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คูมือเลมที่ 21
การใหบริการหลังการขาย

บทนํ า
การบรกิารหลงัการขายเปนกจิกรรมหลกัอยางหนึง่ของการประกนัคณุภาพทัง้กอนและหลงัการวางผลิตภัณฑออก
สูตลาด มันเปนอีกดานหนึ่งของการทํ าขอตกลงเพื่อทํ าใหองคกรเติบโตและขยายยอดขายซึ่งจะตองตระหนักถึง
ความสํ าคัญเปนอยางดี CEO ควรมีความเขาใจถึงความสํ าคัญของการบริการหลังการขายดวยตนเอง และ
พยายามเสริมสรางความเขมแข็งของกิจกรรมหลังการขายของผลิตภัณฑที่ไดสงมอบ เพื่อใหบรรลุถึงความเขม
แข็งดังกลาว การทบทวนเนื้อหามีประโยชนอยางยิ่งสํ าหรับระบบการจัดองคกร การนํ าบุคลากรที่มีความ
สามารถทางเทคนคิสงู เพือ่ท ําใหการรบัประกนัและระบบประกนัคณุภาพสมบรูณ และการเตรยีมเอกสารส ําหรบั
บริการ เชน คูมอืบริการ บัญชีรายการใหบริการ และสารสนเทศของการใหบริการ เปนตน

เปนเปาหมายพื้นฐานของฝายบริหารที่จะตองบรรลุถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาโดยการประเมินความ
สามารถเชื่อถือไดของการบริการหลังการขายในแงของการแขงขัน

[1] ผูบริหารระดับสูงตองเขาใจความสํ าคัญของการบริการหลังการขาย
เพื่อใหเขาใจความสํ าคัญของการบริการหลังการขายอยางแทจริง CEO ควร
1) ขอคํ าอธิบายในความเสียหายของผลิตภัณฑหลังสงมอบแกลูกคา และตองติดตามความกาวหนาของ

การปรับปรุง และการหามาตรการในการปองกันแกไขความบกพรอง
2) คนหาปญหาดานเทคนิค และตนทุนในการปฏิบัติการแกไข
3) ทํ าความเขาใจตอปญหาภายหลังการขายในปจจุบันอยางชัดเจน รวมถึงสาเหตุ และความเปนไปไดของ

มาตรการแกไขสาเหตุเหลานั้น
4) สงเสริมใหมีการกํ าหนดแผนการปรับปรุง และนํ าไปสูวิธีการปฏิบัติ
5) เขาไปมีสวนรวมดวยตัวเองในการปรับปรุงบริการหลังการขายและสรางแผนการปรับปรุงประจํ าป

เปนความสํ าคัญอยางยิ่งที่ CEO ตองตรวจสอบ และติดตามผลขั้นตอนปฏิบัติงานซํ้ าแลวซํ้ าอีก

[2] ใบรับประกันผลิตภัณฑ
เงื่อนไขการรับประกันควรจัดทํ าเปนเอกสารไวลวงหนา เพื่อใหดํ าเนินการกับการรองเรียนไดรวดเร็วและปราศจากการโตแยง 
เอกสารมาตรฐาน
1) กํ าหนดรายละเอียดในการออกใบรับประกันผลิตภัณฑ
2) ระบุเงื่อนไขการรับประกันรวมทั้งขอบเขตการรับประกัน และเรื่องที่ไมอยูในการรับประกัน เชน ชํ ารุด

เนื่องจากการใชงานผิดของลูกคา
รายละเอียดในใบรับประกันคือขอตกลงอยางเปนทางการที่ใหไวกับลูกคา หรือติดไปกับผลิตภัณฑ และตองงาย
สํ าหรับลูกคาที่จะเขาใจ
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[3] การจัดองคการและระบบการบริการหลังการขาย
องคการบรกิารหลงัการขายทีเ่หมาะสมประกอบดวย
1) แตงตั้งผูรับผิดชอบในการรับขอรองเรียน และจัดทํ าเอกสารบรรยายลักษณะงานในแบบฟอรมมาตรฐาน
2) ตัดสินจุดที่จะนํ ามาพิจารณาเมื่อไดรับขอรองเรียนไวลวงหนา และจัดทํ าเปนแบบฟอรมมาตรฐาน
3) สารสนเทศจากการรองเรียนถูกบันทึกในแบบฟอรมขางตน และถูกใชเปนขอมูลพื้นฐานสํ าหรับการจัด

ทํ ากระบวนการดํ าเนินการกับขอรองเรียนในอนาคต
4) บันทึกขอรองเรียนถูกแจกจายไปยังบุคคลที่เกี่ยวของ และตัดสินหาวิธีการปฏิบัติการแกไขที่รวดเร็ว
5) ระบุผูรับผิดชอบที่ตองตอบกลับกับลูกคาเกี่ยวกับกระบวนการในการรับรองเรียนใหชัดเจน
6) จัดทํ าระบบใหเปนมาตรฐาน และการติดตอประสานงานระหวางฝายตองทํ าใหงาย เพื่อความรวดเร็ว

และความถูกตองในกระบวนการรับขอรองเรียน
ลูกคาที่ทํ าการรองเรียนตองไดรับการปฏิบัติดวยกริยาที่สุภาพเรียบรอย (รวมทั้งคํ าพูดจา)

[4] การประกันคุณภาพหลังการขาย
4.1 คูมือการบริการ
มีความจํ าเปนที่จะตองมีคูมือการบริการ
1) คูมือตองกํ าหนดเรื่องสํ าคัญทั้งหมดของขั้นตอนการทํ างานสํ าหรับการบริการหลังการขาย
2) ควรประกอบดวยแนวทางการใหบริการ คูมือเทคนิค คูมือการแกปญหาเบื้องตน เกณฑการบํ ารุงรักษา 

และคูมือการบํ ารุงรักษามาตรฐาน เปนตน
3) ควรมีภาพประกอบ
4) วันบังคับใช การแกไข และการแจกจายคูมือ ตองจัดทํ าเปนมาตรฐาน
5) ควรไดรับการทบทวนเปนระยะ
6) ผูจัดการของฝายที่รับผิดชอบตองตรวจสอบมีการนํ าคูมือไปปฏิบัติอยางไรเปนระยะ
4.2 การควบคุมชิ้นสวนบริการ
เพื่อรักษาระดับสินคาคงคลังของชิ้นสวนบริการใหเพียงพอ
1) การเฝาระวังระดับสินคาคงคลัง

ก) ควบคุมการเปลี่ยนแปลงปริมาณการขาย และปริมาณสินคาสต็อก (ใชกราฟ ฯลฯ)
ข) การควบคุมโดยเครื่องหมาย (Marking Control) สํ าหรับชิ้นสวนตองจัดทํ าเปนมาตรฐาน
ค) พิจารณากํ าหนดระยะเวลามาตรฐานในการสํ ารองชิ้นสวนบริการ
ง) จัดใหมีแบบปฏิบัติมาตรฐานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกินหรือขาดของชิ้นสวนบริการ และการเสื่อมสภาพ

2) จัดใหมีระบบการควบคุมการจัดหาชิ้นสวนบริการ รวมถึงเกณฑการสั่งชิ้นสวนเพื่อใชเปลี่ยนอยางทัน
กาล

3) มีระบบที่สามารถปฏิบัติไดในการใชขอมูลของลูกคาในการสั่งชิ้นสวนบริการ
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4) จดัใหมเีกณฑควบคมุ ประกอบดวยการจดัท ําขัน้ตอนทางปฏบัิติใหเปนมาตรฐาน การบนัทกึระดบัสินคา
คงคลงัของชิน้สวนแตละรายการ การเลอืกบคุลากรและฝายเพือ่รับผิดชอบ  และการทบทวนมาตรฐาน

4.3 การควบคุมการเริ่มตนการจัดจํ าหนาย
ในการควบคุมการเริ่มตนการจัดจํ าหนายเมื่อผลิตภัณฑที่ขายมีการปรับปรุงบางสวน หรือเมื่อผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด
1) ตัดสนิเกณฑในการประกนัคณุภาพ ผูรับผิดชอบในการรกัษาระดบัการควบคมุ ขอมลูทีจ่ะตองรวบรวม ข้ัน

ตอนปฏิบัติเพื่อจัดการกับความบกพรอง
2) กํ าหนดหัวขอควบคุมใหชัดเจน
3) หัวขอควบคุมและระดับการควบคุมตองทบทวนอยางสมํ่ าเสมอ
4) จัดทํ าแผนการบริการหลังการขายเพื่อหาวาผลิตภัณฑถูกนํ าไปใชอยางไร
5) ใหมีแผนออกตรวจเยี่ยมลูกคาที่สํ าคัญ ไมวาจะเกิดความบกพรองหรือไมก็ตาม
6) จัดใหมีการแสดงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ     เพื่อดํ าเนินการกับประเด็นคุณภาพที่หยิบยกขึ้นมา
4.4 การควบคุมการรองเรียน
การควบคุมการการรองเรียนประกอบดวยการรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็วเมื่อมีการรองเรียน วิเคราะหขอมูลและใชขอมูล และ
ขาวสารเพื่อปองกันไมใหส่ิงผิดปกติเกิดซํ้ าอีก
1) กํ าหนดมาตรฐานขั้นตอนดํ าเนินการกับขอรองเรียน และนํ าไปปฏิบัติ ระบุสารสนเทศที่ตองรวบรวม 

เกณฑในการยอมรับคืนสินคาที่บกพรอง วิธีการรายงาน กํ าหนดบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของกระบวนการดํ าเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียน

2) สรางความเชื่อมั่นวาการตรวจติดตามความกาวหนาของกระบวนการดํ าเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียน
สามารถทํ าไดงาย และมีการรายงานอยางเหมาะสม

3) การวเิคราะหผลิตภณัฑบกพรองและด ําเนนิการมาตรการเพือ่ปองกนัไมใหเกดิซํ ้า  ประกอบดวยการเปลีย่น
แปลงการออกแบบ และการเปลี่ยนวัสดุ บันทึกผลการวิเคราะห และมาตรการที่ไดดํ าเนินการเพื่อนํ าไป
ใชอางอิงในอนาคต

4) อัตราการดํ าเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนที่บรรลุผล และระยะเวลาที่ใชสํ าหรับการดํ าเนินการกับขอรอง
เรียน ตองกํ าหนดไว

4.5 การฝกอบรมวิศวกรบริการ
 การฝกอบรมวิศวกรบริการควรพัฒนาทั้งความรูดานเทคนิคและความชํ านาญ  และเรื่องกิริยามารยาทที่ดีซึ่งผูใหบริการพึงมีตอ
ลูกคา ยังควรรวมถึงโครงการเกี่ยวกับคุณวุฒิ (Qualification Program) และโครงการกระตุนตางๆ เชน ระบบการใหรางวัล การ
เขารวมแขงขันทักษะการบริการที่จัดขึ้นในบริษัท และภายนอกบริษัท เชนการแขงขันในสายวิชาชีพในระดับนานาชาติ ระดับ
ทักษะของวิศวกรแตละคนใหมีการตรวจสอบและบันทึกอยางสมํ่ าเสมอ เชนเวลาที่ใชในการซอมจนเสร็จสมบูรณ  จัดใหมีการฝก
อบรมการบริการหลังขายแกศูนยบริการ และตัวแทนจํ าหนายดวย

4.6 การใชประโยชนของขอมูลขาวสารดานคุณภาพ
 บริษทัไมเพยีงใชประโยชนจากสารสนเทศเกีย่วกบัความตองการของลกูคาเทานัน้ แตยงัรวมถงึสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัคูแขงขัน  โดย
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1) ทํ านายแนวโนมของลูกคา และแนวโนมตลาด เชนจากการแสดงสินคา เปนตน และนํ าสารสนเทศดังกลาวมาใชในกิจ
กรรมบริการ

2) ดํ าเนินการสํ ารวจความพอใจของลูกคา (CS: Customer Satisfaction) ตามระยะเวลา  และพัฒนาไปสูการทํ านโยบาย
ของปตอไป

3) จัดทํ ามาตรฐานระบบเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางฝายบริการหลังการขาย และฝายผลิต
4) รวบรวมอัตราของเสีย วิเคราะหหาสาเหตุ และกํ าหนดมาตรการที่จะนํ าไปปฏิบัติ
5) รวบรวมอัตราขอรองเรียนที่ไดขอยุติตอขอรองเรียนทั้งหมด
6) นํ าขอมูลขาวสารการบริการไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
7) รวบรวมขอมูลขาวสารการบริการหลังการขายของคูแขงอื่นๆ นํ ามาใชสํ าหรับการวิเคราะหจุดออน และจุดแข็งของตน 

กํ าหนดมาตรการตอบโต และใชพัฒนาผลิตภัณฑใหม

4.7 การประเมินความนาเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกคา
 เพื่อประเมินระดับความนาเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกคาโดย
1) ดํ าเนินการสํ ารวจความพึงพอใจของลูกคา (CS) เปนระยะๆ
2) จัดทํ าแนวทางการสรางความพึงพอใจของลูกคา
3) ใชแบบสอบถาม
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