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ความสัมพันธของการตลาดภายในและการตลาดภายนอก
RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL MARKETING AND EXTERNAL MARKETING
นัทธีรา พุมมาพันธุ

*

บทคัดยอ
การตลาดภายในเปนแนวคิดที่จะนําไปใชกับ “คน” เปาหมายหลักคือ ผูปฏิบัติงานและ
บุคลากรทุกระดับชั้นในองคการ เนนสรางความเขาใจและมีเปาหมายเดียวกัน การมีทัศนคติที่ดีตอ
องคการ การยอมรับ ศรัทธาองคการ และพรอมที่จะพัฒนา ทุมเทแรงกาย แรงใจ เพื่อใหงานที่ไดรับ
มอบหมายออกมาดี มีคุณภาพ ตระหนักในความรับผิดชอบ พรอมนําสงลูกคาภายนอกดวยความเต็มใจ
ลูกคาภายนอกรับรูไดถึงความตั้งใจของผูสงมอบ โดยเฉพาะงานบริการที่เกี่ยวของกับคนทั้งผูใหบริการ
และผูรับบริการ ปจจุบันตลาดเปนของลูกคาเพราะลูกคาเปนผูเลือกและกําหนดสินคาหรือบริการใน
ตลาด และเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน ผูบริหารแตละองคการจึงใหความสําคัญกับการตลาด
ภายในควบคูกบั การตลาดภายนอก คือมุงเนนทั้งลูกคาภายในและภายนอกไปพรอมกัน ดวยลูกคาทั้ง
สองกลุมมีความเกี่ยวของกันในดานการสงมอบคุณคา เพื่อใหผูรับเกิดความพึงพอใจจากสินคาและ
บริการนั้น
คําสําคัญ : การตลาดภายใน การตลาดภายนอก ลูกคาภายใน ลูกคาภายนอก
Abstract
Internal marketing is a concept applying to “people”, specifically the employees
and staff at all levels within an organization aiming at creating understanding among
those in the organization with the same goal. The internal marketing also helps to
create a positive attitude towards the organization, acceptance and commitment to
the organization, the willingness to develop organization with dedication as well as
awareness of responsibilities. This can ensure good quality of work assigned and
service and thus the delivery of products and service provision satisfy the external
clients and they realize the intent of the providers or deliverers. That is, the internal
marketing and external clients are closely interrelated. Today’s market belongs to
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customers because the customer chooses and defines the products or services in the
market. For a competitive advantage, each of the executives is focused on internal
marketing together with external marketing. Both groups mutually involve in
delivering and providing value to meet the satisfaction of those products and services.
Keywords : Internal marketing, External marketing, Internal customer, External
customer
บทนํา
ความตองการที่พัฒนาจากความจําเปนพื้นฐาน นํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อกับ
ผูขาย ทําใหเกิดตลาด (Market) และการตลาด (Marketing) ผูผลิตแตละองคการดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดที่มุงเนนใหความสําคัญกับลูกคา (Customer) เพื่อตองการใหลูกคาซื้อผลิตภัณฑขององคการ
มากที่สุด จากแนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ที่มีวิวัฒนาการตั้งแตอ ดีตโดยเริ่มจาก
1) แนวคิดเนนการผลิต (Production Concept) ทําการผลิตในปริมาณมากเพื่อใหมีตนทุนที่ต่ํา ไมเนน
คุณภาพ 2) แนวคิดเนนผลิตภัณฑ (Product Concept) เนนเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อตอบสนอง
ลูกคาที่มีศักยภาพการซื้อ 3) แนวคิดเนนการขาย (Selling Concept) ใชบุคคลกระตุนจูงใจเพื่อเพิ่มยอดขาย
ใหมากขึ้น รวดเร็วขึ้น 4) แนวคิดเนนการตลาด (Marketing Concept) เนนผลิตภัณฑตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค และ 5) แนวคิดเนนการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Concept) เนนผลิตผลิตภัณฑที่
ตรงตามความตองการของลูกคา และภายใตตรายี่หอนั้นควรมีสวนรวมและสรางประโยชนตอสังคม
(วิทวัส รุงเรืองผล, 2556) วิวัฒนาการแนวคิดขางตนเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ
ใหกับลูกคาสูงสุด แตหากพิจารณาทั้งหาแนวคิดเปนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาภายนอกองคการ
(External Customer) ซึ่งเปนผูที่จะทําใหองคการมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ
อยางไรก็ตามการแขงขันที่รุนแรง เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงระบบของ
สังคม ความคาดหวังที่สูงจากการซื้อผลิตภัณฑของลูกคา การบริหารจัดการภายใตการเขามามีบทบาท
ของสาธารณชน ชุมชน และเพื่อความสําเร็จในการดําเนินงาน แตละองคการจึงนําวิธีการหลาย ๆ รูปแบบ
มาประยุกตใชรวมกัน จนเกิดแนวคิดการตลาดแบบองครวม (The Holistic Marketing Concept) แนวคิด
ที่ใหความสําคัญกับลูกคาภายนอกองคการ (External Customers) พรอมกับผูมีสวนเกี่ยวของกับองคการ
โดยเฉพาะบุคลากรผูปฏิบัติงานเปรียบเสมือนเปนลูกคาภายในองคการ (Internal Customers) และเปน
สินทรัพยที่มีคาตอองคการ ลูกคาภายนอกเปนผูที่ทําใหองคการมีรายได แตบุคลากรภายในองคการคือ
ผูปฏิบัติงานที่สงมอบคุณคาใหกับลูกคา (ลลิต ถนอมสิงห, 2557) โดยเฉพาะงานการบริการที่ลูกคาสวนใหญ
ตองมีปฏิสัมพันธกับบุคลากรผูปฏิบัติงานในการติดตอสื่อสาร มีผลตอการรับรูคุณภาพการใหบริการ
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แกลูกคา นํามาซึ่งความพอใจหรือไมพอใจของลูกคา สนับสนุนการสรางความสัมพันธในอนาคตและ
เปนจุดสําคัญในการสรางความภักดีใหกับลูกคา
โดยสรุป องคการมีทั้งลูกคาภายนอกคือ ผูที่ซื้อผลิตภัณฑขององคการทําใหองคการมีรายได
และลูกคาภายในคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหกับองคการซึง่ เปนผูที่สงมอบผลิตภัณฑขององคการใหกับ
ลูกคาภายนอก มีสวนเกี่ยวของในการทําให ลูกคาภายนอกเกิดการรับรูคุณคา คุณภาพขององคการ
สงผลตอการซื้อซ้ํา เปนความสัมพันธตอเนื่องและนํามาซึ่งความภักดีของลูกคาภายนอก
บทบาทการตลาดภายใน
หลายองคการที่ประสบความสําเร็จ มักจะมองเห็นความสําคัญของบุคลากรภายในองคการ
โดยเฉพาะงานการบริการ เพราะผูปฏิบัติงานคือผูที่จะเผชิญหนากับลูกคาเป นเหตุผลในลําดับแรก ๆ
ที่จะสรางความประทับใจและความพึงพอใจใหกับลูกคา ซึ่งจะรับรูถึงความพรอมในการบริการที่จะสง
มอบคุณคาตามคําสัญญาที่องคการไดนําเสนอไว ตรงกับคําที่วา “We are not business, serving
people, we are in the people business” ซึ่ง CEO แบรนดสตารบัคส โดย Howard Schultz
ไดกลาวไวและเนนวาเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับคน และผูที่มีหนาที่ใหบริการก็คือพนักงาน ดังนั้นสิ่งแรก
ที่สําคัญในการสรางการตลาดภายในก็คือ การสรางจิตสํานึกใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญงาน
ตนเองที่จะสงผลถึงลูกคาภายนอก โดยนิยามเรียก พนักงาน ทุกคนวา “Parther” (วิเลิศ ภูริวัชร, 2560;
นิตยา วงศธาดา, 2551; ลลิต ถนอมสิงห, 2557) รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหพนักงานมีสวน
รวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน พนักงานมีอิสระในการทํางานภายใตขอบเขตที่กําหนด (สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2558) ขณะที่องคการ DTAC เนนการสรางสมดุลในชีวิตทุกดานใหกับพนักงาน
แตละคนผานการสรางความรูสึกที่ดี เพราะเชื่อวากอนที่จะทําใหลูกคาภายนอกรูสึกดีกับองคการ
พนักงานภายในตองรูสึกดีกับองคการกอน (เสริมยศ ธรรมรักษ, 2553) ตรงกันขาม หลายองคการที่
ไมป ระสบความสํ า เร็ จกั บ การบริ ห ารจั ดการองคการ เพราะให ค วามสํ าคั ญ การสื่ อ สารกั บ ลู กค า
ภายนอกองคการโดยผานสื่อมวลชน (Mass Media) ซึ่งตองใชเวลานาน ตนทุนคอนขางมาก แตลืม
สื่อสารไปยังบุคลากรผูปฏิบัติงานภายในองคการซึ่งเปนผูสงความรูสึกที่ดีจากผูใหไปยังผูรับคือลู กคา
ภายนอก และองค การสามารถสื่ อสารได ต ลอดเวลาโดยมี ตน ทุ น ที่ นอยกว า การสื่ อสารกั บ ลู กค า
ภายนอก
การตลาดภายในจะชวยใหบุคลากรผูปฏิบัติงานพอใจและนําสงคุณภาพที่สรางขึ้นอยาง
ตอเนื่องในการใหบริการไปยังลูกคาภายนอก การธํารงรักษาลูกคาภายในไวกับองคการจะชวยสราง
ความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น อย า งยั่ ง ยื น และบรรลุ เ ป า หมายตามที่ อ งค ก ารกํ า หนด (Bansal,
Mendelson, & Sharma, 2001) เพราะคุณภาพของการบริการเปนเรื่องยากที่จะกําหนดเหมือนกับ
คุณภาพของสินคาดวยบริการไมมีตัวตน ไมสามารถแยกออกจากการบริโภคได (Carman, 1990) จึงเปน
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สิ่งสําคัญที่ตองใสใจในการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพ
การใหบริการโดยผานการตลาดภายในองคการ (Rafiq & Ahmed, 2000)
จึงกลาวไดวา การตลาดภายในมีบทบาทและความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ โดย
เฉพาะงานดานบริการ เพราะมุงเนนบุคลากรผูปฏิบัติงานที่ตองสัมพันธกับลูกคา หากลูกคาไดรับการ
บริการที่ดี มีคุณภาพจากผูใหบริการดวยความเต็มใจ ลู กคาจะเกิดความยินดี มีความพอใจ นํามาซึ่ง
การยอมรับ การชื่นชอบ ความไวใจ จึงถือวาการตลาดภายในมีบทบาทและความสําคัญ ที่กอใหเกิด
ลูกคาภายนอก
ความหมายการตลาดภายใน
การตลาดภายในเปนวิธีการเชิงกลยุทธที่สําคัญ ที่สงผลใหบุคลากรในองคการมีความพึง
พอใจในงาน เปนการพัฒนาสภาพจิตใจที่จะชวยใหเกิดความเต็มใจในการใหบริการแกลูกคา สงผลให
ลูกคาไดรับบริการและมีประสบการณรวมที่ดี สามารถลดการทํางานที่ซ้ํา ซอนภายในและระหวาง
แผนกลงได ลดความขัดแยงระหวางการปฏิบัติงาน ทําใหการปฏิบัติงานเปนทีมเกิดประสิทธิภาพ ชวย
เรื่องการสื่อสารภายในองคการเพื่อใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสารที่จําเปน โดยเฉพาะแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่องคการกําหนดเพื่อการสงมอบบริการที่มีคุณภาพใหแกลูกคา (นภวรรณ คณานุรักษ, 2553)
เสมือนเปนการทํากิจกรรมทางการตลาดกับลูกคาภายในองคการ ในความพยายามตอบสนองความ
ตองการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจอันจะสงผลตอการปฏิบัติงาน เปนการกระทําที่กระตุนเพิ่มแรงจูงใจ
ใหกับบุคลากรในองคการ ใหมีความเต็มใจปฏิบัติงานเพื่อสงมอบสิ่งที่ดีใหกับลูกคาภายนอก และเปน
การธํารงรักษาพนักงานใหอยูกับองคการตอไป (สิฏฐากร ชูทรัพย, 2556) เปนขอบเขตและความสัมพันธ
กับมนุษยเพื่อการบริหารจัดการ กระตุนใหบรรลุความเปนเลิศดานการบริการ (Alencar de Farias, 2010)
เปนหนึ่งรูปแบบของการตลาดในองคการที่ใหความสําคัญและมองบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกคนในองคการ
เปนกลุมเปาหมายแรกที่ตองใหความสนใจ (Ballantyne, 2003; George, 1990) ใชหลักปรัชญาในการ
บริหารคนและพัฒนาเปนระบบอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบุคลากร
ในองคการ ถือเปนหนาที่หลักที่องคการตองดําเนินงานเพื่อใหผลบรรลุตามเปาหมาย (Azzam, 2016)
สรุปไดวา การตลาดภายใน (Internal Marketing) คือสิ่งที่ผูบ ริหารองคการกระทํากับ
บุคลากรภายในองคกรทุกระดับชั้น โดยเฉพาะผูปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคคลเหลานั้นเกิดความพึ งพอใจ
และในทายสุ ดเมื่อผู ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ ก็จะปฏิบั ติงานดวยความเต็มใจและยอมรับใน
แนวทางนโยบายที่องคการกําหนด สงผลใหเกิดการสงมอบสิ่งที่ดีใหกับลูกคาภายนอกโดยเฉพาะ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านในการบริ ก าร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ก ารตลาดภายในบรรลุ ผ ล ผู บ ริ ห ารองค ก ารควรเข า ใจ
องคประกอบที่สําคัญของการตลาดภายในอยางชัดเจน เพื่อความสําเร็จในการนํามาประยุกตใชได
อยางถูกตองและเหมาะสม
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องคประกอบการตลาดภายใน
หลายธุรกิจ ในการผลิตไมวาจะเป น สิน คาหรือบริการ “คน” ตองเขาไปมีสว นเกี่ยวของ
เพราะคนคือผูลงมือกระทํา โดยเฉพาะงานการใหบริการกับลูกคา ที่เปนปฏิสัมพันธระหวางลูกคาและ
ผูใหบริการก็คือบุคลากรผูปฏิบัติงานขององคการ และการมีปฏิสัมพันธดังกลาวมีผลตอความสําเร็จ
หรือความลมเหลวขององคการ ทําใหองคการที่ใหบริการเนนความสําคัญการตลาดภายในและองค
ประกอบเพื่อความมั่นใจการเกิ ดคุณภาพสูงของการบริการจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานสงมอบใหกับ
ลูกคา โดยองคประกอบการตลาดภายใน (Azzam, 2016; Bansal et al., 2001; สิฏฐากร ชูทรัพย, 2556)
ประกอบดวย
1. การคัดเลือก องคประกอบแรกที่มีความสําคัญและควรดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ คือ
การเลือกบุคลากรทีม่ ีทักษะ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรับผิดชอบสูง เพราะตอง
มีการประสานงานโดยตรง ระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงานกับลูกคา โดยเฉพาะงานการบริการ จึงจําเปน
อยางยิ่งในขั้นตอนการคัดเลือกพนักงาน
2. การฝกอบรม สําคัญที่สุดในการจัดการคุณภาพไมวาจะการผลิตหรือการบริการจะมุงเนน
ไปที่บุคลากรผูปฏิบัติงานนั้น และเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง การฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพจะชวย
ใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติสูงขึ้น ถือวาเปนสิ่งจําเปนและควรดําเนินการสําหรับทุกองคการ
3. ผลตอบแทน การตระหนักถึ งความสํ าคั ญของงาน และตอ งการให พนั กงานมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น คือการสรางใหบุคลากรผูปฏิบัติงานมีความพอใจ และหนึ่งในเหตุผลที่นํามาซึ่ง
ความพึงพอใจของบุคลากรผูปฏิบัติงานมาจากแรงจูงใจ ซึ่งมีทั้งเกี่ยวกับเรื่องเงินและไมใชเรื่องเงิน
และผลจากความพึงพอใจนี้จะสะทอนโดยตรงกับลูกคาที่ติ ดตอกับพนักงาน และในที่สุดสงผลกระทบ
ในเชิงลบหากบุคลากรผูปฏิบัติงานไมพึงพอใจ
4. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถโดยการมอบอํ า นาจให กั บ บุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ จากการบริหารระดับสูงไปถึงระดับลาง จะชวยให
บุคลากรผูปฏิบัติงานขององคการรูสึกดี มีแรงจูงใจ การเผชิญความเสี่ยง การริเริ่ม จะชวยสะทอน
มุมมอง วิสัยทัศน ในแงบวกตอผลของการปฏิบัติงาน
5. ความมั่น ใจในงาน เป น ความปลอดภั ย ในการรั บ รู อ ย า งสมเหตุ ผ ลสํ า หรั บ บุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงาน ในขณะที่การถูกออกจากการปฏิบัติงาน จะเปนการถูกจางออกหรือถูกปลดออกก็ตาม
สงผลใหบุคลากรผูปฏิบัติงานไมมีกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่
ความพึงพอใจของลูกคาภายในจะถูกนําสูลูกคาภายนอก และจะนําเสนอบริการที่เปนเลิศ
คือการสงมอบสิ่งที่ลูกคาตองการในการเผชิญหนา เปนคุณภาพการใหบริการเกินกวาลู กคาคาดหวัง
เพื่อที่จะให เกิดขึ้น ดังนั้นลู กคาภายในจะตองไดในสิ่ งที่ตองการ เนื่องจากเป น ลูกคาเชนกัน หาก
ผูบริหารองคการสามารถจัดการองคประกอบทั้ง 5 ไดอยางเหมาะสมก็จะทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
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พึงพอใจ มีความสุข ทําใหการปฏิบัติงานก็จะดีไปดวย ดังนั้นความพึงพอใจของลูกคาภายในจึงมาจาก
อิทธิพลการใหขององคการ การเผชิญหนากับตลาดภายนอกคือการโตตอบระหวางลูกคาภายนอกกับ
องคการเพื่อจะไดตามความตองการกับสิ่งที่ลูกคาภายนอกลงทุน เชนเดียวกับการเผชิญหนาตลาด
ภายในคือการโตตอบระหวางบุคลากรภายในองคการกับผูบริหารองคการเพื่อจะไดตามความตองการ
ดังรูปที่ 1 (Bansal et al., 2001)
องคการ
การตลาดภายใน

การตลาดภายนอก

ผูปฏิบัติ

ลูกคา
การตลาดโตตอบ

รูปที่ 1 สามเหลี่ยมความเชื่อมโยงการตลาดภายในกับการตลาดภายนอกเพื่องานบริการ
ที่มา : Bellaouaied & Gam (2012)

จากภาพแสดงกิจกรรมทางการตลาดที่เชื่อมโยงการตลาดภายใน การตลาดภายนอก และ
ลูกคาโดยสวนแรกการตลาดภายนอก ซึ่งองคการเสนอจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคาภายนอกภายใต
เงื่อนไขราคา การสงเสริมการตลาดในการเผยแพรเพื่อสรางการรับรู สวนที่สองการตลาดภายในเปน
กิจกรรมที่องคการมีใหกับบุคลากรภายในองคการในดานใหความรู ฝกอบรม พัฒนา กระตุ น จูงใจ
รักษาบุคลากรใหอยูกับองคการนาน ๆ ภายใตเงื่อนไข ความมั่นใจ การเติบโต ผลตอบแทน และสวน
สุดทายการตลาดเชิงโตตอบระหวางบุคลากรขององคการกับลูกคาภายนอก ในดานทักษะ ความรู
ความสามารถ ที่ผูปฏิบัติมีเพื่อการสื่อสารและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหลูกคาเกิดความ
พึงพอใจ (Azzam, 2016)
การตลาดภายในกับการประยุกตใชในองคการ
จากความหมายการตลาดภายในที่มีนักวิชาการหลายบุคคลไดใหคําจํากัดความไว นําไปสู
การประยุกตใชในองคการเพื่อใหเกิดความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพ เชนเดียวกับวิวัฒนาการ
แนวคิดทางการตลาดกับลูกคาภายนอก จึงมีการประยุกตใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix)
กับการตลาดภายใน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เพื่อ
นําไปประยุกตใชในแตละองคการที่ดําเนินธุรกิจที่แตกตางกัน โดยเฉพาะองคการที่ดําเนินธุรกิจดาน
การบริการ ซึ่งพนักงานขององคการตองเผชิญหนากับลูกคาบอยครั้ง (นภวรรณ คณานุรักษ, 2553)
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เปนการใหความสําคัญกับบุคลิกภาพของพนักงานเปนอันดับตน ๆ เชนเดียวกับที่ใหความสําคัญกับ
ลูกคาภายนอกเปน อันดับแรก ๆ เชน กัน ดังนั้นการทําการตลาดภายในกับ บุคลากรผูป ฏิบัติงาน
จะชวยใหพนักงานสงมอบคุณคาที่ดีใหกับลูกคาภายนอกได ทั้งนี้การนําไปประยุกตใชจึงควรเริ่มตน
จากผู บริ หารระดั บสู ง ภายในองค การ เพราะเป น ผู ที่ต องทํ า การตลาดและสื่ อสารถ า ยทอดไปยั ง
บุคลากรทุกระดับในองคการ (Greene, Walls, & Schrest, 1994; ธนุตร เอี่ยมอราม, 2559)
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เสมือนชุดเครื่องมือทางการตลาด ที่นักการ
ตลาดหรือผูประกอบการนํามาใช เพื่อใหการดําเนินงานในกิจกรรมทางการตลาดประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่องคการกําหนด ทั้งนี้การนําองคประกอบของสว นประสมการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)
หรือบางครั้งอาจเพิ่มเติมเรื่อง บรรจุภัณฑ (Package) กระบวนการ (Process) พนักงาน (Personal)
ลักษณะทางกายภาพ (Physical) (นภวรรณ คณานุรักษ, 2553; พจน ใจชาญสุขกิจ, 2552) แตตอง
พิจารณาถึงผลิตภัณฑที่องคการดําเนินการอยูเพื่อใหเกิดความเหมาะสม บทความนี้ขอนําเสนอในการ
ประยุกตใช 4 P’s ดังนี้
ผลิตภัณฑ (Product) การตลาดภายนอก คือ การที่องคการผลิตผลิตภัณฑที่ตรงกับความ
ตองการของลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเมื่อใชผลิตภัณฑนั้น องคการตองมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความตองการตามความนิยมของลูกคา แตการตลาดภายใน
นั้น ผลิตภัณฑ ก็คืองานที่บุคลากรไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ หากผูปฏิบัติมีความพอใจ ชื่ นชอบ และ
เห็นวางานนั้นมีคุณคา มีความสําคัญ งานมีความทาทาย แปลกใหม มีโอกาสไดแสดงความสามารถ
จะทําใหผูที่ไดรับมอบหมายเกิดทัศนคติที่ดี ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ สงผลใหทุมเทแรงกาย แรงใจ
ดัง นั้น ผู บริ ห ารควรเขา ใจและสื่ อสารให บุ ค ลากรผู ป ฏิบั ติ งานเข า ใจในงานที่ จ ะปฏิบั ติ ตลอดจน
พิจารณาผลตอบแทนที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับ ซึ่งอาจไมใชเรื่องของเงินอยางเดียวแตอาจเปนเรื่องของ
ความรูสึก การไดรับการยอมรับ ความนาเชื่อถือจากผูอื่นดวย
ราคา (Price) ความคุมคา จากการเปรี ย บเทีย บที่ลู ก คาลงทุน กับ สิ่ งที่ ไดมาจากการซื้ อ
ผลิตภัณฑ เชน ลูกคาภายนอกมีตนทุนเกิดขึ้นจากการซื้อ ไดแก ตนทุนดานการเงิน ตนทุนดานเวลา
ตนทุนดานการเสียโอกาส ตนทุนการรอคอย ตนทุนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เปนตน เพื่อที่จะใหได
ผลิตภัณฑตามที่ตองการ สําหรับการตลาดภายใน ราคาคือ ความคุมคาจากการปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรผูปฏิบัติงานจะพิจารณาวาคุม คาหรือไมอยางไร หรือบางขณะของการเปลี่ยนแปลงในงานที่
ตองปฏิบัติกับผลที่จะไดรับ เชน คาจางจากการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการดํารงชีพ
นํามาซึ่งความสุขทางกาย และทางใจ เพื่อจะไดสามารถปฏิบัติงานไดหรือการไดรับการยอมรับจาก
สังคมรอบขาง เปนตน
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ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หรือในการตลาดภายใน อาจหมายถึง สถานที่ การตลาด
ภายนอกคือ การทําให ผ ลิ ตภัณฑสามารถเคลื่ อนยายจากแหล ง ผลิ ตไปถึงมือลู กคา ลู กคามีความ
สะดวกในการไดรับผลิตภัณฑ งายตอการเสาะแสวงหา ผลิตภัณฑมีการวางจําหนายครอบคลุมพื้นที่
มากที่สุด จนลูกคาไดรับผลิตภัณฑตามความตองการ ทั้งนี้มีการพิจารณาลักษณะของการกระจาย
ผลิตภัณฑวามีความเหมาะสมเพียงใด (ดานตนทุน ตัวผลิตภัณฑ ความรวดเร็ว ความคุมคา เปนตน)
สําหรับการตลาดภายในเปน ชองทางที่ทําใหบุคลากรผูป ฏิบัติงาน สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย
ไมรูสึกยุงยากในการประสานงาน ตลอดจนลักษณะทางกายภาพ ที่สงผลตอความรูสึกทั้งดานการรับรู
ภายนอกและดานอารมณในการปฏิบัติงาน เชน สภาพแวดลอมในสถานที่ปฏิบัติงาน เปนตน
การสงเสริมการตลาด (Promotion) สําหรับการตลาดภายนอกคือ กระบวนการสื่อสาร
เพื่อใหลูกคาเกิดทัศนคติที่ดี เกิดการยอมรับ ไวใจและตัดสินใจซื้อในที่สุด ประกอบดวย การโฆษณา
(Advertising) การประชาสัมพันธ (Public Relation) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) การ
ขายโดยพนักงาน (Personal Selling) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การตลาดเหตุการณ
พิเศษ (Event Marketing) เปนตน สําหรับการตลาดภายใน การสงเสริมการตลาดเพื่อใหบุคลากร
ภายในองคการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันกับองคการดวยความเต็มใจ มีความรวมมืออันมาจาก
ทัศนคติทดี่ ีตอองคการ ดังนั้น จึงมุงเนนผูปฏิบัติงาน ผูมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน การประสานงาน
โดยพิจารณาวิธีการสื่อสาร ขอมูลที่สื่อสาร ระดับชั้นของการสื่อสารที่ดี ที่จะทําใหทุกหนวยงานมีการ
รับรูอยางทั่วถึงและเขาใจในทิศทางเดียวกัน อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จขององคการ โดยควรสื่อสารได
ทุกชองทาง คลายกับการตลาดภายนอก เพราะการติดตอสื่อสารเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญที่สุดใน
การที่จะสรางการรับรูรวมกันในเรื่องของแบรนดขององคการ
หากพิจารณาการตลาดภายใน คือ การใชทักษะเดีย วกัน กับการตลาดภายนอก เพราะ
การตลาดภายนอกเปนการทําเพื่อใหลูกคาเกิดความตองการในผลิตภัณฑ เกิดการตัดสินใจซื้อ มีความ
พึงพอใจจากการใชผลิตภัณฑ ทําใหเกิดการซื้อซ้ํา ขณะที่การตลาดภายในเปนการทําเพื่อใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน มีความตองการอยากจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ มีทัศนคติที่
ดีตองานและองคการ มีความเชื่อมโยงทั้งสองการตลาดที่นํามาซึ่งความอยูรอดและเติบโตขององคการ
คือ การตลาดภายในมีสวนสําคัญในการสรางยอดขาย และยังสรางสวนครองตลาด ผานโปรแกรม
กิจกรรมทางการตลาดที่กระทํากับการตลาดภายนอก เปนเงื่อนไขเบื้องตนที่ทําใหลูกคาภายนอก
พึงพอใจ ดังรูปที่ 2 (Reardon & Enis, 1990)
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ภารกิจ & วัตถุประสงค
กลยุทธ วิธีการทางการตลาด

การตลาดภายใน
ผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางการจัดจําหนาย การสื่อสาร

กลุมเปาหมายหลักในองคการ

การตลาดภายนอก
ผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางการจัดจําหนาย การสื่อสาร

กลุมลูกคาหลัก

รูปที่ 2 การเชื่อมโยงระหวางโปรแกรมการตลาดทั้งภายในและภายนอก
ที่มา : Kumar & Rao (2017)

ความแตกตางของการตลาดภายในและการตลาดภายนอก
การตลาดภายในและการตลาดภายนอกจะมีวิธีทางการตลาดคลายกัน แตการนําวิธีการไป
ประยุ กตใชก็มีขอพึงระวังในการปฏิบัติ เพราะในความเป นจริ งสถานภาพของลู กคาภายนอกกับ
บุคลากรผูปฏิบัติงานมีสถานภาพตางกัน ดวยเหตุผลดังนี้
1. ลูกคาภายนอกมีสิทธิในการเลือกซื้อผลิตภัณฑจนกวาจะพอใจ และสามารถปฏิเสธได ถา
ไมตรงกับกับความตองการ ขณะที่ผูปฏิบัติงาน (พนักงาน) ไมมีสิทธิเลือกหรือปฏิเสธหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติ เพราะหากปฏิเสธก็อาจจะไมไดรับการวาจางใหปฏิบัติงานในองคกรนั้น
2. ลู ก คา ภายนอกเป น ผู ที่ นํ า รายได มาให องคก าร หากลู กค า ภายนอกซื้อ มากจะทํ าให
องคการมีรายไดมากขึ้น ในขณะที่บุคลากรผูปฏิบัติงานมีรายไดจากการปฏิบัติงาน ปฏิบัติมากเทาไหร
ก็จะมีรายไดมากขึ้น (เชน คาลวงเวลา) แตในความเปนจริงผูปฏิบัติงาน มีความตองการในผลตอบแทนที่สูง
ซึ่งบางครั้งองคการก็ไมสามารถใหไดตามความตองการนั้น ก็อาจสงผลตอความขัดแยงที่จะเกิ ดขึ้น
(เชน การหยุดงานประทวง)
3. องคการตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อจัดหาผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของ
ลูกคาภายนอก ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและหลากหลาย เพื่อแยงชิงสวนครองตลาดกับคูแขงขัน
ขณะที่บุคลากรผูปฏิบัติงานตองมีการพัฒนา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามการเปลี่ยนแปลงของ
องคการ หรือเพื่อความตองการของตนเอง หากผูปฏิบัติงานไมพัฒนาตนเองก็อาจจะไมไดรับการ
วาจางตอจากองคการและไมไดเลื่อนขั้นในอนาคต
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4. บุคลากรผูปฏิบัติงาน ตองปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูบริหารองคการกําหนด ภายใตขอสัญญา
ผูกมัดระหวางผูปฏิบัติงานกับองคการ แตลูกคาภายนอกผลิตภัณฑสวนมากที่ซื้อไมจําเปนตองทํา
สัญญาในการซื้อผลิตภัณฑ ยกเวนบางผลิตภัณฑที่มีขนาดใหญ ราคาแพง และใชเวลาในการชําระเงิน
คอนขางยาว เชน รถยนต ที่อยูอาศัย เปนตน
5. องคการมีความตองการใหลูกคาภายนอกใชผลิตภัณฑขององคการมาก ๆ หรือถาเปน
งานบริการก็ใชเปนเวลานาน เพราะยิ่งนานก็ยิ่งจําหนายผลิตภัณฑไดมาก เชน รานอาหาร การเขาพัก
ในโรงแรม ขณะที่บุคลากรผูปฏิบัติไมมีความตองการในการปฏิบัติงานมาก ๆ หรือทํางานเกินเวลา
6. องคการลงทุนในสวนตาง ๆ (เช น ลงทุนเครื่องจักร เทคโนโลยี) เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ ตอบสนองความตองการของลูกคาเพื่อใหลูกคาพอใจ และกลับมาซื้อซ้ํา และกลายเปนความ
ภักดีตอตรายี่ หอในที่สุด แตหากองคการลงทุนกับบุคลากรผู ปฏิบั ติงาน เมื่อผูปฏิบัติงานมีความรู
ความสามารถขึ้นมาก็อาจจะลาออกไปอยูที่อื่นก็ได ซึ่งทําใหองคการเกิดการสูญเสีย ทั้งดานเงิน เวลา
และมันสมองขององคการ ถึงแมจะเปรียบบุคลากรผูปฏิบัติงานเปนลูกคาภายในซึ่งไมแตกตางกับการ
ที่จะตอบสนองความตองการและความพึงพอใจคลายกับลูกคาภายนอก แตโดยนัยความเปนจริงแลว
การนําไปประยุกตใชผูบริหารควรพิจารณาอยางเหมาะสมดวย (Gronroos, 1990; Berry et al., 1976)
บทสรุป
โดยสรุปการตลาดภายในเปนกิ จกรรมทางการตลาดที่มีความสําคัญพอ ๆ กับการตลาด
ภายนอก โดยหัวใจหลักของการตลาดภายใน คือบุคลากรผูปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนผูปฏิบัติในระดับใด
ขององคการก็ตาม ควรไดรับการเอาใจใสจากองคการและผูบริหาร เพื่อนําไปสูความพึงพอใจจากการ
ไดรับการปฏิบัติที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ เมื่อผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ ความรูสึกรัก หวงแหน
ศรัทธา เชื่อถือ รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ อยากอยูกับองคการไปนาน ๆ อยากปกปอง
จะทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ พรอมจะปฏิบัติงานในทุกรูปแบบ เพื่อนําสงคุณคาผลิตภัณฑภายใตตรา
ยี่หอองคการสูลูกคา เมื่อลูกคาไดรับจะเกิดความพึงพอใจ ประทับใจและชื่นชอบผลิตภัณฑดังกลาว
ทําใหองคการมีรายได สามารถเติบโตไปไดในอนาคต ในทางตรงกันขามถึงแมผูบริหารจะมีวิสัยทัศนที่ดี
มีความสามารถ มีแผนงานทางการตลาดที่ดี แตบุคลากรผูปฏิบัติงาน ไมพรอมจะนําไปปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติตามหนาที่แตไมมีใจที่จะปฏิบัติ ลูกคาภายนอกที่ไดรับผลของการปฏิบัตินั้นก็จะไมพึงพอใจ
สงผลใหองคการไมประสบความสําเร็จได ดังนั้นทั้งการตลาดภายในและการตลาดภายนอกจึงมีความ
เกี่ยวของ เชื่อมโยงกันในการกิจกรรมทางการตลาด ดังรูปที่ 3
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องคการ
วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย

การตลาดภายใน
ผลิตภัณฑ คือ งานทีป่ ฏิบัติ
ราคา คือ ผลตอบแทนที่ไดจากการปฏิบัติงาน
ชองทางฯ คือ ความสะดวกในการประสานงาน
หรือเขาพบผูมีอํานายในการสื่อสาร
การสงเสริมการตลาด คือ การสื่อสารที่ทาํ ให
ผูปฏิบัตงิ านรับรู เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

บุคลากรผูปฏิบตั ิงานในองคการ

การตลาดภายนอก
ผลิตภัณฑ คือ สินคาหรือบริการที่นําเสนอ
จําหนายในตลาด
ราคา คือ ตนทุนที่ลูกคานํามาแลกเปลี่ยนกับ
สินคาหรือบริการที่จําหนายในตลาด
ชองทางฯ คือ ความสะดวกทีล่ กู คาจะหาสินคา
หรือบริการนั้นไดงา ย สะดวก
การสงเสริมการตลาด คือ การสือ่ สารที่ทําให
ลูกคารับรู และเปลี่ยนความรูสกึ สงผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑขององคการ

รูปที่ 3 ความสัมพันธการตลาดภายในและการตลาดภายนอก
ที่มา : จากการทบทวนวรรณกรรม

การสรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน เปนวิธีการคลายกับวิธีการทางการตลาด
ทั่วไป คือบุคลากรผูปฏิบัติงานควรมีความสุขจากการปฏิบัติงาน พึงพอใจจากสิ่งที่องคการนําเสนอให
ได รั บ การกระตุ น จู ง ใจ จนทํ า ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามเต็ ม ใจ ยอมรั บ ตระหนั ก ในหน า ที่ มี ก าร
ประสานงานในแต ล ะฝ า ยหน า ที่ ข ององค ก ารอย า งครบถ ว น เน น การสื่ อ สารที่ ดี ใ นทุ ก ระดั บ ชั้ น
พนักงานจะมีความพอใจ ถาพนักงานเขาใจบทบาทของพนักงาน และเขาใจถึงความสําคัญของกลยุทธ
ที่องคการกําหนด และพรอมนําเสนอสิ่งที่ดีใหกับลูกคาภายนอก ดังนั้นการสนับสนุนการดําเนินงาน
จากผูบริหารถือมีความสําคัญตอความสําเร็จการตลาดภายในขององคการ (นภวรรณ คณานุรักษ, 2553;
Rafiq & Ahmed, 2000)
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