ลูกค้ าภายใน รีบดูแล รักษา ก่ อนที่จะสายเกินไป

บทความโดย : ทองพันชัง่ พงษ์ วาริ นทร์

เมื่ อ พู ด ถึ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ลูก ค้ าแล้ ว หลายคนมัก จะพู ด ถึ ง ผู้ ที่ ซื อ้ สิ น ค้ าหรื อ รั บ บริ ก ารจากเราและมัก ให้
ความสาคัญกับลูกค้ าเป็ นอย่างมาก จนมีคาพูดที่หลายท่านยืดถือเป็ นคติพนจ์ประจาใจว่า "ลูกค้ า เปรี ยบเสมือนพระเจ้ า"
เลยทีเดียว เหตุผลที่บริ ษัทอยูร่ อดได้ ก็เพราะลูกค้ า พึงพอใจ ซื ้อซ ้า ไม่ร้องเรี ยน บอกต่อไปยังผู้อื่นในทางที่ดี เกี่ยวกับสินค้ า
และบริ การของเรา นัน่ เอง
การที่จะทาให้ ลกู ค้ า ประทับใจนัน้ ก็ต้องเกิดจากการบริ หารงาน รวมไปถึงการปฏิบตั ิงานภายในองค์กรที่ดีด้วย
จริ งไหมครับ? เพราะถ้ าหากภายในบริ ษัท ไม่มีความสามัคคี มัวแต่ตงก
ั ้ าแพง ไม่คิดที่จะช่วยเหลือกันแล้ วละก็ ท่านคงนึก
ภาพออกนะครับว่าองค์กรจะเป็ นอย่างไร? ลองดูตวั อย่าตารางข้ างล่างนี ้ครับ
พฤติกรรม และการแสดงออกของพนักงานต่ อลูกค้ า และเพื่อนร่ วมงาน
พฤติกรรม
แนวคิด




ลักษณะการปฏิบตั ิงาน





คาพูด





การแสดงออก




ผลลัพธ์ที่ได้




กับลูกค้ า (ลูกค้ าภายนอก)
ลูกค้ า คือพระเจ้ า
น้ อมรับฟั งความคิดเห็น
ลูกค้ าถูกเสมอ
พร้ อมทีจะยอมแพ้
ยินดีให้ ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
ไพเราะ
มีหางเสียง ครับ/ค่ะ ทุกคา
หวานจับใจ
อ่อนน้ อม นิ่มนวล
เรี ยบร้ อย เหมือนผ้ าพับไว้
ประทับใจ มีความสุข
ซื ้อซ ้า บอกต่อในทางทีด่ ี















กับเพื่อนร่ วมงาน (ลูกค้ าภายใน)
เพื่อนร่วมงานคือ ข้ าศึก ศัตรู
ตังก
้ าแพง ปิ ดตา ปิ ดหู ไม่รับฟั ง
ฉันถูกเสมอ
แพ้ ไม่ได้ แพ้ ไม่เป็ น
ช่วยตนเองไปก่อนก็แล้ วกัน
ฟั งไม่ได้ ก็ต้องฟัง
ห้ วน ๆ สัน้ ๆ
มะนาว ไม่มีน ้า
แข็งกร้ าว
ไม่ใส่ใจ และ ไม่สนใจ ต่อความรู้สกึ
เบื่อ เครี ยด กดดัน
ท้ อแท้ ใจ ไม่อยากจะตื่นมาทางาน
อยากให้ ทกุ วันเป็ นวันศุกร์

ถ้ าเป็ นแบบนี ้คงเดาได้ ไม่ยากเลยใช่ไหม? ครับว่า องค์กรนี ้ แม้ จะเติบโต ก้ าวหน้ า ยอดขายทะลุเป้า พุ่งกระฉูด
เหมือนจรวด แต่คนที่ทางานภายใน หน้ าดาคร่ าเครี ยด อยูอ่ ย่างไม่เป็ นสุข หน้ าตาอมทุกข์ ตอนเช้ า ไม่อยากตื่นมาทางาน

แน่นอน (ผมเคยเป็ นมาก่อนครับ) จะดีกว่าไหม? ถ้ าเราให้ ความสาคัญกับเพื่อนร่ วมงาน หรื อผู้ที่ปฏิบั ติงานต่อจากเรา
เหมือนกับลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ า หรื อรับบริ การจากเรา
วันนี ้ผมจึงอยากแลกเปลีย่ นแนวคิดเกี่ยวกับลูกค้ า ดังนี ้ครับ
ลูกค้ าสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทดังนี ้
ประเภทที่ 1 ลูกค้ าภายนอก หรื อ (External Customer) หมายถึง ผู้ที่ซื ้อสินค้ า หรื อรับบริ การจากเรา ทาให้
องค์กรของเรามีรายได้ และอยูร่ อด
ประเภทที่ 2 ลูกค้ าภายใน หรื อ (Internal Customer) หมายถึง พนักงานภายในองค์กร หรื อบริ ษัทเดียวกัน
ซึ่งปฏิบตั ิงานต่อจากเรา เช่น ในสายการผลิต จะมีฝ่ายเตรี ยมวัตถุดิบ ฝ่ ายผลิต และฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ ดังนันฝ่
้ าย
ผลิตจึงเป็ นลูกค้ าของ ฝ่ ายเตียมวัตถุดิบ และฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ ก็จะเป็ นลูกค้ าของฝ่ ายผลิตนัน่ เองครับ เป็ นอย่างนี ้
เป็ นทอด ๆ กันไปครับ
ด้ วยเหตุและผลนี ้ เราทุกคนจึงควรให้ ค วามสาคัญ กับผู้ที่ป ฏิบัติงานต่อจากเรา (ลูก ค้ าภายใน) ให้ ทัดเทีย ม
เหมือนกับลูกค้ าภายนอก บริ ษัทก็จะเจริ ญก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็ ว และที่สาคัญพนักงานในองค์กรทุกคนก็จะ มีความสุข
อยากตื่นมาทางานทุกวันแน่นอนครับ
ตารางต่อไปนี ้ คือการให้ ความตระหนักกับลูกค้ าภายใน เสมือนกับลูกค้ าภายนอก
พฤติกรรม และการแสดงออกของพนักงานต่ อลูกค้ า และเพื่อนร่ วมงาน
พฤติกรรม
แนวคิด




ลักษณะการปฏิบตั ิงาน





คาพูด





การแสดงออก




ผลลัพธ์ที่ได้




กับลูกค้ า (ลูกค้ าภายนอก)
ลูกค้ า คือพระเจ้ า
น้ อมรับฟั งความคิดเห็น
ลูกค้ าถูกเสมอ
พร้ อมที่จะยอมแพ้
ยินดีให้ ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
ไพเราะ
มีหางเสียง ครับ/ค่ะ ทุกคา
หวานจับใจ
อ่อนน้ อม นิ่มนวล
เรี ยบร้ อย เหมือนผ้ าพับไว้
ประทับใจ มีความสุข
ซื ้อซ ้า บอกต่อในทางทีด่ ี















กับเพื่อนร่ วมงาน (ลูกค้ าภายใน)
เพื่อนร่วมงาน คือพระเจ้ า
รับฟั ง และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ถูก และผิดด้ วยเหตุผล
พร้ อมที่จะยอมแพ้ และชนะ
ทุกวินาที คือการช่วยเหลือ เกี ้อกูล
อ่อนหวาน จริ งใจ
มีหางเสียง พี่ ๆ น้ อง ๆ ทุกคา
ฟั งรื่ นหู
เคารพ ให้ เกียรติ
รู้จกั ผู้ใหญ่ ผู้น้อย
เป็ นกันเอง เหมือนอยูก่ บั คนใน
ครอบครัว
ไม่อยากหยุด อยากตื่นมาทางาน
ทุกวัน

สุดท้ ายขอฝากคาคิด สะกิดใจว่า "เอาใจเขามาใส่ใจเรา และกระทากับผู้อื่น เหมือนอย่างที่เราอยากให้ ผ้ อู ื่นทากับ
เรา" โดย ทาลายกาแพงแห่งความเป็ นตัวตน (อัตตา) เปิ ดใจรับฟั งกันมากขึ ้น แล้ วคิดเสมอว่าทุกคนคือลูกค้ าที่เราต้ องดูแล
ให้ ดีที่สดุ ถ้ าหากทุกคนในองค์กรทาได้ อย่างนี ้ แล้ วละก็ความสุข ความเจริ ญ อยูไ่ ม่ไกลเกินเอื ้มแน่นอนครับ

