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“งานบริ การ” ก็คือ “งานเรี ยกร้ องความสนใจ” เพื่อดึงดูดใจให้ ลกู ค้ าเข้ ามาใช้ สินค้ าและบริ การของตน แล้ วทา
อย่าไรล่ะที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การของตนเองได้ อยูต่ ลอดเวลามิใช่เฉพาะช่วงแรกเท่านัน้
เพราะลูกค้ าที่ติดใจในงานบริ การของเราในช่วงแรกไม่ได้ เป็ นหลักประกันว่าพวกเขาจะกลับมาใช้ บริ การของเราต่อไป
พบว่าหลายต่อหลายคน พยายามจะสร้ างความประทับใจให้ ลกู ค้ าเพียงช่วงเริ่ มต้ น จนลืมคิดไปว่า เมื่อเวลาผ่าน
ไปลูกค้ าอาจจะเปลีย่ นใจไม่มาใช้ บริ การของเราต่อก็เป็ นได้ ดังนันความส
้
าเร็ จในอดีตและในปั จจุบนั จึงไม่สามารถบ่งบอก
ความสาเร็ จต่อไปในอนาคตได้ หากคุณเองยังคงมีความเชื่อที่ผิด ๆคิดไปว่ายังไง ๆ ลูกค้ าจะต้ องมาใช้ บริ การของตนเอง
อย่างแน่นอน พบว่าการรับรู้เช่นนี ้จะเป็ นเหตุให้ ตวั คุณมิได้ สนใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานบริ การเลย
จริ งอยู่ที่ว่าการพัฒนาคุณภาพในงานบริ การของตนนันเป็
้ นสิ่งที่สาคัญในการกระตุ้น จูงใจ เร้ าใจให้ ลกู ค้ าเกิด
ความจงรักภักดีในบริ การที่มอบหมายให้ แล้ วจะทาอย่างไรให้ ลกู ค้ าเกิดความจงรักภักดีไม่ยากเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยคุณ
จะต้ องถามตัวเองก่อนว่า “อะไรคือจุดขาย” ของคุณ
จุดขาย ก็คือ จุดเด่นที่เป็ นข้ อแตกต่างของงานบริ การที่คณ
ุ มีเมื่อเปรี ยบเทียบกับรูปแบบการให้ บริการของผู้อื่น
พบว่ามีเหตุผลสนับสนุนมากมายที่จาเป็ นในการสร้ างจุดต่างของตนเองให้ เกิดขึ ้น ดังต่อไปนี ้
ผูกจิตผูกใจลูกค้ าเก่ า
บ่อยครัง้ ที่พบเจอว่าลูกค้ าเก่าหันไปใช้ บริ การหรื อสินค้ าจากผู้อื่น ถึงแม้ วา่ สินค้ าหรื อบริ การที่นาเสนอนันจะมี
้
ราคาถูกกว่าก็ตาม …แล้ วนัน่ เป็ นเพราะอะไร? “ราคา” อาจจะเป็ นส่วนหนึง่ ในการผูกใจลูกค้ าไว้ ได้ แต่สาหรับคนบางกลุม่
ราคาไม่ใช่คาตอบสุดท้ ายค่ะ อยูท่ ี่คณ
ุ ภาพของสินค้ าและการให้ บริ การด้ วย

ดึงลูกค้ าใหม่ ด้ วยความต่ าง
การที่จะชักจูงให้ ลกู ค้ าใหม่ที่ยงั ไม่เคยใช้ บริ การจากคุณมาก่อนเลย เปลี่ยนใจหันมาใช้ บริ การของคุณได้ นนั ้ สิ่ง
สาคัญ ก็คือ การสร้ างจุดต่างที่คณ
ุ เองสามารถบอกลูกค้ าได้ วา่ สินค้ าหรื อบริ การของคุณมีอะไรบ้ างที่เป็ นสิง่ แปลกใหม่หรือ
เป็ นข้ อได้ เปรี ยบเหนือคูแ่ ข่งขัน
บอกความประทับใจ แบบปากต่ อปาก
เมื่อลูกค้ าพอใจในสินค้ าหรื อบริ การที่คณ
ุ มี กลุม่ คนเหล่านี ้เองจะถือว่าเป็ นกระบอกเสียงที่สาคัญ ซึ่งมีสว่ นช่วย
ขายสินค้ าหรื อบริ การของคุณได้ พบว่าการสือ่ สารที่กระจายข่าวได้ เร็ วและได้ ผลดีที่สดุ ก็คือการพูดกันแบบปากต่อปากเป็ น
การเล่าต่อในลักษณะของลูกโซ่ “บอกต่อ” ในสิง่ ที่ลกู ค้ าประทับใจและไม่ประทับใจ
ได้ ข้อมูลแบบไม่ ต้องเหนื่อย
มื่อลูกค้ ามีความจงรักภักดีในสินค้ าและบริ การแล้ ว คุณควรใช้ ข้อได้ เปรี ยบตรงนี ้ด้ วยการสร้ างความคุ้นเคยและ
ความสนิทสนมกับลูกค้ า ความไว้ เนื ้อเชื่อใจนี ้เองจะทาให้ ลกู ค้ าพร้ อมและกล้ าที่จะให้ ข้ อมูลข่าวสารต่างๆ แก่คณ
ุ เพื่อว่า
ตัวคุณเองจะได้ ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่ได้ รับในการปรับกลยุทธ์ การให้ บริ การของตนเองได้ อย่างเหมาะสม
การสร้ างจุดขายเพื่อให้ เกิดความต่างนัน้ จึงเป็ นกลยุทธ์ หนึ่งที่ค วรดาเนินการเป็ นอย่างยิ่ง แล้ วอะไรคือจุดขาย
ของคุณ ไม่ยากที่จะค้ นหาใช่หรื อไม่ค่ะ จุดขายแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกัน ขึ ้นอยู่กบั ความถนัดทักษะ และพรสวรรค์ที่ถกู
สร้ างขึ ้นมา พบว่าจุดขายที่จะนาให้ เกิดความแตกต่างและสร้ างเสน่ห์ให้ แก่ ตัวคุณเองนัน้ ได้ แก่
รอยยิม้ และความเบิกบาน – เพียงคุณยิ ้ม คุณก็สามารถสร้ างจุดขายให้ เกิดขึ ้นแล้ ว สังเกตเห็นได้ ว่าคนที่ยิ ้ม
เก่ง ร่ าเริ งแจ่มใสมักจะเป็ นคนที่มองโลกในทางบวก มีเพื่อนฝูงเยอะ มีคนอยากจะเข้ าใกล้ และพูดคุยด้ วย ลองคิดดูก็แล้ ว
กันค่ะ ว่าตัวคุณเองอยากจะพูดคุยกับคนที่หน้ าตายิ ้มแย้ มแจ่ มใสหรื อไม่ หรื อวัน ๆ ทาหน้ าตาบึ ้งตึง หน้ านิ่วคิ ้วขมวดอยู่
ตลอดเวลา
พูดความจริ ง – จุดขายของคนบางคนอยูท่ ี่ ความจริ ง พวกเขามักจะนาเสนอสินค้ าและการบริ การทังทางด้
้
าน
บวกและด้ านลบ ไม่คานึงว่าจะต้ องขายสินค้ าและบริ การของตนเพียงอย่างเดียว พวกเขาจะเน้ นการให้ ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้
ลูกค้ าของตนประกอบการตัดสินใจ พบว่าบ่อยครัง้ ที่ลกู ค้ าหันกลับมาใช้ สินค้ าและบริ การนันอี
้ ก ก็เนื่องจากความถูกใจใน
ข้ อมูลที่ได้ รับทังด้
้ านดีและไม่ดี
การให้ ท่ ีมาจากใจ – เสน่ห์ของคนบางคนจะอยูท่ ี่ ความเอื ้ออาทร ความพร้ อมที่จะให้ มากกว่าการที่จ ะรับเพียง
อย่างเดียว แล้ วอะไรที่คณ
ุ สามารถให้ ได้ บ้าง คาตอบไม่ยากเลยค่ะ มีมากมายที่ สามารถจะแบ่งปั นหรื อให้ ผ้ อู ื่นได้ ไม่วา่ จะ
เป็ นการให้ ......ความรู้ ข้ อมูลที่ร้องขอ ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ คาปรึกษาแนะนา..... ขึ ้นอยูก่ บั ว่าคุณพร้ อมที่จะให้
อะไร??

ตัวเป็ นผู้รับฟั งที่ดี – ลูกค้ าบางคนอาจจะชอบคุณ เพราะคุณเป็ นผู้รับฟั งที่ดี พวกเขามีความต้ องการจะมีเพื่อน
ที่สามารถพูดคุยหรื อระบายความในใจได้ และที่สาคัญคนที่ลกู ค้ าไว้ วางใจที่จะเล่าปั ญหาหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ให้ ฟังนัน้
ย่อมจะเป็ นบุคคลที่พวกเขาคิดแล้ วว่า สามารถเก็บข้ อมูลหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ที่อาจจะเป็ นความลับได้
การดูแลเอาใจใส่ – คนบางคนมีนิสยั ที่ชอบดูแลเอาใจใส่ หมัน่ ถามถึงสารทุกข์สขุ ดิบ ใส่ใจในความรู้ สกึ และ
ความต้ องการของผู้อื่น ไม่สนใจเพียงแค่ลกู ค้ าที่มาใช้ สนิ ค้ าและบริ การของตนเท่านัน้ คนเหล่านี ้ยังมีความห่ วงใยกับลูกค้ า
รายอื่น ๆ ที่เคยใช้ หรื อยังไม่เคยใช้ สนิ ค้ าและบริ การของตนด้ วยเช่นกัน
คุณภาพของงานบริ การ – จุดขายของคุณอาจจะอยูท่ ี่คณ
ุ ภาพของสินค้ าและบริ การที่คณ
ุ มีพบว่าลูกค้ าหลาย
ต่อหลายคนคงอยากจะใช้ สินค้ าและบริ การที่มีคุณภาพ คาว่าคุณภาพนัน้ จะหมายรวมถึง ความรวดเร็ วในการส่งมอบ
สินค้ า ความถูกต้ องในข้ อมูลหรื อเอกสารต่าง ๆ ที่สง่ มอบ ความสวยงามของสินค้ าและบริ การแต่ละชนิด
ยิ่ห้อของสินค้ าและบริการ – คนบางคนชอบยี่ห้อ ชอบตราประทับ พูดง่าย ๆ ก็คือ เป็ นพวกติดแบรนด์ แบรนด์
ดังหน่อย มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั จะแพงแค่ไหน หากถูกใจแล้ วล่ะก็ คนกลุม่ นี ้จะเป็ นพวกชอบทุ่ม แพงไม่ว่า แต่ขอพอใจไว้
ก่อน ดังนันจุ
้ ดขายสาหรับคนกลุม่ นี ้ก็คือความพยายามสร้ างชื่อเสียงให้ ตวั เองเป็ นที่ร้ ูจกั การสร้ างแบรนด์ให้ กบั ตนเอง แล้ ว
คุณจะพบว่าคุณสามารถเอาชนะใจคนกลุม่ ที่วา่ นี ้ไม่ยากเลย
ขอให้ สารวจตนเองนะคะว่า คุณมีจุดขายอะไรที่จะทาให้ ลูกค้ าหันมาสนใจในสินค้ าและบริ การที่มีอยู่ “จง
พยายามสร้ างความต่างในจุดขายของตนเอง” จุดขายที่แตกต่างกับผู้อื่นจะสร้ างความได้ เปรี ยบและเสน่ห์ให้ กบั ตัวคุณ

