆษณาชิ้นหนึ่งชื่อ 

“Thank you Mom”

 ทฤษฎีเบื้องหลังโฆษณาชิ้นนี้คือ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนักกีฬาและ

ผู้ที่อยากเป็นแชมเปี้ยนทุกคนก็คือ แม่ที่น่าอัศจรรย์ ดังนั้น โฆษณาชิ้นนี้

ได้เล่าเร่ืองราวของผู้เป็นแม่จำานวนหน่ึงที่คอยสนับสนุนลูกของตนให้เดิน

ไปสู่เส้นทางแห่งความฝันที่อยากไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
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 ในเรื่องจะเล่าถึงแม่แต่ละท่านที่คอยให้การสนับสนุน ความ

แข็งแกร่งและความกล้าหาญไม่ให้ลูกล้มเลิกความฝันไปโอลิมปิก และใน

ที่สุดแม่ก็ได้เห็นลูกเข้าแข่งขันตามที่ลูกต้องการ โฆษณาจบด้วยข้อความ

ว่า “P&G ภูมิใจที่เป็นสปอนเซอร์ของแม่” 

 นี่เป็นการเล่าเรื่องของฮีโร่ที่คลาสสิกที่ P&G เปลี่ยนแม่ทุกคน

ให้เป็น ฮีโร่ ในเรื่องของ P&G และผลิตภัณฑ์   P&G   เพียงแต่อยู่ตรง

นั้นเพื่อช่วยแม่และลูกให้ทำาสำาเร็จ โฆษณาชิ้นนี้ช่วยสร้างความผูกพันทาง

อารมณ์กับตลาดเป้าหมาย และมีผลอย่างมากต่อการเก็บรักษาลูกค้า

และการขาย ดังที่เขียนไว้ในบทความของ AdAge ว่า  P&G มองไปที่

รายได้การขาย 500 ล้านปอนด์จากโฆษณาเหล่านี้และบรรดาผู้ค้าปลีก

ที่เปิดตัวโฆษณานี้ เมื่อใกล้จะถึงโอลิมปิกในกรุงลอนดอน ยอดการขาย

ผลิตภัณฑ์ของ P&G ขึ้นไประหว่าง 5% และ 20% 

ก�รปฏิบัติ
 ตัวอย่างที่เล็กกว่า แต่มีประสิทธิภาพไม่น้อยมาจากลูกค้าของ

ผมคนหนึ่ง เธอเป็นนักออกแบบภายใน และกำาลังหาทางติดต่อลูกค้าเก่า

ของเธออีกครั้ง โดยเฉพาะลูกค้าที่เธอไม่ได้พบเจอหรือพูดคุยด้วยมานาน

กว่า 18 เดือน

 ลูกค้าเช่ือว่าการส่งจดหมายหรือแค่โทรศัพท์หาน้ันไม่พอ

สำาหรับการสร้างความผูกพัน
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 ลูกค้าของผมลองหาวิธีต่างๆ และตระหนักว่าธุรกิจของเธอจะ

มีอายุครบ 25 ปีในปีนั้น เธอจึงมีความคิดขึ้นมาทันทีที่จะทำาหนังสือโต๊ะ

กาแฟเพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีของบริษัท ในหนังสือเล่มนี้ เธอตัดสินใจ

จะเล่าเรื่องบริษัทของเธอผ่านทางเรื่องของลูกค้า รูปภาพของผลงานที่เธอ

ทำาให้ลูกค้า และบ้านของลูกค้า

 ตอนเร่ิมโครงการน้ีเธอเร่ิมโทรศัพท์ไปหาลูกค้าเก่าของเธอและ

อธิบายแนวคิดนี้ และบอกว่าเธออยากจัดเวลาให้ลูกค้าแวะมาพบกันเพื่อ

ถ่ายรูปพวกเขา ถ่ายรูปงานที่เธอได้ทำาให้ และบ้านของพวกเขา เพื่อนำา

รูปภาพทั้งหมดมาลงในหนังสือของเธอ

 ปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้ง่ายมาก ใครจะปฏิเสธเกียรติที่ได้ลงใน

หนังสือล่ะ

 ผลลัพธ์ คือ เธอสามารถติดต่อกับลูกค้าเก่าของเธอได้อีก และ

ได้ประคองความสัมพันธ์กับพวกเขา โดยการทำาให้พวกเขาเป็นฮีโร่ใน

หนังสือของเธอ ทำาให้เกิดลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่าก็กลับมาอีก

ใช้อย่�งไร
 อย่างไรก็ตาม คุณไม่เพียงแค่ทำาให้ลูกค้าเป็นฮีโร่ในหนังสือของ

คุณเท่านั้น นี่คือขั้นตอนที่คุณต้องทำาเพื่อให้ได้อย่างที่คุณต้องการ มีดังต่อ

ไปนี้
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 • ข้อแรก ต้องรู้จักลูกค้า รู้ว่าพวกเขามาจากไหน กังวลเรื่อง

อะไร สิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆ คืออะไร ปัจจุบันพวกเขาไม่มีอะไร และ

ขออนุญาตจากพวกเขาที่จะทำาให้พวกเขาเป็นฮีโร่

 • ข้อมูลพวกนี้หาไม่ได้ง่าย แต่วิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุด คือ ถาม

ลูกค้า ฟังลูกค้าพูด และให้ความสนใจพวกเขา

 • เมื่อคุณทำาอย่างนี้แล้ว ตรวจสอบเรื่องการขายและการตลาด

ของคุณทั้งหมด และเอาเรื่องที่เกี่ยวกับคุณทั้งหมดออกไป

 • และเอาเรื่องที่ลูกค้าพูดถึงบริษัทและผลิตภัณฑ์ของคุณว่า

มีประโยชน์อย่างไร ใช้อย่างไรลงแทน 

 ทำาให้ลูกค้าของคุณเป็นฮีโร่ในเรื่องของคุณ จะช่วยคุณสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้า ทำาให้ขายได้มากขึ้นกับทั้งลูกค้าที่มีอยู่แล้ว

และลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าได้นานขึ้น
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มุมมอง 46 อะไรทำาให้เกิดความจงรักภักดี

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้เข้าใจว่าความจงรักภักดีของลูกค้า
  ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากกว่าการออกแบบ
  และให้โปรแกรมความจงรักภักดี

 อย่างที่เราได้เห็น โปรแกรมความจงรักภักดีไม่ได้ขับเคลื่อน

ความจงรักภักดี และหลายโปรแกรมทำาเพียงแค่พยายามซื้อความจงรัก

ภักดีจากลูกค้าเท่านั้น

 แล้วอะไรคือความจงรักภักดี มันเกี่ยวกับการจงรักภักดีและ

สนับสนุนบางสิ่งไปตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  

 ในบล็อกของ Seth Godin ที่เป็นนักเขียนขายดีชาวอเมริกัน 

ผู้ประกอบการ และนักการตลาดบอกว่า ความจงรักภักดีมีจุดแตกต่าง

เล็กน้อย และแนะนำาว่า

 ลูกค้าที่จงรักภักดี เข้าใจว่ามีบางอย่างที่ดีกว่าอยู่ที่อื่นๆ 

แต่ไม่สนใจจะดู 

 แล้วอะไรล่ะที่ขับเคลื่อนความจงรักภักดี
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 ความจงรักภักดีมีส่วนประกอบหลายอย่าง

 • มีจุดประสงค์หรือความสนใจร่วมกันและอยู่ในแนวเดียวกัน

 • ทำาสิ่งที่คุณบอกว่าจะทำา เมื่อคุณบอกว่าคุณกำาลังจะทำาสิ่งนั้น

 • ปรากฏตัวเป็นประจำา

 • ให้อภัยกับคนที่ทำาผิดได้

 • ยอมรับเมื่อคุณทำาผิด และขอโทษ

 • ทำาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่คุณกำาลังพยายามสร้างความ

จงรักภักดีด้วยอยู่เสมอ

 คุณสามารถเห็นได้ว่า ความจงรักภักดีมีส่วนประกอบทางอารมณ์

และพฤติกรรมมาก และบ่อยครั้งไม่ใช่การให้มา แต่เป็นการหามา ดังนั้น 

ในการหาความจงรักภักดี ส่ิงแรกเราต้องเป็นบุคคลหรือธุรกิจท่ีผู้คนต้องการ

จะจงรักภักดีด้วย

 ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ปรับตัวเองกับผู้คนหรือสิ่งที่เหมือน

กับเรา แบ่งปันคุณค่าหรือทำาสิ่งที่เราอยากจะเหมือนหรอกหรือ

ก�รปฏิบัติ
 Steve Sims ผู้เชี่ยวชาญความจงรักภักดี และเป็นหัวหน้า

ออกแบบ และผู้ก่อตั้ง Behaviour Lab ที่ Badgeville ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สิ่งที่ขับเคลื่อนความจงรักภักดีจากประสบการณ์และการวิจัยของเขาว่า 

ลูกค้าเช่ือว่าการส่งจดหมายหรือแค่โทรศัพท์หาน้ันไม่พอสำาหรับการสร้าง

ความผูกพัน
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 • ธุรกิจจำานวนมาก แต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ ออกแบบโปรแกรม

ความจงรักภักดีเพื่อประโยชน์ของตนเอง ไม่ใช่เพื่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

 • ในการออกแบบโปรแกรมความจงรักภักดีที่ใช้ได้ดีขึ้น ธุรกิจ

ต้องเข้าใจว่าลูกค้าคือคน เข้าใจแรงจูงใจ สภาพแวดล้อม และความถี่

ของลูกค้า

 • ความจงรักภักดีคือนิสัยตามธรรมชาติ เรามีแนวโน้มที่จะ

เคลื่อนไปสู่สิ่งที่กำาลังให้รางวัลเรา และออกจากสิ่งที่กำาลังคุกคามเรา ยิ่ง

ลูกค้ามีประสบการณ์เชิงบวกกับธุรกิจมากเท่าไร ก็มีโอกาสมากขึ้นที่

ประสบการณ์ที่สะสมมาจะพัฒนาขึ้นเป็นนิสัย

 • อย่างไรก็ตาม แม้แต่โปรแกรมความจงรักภักดีที่ดีก็ยังมี

ปัญหาเรื่องการเกิดความเคยชิน เพราะความใหม่ ความสนใจลดน้อยลง

เรื่อยๆ บริษัทจำาเป็นต้องปรับปรุงโปรแกรมใหม่ คิดอย่างสร้างสรรค์และ

มีกลยุทธ์ ถ้าต้องการจะรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าไว้

ใช้อย่�งไร
 เรารู้ว่าความจงรักภักดีของลูกค้าเป็นมากกว่าโปรแกรมความ

จงรักภักดี และมีส่วนประกอบทางอารมณ์และพฤติกรรมอยู่มาก ซึ่งบ่อย

ครั้งที่ความจงรักภักดีไม่ใช่สิ่งที่ให้มา แต่เป็นสิ่งที่ต้องหามา

 ยิ่งไปกว่านั้น มุมมองของ Steve ได้เสนอข้อสรุปกว้างๆ ให้

ธุรกิจคิดเกี่ยวกับการออกแบบ หรือปรับปรุงกลยุทธ์โปรแกรม และริเริ่ม

สร้างความจงรักภักดีของลูกค้าเสียใหม่  กล่าวโดยย่อ บริษัทควรจะทำา

ดังนี้
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 • วางลูกค้าของคุณ ไม่ใช่ธุรกิจของคุณ ไว้ที่ศูนย์กลางของ

กลยุทธ์และโปรแกรมสร้างความจงรักภักดี

 • เข้าใจว่าลูกค้าของคุณเป็นคน ไม่ใช่แค่ “กระเป๋าเงิน”

 • ตระหนักว่าประสบการณ์ลูกค้าโดยรวมก็สำาคัญต่อความ

จงรักภักดีของลูกค้าเท่าๆ กับโปรแกรมสร้างความจงรักดี

 • เหมือนกับความสัมพันธ์ประเภทอื่น ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลง

โปรแกรมความจงรักภักดีไปเรื่อยๆ ก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะไม่สนใจต่อ
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มุมมอง 47 การร้องเรียนเป็นกุญแจสู่การเก็บรักษา

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้เข้าใจว่าการร้องเรียนมีบทบาทสำาคัญ
  ต่อกระบวนการการเก็บรักษาลูกค้า และจะ
  รับมือกับการร้องเรียนให้ดีที่สุดได้อย่างไร

 ลองมาเล่นเกมความเชื่อมโยงของคำากัน ถ้าผมพูดว่า “ลูกค้า

ร้องเรียน” คุณจะพูดว่าอะไรบ้าง เช่น

 • “ลูกค้าเจ้าเล่ห์ และพยายามจะเอาของฟรีอยู่เรื่อย”

 • “ลูกค้าของผมบางคนโง่”

 • “พวกเขาบ่นไปได้เรื่อย ไม่มีวันจบหรอก”

 • “ก็แค่อ่านอีเมล์และคำาแนะนำาที่ฉันส่งไปให้เท่านั้น 

ก็เรียบร้อยแล้ว ทำาไมไม่อ่าน”

 • “ก็แค่ร้องเรียนเรื่องจิ๊บจ๊อย”

 • “ทำาไมพูดเรื่องดีๆ กันไม่ได้”

 ลองถามอีกคำาถาม เวลาคุณเจอกับข้อร้องเรียนของลูกค้า 

คุณจะทำาอะไร ทำาอย่างนี้ไหม

 • กลัวจนตัวสั่น

 • ลุกขึ้นมาต่อกร หรือใช้วิธีป้องกันตัวแบบ พยัคฆ์ซุ่ม 

มังกรซ่อน

 • ฟังและหาทางสร้างความผูกพัน
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 ที่ผมถามอย่างน้ีเพราะสิ่งที่ เราคิดเ ก่ียวกับลูกค้าและข้อ

ร้องเรียนของพวกเขาเป็นกุญแจสำาคัญต่อการที่เราจะปฏิบัติกลับไป

 ในความเป็นจริง ข้อร้องเรียนของลูกค้าเป็นเพียงคำาพูดที่คนคน 

หนึ่งพูดออกมาเมื่อถูกทำาให้ผิดหวัง และไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้เท่านั้นเอง

 แต่เร่ืองน้ีก็เป็นโอกาสท่ีบริษัทจะตอบกลับ ฟัง และแสดงว่าบริษัท

มีความห่วงใย และจะแก้ไขปัญหาให้ ลองดูอย่างนี้ เมื่อลูกค้าร้องเรียน 

ก็เหมือนลูกค้าให้ของขวัญกับธุรกิจนั้นๆ (ถึงแม้ว่าของขวัญชิ้นนั้นจะดู

ปลอมๆ ก็ตาม ผมยอมรับ) แต่ก็อยู่ที่บริษัทจะเปิดอย่างระมัดระวังแค่

ไหนเพื่อดูของข้างใน

 ลูกค้าที่ร้องเรียนก็ยังเป็นลูกค้าอยู่ และลูกค้าที่ยอมใช้เวลามา

ร้องเรียนก็ยังมีความมั่นใจในธุรกิจนั้นอยู่บ้าง ในหลายๆ กรณี แทนที่

ลูกค้าจะมาร้องเรียน ลูกค้าก็หันไปทำาธุรกิจที่อื่นจะง่ายกว่า ดังนั้น ผู้ที่

ร้องเรียนจึงเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการจะอยู่เป็น

ลูกค้าของคุณต่อ เป็นการแสดงความจงรักภักดีในระดับหนึ่ง

ก�รปฏิบัติ
 วิธีการที่คุณใช้รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า จะมีผลกระทบ

อย่างมากต่อการรักษาลูกค้าไว้ เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Service 

Recovery Paradox  วิกิพีเดียกล่าวว่า ปรากฏการณ์นี้ 
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คือ สามารถเปลี่ยนลูกค้าที่กำาลังโมโห รู้สึกอึดอัดให้กลับมาเป็นลูกค้าที่

จงรักภักดีได้ ความจริงมันสามารถสร้างความเป็นมิตรได้มากขึ้น ถ้าทุก

อย่างราบรื่นแต่ต้น

 การวิจัยปรากฏการณ์น้ีแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ท่ีค่อนข้างผสมกัน

แต่การวิจัยก็พบว่า Service Recovery Paradox น่าจะเกิดได้มากที่สุด 

เมื่อ

 • ไม่มองว่าสาเหตุของการร้องเรียนเป็นเรื่องร้ายแรง

 • ลูกค้าไม่มีประวัติการร้องเรียน

 • ลูกค้าไม่คิดว่าบริษัทสามารถควบคุมสาเหตุของการร้องเรียน

ได้มาก

ใช้อย่�งไร
 ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบอยู่ตลอด ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 

ดังนั้น ลูกค้าสามารถร้องเรียน แต่อยู่ที่เราจะรับมือกับข้อร้องเรียนอย่างไร

ซึ่งอาจทำาให้เรายังรักษาลูกค้าไว้ได้ หรือสูญเสียลูกค้าไป

 

 ดังนั้น เมื่อเราเผชิญกับการร้องเรียน มีวิธีการรับมืออย่างง่ายๆ 

(วิธี LEAD) ที่ผมเรียนรู้มาจาก Mark Blackmore แห่ง Lammore ระหว่าง

การสัมมนาลูกค้า เรื่อง Delight from Dissatisfaction
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  ฟังให้เข้าใจ

  ความเอาใจใส่

  และรับผิดชอบ

  ขอ/เสนอวิธีแก้

  ทำาตามสัญญา

ข้ันตอนน้ีสำาคัญเมื่อต้องการทำาให้ความตึงเครียดที่

เกิดจากการร้องเรียนน้อยลง การไม่ฟังจะทำาให้เกิด

การโต้แย้งได้อย่างรวดเร็ว

ความเอาใจใส่ (พยายามที่จะเข้าใจสถานการณ์ของ

ลูกค้า) แตกต่างจากความเห็นใจ ประโยคที่ว่า “ฉัน

เข้าใจว่ามันทำาให้คุณรู้สึกอย่างไร” กับ “ฉันเห็นได้

ว่าทำาไมคุณรู้สึกแบบนั้น” มีประโยชน์มากในบริบทนี้

แต่ต้องระวัง อย่าซุบซิบ ต่อไปคุณต้องยอมรับผิดชอบ

และทำาให้เป็นปัญหาของคุณเอง ไม่ใช่ของลูกค้า

เมื่อคุณเข้าใจสถานการณ์แล้ว และลูกค้ารู้ว่าคุณ

รับผิดชอบ ตอนนี้คุณต้องเสนอทางแก้ อย่างไรก็ตาม

คุณต้องให้ลูกค้ารับรู้และเห็นด้วยกับทางแก้นั้นๆ

นี่เป็นส่วนสำาคัญที่สุด เพราะเป็นการสร้างความ

ประทับใจให้กับลูกค้าไปอีกนานทำาในส่ิงท่ีคุณบอกว่า

จะทำาเสมอ จรงิใจกับคำาพดูของคณุ ทำาเรือ่งของลูกค้า

ให้เป็นเรื่องของคุณ

  ส่วนประกอบ   คำาอธิบาย
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มุมมอง 48 หาความจงรักภักดีได้จากที่ไหน

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้เข้าใจว่าคุณจะหาความจงรักภักดี
  ของลูกค้าได้จากที่ไหน และคุณทำาอะไรได้
  บ้างที่จะปรับความจงรักภักดีให้ดีขึ้นได้

 ในธุรกิจจำานวนมาก เมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ บ่อย

คร้ังที่คิดและทำาเหมือนความจงรักภักดีของลูกค้าและการบริการลูกค้า 

เป็นเรื่องต่างหาก อย่างไรก็ตาม การวิจัยของ ClickFox ในปี 2012 

พบว่า เวลาที่สำาคัญที่สุดที่จะทำาให้เกิดความจงรักภักดีอยู่ที่ตอนซื้อ หรือ

เวลาที่มีปัญหาต้องการให้แก้ การวิจัยพบว่า

 • 49% ของผู้ถูกสำารวจพูดว่า ความจงรักภักดีของพวกเขาเกิด

ขึ้นตอนซื้อ/บริการ

 • 40% ของผู้ถูกสำารวจพูดว่า ความจงรักภักดียังเกิดขึ้นตอนที่

พวกเขามีปัญหาเรื่องการบริการที่ต้องมีการแก้ไขด้วย

 บริษัทที่ฉลาดรู้ว่าโอกาสที่จะสร้างความจงรักภักดีมีอยู่ทั่ว

ในประสบการณ์ของลูกค้า ดังนั ้น บริษัทจึงออกแบบและส่งมอบ

ประสบการณ์ลูกค้าที่จำาแนกและเพิ่มความจงรักภักดีให้มากที่สุด

ก�รปฏิบัติ
 ยกตัวอย่าง ลองจินตนาการว่าคุณมีลูกค้าที่คุณได้ใช้เวลาอยู่

ด้วยและลูกค้าเพิ่งซื้อเสร็จ
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 ตอนนี้บางทีคุณอาจจะรู้เกี่ยวกับลูกค้าดีขึ้นมาหน่อย หรือถ้า

พวกเขาเป็นลูกค้าปัจจุบัน คุณก็อาจจะรู้เกี่ยวกับพวกเขานิดหน่อยอยู่แล้ว 

แล้วถ้าเมื่อพวกเขาซื้อเสร็จ คุณให้ของบางอย่างที่คุณรู้ว่าพวกเขา

จะชอบแก่พวกเขา เป็นวิธีการแสดงความขอบคุณต่อลูกค้า

 ตัวอย่างเรื่องทำานองนี้ที่เกิดขึ้นจริง 

 เพื่อนของผมคนหน่ึงทำางานให้กับบริษัทก่อสร้างที่พักอาศัย

ของซาอุดีอาระเบียที่เน้นความสำาคัญเร่ืองการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ไม่แพง  

ระหว่างทำางาน พวกเขาจะถ่ายรูปสถานที่ก่อสร้างแต่ละแห่งและบ้าน

แต่ละหลังที่สร้าง ระยะแรก พวกเขาทำาเช่นนี้เพื่อเก็บเป็นบันทึกการ

ทำางานว่าทำาอะไรบ้าง แต่ตอนนี้สิ่งที่เขาเริ่มทำาคือถ่ายรูป และรวบรวมทำา

เป็นหนังสือปกแข็งส่วนตัวมอบให้แก่เจ้าของบ้านหลังใหม่แต่ละรายพร้อม

กับรับกุญแจเข้าบ้านใหม่ การสร้างความประหลาดใจและความยินดี

เพิ่มเติมเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ลูกค้าเช่นนี้ ทำาให้ลูกค้าได้เห็นพัฒนาการ

บ้านของพวกเขาตั้งแต่เริ่มแรก -ด้วยวิธีเช่นนี้ทำาให้เกิดความจงรักภักดี

และการบอกเล่าปากต่อปากในแง่ดี

ใช้อย่�งไร
 ไม่ว่าจะเป็นตอนไหนที่บริษัทติดต่อกับลูกค้า เวลานั้นคือช่วง

ของความจงรักภักดี และเป็นโอกาสให้คุณได้เพิ่มสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ต่อ

ประสบการณ์ลูกค้า ซึ่งเป็นการปรับปรุงความจงรักภักดีให้ดีขึ้นได้ด้วย
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 ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ Stan Phelps แห่ง 9 Inch

Marketing ได้อธิบายสิ่งพิเศษเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ว่าเป็น “สิ่งตอบแทน 

(Lagniappe)” ซึ่งเป็นคำาที่ใช้กันใน Southern Lousiana Mississipi

(Creole) มีความหมายว่า ของขวัญชิ้นเล็กๆ ที่ธุรกิจมอบให้แก่ลูกค้า

ที่ซื้อสินค้า หรือเป็นของขวัญพิเศษที่ไม่ได้คาดคิด

 ถ้าคุณกำาลังคิดว่าจะให้อะไรเพื่อเพิ่มประสบการณ์ลูกค้า Stan

ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ What’s Your Purple Goldfish?

 หนังสือเร่ิมต้นในรูปของโครงการที่กระจายตัวอย่างของขวัญ

พิเศษเล็กๆ น้อยๆ 1,001 ตัวอย่างที่บริษัททำาให้กับลูกค้าไปยังกลุ่มคน

เพื่อค้นหาคำาตอบ Stan ใช้เวลา 2 ปีรวบรวมตัวอย่างทั้งหมดและตัวอย่าง

ที่ดีที่สุด 100 ตัวอย่างมาลงในหนังสือ

 อย่างไรก็ตาม Stan ได้ทำารายการตัวอย่างทั้งหมดกว่า 1,000 

ตัวอย่าง ลงในเว็บไซต์ของ Purple Goldfish Project (http://list.ly/

list/1Ni-purple-goldfish-project) เป็นแหล่งข้อคิดดีๆ สำาหรับชุด

ของขวัญพิเศษเล็กๆ น้อยๆ ของคุณ ลองเข้าไปดู
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หมวดที่  5    การส่งต่อ

แนวคิด  ดังนั้น คุณได้ดึงดูดความสนใจของลูกค้า
  ที่คุณต้องการ มีความผูกพันกับลูกค้า
  ไปถึงจุดที่พวกเขาต้องการซื้อผลิตภัณฑ์
  หรือบริการของคุณ

 คุณให้ประสบการณ์ที่ดีและบริการที่ไม่มีที่ติแก่พวกเขา และ

คุณทำางานอย่างหนักเพื่อรักษาลูกค้าไว้ให้ยาวนาน คุณทำางานหนักเป็น

ส่วนใหญ่ และถ้าคุณทำาได้ดีพอ จนทำาให้ลูกค้านำาเรื่องของคุณไปบอกต่อ

กับคนอ่ืนๆ เพราะไม่ได้ต้องการให้คุณปล่อยเร่ืองท้ังหลายไปตามยถากรรม 

ตอนนี้ คุณต้องทำาให้แน่ใจว่าคุณทำาทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนลูกค้าของคุณให้

เป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้น

 แทนท่ีจะเป็นแค่ลูกค้า ลูกค้าก็สามารถเป็นผู้สนับสนุน ผู้อ้างอิง

ที่แข็งขันของธุรกิจของคุณแก่ธุรกิจรายอื่นๆ สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ตาม

ธรรมชาติ และเกิดขึ้นกับธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย อย่าปล่อยโอกาสนี้

 บริษัทชั้นนำาไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปตามยถากรรม เพราะรู้ว่าการ

อ้างถึงลูกค้าของคุณเป็นรูปแบบการตลาดที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำาได้ 

ในหมวดนี้จะเสนอมุมมองต่างๆ กรณีศึกษา การสัมภาษณ์ และเคล็ด

ลับในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับความสามารถของบริษัทที่จะฝึกฝน ส่งเสริม 
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และสร้างการส่งต่อจากลูกค้า รวมทั้งหัวข้ออื่น เช่น ทำาไมคุณควรขอ

ลูกค้าให้ส่งต่อเท่าที่เป็นไปได้ ทำาไมผู้อ้างอิงถึงไม่เหมือนกัน การบริการ

ในเชิงรุกของคุณจะขับเคลื่อนให้มีการส่งต่อได้อย่างไร คุณสามารถสร้าง

ชุมชนการส่งต่อลูกค้าของคุณเองได้อย่างไร และทำาอย่างไรให้คนพูดถึง

คุณได้
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มุมมอง 49 ถ้าคุณไม่ถาม คุณก็ไม่ได้

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องการเพิ่มการแนะนำาต่อ
  ให้ลูกค้ารายใหม่

 ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณยอดเยี่ยมมาก บริการลูกค้าและ

ประสบการณ์ลูกค้าของคุณก็ดีด้วย ลูกค้าต่างเฝ้ารอสิ่งที่คุณจะนำาเสนอ 

คุณเริ่มรู้จักลูกค้าของคุณ สร้างความไว้ใจและมุมมอง และรักษาลูกค้า

ของคุณได้ยาวนานขึ้น แต่การเติบโตของธุรกิจของคุณกำาลังชะงักเพราะ

ลูกค้าของคุณไม่มีการแนะนำาธุรกิจของคุณให้ลูกค้าใหม่ และคุณนั่งงงว่า

ทำาไม่ถึงไม่มี

 ตอนนี้ คำาพูดฉลาดๆ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ และหลายๆ

คำาพูดก็ไม่ธรรมดา ยกตัวอย่างคำาพูดที่ฉลาดๆ จากคุณแม่ของผมเอง 

(หรือคุณแม่ของคนอื่นๆ) จำาคำาพูดนี้ได้ไหม “ถ้าไม่ขอ ก็ไม่ได้”

 เป็นคำากล่าวที่ชัดเจน แต่บริษัทหลายแห่งไม่ได้ขอการอ้างอิง

จากลูกค้าของตน เพราะคิดว่าถ้าตนเองทำางานดี การอ้างอิงก็จะเกิดได้

เอง ซึ่งก็เกิดขึ้นได้ แต่ไม่มีการรับประกัน อีกอย่างคือ ธุรกิจของคุณไม่ได้

อยู่ในความคิดของลูกค้าเสมอไป ดังนั้น ถ้าคุณต้องการให้ลูกค้าแนะนำา

คุณกับคนอื่นๆ บางครั้งคุณต้องเอ่ยปากขอ
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ก�รปฏิบัติ
 Hinge Research Institute ได้สำารวจผู้มีหน้าที่ตัดสินใจระดับ

อาวุโสจำานวน 500 คน ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งที่ปรึกษาของการ

จัดการ การเงินและการบัญชี การตลาด เทคโนโลยี การบริการกฎหมาย 

สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง ว่าพวกเขาคิดว่าอะไรคือ

ความท้าทายระดับต้นๆ ของบริษัทในปี 2015 มี 72% ที่ตอบว่าการดึงดูด

และการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ยิ่งไปกว่านั้น การสำารวจยังพบว่า 62% มีการ

วางแผนเพื่อพัฒนาความเติบโตของธุรกิจโดยใช้การอ้างอิงให้มากขึ้น

 งานวิจัยของ InvestmentNews ในปลายปี 2014 ได้ถามบริษัท

ที่ปรึกษาด้านการเงินจำานวนหนึ่ง ว่าพวกเขามีกลยุทธ์ใดๆ สำาหรับสร้าง

การแนะนำาต่อของลูกค้าอยู่หรือไม่ และพวกเขาพบว่า

 • 70% ของธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินทั่วๆ 

ไป ได้มาจากการแนะนำาต่อ

 • แต่ในจ ำานวนน้ีมีอยู่ 69% ไม่ได้มีการวางกลยุทธ์หรือ

กระบวนการใดๆ สำาหรับขอการแนะนำาต่อจากมืออาชีพภายนอก และ

 •   66% ไม่ได้มีการวางกลยุทธ์หรือกระบวนการใดๆ สำาหรับขอ

การแนะนำาต่อจากลูกค้าของตน

 ซึ่งหมายความว่าบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนใหญ่ไม่มี

กลยุทธ์เป็นทางการไว้สำาหรับสร้างส่วนที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจใหม่ๆ ของ

ตน ตามประสบการณ์ของผม นี่เป็นเรื่องธรรมดา
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ใช้อย่�งไร
 คุณเป็นเหมือนกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินและไม่มีการวาง

กลยุทธ์หรือกระบวนการไว้ขอหรือคอยขอการแนะนำาต่อจากลูกค้าและ

คนที่รู้จักคนอื่นๆ หรือไม่

 ถ้าใช่ คุณสามารถเริ่มสร้างการแนะนำาต่อจากลูกค้าได้ โดยทำา

สิ่งต่อไปนี้

 1. เริ ่มต้นอย่างที่คุณต้องการ และ ให้การแนะนำาไปก่อน 

บางครั้งคุณต้องให้ก่อนที่จะรับ

 2. มีน้ำาใจ ขอบคุณและยอมรับลูกค้าที่กำาลังแนะนำาคุณกับคน

ใหม่ๆ พวกเขาอาจต้องการรางวัล ก็ไม่มีปัญหา แต่คนหลายคนที่แนะนำา

คุณกับลูกค้าใหม่แค่เพียงเพราะเขาชอบสิ่งที่คุณทำา และการทำาเช่นนั้น

ทำาให้เขาดูดีและรู้สึกดีด้วย 

 3. ลูกค้าและคนที ่ร ู ้จ ักบางรายต้องการรางวัลสำาหรับการ

แนะนำาต่อ เพราะฉะนั้นสร้างโปรแกรมการแนะนำาต่อและให้รางวัล

ในรูปของสิ่งของ ของขวัญหรือเงิน สำาหรับธุรกิจที่เขาส่งต่อให้คุณ

 4.  คนอื่นๆ ที่แค่ไม่ชอบเรื่องการแนะนำาต่อ หรือรู้สึกไม่สบายใจ

เมื่อทำาการแนะนำาต่อ ก็ขอให้ช่วยคุณเรื่องอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ขอให้เขา

เป็นกรณีศึกษา หรือให้เขียนข้อแนะนำาหรือใบรับรองให้คุณได้หรือไม่

 5. บ่อยครั้งที่ลูกค้าจะซุกเก็บธุรกิจไว้เพราะเคยซื้อแค่หนึ่งหรือ

สองอย่างจากธุรกิจของคุณ ดังนั้น พวกเขาอาจจะไม่รับรู้ว่าธุรกิจของคุณ

มีอะไรบ้าง ให้เข้าใจจุดนี้และช่วยให้ความรู้พวกเขา

 6. ท้ายที่สุด อย่าลืมขอให้ลูกค้าแนะนำาต่อ
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มุมมอง 50 ความมั่นใจขับเคลื่อนการสนันสนุน

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้เข้าใจการเชื่อมต่อระหว่างกลยุทธ์
  การบริการลูกค้าและระดับการแนะนำาต่อ
  ที่คุณได้รับ

 ในหมวดของ “การบริการ” เราได้คุยกันเรื่องการบริการใน

เชิงรุกและเน้นที่ผลกระทบที่อาจมีต่อต้นทุนการจัดการ ความพึงพอใจ

และการรักษาลูกค้า

 อย่างไรก็ตาม มีประโยชน์เพิ่มเติมที่เกิดจากการปรับปรุง

กลยุทธ์การบริการลูกค้าเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง

หลังการซื้อในวงจรชีวิตของลูกค้า นั่นก็คือ ถ้าทำาได้ดี ก็จะขับเคลื่อนการ

สนับสนุนแบรนด์และการแนะนำาแบบปากต่อปาก

 ทำาไมหรือ ก็เพราะการคาดการณ์เล็กๆ น้อยๆ เป็นสิ่งที่

คาดไม่ถึง อาจจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก  อาจจะทำาให้ชีวิตลูกค้าง่ายขึ้น 

และช่วยลูกค้าให้หลบหลีกจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ก�รปฏิบัติ
 เรื ่องต่อไปนี้เป็นเรื ่องที่เกิดขึ้นส่วนตัว แสดงให้เห็นว่าการ

บริการในเชิงรุกสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการสนับสนุนได้
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 2-3 ปีที่แล้ว พี่ชายของผมและครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ใน

นิวยอร์ก พ่อแม่ผมวางแผนจะไปเยี่ยมพวกเขา พี่ชายและภรรยาของเขา

แนะนำาพ่อกับแม่ไม่ให้แค่จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก แต่ให้จองสายการบิน

ที่ “ดี” และยังแนะนำาสายการบิน Virgin Atlantic เพราะพวกเขาเคย

ใช้บริการสายการบินนี้มาหลายครั้งและชอบมาก พ่อกับแม่ตอนแรกก็

ไม่เห็นด้วย แต่ก็รับคำาแนะนำานั้น และจองตั๋วชั้นประหยัด 2 ที่นั่งบินจาก

ลอนดอนแกทวิค

 ไม่กี่วันก่อนที่พวกท่านจะบิน แม่รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่

ของสายการบิน ชื่อเควิน แจ้งว่าพวกท่านสามารถเช็กอินทางออนไลน์

ได้ และถามแม่ว่าทุกอย่างเรียบร้อยไหม เตรียมเอกสารครบไหม เช่น 

หนังสือเดินทาง ฟอร์ม ESTA ฯลฯ และทานอาหารอะไรได้

 นี่ไม่ใช่การโทรที่เขียนบทไว้ก่อน แต่เป็นการโทรศัพท์จากฝ่าย

บริการลูกค้าของสายการบิน Virgin Atlantic ซึ่งสอบถามด้วยความ

จริงใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยไหม ต้องการอะไรไหม แล้วเควินยังถามแม่

ของผมว่าต้องการที่นั่งที่วางขาได้มากขึ้นไหม แม่คิดว่าเป็นเรื่องตลกและ

ตอบว่าไม่ต้องการ เพราะทั้งพ่อและแม่สูง 5 ฟุต 4 นิ้ว เรื่องที่นั่งแบบนั้น

จึงไม่ใช่ประเด็น

 ผมไม่รู้ว่านี่เป็นข้อเสนอปกติของสายการบินนี้หรือไม่ หรือที่

เลือกโทรศัพท์มาหาพ่อและแม่เพราะมีเหตุผลบางอย่าง (เช่น สูงอายุ หรือ

เป็นการบินครั้งแรกของท่านกับสายบินนี้) หรือเป็นการสุ่มโทร
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แต่จะเหตุผลอะไรก็ตามไม่ใช่ประเด็นสำาคัญของเรื่องนี้ ที่สำาคัญคือ สิ่ง

ที่สายการบินนี้ทำาด้วยการโทรศัพท์มาพูดคุยแค่ระยะเวลาสั้นๆ เป็นการ

สร้างผู้สนับสนุนใหม่ 2 ราย ต่อธุรกิจของตน และเป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่ได้

เดินทางบ่อย ไม่ได้เรียกร้องอะไรเป็นพิเศษ และเป็นผู้โดยสารชั้นประหยัด 

ไม่ใช่ชั้นพิเศษเสียด้วย

 หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปแล้ว 2-3 ปี พ่อและแม่ก็ยัง

พูดถึงการรับโทรศัพท์ครั้งนั้น เพราะเป็นเรื่องที่น่าจดจำาและสร้างความ

ประทับใจ

 การกระทำาของ Virgin Atlantic แสดงถึงลักษณะเฉพาะเล็กๆ 

น้อยๆ ที่สามารถมีผลอย่างมากต่อประสบการณ์ลูกค้าโดยรวมได้ และ

เป็นความสามารถของบริษัทที่สามารถสร้างผู้สนับสนุนแบรนด์ได้

ใช้อย่�งไร
 คุณสามารถแบ่งลูกค้าได้ มองหาประเด็นที่มีร่วมกัน และส่ง

อีเมล์หรือข้อความไปก่อนในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำา

 และคุณจะสามารถทำาเป็นขั้นๆ     และทำาซ้ำาได้อีกได้อย่างสะดวกสบาย

 แต่จะมีผลทางอารมณ์และสร้างการสนับสนุนอย่างที่คุณมอง

หาอยู่หรือไม่ ถ้าคุณต้องการทำาให้เกิดการสนับสนุนอย่างแท้จริงผ่าน

ทางการบริการในเชิงรุกของคุณ ขอให้พิจารณากลวิธีที่จะสร้างผลทาง

อารมณ์และสร้างการสนับสนุนมากขึ้น
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 ยกตัวอย่างเปรียบเทียบสองแบบนี้

 • ตัวแทนของบริษัทคุณที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี โทรศัพท์ 

หรือไปเยี่ยมลูกค้า และ

 • บริษัทส่งอีเมล์หรือข้อความไปหาลูกค้า

 ถา้ทัง้สองแบบสง่ข้อความเดยีวกนั     แบบไหนจะน่าจดจำามากกวา่ 

แบบไหนน่าจะมีผลกระทบมากกว่า

 คุณอาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าถ้าโทรศัพท์ไปหาลูกค้าที่เลือกไว้ 

และอาจต้องใช้ความรู้สึก ความชำานาญ และความมั่นใจมากกว่ากับการ

แค่โทรศัพท์หาใครสักคนโดยไม่ได้บอกล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ผมอยาก

ขอให้คุณพิจารณาว่าถ้าคุณแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณใช้ความพยายาม มี

น้ำาใจ และสร้างสรรค์ ลูกค้าก็น่าจะคุยเกี่ยวกับคุณมากกว่าที่คุณจะใช้วิธี

อื่นที่ธรรมดาๆ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้อาจจะช่วยให้คุณดูโดดเด่นจาก

เพื่อนร่วมงาน และขณะที่คุณกำาลังช่วยเหลือลูกค้า คุณก็กำาลังทำาให้ช่วย

ลูกค้าได้คุยเกี่ยวกับตัวคุณได้ง่ายขึ้นด้วย
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มุมมอง 51 คุณสามารถสร้างชุมชนลูกค้าที่จะ
  ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องการสร้างชุมชนลูกค้าที่จะ
  ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนระดับ
  การแนะนำาต่อให้สูงขึ้น

 เราทุกคนรู้ว่าการบอกปากต่อปากในแง่บวกและการสนับสนุน

มีความสำาคัญต่อการเติบโตและความสำาเร็จของธุรกิจ

 เราได้แสดงให้เห็นว่าการจะให้ลูกค้าแนะนำาคุณต่อลูกค้าใหม่ 

บางครั้งคุณก็แค่ต้องขอเท่านั้น

 บางบริษัทขอ แต่ยังคงต่อสู้เพื่อทำาให้เกิดการแนะนำาต่อ ไม่ได้

จะพูดว่าประสบการณ์ลูกค้าของบริษัทเหล่านี้ไม่ดี ลูกค้าของพวกเขาคิด

ว่าบริษัทดีและมีความสุขที่ได้พูดเกี่ยวกับบริษัท แต่ไม่เคยทำาเลย

 มีเหตุผลต่างๆ ที่ทำาให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ รวมถึง

 • บางครั้งลูกค้าต้องการกำาลังใจนิดหน่อย และองค์ประกอบ

ที่จะช่วยให้พวกเขาแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่คุณทำา และ

คุณสมควรจะได้รับการพูดถึง

 • ลูกค้าบางคนไม่ตระหนักเสมอไปว่าการสนับสนุนของพวก

เขามีพลังเพียงใด
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 • บางครั้งลูกค้าต้องการเพียงรางวัลนิดหน่อย เพื่อช่วยพวกเขา

ให้พัฒนานิสัยของการแบ่งปัน

 • มีอยู่บ่อยครั้งที่ลูกค้ามักไม่คิดเกี่ยวกับคุณ และคุณก็ไม่ได้อยู่

ในใจของลูกค้า

 เมื่อเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ บริษัทชั้นนำาต่างๆ จึงสร้าง

ชุมชนลูกค้าบอกต่อๆ กันขึ้นเอง เพื่อช่วยให้ความรู้ ให้กำาลังใจ สนับสนุน 

ให้รางวัลลูกค้า และเห็นคุณค่าของลูกค้าที่แนะนำาต่อให้กับลูกค้าใหม่

ก�รปฏิบัติ
 Brainshark เป็นบริษัทหนึ่งที ่กำาลังจัดการกับเรื ่องนี้ และ

ประสบความสำาเร็จมากในโปรแกรมการสนับสนุนจากลูกค้าของตน ใน

การสัมภาษณ์ Joan Babinski ผู้ก่อตั้งและรองประธานฝ่ายการตลาดของ

บริษัทได้อธิบายถึงโปรแกรมการสนับสนุนจากลูกค้า และโปรแกรมนี้ทำา

ประโยชน์ให้กับบริษัทได้อย่างไร

 Brainshark เริ่มใช้โปรแกรมนี้ในปี 2012 และจนถึงปัจจุบัน

บริษัทสามารถชวนแชมเปี้ยนลูกค้าให้เข้าร่วมได้กว่า 400 คน มีผลทำาให้

จำานวนของลูกค้าที่เต็มใจจะทำาหน้าที่เป็นกรรมการให้บริษัทเพิ่มเป็น 

4 เท่า จำานวนทวิตเตอร์ในแบรนด์เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า เพิ่มวงจรการ

ขายของบริษัทขึ้น และทำาให้บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
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และมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น Brainshark ได้รับรางวัล Forrester Ground-

swell ในปี 2013 สำาหรับความสำาเร็จของโปรแกรมนี้

 ความสำาเร็จของ Brainshark ขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่ามีความ

แตกต่างระหว่างสิ่งที ่ลูกค้าพูดว่าจะทำา และสิ่งที ่พวกเขาได้ทำาจริงๆ 

ดังนั้นโปรแกรมของบริษัทจึงตั้งอยู่บนเสาหลักสองเสาคือ

 1. สร้างและบำารุง

 • เพื่อโอกาสที่ดีสุดที่จะสร้างความสำาเร็จให้ตนเอง บริษัทได้

ตัดสินใจว่าก่อนอื่นต้องสร้างและบำารุงกลุ่มผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ 

ถ้าต้องการให้ได้ผลตามที่ต้องการ เรื่องนี้บริษัทใช้เวลาจำาแนกแยกแยะ

ผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ ทำาความเข้าใจว่าสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำาหรับ

พวกนี้ และสร้างระบบให้รางวัลที่เหมาะกับข้อมูลส่วนตัวและความชอบ

ของคนในกลุ่มนี้

 • ในระหว่างการดำาเนินการ บริษัทพบว่ารางวัลและสิ่งจูงใจที่ดี

ที่สุดสำาหรับผู้สนับสนุนไม่ใช่เรื่องเงินเสมอไป ดังนั้น บริษัทจึงเสนอรางวัล

ในรูปแบบต่างๆ กัน ตั้งแต่คะแนนสะสมเพื่อรับบัตรกำานัล ของขวัญ 

การอบรมฟรี บัตรเข้าชมงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น เข็มแสดงความ

ขอบคุณ และการยกย่องจากสังคม

 2. ให้ลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วม

 เสาหลักที่จำาเป็นต่อไป คือ ความตระหนักว่าการสร้างโปรแกรม

การสนับสนุนจากลูกค้าไม่ใช่แค่ริเริ่มทางการตลาด
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และเพื่อความสำาเร็จต้องให้พนักงานที่มีหน้าที่รับหน้าลูกค้าทั้งหมดเข้ามา

มีส่วนร่วมด้วย ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาโปรแกรมพนักงานแชมเปี้ยนขึ้น 

และผสมผสานสองเสาหลักเข้าด้วยกัน วิธีนี้มีประสิทธิภาพมาก เพราะ

บ่อยคร้ังที่พนักงานที่มีหน้าที่รับหน้าลูกค้าจะอยู่ในตำาแหน่งที่ดีที่สุดที่จะ

จำาแนกแยกแยะแชมเปีย้นลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพ     และพนักงานของ     Brainshark 

สามารถได้รับรางวัลที่เลือกผู้สมัครและเชิญเข้าร่วมในโปรแกรมลูกค้าได้

 • ในขณะที่ Brainshark ท้าทายลูกค้าอยู่บ่อยครั้ง ให้เอาใบ

รับรอง/หนังสือชมเชยของตนเองมา แต่จากประสบการณ์ของบริษัท 

พบว่าลูกค้ามักจะลืมหรือไม่ได้ทำาตามน้ัน เพราะไม่แน่ใจว่าบริษัทต้องการ

อะไรจากพวกเขา หรือลูกค้าจะเอามาให้ถ้าผู้จัดการฝ่ายบัญชีขอมา

และคุยกับพวกเขาตลอดกระบวนการ Brainshark จึงเสนอให้สิ่งจูงใจ

ต่อพนักงานของตนอีกคร้ังหากขอให้ลูกค้ายื่นใบรับรอง/หนังสือชมเชยได้ 

และจะให้รางวัลถ้าพบว่าลูกค้าเต็มใจจะเข้าร่วม

 หลายบริษัทประสบความล้มเหลวในเร่ืองการสร้างผู้สนับสนุน

ทั้งที่ให้ประสบการณ์ลูกค้าและการบริการที่ดี ในขณะที่บริษัทอื่นเพียงแค่

โมโหที่ความพยายามจะสร้างผู้สนับสนุนลูกค้าไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่า

คุณจะอยู่ในกลุ่มไหน โปรแกรมของ Brainshark เป็นตัวอย่างที่ดีมาก

ที่บริษัทหนึ่งสามารถสร้าง ควบคุม และขยายการสนับสนุนของลูกค้าของ

ตนเองเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ   และให้บทเรียนสำาหรับผู้อื่นที่กำาลังจะทำา

แบบเดียวกัน
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ใช้อย่�งไร
 การแนะนำาต่อโดยลูกค้าไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป และบ่อยครั้งที่

ต้องได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนเล็กน้อย ทางหนึ่งที่ทำาได้คือ สร้าง

โปรแกรมการสนับสนุนลูกค้า ระหว่างการสัมภาษณ์ Joan ได้ให้เคล็ดลับ

ดีๆ สำาหรับบริษัทที่สนใจจะเริ่มโปรแกรมแชมเปี้ยนของตนเอง ดังนี้

 • ดูว่าผู้สนับสนุน/แชมเป้ียนของคุณอยู่ท่ีไหน และพวกเขากำาลัง

ทำาอะไรอยู่

 • แบ่งกลุ่มผู้สนับสนุนและแชมเปี้ยนที่มีศักยภาพ และทำาความ

เข้าใจว่าอะไรที่มีคุณค่าสำาหรับพวกเขา

 • ตั้งระบบรางวัลที่เหมาะกับข้อมูลส่วนตัวและความชอบของ

แชมเปี้ยนที่มีศักยภาพ

 • ในเวลาเดียวกัน พัฒนาและเปิดใช้โปรแกรมแชมเปี ้ยน

พนักงานและผสมผสานสองโปรแกรมเข้าด้วยกัน



การทำาให้
ลูกค้ารัก

มีแต่จะทำาให้  

ธุรกิจเติบโต



ตอนที่ 2

ทัศนคติ

ของ  ธุรกิจ
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หมวดที่  6    สื่อสาร

แนวคิด  ธุรกิจส่วนใหญ่สำารวจและรวบรวม
  ข้อเสนอแนะจากลูกค้า แต่โชคไม่ดี 
  ที่บริษัทหลายแห่งทำาได้ไม่ดีมาก

 เหตุผล คือ การสำารวจถูกออกแบบเพื่อประโยชน์ของธุรกิจก่อน 

และไม่คำานึงถึงลูกค้า เป็นเรื่องน่าละอาย แต่ที่สำาคัญกว่านั้น การส่ง

การสำารวจหรือกระบวนการขอข้อแนะนำาจากลูกค้าที่ออกแบบมาไม่ดี 

สามารถทำาให้เกิดผลที่แย่มาก และมีผลเสียต่อสิ่งดีๆ ที่บริษัทได้ทำาไว้

ต่อประสบการณ์ลูกค้า ดังนั้น ในหมวดนี้จะพูดเกี่ยวกับมุมมองสำาคัญ

บางอย่าง ที่จะทำาให้การสื่อสารกับลูกค้า การสำารวจและขอข้อเสนอแนะ

จากลูกค้ามีความสำาเร็จ  นอกจากนี้ยังมีมุมมองต่างๆ 

 กรณีศึกษา การสัมภาษณ์ และเคล็ดลับที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนี้ 

และทำาไมบริษัทควรจะมีความซื่อสัตย์เสมอในเรื่องความยาวของแบบการ

สำารวจ  ทำาไมการให้ข้อมูลและรายงานผลของข้อเสนอแนะกลับมาจึงสำาคัญ 

 เวลาที่ดีที่สุดที่ควรจะสำารวจลูกค้า ทำาไมคุณควรระมัดระวัง

เมื่อแปลสิ่งที่ลูกค้าให้ข้อเสนอแนะมา และการจัดเวลาการสำารวจอย่างไร

ที่จะให้ผลกำาไรทุกชนิด
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มุมมอง 52 จงซื่อสัตย์ต่อแบบสอบถาม และทำาให้สั้นๆ

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องการทำาให้วิธีการขอข้อเสนอแนะ
  จากลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

 การขอข้อเสนอแนะจากลูกค้าเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการ

เรียนรู้และการปรับปรุงสำาหรับธุรกิจใดๆ อย่างไรก็ตาม หลายบริษัท

ที่ทำางานหนักเพื่อให้บริการที่ดีและสร้างความไว้ใจกับลูกค้าของตน

ได้ทำาให้งานที่ทำามาดีต้องเสียไป

 ยกตัวอย่างเช่น คุณเคยได้รับโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ขอข้อเสนอ

แนะจากคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งซื้อมา โดยบอกว่าใช้เวลาไม่นาน แล้วคุณก็

พบว่า เวลาไม่นาน คือคำาถามที่มาเป็นชุดๆ ซึ่งมีหลายข้อที่ไม่เกี่ยวกับ

เรื่องการซื้อ

 ผมเคยรับมาแล้ว และผมแน่ใจคุณก็เคยเหมือนกัน Guy Letts 

แห่ง CustomerSure ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ทำาเรื่องข้อเสนอแนะของ

ลูกค้าและติดตามผล ได้ให้ตัวอย่างที่ดีสุดๆ ในระหว่างสัมภาษณ์ เขา

บอกผมเกี่ยวกับเวลาที่เขาพักที่โรงแรมหลัก เขาพักที่นั่น 7 ชั่วโมง โรงแรม

ก็ส่งแบบสำารวจขอข้อเสนอแนะให้เขามีความยาวท้ังหมดถึง 53 หน้า 
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 การทำาแบบนี้บ่อยคร้ังทำาให้ลูกค้ารู้สึกรำาคาญและรู้สึกเหมือน

ถูกหลอกนิดหน่อย เพราะความปรารถนาของบริษัทที่ต้องการข้อเสนอ

แนะในทุกๆ เรื่องที่สำาคัญต่อตนเองมาก่อนเรื่องที่เหมาะสมและสำาคัญใน

สายตาของลูกค้าไป

 OpinionLab ซึ่งทำาวิธีแก้ปัญหาการฟังเสียงของลูกค้า (Voice 

of Customer) ได้ทำาการวิจัยบางอย่างที่สนับสนุนข้อคิดนี้ ได้พบว่า

 • 80% ของลูกค้า ทิ้งการสำารวจที่พวกเขาเห็นว่ายาวเกินไป

 • ลูกค้าไม่ถึง 14% เต็มใจใช้เวลานานกว่า 5 นาที กรอก

แบบฟอร์มสำารวจเสร็จ

 ดังนั้น การที่คุณจะสอบถามถึงความพึงพอใจของลูกค้า อันดับ

แรก คุณจะต้องซื่อตรงกับพวกเขาว่าแบบสอบถามของคุณจะใช้เวลาใน

การทำานานแค่ไหน อันดับสอง ทำาให้แบบสอบถามของคุณสั้นที่สุด นี่เป็น

ส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยปกป้องความสัมพันธ์อันดีท่ีเกิดข้ึนระหว่างคุณกับลูกค้าได้ 

ก�รปฏิบัติ
 สองสามปีที่แล้ว ผมกลับมาจากการปีนผาที่ Mallorca พร้อม

กับเพื่อนกลุ่มใหญ่ เป็นการเดินทางที่เยี่ยมยอด เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ

และประสบการณ์การปีนที่วิเศษ

 อย่างไรก็ตาม บนเที่ยวบินขากลับพนักงานบนเครื่องได้แจก

แบบสำารวจความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะผู้โดยสาร และขอให้คืนแบบ

สำารวจกับพนักงานก่อนลงจากเครื่อง
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 แบบสอบถามมี 5 หน้า และคำาถามละเอียดมาก ทำาให้ผม

รู้สึกกังวล และสงสัยว่าจะมีผู ้โดยสารกี่คนทำาเสร็จ ผมเห็นผู้โดยสาร

หลายคนรับแบบสอบถามมาพลิกอ่านและหยุดอ่านเพราะมันยาว และใส่

แบบสอบถามนั้นลงในช่องที่นั่งข้างหน้า

 ส่วนตัวผมเอง ผมทำาบางส่วนและส่งคืนให้กับพนักงาน และ

ถามว่าแบบสอบถามนี้ได้รับการตอบรับจากผู้โดยสารอย่างไร และได้

คะแนนคำาตอบเรื่องอะไรบ้าง พนักงานต้อนรับตอบว่าไม่ได้รับคำาตอบ

มากนักเพราะแบบสอบถามยาวเกินไป แต่ก็ยังต้องแจกแบบสอบถามนี้

ต่อไปเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบผลงานของพวกเขา ทั้งที่พวก

เขาก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการจัดการให้ทราบแล้วว่าลูกค้ารู้สึก

อย่างไรกับแบบสอบถามนี้ และแนะนำาว่าควรทำาให้สั้นกว่านี้ก็ตาม

 ท่ีเห็นได้ชัดเจนคือสายการบินน้ีกำาลังพลาดโอกาสท่ีจะได้

ข้อเสนอแนะจากลูกค้ามากกว่านี ้ โดยไม่พยายามทำาแบบสอบถาม

ให้สั้นกว่านี้

 ทำาไมเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายจัดการถึงไม่สนใจข้อเสนอแนะจาก

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการเรื่องนี้ และไม่เปลี่ยนแปลง มันยากเกินไปหรือ หรือ

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความต้องการข้อมูลภายใน การเมืองหรือวัฒนธรรม 

เรื่องนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า
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ใช้อย่�งไร
 ลูกค้าต้องการให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัท แต่บ่อยครั้งที่ถูกปิดกั้น 

ด้วยวิธีของบริษัท ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างสำาหรับคุณว่าจะได้

ข้อเสนอแนะมากที่สุดจากการสำารวจได้อย่างไร

 เคล็ดลับ

 • ทำาให้แบบสอบถามของคุณสั้น ถ้าคุณต้องการคำาตอบมาก

ที่สุด ก็อย่าทำาให้ลูกค้าต้องใช้เวลานานกว่า 4-5 นาที เพื่อทำาแบบสำารวจ

ให้เสร็จ หมายความว่าขอให้ตั้งคำาถามประมาณ 3 หรือ 4 ข้อ โดยเฉพาะ

ถ้าคุณถามคำาถามแบบเปิดที่ต้องเขียนคำาตอบ หรือถ้าคุณถามคำาถาม

แบบปรนัยหรือแบบให้คะแนน ก็ขอให้มีคำาถามไม่เกินกว่า 7 หรือ 8 ข้อ

 • ถามแต่ค ำาถามที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เมื่อออกแบบ

แบบสอบถาม บ่อยครั้งที่บริษัทมักจะอยากสอดแทรกคำาถามที่ไม่เกี่ยวกับ

การติดต่อทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงหรือประสบการณ์ เก็บความอยากนั้น

ไว้ ลูกค้าจะสังเกตเห็นถ้าคุณให้ความสนใจและจะขอบคุณคุณในเรื่องนี้

 • พยายามถามข้อเสนอแนะแบบที่ต้องเขียนคำาตอบ การ

สำารวจส่วน ใหญ่มีแนวโน้มทำาแบบให้คะแนน หรือคำาถามปรนัย 

อย่างไรก็ตาม วิธีการแบบนี้สามารถแสดงถึงอคติในสิ่งที่คุณคิดว่าลูกค้า

คิดว่าเรื่องอะไรที่สำาคัญ หรือสิ่งที่คุณคิดว่าสำาคัญ ลองคำาถามแบบเปิด

ที่ลูกค้าจะมีโอกาสให้ข้อเสนอแนะด้วยคำาพูดของพวกเขาเอง วิธีนี้คุณ

สามารถค้นพบความเห็นจริงๆ ของลูกค้า และส่ิงท่ีสำาคัญกับพวกเขาจริงๆ
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มุมมอง 53 ป้อนข้อมูลกลับและรายงานผลอยู่เสมอ

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้เข้าใจถึงความสำาคัญของการรายงาน
  ผลของข้อเสนอแนะที่ได้รับอยู่เสมอ

 บอ่ยคร้ังทีผ่มมโีอกาสไดพ้ดูคยุกับเจา้ของธุรกจิ     และฝา่ยบริหาร

ซึ่งกำาลังสำารวจลูกค้า ผมถามพวกเขาว่าทำาอะไรต่อกับผลที่ได้ คำาตอบมี

ต่างๆ กัน เช่น

 • “คำาถามดี!”

 • “เรารวบรวมผล และส่งต่อไปที่ทีม”

 • “เราเสนอผลไปที่คณะกรรมการ”

 • “เราค่อนข้างมีความสุขกับจำานวนความพึงพอใจของลูกค้า 

เพราะทำาได้ตามเป้า เราก็ไม่ต้องทำาอะไรอีก”

 • “เรายังไม่ได้ทำาอะไรกับผลเลย”

 • “เรามีความสุขกับจำานวน”

 • “เราไม่มีแผนการ”

 • “เรากำาลังคิดว่ามันมีความหมายกับบริษัทอย่างไร”

 คุณเห็นปัญหากับคำาตอบเหล่านี้ไหม?

 การขอความเห็นจากคนบางคนและไม่ได้ทำาอะไรเป็นเน้ือเป็น

หนังกับความเห็นนั้น หรือไม่บอกคนคนนั้นว่าคุณจะทำาอะไรหลังจาก

ความเห็นของเขาไม่ได้รับความเคารพ จะดีกว่าไหมถ้าไม่ถามอะไรเลย 

ตัวคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้ามีคนเฝ้าแต่ขอความเห็นคุณ แต่ไม่เคยบอกคุณ

ว่าความเห็นนั้นจะช่วยอย่างไร
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 ดูเหมือนว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะการวิจัย

บริษัทของยุโรปโดย Customer Champions แสดงว่า

 • 95% ของบริษัทที่ขอข้อเสนอแนะจากลูกค้า และวัดระดับ

ความพึงพอใจ

 • 50% เอาผลที่ได้จากข้อเสนอแนะไปพูดคุยกับพนักงาน

 • 30% วิเคราะห์ผลที่ได้ และตัดสินใจว่าจะทำาอะไรกับผลนั้น

และวางแผนการปฏิบัติขึ้นมา

 • 10% ตั้งทีมขึ้นมาและแบ่งหน้าที่ให้ทำาแผนปฏิบัติการขึ้นมา

 การติดตามผลและการตามกระบวนการขอข้อเสนอแนะใดๆ 

เป็นปัญหาจริงๆ สำาหรับบริษัท และเป็นความเสี่ยงถ้าไม่มีการติดตามผล 

หรือให้ข้อเสนอแนะกลับไปที่ลูกค้าที่ได้สำารวจมา คุณก็เสี่ยงที่จะทำาลาย

ความสัมพันธ์กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม ถ้าบริษัททำาได้ครบกระบวนการ

สำารวจ ก็จะเป็นโอกาสดีด้วย  และจะโดดเด่นท่ามกลางคู่แข่ง และสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เปิดกว้างและแข็งแรงขึ้น

ก�รปฏิบัติ
 บริษัทหนึ่งที่มีความชำานาญในการช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ที่ได้

จัดทำาข้อเสนอแนะและใช้ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการบริการ คือ 

CustomerSure ในการสัมภาษณ์กับ Guy Letts ผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการ

ผู้จัดการของบริษัท เขาได้เสนอมุมมองที่จะใช้ประโยชน์จากกระบวนการ

ข้อเสนอแนะของลูกค้าให้มากที่สุด
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 การใช้ประโยชน์จากกระบวนการข้อเสนอแนะของลูกค้าให้มาก

ที่สุด

 • ข้อเสนอแนะของลูกค้าต่างจากข้อวิจารณ์ของลูกค้า ข้อ

วิจารณ์มีการใช้ท่ีจำากัดสำาหรับการขับเคล่ือนธุรกิจ และการปรับปรุงบริการ

 • โดยทั่วไประบบข้อเสนอแนะถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์

ของธุรกิจ และไม่ทำาให้ลูกค้าได้ประโยชน์จากประสบการณ์นี้

 • Guy เชื่อว่า บริษัทควรจะเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าหา เพื่อ

ลูกค้าจะได้ประโยชน์ และบริษัทจะได้ประโยชน์เพิ่มด้วย

 • ทำาให้ง่ายและสั้น เป็นหลักการทั่วๆ ไปที่ใช้เวลาออกแบบ

การสำารวจข้อเสนอแนะลูกค้า

 • เน้นที่ข้อเสนอแนะที่สามารถนำามาใช้ได้   ไม่ใช่สถิติหรือการ

ให้คะแนน

 • อย่าเตือนลูกค้าให้ทำาแบบสำารวจให้เสร็จ เพราะนั่นไม่ใช่

ประโยชน์ของลูกค้า เป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทคุณทั้งนั้น ถ้าลูกค้าคุณ

สามารถและต้องการจะให้ ข้อเสนอแนะนำาแก่คุณเขาก็จะทำาเอง

 • แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ ในขณะที่มีข้อเสนอแนะมากมายของ

ลูกค้า แต่ข้อเสนอแนะจำานวนมากเหล่านั้นกลับส่งไปให้ผิดคน ไม่มี

การตรวจทาน เผยแพร่ บ่อยครั้งการทำาเช่นนี้สามารถสร้างปัญหาใหม่กับ

ลูกค้าที่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง

 • ดังนั้น ขอให้แน่ใจว่าคุณส่งข้อเสนอแนะไปที่ทีมปฏิบัติการที่

ถูกทีมที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
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 • ข้อเสนอแนะควรเป็นเหมือนระบบเตือนสำาหรับธุรกิจให้คอย

ดูแลและแก้ไขปัญหาของลูกค้า สิ่งนี้ควรทำาเป็นอันดับแรกและก่อนที่จะมี

การวิเคราะห์ใดๆ หรือก่อนเริ่มปรับปรุงการบริการ

 • ลูกค้าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ หากทำาโดยการวิเคราะห์หรือ

ใช้ค่าเฉลี่ย แต่ควรจะเป็นวิธีการกระทำาที่เฉพาะเจาะจง ในเวลาที่ถูก

 • การบริการที่ดีขึ้นจะช่วยขับเคลื่อนการขาย และการปรับปรุง

ธุรกิจของคุณจะมีผลเมื่อคุณเริ่มถามลูกค้าของคุณ

 • จากประสบการณ์ 30 ปีของ Guy ข้อเสนอแนะของลูกค้า 

เป็นวิธีเดียวที่มีประสิทธิภาพที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย สำาหรับการปรับปรุง

สมรรถภาพทางการเงินของธุรกิจ

ใช้อย่�งไร
 บริษัทจำานวนมากขอข้อเสนอแนะ แต่มีอยู่ไม่กี่รายที่ติดตาม

ผลและทำาอะไรต่อกับผลที่ได้ และมีไม่กี่รายที่รายงานกลับไปที่ลูกค้าว่า

ได้ทำาอะไรไปบ้างกับข้อเสนอแนะเหล่านั้น ดังนั้นการปิดห่วงข้อเสนอแนะ

เป็นโอกาสใหญ่ที่หลายบริษัทกำาลังทำาพลาด

 คำาถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณคิดว่าคุณทำาถูกหรือเปล่า  และ 

ตรงไหนที่คุณควรทำางานให้หนักขึ้น เมื่อใดที่คุณตอบว่า “ไม่” ตรงนั้น

เป็นจุดที่คุณควรจะเริ่ม

 • คุณกำาลังขอข้อเสนอแนะจากลูกค้าในทางที่เหมาะสม และ

เป็นแบบที่เร็วและง่ายหรือไม่

 • คุณกำาลังเผยแพร่ผลไปยังพนักงานของคุณหรือไม่
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 • คุณกำาลังแยกแยะแต่ละปัญหาและดำาเนินการอย่างไรเพื่อ

แก้ไขปัญหาเหล่านั้นหรือไม่

 • คุณกำาลังวิเคราะห์ปัญหา และทำาแผนปฏิบัติการออกมา เพื่อ

ปรับปรุงธุรกิจหรือไม่

 • คุณกำาลังวางคนและทรัพยากรที่ถูก เพื่อทำาแผนปฏิบัติการ

อยู่หรือไม่

 • คุณแจ้งผลของข้อเสนอแนะและแผนการที่คุณจะทำาในเรื่อง

นั้นต่อลูกค้าหรือไม่

 • ท้ายที่สุด คุณแจ้งความคืบหน้าในสิ่งที่คุณกำาลังทำาต่อลูกค้า

หรือไม่
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มุมมอง 54 เวลาที่ดีที่สุดที่จะทำาการสำารวจลูกค้า
  ของคุณ คือ เวลาไหน

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณจำาเป็นต้องเข้าใจว่าเวลาไหน
  เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะขอข้อเสนอแนะ
  จากลูกค้าของคุณ

 บริษัทหลายแห่งขยันสำารวจลูกค้าของตน และทำางานอย่างหนัก

เพื่อทำาเรื่องนี้ให้ดี และยังมุ่งที่จะรบกวนลูกค้าให้น้อยที่สุดโดยใช้วิธี เช่น 

NetPromoter Score (NPS) หรือ Customer Effort Score (CES)

 ทุกแบบดีหมด อย่างไรก็ตาม หลายบริษัทเลือกเวลาผิด และ

ติดกับอยู่ที่ทำาสำารวจเร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือพยายามสำารวจหลายสิ่ง

เกินไปในเวลาเดียวกัน

 นอกเหนือจากนี้ ในบางกรณีก็ไม่ชัดเจนว่ากำาลังสำารวจอะไร 

จะเป็นการบริการที่ได้รับหลังการขาย หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การสำารวจสองอย่างในเวลาเดียวกันสามารถทำาให้สับสนได้ และอาจทำาลาย

ความสัมพันธ์กับลูกค้า และทำาให้เสียโอกาสได้

 ผมคิดว่าถ้าบริษัทใช้เวลามาทำาความเข้าใจให้ดีข้ึนถึงการเดิน

ทางของลูกค้า บริษัทอาจจะได้มุมมองที่ดีขึ้นในเรื่องประสบการณ์ที่มอบ

ให้ลูกค้า
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 และจุดไหนที่บริษัทควรใช้ความพยายามสำารวจ สิ่งนี้จะช่วย

บริษัทให้เก็บเกี่ยวอัตราการตอบที่สูงขึ้นจากแบบสำารวจที่ส่งไป และได้ข้อ

เสนอแนะที่ดีขึ้น และอาจจะสร้างโอกาสมากขึ้นสำาหรับบริษัทที่จะคงการ

ติดต่อกับลูกค้าไว้

 ผมมีตัวอย่างให้คุณ

 • ลองจินตนาการว่าผมซื้อเตียงจากถนนสายหลักหรือผู้ค้าปลีก

ทางอินเทอร์เน็ต เดี๋ยวนี้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆ ส่วนมากทำาขึ้นมาตามคำา

สั่งซื้อ ดังนั้นเราจะได้รับแจ้งว่าเราจะต้องคอยนานแค่ไหน และตกลงเรื่อง

วันที่ส่งใช่ไหม

 • ที่ผมเห็นบ่อยๆ เกิดขึ้นหลังจากบริษัทส่งเตียง คือ พนักงาน

ขับรถส่งของส่งข่าวให้ทางฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริการลูกค้าว่าส่งเตียง

เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริการลูกค้าก็ทำาตามหน้าที่คือส่งแบบสำารวจข้อเสนอ

แนะให้ลูกค้า ปกติก็ส่งทางอีเมล์

 • นั่นคือจุดที่ปัญหาเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือ ลูกค้าจะถูก

ถามเรื่องประสบการณ์การซื้อ ประสบการณ์การส่งของ และลูกค้าชอบ

ผลิตภัณฑ์หรือไม่อย่างไร อย่างไรก็ตาม ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ไปหลาย

สัปดาห์แล้ว เตียงก็เพิ่งถูกส่งมา ลูกค้าอาจจะยังไม่ได้ใช้งานมากนัก

 ผมเห็นเรื่องอย่างนี้เกิดมาหลายครั้งในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่

บริษัทสำารวจลูกค้าถามคำาถามที่ผิด หรือถามคำาถามมากเกินไปในเวลาที่

ผิด
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 เป็นส่วนมากที่ทำาอย่างนี้เพื่อความสะดวกของบริษัท เช่น ส่ง

อีเมล์หรือสำารวจหนึ่งครั้งง่ายกว่าทำาสองหรือสามครั้ง มันคือแค่ขี้เกียจ

และฟ้องออกมาว่าคุณใช้เวลาและความพยายามเท่าไรที่คุณเต็มใจจะฟัง

และเรียนรู้จากลูกค้า

 ดังนั้น ทำาการสำารวจของคุณเข้าประเด็นและมีประโยชน์มาก

ขึ้นด้วยการถามตัวคุณเองว่า เวลาไหนเป็นเวลาที่ถูกต้องสำาหรับสำารวจ

ลูกค้าของคุณ และสำารวจเกี่ยวกับอะไร

ก�รปฏิบัติ
 ระหว่างการให้สัมภาษณ์ Dr Mark Smith CEO และผู้ก่อตั้งร่วม

ของ ContactEngine ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ เสนอมุมมองที่ดีว่าบริษัท

จะได้ประโยชน์อย่างไรจากการสำารวจลูกค้าในเวลาที่ถูกต้อง

 • ContactEngine ใช้ช่องทางต่างๆ เพื่อช่วยบริษัทใหญ่ๆ 

รวมทั้ง Virgin Media และ Wickes ติดต่อลูกค้าเพื่อปรับปรุงประสบการณ์

ของลูกค้าของบริษัทเหล่านี้

 • ช่องทางหนึ่งช่วยบริษัทเหล่านี้ให้สื่อสารกับทีมบริการที่ออก

ไปปฏิบัติการข้างนอกได้ดีขึ้น และให้ทีมนี้สื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงเพื่อ

แก้ปัญหาการยืนยันเวลานัดหมาย

 • มีกฎทั่วไปที่บอกว่า 10% ของการนัดบริการทั้งหมด ไม่ว่า

จะเป็นการติดตั้งบรอดแบนด์หรือส่งถุงทราย 1 ถุง หรือการนัดพบแพทย์

ก็ตาม ล้มเหลว

 • เหตุผลที่การนัดหมายส่วนใหญ่ล้มเหลว คือ คนลืม
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 • เรื่องน้ีมีผลใหญ่หลวงด้านต้นทุนของบริษัทที่มีคนทำางาน

เคลื่อนที่มาก และสามารถสร้างผลประทบมากต่อประสบการณ์ลูกค้า

 • ดังนั้น ContactEngine ได้ทำางานกับบริษัทเหล่านี้เพื่อช่วย

ให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ (text อีเมล์ เว็บ 

วิดีโอ แอพพลิเคชั่น ฯลฯ) ในเรื่องการนัดหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขา

จะไม่ลืมเรื่องนัด และการนัดหมายก็เกิดขึ้น

 • สิ่งนี้มีผลสองอย่างคือ

 1. จำานวน 10% ลดลงไปอย่างมาก สร้างประสิทธิผลอย่างมาก 

และลดต้นทุน

 2. ทำาให้ลูกค้าของบริษัทเหล่านี้มีความสุข

 • เทคโนโลยีสามารถนำามาใช้แจ้งได้ด้วยว่า การนัดหมายเกิด

ขึ้นแล้ว ซึ่งกระตุ้นการสำารวจหลังจากการนัดหมายเสร็จสิ้น และทำาให้

ลูกค้ามีความพึงพอใจ ฯลฯ

 • บริษัทส่วนใหญ่ติดตามผลกับลูกค้าหลังการดำาเนินธุรกิจ 

หรือหลังการนัดหมายล่าช้าไปมาก

 • อย่างไรก็ตาม ยิ่งช้าออกไป ลูกค้าน่าจะยิ่งลืมประสบการณ์

ดีๆ ที่มีได้มากขึ้น และเพิ่มความเป็นไปได้ที่ประสบการณ์ในทางลบจะถูก

จดจำาและรายงาน

 • ครั้งแรกที่ ContactEngine เริ่มการสำารวจลูกค้าของบริษัท

ทันทีหลังจากมีการนัดหมาย ก็หวังว่าจะได้คำาตอบมา 10% ซึ่งอัตรานี้ก็ไม่

เลวนักถ้าดูจากอัตราคำาตอบเลขตัวเดียวที่บริษัทส่วนใหญ่ทำาได้
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 • อย่างไรก็ตาม เพราะว่าเขาทำาการสำารวจใกล้มากกับ

ประสบการณ์ จึงสามารถได้อัตราคำาตอบมาระหว่าง 50% และ 75%  

แต่เขาก็ไม่ได้รับแค่อัตราค่าความนิยมเท่านั้น เช่น คะแนน NPS  

แต่ยังได้ข้อเสนอแนะคำาต่อคำามาเป็นจำานวนมากด้วย

 • ดังนั้น โดยเฉลี่ย จำานวน 3-5% ที่ทำาผิดพลาดในเรื่องการ

ดำาเนินธุรกิจ ได้ให้มุมมองที่ดีต่อบริษัทว่าอะไรที่ผิดพลาดและตอนไหนที่

เกิดผิดพลาด และให้โอกาสบริษัทได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 • ย่ิงไปกว่าน้ัน ข้อเสนอแนะแบบคำาต่อคำายังถูกใช้ในอีก 2 เร่ือง 

ดังนี้

 1. ช่วยจัดการปฏิบัติการของวิศวกรบริการที่ออกไปทำางานนอก

บริษัท และจำาแนกแยกแยะความต้องการการฝึกอบรมที่สามารถทำาได้

 2. การจำาแนกนวัตกรรมหรือโอกาสใหม่ๆ แต่และอย่างท่ีสามารถ

นำามา ใช้ในธุรกิจ Mark ใช้ตัวอย่างของวิศ ว ก รที่เอาพรมสีแดง

หนึ ่งผืนรองใต้ถังก๊าซเพื ่อดักฝุ ่นหรือ เศษอื ่นๆ ขณะที ่เขาทำางาน 

วิธีนี้ถูกนำามาใช้และตั้งชื่อ “ปฏิบัติการพรมแดง”

ใช้อย่�งไร
 มีคำากล่าวเก่าๆ ว่า “การเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ทุกสิ่ง” 

เป็นคำากล่าวที่ถูกต้องอย่างมากในเวลาขอข้อแนะนำาจากลูกค้า เพื่อให้ได้

รับผลที่ดีขึ้นจากการสำารวจลูกค้า โดยการปรับปรุงการเลือกเวลาที่เหมาะ

สมที่สุด คุณควรพิจารณาทำาสิ่งต่อไปนี้
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 • วางแผนการเดินทางของลูกค้าของคุณ และดูว่าจะทำาการ

สำารวจลูกค้าในเวลาที่เหมาะเมื่อไร

 • ตามตัวอย่างข้างต้น พิจารณาว่าคุณถามคำาถามที่ถูกในเวลา

ที่ถูกหรือไม่

 • ถ้าไม่ ปรับเปลี่ยนแบบสอบถามของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณขอ

ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่สุดในเวลาที่ดีที่สุด

 • มีอยู่หลายครั้งมากที่บริษัทส่งแบบสอบถามออกไปเป็นชุดให้

กับลูกค้าจำานวนมาก ทำาเช่นนี้อาจจะสะดวกและสมเหตุสมผลต่อบริษัท 

แต่อาจจะทำาให้เกิดความล่าช้าอย่างมากระหว่างการสื่อสารกันและการ

สำารวจ อย่าใช้วิธีการส่งเป็นชุด และ/หรือ ทำาการสำารวจเป็นกลุ่มใหญ่  

ให้ใช้วิธีที่มีการสื่อสารหรือการติดต่อกันแต่ละราย
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มุมมอง 55 ระมัดระวังในการตีความข้อมูล

ใช้มุมมองนี ้ เป็นการเตือนถึงอันตรายของการตีความ
  ข้อเสนอแนะของลูกค้าผิดไป และต้องทำาอะไร

 การรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะเป็นหนึ่งเรื่อง แต่การวิเคราะห์

ข้อมูลและเข้าใจความหมายของข้อมูลเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การเข้าใจข้อมูล

และความหมายเป็นเรื่องยากและต้องใช้ความชำานาญเฉพาะ

 การวิจัยโดย Aberdeen Group ซึ่งเป็นบริษัททำาวิจัยระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะ พบว่าเมื่อธุรกิจทำาให้ทุกอย่างถูกต้องและใช้เครื่องมือและ

ความชำานาญในการวิเคราะห์แบบก้าวหน้า บริษัทจะได้ประโยชน์จาก

 • รายได้ต่อปีเติบโตเพิ่มขึ้น 10.5%

 • ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 8.1% ต่อปี

 • ต้นทุนการบริการต่อปีลดลง 5.1%

 อย่างไรก็ตาม หากทำาผิดและตีความหมายข้อมูลผิด สามารถ

ก่อให้เกิดความเสียหายมาก ให้ดูที่ปัญหาที่เกิดกับ Tesco เมื่อหลายปีมา

นี้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถใช้โปรแกรมชื่อ Club Card รวบรวมข้อมูลมา

ได้มากมายมหาศาล การที่บริษัทหล่นจากอันดับชั้นนำาของซูเปอร์มาร์เก็ต

ในประเทศอังกฤษก็เป็นเพราะตีความหมายของข้อมูล และความต้องการ

ที่ค่อยเป็นค่อยไปของลูกค้าผิด
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 และเมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้พิจารณาจะขายส่วนเหมืองข้อมูล 

(data mining) ของธุรกิจออกไป ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทไม่ชอบ

ข้อมูลเหล่านั้นแล้ว แต่ธุรกิจก็ย่ำาแย่ไปแล้ว และต้องการเอาวิธีการพื้นฐาน

มาใช้ เพราะบริษัทหาทางฟื้นฟู “เสน่ห์” ของตนเพื่อกลับมาเริ ่มใหม่

ก�รปฏิบัติ
 ประมาณ 1 ปีที่แล้ว ผมได้เข้าร่วมงานบริการลูกค้าเกี่ยวกับ

อนาคตของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า  มีผู้พูดคนหนึ่ง สมมติชื่อเดวิด ได้

เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเขาโทรเข้าศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารของเขา 

 เดวิดเริ่มเรื่องว่า ถ้าให้เขาจัดอันดับความสัมพันธ์ของเขากับ

ธนาคาร เขาจะให้คะแนนเฉลี่ยที่ 5 จาก 10

 อย่างไรก็ตาม ในตอนนั้น เขาโทรไปที่ธนาคาร มีผู ้ตอบ

โทรศัพท์อย่างเร็ว และแก้ปัญหาได้ไม่เรื่องมาก ในตอนท้าย เมื่อเขาถูก

ขอให้คะแนนประสบการณ์ เขาก็ให้ไปเกือบเต็มคือ 9 เต็ม 10

 สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเป็นตอนที่น่าสนใจที่สุด ผลจากการให้

คะแนนของเขา ธนาคารเริ่มส่งข่าวสารให้เขาเพราะเชื่อว่าเขาเป็นลูกค้าที่

ให้คะแนน 9 เต็ม 10 คนหนึ่ง คือมีความพึงพอใจธนาคาร และเชื่อว่าเขา

จะแนะนำาธนาคารให้กับเพื่อนๆ ครอบครัว และคนอื่นๆ
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 อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือ เดวิดยังคงเป็นลูกค้าที่ให้คะแนนโดย

เฉลี่ย 5 เต็ม 10 ในเรื่องเขารู้สึกอย่างไรกับธนาคาร และที่เขาให้คะแนน 

9 เต็ม 10 ก็เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่โทรไปหาธนาคารเท่านั้น 

ย่ิงธนาคารส่งข่าวสารให้เขาในฐานะลูกค้าท่ีให้คะแนน 9 เต็ม 10 มากเท่าไร 

ยิ่งทำาให้เขารู้สึกรำาคาญธนาคารมากเท่านั้น

 การสำารวจลูกค้าและขอให้ลูกค้าให้คะแนนประสบการณ์ที่มี

ต่อคุณนั้นเป็นสิ่งดี และเป็นหนทางที่ดีที่จะประเมินว่าคุณทำางานเป็น

อย่างไร และเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเสมอเมื่อคุณได้คะแนน 9 เต็ม 10 เมื่อ

คุณพยายามจะมอบประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า แต่เราต้องระมัดระวัง อย่า

ด่วนสรุป และต้องจำาไว้ว่าให้มองผลในเนื้อหาที่กว้างขึ้น ในกรณีของเดวิด 

ธนาคารเอาเรื่องที่เขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับธนาคารโดยทั่วๆ ไปกับคะแนน

ท่ีเดวิดให้คร้ังหลังสุดเก่ียวกับประสบการณ์เร่ืองการบริการมาผสมกัน 

 การคาดการณ์ความคิดเห็นของลูกค้าจากข้อมูลเดียวเป็น

เรื่องอันตราย สามารถส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจไว้และสร้างปัญหากับ

ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ประสบการณ์ใหม่ แต่ก็ไม่ได้เกิดบ่อยนัก ดังนั้น 

เราจำาเป็นต้องระมัดระวังกับการใช้และตีความข้อมูล

ใช้อย่�งไร
 ขอให้ระมัดระวังเร่ืองการตีความหมายของข้อมูลจากลูกค้า 

และขอให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเนื้อหาในข้อมูลที่ให้มา
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 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มจำานวนอย่างรวดเร็วของข้อมูลที่บริษัท

ได้มาในทุกวันนี้ก็มีความท้าทายอีกอย่างรออยู่ข้างหน้า Vivek Jetley 

รองประธานอาวุโสและหัวหน้าร่วมของ Analytics และหัวหน้าฝ่าย

Corporate Strategy ที่ EXL แนะนำาในระหว่างสัมภาษณ์ว่า ช่องว่าง

ความชำานาญมีอยู่ และบริษัทดิ้นรนหาความชำานาญที่ถูกต้องมาช่วย

บริษัทวิเคราะห์ ตีความ และปฏิบัติจากข้อมูลที่บริษัทรวบรวมมา 

เขาพูดต่อว่าช่องว่างความชำานาญน่าจะเป็นสองสามเรื่องดังนี้

 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้ที่สามารถทำางานด้านวิเคราะห์

และสถิติแบบก้าวหน้า เขาประมาณช่องว่างความชำานาญสำาหรับนัก

วิทยาศาสตร์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษตกประมาณ 300,000  - 

400,000 คน

 • ช่องว่างที่ใหญ่กว่า คือ ผู้จัดการ ก็คือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม

มามากพอและมีความเข้าใจที่จะสามารถรับ ตีความ และตัดสินใจได้ว่า

จะทำาอย่างไรกับที่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลส่งต่อมา เขาประมาณว่า

ช่องว่างเรื่องนี้สูงกว่าของนักวิทยาศาสตร์ 3-4 เท่า

 • ช่องว่างต่อไป คือ คน ที่มีพฤติกรรมผู้บริโภค จัดขั้นตอน

ความเข้าใจ ซึ่งสามารถช่วยนำามุมมองด้านข้อมูลใส่เข้าไปในช่องทาง

ต่างๆ ของลูกค้า เขาประมาณว่า ช่องว่างนี้มีอีกประมาณ 200,000 

- 300,000 คน
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หมวดที่  7    ให้แรงบันดาลใจ

แนวคิด  เมื่อออกแบบการบริการหรือประสบการณ์
  ที่ดี บ่อยครั้งที่พนักงานจะถูกมองข้าม
  หรือไม่ถูกวางในอันดับต้นๆ 

 ความจริงคือ ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีนั้นถูกออกแบบ ส่งมอบ

และสร้างขึ้นจากระดับล่างโดยคนที่เก่งและวัฒนธรรมที่ดี ภาคนี้มีจุด

มุ่งหมายจะวางคนของคุณไว้กลางความคิดของคุณในเร่ืองประสบการณ์

ลูกค้า รวมถึงมุมมองสำาคัญๆ ในการสร้างวัฒนธรรมและให้พนักงานเข้า

มามีส่วนเก่ียวข้องเพื่อให้ประสบการณ์ลูกค้าและการบริการลูกค้าระดับ

สุดยอด  เรื่องของการวัดและการปรับปรุง ตลอดจนมุมมองที่ว่าทำาไม

ถึงเป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องไม่ทำาเกินวัฒนธรรมของคุณ แต่ทำาให้ง่ายด้วย 

การเช่ือมต่อระหว่างประสบการณ์ลูกค้าและการผูกพันพนักงาน และทำาไม

คุณควรออกแบบเรื่องประสบการณ์พนักงาน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดคุณค่าและมุมมองอย่างสูงสุดของข้อมูลที่คุณได้รับมา ขอ

ให้เตรียมพร้อมจ้างผู้มีความชำานาญพิเศษ อย่างไรก็ตาม ขอให้รับรู้ว่าความ

ชำานาญประเภทนี้หายาก ดังนั้นจงเริ่มการค้นหาความชำานาญที่คุณต้องการ

แต่เนิ่นๆ
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มุมมอง 56 ทำางานหนักและทำาดีต่อทุกคน

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยสร้างวัฒนธรรมที่กระตุ้น
  ความสนใจและง่ายสำาหรับธุรกิจของคุณ  

 Peter Drucker เป็นนักคิดการจัดการ ศาสตราจารย์ และ

นักประพันธ์ท่ีมีช่ือเสียง กล่าวไว้ว่า “วัฒนธรรมกินกลยุทธ์เป็นอาหารเช้า”

 ผู้ที่มองเห็นวัฒนธรรมในหัวใจของบริษัทดีๆ ทุกแห่ง มักจะ

อ้างคำากล่าวนี้ โดยเฉพาะบริษัทที่ได้รับการยกย่องเรื่องการบริการลูกค้า 

และสามารถให้ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีอย่างสม่ำาเสมอ บริษัทต่างๆ เช่น  

John Lewis และ Southwest Airlines และ Nordstrom และ Zappos 

 อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณีที่วัฒนธรรมเหมือนกลยุทธ์ ที่

เมื่อมีการทำาขึ้นมา บ่อยครั้งจะเป็นการทำาเกินไปหรือซับซ้อนเกินไป

จนโปรแกรมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือความคิดริเริ่มใดๆ กลายเป็น

อุปสรรคต่อความสำาเร็จ

 สิ่งที่บริษัทชั้นนำาเรียนรู้ คือ มีคุณค่าและพลังในการเก็บรักษา

วัฒนธรรมของคุณ และให้คุณค่าอย่างง่ายๆ เท่าที่เป็นไปได้
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ก�รปฏิบัติ
 เร่ืองราวของความสำาเร็จของบริษัทอังกฤษที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

บริษัทหนึ่ง เป็นตัวอย่างของวิธีการนี้ คือ บริษัท Hawksmoor ซึ่งเป็น

แบรนด์ร้านอาหารที่เติบโตอย่างรวดเร็วในลอนดอนและแมนเชสเตอร์

 ในอุตสาหกกรรมที่มีอัตราการเข้าออกของพนักงานสูง และ

ระดับความผูกพันกับพนักงานอยู่ในระดับต่ำา ความจริงที่ Hawksmoor 

ได้รับการโหวตเป็นอันดับ 12 ของ 100 บริษัทที่ดีที่สุดที่น่าทำางานด้วย 

ใน The Sunday Times ในปี 2015 ขึ้นจากอันดับที่ 21 ในปี 2014 เป็นข้อ

พิสูจน์อย่างชัดแจ้งในวิธีการของบริษัท และสิ่งที่พวกเขาทำาได้

 Will Beckett เป็นผู้ก่อตั้ง Hawksmoor เชื่อว่าการบริการ

ลูกค้าและความสำาเร็จถูกขับเคลื่อนโดยคนที่มีความสุข ทุกคนที่มุ่งมั่นจะ

สร้างมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน ส่วนประกอบที่สำาคัญของเรื่องนี้ คือ 

วัฒนธรรมของ Hawksmoor ซึ่งพวกเขาอธิบายว่าคือ “ทำางานหนักและ

ทำาดีกับคนอื่น” ในการสัมภาษณ์ Will เกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขา 

เขาได้พูดว่า

 • Hawksmoor กระตุ้นให้พนักงานยอมรับบุคลิกภาพของแต่ละ

คน เพราะจะทำาให้พวกเขามีความสุขขึ้นเวลาทำางาน และสร้างสภาพ

แวดล้อมที่ดีขึ้นและเป็นมิตรขึ้นสำาหรับลูกค้า
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 • Hawksmoor รับรู ้ว่ามีอยู่หลายคนที่ไม่มีความสุขในการ

ทำางาน และมีแนวโน้มจะต้อง ”เปลี่ยน” เมื่อพวกเขา “เริ่มงาน” และ

กลายเป็น “มืออาชีพ” และพลิกกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงเมื่อพวกเขา

ออกไป  อีกทางหนึ่ง Hawksmoor เชิญพนักงานให้มาทำางานและยอมรับ

ในตัวตนของพวกเขา

 • หมายความว่า ลูกค้าแต่ละโต๊ะในร้านอาหารได้รับประสบการณ์

ลูกค้าที่แตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับพนักงานเสิร์ฟ แต่มาตรฐาน

การบริการเป็นแบบเดียวกันทุกโต๊ะ

 • วิธีนี้ช่วยให้ Hawksmoor สามารถดึงดูดและรักษาคนดีๆ ไว้

ได้ ซึ่งหลายคนมีลักษณะเฉพาะตัวแบบที่ธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการที่อื่น

จะไม่จ้างไว้

 • Will เชื่อว่า บทบาทแรกของ Hawksmoor คือ ทำาให้แน่ใจว่า

พนักงานมีความสุข และบทบาทแรกของพนักงานคือทำาให้แน่ใจว่าลูกค้า

มีความสุข

 • ท้ายสุด Hawksmoor เชื ่อว่าถ้าพวกเขาสามารถหาคนที ่

สามารถ “ทำางานหนักและทำาดีกับคนอื่น” ได้ ก็จะสามารถสอน

ทุกๆ อย่างได้อีก

ใช้อย่�งไร
 ทำาให้วัฒนธรรมของคุณง่าย เหมือนที่ Hawksmoor ทำานั้น 

ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็คุ้มค่ากับความพยายาม
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 มีอยู่สองสามอย่างที่คุณสามารถทำาได้เพื่อช่วยในเรื่องนี้

 ข้อแนะนำา

 • ปรับเปลี่ยน หรือก๊อบปี้ข้อความเสนอวัฒนธรรมของ

Hawksmoor ถ้ามันใช้ได้กับธุรกิจของคุณ

 • ถ้าไม่ ลองหาข้อความเสนอวัฒนธรรมง่ายๆ ของคุณเอง 

และทำาออกมา แต่ข้อความไม่ควรมีความยาวเกิน 7-10 คำา

 • ปรับข้อกำาหนดวัฒนธรรมของคุณให้เข้ากับมาตรฐานที่คุณ

ต้องการให้พนักงานที่มุ่งมั่นจะทำา

 อีกทางหนึ่ง พิจารณาสร้าง “ระเบียบข้อบังคับขององค์กร” 

ตามที่ Chris Edmonds แนะนำาไว้ว่า

 • ระเบียบข้อบังคับที่สร้างคุณค่าและความเป็นพนักงานที่

สำาคัญอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จขององค์กรพอๆ กับผลการปฏิบัติการ

 • ส่วนประกอบ 4 อย่างของระเบียบข้อบังคับขององค์กร คือ

 1. วัตถุประสงค์ (คุณจะทำาอะไร เพื่อใคร และเพื่ออะไร)

 2. คุณค่าและพฤติกรรม

 3. กลยุทธ์ และ

 4. เป้าหมาย

 • Chris พูดว่าบริษัทที่สร้างระเบียบข้อบังคับขององค์กรได้เห็น

ความพึงพอใจของลูกค้าและความผูกพันของลูกค้าเพิ่มขึ้น 40% และมี

กำาไรเพิ่มขึ้น 35% หรือกว่านั้น

 สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากหนังสือของ Chris เรื่อง 

The Culture Engine: A Framework for Driving Results, Inspiring Your 

Employees, and Transforming Your Workplace
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มุมมอง 57 การเชื่อมต่อระหว่างประสบการณ์ลูกค้า
  และความผูกพันของพนักงาน

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อให้เข้าใจว่า ความผูกพันที่สูงของ  
  พนักงานสร้างประสบการณ์ลูกค้า และคุณ
  สามารถใช้ตัวบ่งชี้ใดเพื่อให้เข้าใจว่าจะสร้าง 
  ความผูกพันกับพนักงานให้ดีขี้นได้อย่างไร

 การออกแบบและการให้บริการและประสบการณ์ลูกค้าที่ดีไม่ได้

เกี่ยวกับเทคโนโลยี กระบวนการและระบบเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับคนด้วย 

ไม่ใช่คนที่มาทำางาน แล้วลงเวลาเข้า-ออกเท่านั้น แต่เป็นคนที่ห่วงใยใน

สิ่งที่พวกเขาทำา ห่วงใยลูกค้า และสิ่งที่บริษัทยึดมั่น นี่คือความผูกพัน

 อย่างไรก็ตาม การวิจัยโดย Gallup ในปี 2012 พบว่า มีเพียง 

30% ของลูกจ้างทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา เพียง 17% ในประเทศอังกฤษ 

และโดยเฉลี่ย เพียง 13% ของลูกจ้างทั่วโลก ที่มีความผูกพันอย่างแท้จริง

กับการทำางาน ที่น่าเป็นกังวลกว่านั้น คือ Gallup ทำาการวิจัยนี้ตั้งแต่ปี 

2000 และตัวเลขก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนักในเวลานั้น

 แต่การวิจัยยังพบอีกว่า เมื่อบริษัททำางานอย่างหนักเพื่อสร้าง

และพัฒนาพนักงานที่มีความผูกพันสูง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเพื่อน

ร่วมงานอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การวิจัยพบว่าบริษัทที่มีพนักงานที่มี

ความผูกพันสูง จะมี
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 • การขาดงานน้อยกว่า 37%

 • การเข้า-ออก ของพนักงานต่ำาลงระหว่าง 25% และ 65% ขึ้น

อยู่กับอุตสาหกรรม

 • ปัญหาเรื่องคุณภาพน้อยลงถึง 41%

 • เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยน้อยลง 48%

 • ความไม่กล้าน้อยลง 28%

 • การประเมินค่าความนิยมลูกค้าสูงขึ้น 10%

 • ผลผลิตสูงขึ้น 21% และ

 • การทำากำาไรสูงขึ้น 22%

 ยิ่งไปกว่านั้น การวิจัยโดย Temkin Group ในปี 2015 

เรื่อง “Employee Engagement Benchmark” พบด้วยว่า บริษัทที่มี

ประสบการณ์ลูกค้าชั้นนำาในตลาด มีพนักงานที่มีความผูกพันมากกว่า

บริษัทคู่แข่งส่วนใหญ่ถึง 50%

 แต่อะไรคือความผูกพัน และพนักงานที่มีความผูกพันเหมือน

อะไร คำานิยามของความผูกพันมีมากมาย คุณเพียงแต่พิมพ์หาในอินเทอร์เน็ต

ว่า “อะไรคือความผูกพันของพนักงาน” ก็จะเห็นคำานิยามมากมายที่

คล้ายกัน แต่ก็มีแตกต่างเล็กน้อย

 สิ่งที่เราพูดได้คือ พนักงานที่มีความผูกพันมีหลายรูปแบบ แต่ที่

เป็นแบบฉบับคือจะมีแนวโน้มเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจ กระตือรือร้น

มองโลกในแง่ดี สร้างสรรค์ และเต็มใจทำาเกินหน้าที่เพื่อทำางานของตน

และขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า และมีอยู่หลายครั้ง ที่พวกเขาน่าจะมี

อารมณ์ไปกับจุดประสงค์ของธุรกิจและงานของตน
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 ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร และเหมือนอะไรก็ตาม สิ่งที่ชัดเจนคือ 

พนักงานที่มีความผูกพันเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญอย่างหน่ึงในการสร้าง

ธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จและก้าวหน้า และยังเป็นรากฐานในการจัดการ

งานให้เสร็จอย่างเป็นระบบและส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดี

ก�รปฏิบัติ
 บริษัทหน่ึงที่สร้างความผูกพันกับพนักงานและกำาลังเก็บเกี่ยว

ผลประโยชน์อยู่ คือ Pets At Home ในการสัมภาษณ์ Ryan Cheyne 

อดีต People Director ของบริษัท ได้เสนอมุมมองเรื่องที่พวกเขาทำา

เพื่อพัฒนาระดับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจของพวกเขา และมี

ประโยชน์อย่างไรต่อบริษัท

 • Pets At Home มาเป็นอันดับหนึ่งของ Sunday Times Best 

Big Companies to Work For ในปี 2013 หลังจากได้ที่สองในปีก่อนหน้า

 • อย่างไรก็ตาม การท่ีบริษัทเข้าร่วมในการแข่งขันของ Sunday 

Times เป็นเพียงแค่ตัวชี้วัดว่าบริษัทกำาลังทำาอย่างไรให้บริษัทเป็นสถานที่

ทำางานที่มหัศจรรย์

 • ความผูกพันของพนักงานอยู่ในความเสี่ยง ที่จะกลายมาเป็น

เง่ือนไขของฝ่ายบุคคล ซ่ึงไม่มีใครทำา แต่ในความเป็นจริงมันเองท่ีใช้เวลา

และ Pets At Home ใช้เวลาถึง 8 ปี เพื่อมาถึงจุดที่เป็นตอนนี้

 • ความผูกพันกับพนักงานสำาหรับ Pets At Home เกี่ยวกับ

ธุรกิจที่เต็มไปด้วยคนที่สนใจมากๆ เอาใจใส่ในสิ่งทำา เข้าใจว่าสิ่งที่พวก

ตนทำาเข้ากันได้กับแผนการใหญ่ และเป็นผู้สนับสนุนอย่างแท้จริงสำาหรับ

ธุรกิจ
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 • สามอย่างที่สำาคัญต่อการทำาเรื่องนี้คือ

 1. รับสมัครคนที่ใช่

 2. ฝึกอบรมพวกเขา ให้ใช้เครื่องมือและความชำานาญที่ถูก 

ที่จำาเป็นสำาหรับการทำางานให้ดี

 3. ให้รางวัลและการยกย่อง

 • เมื่อพวกเขาเริ ่มงาน ไม่มีข้อมูลมารองรับในสิ่งที ่พวกเขา

พยายามจะทำา เป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่า ทำาในสิ่งที่ถูก เป็นความรู้สึก

เชื่อใจ อย่างไรก็ตาม เวลา 8 ปีที่บริษัทอยู่กับข้อมูลมากมายมหาศาลที่

สนับสนุนประโยชน์ของธุรกิจในกลยุทธ์ที่บริษัทเลือก

 • เรื่องนี้ไม่ซับซ้อน เมื่อคุณเกี่ยวข้องกับคน ก็ใช้เวลาที่จะกลั่น

กรองก่อนและเริ่มทำางาน

 • ในขณะที่ 92% ของพนักงานเป็นเจ้าของสัตว์เลี ้ยง ข้อนี้

ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการเข้าทำางาน แต่ลักษณะสำาคัญข้อหนึ่งที่บริษัท

มองหาเวลาจ้างคน คือ มีสัตว์เลี้ยง เพราะบริษัทเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะ

มีสภาพส่วนตัวที่เหมาะสมที่จะสามารถมีสัตว์เลี้ยงได้

 • แต่บริษัทก็รู้ด้วยว่า ไม่ใช่ทุกคนที่มีสัตว์เลี้ยงจะดีต่อเพื่่อน

ร่วมงาน และเต็มใจจะทำางานหนักในสภาพแวดล้อมของการขายปลีก 

ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีความสมดุลในการมองหาคนเข้ามาทำางาน

 • บริษัทใช้รูปแบบของ Service Profit Chain คือ ถ้าคุณรับ

สมัครคนที่ใช่ และทำาสถานที่ทำางานที่ดี พวกเขาก็จะให้บริการที่ดีต่อ

ลูกค้า และสร้างรายได้
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 • บริษัทยังรู ้ด้วยว่าถ้าพนักงานในร้านมีความผูกพันที่สุด

คะแนนข้อเสนอแนะของลูกค้าก็จะสูงขึ้น และลูกค้าก็จะใช้จ่ายมากขึ้นใน

การซื้อแต่ละครั้ง

 • ตอนที่ Ryan เข้าร่วมงาน อัตราการเข้า-ออก ของพนักงาน

สูงกว่า 70% และใช้จ่ายเงินกว่า 300,000 ปอนด์ต่อปี สำาหรับการรับสมัคร

พนักงานขายปลีกคนใหม่ เดี๋ยวนี้บริษัทมีร้านเพิ่มเป็น 2 เท่า

แต่ใช้เงินเพียง 30,000 ปอนด์ต่อปี ในการรับสมัครพนักงาน เพราะอัตรา

เข้า-ออก ของพนักงานลดลง

 • หลายๆ คนอาจจะหัวเราะเยาะวิธีการนี้ว่า “อ่อน” Ryan เชื่อ

ว่า (ข้อมูลและการปฏิบัติก็สนับสนุนความเชื่อของเขา) การทำาสิ่ง “อ่อน” 

เป็นเรื่องยาก แต่ก็ให้ผลที่แท้จริงด้วย

 • วิธีหนึ่งที ่มีประสิทธิภาพ อยู่นาน และมีพลังที่สุดในการ

ยกย่องคน คือเขียนข้อความด้วยลายมือ

 • เมื่อบริษัทได้เป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันของ Sunday Times 

บริษัทก็ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการแข่งขันอีก และตอนน้ีกำาลังจะท้าทายตนเอง

ให้มากข้ึนและยังคงเรียนรู้ต่อไปโดยเปรียบเทียบมาตรฐานของพวกเขา

กับสถานที่น่าทำางานที่อื่นๆ เช่น Southwest Airlines Apple Google

และ Zappos

 • ท้ายสุด นี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัทท่ี

กลายมาเป็นร้านสัตว์เล้ียงท่ีดีท่ีสุดในโลก และสถานท่ีทำางานท่ีน่ามหัศจรรย์



27568 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

ใช้อย่�งไร
 การให้ประสบการณ์ลูกค้าที่ดี ต้องการคนที่ดี ดีอย่างไรก็ขึ้นอยู่

กับว่าคนคนนั้นมีความผูกพันแค่ไหนกับธุรกิจของคุณ และสิ่งไหนที่คุณ

พยายามจะทำาให้สำาเร็จ

 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะสำารวจความผูกพันของพนักงาน

และหามุมมองว่าจะผูกพันทีมคุณได้อย่างไรนั้น คุณต้องรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับตัวชี้เหล่านี้ก่อน

 • ระดับของการขาดงาน

 • การเข้า-ออก ของพนักงาน

 • การเข้าร่วมในการประชุม

 • ทำาโครงการเสร็จตรงเวลา

 • สมาชิกในทีมมีข้อคิดใหม่ๆ

 • ทีมทำาได้ตามเป้า

 เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลแล้ว ให้ถามคำาถามต่อไปนี้กับตัวคุณเอง

 1. ภาพประเภทไหนท่ีพวกเขาวาดเก่ียวกับสุขภาพของธุรกิจของฉัน

 2. พวกเขาเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียว

กับฉัน หรือกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ ฉัน

 ตัวชี้เหล่านี้ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ให้ข้อคิดที่ดีเรื่องระดับความ

ผูกพันที่มีอยู่ในธุรกิจของคุณ ในที่สุด ก็เป็นเรื่องของ ทำาดีกว่าพูด ใช่ไหม?
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มุมมอง 58 การผูกพันไม่ใช่บางอย่างที่ทำากับคน

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและจำาแนกแยกแยะ
  ตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงต่อระดับความผูกพัน
  ของลูกค้า

 บ่อยคร้ังที่บริษัทค้นพบหรือตระหนักว่าพวกเขามีปัญหาเร่ือง

ความผูกพันของพนักงาน หนึ่งในสิ่งแรกๆ ที่พวกเขาทำา คือ ทำาการ

สำารวจข้อเสนอแนะของพนักงาน หรืออาจจะหาเครื่องมือมาช่วยทำาให้

เกิดการปรับปรุงการผูกพันของพนักงานของบริษัท

 ในความเป็นจริง ถ้าคุณค้นหาการผูกพันของพนักงานท่ามกลาง

นิยามที่แตกต่างกัน คุณจะพบการเชื่อมต่อและตัวชี้ในการสำารวจทุกชนิด 

เคร่ืองมือ โปรแกรมและกลยุทธ์ท่ีจะช่วยคุณปรับปรุงการผูกพันของพนักงาน

ของคุณ เป็นสิ่งดีทั้งหมด

 แต่ถ้าคุณดูที่การวิจัย โดยเฉพาะของ Gallup ในเรื่องการผูกพัน

ของพนักงาน คุณจะค้นพบคุณสมบัติของผู้จัดการที่อธิบายว่า “อย่าง

น้อยที่สุด มีอยู่  70% ของความแปรเปลี่ยนในเรื่องคะแนนการผูกพันของ

พนักงาน”

 ดังนั้น เราสามารถสรุปได้ว่า การผูกพันของพนักงานไม่ใช่บาง

สิ่งที่ทำาต่อคน ส่วนมากเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทำาและประพฤติอย่างไร
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ก�รปฏิบัติ
 ในการสัมภาษณ์ Kevin Kruise ซี่งเป็นนักประพันธ์ขายดีใน

หัวข้อการผูกพันของพนักงาน เป็นอดีตหุ้นส่วนของ Kenexa (IBM ได้มา

ในปี 2012) และเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำาในเรื่องการผูกพันของพนักงาน 

เสนอมุมมองเพิ่มเติมบางอย่างเกี่ยวกับการสร้างพนักงานที่ผูกพัน

ได้อย่างไร

 • การผูกพันในสิ่งที่ผู้จัดการและพนักงานทำาด้วยกัน มากกว่า

สิ่งที่ทำาให้พนักงาน เป็นการสื่อสารสองทางร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายต่างมี

ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบในส่วนของตน

 • Kevin คุยเรื่อง 3 P ของการบรรลุเป้าหมายชีวิตการทำางาน/

อาชีพ

 1. ความหลงใหล (คุณชอบทำาอะไร อะไรทำาให้คุณลุกจากเตียง

ได้ คุณชอบสนุกเรื่องอะไร)

 2. จุดประสงค์ (คุณต้องการบริการที่ไหน คุณต้องการให้ใน

เรื่องใด) และ

 3. จ่าย (คุณหาเลี้ยงชีพแบบไหน คุณต้องการมีมาตรฐาน

การใช้ชีวิตแบบไหน)

 • การวิจัยของ Kenexa แสดงว่า กว่า 70% ของการผูกพัน 

(คนรู้สึกอย่างไรในที่ทำางาน) ถูกขับเคลื่อนโดยสามอย่าง ดังนี้

 1. การเติบโต (ความท้าทายส่วนตัวและทางอาชีพ)

 2. การยอมรับ (ความรู้สึกที่คุณได้รับการยกย่อง) และ

 3. ความไว้ใจ (ไม่ใช่แค่เรื่องจริยธรรม แต่เป็นเรื่องที่พนักงาน

ไว้ใจว่าอนาคตจะสดใส)
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 • การสำารวจการผูกพันของพนักงาน หากทำาถูก ก็สามารถ

จำาแนกแยกแยะเรื่องที่ต้องทำา แต่หากทำาผิด ก็เป็นแค่เรื่องของทำาให้ดูดี

 และเสียทั้งเงินและทรัพยากร

 • อย่างไรก็ตาม การสำารวจการผูกพันไม่ใช่ส่วนสำาคัญที่สุด แต่

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้จัดการที่เน้นเรื่องการเติบโต การยอมรับ 

และความไว้ใจสามารถสร้างสิ่งตอบแทนที่ดีกว่า

 • วิธีการที่คุณปฏิบัติต่อพนักงานของคุณจะมีผลโดยตรงต่อ

วิธีการที่พวกเขาปฏิบัติต่อลูกค้า...สามัญสำานึกที่ไม่ใช่ธรรมดา

 • การผูกพันของลูกค้าขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีผลดีขึ้น การวิจัย

ของ Kenexa แสดงว่า บริษัทการค้า ที่พนักงานมีความผูกพันมากที่สุด 

เช่น ผู้ที่อยู่ในอันดับต้นๆ 25% มีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้ที่อยู่ในอันดับ

ล่างๆ 25% ในเรื่องของ share price performance ประมาณ 500%

 • หนึ่งในความท้าทายที่หลายบริษัทเผชิญอยู่ คือ ประเภทของ

ความเป็นผู้นำา การจัดการ และวัฒนธรรมสำาหรับการสร้างพนักงานที่มี

ความผูกพัน เพื่อฐานลูกค้าที่มีความผูกพัน ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำาหรับฝ่าย

บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เติบโตขึ้นมาตามสายงานเมื่อธุรกิจจัดการ

แบบการให้คำาสั่งและควบคุมลงมาเหมือนทหาร/อุตสาหกรรม จัดการ

พนักงานเหมือนเป็นทรัพยากร

 • การผูกพันของพนักงานถูกขับเคลื่อนอย่างแท้จริงด้วยความ

สัมพันธ์ที่ลูกจ้างมีต่อนายจ้าง

 • ปัญหาโดยสรุป คือ พวกเราส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการภารกิจ

มากกว่าเป็นผู้นำาคน
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 • ความท้าทาย คือ เราจะใส่ใจบทบาทของเราในฐานะผู้นำา

ของคนมากกว่าการเป็นผู้จัดการภารกิจให้มากขึ้นทุกวันได้อย่างไร

 • คำาแนะนำาข้อหน่ึงสำาหรับผู้จัดการทุกคน คือ ลุกจากคอมพิวเตอร์

ของคุณ และใช้เวลาให้มากขึ้นกับคนของคุณ

ใช้อย่�งไร
 เมื่อมีปัญหาเรื่องการผูกพัน ธุรกิจจำานวนมากทึกทักว่าถ้าการ

ส่ือสารภายในดีข้ึน หรือสำารวจให้มากข้ึน จะเพ่ิมการผูกพัน อาจจะช่วยได้ 

แต่ไม่มีการรับประกันในเรื่องนี้

 ในระหว่างการสัมภาษณ์ Sayed Hasan เป็น CEO ของ 

ResponseTek ที่เป็นผู้จัดหาซอฟต์แวร์เกี ่ยวกับประสบการณ์ลูกค้า  

ได้สรุปภาพของประสบการณ์ลูกค้าและการผูกพันของพนักงานไว้ว่า

 • เพียงแค่ผู้อยู่ในระดับอาวุโสของธุรกิจไม่สามารถออกแบบ

ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีได้

 • คุณไม่สามารถออกแบบประสบการณ์ลูกค้าและคาดหวังว่า

มันจะดีได้ แต่คุณต้องให้พนักงานที่ทำาหน้าที่ต้องพบปะลูกค้าเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย

 • การตอบแทนที่สมเหตุสมผล งานที่น่าสนใจ และมีสิทธิ์

มีเสียงในองค์กรเหล่านี้ ดูเหมือนเป็นกุญแจสู่การผูกพันกับพนักงาน 

บริษัทส่วนใหญ่เน้นที่สองเรื่องแรก แต่ไม่ทำาเรื่องสุดท้าย ซึ่งเป็นจุดที่มี

คุณค่า พนักงานมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะให้ช่วยเหลือ และจุดนี้จะ

ทำาให้พวกเขาเข้ามีส่วนผูกพันอย่างเต็มที่
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 อย่างไรก็ตาม การให้พนักงานมีสิทธิ์มีเสียงในองค์กรไม่ใช่เรื่อง

เดียวที่บริษัทต้องให้ความสนใจ การศึกษาจำานวนหนึ่งแสดงว่ามีปัจจัย

หลายอย่างที่ใช้ขับเคลื่อนการผูกพันของพนักงาน คือ

 ตัวขับเคลื่อนการผูกพันของพนักงาน

 • ต้องมีการจัดการโดยทันที

 • มีการส่ือสารสองทางท่ีมีการรับฟัง ตอบกลับ และปฏิบัติออกมา

 • การทำางานเป็นทีมและการร่วมมือกันที่มีประสิทธิภาพ

 • ได้รับการยกย่องเมื่อทำางานได้ดี

 • ให้พนักงานมีส่วนในองค์กร เช่น รับฟังทัศนคติของพวกเขา

และทำาตาม

 • ผู้นำา ผู้จัดการ หรือหัวหน้าดูแลงานที่คอยกระตุ้น และช่วย

เหลือพนักงานให้พัฒนาตัวเองและอาชีพ

 • กำาหนดบทบาทให้พนักงานสามารถทำาหน้าที่ที่พวกเขาทำาได้

ดีที่สุด

 • ให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำาต่อสิ่งที่พนักงานกำาลังทำา และถาม

ตัวคุณเอง (ในฐานะผู้จัดการ ผู้นำา หัวหน้าดูแลงาน) ว่าทำาอย่างไร

 • ความเป็นผู้นำาที่ห่วงใยพนักงานจริงๆ

 • มีความเป็นมิตรและช่วยแหลือเพื่อนร่วมทีม

 • มีเครื่องมือและทรัพยากรที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติการที่ดี

 ตัวขับเคลื่อนเหล่านี้ ให้รายการ “สิ่งที่ต้องทำา” อย่างชัดเจน 

สำาหรับบริษัทที่ต้องการปรับปรุงการผูกพันกับพนักงานให้ดีขึ้น แล้วบริษัท

ของคุณทำาเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างไร?
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มุมมอง 59 ออกแบบประสบการณ์พนักงานด้วย

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยออกแบบประสบการณ์ของ
  พนักงานในแนวเดียวกับประสบการณ์
  ลูกค้าที่คุณต้องการสร้าง

 ในหนังสือเล่มนี้ เราได้กำาหนดว่า การให้ประสบการณ์ลูกค้าที่

ดีนั้น ต้องมีการวางแผน การออกแบบ และส่งมอบ และต้องมีการปรับ

แก้ไขเพื่อทำาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆ

 เรายังได้บอกว่าการให้ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีต้องมีพนักงาน

ที่ดีด้วย แต่ตามการสำารวจในปี 2015 เรื ่อง International Data 

Corporation (CDC) Experiences พบว่า 81% ของบริษัทรายงานว่า

พวกเขาใช้การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัววัดความพึงพอใจ

และประสบการณ์ของลูกค้า ในขณะที่เกือบ 70% ไม่ได้วัดประสบการณ์

ของพนักงานของตน

 พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาจัดการเร่ืองพนักงานได้ดีหรือ

อาจจะทำาได้ดีกว่านั้น

 ดังนั้น เหมือนกับกรณีของลูกค้า ถ้าบริษัทต้องการหา รับสมัคร 

ทะนุบำารุง พัฒนาและเก็บรักษาพนักงานที่ดีๆ ก็ควรจะคิดถึงการ

ออกแบบประสบการณ์พนักงานด้วย
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ก�รปฏิบัติ
 Jo Taylor ผู้อำานวยการของ Talent Management ที่ Talk Talk 

เห็นด้วย และคิดว่าบริษัทข้ามผ่านการกระตุ้นความสนใจของลูกค้าไป 

ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ เธอพูดว่า

 • ตอนนี้ พนักงานต้องการประสบการณ์

 • รางวัล (ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน) และการยกย่องเป็นวิธีที่สำาคัญ

จริงๆ สำาหรับการขับเคลื่อนประสบการณ์พนักงาน และยอมให้มีการ

พัฒนาวัฒนธรรมแบบสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน

 • บริษัทต้องจำาไว้ว่าพวกเขากำาลังขายให้กับคนสองกลุ่ม คือ 

ลูกค้าและพนักงานของพวกเขา

 • หลายบริษัทพลาดเคล็ดลับไปเมื่อเขาใช้การจ้างงานจาก

บริษัทอื่นและประหยัดเงินโดยไม่บอกว่าบุคคลที่สามเป็นใคร 

 • สิ่งที่ทำาให้เป็นสถานที่น่าทำางานที่ดีจริงๆ คือ คน และคุณ

จะเปิดศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาที่มีอยู่ในตัวคนพวกน้ีให้ออกมาได้

อย่างไร

 • ทุกคนในองค์กรต่างมีหนทางและโอกาสท่ีจะทำาให้ไปถึงเป้าหมาย

ได้

 • อย่างไรก็ตาม บริษัทจำานวนมากเน้นมากเกินไปเรื่อง 100 

อันดับแรกและวิธีการจัดการธุรกิจ พวกเขาละเลยพนักงานส่วนมากที่เป็น

ผู้สร้างงานส่วนใหญ่ วัฒนธรรมและการติดต่อกับลูกค้า



28368 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

 • Jo เชื่อว่าประสบการณ์ของพนักงานควรจะเป็นกระจก

สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ และ

ประสบการณ์ควรจะมีสามระยะ  คือ ดูตัวเองก่อนเข้ามาทำางาน  ระยะ

แรกในการทำางาน และมีประสบการณ์ในชีวิตการทำางาน

 • เหมือนกับการออกแบบประสบการณ์ใหม่ของลูกค้า บริษัท

ควรจะออกแบบประสบการณ์พนักงาน และเน้นเรื ่องพวกเขาจะทำา

อย่างไรให้ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้พนักงานเข้ามาผูกพัน และให้แน่ใจ

ว่าเขาได้ตัดสินใจถูกแล้วที่เข้ามาทำางานและยอมรับจะทำางานให้ดี

 • บริษัทจำานวนมากใช้จ่ายเงินมากในระยะที่สามของพนักงาน 

และใช้เงินเพียงเล็กน้อยในระยะแรก

 Henry Stewart  ผู้เขียนเรื่อง The Happy Manifesto และเป็น 

CEO ของ Happy บริษัทที่ปรึกษาและฝึกอบรม ได้ให้แนวคิดเพิ่มเติม

และเพ่ิมส่วนประกอบของชีวิตหลังการทำางาน ระหว่างการให้สัมภาษณ์ ว่า

 • บริษัทไม่ได้แยกส่วนที่ไม่ดีออก เมื่อมีปัญหากับคน (ซึ่งก็ไม่

ได้เกิดขึ้นบ่อยมาก) บริษัทไม่ไล่คนนั้นออกทันที แต่ช่วยให้คนคนนั้นไป

ทำาโปรเจกต์ต่อไปของบริษัท หมายความว่า แม้ว่าพวกเขาต้องแยกบริษัท

ออกจากบางคน ก็ยังคุยกันในเรื่องดีๆ ของบริษัท

 • ส่วนที่ดีที่สุดของวิธีการนี้ คือ ทำาให้การรับสมัครพนักงาน

เป็นสิ่งที่ง่ายมาก Happy มีคนรอถึง 2,000 คน เพราะต้องการเข้ามา

ทำางานกับบริษัท ครั้งสุดท้ายที่บริษัทต้องการผู้ฝึกอบรมหรือผู้ร่วมงาน 

บริษัทไม่ต้องโฆษณา ไม่ต้องใช้ที่ปรึกษารับสมัครงาน ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

ภายนอกเลย สิ่งที่บริษัททำาในเวลานั้นคือ ส่งอีเมล์หนึ่งฉบับไปยังผู้ที่อยู่ใน 

waiting list และมีผู้สมัครมา 92 ราย และบริษัทรับเข้ามาทำางาน 3 ราย
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ใช้อย่�งไร
 เป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าที่คุณจะไม่ใช้วิธีการและเครื่องมือเดียวกันนี้

มาออกแบบประสบการณ์พนักงาน แบบเดียวกับท่ีคุณออกแบบประสบการณ์

ลูกค้า ถ้าคุณไม่ทำา คุณกำาลังจะทิ้งสิ่งที่มาช่วยเสริมประสบการณ์ลูกค้าไป 

 ถ้าคุณยังไม่ออกแบบประสบการณ์พนักงานของคุณ ก็เริ ่ม

วางแผนออกแบบแบบเดียวกับเวลาที่คุณออกแบบประสบการณ์ลูกค้า แต่

ครั้งนี้ให้ใส่พนักงานเข้าไปแทน

  จุดสำาคัญ คือจุดที่เราจะชนะใจ

  หรือทำาให้พนักงานผิดหวัง

  วางขั้นตอนวงจร 

  ประมาณ 3-4 ขั้น

  เรื่องที่ควรทำาก่อน

  วางแผนการกระทำาที่สำาคัญต่อ

  คนในแต่ละขั้นที่ให้

  ประสบการณ์ที่ดี

  จุดสำาคัญ

  ขั้นตอน

  การเดินทาง

  เรื่องสำาคัญ

  ที่เกิดขึ้น/โอกาส

  ประสบการณ์

  ในแต่ละขั้นตอน

  รวบรวมทีม          รูปแบบการเดินทาง
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 เคร่ืองมือน้ีช่วยกำาหนดความจำาเป็นหลัก ความชอบ และไม่ชอบ

 ประสบการณ์ปัจจุบันช่วยในการวางแผนประสบการณ์ที่ดีที่สุด

หม�ยเหตุ : แผนที่นี้จะง่ายหรืออยากก็ได้
 • หนึ่งเดียวสำาหรับทุกคนหรือสำาหรับลูกค้าแต่ละคน

 • ง่าย หรือมีรายเอียดในแต่ละขั้นตอน

 • ทางเลือกที่สลับซับซ้อน เช่น ช่องทางที่แตกต่าง

 นำาแผนที่กล่าวมา มาปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยคุณวางแผนออกมา

และปฏิบัติการ ในการทำาเช่นนี้  เห็นได้ชัดว่าคุณจะได้เพิ่มโอกาสการ

ดึงดูด รับสมัคร พัฒนา และเก็บรักษาพนักงานไว้ได้
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หมวดที่  8    นำาทาง

แนวคิด  ความเป็นผู้นำาเป็นสิ่งสำาคัญต่อความ
  พยายามขององค์กร และการให้  
  ประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

 รวมท้ังการบริการลูกค้า ผู้นำาต้องพิจารณาว่าวิธีไหนถูก อะไรเป็น

โครงสร้างองค์กรที่ถูก จะทำาอย่างไร จะตอบสนองกับการพัฒนาการ

แข่งขันอย่างไร และคิดว่าจะนำาหน้าคู่แข่งได้อย่างไร ในเวลาเดียวกัน 

ผู้นำาก็ต้องคิดด้วยว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างไรด้วย เพื่อจะสามารถนำาทีม

และพัฒนาวัฒนธรรมที่ถูกสำาหรับรองรับประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม  

ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ภาคนี้ จะนำาเสนอมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งที ่

ผู ้นำาควรพิจารณาเมื่อสร้างและให้ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีเยี่ยม 

 นอกจากน้ี จะมีมุมมองว่าผู้นำาควรพิจารณาเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

องค์กรหรือไม่เพ่ือปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า สามารถเปล่ียนแปลงองค์กร

ให้คล่องแคล่วและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร 

การคิดระบบสามารถเปลี่ยนแปลงการบริการลูกค้าได้อย่างไร ทำาไมการ

เปล่ียนมาตรการการวัดเป็นเป้าหมายถึงเป็นสิ่งอันตราย ทำาอย่างไรถึงจะ

เอาองค์กรออกจากวัฒนธรรมการทำางานแบบทำาเป้าไปเป็นแบบ

พฤติกรรมมากกว่า และมีบทเรียนความเป็นผู้นำา
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มุมมอง 60 อะไรเป็นโครงสร้างองค์กรที่ดีที่สุด
  ที่สามารถให้ประสบการณ์ลูกค้าของคุณ

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยตรวจสอบโครงสร้างองค์กร
  ของคุณและถามว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่
  ที่จะให้ประสบการณ์ลูกค้าตามที่คุณหวัง

 หลายปีท่ีผ่านมา เราได้เห็นความหลากหลายท่ีแตกต่างมากมาย

ในโครงสร้างของบริษัท ธุรกิจที่จัดตั้งโดยความเป็นพิเศษ การทำาหน้าที่ 

ตลาด ภูมิศาสตร์ รากฐาน ฯลฯ

 อย่างไรก็ตาม หลายปีท่ีผ่านมาส่ิงท่ีตามมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

อย่างมากในตลาดต่างๆ การแข่งขัน พฤติกรรมลูกค้า และความชอบ

ของลูกค้า และเทคโนโลยีก็มีการตั้งคำาถามเรื่องโครงสร้างแบบเดิมที่ใช้

หน้าที่เป็นหลัก  สิ่งที่โครงสร้างนี้ถูกวิจารณ์มีตั้งแต่ไม่คล่องแคล่ว ไม่ตอบ

สนองพอ การทำางานแผนกใครแผนกมัน จึงจำากัดการร่วมมือกัน ไปจนถึง

การร้องเรียนท่ีว่าโครงสร้างไม่เหมาะกับจุดประสงค์ และไม่เข้ากันกับตลาด 

ฐานลูกค้าและแรงงานสมัยใหม่

 ดังนั้น จึงมีการคิดขึ้นใหม่และการปรึกษากันมากในเรื่องอะไร

เป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดขององค์กรที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีสุดสำาหรับลูกค้า

และธุรกิจ ดังนั้นองค์กรจำานวนมากกำาลังทดลอง หรือหันไปที่โครงสร้าง

ทางเลือกอื่นๆ รวมถึงโครงสร้างดังต่อไปนี้
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 • holacracy ที่ Zappos ใช้อยู่ Zappos เป็นบริษัทที่ทั้งลูกค้า

และพนักงานรัก

 • องค์กรแบบที่ทำางานร่วมกันเป็นทีม, แบนด์ , lattice ที่ 

W L Gore & Associates ใช้ภารกิจของ W L Gore & Associates คือ 

“ทำาเงินและสนุก” และทำาให้ลูกค้ามีความยินดี องค์กรนี้ถูกจัดอันดับทั้ง

ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษว่าเป็นหน่ึงในบริษัทที่ดีที่สุดที่น่าทำางานด้วย 

และ

 • องค์กรแบบประชาธิปไตย ที่ใช้โดยบริษัทมหาชน WD-40 

ผู ้ผลิตน้ ำามันเครื ่อง WD-40 eponymous และราคาหุ ้นของบริษัท 

(ในเวลาที่กำาลังเขียนเรื่องนี้) โตขึ้น ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา และได้คะแนน

การผูกพันเกือบ 94% จากการสำารวจความผูกพันของพนักงานในปี 2014

แล้วอะไรคือโครงสร้างองค์กรที่ดีสุดของธุรกิจของคุณ  

 บางคนอาจโต้แย้งว่า โครงสร้างควรจะตามหน้าที่ ใช่หรือ 

บางทีบรรทัดฐานของความสำาเร็จควรจะเป็นตัวตัดสินโครงสร้างของ

องค์กรของคุณ

 

 คำาตอบจริงๆ ต่อคำาถามว่า “โครงสร้างองค์กรที่ดีที่สุดสำาหรับ

ธุรกิจของคุณคืออะไร” คือขึ้นอยู่กับ ตลาดของคุณ ลูกค้าของคุณ และ

คนของคุณ อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ ไม่พออีกต่อไปท่ีจะทึกทัก

ว่าโครงสร้างที่ใช้ฐานหน้าที่แบบเดิมเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะดำาเนินต่อ
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ก�รปฏิบัติ
 มีตัวอย่างของบริษัทที่ดี คือ G Adventures ซึ่งได้เปลี่ยน

โครงสร้างขององค์กรอย่างสิ้นเชิง เพื่อสร้างการผูกพันกับพนักงานและ

ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 G Adventures เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่ส ุดในโลกที่ทำาธุรกิจ

การเดนิทางแบบผจญภัย ทำาเป็นกลุ่มเล็กๆ   เป็นผู้นำาในเรื่องนี้   และมีการ

เติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในแต่ละปีมาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว เปิดสาขาใน

100 ประเทศ สร้างรายได้การขายได้กว่า 170 ล้านดอลลาร์ต่อปี 

มีพนักงานกว่า 2,000 คน ในระหว่างการสัมภาษณ์ Bruce Poon Tip  

ผู้ก่อตั้ง G Adventures บอกผมว่า

 • ธุรกิจแบบเดิมเน้นเรื ่องการทำากำาไรและการเติบโตก่อน 

แล้วทำางานถอยหลังไปสู่จุดหมายนี้ แต่หลักปรัชญาของ G Adventures 

(Looptail) เน้นที่คนและวัฒนธรรมของบริษัทก่อน และที่เหลือก็ลงตัว

 • โครงสร้างของบริษัทจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่

ทั่ว โดยให้ลูกค้าและพนักงานของพวกเขาเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ที่

ใหญ่ที่สุด

 • G Adventures กำาจัดหน้าที่ของฝ่ายบุคคลออกไป เพราะ 

Bruce เชื่อว่าฝ่ายบุคคลมีไว้ควบคุมและ “จัดการ” การปฏิบัติการจาก

ระดับล่าง 10% ของคนในขณะที่บริษัทเติบโต อย่างไรก็ตาม   ฝ่ายบุคคล

ยังทำาให้การปฏิบัติการเกิดอาการอึดอัด จึงถูกกำาจัดออกไป

 • Bruce ไม่ใช้ตำาแหน่ง CEO เพราะเขาต้องการทำาให้แน่ใจว่า

ตำาแหน่ง CEO แบบเดิมไม่เป็นตำาแหน่งที่สำาคัญที่สุดในบริษัท
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 • ตำาแหน่งที ่สำาคัญในบริษัท คือ พนักงานที ่พบกับลูกค้า 

ดังนั้นพนักงานที่พบกับลูกค้าแต่ละคนใน G Adventures จะมีตำาแหน่ง 

Chief Experience Officer (CEO) และตำาแหน่งนี้มีเป็นร้อยๆ คน

 • นี่เป็นการทำาให้พนักงานเน้นและให้ความสำาคัญกับที่ลูกค้า

มากขึ้น

 • นี่เป็นการช่วยนำาพวกเขาเข้ามารวมกันเป็นทีม ซึ่งใช้กันใน

กว่า 100 ประเทศ

 • Bruce มีความพอใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินจากหุ้นส่วนและ

ลูกๆ ของพนักงานบางคน ที่บอกเขาว่า งานที่พวกเขาทำา โครงสร้างและ

จุดประสงค์ขององค์กรมีผลในทางบวกและยั่งยืนต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิต

ครอบครัว  ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาทำางานต่างๆ กัน แต่เป็นเรื่องที่

พวกเขากำาลังทำางานให้กับบริษัทที่เขามีความเชื่อใจ และที่เป็นสัญลักษณ์

ของสิ่งที่มีค่ามากกว่ากำาไร

 • หนังสือ (Looptail) ที่ Bruce เขียน เล่าเรื่องของ 

G Adventures และการเปลี่ยนแปลง เขาต้องการให้หนังสือเป็นทั้ง

เอกสารภายในบริษัทและสำาหรับคนทั่วๆ ไป

 • องค์ดาไลลามะเขียนบทนำาในหนังสือ และให้การรับรอง

อย่างเป็นทางการให้ ซื่งพระองค์ไม่เคยรับรองให้หนังสือธุรกิจเล่มไหน

มาก่อนเลย

 • ในหลักการ สิ่งที่บริษัทได้ทำา คือ ออกจากโครงสร้างตาม

ลำาดับชั้นแบบเก่าและใช้แบบที่ราบกว่า มีลักษณะเป็นวงกลม ซึ่งถูก

ออกแบบเพื่อช่วยรักษาความเป็นผู้นำาให้อยู่ที่ศูนย์กลางการตัดสินใจ
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แต่ในเวลาเดียวกัน ช่วยสร้างเสรีภาพอย่างเพียงพอในหมู่พนักงานเพื่อขับ

เคลื่อนนวัตกรรมที่ยั่งยืน ส่งผลดี พนักงานและลูกค้าที่มีการผูกพัน

 เพราะระบบตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “วงกลม” จึงมีการเปรียบ

เทียบกับวิธีการ “holacracy” อย่างไรก็ตาม วิธีการของ “holacracy” 

นั้น บริษัทจะทำาให้ตัวเองอยู่รอบๆ งานที่ต้องทำา และไม่อยู่รอบๆ คนที่

กำาลังทำางานเฉพาะ

ใช้อย่�งไร
 เพียงเพราะคุณทำาธุรกิจของคุณตามแบบเดิมที่ทำากันมา ไม่ได้

หมายความว่ามันเป็นทางที่คุณควรจะทำาเสมอไป องค์กรต้องปรับเปลี่ยน

ตามสภาพแวดล้อมและสิ่งอื่นๆ เพื่อความอยู่รอดและเจริญรุ่งเรือง

 อย่างไรก็ตาม ดูจากตัวอย่างข้างต้น ก็ไม่ได้หมายความว่าทุก

บริษัทควรจะคิดเรื ่อง “วงกลม” เมื่อพิจารณาเรื ่องโครงสร้างองค์กรที่

ถูกต้องสำาหรับพวกเขา และเม่ือพิจารณาว่าต้องการอะไรเพื่อให้บรรลุผล

สำาเร็จ ผู้นำาต้องถามคำาถามที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของตนกับตัวเอง 

ดังต่อไปนี้
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คำาถามเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร

 

 • องค์กรของคุณมีความยืดหยุ่นหรือคล่องแคล่วพอท่ีจะตอบสนอง

ได้อย่างรวดเร็วกับตลาดและความต้องการของลูกค้าที่กำาลังเปลี่ยนแปลง

หรือไม่

 • องค์กรของคุณมีปัญหากับการทำางานแบบ แผนกใครแผนกมัน

หรือไม่

 • การทำางานแบบฝ่ายใครฝ่ายมันของคุณเข้าไปขวางการ

ประสานงานและความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กร

ของคุณหรือไม่

 • แผนกและการทำาหน้าที่ต่างๆ ทำางานด้วยกันได้ดีพอเพื่อให้

ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดหรือไม่

 • ถ้าไม่ คุณต้องทำาอะไร

 • การเปลีย่นโครงสร้างองค์กรของคุณจะช่วยคุณปรับปรุง

ประสบการณ์ลูกค้าได้หรือไม่
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มุมมอง 61 คล่องแคล่วและตอบสนองความต้องการ
  ของลูกค้าให้มากขึ้น

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องการให้องค์กรของคุณมี
  ความคล่องแคล่วมากขึ้นและพร้อมที่จะ
  ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า
  ที่เปลี่ยนแปลงตลอด

 ความสามารถของบริษัทที่มีความคล่องแคล่วมากขึ้น และ

รับผิดชอบมากข้ึนต่อความต้องการของลูกค้า ถูกมองว่าเป็นต้นทาง/แหล่ง

กำาเนิดที่สำาคัญเพิ่มมากขึ้นของความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 แต่เม่ือคุยเร่ืองความคล่องแคล่ว และมีความคล่องแคล่วมากข้ึน 

และการตอบสนอง เป็นสองอย่างที่แตกต่างกันมาก

 จากการสนทนาอยู่หลายคร้ังกับผู้นำาและผู้บริหารอาวุโสจำานวน

หนึ่งเกี่ยวกับพื้นที่การบริการลูกค้า และประสบการณ์ลูกค้า ได้มีการ

จำาแนกอุปสรรคที่บริษัทต้องเอาชนะถ้าต้องการมีความคล่องตัวมากข้ึน
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 • ความเป็นหนึง่เดียว ทีมอาวุโสเน้นต้องมีวัตถุประสงค์

เดียวกันและเป็นหนึ่งเดียวกับแบรนด์และลูกค้า แทนที่จะคำานึงถึงแต่

แผนกของตนเอง

 • ความสลับซับซ้อน ในขณะที่บริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้น ความ

สลับซับซ้อนก็มากขึ้น บริษัทก็ต้องต่อสู้กับความสลับซับซ้อนในทุกช่วง

หัวเลี้ยวหัวต่อ

 • ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แตกต่างกัน ลูกค้าต่างมีชีวิตความ

เป็นอยู่ท่ีแตกต่างกัน การสร้างความสัมพันธ์ท่ีมีกับลูกค้าก็แตกต่างไปด้วย 

บริษัทจึงต้องระมัดระวังในเรื่องนี้

 • การขาดความเข้าใจในลูกค้า แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ บริษัทต่างๆ 

ต้องต่อสู้ที่จะเข้าใจลูกค้าของตน ความต้องการของลูกค้า และใครเป็น

ลูกค้าตัวจริงของบริษัท

 •  การขาดความเข้าใจเก่ียวกับตลาดสินค้า ตลาดมีการเปล่ียนแปลง

และท้าทาย แข่งขันกันตลอด บริษัทหลายแห่งยังคงต้องทำาใจยอมรับ

สภาพตลาดของเขาว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และจะต้องรับมืออย่างไร

 • ความกลัวการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย 

หลายบริษัทต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะกลัว กลัวสิ่งที่ไม่รู้ กลัวการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว กลัวการแข่งขัน กลัวลูกค้า ฯลฯ อย่างไรก็ตาม

หากไม่จัดการเรื่องความกลัวให้ดี ธุรกิจก็จะอยู่กับที่

อุปสรรคที่ต้องเอาชนะ
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ก�รปฏิบัติ
 Alan Trefler เป็นผู้ก่อตั้งและเป็น CEO ของ Pegasystems 

ระหว่างการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้คำาแนะนำาว่า

 • บริษัทที่ไม่สนใจลูกค้า จะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ที่ลูกค้า

ค่อยๆ หายไป

 • เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่หลายบริษัทตกอันดับได้อย่าง

รวดเร็ว ทั้งที่เมื่อก่อนประสบความสำาเร็จ เช่น Nokia และ Blackberry

 • ถ้าเพียงแต่เรียนรู้ที่จะมองธุรกิจของคุณในหลายแง่หลายมุม 

คุณก็จะสามารถจะประสบความสำาเร็จทางธุรกิจในอนาคต

 • ทำาให้ดี เพราะคุณสามารถปรับปรุงการผูกพันกับลูกค้า และ

ยังทำาให้ธุรกิจของคุณไม่ซับซ้อน แถมยังประหยัดเงินได้ในเวลาเดียวกัน

ใช้อย่�งไร
 องค์กรต้องมีความคล่องตัวและตอบสนองกับความต้องการ

ของลูกค้าให้มากขึ้น ถ้ายังต้องการให้ธุรกิจของคุณประสบความสำาเร็จ 

ก็คือต้องปรับโครงสร้างองค์กรเสียใหม่ ส่วนบริษัทอื่นที่ยังคงใช้โครงสร้าง

องค์กรเดิม ถ้ายังเหมาะกับจุดประสงค์ของพวกเขา และหันไปสนใจ

ความท้าทายด้านอื่น เช่น การปรับแนวธุรกิจ ความซับซ้อน ความเข้าใจ 

และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
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 ในการเผชิญหน้าความท้าทายเหล่านี้ ผมได้ถามผู้นำาว่าบริษัท

ทำาอะไรได้บ้าง ที่จะทำาให้คล่องตัวมากขึ้น ตอบสนองกับความต้องการ

ของลูกค้าได้มากขึ้น ได้ให้เคล็ดลับ 5 ประการดังนี้

เคล็ดลับที่จะทำาให้มีความคล่องตัวและตอบสนองมากขึ้น

 • ทำางานและคิดร่วมกัน  Mark Lancaster เป็น CEO ของ 

SDL แนะนำาว่า องค์กรจำาเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ในบริษัท เพื่อจะได้ร่วมกันทำางานให้ดีขึ้น แต่วิธีนี้ก็ไม่ใช่จะแก้ปัญหาได้

ทั้งหมด แต่เป็นการให้โอกาสพนักงานได้แบ่งปันและเปลี่ยนข้อมูล 

ซึ่งเป็นก้าวแรกที่ดีสำาหรับธุรกิจ

 • เข้าใจถึงผลกระทบและแก้ไข  Jim Dicso ประธานของบริษัท 

SundaySky ได้ให้คำาแนะนำาว่า บริษัทจะทำาได้ดี หากคำานึงถึงลูกค้าว่า

เป็นจุดศูนย์กลางของธุรกิจ และผู้นำาจำาเป็นต้องเข้าใจและแก้ไขผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 • ทำาการปรับปรุงให้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ Charlie Peters  

เป็น Senior Executive Vice President ของ Emerson ได้แนะนำาว่า 

บริษัทควรจะเน้นเรื่องการเปลี่ยนที่สม่ำาเสมอและเพิ่มขึ้น  และกล่าวว่า

ประโยชน์ของลูกค้าที่ได้จากการปรับปรุงเพิ่มข้ึนและทำาอย่างสม่ำาเสมอ

ซึ่งยังคงเก็บส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาให้คุณค่ามา

นานแล้ว ดังนั้น การปรับปรุงการบริการลูกค้าอาจจะเกี่ยวกับวิวัฒนาการ

มากกว่าการการเปลี่ยนแปลง
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 • ปรับปรุงการตัดสินใจให้เร็วขึ้น David Lloyd เป็นประธาน

และ CEO ของ Inteliresponse ได้ให้คำาแนะนำาว่า บริษัทควรเน้นที่

การปรับปรุงการตัดสินใจและมีวิธีการในการตัดสินใจอย่างเป็นไปได้ 

เขาสนับสนุนว่าการวิเคราะห์และการตัดสินใจควรจะทำาหลายคร้ัง

ตัดสินใจเรื่องเล็กๆ ที่มีมากในเวลาสั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ไม่มีความเสี่ยงมาก

เกินจำาเป็น

 • ขจัดความกลัวด้วยการสร้างการรู้จักตนเอง Kevin Kelly 

เขียนเรื่อง Do? The Pursuit of Xceptional Executive ได้อ้างถึงบทความ

ใน Harvard Business Review 2007 ซึ่งพบว่าลักษณะเฉพาะที่สำาคัญที่สุด

ของผู้นำาสมัยใหม่ที่ต้องปรับปรุงคือการรู้จักตัวเอง เขาแนะนำาว่าทีมของ

ฝ่ายจัดการอาวุโสจำาเป็นต้องสร้างความรู้ของพวกเขา ในรูปแบบของการ

ยอมรับ การจัดการ และการเอาชนะความกลัวที่อยู่ในห้องประชุมของ

คณะกรรมการ จะทำาให้คณะกรรมการมีความมั่นใจในตัวเองและของ

แต่ละคนด้วย เพื่อนำาไปสู่ความสัมพันธ์ร่วมกันและความท้าทายของการ

เปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอด
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มุมมอง 62 การไม่รับรู้สิ่งเก่าๆ ช่วยเเปลี่ยนแปลง
  ประสบการณ์ลูกค้า

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณกำาลังคิดจะเปลี่ยนแปลงองค์กร
  เพื่อไปสู่รูปแบบการทำางานแบบใหม่ 
  และเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ดีเยี่ยม

 สิ่งต่างๆ รอบตัวเราล้วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่

สำาคัญคือการปรับตัว

 อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว ในการปรับตัวองค์กรต้อง

เลือก โดยเลือกที่จะหยุดทำาบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะทำาสิ่งใหม่ขึ้นมา แต่

บ่อยครั้งที่ทำาไม่ได้ง่ายเพราะต้องมีการท้าทาย การตั้งคำาถาม และเลิก

บรรทัดฐานท่ีเคยมีมา หรือเคยทำามา เพ่ือท่ีจะทำาอย่างน้ี เราต้องไม่คำานึงถึง 

วิธีการแบบเก่าๆ ก่อนท่ีเราจะเรียนรู้และยอมรับส่ิงใหม่ๆ ในการดำาเนินการ

ก�รปฏิบัติก�ร
 มีหนึ่งบริษัทที่ประสบความสำาเร็จจากการเลือกวิธีการเช่นนี้ คือ 

Aviva  ระหว่างการให้สัมภาษณ์  Rob Brown อดีตผู้อำานวยการแผนก 

SystemsThinking  ของ Aviva เขาให้คำาอธิบายเพ่ิมข้ึนในส่ิงท่ีพวกเขาได้ทำา
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 • ปัญหาที่ต้องแก้ คือค้นหาว่าจะทำาให้การบริการลูกค้ามี

ประสิทธิภาพดีขึ้นได้อย่างไร

 • อย่างไรก็ตาม พวกเขาพบว่า ไม่ว่าจะทำาอะไร ทุกอย่างที่เขา

ทำา การบริการดูแย่ลง

 • ดังนั้น พวกเขาพยายามทำาสิ่งที่แตกต่างออกไป ด้วยการเริ่ม

ใช้วิธีการไม่เอาระบบเก่ามาใช้  ในปี 2008 โดยใช้วิธีที่เรียกว่า ”คิดอย่าง

มีระบบ” 

 • พวกเขาใช้วิธี Vanguard ที่ริเริ่มโดย John Seddon ซึ่งพวก

เขาต้องลืมเรื่องวิธีดำาเนินการธุรกิจแบบเดิม และเน้นหนักไปที่เรื่องสำาคัญ

ต่อลูกค้าเท่านั้น และละทิ้งสิ่งที่ไม่มีค่าต่อลูกค้าเสีย

 • เพื่อบรรลุผลสำาเร็จ พวกเขาทำางานร่วมกับพนักงานที่มีหน้าที่

พบปะลูกค้า เพื่อแยกแยะปัญหาและเปลี่ยนในสิ่งที่จำาเป็น และปรับปรุง

การบริการให้ดีขึ้น

 • ดังนั้น พนักงานที่ไม่มีหน้าที่ติดต่อลูกค้าก็ถูกย้ายมาอยู่

ที่ส่วนหน้า เพื่อที่จะเข้ามาช่วยและแก้ไขปัญหาของลูกค้าทันทีที่เกิดขึ้น

 • ในการทำาเช่นนี ้ พวกเขาจึงสามารถลดจำานวนลูกค้าที ่

โทรศัพท์กลับมาซ้ำาแล้วซ้ำาอีก และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าให้ดี

ขึ้น ในขณะเดียวกัน ช่วยลดต้นทุนการจัดการได้นับสิบๆ ล้านปอนด์
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 • Aviva เป็นผู้นำาวิธีการนี้มาใช้กับเรื่องเงินบำานาญของบริษัท  

ในส่วนที่มีการนำาวิธีการนี้มาใช้ ความพึงพอใจของลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด ในระดับ 80-90% และกำาลังใจ/การผูกพัน ของพนักงาน

ที่เคยต่ำากว่า 50% เดี๋ยวนี้ขึ้นเป็น 70%

 • Rob ตั้งข้อสังเกตว่า เท่าที่ผ่านมา Aviva เชื่อว่าการให้ทุก

อย่างแก่ลูกค้าตามที่ต้องการ มีค่าใช้จ่ายสูง  แต่จริงๆ แล้ว พวกเขา

พบในสิ่งที่ตรงกันข้าม กล่าวคือ การให้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพและทำาให้ธุรกิจดีขึ้น

ใช้อย่�งไร
 การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ยากแม้ในขณะที่ทุกอย่างดำาเนินไป

ด้วยดี แต่การเปลี่ยนแปลงที่เราต้องทำาอะไรที่แตกต่างกันออกไป และไม่

รับรู้วิธีการเก่าๆ เป็นเรื่องที่ยากเหลือเกิน อย่างใรก็ตาม การทำาในสิ่งที่

ท้าทายและเอาชนะได้ ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่  

 สำาหรับผู้นำาที่สนใจจะเสาะหาว่าความคิดที่ เป็นระบบมี

ประโยชน์อะไรกับธุรกิจของเขา John Sedden ได้แนะนำาการเริ่มต้นใน

การดำาเนินนี้ ว่า

 เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณได้รับโทรศัพท์ที่เข้ามาเป็นประจำา เช่น โทรเข้าศูนย์

บริการข้อมูลลูกค้า ลองฟังสักสายหนึ่ง
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 • และถามตัวเองว่า สายที่โทรเข้าเป็นแบบนี้หรือไม่

 • ความต้องการในทางบวก ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสอบถามสิ่งที่

เขาต้องการ เช่น ต่ออายุสมาชิก สั่งสินค้าหรือการบริการใหม่  สั่งเพิ่ม 

หรือให้ข้อเสนอแนะ หรือ

 • ความต้องการในทางลบ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าต้องการให้บริษัท

แก้ไขสิ่งทำาผิดพลาดไป เช่น ผลิตภัณฑ์หรือการบริการมีข้อบกพร่อง 

ปัญหาการส่งผลิตภัณฑ์ ใบสั่งซื้อที่ผิด  สัญญาที่ไม่มีใบรับ  เมื่อลูกค้า

โทรมาครั้งแรก ก็ไม่สามารถให้คำาตอบกับลูกค้าได้ ลูกค้าไม่สามารถหา

คำาตอบจากเว็บไซต์ของบริษัท  การทำาเช่นนี้ จะให้ข้อคิดกับคุณเกี่ยวกับ

การบริการว่าเป็นหน้าที่ที่ธุรกิจต้องทำา หรือทำาแล้วดีไหม

 • สิ่งที่คุณควรจะทำาต่อมาคือ พิสูจน์ว่าความต้องการในทางลบ

ที่คุณจำาแนกออกมาเกิดขึ้นเป็นประจำา หรือคาดการณ์ได้หรือไม่

 • หากเกิดขึ ้นเป็นประจำาและคาดการณ์ได้ คุณก็สามารถ

วางแผนและปรับปรุงระบบของคุณ เพื่อขจัด “ความต้องการในทางลบ”

 • การทำาเช่นนี้ จะช่วยให้ตัวแทนการบริการลูกค้าของคุณมี

เวลาไปใส่ใจเรื่องอื่นที่มีคุณค่าต่อลูกค้า
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มุมมอง 63 ใช้พฤติกรรมมากกว่าการวางเป้าหมาย
  เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าของคุณ

ใช้มุมมองนี ้ เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
  และปรับพฤติกรรมใหม่ๆ ที่จะทำาให้ลูกค้า
  เป็นสิ่งสำาคัญที่สุดในทุกสิ่งที่คุณทำา

 การวางเป้าหมาย ถูกใช้เพื่อช่วยธุรกิจ ทีมงานแต่ละคนให้มุ่ง

ไปที่เป้าหมายนั้น ปรับปรุงการทำางานให้ดีขึ้น เพื่อให้ธุรกิจและบทบาท

ต่างๆ ดำาเนินไปได้ด้วยดี 

 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายบางอย่างถ้าไม่กำาหนดให้ดีและไม่

รอบคอบ ก็จะทำาให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดแผกออกไป และมีการต่อต้าน

องค์กร ลูกค้าและประสบการณ์ที่ดี

 ลองพิจารณาตัวอย่างของ Swinton ซึ่งเป็นบริษัทขายประกันถูก 

FCA ของอังกฤษปรับเป็นเงินจำานวน 7.3 ล้านปอนด์ในเดือนกรกฎาคม 

2013 ฐานขายผิดและปฏิบัติต่อลูกค้าไม่ดี FCA ให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่า 

เพราะ Swinton มีกลยุทธ์การขายที่ดุเดือด และเพิ่มประกันเสริมอีกหลาย

อย่าง และกล่าวหา Swinton ว่าไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอและเงื่อนไขที่สำาคัญ

ของนโยบายการประกันของบริษัทต่อลูกค้า 

 ดังนั้น บริษัทจำานวนมากกำาลังเริ่มยอมรับผลกระทบในทางลบ

ท่ีใช้เป้าหมายท่ีมีต่อวัฒนธรรมของธุรกิจ และต่อประสบการณ์ลูกค้าอย่างไร 
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และกำาลังเร่ิมปฏิบัติการที่มุ่งไปที่พฤติกรรมและการวัดความพึงพอใจของ

ลูกค้ามากกว่าเป้าหมายในการขาย

 ตัวอย่างของบริษัทที่ใช้วิธีนี้ในอุตสาหกรรมของตน คือ Lookers 

ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกจำาหน่ายรถที่ใหญ่มากในประเทศอังกฤษที่มีตัวแทน 

120 แห่ง ขายรถใหม่และรถเก่าได้ประมาณ 140,000 คันต่อปี  

ในการสัมภาษณ์กับ The Telegraph ในเดือนสิงหาคม 2015 CEO Andy 

Bruce กล่าวไว้ว่า คนจำานวนมากรู้สึกว่าเหมือนกำาลังเดินเข้าไปในกรง

สิงโตเวลาที่พวกเขาเดินเข้าโชว์รูม

 นั่นคือรูปลักษณ์ที่อุตสาหกรรมสร้างขึ้นมาเอง เพื่อเปลี่ยน

รูปลักษณ์นี้ และพัฒนาวัฒนธรรมที่ถูกต้อง และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยู่  

Lookers จึงได้ยกเลิกการขายรถแบบเก่า ที่ให้เงินเดือนต่ำา บวกค่า

คอมมิชชั่น  Lookers เปลี่ยนแปลงโดยให้เงินเดือนพื้นฐานมากขึ้นบวกกับ

ค่าปฏิบัติการที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า

ก�รปฏิบัติ
 มีตัวอย่างของบริษัทหนึ่งที่เลิกใช้ระบบทำาเป้าหมายเพราะพบว่า

เป็นอุปสรรคต่อการทำาลูกค้ามาเป็นอันดับแรก และการให้ประสบการณ์

ลูกค้าที่ดี

 บริษัทท่ีว่าคือ Principality Building Society เป็นบริษัทของเวลส์
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ตั้งขึ้นในปี 1860 สำานักงานใหญ่อยู่ที่ Cardiff บริษัทนี้เป็นบริษัทการเงินที่

ใหญ่ที่สุดในเวลส์ และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ในอังกฤษ ในการสัมภาษณ์

Damian Thompson ผู้อำานวยการ Distribution ได้อธิบายว่า พวกเขา

เปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมลูกค้าโดยไม่ใช้เป้าหมาย แต่หันมา

ใช้พฤติกรรมแทน

 • จุดหมายของพวกเขาคือ เลิกใช้วัฒนธรรมการประเมินการ

ทำางานของแต่ละคน และมาใช้แบบที่ดูว่าพฤติกรรมแบบไหนที่จะมาช่วย

สนับสนุนลูกค้าได้ และสร้างข้อแตกต่างในองค์กร

 • หัวใจของสิ่งนี้ คือ จะขอข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้อย่างไร 

 • ในองค์กรส่วนใหญ่ มีการขอข้อเสนอแนะโดยสำานักงานใหญ่

เป็นผู้จัดส่งคำาขอ และบ่อยครั้งที่มีช่วงเวลาระหว่างประสบการณ์ลูกค้า 

และเวลาที่ส่งการสำารวจ ยิ่งไปกว่านั้นมีอยู่บ่อยครั้งที่ผลของข้อเสนอแนะ

ใช้เวลานานมากกว่าจะถึงผู้ให้บริการลูกค้าเป็นคนสุดท้าย

 • ดังนั้น Principality จึงให้อำานาจเพื่อนร่วมงานที่ให้บริการ

ลูกค้าสามารถขอข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้ทันทีที่มีประสบการณ์เกิดข้ึน  

และรับคำาแนะนำาใดๆ ที่ลูกค้าเห็นว่าควรมีการปรับปรุง

 • การทำาแบบนี้ทำาให้องค์กรยิ่งมีการเน้นหนักที่ลูกค้ามากขึ้น

 • ยิ่งไปกว่านี้ เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้า ทุกคนในธุรกิจ

ก็ได้เห็นข้อเสนอแนะนั้นผ่านทุกช่องทาง รวมทั้งสาขาต่างๆ ด้วย
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ตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงที่ทำาขึ้นหลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้า

 ลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาในสาขาแห่งหน่ึงพร้อมกับแม่ผู้ชราและได้

ให้ข้อเสนอแนะผ่านทางกระบวนการของบริษัทว่า เก้าอี้ที่อยู่ในสาขาไม่มี

ที่วางแขนหรือที่ี่ให้แม่ใช้จับเวลาลุกขึ้น (แม่ของเธอมีปัญหาเรื่องเข่า) ข้อ

เสนอแนะนี้ถูกส่งไปทั่วองค์กร และสาขาแนะนำาให้วางเก้าอี้ไว้ตัวหนึ่ง 

(มีที่วางแขน) ในห้องสัมภาษณ์ทุกห้องสำาหรับลูกค้ามีอายุที่มีปัญหา

คล้ายกัน คำาแนะนำานี้ได้รับความเห็นชอบและนำามาปฏิบัติในชั่วข้ามคืน

 เมื่อลูกค้าไปที่สาขาของบริษัทตามที่ได้มีการนัดหมาย ซึ่งอาจ

จะใช้เวลานานเป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมง สาขานั้นๆ จะบริการเครื่องดื่ม

เป็นกาแฟหรือชาให้แก่ลูกค้า แต่หลายๆ องค์กรปกติจะเอากาแฟหรือ

ชาจากเครื่องกดมาบริการลูกค้า ซึ่งรสชาติไม่เหมือนทำาเองที่บ้าน ลูกค้า

สังเกตเห็นเรื่องนี้และเขียนไว้ในข้อเสนอแนะของพวกเขาด้วย ดังนั้น 

Principality จึงได้เริ่มทำาชาและกาแฟ “จริงๆ” และยังหาวัตถุดิบจากร้าน

ค้าในบริเวณนั้นๆ มาใช้ด้วย เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ได้รับคำาชมเชย

มาก

 • ปัจจุบัน Principality ได้ขยายโปรแกรมการเปลี่ยนแปลง

ออกไปอีก และเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้กันในบริษัท ทางบริษัทจึงริเริ่ม

จัดการประชุมภายในเพื่อแสดงความคิดเห็นขึ้น ให้เพื่อนร่วมงาน ทุกคน

ได้แบ่งปันข้อคิดในสิ่งที่ได้ทำา และการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาได้ทำามา 

เรื่องที่ได้ผล และไม่ได้ผล
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 • วิธีนี้ทำาให้บริษัทสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมการฉลองและให้

รางวัลแก่ “ฮีโร่” ด้านการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม และ “ฮีโร่” ที่แบ่งปันเรื่อง

ราวดีๆ ภายในธุรกิจ หรือจากธุรกิจอื่นๆ

 • Damian เชื่อว่า คุณสามารถสรุปปัจจัยความสำาเร็จของการ

เปลี่ยนแปลงของบริษัทได้ออกมา 3 อย่าง คือ

 1. การกำากับตนเอง  - กระตุ้นให้คนเรียนรู้ต่อไป อย่างที่เคยทำา

ตอนเป็นเด็ก

 2. การมองจากภายนอกเข้ามา - บริษัทกระตุ้นให้พนักงาน

สังเกตและแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาทำาหรือเห็นภายในสาขาของพวกเขาที่

สามารถช่วยเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ได้ บริษัทยังพยายามกระตุ้นให้

พนักงานแบ่งปันสิ่ งที่พวกเขาได้ เห็นหรือประสบมาจากข้างนอก 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการที่ดี ที่พวกเขาคิดว่าองค์กรสามารถเรียนรู้

และได้ประโยชน์

 3. ความเร็วของการดำาเนินการ - พวกเขาสามารถทำาสิ่งที่ดีให้

มากขึ้น และทำาสิ่งที่ไม่ดีให้น้อยลง ให้เร็วเท่าที่จะเป็นได้ได้อย่างไร 

 • ผลที่พวกเขาได้รับมานั้นดีมาก ยกตัวอย่างเช่น คะแนน NPS 

ดีมากๆ ได้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าถึง 88% และคะแนนการ

ผูกพันพนักงานประมาณ 90% นอกจากนี้ ได้อัตราการตอบรับจากการ

สำารวจลูกค้าที่ประมาณ 50%

 • บริษัทกำาลังปกป้องประโยชน์เพ่ิมเติมอีกโดยการปิดช่อง/loop 

ข้อเสนอแนะกับลูกค้า และบอกลูกค้าว่า “คุณบอกเราเรื่องนี้ และเราได้

ทำาแล้ว”
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 • พวกเขาทำาโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงนี้มาเป็นเวลา 2 ปี 

และ Damian เชื่อว่าจะต้องใช้เวลาอีก 2 ปี ก่อนที่เขาจะรู้สึกสบายใจว่า

องค์กรและเพื่อนร่วมงานของเขามา “ถูกทาง”

 การจะใช้รูปแบบของวัฒนธรรมน้ีสร้างความท้าทายอย่างมาก

ต่อผู้นำา และมีอยู่ 3 สิ่งที่ผู้นำาจะต้องพิจารณา คือ

 1. กำาหนดกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล เพราะมันจะไม่เกิดขึ้นใน

เวลาชั่วข้ามคืน

 2. ถ้าคุณต้องการให้ลูกค้าเป็นหัวใจขององค์กร คุณก็จำาเป็น

ต้องร่วมแรงหาทางทำาออกมา

 3. ทำาให้แต่ละคนและแต่ละทีมเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการทำางาน

ร่วมกันจะมีประโยชน์ต่อลูกค้าได้อย่างไร

ใช้อย่�งไร
 เราได้เห็นแล้วว่า วิธีการประเมินการปฏิบัติการโดยการทำาเป้า

ให้ได้นั้นหากไม่พิจารณาอย่างระมัดระวัง สามารถทำาให้เกิดพฤติกรรม

ที่ผิดได้ และในความเป็นจริงสามารถเป็นอันตรายต่อความสามารถ

ของธุรกิจในการให้บริการและประสบการณ์ลูกค้าที่ดีได้ เวลานี้หลาย

บริษัทตระหนักในเรื่องนี้ และกำาลังจะเลิกใช้วัฒนธรรมการประเมินแบบ

เดิม และหันมาใช้วิธีการที่เน้นเรื่องพฤติกรรมที่สร้างการบริการและ

ประสบการณ์ที่ดีกว่า

 Damian เสนอเคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณ

จากวัฒนธรรมการประเมินแบบเดิมมาใช้วิธีการที่เน้นเรื่องพฤติกรรมดังนี้
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 เคล็ดลับ

 • ใช้ประโยชน์จากคนนอกอุตสาหกรรมของคุณ : ออกไปมอง

หาการปฏิบัติที่ดีที่สุดและวางแผนดูว่าคุณจะเอามาใช้ในธุรกิจของคุณ

ได้อย่างไร แต่ให้ตระหนักว่าคุณอาจจะไม่ต้องไปไกลนักเพื่อหาสิ่งที่

คุณกำาลังมองหาอยู่ เพราะสิ่งนั้นอาจจะมาจากร้านอาหาร take away 

หรือร้านทำาผมที่อยู่ในละแวกเดียวกับคุณก็ได้

 • กล้าหาญ : สิ่งที่คุณพยายามจะทำา อาจจะไม่ใช่บรรทัดฐาน

ในอุตสาหกรรมของคุณ ดังนั้นขอให้แน่ใจว่าคุณมีพลังที่จะเข้าใจได้

ทั้งหมด

 • วางแผนอย่างเหมาะสม : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ได้

เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน ดังนั้น อย่าให้สัญญาในสิ่งที่คุณทำาไม่ได้

 หากคุณทำาสิ่งเหล่านี้ และบริหารแผนการของคุณอย่างฉลาด 

คุณก็จะมีโอกาสดีสำาหรับความสำาเร็จ
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มุมมอง 64 พฤติกรรมความเป็นผู้นำา 
  และ ประสบการณ์ลูกค้า

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยคุณให้เข้าใจว่า พฤติกรรม
  ของคุณเองในฐานะที่เป็นผู้นำา 
  มีผลกระทบอย่างมากต่อทั้งประสบการณ์
  ลูกค้า แรงจูงใจของพนักงาน  
  และสิ่งที่คุณสามารถทำาได้ในเรื่องนี้

 เพื่อนของผมคนหนึ่งส่งบทความที่เขาพบใน LinkedIn มาให้ผม 

บทความน้ันช่ือ “ทำาไมทุกคนควรคิดว่าพวกเขาคือหัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

เงาสะท้อนของธุรกิจที่เน้นลูกค้าเป็นสำาคัญ” เขียนโดย David Thodey 

ซ่ึงในขณะน้ันกำาลังจะพ้นจากตำาแหน่ง CEO & Chief Executive Director 

ของ Telstra ที่เป็นบริษัทมีเดียและเทเลคอมที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย

 ในบทความนั้น David ได้สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าที่ 

Telstra ทำาเกี่ยวกับ “ให้ลูกค้าอยู่ที่ศูนย์กลางของทุกๆ สิ่งที่เราทำา” และ

บทเรียนที่ได้เรียนรู้มาตลอด David ได้ให้บทเรียนแรกๆ ของเขา “ผู้นำา

จำาเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างแท้จริง” และอธิบายต่อว่า

 ผู้นำาต้องถูกเห็นว่ากำาลังคุยกับลูกค้า คุยเกี่ยวกับลูกค้า กำาลัง

ถามคำาถาม ฟังเรื่องของลูกค้า และกำาลังสร้างความแตกต่าง
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การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมาจากการกระทำาที่แท้จริง

 อย่างไรก็ตาม จะมีผู้นำาในบริษัทอยู่กี่คนที่กำาลัง “กระทำาจริงๆ” 

พูดอีกอย่างคือ มีผู้นำากี่คนที่ “ทำาอย่างที่พูด” มีอยู่กี่คนที่คุยกับลูกค้าเป็น

ประจำา  รับฟังปัญหาของลูกค้า ช่วยเหลือลูกค้า ให้บริการลูกค้า และ

สร้างความแตกต่างให้ลูกค้า

 การกระทำาเหล่านี้ให้ประโยชน์ที่ชัดเจน 2 อย่าง

 1. ให้โอกาส CEO และทีมผู้นำาได้ฟัง เรียนรู้ และมีประสบการณ์

โดยตรงกับสิ่งที่ลูกค้าและพนักงานฝ่าฟันมาในแต่ละวัน

 2. เป็นการเปลี่ยนคำาพูดให้เป็นการกระทำาที่แท้จริง และแสดง

ให้ลูกค้าเห็นว่าบริษัทห่วงใยลูกค้าจริงและให้ความสำาคัญกับลูกค้า

ในทุกๆ เรื ่องที ่บริษัททำา และเป็นแรงดลใจและกระตุ ้นพนักงาน

ให้ทำาแบบเดียวกัน

ก�รปฏิบัติ
 อีกตัวอย่างที่ดีมาจาก Craig Newmark ผู้ก่อตั้ง Craigslist

ปกติ Craig จะแนะนำาตัวเองว่าเป็นตัวแทนบริการลูกค้าของบริษัท  

เขามีการติดต่อกับลูกค้าอยู่เป็นประจำา คอยฟังลูกค้า และเมื่อลูกค้า

ร้องเรียนเรื่องใดๆ เขาก็พร้อมจะแก้ไขปัญหา การกระทำาของเขาสะท้อน

ถึงความปรารถนาจะสร้างธุรกิจท่ีมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง แต่เป็นการปฏิบัติ

ที่ไม่ธรรมดา
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 ยกตัวอย่างครั้งสุดท้ายที่คุณได้เห็นสิ่งต่อไปนี้คือเมื่อไหร่

 • ผู้นำาของบริษัทก๊าซและน้ำามันใช้เวลาอยู่ที่สถานีเติมน้ำามัน

หนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้นคอยให้บริการ หรือแค่คุยกับลูกค้า

 • ผู้นำาของบริษัทรถไฟกำาลังตรวจตั๋วอยู่บนรถไฟ หรือที่สถานี

 • สมาชิกในทีมของผู้นำาที่บริษัทซอฟต์แวร์ติดตามผู้แทนการ

ขายคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมการขายที่จัดขึ้นเป็นประจำา หรือ 

 • CEO ของธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อยรับเงินฝากจากลูกค้า 

คุยกับลูกค้า ช่วยเหลือลูกค้าในธนาคาร

 ทำาไมเรื่องเหล่านี้ถึงไม่เกิดเป็นประจำา มันเกี่ยวกับ “ระยะห่าง” 

ระหว่าง CEO ฝ่ายจัดการระดับอาวุโส และพนักงานที่มีหน้าที่พบปะกับ

ลูกค้าหรือ หรือเป็นเรื่องของวัฒนธรรม หรือเราจัดวิธีการทำางานของเรา

และองค์กรอย่างไร หรือเป็นเร่ืองของแนวคิด “การจัดการเวลาท่ีสุดของฉัน”

 ใช้เวลาสมควรกับการติดต่อและช่วยเหลือลูกค้า ขอให้อยู่ข้างบน 

หรือใกล้ๆ กับรายการของเจ้านาย
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ใช้อย่�งไร
 ไม่พออีกต่อไปที่จะเล่าเรื่องดีๆ เกี่ยวประสบการณ์ลูกค้า ดัง

คำากล่าวเดิมที่ว่า “การกระทำาสำาคัญกว่าคำาพูด” เพราะฉะนั้น ผู้นำาต้อง

เข้าใจว่าถ้าพวกเขาต้องการจะปรับเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้า ก็ต้องลด 

“ระยะห่าง” ระหว่างพวกเขาและพนักงานท่ีมีหน้าท่ีพบปะลูกค้าและลูกค้า

ของพวกเขา

 • ครั้งสุดท้ายที่ฉันไปอยู่ on the tools delivering work for my 

customers หรือคอยอยู่ข้างๆ พนักงานกำาลังบริการลูกค้า คือเม่ือไหร่

 • ฉันรู้หรือไม่ว่าพนักงานที่มีหน้าที่พบปะกับลูกค้าทำางานอะไร

บ้าง ไม่ใช่เรื่องของสติปัญญา แต่เกี่ยวกับสัญชาตญาณ

 • ฉันได้สังเกตลูกค้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ได้คุยกับลูกค้า

โดยตรงเมื่อไหร่ ไม่ใช่ในสถานการณ์ที่วางแผนหรือจัดเตรียมไว้ก่อน

 • ครั้งสุดท้ายที่ฉันประสบกับประสบการณ์ลูกค้าคือเมื่อไหร่ 

และฉันได้เห็นจริงๆ อย่างที่ลูกค้าเห็น และใช้เงินของฉันเองเมื่อไหร่

ตอบคำาถามเหล่านี้ จะให้ข้อคิดที่ดีเกี่ยวกับ “ระยะห่าง” ที่อยู่ระหว่าง

ตำาแหน่งของคุณและบทบาทของคุณ และสิ่งที่คุณต้องทำาต่อไป
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มุมมอง 65 ความอ่อนน้อมถ่อมตน และ ประโยชน์
  ของ การยอมรับว่าคุณได้ทำาผิด

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าในฐานะผู้นำา
  คุณไม่จำาเป็นต้องทำาถูกเสมอไป 
  และยอมรับเมื่อคุณทำาผิด และแก้ให้ถูก

 ทุกอย่างกำาลังเปลี่ยน...ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมและความคาด

หวังของลูกค้า การแข่งขัน เทคโนโลยี การจัดการธุรกิจของเรา ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม แล้วเรื่องความเป็นผู้นำาล่ะ จำาเป็นต้องเปลี่ยนไปตามความ

ต้องการใหม่ๆ เหล่านี้หรือไม่

 Ted Coine และ Mark Babbitt  สองผู้เขียนหนังสือเรื่อง 

A world Gone Social ในปี 2014 เห็นว่าจำาเป็น และในระหว่างที่

ให้สัมภาษณ์ได้แนะนำาว่า ผู้นำาจำาเป็นต้องเปิดให้มากขึ้น ว่องไวและ

รับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นให้มากข้ึน ไม่ใช่แต่กับผู้ลงทุนของพวกเขา

เท่านั้น

 สิ่งนี้ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และผู้นำาต้องเร่งแก้ไขและ

ยอมรับเวลาเกิดปัญหา หรือเมื่อมีข้อผิดพลาด และบอกว่าจะรีบจัดการ

แก้ไขส่ิงน้ันๆ

 เห็นได้ชัดว่า คนจะโต้ตอบอย่างไรนั้นขึ ้นอยู่กับขนาดและ

ลักษณะของปัญหา
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 แต่สมมติว่าปัญหาไม่ได้สร้างความร้ายแรงมาก ลูกค้ายอมรับ

ว่าผู้นำาเป็นมนุษย์ และเคารพความจริงที่ผู้นำายอมรับปัญหา รับผิดชอบ 

และจะแก้ไขปัญหานั้น  

 ผู้นำาและบริษัทหลายรายได้พบว่าการทำาเช่นนั้นทำาให้พวกเขา

สามารถสร้างความไว้ใจ ความเคารพ และคุณค่าได้มากขึ้นจากลูกค้า

ของพวกเขา

ก�รปฏิบัติ
 ตัวอย่างที่ดีมาจาก Ryanair  และ CEO ชื่อ Michael O’Leary 

ในการให้สัมภาษณ์กับ Daily Mail ในเดือนตุลาคม 2014 Michael 

O’Leary ยอมรับว่า “เราควรจะดีต่อลูกค้ามากกว่านี้ และให้เร็วกว่าที่เรา

ทำามา”

 คำาพูดนี้มาจากชายคนหนึ่ง ซึ่งในอดีตเป็นที่รู้จักว่าเขาเรียก

ลูกค้าว่า “ไอ้โง่” และพูดเป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งในที่สาธารณะว่า “ควรจะ

เรียกเก็บเงินจากลูกค้าเวลาเข้าห้องน้ำา”  ในขณะที่พวกเขากำาลังพยายาม

อย่างไม่ลดละที่จะไม่แนะนำาให้ใช้กลยุทธ์ต้นทุนของผู้นำา

 ผมได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กับเขา ในระหว่างการ

ให้สัมภาษณ์เขาบอกผมว่า

 • ทั้งๆ ที่การให้ตั๋วราคาถูกได้ผลดีอย่างมาก ลูกค้าบางรายก็

ยังไม่ชอบสิ่งที่ Ryanair กำาลังทำาอยู่ เช่น ที่นั่งฟรี หรือเรียกเก็บค่าบริการ

สำาหรับที่วางกระเป๋าเพิ่ม
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 ดังนั้น บริษัทจึงเปลี่ยนเรื่องนั้น และใช้มาตรการอื่นๆ ที่ได้

เปลี่ยน/เลิกสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบ

 • พวกเขาตัดสินใจจะฟังลูกค้าและเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่มี

ผลกระทบต่อฐานราคา

 • ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดที่เขาได้

เรียนรู้ในเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าเขาจะพูด “เป็นเรื่องยากสำาหรับ

คนไอริชคนหนึ่งที่จะแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน เราเชื่อกันว่า เราวิเศษ

กว่าคนอื่น (เดินบนน้ำาได้)”

 การรับฟังลูกค้าเป็น “ประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นและ

บรรลุผลสำาเร็จ สำาหรับ Ryanair ในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา” และพวก

เขากำาลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำามาสะท้อนอยู่ในผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ด้วย

 สุภาพต่อลูกค้าให้มากเท่าที่คุณทำาได้ แต่ยึดมั่นในรูปแบบธุรกิจ

ของคุณ Ryanair รู้ว่า การบริการและการปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า

ของพวกเขาดี เพียงแค่ถ้าเรื่องนี้ไม่คุกคามตำาแหน่งผู้นำา การลงทุนใน

เร่ืองการทำาตัวให้สุภาพมากข้ึนต่อลูกค้าควรจะถูกเพิ่มเข้าไปในกลยุทธ์

ของคุณ แต่ไม่ควรมีอิทธิพลเหนือกลยุทธ์ หรือใช้แทนกลยุทธ์

 ในขณะที่เขาพูด และยอมรับความผิดพลาดของพวกเขาอย่าง

เปิดเผย และทำาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามมาก็คือ 

ในเดือนมีนาคม 2015 Ryanair ประกาศว่า



316 68 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

 • สายการบินมีผู้โดยสารจำานวน 6.7 ล้านคน ในเดือนมีนาคม 

2015 มากขึ้นกว่าเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้าที่มี 5.2 ล้านคน คือเพิ่มขึ้น 

28%

 • อัตราส่วนการบรรทุกของพวกเขา (เป็นมาตรการวัดของ

อุตสาหกรรมการบินว่าเครื่องบินบรรทุกได้เต็มที่เท่าไหร่) ก็ขึ้นจากใน

เวลาเดียวกัน จาก 80% เป็น 90%

 • ในระยะเวลาเดียวกัน ราคาหุ้นของ Ryanair โตขึ้นกว่า 43% 

เพราะกำาไรและจำานวนผู้โดยสารโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ใช้อย่�งไร
 สิ่งที่ชัดเจนคือ เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสามารถ

ของ Michael O’Leary ที่ยอมรับว่าเขาทำาผิดพลาด เป็นแรงขับเคลื่อน

สำาคัญ เบ้ืองหลังการปรับปรุงการบริการลูกค้าของ Ryanair แต่ก็มีบทเรียน

หลายบทสำาหรับผู้นำาที่เผชิญหน้ากับความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน

 รายงานฉบับหนึ ่งในปี 2015 ของ Said Business School, 

University of Oxford. และ Heidrick & Struggles ได้จับสถานการณ์ได้

ดี เมื่อกล่าวว่า

 บางครั้ง คุณต้องมีความกล้าที่จะพูดว่า “ฉันรู้ว่านี่เป็นทิศทางที่

ถูกต้อง” มีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะพูดเมื่อคุณทำาผิด และรับมือกับมัน 

เป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณมีความกล้าหาญที่จะทำาในสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้อง ทั้งๆ 

ที่คุณอาจจะได้รับผลเสียจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมา
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มุมมอง 66 เมื่อการวัดผลเป็นเป้าหมาย 
  ก็ไม่ใช่การวัดที่ดีอีกต่อไป

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยคุณให้เข้าใจว่าการเปลี่ยน
  มาตรการวัดการปฏิบัติการไปที่เป้าหมาย
  ไม่ใช่เรื่องฉลาดเสมอไป และไม่รับประกัน
  ว่าจะสร้างผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการ

 Goodhart’s Law กล่าวไว้ว่า เมื่อการวัดกลายมาเป็นเป้าหมาย 

ก็ไม่ใช่การวัดที่ดีอีกต่อไป

 ตั้งชื่อตาม Charles Goodhart อดีตสมาชิกในคณะกรรมการ

นโยบายการเงินของ Bank of England และเป็นศาสตราจารย์ที่ London 

School of Economics รายงานฉบับนี้อยู่ในรายงานนโยบายการเงินในปี 

1975 จุดประสงค์ครั้งแรกเพื่อใช้ในนโยบายด้านการเงินเท่านั้น  และ

ในปัจจุบันนำามาใช้ในหลายด้าน โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายและการวัด

การปฏิบัติการในองค์กร

 ตัวอย่างเช่น มาดูกรณีของ Sears และ Roebuck and the 

Company ในช่วงปี 1990 ตามที่ได้มีการพูดถึงในบทความปี 2011 ของ 

Harvard Business Review บทความชื่อ Ethical Breakdowns องค์กร

ต้องการเพิ่มความเร็วของการซ่อมบำารุง และฝ่ายจัดการจึงตั้งเป้ามูลค่า

การซ่อมบำารุงไว้ที่ 147 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง 
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 แต่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงคือ ฝ่ายช่างบำารุงกลับคิดค่าบริการสูงกว่า

ปกติกับลูกค้า เพื่อจะได้ทำางานได้ตามเป้าที่ฝ่ายจัดการวางไว้ ในขณะที่

ฝ่ายจัดการต้องการเพ่ิมความเร็วของการซ่อมบำารุงเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจกันได้  

 เราจะเห็นได้ว่าจากการให้ความหมายของการวัดการปฏิบัติ

งานมาที่ทำาให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ จบลงด้วยการสนับสนุนพฤติกรรมที่ผิด

ของช่างซ่อม และผลลัพธ์ที่ออกมาก็ผิดพลาดด้วย

ก�รปฏิบัติ
 ตัวอย่าง

 • คุณจำาได้ไหม เมื่อคุณโทรศัพท์เข้าศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

เพื่อขอความช่วยเหลือ ระหว่างที่โทรศัพท์นั ้น คุณรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่

ต้องการเร่งให้จบเรื่องไวๆ ทั้งยังต้องการสรุปเรื่องให้เสร็จๆ ในขณะที่คุณ

ยังพูดอยู่ ถ้าคุณมีปัญหาอย่างนี้ ก็เป็นไปได้ที่องค์กรที่คุณโทรศัพท์เข้าไป

นั้น ใช้มาตรการวัดแบบ ”เวลาที่ใช้โทรศัพท์” เป็นเป้าหมายการตรวจ

สอบเวลาที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการตอบคำาถามลูกค้าทางโทรศัพท์น้ันสามารถ

นำามาใช้ประเมินว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานเพียงใดในการแก้ปัญหาและ

ปฏิบัติการได้ดีเพียงใด อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์กรรับเอาวิธีการนี้มาใช้ 

โดยเฉพาะถ้าเป็น “เป้าหมายท่ียืดหยุ่น” ก็สามารถสร้างผลกระทบในทางลบ

ต่อการบริการและความพึงพอใจ เพราะเป็นการเน้นที่เจ้าหน้าที่ให้จบ

การสนทนาในเวลาที่กำ าหนดมากกว่าจะเป็นการให้บ ริการและ

ประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า
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 • อีกตัวอย่างที่ตรงข้ามกับข้างต้น คือ Zappos เป็นผู้ให้บริการ

ทางอินเทอร์เน็ต และมีความเชี่ยวชาญด้านบริการลูกค้า Zappos ติดตาม

เวลาที่ใช้โทรศัพท์ แต่ไม่ใช้เป็นตัวกำาหนดเป้าหมาย เพราะชอบที่จะเน้น

การกระตุ้นทีมที่รับผิดชอบเรื่องความจงรักภักดีของลูกค้ามากกว่า บริษัท

เน้นให้ทำาสิ่งที่ถูกต้องต่อลูกค้า 

 เพราะฉะนั้นบริษัทจะคาดหวังจากทีมให้เวลา 80% ช่วยเหลือ

ลูกค้า     แต่สำาคัญที่สุดคือบริษัทไม่สนใจว่าจะมีลูกค้าจำานวนเท่าไหร่ที่ทีม

ได้ตอบโทรศัพท์ อาจจะเป็น 1 ราย หรือ 10 ราย หรือ 100 รายก็ได้ สิ่งที่

บริษัทเชื่อคือ ถ้าพวกเขาเน้นเรื่องการช่วยเหลือลูกค้าก็จะทำาให้ลูกค้ากลับ

มาใช้บริการอีก และทำาให้บริษัทประสบความสำาเร็จมากขึ้น 

 Zappos ตั้งขึ้นมาเมื่อปี 1999 ในครั้งแรกเป็นธุรกิจขายรองเท้า 

และเติบโตอย่างรวดเร็วในอีก 10 ปีต่อมา และในปี 2008 บริษัทสร้าง

กำาไร และมีรายได้สุทธิต่อปีจากการขายถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ ยิ่งไปกว่า

นั้น 60% ของผู้ซื้อก็เป็นลูกค้าเดิม และประมาณ 43% มาเป็นลูกค้าเพราะ

มีการแนะนำาปากต่อปาก และในปี 2009 Amazon ได้ซื้อบริษัทนี้ในราคา 

12,000 ล้านดอลลาร์ แต่ยังคงดำาเนินกิจการต่างหาก (www.zappos.

com) Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง และเป็น CEO ของ Amazon กล่าวไว้ว่า 

“เราเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่บริษัททั้งสองจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

และร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์ลูกค้าให้ดีขึ้น”
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ใช้อย่�งไร
 ดูจากผลกระทบและมุมมองของกฎ Goodhart และตัวอย่าง

จากข้างต้น จะเห็นบางเรื่องที่ผู้นำาจะต้องถามตัวเองเมื่อจะต้องคิดถึงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการตั้งเป้าหมาย

 • อะไรคือจุดประสงค์ของการทำาธุรกิจท่ีฉันพยายามจะทำาให้ได้

 • ฉันใช้อะไรเป็นเครื่องวัดการให้บริการและประสบการณ์

 • อะไรเป็นสิ่งสำาคัญในธุรกิจของฉันในการให้บริการและ

ประสบการณ์

 • ความพึงพอใจของลูกค้าใช่หรือไม่

 • ความพยายามที่ลูกค้าใช้ไปกับธุรกิจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่

ต้องการ

 • ความยากง่ายในการทำาธุรกิจ

 • ความโน้มเอียงของลูกค้าที่จะแนะนำาธุรกิจของคุณให้กับผู้อื่น

ที่เขารู้จัก

 • การแก้ไขปัญหาของลูกค้าในครั้งแรกและครั้งต่อๆ ไป

 • เวลาที่ใช้ในการตอบคำาถามของลูกค้า

 • เวลาหรือจำานวนการติดต่อที่ใช้ในการตอบคำาถาม

 • เหตุผลที่ลูกค้าโทรเข้ามา

 • อัตราการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 • ความพึงพอใจและการผูกพันของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 



32168 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

 • มาตรการประเมินการปฏิบัติการและเป้าหมายที่ตั้งไว้ของฉัน

อยู่ในระดับเดียวกับที่กล่าวข้างบนนี้หรือไม่

 • มาตรการเหล่านี้ขับเคลื่อนพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่

 • อะไรคือผลที่ตามมาต่อเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้ในส่วนของ

ประสบการณ์ลูกค้า

 มาตรการวัดผล การตั้งเป้าหมายแตกต่างไปตามประเภทของ

อุตสาหกรรมและธุรกิจ แต่สิ่งสำาคัญคือ การเลือกมาตรการและเป้าหมาย

ที่อยู่ในแนวเดียวกับธุรกิจและลูกค้าของคุณ
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มุมมอง 67 สิ่งที่คุณทำาวันนี้ ทำาให้ชีวิตของทีมคุณ
  ง่ายขึ้นหรือไม่

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อทบทวนและจำาแนกแยกแยะอย่างต่อเนื่อง
  เรื่องที่คุณจะสามารถช่วยทีมของคุณ
  ปรับปรุงการปฏิบัติการของพวกเขา 
  โดยเน้นที่ทีมและทำาให้งานของพวกเขาง่ายขึ้น

 ตัวคุณ ฝ่ายจัดการของคุณ วัฒนธรรมของคุณ หรือความต้องการ

ด้านบริหารหรือขององค์กร ช่วยหรือขัดขวางการทำางานของพนักงานหรือ

ไม่?

 ถ้าคุณถามผู้นำาและผู้จัดการส่วนใหญ่ว่าพวกเขาหรือองค์กรได้

ช่วยหรือขัดขวางการทำางานของพนักงานหรือไม่  คำาตอบจากพวกนี้จะออก

มาเสมอว่า “เราช่วย”

 อย่างไรก็ตาม แค่เพราะคนพวกนี้พูดอย่างนี้ ก็ไม่ได้หมายความ

ว่าจะเป็นจริง การวิจัยสิ่งที่พนักงานใช้เวลาทำาอะไรที่ทำางานให้ภาพที่แตก

ต่าง ตัวอย่างเช่น การสำารวจโดย AtTask ในปี 2014 พบว่าพนักงานใน

บริษัทอเมริกาใหญ่ๆ ใช้เวลาเพียง 45% ทำางานที่ถูกจ้างมาให้ทำา เช่น 

ความรับผิดชอบหลักที่อยู่ในลักษณะงาน อีก 55% ของเวลา ใช้ไปกับการ

ส่งคำาตอบและการคัดเลือกอีเมล์ เข้าร่วมประชุมที่มีประโยชน์และไม่มี

ประโยชน์ งานธุรการและงานที่แทรกเข้ามา
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 ผลลัพธ์นี ้เป็นเรื ่องปกติ อย่างไรก็ตาม สิ่งที ่พวกเขาทำานั้น 

ทำาให้เกิดการตั้งคำาถามว่าเป็นการขัดขวางการเพิ่มผลผลิตและการปฏิบัติ

ของพนักงานรวมทั้งธุรกิจของคุณหรือไม่ 

 ดังนั้น ผู้นำาและผู้จัดการจะต้องพิจารณาเป็นอย่างดีว่าจะ

สามารถทำาอะไรหรือไม่ทำาอะไรบ้าง เพื่อว่าพวกเขาจะได้ทำาให้ชีวิตในทีม

ง่ายขึ้น

ก�รปฏิบัติ
 Peter A. Hunter เป็นผู้นำาด้านพนักงานสัมพันธ์ และเป็น

ผู้เขียนเรื่อง The Problem With Management – amd How to Solve It

ในการให้สัมภาษณ์ เขาได้เล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวกับการช่วยให้พนักงาน

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีขึ้น

 • ประสบการณ์ส่วนมากและเรื่องราวต่างๆ ของ Peter มา

จากการทำางานกับกองทัพเรือ โดยเฉพาะกับทีมของ Polaris และ Trident 

submarine missile crews

 • เขายังจำาได้ว่าเมื่อเขารับตำาแหน่งหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ที่มี

ประสบการณ์มากกลุ่มหนึ่ง เขารู้ในทันทีว่าเขาไม่มีทางจะบอกให้กลุ่มทำา

อะไร เพราะว่ากลุ่มนี้รู้มากกว่าเขา ในทางตรงกันข้ามเขาตระหนักว่าวิธี

ที ่ดีที ่สุด คือ หาว่ากลุ่มนี้ต้องการการสนับสนุนอะไรบ้างเพื่อทำางาน

ให้เสร็จ ก็สนองให้ทุกอย่าง
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 • เขาตระหนักว่า การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทีมของเขารับผิดชอบ

เอง พวกเขาก็มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาทำา

 • Peter แนะนำาว่าปัญหากับการจัดการคือ แทนที่จะเรียกว่า 

“การจัดการ” ให้เรียกว่า “การอำานวยความสะดวก” แทน แล้วเราก็จะได้

ข้อคิดที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงว่า การจัดการเกี่ยวข้องกับอะไร

 • ผู้จัดการจำานวนมากบอกให้คนอื่นทำาอย่างโน้นอย่างนี้ เพราะ

พวกเขากลัวผู้ที่มีความคิดริเริ่ม

 • อย่างไรก็ตาม คนต้องการทำางานและทำาให้ดี ต้องการมี

ความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำา ต้องการใช้การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์

และการจินตนาการทำางานอย่างที่เขาภาคภูมิใจ

 วัฒนธรรมที่เราต้องการสร้างมีอยู่แล้ว เราแค่ต้องปล่อยให้มัน

เกิดขึ้นเท่านั้น

ใช้อย่�งไร
 มีอยู่บ่อยครั้งเกินไปที่ผู้จัดการและผู้นำา และหน่วยงานของ

องค์กรต่างๆ เข้ามาขวางการทำางานของคนที่ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ

เต็มที่ ดังนั้น ถ้าผู้จัดการและผู้นำาต้องการสิ่งเหล่านี้ ทั้งการเพิ่มผลผลิต

และการผูกพันมากข้ึนจากทีมของตนเอง ก็อย่าเข้าไปวุ่นวาย ในทางกลับกัน 

ทำาให้คนทำางานสามารถให้บริการที่ดีและประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม จึงควร

ถามพนักงานดังนี้

 • เราควรจะทำาอะไรให้มากไปกว่านี้ได้ไหม

 • เราควรจะทำาอะไรให้น้อยไปว่านี้ได้ไหม
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 • เราเข้าไปวุ่นวายในการทำางานของพวกคุณหรือไม่

หลังจากนั้น ผู้จัดการและผู้นำาก็ควรถามตัวเองอยู่เป็นประจำาว่า

 วันนี้เราได้ทำาอะไรบ้างที่ทำาให้ชีวิตของทีมง่ายขึ้น คำาตอบ

สำาหรับคำาถามน้ีจะให้ข้อคิดที่จะช่วยคุณเน้นหนักและเร่ิมทำาให้สภาพ

แวดล้อมของคุณและองค์กรดีขึ้น
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มุมมอง 68 อย่าไปเชื่อการโฆษณา

ใช้มุมมองนี ้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าไม่มีเทคโนโลยี
  ที่วิเศษมาช่วยคุณแก้ไขปัญหา 
  ถ้าจะให้ดีคุณควรสนใจในเรื่องปัจจุบัน 
  และอะไรที่สำาคัญในตอนนี้

 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสลับซับซ้อนมากข้ึนเน่ืองจากมีการ

แข่งขันสูง ผู้แข่งขันหน้าใหม่และมีความคิดใหม่ พฤติกรรมลูกค้าที่

เปลี่ยนแปลง และความคาดหวัง และการเติบโตของช่องทางการติดต่อ

ที่บริษัทสามารถใช้สื่อสารกับลูกค้า

 เร่ืองน้ีทำาให้ยุ่งยากมากข้ึนโดยความก้าวหน้าที่มีอย่างรวดเร็ว

และเทคโนโลยีของสิ่งต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่มากมาย (Big Data)

 • อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงระหว่างกันผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต  The Internet of Things (IoT)

 • ปัญญาประดิษฐ์ (virtual intelligence)

 • รูปแบบการใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนขึ้นมา โดยจะเป็นการ 

“พยากรณ์” หรือ “ทำานาย” สิ่งที่กำาลังเกิดขึ้น (predictive analytics)

 • เสียงของลูกค้า

 • เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบที่ผลักดันให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกของการ

เข้าร่วมอยู่ ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มีอยู่จริงที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ 

(virtul reality)  
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 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พกพาหรือสวมใส่ไว้ในร่างกายอย่าง

สม่ำาเสมอตลอดเวลาหรือเป็นระยะเวลานาน (Wearable Technology)

 • การเรียนรู้ของเครื่อง (คอมพิวเตอร์)

 • ระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์ (speech to speech learning) ฯลฯ

 ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดได้เสนอหัวข้อโปรแกรมต่างๆ 

(applications) สำาหรับใช้ในการบริการลูกค้าและประสบการณ์ลูกค้า

 อย่างไรก็ตาม ในธุรกิจเทคโนโลยี ผู้นำาธุรกิจจะต้องตระหนัก

และจำาไว้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล้วนรายล้อมไปด้วยคำามั่นสัญญา 

และพูดจาเกินจริง

 ใช่ เทคโนโลยีสามารถทำาสิ่งมหัศจรรย์ได้ แต่เราต้องระมัดระวัง

อย่าไปสนใจว่ามันจะเกิดอะไรข้ึนได้บ้าง และไม่สนใจส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้  

ท่ามกลางการโฆษณาชวนเช่ือ เราจำาเป็นต้องระมัดระวังว่าในความพยายาม

ของเราท่ีจะปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า เราจะไม่มองข้ามเร่ืองประสบการณ์

ลูกค้า     ถ้าเราทำาเช่นน้ันเราก็จะเส่ียงต่อความล้มเหลวท่ีจะทำาตามความคาดหวัง

ของเราและของลูกค้า

ก�รปฏิบัติ
 ผู้นำาที่มีประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ปรากฏออกมาจาก Gartner 

บริษัทที่ปรึกษาและทำาวิจัยข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา 

20 ปี ที่ผ่านมา บริษัทได้ผลิต Hype Cycles 
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ซึ่งให้มุมมองของเทคโนโลยีใหม่ๆ เป ็น 5 ระยะของการพัฒนา 

(Innovation Trigger – ช่วงการเริ่มต้นในการพัฒนาเทคโนโลยี, Peak 

of Inflated Expectation – ช่วงที่เทคโนโลยีได้รับการคาดหวังสูงสุด, 

Trough of Disillusionment – ช่วงที่ต้องเผชิญความยากลำาบาก, Slope 

of Enlightment – ช่วงที่เทคโนโลยีจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความ

ยอมรับ และ Plateau of Technology – ช่วงการเพิ่มผลิตภาพ)

 อย่างไรก็ตาม โดยผ่านการวิจัยและการตรวจสอบเทคโนโลยี

สำาหรับโปรแกรมธุรกิจ และได้พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยียังใช้

เวลากว่าทศวรรษ บางครั้งอาจถึง 30 ปี หรือมากกว่านั้น – ที่จะพัฒนา 

Hype Cycle จากตัวต้นฉบับ ไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลัก 

 นี่ไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีไม่สามารถเคลื่อนจาก 

emergence  ถึง Hype ถึง adoption เร็วขึ้น แต่ธุรกิจจะต้องมอง

เทคโนโลยีด้วยความระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น Gartner พบว่า

 • Cloud computing ถูกพบว่าเป็นเทคโนโลยีที่ต้องเฝ้ามองใน

ปี 2009 แต่ขณะนี้บริษัทกำาลังเริ่มตระหนักถึงประโยชน์ potential และ

เคลื่อนที่ไปข้างหน้า กลายเป็นเทคโนโลยีหลัก

 • Wearable computers/technology เป็นเทคโนโลยีที่สร้าง

ขึ้นในปี 1997 แต่ยังไม่สำาเร็จในการขับเคลื่อนและการนำามาใช้

 • ธุรกิจและเทคโนโลยีรู้และได้พูดถึงเรื่องประโยชน์และการใช้

โปรแกรมในการพูดสรรเสริญ ตั้งแต่ 1995 แต่จนกระทั่งปี 2013 Gartner 

ยอมรับว่า การพูดสรรเสริญได้รับการยอมรับอย่างมากและมีประสิทธิภาพ
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 • ท้ายสุด มีการพูดถึง virtual reality มาเป็นปีๆ แต่ยังไม่

ประสบความสำาเร็จ และมาชะงักติดอยู่ที่ภาวะ Trough of Disillusionment

ใช้อย่�งไร
 บริษัทควรจะพิจารณาอยู่เสมอว่าเทคโนโลยีสามารถจะช่วย

พวกเขาให้ดึงดูด สร้างการผูกพัน บริการ และเก็บรักษาลูกค้าในตอนนี้

ได้อย่างไร และจะช่วยพวกเขาให้ทำางานได้ดีขึ้นในอนาคตได้อย่างไร  

อย่างไรก็ตาม พวกเราควรจะตระหนักว่าเทคโนโลยีอาจจะไม่ใช่ของวิเศษ

ตามที่กระแส hype คุยไว้

 การที่ติดอยู่กับความคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ และจะมีความ

เสี่ยงอะไรที่จะหันเหความสนใจของคุณจากบางสิ่งบางอย่างที่จะให้

คุณค่ากับธุรกิจของคุณและมีคุณค่าแก่ลูกค้าในตอนนี้ 

 ดังนั้น ท่ามกลางเทคโนโลยีที ่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ 

ผู้นำาต้องฉลาดที่จะ

 • อยู่กับปัจจุบัน แต่เฝ้ามองอนาคตไว้ด้วย

 • มุ่งความสนใจไปที่ทุกระบบของธุรกิจ

 • ทำาทุกอย่างให้ง่ายๆ

 • เตรียมป้องกันปัญหาล่วงหน้า

 • ให้ตระหนักว่าการทำาอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องสำาคัญมาก

 • สนใจในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นเรื่องสำาคัญ



330 68 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

 • ให้สิ่งที่ลูกค้าต้องการและให้คุณค่า

 • ทำาทุกอย่างให้ง่ายสำาหรับลูกค้าและพนักงานของคุณ

 • ตระหนักว่าทุกคนมีความสำาคัญ

 • เพิ่มสิ่งพิเศษเล็กๆ น้อยๆ เป็นระยะๆ

 • ใช้เทคโนโลยีในจุดที่คุณคิดว่ามันจะช่วยคุณได้

แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุด อย่าเชื่อคำาโฆษณาเกินจริง



33168 ไอเดีย...ว้�ว สร้�ง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด

คำ�ส่งท้�ย
 ผมหวังว่าคุณคงจะชอบมุมมองเหล่านี้ และสามารถนำาบาง

มุมมองไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ถึงไม่สมบูรณ์ แต่มุมมองเหล่านี้จะพัฒนา

ไปเรื่อยๆ

 อย่างไรก็ตาม ผมอยากจะอุทิศคำาส่งท้ายน้ีให้แก่ความฝันของผม 

 เป็นเรื่องแซวๆ กัน แต่ก็จริงจัง  แต่ผมมีความฝันว่าถ้าธุรกิจใน

โลกนี้มีการปรับปรุงการบริการลูกค้า และประสบการณ์ลูกค้าดีขึ ้น

อีกนิดหนึ่ง ก็อาจจะทำาให้โลกนี้ดีขึ้นมาบ้าง ลูกค้าอาจจะได้รับการบริการ

ท่ีดีข้ึน และประสบการณ์ลูกค้าท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะทำาให้พวกเขามีความสุขมากข้ึน 

และเพราะว่าพวกเขามีความสุขมากขึ้น ปัญหาและการโต้แย้งก็น้อยลง  

การต่อสู้กันน้อยลง และความขัดแย้งก็น้อยลง เหมือนกับการโยนหิน

ลงน้ำาที่อาจจะทำาให้เกิดสันติภาพในโลก

 มันเป็นความฝัน

 คุณเห็นด้วยกับผมไหม?



นวัตกรรมธุรกิจข้ามสายพันธุ์
การจับคู่ธุรกิจอย่างสโมสรฟุตบอล ให้มาทำาธุรกรรมการเงิน หรือ การบริการไปรษณีย์  

ให้มาลองบริการลูกค้าแบบโรงแรมห้าดาว เพิ่งจะมีคนคิดแบบนี้คร้ังแรก หลักการแสนฉลาด 

หลาย ร้อย ไอ เดี ย  ที่ พยายามกร ะ โดด ข้ ามสายพั นธุ์  แ หวกแนว คิด ใหม่  ใ ห้ ออกมา

จากอุตสาหกรรมเดิม ให้ความคิดออกมาวิ่งเล่นไป พร้อมกับผู้เขียนอย่างรามอน วัลลิงส์ 

และ มาร์ค เฮเลเวน คำาชื่นชมมากมายจากนักธุรกิจระดับโลกที่บอกว่า...นักเขียนรุ่นใหม่

ฉีกกรอบแบบไร้กฎ ท่ีทำาให้ เราทึ่งกับ เ ร่ืองราวดีๆ ที่ เขียนหนังสือเล่มน้ี สร้างไอเดียใหม่ๆ 

จุ ด ป ร ะ ก า ย ใ ห้ โ ล ก นี้ มี ผ ล ง า น ร ะ ดั บ โ ล ก แ บ บ น อ ก ก ร อ บ  ส ร้ า ง ธุ ร กิ จ ใ ห ม่ ท่ี ไ ม่ ซ้ำ า

แบบ เดิ ม  เ หมา ะกั บ ผู้ ท่ี ต้ องการ เป ล่ียนแปลง ใน โลกที่ กำ า ลั ง เ ปลี่ ยน แบบก้ า วกร ะ โดด

แบรนด์ + แข็ง + ปัง  (Brand ZAG)
ส ร้ า ง แ บ ร น ด์ ต้ อ ง ใ ห้ ดั ง ปั ง ๆ ๆ ๆ  ทำ า แ บ ร น ด์ ต้ อ ง ใ ห้ แ ข็ ง ๆ ๆ ๆ  ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ต ล า ด ที่ ดี  

ต้องไม่ ให้ คู่แข่ง เ ข้ามากล้ำากรายเราได้  หนังสือ “แบรนด์  + แข็ง + ปัง” สร้างกลยุทธ์

แตกต่างจากคู่แ ข่งอย่างฉลาด เน้น เ ร่ืองการลงมือทำาและทำา ได้จ ริง มาร์ตี้  นิว ไมเออร์  

ผู้เขียนหนังสือ Brand Flip โด่งดังไปทั่วโลก เป็นนักการตลาดผู้ช่ำาชองกลยุทธ์เผยเคล็ดลับ

ท่ีสร้างความแตกต่างให้ลูกค้ายอมรับพร้อมกับศิลปะในหน้าหนังสือท่ีเต็มไปด้วยความรู้แบบไม่ยืดเย้ือ

ความสามารถของนักการตลาดระดับโลกที่พวกเราต้องอ่านและต้องซึมซับแนวคิดมาปฏิบัติให้ ได้

คน + ปั้น + แบรนด์  (Brand Flip)
เ รื่ องสร้ างแบรนด์ ให้ดั ง . . .ต้องอาศัยนักการตลาดชื่ อดั งอย่ าง . . .  มาร์ตี้  นิ ว ไม เออร์  

นักเขียนด้านการตลาด ที่มีผลงานออกมาหลายเล่ม สอนวิธีการสร้างแบรนด์ระดับโลก 

เ ล่ า เ รื่ อ งตั้ ง แต่  โ ล โก้  /  25  วิ ธี ก ารสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม ของแบรนด์  /  ลู กค้ า รั กภั กดี

ต่ อ แบรนด์ แล้ วดี อย่ า ง ไ ร  /  บรรยายถึ ง โครงสร้ า งของบล็ อก เกอร์  /  การส่ งผ่ าน

ข้อมูลของผู้ สร้ า งแบรนด์ ไปยั งกลุ่ มลูกค้ า  /  การสื่ อภาษาด้ วยคำ าพูด  ท่ าทาง  และ

การกระทำา / ศิลปินนักเขียน ผู้มีความคิดแตกฉานอย่างน่าอัศจรรย์ ได้มาเล่าเรื่องแบรนด์

ให้คุณฟังทั้งเล่ม

หนังสือคัดสรร จาก ดำารงค์ พิณคุณ



แฮคสมอง
นักวิทยาศาสตร์ทางสมองหลายพันคนกล่าวว่า...มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้สมองเพียงแค่ 5% เท่าน้ัน 

ในชีวิตประจำาวันของเราต่างใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไปทุกวัน เนื่องจากเราอาจจะ

ไม่ค่อยไดท้ำาอะไรใหม ่จงึทำาใหเ้ราคิดน้อยลง ...  นลี พาวทิท ์แนะนำา 45 เทคนคิพฒันาสมอง อย่างง่ายๆ

ที่ใครๆ ทำาได้ มาให้ปฏิบัติสิ่งใหม่บ้างในทุกวัน ก่อนที่เราจะคิดสร้างสรรค์เป็น เราต้องขโมย

ความฉลาดที่ซ่อนอยู่ในสมองก่อน หลังจากนั้น ความคิดดี กับ การฉลาดคิด จะเริ่มปรากฎให้เราเห็น

หนังสือคัดสรร จาก ดำารงค์ พิณคุณ

68 ไอเดีย...ว้าว สร้าง องค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด
เร่ืองราวการสร้างองค์กรให้ลูกค้าประทับใจ กระทั่งร้อง...ว้าว ออกมาเลยทีเดียว ความคิดแปลก

และใหม่ของผู้ เ ขียนนามว่า เอเดรียน สวินสโค ออกแนวสร้างสรรค์ท่ีทำาให้คนที่คว่ำาหวอด

อยู่ในวงการธุรกิจต้องเซอร์ไพรส์กันเป็นแถว  วิธีคิดแบบให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พูดกันมามากมาย

แต่ไม่เคยมีใครบอกว่า...ต้องทำาอย่างไร...วิธีใด...และทำาแล้วจะได้อะไร...ต้องให้ไอเดียเจ๋งๆ สุดขั้วนี้

เข้ามาอยู่ในหัวสมองคุณ ก่อนที่คู่แข่งจะชิงทำาให้ลูกค้าร้องว้าวไปซะก่อน

Marketing Classic
องค์กรท่ีต้องจับตามองอย่าง Disney / Uniqlo / H&M / พวกเขาสร้างตัวข้ึนมาได้อย่างไร

Glico กู ลิ โกะขนมท่ี ช่ืนชอบของใครหลายคนใช้กลยุทธ์อะไรในการแบ่งประเภทสินค้า / 

Mini Cooper ใช้ชื่อนี้มาได้อย่างไร ทั้งๆ ที่เริ่มต้นไม่ได้คิดชื่อนี้มาก่อน แต่มีหลายเหตุการณ์ที่ทำาให้

รถยนต์คันเล็กแบบมินิกลับกลายมีช่ือเสียงโด่งดังระดับโลก /  Vespa ผู้สร้างตำานานมีต้นกำาเนิด

มาจากประเทศอะไร และมียอดขายปีละกี่คัน / แนวคิดการตลาดแบรนด์ดัง อธิบายด้วย Infographic

Creative Marketing
สิ่งท่ีแบ่งแยกนักการตลาดห่วยๆ กับนักการตลาดข้ันเทพออกจากกันคือ “ความคิดสร้างสรรค์” 

การเข้าใจส่งผลให้เกิดการคิดเป็น Concept อย่างสร้างสรรค์ โดยมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน

และวัดผลได้ ยืดหยุ่นได้ เม่ือผลท่ีได้รับไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ “Creative Marketing” 

คนท่ีประสบความสำาเร็จ ส่วนใหญ่ต้องเก่งเร่ืองการตลาด หากไม่เก่งเร่ืองการตลาดจะวางแผน

ขายสินค้าที่มีอยู่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร และจะใช้กลยุทธ์อะไรเข้าไปครองใจของลูกค้าเรา



หนังสือคัดสรร จาก ดำารงค์ พิณคุณ

17 กฎทอง...องค์กรสายแข็ง
ยุ ท ธ วิ ธี เ ป็ น แ น ว คิ ด เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ที่ พ ร้ อ ม ใ น ส น า ม ร บ

ด้ า น ธุ ร กิ จ  อ ง ค์ ก ร ใ ห ญ่ ที่ พ ร้ อ ม ลุ ย ต้ อ ง มี แ น ว คิ ด ด้ า น ก ล ยุ ท ธ์ อ ย่ า ง ไ ร 

แนวคิด 17 กฎกองที่ จะสร้างให้องค์กรของคุณกลายเป็นองค์กรย่ิงใหญ่ได้

เมื่อเดวิด รุสโซ ผู้บริหารระดับสูงของ SAS ลงมือเขียนหนังสือเล่าเร่ืองต้ังแต่ 

SAS มีพนักงาน 24 คน กระท่ังปัจจุบันมีพนักงานรวม 8,000 คน ความคิดของ

รุส โซ  บอกว่ า  ทุ กอง ค์กร เ ติบ โต ได้ เ สมอ  เพี ยงแ ต่ เ ราอยากจะ ให้ อง ค์กร

เติบโตอย่างไรและเป็นองค์กรแบบใด องค์กรต้องอาศัยแรงกระตุ้นที่แตกต่างกัน

ใครขโมยลูกค้าของฉันไป
อ ยู่ๆ  ลูก ค้ าก็ หาย ไป . . . แ ล้ ว ไ ม่ยอมกลั บมาอี ก . . .ตั้ ง แต่ ปี  1960  อง ค์กร

ญ่ีปุ่ นส่ วน ใหญ่ เน้ น เ รื่ อ งการผลิต เป็ นศู นย์กลาง  แ ล้วประสบความสำ า เ ร็ จ 

ต่ อ ม า ปี  1 9 8 0  ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า เ น้ น เ ร่ื อ ง ก า ร ข า ย  แ ล ะ ก า ร ต ล า ด

เข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ว่าลูกค้าเราก็ ยังหายไป นักเขียนผู้ เ ช่ียวชาญด้าน

C R M  ฮ า ร์ วี่  ท อ ม ป์ สั น  เ ผ ย ใ ห้ รู้ ว่ า อ ง ค์ ก ร ใ ห ญ่ ทำ า ไ ม จึ ง ม อ ง ข้ า ม

อะ ไรบางอ ย่างถึ ง แม้ จ ะ เป็ น เ ร่ืองถ้ วยกาแฟ ในห้อง  Bus iness  Lounge 

ของสายการบิน ไปถึงกลยุทธ์  Customer Exper ience ที่ จับหัว ใจลูก ค้า

การตลาด...แปลกใหม่
การตลาดที่ ได้ผลดีที่สุด คือ การทำาอะไรแตกต่าง + แปลกใหม่ + ไม่ซ้ำาแบบใคร 

เพราะว่านั่นเป็นกลยุทธ์ท่ีแบรนด์เบอร์หนึ่งเขาทำากัน BMW สุดยอดรถยนต์หรู 

ใ ช้กลยุทธ์การตลาดอะไร Facebook  และ Alibaba  ทำา ไมถึง เ ป็นสุดยอด

ขององค์กรยักษ์ใหญ่ระดับโลก ท่ีทำาให้คนทั้งโลกต้องเหลียวมองอย่างไม่กะพริบตา 

กลยุทธ์หลัก ที่พวกเขาใ ช้นั้นมีอะ ไรบ้าง วิธี ท่ีองค์กรอย่างเราอยากจะนำามา

เป็ นแบบอย่าง บ้างต้องมองมุม ไหน  และต้อง คิดอ ย่าง ไรจึ งทำ า ได้ อย่ าง น้ัน



ผลงานเขียน เขียน ดำารงค์ พิณคุณ

ดาวน์โหลด Application “DAMRONGPINKOON”
วันนี้  ได้รับหนังสือฟรี 1 เล่ม 

(ebook มาพร้อมกับการดาวน์โหลด Application)



สำ�นักพิมพ์นี้เป็นสม�ชิกสม�คมผู้จัดพิมพ์
และผู้จัดจำ�หน่�ยหนังสือแห่งประเทศไทย

ถ้�ห�กหนังสือเล่มนี้ชำ�รุด 
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