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เมื่อพูดถึงคาว่า "ลูกค้ า" คนส่วนใหญ่มกั จะนึกถึงกลุม่ คนที่เป็ นคนซื ้อสินค้ าหรื อบริ การจากองค์กรต่างๆเท่านัน้
แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วใครก็ตามที่เขาได้ รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากเราไป เราก็ถือว่าเขาเหล่านันเป็
้ นลูกค้ าทังสิ
้ ้น เมื่อระบบ
มาตรฐานสากลต่างๆเข้ ามา คาว่าลูกค้ าก็เริ่ มครอบคลุมถึงหน่วยงานภายในองค์กรที่ต้องทางานต่อเนื่องจากเรา
ในอนาคตอันใกล้ นี ้ผมคิดว่าคาว่าลูกค้ าจะต้ องครอบคลุมมาถึงลูกค้ าในชีวิตของเราด้ วย เพราะอะไร ก็เพราะว่า
การที่เราจะบริ การลูกค้ าภายนอกได้ ดีหรื อไม่ดีนนั ้ ขึ ้นอยู่กบั ว่าเรามีพฤติกรรมบริ การหรื อนิสยั บริ การในระดับพื ้นฐานของ
ชีวิตประจาวันมากน้ อยเพียงใด เดี๋ยวนี ้เขานิยมเรี ยกกันว่าเป็ น Competency เรื่ อง Service Mind หรื อ Customer Focus
ถ้ าเปรี ยบชีวิตของคนเราเป็ นองค์กรๆหนึ่งเราก็มีลกู ค้ าอยู่หลายกลุม่ ตังแต่
้ กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นคนในครอบครัวเรา
กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นญาติ เป็ นเพื่อน จนถึงกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นลูกค้ าในหน้ าที่การงานของเรา และคนทัว่ ไปในสังคม
สิ่งที่เรามักจะประสบพบเจออยู่เสมอคือ คนมักจะใส่ใจกับลูกค้ าที่เป็ นลูกค้ าภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่การ
งานมากกว่าลูกค้ าภายใน โดยเฉพาะคนในครอบครัว คนเรามักจะนึกถึงวันเกิดของลูกค้ า วันครบรอบแต่งงานของลูกค้ า มี
สมุดจดบันทึกประวัติลกู ค้ าอย่างละเอียด และมักจะมีของติดไม้ ติดมือไปฝากลู กค้ าอยู่เป็ นประจา แต่...มักจะลืมวันเกิด
หรื อวันสาคัญๆของลูกค้ าภายใน(ครอบครั ว) ซา้ ร้ ายบางครัง้ แล้ วคนเหล่านี ้ก็ มกั จะนาเอาความประทับใจของลูกค้ า
ภายนอกที่มีตอ่ ตนเองมาเล่าให้ คนที่เป็ นลูกค้ าภายในครอบครัวฟั งอีก ยิ่งเป็ นการตอกย ้าให้ คนในครอบครัวเกิดความน้ อย
เนื ้อต่าใจมากยิ่งขึ ้น
ผมอยากจะชี ้ให้ ทา่ นผู้อา่ นเห็นสัจธรรมของชีวิตข้ อหนึง่ นัน่ ก็คือ ว่าไม่วา่ เราจะอยู่ในสถานะไหน เศรษฐกิจขาขึ ้น
หรื อลง ทางานได้ หรื อไม่ได้ อยู่สุขสบายหรื อเจ็บป่ วย ลูกค้ าที่มีความจงรักภักดีกับเราและไม่เคยหนีจากเราไปไหนคือ
ลูกค้ าที่เป็ นคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้อง คู่สมรส หรื อลูก ถึงแม้ ว่าสินค้ าและบริ การของเราจะแย่กว่า แพงกว่า
คนอื่น แต่คนเหล่านี ้ก็ยงั อุดหนุนเราอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ไม่ได้ อดุ หนุนในเชิงของการซื ้อขายเหมือนของกินของใช้ แต่
อุดหนุนด้ วยกาลังใจ ไม่เหมือนกับลูกค้ าภายนอกกลุม่ อื่น เช่น เพื่อน(บางคน)จะมาหาเราก็ตอ่ เมื่อเรามีผลประโยชน์(เพื่อน
กิน) ลูกค้ าจะซื ้อสินค้ าเราก็ตอ่ เมื่อเราเสนอบางสิง่ บางอย่างให้ เขาดีกว่าคู่แข่งขัน และลูกค้ าเหล่านี ้พร้ อมที่จะหนีเราไปได้
ตลอดเวลา ถ้ าเราให้ เขาได้ น้อยกว่าที่เขาคาดหวัง

เพื่อให้ ลกู ค้ าภายในซึง่ เป็ นลูกค้ ากลุม่ ที่สาคัญที่สดุ ในชีวิตของเราเกิดความประทับใจและพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การของ
เราให้ ค้ มุ ค่ากับการที่เขามอบความไว้ วางใจให้ กบั เรามากกว่ากลุม่ อื่นๆ ผมจึงขอแนะนาเทคนิคการบริ หารลูกค้ าภายใน
ดังนี ้
 บริ การและดูแลลูกค้ าภายในเหมือนลูกค้ าภายนอก ผมคิดว่าแค่เพียงเราทาสิ่งต่างๆเท่ ากับสิ่งที่ทาให้ กบั ลูกค้ า
ภายนอก (ไม่ต้องดีกว่าไม่ต้องมากกว่า) รับรองได้ วา่ ผลของการให้ บริ การที่เกิดจากลูกค้ าภายในย่อมมีมากกว่า
ลูกค้ าภายนอก เช่น เรานาของขวัญวันเกิดให้ ลกู ค้ าภายนอก ลูกค้ าอาจจะรู้ สกึ ดีหรื อเฉยๆ เพราะคู่แข่งของเรา
หรื อคนอื่นๆเขาก็ให้ ของขวัญแก่ลกู ค้ าคนนันและลู
้
กค้ าก็ร้ ู ว่าเราให้ ของขวัญเขาเพราะหวังผลตอบแทนจากการ
ซื ้อขายสินค้ าหรื อบริ การ แต่ถ้าเราซื ้อของขวัญวันเกิดมูลค่าเท่ากันให้ กบั คนในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวเรา
ย่อมมีความประทับใจมากกว่าลูกค้ าภายนอกอย่างแน่นอน
 แบ่งปั นความภูมิใจให้ ลกู ค้ าภายในครอบครัว เมื่อไหร่ที่เรามีกาไรในชีวิต(ความสาเร็ จ) กรุณาแบ่งปั นให้ ลกู ค้ าใน
ครอบครั วบ้ าง เช่น บอกว่ากาไรในชี วิตนัน้ บุคคลคนไหนในครอบครั วมีส่วนร่ วมบ้ าง หลายคนนึกถึงคนใน
ครอบครั ว เมื่ อ ชี วิ ต ล าบาก แต่ มัก จะลื ม คนในครอบครั ว เมื่ อ ประสบความส าเร็ จ ดัง นัน้ ทุก ครั ง้ ที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จควรจะมีการแบ่งปั นความรู้สกึ ดีๆสูล่ กู ค้ าภายในครอบครัวด้ วย
 นึกถึงลูกค้ าภายในเสมอเมื่อทาอะไรให้ ลกู ค้ าภายนอก ทุกครัง้ ที่เราทาอะไรให้ กับใครซึ่งเป็ นลูกค้ ากลุ่มอื่นๆ
กรุณาถามตัวเองว่าเราได้ ทาสิง่ นี ้ให้ กบั ลูกค้ าภายในครอบครัวของเราแล้ วหรื อยัง เช่น ในขณะที่เรานัง่ ฟั งคนอื่น
พูดอย่างตังใจ
้ เราเคยตังใจฟั
้ งคาพูดของคนในครอบครัวบ้ างหรื อไม่ ในขณะที่เราเลือกซื ้อของขวัญให้ คนอื่น ลอง
นึกดูว่าเราเคยซื ้อของขวัญให้ กบั คนในครอบครัวบ้ างหรื อยัง ถ้ าเราทาแบบนี ้ทุกครัง้ อย่างน้ อยจะช่วยให้ เราไม่
หลงลืมลูกค้ าภายในได้ บ้างถึงจะไม่ทงหมดก็
ั้
ตาม
สรุป การบริ หารลูกค้ าภายในถือเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญที่สดุ ในชีวิตของคนทุกคน เพราะจะช่วยให้ เราสามารถดูแล
ลูกค้ าภายนอกได้ อย่างไม่เคอะเขิน เช่น ถ้ าเราเคยยกมือไหว้ พ่อแม่ทกุ วัน เมื่อเราไปหาลูกค้ าภายนอกเราสามารถยกมือ
ไหว้ ลกู ค้ าได้ ง่ายขึ ้น เพราะการยกมือไหว้ เป็ นนิสยั ที่ ติดตัวเราอยู่แล้ ว นอกจากนี ้ การดูแลลูกค้ าภายในให้ ดีนนั ้ จะช่วยให้
ฐานในการดาเนินชีวิตของเรามัน่ คงขึ ้น เพราะความพึงพอใจของลูกค้ าภายในครอบครัวถือเป็ นฐานกาลังใจที่ดีที่สดุ ที่จะ
ช่วยให้ เราก้ าวไปสูค่ วามสาเร็ จในเรื่ องอื่นๆ สุดท้ ายนี ้หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อา่ นคงจะหันมาดูแลและใส่ใจลูกค้ าภายใน
(ครอบครัว)ให้ มากขึ ้นกว่าเดิมนะครับ

