
Chương 4 
Phát triển dịch vụ mới 

 
Các mục tiêu học tập 

 Thảo luận quy trình phát triển dịch vụ mới. 
 Chuẩn bị một kế hoạch chi tiết cho một hoạt động dịch vụ. 
 Mô tả quy trình dịch vụ sử dụng các khía cạnh (hay chiều kích) tính phân kỳ và tính phức tạp. 
 Sử dụng phép phân loại quy trình dịch vụ để phân loại một hoạt động dịch vụ. 
 So sánh và đối chiếu các phương pháp chung về thiết kế hệ thống dịch vụ. 
 Đặt một ví dụ về tự động hóa dịch vụ ở đúng loại. 
 Bàn về các vấn đề quản lý liên hệ với sự chấp nhập công nghệ mới.  

 
Thiết kế một hệ thống tạo giao dịch vụ là một quy trình sáng tạo. Nó bắt đầu với khái niệm dịch vụ 
và chiến lược cung cấp dịch vụ với những tính năng đặc biệt liên quan đến nhiều vấn đề phân biệt nó 
với dịch vụ cạnh tranh. Nhiều phương án khác nhau nhằm đạt được các mục tiêu này phải được nhận 
biết và phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Thiết kế một hệ thống dịch vụ gồm những 
vấn đề chẳng hạn như địa điểm, thiết kế cơ sở vật chất và bài trí để dòng khách hàng và công việc có 
hiệu quả, các quy trình và mô tả công việc cho các nhà cung cấp dịch vụ, những biện pháp nhằm đảm 
bảo chất lượng, mức độ tham gia của khách hàng, lựa chọn thiết bị và công suất dịch vụ thích hợp. 
Quy trình thiết kế không bao giờ kết thúc; một khi dịch vụ đã sẵn sàng để dùng, những sửa đổi, biến 
cải được đưa ra như một giấy chứng nhận điều kiện (conditions warrant) 
 
Tổng quan chương 
Chủ đề phát triển dịch vụ mới bắt đầu với một cấu trúc liên kết (topology) các dịch vụ mới. Chúng ta 
xem xét một mô hình về quy trình phát triển dịch vụ mới bao gồm các yếu tố công nghệ, con người 
và hệ thống. Chúng ta còn khảo sát tỉ mỉ những thách thức của việc tiếp nhận công nghệ mới trong 
dịch vụ và bàn về tự động hóa dịch vụ.  

Phương pháp lập biểu đồ quy trình dịch vụ được gọi là lập sơ đồ (blueprinting) có thể được sử dụng 
để đánh giá các thiết kế tạo giao dịch vụ hiện tại hay đề xuất cũng như một kỹ sư sử dụng các bản vẽ 
của một sản phẩm để thể hiện các bản thiết kế. Sơ đồ dịch vụ là một kỹ thuật có hiệu quả nhằm mô tả 
quy trình tạo giao dịch vụ dưới hình thức qua thị giác. Sử dụng đường phân cách, chúng ta sẽ phân 
biệt được giữa các phần tiền sảnh và hậu đường của hệ thống tạo giao dịch vụ. Phần tiền sảnh của hệ 
thống là nơi mà sự gặp gỡ khách hàng diễn ra và đề cập đến môi trường và tính hiệu lực (chẳng hạn 
như tiền sảnh của ngân hàng). Phần hậu đường của hệ thống bị che khuất khỏi khách hàng và thường 
hoạt động như một nhà máy với mục đích là hiệu quả (chẳng hạn như các hoạt động phân loại séc 
của ngân hàng). Sơ đồ dịch vụ nhận biết các điểm thất bại thích hợp cho việc phát triển các thủ tục 
an toàn1 nhằm tránh sai sót trong thời gian tạo giao dịch vụ. Thiết kế dịch vụ sẽ không hoàn thành 
cho đến khi các thủ tục tránh sai sót được thực hiện đầy đủ, một quy trình được gọi là an toàn 
(failsafing). 
 
Phát triển dịch vụ mới 
Đổi mới được xem là quy trình tạo ra cái gì đó mới và cũng là sản phẩm hay kết quả thực tế. Đối với 
dịch vụ kết quả không cần phải là một sản phẩm dịch vụ mới mà phần nào đó là sửa đổi dịch vụ hiện 
có đến mức độ nào đó. Bảng 4.1 đưa ra sự phân loại đổi mới dịch vụ trong phạm vi hai loại chủ yếu. 
Đổi mới căn bản là những lời đề nghị trước đây khách hàng không thể kiếm đâu ra được hay các hệ 
thống tạo giao mới cho những dịch vụ hiện có. Đổi mới tăng thêm là những thay đổi trong các dịch 
vụ hiện có được đánh giá như những cải tiến. 

Những ý tưởng về sản phẩm mới có thể phát sinh từ nhiều nguồn. Khách hàng có thể đưa ra những 
đề nghị (ví dụ như những món đưa thêm vào thực đơn ở một hiệu ăn). Những nhân viên có nhiều 
trách nhiệm nhất có thể được đào tạo để lắng nghe những băn khoăn của khách hàng (ví dụ như  
                                                 
1 fail-safe adj [attrib] (về thiết bị, máy móc, v.v…) được thiết kế để tự động thay vào khi có hỏng hóc.  
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BẢNG 4.1  Các mức độ đổi mới dịch vụ 
 
Loại dịch vụ mới Mô tả Ví dụ 
 Đổi mới căn bản  
Đổi mới chủ yếu Dịch vụ mới cho thị trường cho đến 

nay chưa xác định. Những đổi mới này 
thường  được dẫn dắt bởi công nghệ 
thông tin và công nghệ dựa vào máy 
tính. 

 

Khởi sự kinh doanh Dịch vụ mới trong thị trường đã được 
phục vụ bởi dịch vụ hiện có. 

 

Dịch vụ mới cho thị 
trường đang phục vụ 

Đề nghị dịch vụ mới cho khách hàng 
hiện tại của một tổ chức (mặc dù dịch 
vụ này có thể sẵn có ở các công ty 
khác). 

 

 Đổi mới tăng thêm  
Mở rộng đường dây dịch 
vụ 

Mở rộng đường dây dịch vụ hiện có 
chẳng hạn như những mục menu mới, 
tuyến đường mới, khóa mới. 

 

Cải tiến dịch vụ Thay đổi tính năng đặc biệt của dịch vụ 
đang được đề nghị (hay cung cấp) 

 

Thay đổi phong cách, 
tác phong 

Thay đổi vẻ bên ngoài bình thường có 
thể nhìn thấy 

 

 

những địa điểm nghe ngóng hoạt động của đối thủ cạnh tranh). Cơ sở dữ liệu khách hàng có thể được 
khai thác cho những sự mở rộng dịch vụ có thể (ví dụ như các dịch vụ tài chính thêm vào). Những xu 
hướng về nhân khẩu học của khách hàng có thể gợi ý những dịch vụ mới (ví dụ như chăm sóc sức 
khỏe dài hạn) và những tiến bộ công nghệ mới. Những ý tưởng này làm thành yếu tố đầu vào cho 
giai đoạn “phát triển” của quy trình phát triển dịch vụ mới (new service development, NSD) ở Hình 
4.1. Các giai đoạn phát triển và phân tích hợp thành giai đoạn hoạch định mà khả năng tồn tại trên  
 
HÌNH 4.1  Chu kỳ quy trình phát triển dịch vụ mới 
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BẢNG 4.2  Đổi mới dịch vụ do công nghệ thúc đẩy 
 
Nguồn công nghệ Ví dụ dịch vụ 
Năng lượng Máy bay phản lực cho phép thực hiện các chuyến bay quốc tế 

Các lò phản ứng hạt nhân dùng để sản xuất điện 
Thiết kế vật lý Cửa khách sạn 

Sân vận đóng đóng kín 
Vật liệu Nước giặt khô thân thiện với môi trường 

Astroturf với sân vận đóng đóng kín 
Phương pháp Vừa đúng lúc (JIT) 

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) 
Thông tin Thương mại điện tử dựa trên Internet 

Nhiều kênh với truyền hình cáp 
 

thị trường và năng lực thị trường sẽ được đánh giá. Hai giai đoạn cuối cùng, thiết kế và tung ra, là 
giai đoạn thực hiện của chu kỳ NSD. Trong giai đoạn thực hiện, thiết kế tạo giao dịch vụ và những 
nỗ lực phát triển xuyên chức năng trở nên có tính quyết định đối với sự thành công. Tầm quan trọng 
của các tác nhân tạo khả năng (ví dụ như đội nhóm, công cụ và bối cảnh tổ chức) tạo điều kiện thuận 
lợi cho quy trình NSD được trình bày ở giữ hình. Sản phẩm dịch vụ cuối cùng được cho xem để xem 
xét các khía cạnh con người, hệ thống và công nghệ. 

Những tiến bộ kỹ thuật thường là cơ sở cho đổi mới dịch vụ căn bản. Bảng 4.2 đưa ra những thí dụ 
minh họa về những đổi mới dịch vụ được thúc đẩy bởi công nghệ từ nhiều nguồn khác nhau. Do vậy, 
doanh nghiệp dịch vụ phải đưa vào hoạt động giám sát công nghệ như một một hoạt động nhằm bảo 
vệ vị thế cạnh tranh của mình. 

Những thách thức của việc chấp nhận công nghệ mới trong dịch vụ 
Đối với dịch vụ, “quy trình là sản phẩm” vì khách hàng tham gia trực tiếp vào hoạt động tạo giao 
dịch vụ. Do đó, sự thành công của những đổi mới về công nghệ, đặc biệt đối với khu vực tiền sản, 
phụ thuộc vào sự chấp nhận của khách hàng. 

Với tư cách là những khác hàng nội bộ, nhân viên cũng bị tác động bởi công nghệ mới và thường cần 
phải đào tạo lại. 

Nhu cầu tiêu chuẩn hoá.  

Tuy nhiên, động cơ thúc đầy đổi mới trong dịch vụ bị cản trở vì nhiều ý tưởng không thể được cấp 
bằng sáng chế. 
 
Các yếu tố thiết kế dịch vụ 
Xem xét một tòa nhà, bắt đầu xây trong óc tưởng tượng của kiến trúc sư và được thể hiện ra trên giấy 
dưới hình thức các bản vẽ công trình (hay bản vẽ kỹ thuật) cho tất cả các hệ thống của tòa nhà: 
móng, cấu trúc, hệ thống ống nước, điện. Tương tự với quy trình thiết kế này là khái niệm dịch vụ 
với các yếu tố hệ thống được phác ra ở đây. Các yếu tố này phải được sắp đặt để tạo ra một đề nghị 
dịch vụ thích hợp nhằm đạt được tầm nhìn dịch vụ chiến lược. Các yếu tố thiết kế dịch vụ trở thành 
sơ đồ dịch vụ để truyền đạt đến khách hàng và nhân viên như nhau những dịch vụ mà họ kỳ vọng sẽ 
trao và sẽ nhận. Các yếu tố hệ thống này là: 

Thuộc cấu trúc: 
 Hệ thống tạo giao dịch vụ: Tiền sảnh và hậu đường, tự động hóa, sự tham gia của khách hàng. 
 Thiết kế cơ sở dịch vụ: Quy mô, mỹ học, bài trí. 
 Địa điểm: Nhân khẩu học, một hay nhiều chỗ hay vị trí, sự cạnh tranh, những đặc điểm vể trị trí. 

Hoạch định công suất: Quản lý hàng chờ, số người/máy phục vụ, phục vụ nhu cầu trung bình hay 
cao điểm. 

Thuộc người quản lý: 
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Chạm trán dịch vụ: Văn hóa dịch vụ, động cơ thúc đẩy, lựa chọn và đào tạo, trao quyền (hay ủy 
quyền) cho nhân viên 

 Chất lượng: Do lường, giám sát, kỳ vọng đối với nhận thức, bảo đảm dịch vụ 
 Quản lý cung và cầu: Các chiến lược làm thay đổi cầu và kiểm soát cung, quản lý hàng chờ. 
 Thông tin: Nguồn cạnh tranh, thu thập dữ liệu. 
 
Sơ đồ dịch vụ 
Phát triển một dịch vụ mới trên cơ sở những ý tưởng chủ quan chứa đựng trong khái niệm dịch vụ có 
thể đưa đến những nỗ lực thử và sai hao tiền tốn của nhằm chuyển khái niệm thành hiện thực. Khi 
một toà nhà được phát triển, thiết kế tòa nhà được thể hiện trong các bản vẽ kiến trúc (hay bản vẽ xây 
dựng) được gọi là các bản thiết kế nhà (blueprint), vì các bản vẻ mô phỏng được viết (prinyed) trên 
giấy đặc biệt, tạo ra các đường kẻ màu xanh (blue). Các bản thiết kế nhà này cho ta thấy tòa nhà 
trông thế nào và tất cả các chi tiết kỹ thuật cần có để xây dựng nó. G. Lynn Shostack đã đưa xuất một 
hệ thống tạo giao dịch vụ cũng có thể được thể hiện trong một sơ đồ nhìn thấy (tức là sơ đồ dịch vụ) 
và được sử dụng theo cách tương tự trong thiết kế dịch vụ. 

Khi chúng ta khảo sát tỉ mỉ sơ đồ dịch vụ của một khách sạn sang trọng ở Hình 4.2, nhiều cách sử 
dụng sơ đồ này sẽ trở nên rõ ràng. Đầu tiên và chủ yếu sơ đồ dịch vụ là một bản đồ hay lưu đồ tất cả 
các giao dịch tạo thành quy trình tạo giao dịch vụ. Nó đưa ra những câu hỏi chẳng hạn như: Những 
dấu hiệu, ký hiệu2 nào là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho hành động của khách hàng? Các 
giao dịch này có thể bỏ đi hay làm cho tự phục vụ? Những giao dịch nào là điểm không thành công 
tiềm ẩn.  

Ở trên cùng chúng ta tìm thấy “vật chứng (physical evidence)” mà khách hàng sẽ nhìn thấy (ví dụ 
như mặt ngoài khách sạn, đồng phục và sự trang hoàng của căn phòng) và sự trải nghiệm (ví dụ như 
chờ đợi để đăng ký ở khách sạn, tắm, xem TV và dùng bữa). Ban giám đốc có thể hỏi những chứng 
cứ này có phù hợp với kỳ vọng của khách hàng và hình ảnh của khách sạn hay không? 

Các hoạt động ở hàng đầu tiên trên “đường tương tác (line of interaction)” là những bước, sự lựa 
chọn do khách hàng khởi xướng, và những sự tương tác mà khách hàng thực hiện trong quá trình 
mua sắm, tiêu dùng và đánh giá dịch vụ. Bất kỳ đường thẳng đứng nào cắt ngang “đường tương tác” 
mô tả một sự giao tiếp trực tiếp giữa khách hàng và tổ chức (ví dụ như sự chạm trán dịch vụ). Chúng 
ta có thể đặt câu hỏi chẳng hạn như, khách hàng có nên tiếp xúc với cùng một người hoặc được 
chuyển giao hay không? Nhân viên khuân vác hành lý, nhân viên nhận đăng ký buồng của khách sạn, 
hay người giao thức ăn cần có những kỹ năng quan hệ khác nhau hay không? 

Song song với những hành động của khách hàng là hai khu vực hành động của nhân viên tiếp xúc. 
Trên đường phân cách (line of visibility) là các hành động trước mắt khách hàng và do đó “khách 
hàng trông thấy được (onstage)”. Dưới đường phân cách là các hoạt động ở “hậu đài (backstage)” và 
khách hàng không nhìn thấy, chẳng hạn như nhận đặt bữa qua điện thoại. Những câu hỏi ở lĩnh vực 
này liên quan đến bố trí nhân viên ở hậu đài thích hợp để tránh xảy ra những sự chậm trễ không cần 
thiết ở tiền sảnh. 

Dưới “đường tương tác nội bộ (line of internal interaction)” chúng ta tìm thấy các quy trình yểm trợ 
mà tạo ra câu hỏi liên quan đến yêu cầu công suất của các hệ thống ở hậu đài này, chẳng hạn như hệ 
thống thông tin đặt chổ trước và nhà bếp. 

Cuối cùng, vị trí của đường phân cách trong sơ đồ dịch vụ có thể báo hiệu ngay lập tức mức độ liên 
quan của khách hàng trong quy trình tạo giao dịch vụ. Ví dụ như đường phân cách là khá cao đối với 
nhà hàng chuyên phục vụ những kẻ sành điệu về ăn uống so với đường phân cách cho một hiệu thức 
ăn nhanh. 
 
 
 
 
 
                                                 
2 signage: signs, especially ones that give instructions or directions to the public 
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HÌNH 4.2  Sơ đồ dịch vụ của nhà hàng sang trọng 

 
 
Định vị chiến lược thông qua kết cấu quy trình 
Chuẩn bị sơ đồ dịch vụ là bước đầu tiên trong việc phát triển kết cấu quy trình dịch vụ mà sẽ định vị 
doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh. Vẫn còn các quyết định phải làm về mức độ phức tạp và 
phân kỳ mong muốn ở dịch vụ. G. Lynn Shostack đã định nghĩa các khái niệm này và sử dụng chúng 
để chỉ cách một doanh nghiệp dịch vụ có thể định vị mình trên cơ sở cấu trúc quy trình. 

– Mức độ phức tạp:  được đo lường bởi số bước trong sơ đồ dịch vụ.   

• Ví dụ: một bệnh viện chuyên khoa thì ít phức tạp hơn một bệnh viện đa khoa. 

– Mức độ phân kỳ:  mức độ tự do mà người phục vụ được phép tùy chỉnh dịch vụ.   

• Ví dụ: các hoạt động của một luật sư trái ngược với các hoạt động của một trợ lý luật sư. 
 
HÌNH 4.3  Định vị cấu trúc của các dịch vụ chăm sóc y tế 
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BẢNG 4.3  Các phương án cấu trúc cho một nhà hàng gia đình 

 
Phân loại các quy trình dịch vụ 
Các quy trình dịch vụ có thể được phân loại sử dụng khái niệm phân kỳ, đối tượng mà hoạt động 
dịch vụ nhằm vào và mức độ tiếp xúc (hay giao tiếp) với khách hàng. 

Mức độ phân kỳ 
Dịch vụ đã chuẩn hóa 

Dịch vụ tùy chỉnh 

Đối tượng của quy trình dịch vụ 
Cái gì được chuyển hoá trong thời gian dịch vụ? 

Chế biến, gia công hàng hoá 

Xử lý thông tin (nghĩa là nhận, xử lý và sử dụng dữ liệu) xảy ra trong tất cả các hệ thống dịch vụ. 

Xử lý con người  

Kiểu tiếp xúc với khách hàng 
Khách hàng tiếp xúc với hệ thống dịch vụ ở đâu/như thế nào. 

Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng – tương tác trực tiếp với hệ thống tại địa điểm dịch vụ 

Tiếp xúc không trực tiếp với khách hàng – qua phương tiện điện tử 

Không tiếp xúc với khách hàng – các hoạt động hậu đường mà khách hàng không thể tiếp xúc được 
 
Các phương pháp chung về thiết kế dịch vụ 
Dây chuyền sản xuất 

Hạn chế sự tùy ý của nhân viên 

Một công nhân trong một dây chuyền lắp ráp xe ô tô được được giao những việc làm hoàn toàn xác 
định để thực hiện cùng với những công cụ để hoàn thành chúng. Nhân viên được tự do làm theo ý 
mình và có quyền rộng rãi có thể sản xuất ra chiếc xe ô tô mang tính cá nhân hơn, nhưng tính chất 
không thay đổi từ chiếc xe này sang chiếc xe khác sẽ bị mất đi. Đối với những dịch vụ thông thường 
đã chuẩn hóa, tính kiên định trong sự thực hiện dịch vụ được khách hàng coi trọng. Tuy nhiên, nếu 
muốn dịch vụ mang tính cá nhân hơn thì khái niệm trao quyền cho nhân viên trở thành thích hợp. Ý  
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BẢNG 4.4  Phân loại các quy trình dịch vụ 
 

Phân kỳ thấp 
(dịch vụ tiêu chuẩn hóa) 

Phân kỳ cao 
(dịch vụ tùy chỉnh) 

Mức độ tiếp xúc với khách 
hàng 

Sản xuất, 
chế biến 
hàng hóa 

Xử lý thông 
tin hay hình 
ảnh 

Giải quyết 
con người 

Sản xuất, 
chế biến 
hàng hóa 

Xử lý thông 
tin hay hình 
ảnh 

Giải quyết 
con người 

Không tiếp xúc với khác 
hàng 

Giặt khô 
Cung cấp 

thêm hàng 
cho máy 
bán hàng 
tự động 

Xử lý séc 
Lập hóa đơn 

thanh toán 
cho thẻ tín 
dụng  

 Sửa chữa xe 
ô tô 

May một bộ 
com lê 

Lập trình 
máy tính 

Thiết kế một 
tòa nhà 

 

Tiếp xúc không trực tiếp 
với khách hàng 

Đặt mua 
hàng tạp 
phẩm từ 
máy tính 
gia đình 

Kiểm tra số 
dư tài 
khoản 
bằng điện 
thoại 

   Giám sát sự 
hạ cánh 
của máy 
bay bởi 
nhân viên 
kiểm soát 
không lưu 

Trả giá tại 
cuộc bán 
đấu giá 
trên TV 

 

Không có sự 
tương tác 
khách hàng-
nhân viên 
phục vụ (tự 
phục vụ) 

Vận hành 
máy bán 
hàng tự 
động 

Lắp ráp đồ 
đạc làm 
sẵn 

Rút tiền mặt 
từ máy 
ATM 

Tự chụp ảnh 
tại phòng 
ảnh 

Điều khiển 
thang máy 

Đi thang 
cuốn 

Ăn thử một 
món ở một 
bữa ăn 
thực khách 
tự lấy 
(buffet) 

Bỏ vào túi 
hàng tạp 
phẩm 

Chứng minh 
bằng bệnh 
sử ở một 
bệnh viện 
tư 

Tìm kiếm 
thông tin ở 
một thư 
viện 

Lái xe đi 
thuê 

Sử dụng 
phương 
tiện của 
câu lạc bộ 
sức khỏe 

Tiếp xúc 
trực tiếp với 
khách hàng 

Có sự tương 
tác khách 
hàng-nhân 
viên phục 
vụ 

Dọn ăn ở 
một hiệu 
ăn 

Rửa xe 

Giảng bài 
Xử lý các 

thủ tục 
ngân hàng 
thường lệ 

Cung cấp 
phương 
tiện vận 
tải công 
cộng 

Cung cấp 
tiêm 
chủng 
rộng rãi 

Làm sạch 
thảm nhà 

Dịch vụ làm 
vườn tạo 
phong 
cảnh 

Vẽ chân 
dung 

Tư vấn 

Hớt tóc 
Phẫu thuật 

Ghi chú: 
Home computer: máy tính gia đình. Một loại máy tính cá nhân được thiết kế và tiếp thị một cách đặc biệt cho các ứng dụng trong gia 
đình như dạy học cho trẻ em, chơi trò chơi, quyết toán sổ sách, chi trả các hoá đơn, và kiểm soát các đèn chiếu sáng hoặc các dụng cụ 
máy móc. 
Medical history: bệnh sử (bản ghi chép tình hình bệnh tật trước đây của người đó) 
 

tưởng để cho nhân viên có nhiều tự do hơn trong việc ra quyết định và chịu trách nhiệm được bàn 
đến ở Chương 7, Mặt đối mặt dịch vụ (service encounter). 

Phân công lao động  

Phương pháp dây chuyền sản xuất đề xuất toàn bộ công việc sẽ được phân nhỏ thành các nhóm việc 
làm đơn giản. Các nhóm nhỏ việc làm cho phép chuyên môn hóa kỹ năng lao động. Hơn nữa, phân 
công lao động cho phép một người chỉ tập trung vào những kỹ năng cần thiết để thực hiện việc làm 
này. Dĩ nhiên, điều này gây ra lời chỉ trích nhiều công việc dịch vụ là mức lương tối thiểu, ngõ cụt, 
và việc làm kỹ năng thấp. 

Sử dụng công nghệ thay thế con người  

Việc sử dụng có hệ thống thiết bị thay thế con người đã là nguồn gốc của sự tiến bộ trong chế tạo. 
Phương pháp này cũng có thể được sử dụng trong dịch vụ, như chúng ta đã thấy sự chấp nhận máy 
rút tiền tự động (ATM) thay cho nhân viên thu ngân ở ngân hàng. Sử dụng công nghệ (một phương 
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pháp cung ứng dịch vụ đã được lập trình) thay thế con người (có khả năng trả lời nhiều lời yêu cầu 
dịch vụ) 

Tiêu chuẩn hoá dịch vụ 

Giới hạn các tùy chọn dịch vụ tạo ra những cơ hội để có thể dự đoán và hoạch định trước; dịch vụ trở 
thành một quy trình thường lệ với những công việc hoàn toàn xác định và dòng khách hàng trật tự. 
Tiêu chuẩn hóa còn giúp cung cấp chất lượng dịch vụ ổn định vì quy trình dễ kiểm soát hơn. Các 
dịch vụ nhượng quyền thương mại lợi dụng tiêu chuẩn hóa để xây dựng các tổ chức khắp nước và vì 
thế khắc phục được vấn đề nhu cầu bị giới hạn chỉ trong vùng sát cạnh địa điểm dịch vụ. 

Khách hàng là người cùng sản xuất 

Tự phục vụ 

Sử dụng lao động của khách hàng thay thế dịch vụ cá nhân hóa là một phương pháp để giảm chi phí 
vận hành. 

Khách hàng hiện đại đã trở thành người cùng sản xuất, nhận những lợi ích cho lao động của mình 
dưới hình thức sự thuận tiện. 

Điều hoà nhu cầu dịch vụ 

Công suất dịch vụ là một thứ dễ bị mất theo thời gian. Phương pháp này nhấn mạnh sự mất vĩnh viễn 
công suất đối với nhà cung cấp dịch vụ mỗi khi người phục vụ không có việc làm do thiếu nhu cầu 
khách hàng. Tuy nhiên, tính chất của nhu cầu dịch vụ là thay đổi rõ rệt theo giờ ngày (ví dụ như hiệu 
ăn), ngày trong tuần (ví dụ như rạp hát), hay mùa trong năm (ví dụ như khu trượt tuyết). Nếu những 
biến động nhu cầu có thể được điều hòa, công suất dịch vụ yêu cầu sẽ giảm và mức sử dụng công 
suất đầy đủ hơn, đều hơn có thể thực hiện được. Kết quả là năng suất dịch vụ tăng lên. 

• Phim chiếu vào buổi chiều rẻ hơn 

• Đồ uống nửa giá trước 6:00 chiều 

Phương pháp tiếp xúc với khách hàng 

Mức độ tiếp xúc với khách hàng 

Tiếp xúc với khách hàng nói đến sự có mặt của khách hàng trong hệ thống. Mức độ tiếp xúc với 
khách hàng có thể được đo lường bằng tỷ lệ phần trăm thời gian khách hàng có mặt trong hệ thống 
so với tổng thời gian dịch vụ. 

Tách biệt các hoạt động tiếp xúc cao và thấp 

Khi các hệ thống dịch vụ được phân ra thành các hoạt động tiếp xúc cao và thấp, mỗi khu vực có thể 
được thiết kế riêng rẽ để đạt được hiệu suất tốt hơn. 

Trao quyền cùng với thông tin 

Trao quyền cho nhân viên 

Chỗ mạng nội bộ kết nối nhân viên với các cơ sở dữ liệu, các cơ sở kiến thức, v.v… 

• các hệ chuyên gia 

• các cẩm nang chính sách 

Trao quy ền cho khách hàng 

Internet Web Site 

• cơ sở dữ liệu 

• các công cụ ra quyết định 

• các hệ chuyên gia 
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	Khi chúng ta khảo sát tỉ mỉ sơ đồ dịch vụ của một khách sạn sang trọng ở Hình 4.2, nhiều cách sử dụng sơ đồ này sẽ trở nên rõ ràng. Đầu tiên và chủ yếu sơ đồ dịch vụ là một bản đồ hay lưu đồ tất cả các giao dịch tạo thành quy trình tạo giao dịch vụ. Nó đưa ra những câu hỏi chẳng hạn như: Những dấu hiệu, ký hiệu nào là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho hành động của khách hàng? Các giao dịch này có thể bỏ đi hay làm cho tự phục vụ? Những giao dịch nào là điểm không thành công tiềm ẩn. 
	Định vị chiến lược thông qua kết cấu quy trình
	Chuẩn bị sơ đồ dịch vụ là bước đầu tiên trong việc phát triển kết cấu quy trình dịch vụ mà sẽ định vị doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh. Vẫn còn các quyết định phải làm về mức độ phức tạp và phân kỳ mong muốn ở dịch vụ. G. Lynn Shostack đã định nghĩa các khái niệm này và sử dụng chúng để chỉ cách một doanh nghiệp dịch vụ có thể định vị mình trên cơ sở cấu trúc quy trình.
	– Mức độ phức tạp:  được đo lường bởi số bước trong sơ đồ dịch vụ.  
	 Ví dụ: một bệnh viện chuyên khoa thì ít phức tạp hơn một bệnh viện đa khoa.

	– Mức độ phân kỳ:  mức độ tự do mà người phục vụ được phép tùy chỉnh dịch vụ.  
	 Ví dụ: các hoạt động của một luật sư trái ngược với các hoạt động của một trợ lý luật sư.



	BẢNG 4.3  Các phương án cấu trúc cho một nhà hàng gia đình
	Phân loại các quy trình dịch vụ
	Các quy trình dịch vụ có thể được phân loại sử dụng khái niệm phân kỳ, đối tượng mà hoạt động dịch vụ nhằm vào và mức độ tiếp xúc (hay giao tiếp) với khách hàng.
	Đối tượng của quy trình dịch vụ
	Cái gì được chuyển hoá trong thời gian dịch vụ?
	Chế biến, gia công hàng hoá
	Xử lý thông tin (nghĩa là nhận, xử lý và sử dụng dữ liệu) xảy ra trong tất cả các hệ thống dịch vụ.
	Xử lý con người 
	Kiểu tiếp xúc với khách hàng
	Khách hàng tiếp xúc với hệ thống dịch vụ ở đâu/như thế nào.
	Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng – tương tác trực tiếp với hệ thống tại địa điểm dịch vụ
	Tiếp xúc không trực tiếp với khách hàng – qua phương tiện điện tử
	Không tiếp xúc với khách hàng – các hoạt động hậu đường mà khách hàng không thể tiếp xúc được



	BẢNG 4.4  Phân loại các quy trình dịch vụ
	Khách hàng hiện đại đã trở thành người cùng sản xuất, nhận những lợi ích cho lao động của mình dưới hình thức sự thuận tiện.
	Công suất dịch vụ là một thứ dễ bị mất theo thời gian. Phương pháp này nhấn mạnh sự mất vĩnh viễn công suất đối với nhà cung cấp dịch vụ mỗi khi người phục vụ không có việc làm do thiếu nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, tính chất của nhu cầu dịch vụ là thay đổi rõ rệt theo giờ ngày (ví dụ như hiệu ăn), ngày trong tuần (ví dụ như rạp hát), hay mùa trong năm (ví dụ như khu trượt tuyết). Nếu những biến động nhu cầu có thể được điều hòa, công suất dịch vụ yêu cầu sẽ giảm và mức sử dụng công suất đầy đủ hơn, đều hơn có thể thực hiện được. Kết quả là năng suất dịch vụ tăng lên.
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