คูมือเลมที่ 21
การใหบริการหลังการขาย
บทนํา
การบริการหลังการขายเปนกิจกรรมหลักอยางหนึง่ ของการประกันคุณภาพทัง้ กอนและหลังการวางผลิตภัณฑออก
สูตลาด มันเปนอีกดานหนึ่งของการทําขอตกลงเพื่อทําใหองคกรเติบโตและขยายยอดขายซึ่งจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญเปนอยางดี CEO ควรมีความเขาใจถึงความสําคัญของการบริการหลังการขายดวยตนเอง และ
พยายามเสริมสรางความเขมแข็งของกิจกรรมหลังการขายของผลิตภัณฑที่ไดสงมอบ เพื่อใหบรรลุถึงความเขม
แข็งดังกลาว การทบทวนเนื้อหามีประโยชนอยางยิ่งสํ าหรับระบบการจัดองคกร การนํ าบุคลากรที่มีความ
สามารถทางเทคนิคสูง เพือ่ ทําใหการรับประกันและระบบประกันคุณภาพสมบูรณ และการเตรียมเอกสารสําหรับ
บริการ เชน คูม อื บริการ บัญชีรายการใหบริการ และสารสนเทศของการใหบริการ เปนตน
เปนเปาหมายพื้นฐานของฝายบริหารที่จะตองบรรลุถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาโดยการประเมินความ
สามารถเชื่อถือไดของการบริการหลังการขายในแงของการแขงขัน

[1] ผูบริหารระดับสูงตองเขาใจความสําคัญของการบริการหลังการขาย
เพื่อใหเขาใจความสําคัญของการบริการหลังการขายอยางแทจริง CEO ควร
1)
ขอคําอธิบายในความเสียหายของผลิตภัณฑหลังสงมอบแกลูกคา และตองติดตามความกาวหนาของ
การปรับปรุง และการหามาตรการในการปองกันแกไขความบกพรอง
2)
คนหาปญหาดานเทคนิค และตนทุนในการปฏิบัติการแกไข
3)
ทําความเขาใจตอปญหาภายหลังการขายในปจจุบันอยางชัดเจน รวมถึงสาเหตุ และความเปนไปไดของ
มาตรการแกไขสาเหตุเหลานั้น
4)
สงเสริมใหมีการกําหนดแผนการปรับปรุง และนําไปสูวิธีการปฏิบัติ
5)
เขาไปมีสวนรวมดวยตัวเองในการปรับปรุงบริการหลังการขายและสรางแผนการปรับปรุงประจําป
เปนความสําคัญอยางยิ่งที่ CEO ตองตรวจสอบ และติดตามผลขั้นตอนปฏิบัติงานซํ้าแลวซํ้าอีก

[2] ใบรับประกันผลิตภัณฑ
เงื่อนไขการรับประกันควรจัดทําเปนเอกสารไวลวงหนา เพื่อใหดําเนินการกับการรองเรียนไดรวดเร็วและปราศจากการโตแยง
เอกสารมาตรฐาน

1)
2)

กําหนดรายละเอียดในการออกใบรับประกันผลิตภัณฑ
ระบุเงื่อนไขการรับประกันรวมทั้งขอบเขตการรับประกัน และเรื่องที่ไมอยูในการรับประกัน เชน ชํารุด
เนื่องจากการใชงานผิดของลูกคา
รายละเอียดในใบรับประกันคือขอตกลงอยางเปนทางการที่ใหไวกับลูกคา หรือติดไปกับผลิตภัณฑ และตองงาย
สําหรับลูกคาที่จะเขาใจ
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[3] การจัดองคการและระบบการบริการหลังการขาย
องคการบริการหลังการขายทีเ่ หมาะสมประกอบดวย
1)
แตงตั้งผูรับผิดชอบในการรับขอรองเรียน และจัดทําเอกสารบรรยายลักษณะงานในแบบฟอรมมาตรฐาน
2)
ตัดสินจุดที่จะนํามาพิจารณาเมื่อไดรับขอรองเรียนไวลวงหนา และจัดทําเปนแบบฟอรมมาตรฐาน
3)
สารสนเทศจากการรองเรียนถูกบันทึกในแบบฟอรมขางตน และถูกใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัด
ทํากระบวนการดําเนินการกับขอรองเรียนในอนาคต
4)
บันทึกขอรองเรียนถูกแจกจายไปยังบุคคลที่เกี่ยวของ และตัดสินหาวิธีการปฏิบัติการแกไขที่รวดเร็ว
5)
ระบุผูรับผิดชอบที่ตองตอบกลับกับลูกคาเกี่ยวกับกระบวนการในการรับรองเรียนใหชัดเจน
6)
จัดทําระบบใหเปนมาตรฐาน และการติดตอประสานงานระหวางฝายตองทําใหงาย เพื่อความรวดเร็ว
และความถูกตองในกระบวนการรับขอรองเรียน
ลูกคาที่ทําการรองเรียนตองไดรับการปฏิบัติดวยกริยาที่สุภาพเรียบรอย (รวมทั้งคําพูดจา)

[4] การประกันคุณภาพหลังการขาย
4.1 คูมือการบริการ
มีความจําเปนที่จะตองมีคูมือการบริการ
1)
คูมือตองกําหนดเรื่องสําคัญทั้งหมดของขั้นตอนการทํางานสําหรับการบริการหลังการขาย
2)
ควรประกอบดวยแนวทางการใหบริการ คูมือเทคนิค คูมือการแกปญหาเบื้องตน เกณฑการบํารุงรักษา
และคูมือการบํารุงรักษามาตรฐาน เปนตน
3)
ควรมีภาพประกอบ
4)
วันบังคับใช การแกไข และการแจกจายคูมือ ตองจัดทําเปนมาตรฐาน
5)
ควรไดรับการทบทวนเปนระยะ
6)
ผูจัดการของฝายที่รับผิดชอบตองตรวจสอบมีการนําคูมือไปปฏิบัติอยางไรเปนระยะ
4.2 การควบคุมชิ้นสวนบริการ
เพื่อรักษาระดับสินคาคงคลังของชิ้นสวนบริการใหเพียงพอ
1)
การเฝาระวังระดับสินคาคงคลัง
ก) ควบคุมการเปลี่ยนแปลงปริมาณการขาย และปริมาณสินคาสต็อก (ใชกราฟ ฯลฯ)
ข) การควบคุมโดยเครื่องหมาย (Marking Control) สําหรับชิ้นสวนตองจัดทําเปนมาตรฐาน
ค) พิจารณากําหนดระยะเวลามาตรฐานในการสํารองชิ้นสวนบริการ
ง) จัดใหมีแบบปฏิบัติมาตรฐานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกินหรือขาดของชิ้นสวนบริการ และการเสื่อมสภาพ
2)
จัดใหมีระบบการควบคุมการจัดหาชิ้นสวนบริการ รวมถึงเกณฑการสั่งชิ้นสวนเพื่อใชเปลี่ยนอยางทัน
กาล
3)
มีระบบที่สามารถปฏิบัติไดในการใชขอมูลของลูกคาในการสั่งชิ้นสวนบริการ
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4)

จัดใหมเี กณฑควบคุม ประกอบดวยการจัดทําขัน้ ตอนทางปฏิบตั ใิ หเปนมาตรฐาน การบันทึกระดับสินคา
คงคลังของชิน้ สวนแตละรายการ การเลือกบุคลากรและฝายเพือ่ รับผิดชอบ และการทบทวนมาตรฐาน

4.3 การควบคุมการเริ่มตนการจัดจําหนาย
ในการควบคุมการเริ่มตนการจัดจําหนายเมื่อผลิตภัณฑที่ขายมีการปรับปรุงบางสวน หรือเมื่อผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ตัดสินเกณฑในการประกันคุณภาพ ผูร บั ผิดชอบในการรักษาระดับการควบคุม ขอมูลทีจ่ ะตองรวบรวม ขัน้
ตอนปฏิบัติเพื่อจัดการกับความบกพรอง
กําหนดหัวขอควบคุมใหชัดเจน
หัวขอควบคุมและระดับการควบคุมตองทบทวนอยางสมํ่าเสมอ
จัดทําแผนการบริการหลังการขายเพื่อหาวาผลิตภัณฑถูกนําไปใชอยางไร
ใหมีแผนออกตรวจเยี่ยมลูกคาที่สําคัญ ไมวาจะเกิดความบกพรองหรือไมก็ตาม
จัดใหมีการแสดงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการกับประเด็นคุณภาพที่หยิบยกขึ้นมา

4.4 การควบคุมการรองเรียน
การควบคุมการการรองเรียนประกอบดวยการรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็วเมื่อมีการรองเรียน วิเคราะหขอมูลและใชขอมูล และ
ขาวสารเพื่อปองกันไมใหสิ่งผิดปกติเกิดซํ้าอีก

1)

2)
3)

4)

กําหนดมาตรฐานขั้นตอนดําเนินการกับขอรองเรียน และนําไปปฏิบัติ ระบุสารสนเทศที่ตองรวบรวม
เกณฑในการยอมรับคืนสินคาที่บกพรอง วิธีการรายงาน กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียน
สรางความเชื่อมั่นวาการตรวจติดตามความกาวหนาของกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียน
สามารถทําไดงาย และมีการรายงานอยางเหมาะสม
การวิเคราะหผลิตภัณฑบกพรองและดําเนินการมาตรการเพือ่ ปองกันไมใหเกิดซํา้ ประกอบดวยการเปลีย่ น
แปลงการออกแบบ และการเปลี่ยนวัสดุ บันทึกผลการวิเคราะห และมาตรการที่ไดดําเนินการเพื่อนําไป
ใชอางอิงในอนาคต
อัตราการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนที่บรรลุผล และระยะเวลาที่ใชสําหรับการดําเนินการกับขอรอง
เรียน ตองกําหนดไว

4.5 การฝกอบรมวิศวกรบริการ
การฝกอบรมวิศวกรบริการควรพัฒนาทั้งความรูดานเทคนิคและความชํานาญ และเรื่องกิริยามารยาทที่ดีซึ่งผูใหบริการพึงมีตอ
ลูกคา ยังควรรวมถึงโครงการเกี่ยวกับคุณวุฒิ (Qualification Program) และโครงการกระตุนตางๆ เชน ระบบการใหรางวัล การ
เขารวมแขงขันทักษะการบริการที่จัดขึ้นในบริษัท และภายนอกบริษัท เชนการแขงขันในสายวิชาชีพในระดับนานาชาติ ระดับ
ทักษะของวิศวกรแตละคนใหมีการตรวจสอบและบันทึกอยางสมํ่าเสมอ เชนเวลาที่ใชในการซอมจนเสร็จสมบูรณ จัดใหมีการฝก
อบรมการบริการหลังขายแกศูนยบริการ และตัวแทนจําหนายดวย

4.6 การใชประโยชนของขอมูลขาวสารดานคุณภาพ
บริษทั ไมเพียงใชประโยชนจากสารสนเทศเกีย่ วกับความตองการของลูกคาเทานัน้ แตยงั รวมถึงสารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับคูแขงขัน โดย
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1)

ทํานายแนวโนมของลูกคา และแนวโนมตลาด เชนจากการแสดงสินคา เปนตน และนําสารสนเทศดังกลาวมาใชในกิจ
กรรมบริการ

2)

ดําเนินการสํารวจความพอใจของลูกคา (CS: Customer Satisfaction) ตามระยะเวลา และพัฒนาไปสูการทํานโยบาย
ของปตอไป

3)
4)
5)
6)
7)

จัดทํามาตรฐานระบบเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางฝายบริการหลังการขาย และฝายผลิต
รวบรวมอัตราของเสีย วิเคราะหหาสาเหตุ และกําหนดมาตรการที่จะนําไปปฏิบัติ
รวบรวมอัตราขอรองเรียนที่ไดขอยุติตอขอรองเรียนทั้งหมด
นําขอมูลขาวสารการบริการไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
รวบรวมขอมูลขาวสารการบริการหลังการขายของคูแขงอื่นๆ นํามาใชสาหรั
ํ บการวิเคราะหจุดออน และจุดแข็งของตน
กําหนดมาตรการตอบโต และใชพัฒนาผลิตภัณฑใหม

4.7 การประเมินความนาเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกคา
เพื่อประเมินระดับความนาเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกคาโดย

1)
2)
3)

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (CS) เปนระยะๆ
จัดทําแนวทางการสรางความพึงพอใจของลูกคา
ใชแบบสอบถาม
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