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ในกระแสของโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ การ
เปิ ดการค้ าเสรี กบั ต่างประเทศมากขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ องค์การต่าง ๆ ต่างเร่ งพยายามปรับตนเอง การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจให้ เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ โดยมุง่ เน้ นไปที่ ลกู ค้ าของตนเป็ นสาคัญ เนื่องจาก
ลูกค้ าจะนามาซึง่ กาไร รายได้ และผลประโยชน์ขององค์การ ความพยายามที่จะรักษาฐานลูกค้ าเก่าและเร่ งหา
กลุม่ ลูกค้ าใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนันจึ
้ งไม่อาจปฏิเสธได้ วา่ ลูกค้ าเป็ นหัวใจของการทาให้ ธรุ กิจให้ อยู่รอด เติบโต และ
เข่งขันกับคูแ่ ข่งในธุรกิจเดียวกันได้ จนมีคากล่าวที่วา่ “ ลูกค้ าคือพระเจ้ า ” หรื อ “ Customer Come First ”
“ ลูกค้ า ” ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ นนันจะถื
้ อว่าเป็ นลูกค้ าจากภายนอกองค์การที่มาใช้ สินค้ าและบริ การของ
ตน แต่คาว่า “ ลูกค้ า ” มีความหมายมากไปกว่าที่จะเป็ นเพียงแค่ลกู ค้ าจากภายนอกเพียงอย่างเดียว บุคคลที่อยู่
ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่คณ
ุ เองจะต้ องติดต่อประสานงานด้ วยย่อมถือว่าเป็ นลูกค้ าได้ เช่นเดียวกัน ดังนันแต่
้ ละ
หน่วยงานจึงมีลกู ค้ าที่จะต้ องติดต่อ ขอและให้ ความร่ วมมือ และความช่วยเหลือต่าง ๆ
การสร้ างความประทับใจหรื อการครองใจลูกค้ าทังจากภายในและภายนอกองค์
้
การจึงเป็ นสิง่ สาคัญ และ
พบว่ามีหลายองค์การหรื อหลายหน่วยงานได้ กาหนดปั จจัยตัวชี ้วัดผลงานขององค์การ หน่วยงาน หรื อแม้ กระทัง่ ใน
ระดับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ “ ลูกค้ า ” นัน่ ก็คือ เปอร์ เซ็นต์ความพึงพอใจของลูกค้ า หรื อจานวนข้ อร้ องเรี ยนจาก
ลูกค้ าที่ได้ รับ นอกจากนี ้ยังพบว่ามีหลายองค์การได้ กาหนดคุณค่าหลักหรื อความสามารถหลักที่พนักงานทุกคน
จะต้ องมีเหมือนกัน ได้ แก่ การมุง่ เน้ นหรื อการให้ บริ การลูกค้ า ( Customer Focus/Service)
ดังนันคุ
้ ณเองในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานคนหนึง่ จึงหลีกหนีไม่ได้ ที่จะต้ องพบเจอกับลูกค้ าของตนไม่วา่ จะมา
จากภายในหรื อภายนอกองค์การ แล้ วทาอย่างไรที่จะสร้ างความประทับใจให้ สามารถครองใจลูกค้ าของตนได้
ดิฉนั ขอนาเสนอเทคนิคการปรับตนเองด้ วยกลยุทธ์ “ 6 Ps ” เพื่อครองใจลูกค้ า ดังต่อไปนี ้

P lanning – การวางแผนงาน

‘ แผนงานที ด่ ีมีชยั ไปกว่าครึ่ ง ” การวางแผนงานจึงเป็ นกลยุทธ์สาคัญในการสร้ างความสาเร็ จในงานของ
คุณ การวางแผนงานจะทาให้ คณ
ุ จัดลาดับความสาคัญที่เร่ งด่วนของงานหรื อสิ่งที่คณ
ุ จะต้ องทาให้ กบั ลูกค้ าของ
คุณ ในแต่ละวันคุณอาจจะต้ องเผชิญกับลูกค้ าที่มีความต้ องการที่หลากหลาย ถ้ าคุณวางแผนในการจัดลาดับงาน
หรื อจัดสรรทรัพยากรไม่ดีพอแล้ ละ่ ก็ แน่นอนว่าคุณอาจไม่สามารถบริ หารงานของคุณเองหรื อของทีมงานให้
สนองตอบต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างประทับใจ
P rocess – กระบวนการทางาน

คงไม่มีลกู ค้ าคนไหนชอบหรื อพอใจหากได้ รับสินค้ าหรื อได้ รับการบริ การล่าช้ ากว่าเวลาที่กาหนด ขอให้
คุณลองคิดดูวา่ หากคุณขอข้ อมูลจากหน่วยงานหนึง่ แต่กว่าจะได้ ข้อมูลนันต้
้ องใช้ เวลารอคอยเกือบสองสัปดาห์ ซึง่
คุณจาเป็ นต้ องรี บนาข้ อมูลนันมาวิ
้ เคราะห์ คุณคงไม่พอใจแน่นอนหากคุณได้ รับบริ การเช่นที่วา่ นี ้ ลูกค้ าก็
เช่นเดียวกันค่ะ ดังนันคุ
้ ณควรจะต้ องปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานของคุณให้ ตอบสนองต่อลูกค้ าให้ เร็ วที่สดุ คุณ
ควรวิเคราะห์รูปแบบหรื อขันตอนการท
้
างานของคุณเองว่าขันตอนงานใดที
้
่ไม่มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ คณ
ุ ต้ อง
เสียเวลาทางาน
่ ุณให้
P roduct – สินค้ าหรื อบริ การทีค
คุณควรตรวจสอบว่าสินค้ าหรื อบริ การที่คณ
ุ ให้ ลกู ค้ านันเป็
้ นสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า
หรื อไม่ การสารวจหรื อสื่อสารกับลูกค้ าถึงความคาดหวังต่อสินค้ าหรื องานบริ การนันจึ
้ งเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เช่น หากคุณจะจัดหลักสูตรฝึ กอบรมหนึง่ หลักสูตรตามที่หน่วยงานอื่นร้ องขอมา ก่อนอื่นคุณควร
จะต้ องสอบถามเพื่อสารวจความคาดหวังของหน่วยงานก่อนเพื่อที่วา่ คุณจะได้ จดั หลักสูตรอบรมให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของหน่วยงานมากที่สดุ
P rice – ราคาของสินค้ าหรื อบริการของคุณ

หากคุณซื ้อสินค้ าหรื อบริ การใด ๆ ก็ตาม คุณคงอยากจะได้ รับสินค้ าและบริ การคุ้มค่ากับเงินลงทุนที่คณ
ุ
จ่ายไป เช่นเดียวกับความต้ องการขององค์การที่คาดหวังว่าคุณควรปฏิบตั ิตนหรื อสร้ างผลงานให้ ค้ มุ ค่ากับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนที่จ่ายคุณไป ดังนันคุ
้ ณเองควรประเมินเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้ รับกับผลงานที่คณ
ุ
นาส่งให้ ลกู ค้ าทังจากหน่
้
วยงานภายในและภายนอก และที่สาคัญขอให้ คณ
ุ คิดเสมอว่าคุณจะต้ องพยายามทางาน
ให้ ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้ ามากกว่าเงินเดือนหรื อผลตอบแทนที่ได้ รับจากองค์การของคุณ อย่าคิดว่า
“ เงินเดือนได้ รับเพียงแค่นี ้ ก็ทาเท่านี ้ก็แล้ วกัน ” ความคิดแบบนี ้จะไม่สง่ ผลต่อการพัฒนาและปรับปรุ ง
ความสามารถของคุณเอง อย่าลืมคิดไปว่า “ ความสามารถจะนามาซึ่งมูลค่าและค่าตัวในการทางานของคุณ
ต่อไป ”

่ ขึ้น
P romotion – การให้ บริ การทีเ่ พิม
คาว่า Promotion คงไม่ใช่เฉพาะการลด แลก แจก แถม เท่านัน้ การทา Promotion ในที่นี ้จะหมายถึง
ความพยายามหาวิธีการให้ ลกู ค้ าประทับใจในสินค้ าหรื อการให้ บริ การของคุณเองมากที่สดุ หรื อเหนือความ
คาดหวังจากลูกค้ า เช่น การอาสาช่วยเหลือลูกค้ าก่อนเสมอ การขวนขวายหาข้ อมูลที่ลกู ค้ าสอบถามซึง่ คุณเองไม่
มีข้อมูลหรื อไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนัน้ ซึง่ การทา Promotion นันก็
้ เพื่อรักษาหรื อสร้ างสัมพันธภาพที่ดีตอ่ ไป
กับลูกค้ า
P eople D evelopment – การพัฒนาทีมงาน

ความสาเร็ จของงานคุณคงจะไม่ใช่เพียงตัวคุณเองเท่านัน้ ความสาเร็ จหรื อผลงานที่เกิดขึ ้นนันโดยส่
้
วน
ใหญ่จะเป็ นความสาเร็ จของทีมงานที่คณ
ุ ร่ วมด้ วย หากคุณเป็ นหัวหน้ างานคุณควรหาวิธีการในการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของลูกทีมคุณเอง แต่หากคุณเป็ นสมาชิกในทีมงาน คุณควรช่วยเหลือเพื่อนร่ วมทีม
ของคุณในการสร้ างความพอใจและความประทับใจแก่ลกู ค้ า อย่าปล่อยให้ ปัญหาของลูกค้ าที่เกิดขึ ้นเป็ นปั ญหา
ของสมาชิกในทีมเพียงคนอื่น แต่ควรคิดว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นปั ญหาของทีมงานที่ทกุ คนควรร่ วมกันคิดและแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นนัน้
สรุ ปว่ า ไม่วา่ คุณจะทางานในหน่วยงานใดก็ตาม คุณเองจะต้ องพบเจอกับลูกค้ าที่อาจมาจากหน่วยงาน
ภายในหรื อหน่วยงานภายนอกองค์การ และลูกค้ านี ้เองเป็ นกลุม่ บุคคลที่สาคัญที่จะนามาซึง่ รายได้ ผลกาไร หรื อ
ความอยู่รอดและความมัน่ คงในการทางานของคุณเอง และที่สาคัญขอให้ คณ
ุ ตระหนักไว้ เสมอว่า “ หากคุณไม่มี
ลูกค้าแล้วล่ะก็ หน่วยงานของคุณหรื อตัวคุณเองนัน้ จะทางานให้กบั ใคร หรื อทางานเพือ่ ใคร ”

