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ในเมื่อแนวคิดในการบริ หารลูกค้ าของงานด้ านการตลาดเปลี่ยนไปจากลูกค้ าทัว่ ไปสู่ลกู ค้ ากลุม่ ย่อยหรื อกลุ่ม
เฉพาะที่เรี ยกกันว่า "Niche Market" องค์กรต่าง ๆ เริ่ มนาแนวคิดเรื่ องลูกค้ าสัมพันธ์ แบบเชิงรุ ก (CRM = Customer
Relationship Management) มากยิ่งขึ ้น แล้ วทาไมเราไม่นาเอาแนวคิดแบบนี ้มาใช้ กบั การบริ การลูกค้ าภายใน (พนักงาน)
ของเราบ้ างละครับ ผมคิดว่าถ้ าพนักงานของเรายังไม่ได้ รับการดูแลในแนวทางเดียวกันกับแนวคิดของ Niche Market และ
CRM โอกาสที่พนักงานของเราจะไปดูแลลูกค้ าตามแนวคิดนี ้คงจะยากเช่นเดียวกัน เพราะอะไร ก็เพราะเขาไม่ ร้ ู ว่าถ้ า
ให้ บริ การลูกค้ าแล้ วลูกค้ าจะรู้ สึกอย่างไร แต่ถ้าเขาเคยได้ รับการดูแลแบบนี ้แล้ ว ผมคิดว่าพนักงานของเราก็จะรู้ ว่าการ
ให้ บริ การลูกค้ าตามแนวคิดของ Niche Market และ CRM นันเป็
้ นอย่างไร
ผมคงจะไม่สาธยายเรื่ องแนวคิดทางการตลาดมากนัก เพราะผมไม่ใช่นกั การตลาด เพี ยงแต่อยากจะให้ ผ้ ูที่
ทาหน้ าที่ในการบริ หารคนขององค์กรต่าง ๆ ได้ ลองนาเอาแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ ๆ ในด้ านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ กบั
การบริ หารคนเท่านันเอง
้
ในสมัยก่อนพนักงานของเรามักจะเป็ น "ผู้ถูกเลือก" หมายถึงนายจ้ างมักจะมีอานาจต่อรองสูงกว่า และการ
บริ หารสวัสดิการต่าง ๆ สามารถใช้ เป็ น "สวัสดิการโหล" ได้ สวัสดิการโหลก็คงไม่แตกต่างอะไรไปจากเสื ้อโหลนัน่ แหละครับ
พนักงานทุกคนจะได้ รับสวัสดิการและการดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่เหมือน ๆ กัน ไม่ว่าคุณจะเป็ นโสด คุณจะแต่งงาน คุณจะ
เป็ นผู้ชายหรื อผู้หญิง คุณจะอายุเท่าไหร่ แต่...ในปั จจุบนั ตลาดแรงงาน (จริ ง ๆ ไม่ค่อยอยากจะใช้ คานี ้เท่าไหร่ เพราะฟั งดู
แล้ วเหมือนผู้ใช้ แรงงาน น่าจะเรี ยกเสียใหม่ เช่น ตลาดบุคลากร ตลาดทรัพยากรมนุษย์ หรื อตลาดทุนมนุษย์ อะไรทานอง
นี ้) มีการเปลีย่ นแปลงไปมาก ความต้ องการของบุคลากรก็เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับความต้ องการของลูกค้ าที่มีความ
ต้ องการในเรื่ องต่าง ๆ ในระดับที่สงู ขึ ้น และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น
ถ้ าเราต้ องการบริ หารลูกค้ าภายใน(พนักงาน) ให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุดเช่นเดียวกับลูกค้ าภายนอก ผมใคร่ ขอ
แนะนาแนวทางในการสร้ างในการบริ หารพนักงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์พอสังเขปดังนี ้

• แบ่ งกลุ่มพนักงานออกเป็ นกลุ่มย่ อย (Segmentation)
ก่อนอื่นเราควรจะมีการแบ่งแยกกลุ่มพนักงานของเราให้ เห็นชัดเจนก่อนว่ามีกี่กลุม่ ย่อย เช่น แบ่งตามเพศ
อายุ สถานะการสมรส ระดับรายได้ วุฒิการศึกษา เชื อ้ ชาติศาสนา ภูมิลาเนา เหตุผลที่เข้ ามาทางานกับ
องค์ กรของเรา อายุงาน อายุตัว ฯลฯ การที่เราแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็ นกลุ่มย่อย เราสามารถมองเห็น
โครงสร้ างทางสัง คมของพนัก งานได้ ชัด เจนมากยิ่ ง ขึน้ มากกว่า การแบ่ง ตามระดับ พนัก งานหรื อ ตาม
หน่วยงาน
• ศึกษาความต้ องการของแต่ ละกลุ่ม
เมื่อแบ่งกลุม่ ย่อยตามโครงสร้ างทางสังคมแล้ วก็ให้ ศึกษาวิเคราะห์ความต้ องการของพนักงานแต่ละกลุม่ ว่า
เขาต้ องการอะไรบ้ าง ส่ว นวิธีการหาความต้ องการก็ สามารถทาได้ ห ลายวิธี เช่น การศึกษาจากประวัติ
พนักงาน การสัมภาษณ์ (กลุ่ม หรื อรายบุคคล) การสารวจ หรื อดูจากข้ อร้ องเรี ยนข้ อ เสนอแนะต่าง ๆ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ได้ ภาพที่ชดั เจนกว่าพนักงานแต่ละกลุม่ มีความต้ องการเหมือนหรื อแตกต่างกันในเรื่ องอะไรบ้ าง เรา
อาจจะพบว่าพนักงานกลุม่ ที่โสดเขาอาจจะไม่ต้องการทางานหนัก ต้ องการรายได้ สงู ต้ องการความก้ าวหน้ า
ในอาชีพ แต่เขาอาจจะไม่สนใจสวัสดิการเรื่ องครอบครัว เขาอาจจะไม่สนใจเรื่ องรางวัลการทางานนาน
(หลายองค์กรเรี ยกว่ารางวัลอยูท่ น)
• ออกแบบระบบการดูแลให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ ละกลุ่ม
หลังจากที่เราได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความต้ องการของพนักงานแต่ละกลุ่มแล้ ว ให้ นามาวิเคราะห์เพื่อออกแบบ
ระบบการให้ บริ การ การดูแลให้ สอดคล้ องกับความต้ องการที่แท้ จริ งของพนักงานในแต่ละกลุม่ ซึ่งอาจจะมี
บางเรื่ องที่เป็ นเรื่ องหลักที่พนักงานทุกกลุม่ มีเหมือน ๆ กัน แต่การบริ การบางเรื่ องสามารถเลือกได้ ตามความ
ต้ องการ เช่น แทนที่จะจัดสวัสดิการแบบเหมารวม(ทุกคนใช้ เหมือน ๆ กัน) ก็อาจจะใช้ การจัดสวัสดิการแบบ
ยืดหยุน่ ที่เขาเรี ยกกันว่า Flexible Benefits (แนวคิด Cafeteria Benefits เดิม) ที่พนักงานมีสวัสดิการหลักอยู่
กลุม่ หนึง่ และมีสวัสดิการที่เลือกได้ อีกกลุม่ หนึง่ เป็ นต้ น
• มีระบบ Call Center
หลายองค์กรมีระบบ Call Center ให้ ลกู ค้ า ผมคิดว่าลูกค้ าภายใน (พนักงาน) ของเราก็น่าจะมีความสาคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน องค์กรน่าจะมีระบบการ Employee Call Center ให้ กับพนักงานที่เปิ ดโอกาสให้
พนักงานสามารถขอคาปรึ กษาในเรื่ องต่าง ๆ ได้ รวมถึงสามารถร้ องเรี ยนในเรื่ องคับข้ องใจต่าง ๆ ที่มีต่อ
องค์ กร เพราะแทนที่เขาจะไปแสดงออกในรู ปแบบอื่น เช่น เปลี่ยนงาน ขาดงาน นินทา ฯลฯ ระบบ Call
Center ก็นา่ จะช่วยพนักงานให้ ระบายออกในทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
• การจัดทาฐานข้ อมูลปั จจุบันของพนักงานรายกลุ่ม/บุคคล
ปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งสูค่ วามสาเร็ จในการสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าคือ การรู้ เขา(รู้ ข้อมูล) เช่นเดีย วกัน
กับพนักงาน เราจาเป็ นต้ องมีการจัดทาเป็ น Employee Profile ไม่ใช่แฟ้ มเก็บประวัติพนักงานนะครับ แต่เป็ น
ข้ อมูลทุกเรื่ องของพนักงานไม่วา่ จะเป็ นประวัติ ลักษณะนิสยั ใจคอ บุคคลในครอบครัว บุคคลรอบข้ าง ความ
สนใจพิเศษ บุคคลที่เขารักหรื อเกรงใจ ฯลฯ เพราะถ้ าเรารู้ จักเขามากเท่าไหร่ โอกาสในการบริ หารจัดการ

อย่างมีประสิทธิ ภาพก็ มีมากยิ่งขึน้ ใครเคยทางานเป็ นพนักงานขายก็คงจะทราบดีว่าข้ อมูลลูกค้ าสาคัญ
เพียงใด

• การนาข้ อมูลของพนักงานมาใช้ ในการวิเคราะห์ เพื่อปรับกลยุทธ์
การที่เราจะสร้ างความพึงพอใจให้ กบั พนักงาน เราจาเป็ นต้ องมีระบบการติ ดตามการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูล
ของพนักงานตลอดเวลาว่าในแต่ละช่วงเวลาความต้ องการของเขาเปลี่ยนไปมากน้ อยเพียงใด อะไรคือ
ลักษณะเด่นของเขา เช่น เขาเป็ นคนชอบมาทางานเช้ า เขาเป็ นคนที่ถือเรื่ องลูกเป็ นเรื่ องสาคัญที่สดุ เขาเป็ น
คนที่ชอบทากิจกรรม ฯลฯ แล้ วนาเอาข้ อมูลนี ้มาวิเ คราะห์เพื่อนาไปใช้ ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการดูแล
พนักงานคนนันหรื
้ อกลุม่ นัน้ ๆ ให้ เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
• เน้ นการสร้ างเครือข่ ายพนักงาน
การบริ การลูกค้ ายังมีการแบ่งกลุม่ ของลูกค้ าเป็ นลูกค้ าหลัก (Key Account) และลูกค้ าย่อย เราก็น่าจะนา
แนวคิดนี ้มาใช้ ในการบริ หารพนักงานสัมพันธ์ แต่เราอาจจะดัดแปลงบ้ าง เช่น ให้ เราคัดเลือกผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดของคนแต่ละคนย่อยในสังคมขององค์กรเราออกมา แล้ วมีระบบดูแลคนกลุม่ นี ้ให้ ดี เพื่อให้ เขาเป็ น
เครื อ ข่า ยของเรา แล้ วเขาก็ จ ะช่ วยเราบริ ห ารกลุ่มย่อยที่เ ขาเป็ นผู้นาอยู่ ถ้ าเราสร้ างเครื อ ข่า ยแบบนีไ้ ด้
ก็เท่ากับว่าเราบริ หารพนักงานในจานวนที่น้อยลง เพราะหัวหน้ ากลุ่มย่อยจะทาหน้ าที่บริ การแทนเราเอง
ผมอยากให้ นึกถึงแนวคิดของธุรกิ จขายแบบหลายชัน้ หรื อธุรกิจการขายสินค้ าแบบลูกโซ่ที่ผ้ บู ริ หารสูงสุด
บริ หารคนเพียงไม่กี่คน
สุดท้ ายนี ้หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการบริ หารลูกค้ าภายใน(พนักงาน)ในองค์กรต่าง ๆ จะนาเอาแนวคิดเรื่ องการบริ หาร
พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relationship Management) ไปใช้ กนั มากยิ่งขึ ้นนะครับ เพราะถ้ าเราดูแลลูกค้ าภายในดี
ย่อมเป็ นเครื่ องการันตีให้ ได้ วา่ เขาจะดูแลลูกค้ าภายนอกให้ เราดีไปด้ วย

