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บทคัดย่อ

ลูกค้าเป็นสินทรัพย์ทสี่ าคัญทีส่ ดุ ขององค์กร ลูกค้าคาดหวังว่าบริษทั ต่าง ๆ จะเข้าใจว่าลูกค้าต้องการความสัมพันธ์แบบ
ใดบ้างและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อหรือใช้บริการได้อย่างง่ายดาย
โดยซือ้ สินค้าจากผูผ้ ลิตและผูข้ ายทีม่ อี ยูห่ ลายรายในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูงนี้ ลูกค้าขององค์กรทีห่ ายไปเป็นหนึง่ ในมหันตภัย
ร้ายแรงมากที่สุดในธุรกิจบริการ เป็นสัญญาณว่าลูกค้าเห็นคุณค่าจากบริษัทอื่นมากกว่า และบ่งบอกถึงการไหลเวียนของ
เงินสดลดลง การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเป็นหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังการท�ำธุรกิจ ในปัจจุบัน
บริษัทต้องตัดสินใจเรื่องส�ำคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จะรวมไว้ในสินค้าหรือบริการที่จะน�ำเสนอลูกค้า ประโยชน์ส�ำคัญที่สุด
ของการรักษาลูกค้า คือ องค์กรสามารถบริหารจัดการต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำสาคัญ: ลูกค้าสัมพันธ์ การรักษาลูกค้า อุตสาหกรรมบริการ

ABSTRACT

Customers are the most important asset of the organization. The customer expects the companies
to understand what the customer wants, and respond appropriately. The present, customers can easily
find product information’s before purchasing or using the service by purchasing products from several
manufacturers and vendors in this highly competitive marketplace. Customer churn is one of the most
serious disaster in the business as a signal that a customer appreciation other companies and indicate the
cash flow decreased. Customer retaining in long term relationships is one of the most important factors
behind the current business. Companies must make important decisions about the features that will be
included in the products or services offered to customers. The most important benefit of maintaining a
customer is that the organization can effectively manage the cost of the product or service.
KEYWORDS: Customer Relation, Customer Retention, Service Industry
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บทน�ำ

ผู ้ บ ริ โ ภคมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตราสิ น ค้ า อยู ่ เ สมอ
เครื่องมือที่ซับซ้อนส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจะ
ช่วยให้องค์กรการตลาดสามารถปรับเปลี่ยนและจัดการ
ความสัมพันธ์เหล่านีไ้ ด้ในทีส่ ดุ ด้วยเทคโนโลยีใหม่นมี้ าพร้อมกับ
ความท้าทายใหม่ ๆ ขณะที่ลูกค้าคาดหวังว่าบริษัทต่าง ๆ
จะเข้าใจว่าลูกค้าต้องการความสัมพันธ์แบบใดบ้างและ
ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม น่าเสียดายทีห่ ลายองค์กรหรือ
ตราสินค้าไม่เป็นไปตามความคาดหวังเหล่านั้น
ปัจจุบันลูกค้าแตกต่างจากเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี
ความต้องการเช่นเดียวกันในตลาดที่ผูกขาด แต่ในปัจจุบัน
ตลาดเกิดใหม่มกั จะสมบูรณ์แบบ ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อหรือใช้บริการได้อย่างง่ายดายโดยซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิตและผู้ขายที่มีอยู่หลายรายในตลาดที่มี
การแข่งขันสูงนี้ การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
เป็ น หนึ่ ง ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง การท� ำ ธุ ร กิ จ
ในปัจจุบนั บริษทั ต้องตัดสินใจเรือ่ งส�ำคัญเกีย่ วกับคุณลักษณะ
ที่จะรวมไว้ในสินค้าหรือบริการที่น�ำเสนอลูกค้า การท�ำ
ความเข้าใจผลตอบแทนการลงทุน (ROI) มีความส�ำคัญ
ต่อการเพิ่มผลก�ำไร การเพิ่มคุณสมบัติท�ำให้เพิ่มค่าใช้จ่าย
แต่อาจเพิ่มรายได้ด้วยเช่นกัน โดยดึงดูดใจลูกค้าใหม่หรือ
รักษาลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะ
ที่รักษาลูกค้าอาจแตกต่างจากคุณลักษณะที่ดึงดูดลูกค้า
ครั้งแรก บริษัทต้องด�ำเนินการกิจกรรมที่มีผลต่อการรักษา
ลูกค้า (White and Yanamandram, 2007) โดยทัว่ ไปข้อได้
เปรียบหลักของการรักษาลูกค้าคือ สิง่ ทีน่ ำ� ไปสูผ่ ลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ (Buttle, 2004) ดังนั้น การรักษาลูกค้ามีผล
กระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผลก�ำไรของบริษัท (Ahmad
and Buttle, 2002; Hansemark and Albinsson, 2004)
ค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกค้าปัจจุบันมีราคาถูกกว่าต้นทุน
ในการหาลูกค้ารายใหม่หลายเท่า
ลูกค้าเป็นสินทรัพย์ที่ส�ำคัญที่สุดขององค์กร โดย
เฉพาะธุรกิจบริการ เช่น ทีพ่ กั แรม สปา ร้านอาหาร โรงพยาบาล
บริษัทน�ำเที่ยว เป็นต้น ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจ�ำนวนมาก
ในการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ การลงทุ น ในสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกที่ทันสมัยหรือระบบเตือนภัย เพื่อปกป้อง
ทรัพย์สินของลูกค้าในที่พักและบริเวณโดยรอบที่พัก เช่น

ทางเดิน ลานจอดรถยนต์ เป็นต้น ความสัมพันธ์ทดี่ เี กีย่ วข้อง
กับความมุ่งมั่นและความไว้วางใจส่วนตัว ความไว้วางใจ
เป็ น ความเชื่ อ ของแต่ ล ะบุ ค คลในการรั ก ษาค� ำ พู ด และ
ค�ำมั่นสัญญา ความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจมาก่อน
ความภักดี ลูกค้าไว้ใจองค์กร การกระท�ำใด ๆ ที่จะเพิ่ม
ความรูส้ กึ ของความไว้วางใจจะน�ำไปสูค่ วามมุง่ มัน่ ตรงกันข้าม
การด�ำเนินการใด ๆ ที่ลดความไว้วางใจจะน�ำไปสู่การขาด
ความมุ่งมั่น ความมุ่งมั่น/ความเชื่อมีความสัมพันธ์อย่างต่อ
เนื่องเป็นสิ่งส�ำคัญที่คู่ค้าเต็มใจที่จะรักษาและมีความยินดี
ที่จะให้ในระยะสั้น โดยตระหนักถึงผลประโยชน์ระยะยาว
ธุรกิจบริการมีการออกแบบสินค้าและบริการเพื่อ
ดึงดูดใจและรักษาลูกค้าไว้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนใหญ่
จะเพิ่มคุณสมบัติที่มีราคาแพงไปยังข้อเสนอพิเศษ โดยไม่
ทราบว่าคุณลักษณะใหม่ ๆ เหล่านี้จะช่วยเพิ่มการรักษา
ลูกค้าหรือไม่

ลูกค้าสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร กลยุทธ์ทนี่ ยิ ม
ใช้กนั คือ ลูกค้าสัมพันธ์หรืออาจเรียกว่า “การจัดการความเข้า
กันได้” จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและการรักษา
ลูกค้า การจัดการความเข้ากันได้ของลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการเผชิญหน้าในเชิงบวกระหว่างลูกค้ากับพนักงานหรือ
องค์กร และลดผลด้านลบลง บริษัทควรจัดประเภทของ
ความสัมพันธ์ที่ต้องการสร้างกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มความ
สัมพันธ์อาจเริ่มตั้งแต่ส่วนบุคคลไปจนถึงความสัมพันธ์แบบ
อัตโนมัติ ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอาจเกิดขึน้ จากแรงจูงใจก็ได้
(McAllen Chamber of Commerce, 2011) ดังต่อไปนี้
1. การหาลูกค้า (Customer Acquisition) เป็น
กระบวนการชักจูงให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
องค์กรมากกว่าตัวเลือกอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด ธุรกิจอาจ
ใช้ทรัพยากรจ�ำนวนมากเพื่อประเมินความสมดุลระหว่าง
ต้ น ทุ น การจั ด หาลู ก ค้ า และมู ล ค่ า ที่ ลู ก ค้ า ให้ กั บ บริ ษั ท
มีหลายยุทธวิธีส�ำหรับผู้ประกอบการทุกวันนี้ที่สนใจที่จะ
หาลูกค้ามาท�ำธุรกิจของตน เช่น การร่วมเป็นพันธมิตรของ
โรงแรมกับสายการบินหรือบริษทั เช่ารถกับสายการบิน เป็นต้น
2. การรักษาลูกค้า (Customer Retention) หมายถึง
ความสัมพันธ์ระยะยาวที่บริษัทสร้างขึ้นกับลูกค้า ลูกค้าที่
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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ซื้อซ�้ำหรือใช้บริการอีกครั้งมากขึ้น บริษัทก็จะมั่นใจได้ว่า
การตลาดผลิตภัณฑ์ของตนมีประสิทธิภาพและมีลูกค้ามาก
ขึน้ ส่วนใหญ่จะใช้การสะสมแต้ม หรือการสมัครเป็นสมาชิก
เพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจะแตกต่าง
จากลูกค้าทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิก นัน่ ก็คอื ส่วนลดหรือการรับรอง
เป็นพิเศษจากธุรกิจ
3. การเสนอขายสินค้าที่ “ดีกว่า” หรือ “แพงกว่า”
(upselling) บริษทั มุง่ เน้นการเพิม่ ยอดขายและจะใช้กลยุทธ์
ทีเ่ รียกว่า upselling ซึง่ ต้องใช้ตวั แทน เพือ่ โน้มน้าวให้ลกู ค้า
ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น เมื่อใช้ส่วนผสมของถ้อยค�ำ
ที่สละสลวย ติดหู ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ดูหรูหรา
การลดราคาและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่กับการขาย บริษัทจะ
มั่นใจว่าลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้ ในความเป็นจริงบริษทั จะใช้แผนจูงใจโดยการให้รางวัล
กั บ พนั ก งานที่ ส ามารถเพิ่ ม ยอดขายได้ อย่ า งไรก็ ต าม
โปรแกรมจูงใจดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับเพราะหาก
ลูกค้าทราบเรื่องนี้ อาจท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า
พนักงานและตัวแทนลูกค้ามีผลกระทบได้ เมื่อตลาดถึง
จุดอิ่มตัวผู้ประกอบการหันไปมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าและ
เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้ามีผลต่อ
ประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า ความสัมพันธ์แบบใดในกลุม่
ลูกค้าที่คาดหวังให้ธุรกิจสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าประเภทใด ค่าใช้จา่ ยเหล่านีแ้ พงแค่ไหน ลูกค้ารวมเข้า
กับส่วนที่เหลือของรูปแบบธุรกิจของเราอย่างไร ผู้ประกอบ
การอาจแยกความแตกต่างของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าหลาย
ประเภทซึง่ อาจมีอยูใ่ นความสัมพันธ์ของบริษทั กับกลุม่ ลูกค้า
ที่เฉพาะเจาะจง (McAllen Chamber of Commerce,
2011) เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในแต่ละ
กลุ่ม และท�ำให้ทราบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละกลุ่มด้วย
เทคนิคที่องค์กรใช้กับลูกค้า ได้แก่
1. ความช่วยเหลือส่วนบุคคล
ความสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ ลูกค้าสามารถ
สื่อสารกับตัวแทนลูกค้าหรือพนักงานได้โดยตรง เพื่อขอ
ความช่วยเหลือในระหว่างขั้นตอนการขายหรือหลังจาก
การซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ ใช้ บ ริ ก าร ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น ที่ จุ ด ขายที่
ศูนย์บริการ ร้านค้า ที่พักแรม เป็นต้น
2. ความช่วยเหลือส่วนบุคคลโดยเฉพาะ
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ความสัมพันธ์นเี้ กีย่ วข้องกับการทีพ่ นักงานให้บริการ
หรือจัดสรรสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะให้กับลูกค้าราย
บุคคล ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกที่สุดและใกล้ชิดที่สุด
ของความสัมพันธ์และมีการพัฒนาขึ้นเป็นระยะเวลานาน
เช่น บริการทีพ่ กั ทีจ่ ดั ห้องเฉพาะลูกค้าพิเศษ อาจมีของขวัญ
ในวันเกิด วันครบรอบแต่งงานหรือห้องพักวิวทะเลหรือ
ทะเลหมอก การมอบส่วนลดพิเศษ การจัดอาหารหรือ
เครือ่ งดืม่ พิเศษไว้คอยต้อนรับ เป็นต้น รูปแบบของการบริการ
ที่รักษาความพิเศษจะสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้า
รายส�ำคัญได้
3. การบริการตนเอง
ความสัมพันธ์ประเภทนี้ บริษัทไม่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับลูกค้า จะเสนอบริการที่จ�ำเป็นส�ำหรับลูกค้า
บางอย่าง และให้ลกู ค้าช่วยตัวเองบางอย่าง เช่น ศูนย์อาหาร
ทีล่ กู ค้าต้องบริการตนเองในส่วนช้อน ส้อม หรือเครือ่ งดืม่ ฟรี
เป็นต้น
4. บริการแบบอัตโนมัติ
ความสัมพันธ์ประเภทนี้ผสมผสานรูปแบบการให้
บริการด้วยตนเองที่ซับซ้อนขึ้นด้วยกระบวนการอัตโนมัติ
เช่น ประวัติออนไลน์ส่วนบุคคลท�ำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
บริการที่ก�ำหนดเองได้ บริการอัตโนมัติสามารถรู้จักลูกค้า
แต่ละรายและลักษณะเฉพาะของตนและน�ำเสนอข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับค�ำสัง่ ซือ้ หรือธุรกรรมอืน่ ๆ ทีด่ ที สี่ ดุ การบริการ
แบบอัตโนมัติสามารถจ�ำลองความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ เช่น
การแนะน� ำหนั ง สื อ ที่ ลู ก ค้ า สนใจหรื อ ภาพยนตร์ ที่ ส นใจ
เป็นต้น
5. ชุมชน
บริษัทมีการใช้ชุมชนผู้ใช้ที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นกับ
ลูกค้า/ลูกค้าเป้าหมายและเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกการเชือ่ ม
ต่ อ ระหว่ า งสมาชิ ก ในชุ ม ชน หลายบริ ษั ท รั ก ษาชุ ม ชน
ออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนความรู้และแก้ปัญหาของ
กันและกัน ชุมชนสามารถช่วยให้บริษทั เข้าใจลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้
บริษัทต้องการเพิ่มความเข้าใจในความท้าทายที่ต้องเผชิญ
และเรียนรู้วิธีจัดการความคาดหวังของลูกค้าให้ดีขึ้น เช่น
การจองห้องพักผ่านทางเว็บ Tripadvisor ซึง่ ในเว็บจะแสดง
รายละเอียดต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญของทีพ่ กั แรม และมีการแสดงความ
คิดเห็นทั้งแง่บวกและแง่ลบจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิชาการ
6. การร่วมกันสร้าง
บางบริ ษั ท จะสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า แบบมอง
การณ์ไกลกว่าผูข้ ายแบบดัง้ เดิม โดยสร้างมูลค่าร่วมกับลูกค้า
เช่น Amazon.com เชิญชวนลูกค้าเขียนบทวิจารณ์และ
สร้างมูลค่าให้กับคนรักหนังสือคนอื่น ๆ อ่าน บางบริษัทมี
ส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
และเป็นนวัตกรรมใหม่อนื่ ๆ เช่น YouTube.com เรียกร้อง
ให้ลูกค้าสร้างเนื้อหา เพื่อน�ำมาลงใน youtube

ลูกค้าที่หายไป

ลูกค้าทีห่ ายไปเป็นหนึง่ ในมหันตภัยร้ายแรงมากทีส่ ดุ
ในธุรกิจ อันดับแรกเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่ลูกค้าเห็น
คุณค่าจากบริษทั อืน่ มากกว่า ประการทีส่ องอัตราการละทิง้
เป็นตัวท�ำนายที่ชัดเจนว่า การไหลเวียนของเงินสดลดลง
แม้ว่าบริษัทจะแทนที่ลูกค้าที่หายไปด้วยลูกค้ารายใหม่
ก็ตาม แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นและลูกค้าเก่ามีแนวโน้ม
ที่จะสร้างกระแสเงินสดและผลก�ำไรมากกว่าลูกค้ารายใหม่
(Reichheld, 2001)
ความล้มเหลวของบริการอาจเป็นข้อผิดพลาดหรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดส่งบริการที่ไม่ตรงกับ
ความคาดหวังของลูกค้า ความคาดหวังของลูกค้าถูกก�ำหนด
โดยมาตรฐานการให้บริการ จากมุมมองของลูกค้าความ
ล้ ม เหลวของบริ ก ารสามารถดู ไ ด้ ใ นทุ ก สถานการณ์
ความสัมพันธ์กับบริการที่ได้รับ (Hedrick et al., 2007) ใน
ธุรกิจบริการพนักงานส่วนหน้ามีบทบาทส�ำคัญในการสร้าง
ความมัน่ ใจในคุณภาพ เนือ่ งจากการผลิตและการบริโภคของ
งานบริการไม่สามารถแยกออกจากบริการได้ (Lewis and
McCann, 2004) โดยเฉพาะโรงแรมมีลกั ษณะการให้บริการ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมากความต้องการทีผ่ นั ผวน ปัจจัยเหล่านี้
ท�ำให้โรงแรมมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะเกิดความล้มเหลวใน
การให้บริการ นอกจากนี้ (Cranage, 2004) ให้ความเห็นว่า
ความล้มเหลวในการให้บริการไม่จ�ำเป็นต้องส่งผลต่อลูกค้า
ที่สูญเสียไป แม้ว่าจะส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า
ในองค์กร ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการระบุจุดบกพร่อง
ที่อาจเกิดขึ้นในการให้บริการ รวมทั้งวิธีการป้องกันความ
ล้มเหลวทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อีกครัง้ และกล่าวว่าสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพเป็นจุดที่เป็นไปได้ของความล้มเหลวมากที่สุด

ซึ่งปัญหาที่พบบ่อย (Hoffman et al.,2001) ได้แก่
1. ปัญหาด้านความสะอาด เช่น กลิ่นไม่พึงประสงค์
รอยคราบสกปรก ท้องเสีย เป็นต้น
2. อุปกรณ์ชำ� รุด เช่น ฝักบัวอาบน�ำ้ โถชักโครก ระบบ
ปรับอากาศในห้องพัก
3. การออกแบบสถานที่ เช่น ห้องนอนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ ี่
มีเสียงดัง ลิฟท์หรือบันไดเลือ่ นทีไ่ ม่เพียงพอต่อความต้องการ
DeSouza (1992) ระบุถงึ เหตุผลหลายประการทีท่ ำ�
ให้ลกู ค้าทีห่ ายไป ได้แก่ ชือ่ เสียง ราคา ผลิตภัณฑ์ เหตุผลด้าน
เทคนิคและการบริการ ส่วนใหญ่เหตุผลด้านราคา ผลิตภัณฑ์
และบริการจะได้รับการอธิบายเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ
เหตุผลด้านราคาบ่งบอกว่า ลูกค้าพบข้อบกพร่องเมื่อคู่แข่ง
มีราคาที่ต�่ำกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบริการ
ซึ่งลูกค้าจะหาราคาที่ถูกลงจากคู่แข่งเพื่อเปรียบเทียบ เช่น
ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ราคาห้องพัก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
Martin-Consuegra, Molina and Esteban (2007) เตือน
ว่าลูกค้าที่ก�ำลังมองหาราคาที่ต�่ำกว่ายากที่จะเก็บรักษาไว้
เนือ่ งจากข้อบกพร่องทีพ่ บสินค้าราคาถูกกว่าทีอ่ นื่ นอกจากนี้
ลูกค้ายังอาจไปหาคู่แข่งได้เนื่องจากเหตุผลด้านการให้
บริการ เมื่อลูกค้าได้รับบริการที่ไม่ดีจากองค์กรจนน�ำไปสู่
ความล้มเหลวในการให้บริการ (Seawright, DeTienne,
Bernhisel and Hoopes Larson, 2008) แม้ จ ะมี
ความพยายามขององค์กรในการให้บริการที่น่าพอใจ แต่
ความล้มเหลวในการให้บริการจะเกิดขึ้นและหากไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างเพียงพอและทันที อาจทาให้ลกู ค้าสูญหายได้

การกู้คืนบริการ

Boshoff and Klemz (2005) การกู้คืนบริการเป็น
กลยุทธ์ที่เหมาะสมซึ่งสามารถน�ำไปแก้ไขความล้มเหลวใน
การให้บริการได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำลูกค้ากลับคืนมา
เพือ่ ให้ลกู ค้าพึงพอใจและท�ำให้ลกู ค้าภักดี องค์กรควรมีแผน
รองรับเพือ่ รักษาลูกค้าทีม่ มี ลู ค่าสูงไว้กบั องค์กร ความส�ำเร็จ
นีจ้ ะน�ำไปสูร่ ะดับทีส่ งู กว่าของความพึงพอใจมากกว่าทีล่ กู ค้า
รูส้ กึ ครัง้ แรก (Schoefer, 2008) ลูกค้าทีร่ อ้ งเรียนจะกลับมา
สูอ่ งค์กรอีกครัง้ แม้วา่ การร้องเรียนจะไม่ได้รบั การจัดการทีด่ ี
การร้องเรียนของลูกค้ามีความส�ำคัญเท่ากับการให้บริการทีด่ ี
ในขัน้ แรก (Eccles and Durand, 1998) กล่าวว่า การฟืน้ ตัว
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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ของบริการควรด�ำเนินการเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าร้องเรียน
กลยุทธ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการให้อ�ำนาจบางอย่างกับ
พนักงานในการตัดสินใจเบื้องต้นในการแก้ปัญหา การฝึก
อบรมและการให้รางวัลแก่การกู้คืนบริการที่ประสบความ
ส�ำเร็จ ตลอดจนการสื่อสารเรื่องแนวทางปฏิบัติท่ีดีที่สุดกับ
พนักงานทุกคนให้ทราบ ในธุรกิจโรงแรมก็จะใช้แนวทาง
ในการปรับระดับห้องพักให้สูงชึ้น เช่น หากลูกค้าจองห้อง
ธรรมดามา ก็อาจปรับเป็นห้อง Deluxe หรือให้สว่ นลด เพือ่
แก้ไขปัญหาที่เกิดกับลูกค้า
Magnini and Ford (2004) พบว่าความส�ำเร็จใน
การกูค้ นื บริการในธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจบริการใด ๆ ก็ตาม
อาจไม่สามารถขจัดความล้มเหลวในการให้บริการได้ทงั้ หมด
เนื่องจากองค์กรไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ทั้งหมดที่
เกีย่ วข้องในการให้บริการได้ เช่น โรงแรมต้องพึง่ พาพนักงาน
หลายแผนก เพื่อจัดการกับลูกค้า ดังนั้น โรงแรมควรให้
ความส�ำคัญกับ 5 องค์ประกอบในแผนการฝึกอบรมการกูค้ นื
ได้แก่ 1. ข้อมูลลูกค้า 2. การประมวลผลข้อมูล 3. การตอบสนอง
ลูกค้า 4. การเพิม่ ขีดความสามารถของพนักงานและ 5. วิธกี าร
กูค้ นื ความล้มเหลวของบริการ (Boshoff and Staude, 2003)
ระบุว่าการกู้คืนบริการสามารถท�ำได้โดยการติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้าที่ร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มขีดความสามารถ
ให้พนักงานในการตอบสนองได้อย่างเหมาะสม เมื่อรับการ
ร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่จัดการกับลูกค้าเป็น
มืออาชีพ และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานติดต่อกับลูกค้าอย่าง
เหมาะสม (Little and Marandi, 2003) กล่าวว่า ธุรกิจ
บริการควรก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับข้อร้องเรียน โดยการเผย
แพร่การรับประกันคุณภาพการบริการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ
กลยุทธ์การกู้คืนควรก�ำหนดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ก่อนทัศนคติเชิงลบจะเกิดกับลูกค้า และมีผลกระทบต่อ
องค์กรในระยะยาว

การรักษาลูกค้า

การรักษาลูกค้าเป้าหมายหลักของการตลาดความ
สัมพันธ์ (Gronroos, 1991) ความหมายของการรักษาลูกค้า
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและบริษัท โดยทั่วไป
การรักษาลูกค้าหมายถึง ลูกค้าตั้งใจและมีความไว้วางใจที่
จะแนะน�ำและยังคงท�ำธุรกรรมกับบริษัทต่อไป (Zineldin,
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2000) การรักษาลูกค้ายังหมายถึงความชอบในอนาคตของ
ลูกค้าที่รู้สึกใกล้ชิดและมุ่งมั่นที่จะอยู่กับบริษัทหรือผู้ให้
บริการต่อ (Oliver, 1999)
กิจกรรมการรักษาลูกค้า จะมุ่งเน้นไปที่การสร้าง
ความมุ่งมั่นในระยะยาวระหว่างลูกค้าและบริษัท โดยการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้รกั ษา
ความสัมพันธ์และส่งเสริมให้กลับมาท�ำกิจกรรมซ�ำ้ ๆ กับบริษทั
หรือใช้บริการบ่อย ๆ (Hongyi and Man, 2011) ดังนั้น
การมีส่วนร่วมในการรักษาลูกค้าจะเน้นความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีอยู่แทนการแสวงหาลูกค้าใหม่โดยการพัฒนาร่วม
กันในระยะยาวบนผลประโยชน์ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั
กับลูกค้าปัจจุบัน (Hoffman et al., 2001; Kotler, 2003)

ความส�ำคัญของการรักษาลูกค้า

ประโยชน์สำ� คัญทีส่ ดุ ของการรักษาลูกค้า คือ องค์กร
สามารถบริหารจัดการต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เมือ่ มีการปรับปรุงการเก็บข้อมูลลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาลูกค้าเป็นสิง่ ส�ำคัญต้องค�ำนึง
ถึงประโยชน์ที่องค์กรมีให้แก่ลูกค้า รวมถึงต้นทุนการซื้อที่
ต�่ำลงส่งผลให้ยอดขายลดลง และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
ก็จะลดลงเช่นกัน เนื่องจากการใช้จ่ายของลูกค้ามีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของความสัมพันธ์ การลดค่า
ใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาลูกค้าสามารถกระจายได้ในระยะเวลานาน ลูกค้า
ให้การแนะน�ำผลิตภัณฑ์แก่องค์กร และผลิตภัณฑ์สามารถ
ขายได้ ใ นราคาที่ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากลู ก ค้ า ไม่ ต ้ อ งรอแผน
การส่งเสริมการตลาดหรือลดราคาก่อนซื้อ การรักษาลูกค้า
เป็นสิ่งส�ำคัญสาหรับองค์กรและอาจส่งผลโดยตรงต่อผล
ก�ำไรขององค์กร (Ang and Buttle, 2006, Magnini and
Ford, 2004) ดั ง นั้ น องค์ ก รต้ อ งพิ จ ารณาแนวทางใน
การปรับปรุงการรักษาลูกค้าไว้
การรักษาลูกค้า คือ การที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์และ
บริการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็น
การรักษาลูกค้าท�ำให้ธุรกิจมีก�ำไรนั้น (Reichheld and
Sasser, 1990) ได้ให้เหตุผลในการรักษาลูกค้าว่า
1. การหาลูกค้าใหม่ตอ้ งใช้เงินทุนสูง และอาจจะต้อง
ใช้เวลาหลายปีกว่าจะคืนทุน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิชาการ
2. การรั ก ษาลู ก ค้ า ไว้ น าน ๆ เนื่ อ งจากลู ก ค้ า มี
ความพึงพอใจและมั่นใจในความสัมพันธ์ที่ได้รับจากองค์กร
ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มมากขึ้น
3. ความสั ม พั น ธ์ ไ ด้ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเกิ ด
ความเข้ า ใจร่ ว มกั น และมี ค วามร่ ว มมื อ กั น มากยิ่ ง ขึ้ น
จะช่วยลดเวลาและต้นทุนในการปฏิบัติงานลงได้ และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ลูกค้าอาจจะยอมให้มีการ
เชื่อมต่อระบบไอทีระหว่างกันเพื่อตรวจสอบสินค้าคงคลัง
วางแผนการสัง่ ซือ้ สินค้าในรอบต่อไปรวมถึงการจัดส่งสินค้า
4. ลูกค้าทีพ่ อใจในสินค้าหรือบริการของธุรกิจ มักจะ
ชอบแนะน� ำ ลู ก ค้ า ใหม่ ใ ห้ โ ดยธุ ร กิ จ ไม่ ต ้ อ งลงทุ น ในการ
หาลูกค้าใหม่เอง โดยเฉพาะในบางผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อมี
ความเสีย่ งสูงหรือทดลองใช้ได้ยาก การแนะน�ำลูกค้าใหม่จาก
ลูกค้าทีม่ คี วามพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของธุรกิจจะเป็นตัวช่วยที่
มีความส�ำคัญมาก
5. ลู ก ค้ า ที่ มี ค วามภั ก ดี จะไม่ อ ่ อ นไหวกั บ ราคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและไม่ เ ลิ ก ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ แม้ว่าจะปรับราคาสินค้าขึ้นก็ตาม
ด้านการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าและ
คุณภาพของบริการมีผลต่อการรักษาลูกค้า (Kotler 2000)
ได้เสนอว่า การจัดส่งความพึงพอใจระดับสูงเป็นวิธกี ารรักษา
ความคงทนในการรักษาลูกค้าไว้ในตลาด เมือ่ ลูกค้าพึงพอใจ
ก็จะมีแนวโน้มที่จะไว้วางใจและยึดติดกับบริษัทซึ่งลูกค้า
ประเภทนี้มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง (Hansemark and
Albinsson, 2004; Kotler, 2000; Venetis and Ghauri,
2004) เช่น โรงแรมมีลักษณะเฉพาะที่ต้องการการจัดการ
ความเข้ากันได้ของลูกค้า (Rowley, 2000) ผู้เข้าพักมี
การติดต่ออย่างใกล้ชดิ กับผูเ้ ข้าพักคนอืน่ ๆ เช่น การทักทาย
ปราศรัยรอบสระว่ายน้า ห้องโถงโรงแรม ร้านอาหารและ
พื้นที่บันเทิงอื่น ๆ โรงแรมมีกิจกรรมมากมายส�ำหรับแขก
ผู้มาร่วมงานและสร้างโอกาสส�ำหรับการโต้ตอบ ทั้งหมดนี้
แสดงให้เห็นว่าในอุตสาหกรรมโรงแรมความเข้ากันได้ของ
ลู ก ค้ า และการจั ด การดั ง กล่ า วต้ อ งให้ ค วามสนใจอย่ า ง
รอบคอบ เพราะการบอกต่อของลูกค้า อาจก็ให้เกิดผล
ด้านดีและด้านลบได้

การจัดการการรักษาลูกค้า

Blattberg et al. (2001) ระบุว่า การรักษาลูกค้า
เกิดขึ้นเมื่อลูกค้ายังคงซื้อสินค้าเดียวกันเป็นระยะเวลานาน
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์จะเก็บข้อมูลลูกค้าเมื่อลูกค้ายังคงซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีรอบการซื้อนาน การรักษาลูกค้าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้า
แสดงเจตนาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการในการซื้อครั้ง
ต่อไป (Payne, 2000) การวัดอัตราการรักษาลูกค้าถือเป็น
ก้าวแรกในการปรับปรุงความภักดีและความสามารถใน
การท�ำก�ำไรขององค์กรในธุรกิจบริการ (Payne, 2000) แต่
หลายองค์กรไม่เข้าใจความส�ำคัญของการปรับปรุงอัตรา
การรักษาลูกค้าและผลกระทบของสิง่ เหล่านี้ ความสามารถ
ในการท�ำก�ำไร องค์กรบริการต้องเข้าใจว่าเหตุใดลูกค้ายังคง
อยู่กับเราและไม่ควรคิดว่าลูกค้าที่ยังคงอยู่เป็นทางเลือก
ในเชิงบวก ลูกค้าสามารถอยู่กับองค์กรบริการได้เนื่องจาก
ความสัมพันธ์บางประการ
สิ่งส�ำคัญ คือ พิจารณาความสัมพันธ์เป็นสินทรัพย์
ระยะยาว มีหลายบริษัทที่วางฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ไว้ใน
ความรับผิดชอบของแผนกไอทีหรือทีป่ รึกษาด้านซอฟต์แวร์
จากภายนอกให้ตอบสนองการบริการ เพื่อลดการจัดการ
ภาวะวิกฤติให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์และหน่วย
การตลาด วิธีที่ดีที่สุดเกี่ยวข้องกับการปรับความสัมพันธ์
ทางการตลาด คือ การสร้างบทบาทที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์
ส�ำหรับพนักงานและการขยายขอบเขตการตลาด จากการ
ส�ำรวจเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธุรกิจสามารถปรับตัวเข้ากับโลกของ
ข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ได้ดีกว่า ร้อยละ 60 ของผู้บริหาร
ให้คะแนนบริษทั ของตนเองว่าอ่อนแอหรือปานกลางในเรือ่ ง
การใช้ขอ้ มูลลูกค้าในปัจจุบนั การสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ
โดยการใช้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวข้องกับความพยายามบางอย่าง
ในการปรับปรุงการรักษาลูกค้า และโดยปกติเมื่อบริษัทมี
ความคิดริเริ่มและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลูกค้า
องค์กร (Peppers, 2013) ซึง่ เทคนิคทีอ่ งค์กรน�ำมาใช้ ได้แก่
1. การเก็บข้อมูลเชิงรุก คือ การปรับปรุงบริการ
กระบวนการและการริ เริ่ ม ที่ มี คุ ณ ภาพซึ่ ง จะกระตุ ้ น ให้
เกิดความภักดี โดยการก�ำจัดสาเหตุของการละทิ้งในตอน
แรก นโยบายการเก็บข้อมูลลูกค้าเชิงรุก เพื่อให้ลูกค้าได้
รับประสบการณ์ที่ดี เนื่องจากความไม่พอใจของลูกค้ามี
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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ความสัมพันธ์อย่างมากกับการละเลย ส่วนความพึงพอใจของ
ลูกค้าคือ ความภักดี จะท�ำให้ปัญหาอุปสรรคและความยาก
ล�ำบากของลูกค้าลดลง การสร้างความประหลาดใจและ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือ “ว้าว” ด้วยบริการที่
ยอดเยี่ยม สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณขจัด
อุปสรรคเหล่านั้นให้หมดไป (Peppers, 2013)
2. การรักษาเชิงรุก อาจรวมถึงโปรแกรมความภักดี
ควบคู่ไปกับการบริการที่ปรับแต่งและอื่น ๆ ในกรณีที่ลูกค้า
สื่อสารกับองค์กร เพื่อระบุลักษณะที่ต้องการด้วยการจดจ�ำ
รายละเอียดส่วนบุคคลและน�ำเสนอประสบการณ์ที่ก�ำหนด
เองได้ในอนาคต ด้วยการบอกในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ นั่นคือ
ลูกค้าก�ำลังลงทุนในความสัมพันธ์ แม้วา่ คูแ่ ข่งจะเสนอบริการ
แบบเดียวกันนี้ แต่ลูกค้าจะต้องลงทุนใหม่ โดยบอกคู่แข่ง
ว่าต้องการอะไรบ้าง เพื่อให้ได้รับบริการในระดับเดียวกัน
องค์การควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเป้า
ไปที่การลดลูกค้าสูญหายและป้องกันมิให้เกิดปัญหาเหล่านี้
ในธุรกิจทีม่ ขี อ้ มูลลูกค้ามากมาย เช่น บริการด้านโทรคมนาคม
หรือการเงิน เป็นต้น กลยุทธ์การรักษาปฏิกริ ยิ าแบบโต้ตอบที่
ใช้เสมอ ๆ จะเกีย่ วข้องกับการใช้ขอ้ มูลเพือ่ ตรวจหาประเภท
พฤติกรรมการท�ำธุรกรรมหรือเหตุการณ์ที่อาจจะน�ำไปสู่
การละเลยและแทรกแซงอย่างจริงจัง องค์กรจะพัฒนารูป
แบบดังกล่าวที่ค้นพบส�ำหรับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง นี่เป็นวิธี
การวิเคราะห์ทใี่ ช้ บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ลูกค้าทีม่ ขี อ้ มูล
หลากหลายจะได้รับประโยชน์อย่างมาก
หลั ก การส� ำ คั ญ ในการรั ก ษาลู ก ค้ า ของธุ ร กิ จ คื อ
การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ลูกค้าโดย
ออกแบบแคมเปญลูกค้าสัมพันธ์ทเี่ พิม่ ผลประโยชน์ให้ลกู ค้า
ในระยะยาว เมื่อลูกค้าใช้บริการของธุรกิจนานขึ้นทั้งนี้ต้อง
เป็นแคมเปญทีธ่ รุ กิจยังมีกำ� ไรด้วย ซึง่ Value Added ทีม่ อบให้
แก่ลกู ค้านัน้ สามารถทดแทนกันได้ดว้ ยต้นทุนในการหาลูกค้า
ใหม่ที่ไม่ต้องจ่ายไป
การสร้างแคมเปญ Value Added ทีช่ ว่ ยรักษาลูกค้า
และลดต้นทุนของธุรกิจได้ในเรื่องต่อไปนี้
1. ลดกระบวนการท�ำงานของลูกค้าในการซื้อสินค้า
ของบริษทั ด้วยระบบ (One Stop Service) คือ ลูกค้าสามารถ
ติดต่อที่จุดเดียวไม่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน หรือ
ระบบการสัง่ ซือ้ ทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่าน Call Center หรือ
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การจัดให้บริการในเวลาที่รวดเร็ว แคมเปญเหล่านี้ย่อมช่วย
ให้การท�ำงานของลูกค้ารวดเร็วประหยัดค่าใช้จา่ ยและท�ำให้
ลูกค้ารักบริษัทมากขึ้น
2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการให้บริการเพื่อเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้า
เพิ่มมากขึ้น
3. การมอบแคมเปญส่งเสริมการขายให้กบั ลูกค้าเก่า
อย่างสม�่ำเสมอและไม่ขาดการสื่อสารกับลูกค้าเก่า
4. การเพิ่มสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับ
ลูกค้าเก่าเพิม่ มากขึน้ เพือ่ เป็นแรงจูงใจและสร้างความจงรัก
ภักดีต่อธุรกิจ
5. จัดระดับหรือประเภทของลูกค้าตามระยะเวลา
ของการเป็นลูกค้าและมูลค่าของการใช้บริการ
6. การลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของลูกค้า
ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสั่งซื้อสินค้าและการโอนเงินช�ำระ
ค่าสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การมีระบบเอกสารและขั้นตอน
การท�ำงานที่สั้นไม่ยุ่งยาก ลูกค้าสามารถตามความคืบหน้า
ของการบริการต่าง ๆ ได้งา่ ย การรักษาลูกค้า สิง่ ทีท่ ำ� ให้ลกู ค้า
ภักดี คือ คุณค่าทีไ่ ด้รบั เหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจจ�ำนวนมาก
ล้มเหลวก็คอื การวัด การวิเคราะห์และการเรียนรูท้ มี่ ากเกิน
ไป ท�ำให้เกิดผลก�ำไรและสร้างมูลค่าน้อยลง การตระหนักถึง
ปัญหาเฉพาะเมื่อผลก�ำไรเริ่มลดลงและดิ้นรนเพื่อแก้ไข
ผลก�ำไรในระยะสั้น โดยพลาดรายละเอียดพื้นฐานในระบบ
การสร้างมูลค่า (Reichheld, 2001) แม้วา่ ผูบ้ ริหารบางรายจะ
ตระหนักว่าผลก�ำไรเป็นผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงต่อการส่งมอบ
คุณค่าที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าและความภักดีของลูกค้า
ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดในความส�ำเร็จเชิงกลยุทธ์หรือ
ความล้มเหลว

สรุปผล

องค์กรต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดผลในเชิงบวกระหว่างลูกค้ากับพนักงานหรือองค์กร
และลดผลด้านลบลง บริษทั ควรจัดประเภทของความสัมพันธ์
ทีต่ อ้ งการสร้างกับลูกค้าในแต่ละกลุม่ ความสัมพันธ์ การรักษา
ระดับลูกค้าทีด่ ถี อื เป็นปัจจัยส�ำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โดยรวมของบริษัท การรักษาลูกค้าเป็นสิ่งส�ำคัญต้องค�ำนึง
ถึงประโยชน์ที่องค์กรมีให้แก่ลูกค้า การรักษาลูกค้าเป็นสิ่ง
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บทความวิชาการ
ส�ำคัญส�ำหรับองค์กรและอาจส่งผลโดยตรงต่อผลก�ำไรของ
องค์กร

ข้อเสนอแนะ

1. ธุรกิจบริการควรก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน โดยการเผยแพร่การรับประกันคุณภาพการบริการ
เพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจ โดยกลยุทธ์การกูค้ นื บริการให้เร็วทีส่ ดุ เท่า

ที่จะเป็นไปได้ ก่อนทัศนคติเชิงลบจะเกิดกับลูกค้า
2. ธุรกิจบริการต้องสร้างคุณค่าเพิม่ (Value Added)
ให้แก่ลูกค้าโดยออกแบบแคมเปญลูกค้าสัมพันธ์ที่เพิ่มผล
ประโยชน์ให้ลูกค้าในระยะยาว
3. ลดกระบวนการท�ำงานของลูกค้าในการซื้อสินค้า
หรือใช้บริการของบริษัทด้วยระบบ (One Stop Service)
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