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แนวคดิการตลาดส�าหรบัการบริหารทรพัยากรมนษุย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชา  บุญภัทรกานต์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

	 ในการจดัองค์กรนัน้	เราจะพบว่า	องค์กรเกอืบทกุแห่งจะมทีัง้ฝ่ายตลาดกบัฝ่ายบคุคลหรอืฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย์	ซึง่บคุคล
ทั่วไปมักจะเข้าใจว่าการตลาดกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสองหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 เนื่องจากการตลาดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การจัดจ�าหน่ายสินค้า	ส่วนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรับสมัคร	การคัดเลือก	การฝึกอบรม	และการประเมิน
ผลบุคลากรในองค์กร	ความเข้าใจดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่ผิด	ความจริงแล้ว	หน้าที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นจ�าเป็นจะต้องอิงอยู่
กับหลักการตลาด	ซึ่งบทความนี้จะชี้ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักการตลาดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดทางการตลาด

	 การตลาดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของเราทุกคน	 สิ่งต่างๆ	 ที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า	 เครื่องแต่งกาย	 เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า	 เฟอร์นิเจอร์	 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตลาด	กิจกรรมที่เราท�าอยู่เป็นประจ�า	 เช่น	การขึ้นรถโดยสาร	การเติมน�้ามัน	การไป
รับประทานอาหาร	ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทั้งสิ้น	ดังนั้น	ถ้ากล่าวถึงการตลาดแล้ว	การตลาดจะหมายถึง	กระบวนการใน
การน�าเสนอสนิค้าหรอืบรกิาร	(Product)	เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภค	สร้างความพงึพอใจให้เกดิขึน้กบัผูบ้รโิภคซึง่อาจเป็น
บุคคลหรือองค์กรก็ได้	โดยอาศัยกลยุทธ์ทางด้านราคา	(Price)	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(Place)	และการส่งเสริมการตลาด	(Promotion)	
(Grönroos,	2006)
	 การตลาดนั้นมีอยู่	2	ประเภทด้วยกัน	คือ	การตลาดภายนอก	(External	Marketing)	กับการตลาดภายใน	(Internal	Marketing)	
(Ahmed	&	Rafiq,	2002;	Lusch,	Brown,	&	Brunswick,	1992)	การตลาดที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไป	ก็คือ	การตลาดภายนอก	การตลาด
ประเภทนีจ้ะเน้นไปทีล่กูค้าภายนอกองค์กรทีซ่ือ้สนิค้าหรอืบรกิารของเราโดยทีล่กูค้าดงักล่าวอาจเป็นประชาชนหรอืองค์กรกไ็ด้	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานทางด้านการตลาดภายนอก	ก็คือ	ฝ่ายตลาดขององค์กรนั่นเอง	ส่วนการตลาดภายในนั้นเป็นแนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับ
สมาชิกขององค์กร	โดยถือว่าสมาชิกขององค์กรเป็นลูกค้าภายในและถือว่างานที่ท�าเป็นสินค้าภายใน	ฉะนั้น	หน้าที่ของการตลาดภายใน	
กค็อื	การตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าภายในนัน่เอง	ซึง่ถ้าลกูค้าภายในมขีวญัและก�าลงัใจด	ีผลการท�างานกจ็ะดี	ส่งผลให้ลกูค้า
ภายนอกเกิดความพึงพอใจ	(Effective	Internal	Marketing	for	Successful	External	Marketing,	2010;	Yang,	2010)
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในมุมมองของนักการตลาด

	 โดยทั่วไปแล้ว	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 (Human	
Resource	Management)	 จะหมายถึง	 การบริหารกิจกรรม
ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัพนกังานในองค์กรโดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะท�าให้
การท�างานของพนักงานเหล่านั้นด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	 กิจกรรมเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่
การวางแผนก�าลังคน	 การจัดหาคนเข้าท�างาน	 การฝึกอบรมและ
พัฒนา	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 การให้ค่าตอบแทน	 ไป
จนถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานขององค์กร	(Guest,	
2002;	Wright	&	Kehoe,	2008)	ในอดีตนั้นเรามักจะคิดว่าหน่วย
งาน	HR	(Human	Resource)	เป็นหน่วยงานเล็กๆ	ในองค์กรที่ท�า
หน้าทีจ่ดัเกบ็ข้อมลูและจดัฝึกอบรมเป็นหลกัโดยไม่มส่ีวนเกีย่วข้อง
กบัผลประกอบการขององค์กร	งานทีท่�าส่วนใหญ่จะเป็นงานธรุการ
ที่ซ�้าซาก	 จ�าเจ	 น่าเบื่อหน่าย	 ดังนั้น	 จึงไม่ค่อยมีใครที่อยากจะ
ท�างานในฝ่าย	HR	 เท่าใดนัก	 แม้แต่จ�านวนนักศึกษาที่เลือกเรียน
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีจ�านวนน้อยมาก	 เรื่องนี้เป็น
เรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดในหน้าที่ของหน่วยงาน	HR	 ความ
จริงแล้ว	HR	เป็นหน้าที่ที่ส�าคัญมากเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน	ซึ่ง
การบรหิารคนนัน้เป็นเรือ่งทีย่ากและละเอยีดอ่อน	ผูท้ีจ่ะท�างานใน
หน่วยงาน	HR	ได้ดีจึงจ�าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
สงูและจะต้องเป็นผูม้คีวามรูท้างด้านการตลาดด้วยเพราะว่าหน่วย
งาน	HR	 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าภายใน	(Collins,	1987)	ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน	3	กลุ่ม	คือ	
 1. องค์กร (Organization) -	ความต้องการขององค์กร
มกัจะถกูก�าหนดให้อยูใ่นรปูของวตัถปุระสงค์ขององค์กรนัน่เอง	ซึง่
ถ้าเป็นองค์กรที่มุ่งหวังผลก�าไร	วัตถุประสงค์หลักก็จะมุ่งไปที่ยอด
ขายและก�าไร	แต่ถ้าเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลก�าไร	วัตถุประสงค์
ก็อาจจะมุ่งไปที่ชื่อเสียง	 การให้บริการ	 หรือการช่วยเหลือสังคม	
เป็นต้น	หน้าที่ของหน่วยงาน	HR	ในกรณีนี้	ก็คือ	การเป็นคนกลาง
คอยให้ความช่วยเหลอืในการวางแผนกลยทุธ์ขององค์กร	เสนอแนะ
รูปแบบกลยุทธ์ใหม่ๆ	และรับผิดชอบในการท�าให้กลยุทธ์ดังกล่าว
ถูกน�าไปปฏิบัติโดยหน่วยงานและบุคลากรขององค์กรเพื่อให้เกิด
ผลส�าเร็จ	บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2. หน่วยงาน (Departments) -	ความต้องการของหน่วย
งานโดยทัว่ไป	กค็อื	ต้องการได้บคุลากรทีด่มีคีณุภาพและต้องการ
ให้การท�างานของหน่วยงานด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ในเรือ่ง
ของบุคลากรที่ต้องการนั้น	 หน่วยงาน	HR	 จะท�าหน้าที่ในการรับ
สมัครและคัดเลือกบุคลากรที่ดีมีคุณสมบัติตรงตามที่หน่วยงาน
แต่ละแห่งต้องการ	ส่วนในเรือ่งของการท�างานของหน่วยงานต่างๆ	
นั้น	HR	 จะต้องท�าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยการจัดให้มีการฝึก
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานของหน่วยงานเหล่านั้น	พร้อม
ทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการท�างานไม่ว่าจะเป็นการปรบัเปลีย่นวธิกีาร
ท�างานหรือการปรับสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�างานของแต่ละหน่วยงานให้ดีขึ้น

3. พนกังาน (Employees)	-	ความต้องการของพนกังาน
โดยทั่วไป	ก็คือ	มีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี	มีการประเมินผลที่
ยุติธรรม	 มีกฎระเบียบที่สมเหตุสมผล	 และได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ที่ดีจากองค์กร	ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 
ขวัญและก�าลังใจในการท�างานของพนักงาน	 ฉะนั้น	 หน่วยงาน	
HR	 จะต้องคิดหาวิธีการที่จะสร้างขวัญและก�าลังใจให้เกิดขึ้นกับ
พนกังานขององค์กรทกุระดบัไม่ว่าจะเป็นพนกังานในระดบัหวัหน้า
งานขึ้นไปหรือพนักงานในระดับปฏิบัติการ	 รวมทั้งคิดหาวิธีการที่
จะกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเต็มใจและตั้งใจที่จะท�างานอย่าง
เต็มที่	 ถ้าหากพนักงานมีขวัญและก�าลังใจต�่า	HR	 ก็มีหน้าที่ต้อง
วิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไข	 เช่น	 การให้เบี้ย
ขยัน	 การให้รางวัลพนักงานดีเด่น	 การปรับสภาพแวดล้อมใน
การท�างานให้ดีขึ้น	 หรือการให้ค�าปรึกษาในเรื่องต่างๆ	 เป็นต้น	
นอกจากนี้	HR	 ยังจ�าเป็นต้องเป็นตัวแทนและเป็นเสียงให้กับ
พนักงานในการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร	HR	ต้องท�า
หน้าที่รับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่างๆ	 จากพนักงานแล้วน�า
เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กร	 อย่าลืมว่า	 ความพึงพอใจ
ของพนักงานเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากเพราะว่าผลการปฏิบัติงานของ
พวกเขาจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าภายนอกซึ่ง
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการขององค์กร	(Gazzoli,	
Hancer,	&	Park,	2010;	Steijn,	2004)	ดังแผนภูมิต่อไปนี้

Customer
Satisfaction

Employee
Satisfaction

Organizational	
Performance
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 คุณสมบัติที่ดีของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

	 ไม่ใช่ใครก็ได	้ จบอะไรก็ได	้ ก็สามารถท�างานในหน่วย
งาน	HR	ได้	แต่ผูท้ีจ่ะท�างาน	HR	ได้ดจีะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถ
และมีความรอบรู้ในหลายๆ	ด้าน	เนื่องจากงานทางด้าน	HR	นั้น
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการขององค์กร	องค์กรจะ
อยู่รอด	มีผลประกอบการที่ดี	และมีการเจริญเติบโตได้ก็จ�าเป็นจะ
ต้องอาศัยหน่วยงาน	HR	เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน	ฉะนั้น	
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจึงควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
§	มีความรู ้ในเรื่องงานพื้นฐานของหน่วยงาน	HR	 -	 นั่นคือ	 
	 มคีวามรูใ้นเรือ่งของการรบัสมคัรและคดัเลอืกพนกังาน	การให้ 
	 ค่าตอบแทน	การฝึกอบรม	การประเมินผลการท�างาน	รวมทั้ง 
	 มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงานด้วย
§	มคีวามรูค้วามเข้าใจในบทบาทของการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ 
	 สมัยใหม่	(Ulrich,	1998)	ซึ่งประกอบไปด้วย	5	บทบาทที่ส�าคัญ	 
	 คือ	

§	เป ็นส ่ วนหนึ่ งของการปฏิบัติการ เชิ งกลยุทธ ์	
(Becoming	a	Partner	 in	Strategy	Execution)	
กล่าวคือ	 เป็นคนกลางคอยให้ความช่วยเหลือในการ
วางแผนกลยทุธ์ขององค์กรและรบัผดิชอบในการช่วย
ให้กลยุทธ์ถูกน�าไปปฏิบัติโดยหน่วยงานต่างๆ	

§	เป็นผู ้เชี่ยวชาญในการท�างาน	 (Becoming	an	
Administrative	Expert)	-	HR	 ไม่ควรที่จะเน้นการ
ท�างานเฉพาะหน่วยงานของตน	 แต่	HR	 ควรจะเน้น
การท�างานเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการท�างานทัง้
ของหน่วยงานของตนและขององค์กรโดยรวม

§	เป็นผู้สนับสนุนพนักงาน	(Becoming	an	Employee	
Champion)	 -	HR	 ต้องรับผิดชอบในการท�าให้
พนักงานทุกคนทุ่มเทการท�างานให้กับองค์กรอย่าง
เต็มที่	 สิ่งที่	HR	 จ�าเป็นต้องท�า	 คือ	 การฝึกอบรมผู้
บริหารขององค์กรให้เข้าใจถึงความส�าคัญของขวัญ
และก�าลังใจของพนักงานและวิธีการที่จะสร้างขวัญ
และก�าลังใจให้เกิดขึ้น	HR	 สามารถจัดให้มีการฝึก
อบรมหรือมีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน

§	เป็นตวัแทนการเปลีย่นแปลง	(Becoming	a	Change	
Agent)	-	HR	 ต้องมีความรับผิดชอบในการท�าให้
องค์การมีสมรรถนะในการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร	

§	เป็นนักการตลาด	 (Becoming	a	Marketer)	 -	
พนักงานในหน่วยงาน	HR	 ทุกคน	 จ�าเป็นต้องรู้หลัก
การตลาด	ต้องมีใจเป็นนักการตลาด	เนื่องจากหน่วย

งาน	HR	 เป็นหน่วยงานที่ต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าภายในที่ประกอบไปด้วยองค์กร	
หน่วยงาน	 และพนักงาน	 ฉะนั้น	 ผู้ที่จะท�างานทาง
ด้าน	HR	ได้ดจีะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่ว
กับความต้องการของลูกค้าภายใน	แล้วคิดหาวิธีการ
ทีจ่ะตอบสนองต่อความต้องการดงักล่าวและต้องรูว่้า
จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร	
ในหน่วยงาน	HR	 ลูกค้า	 ก็คือ	 พนักงานและหน่วย 
งานอืน่ๆ	ทีอ่ยูใ่นองค์กร	HR	จ�าเป็นต้องรูว่้าหน่วยงาน
อื่นต้องการบุคลากรแบบไหน	 การคัดเลือกบุคลากร
ก็ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
แต่ละแห่ง	HR	 ต้องรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน	
แล้วน�าเสนอต่อผู้บริหารองค์กร	 พร้อมทั้งเสนอแนะ
วิธีการที่สามารถจะใช้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของพนักงานได้

§	เป็นนักวิจัยตลาด	-	 นอกจากความรู้ทางด้านการ
ตลาดแล้ว	ผู้ที่ท�างาน	HR	ยังจะต้องมีความรู้ในเรื่อง
การวิจัยตลาดด้วย	เนื่องจากหน่วยงาน	HR	จ�าเป็นจะ
ต้องมีการส�ารวจถึงความต้องการและความพึงพอใจ
ของหน่วยงานและพนักงานในองค์กรอยู่ตลอดเวลา
เพื่อหาแนวทางในการตอบสนองต่อความต้องการดัง
กล่าว	 ซึ่งการส�ารวจนี้เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยตลาดโดยตรง

§	มคีวามรูใ้นเรือ่งพฤตกิรรมองค์กรหรอืจติวทิยา	-	เนือ่งจากงาน 
	 ส่วนใหญ่ของหน่วยงาน	HR	เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคน	ฉะนั้น	 
	 ผู้ที่จะท�างานทางด้าน	HR	 ได้ดีควรจะมีความรู้ในเรื่องคน	 
	 ลักษณะของคน	แรงจูงใจของคน	รวมตลอดถึงเรื่องความขัด 
	 แย้งและความเครียดในการท�างานของคน
§	มีความรู้กว้างขวางและทันต่อเหตุการณ์	-	 หน่วยงาน	HR	 
	 จะต้องเป็นหเูป็นตาให้กบัองค์กร	จะต้องตดิตามข้อมลูข่าวสาร 
	 อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกิดขึ้น 
	 ในโลกธุรกิจหรือมีวิทยาการอะไรใหม่ๆ	 เกิดขึ้น	 เพื่อที่หน่วย 
	 งาน	HR	จะได้น�าเสนอแนวทางในการปรบัตวัและพฒันาองค์กร 
	 ต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป
§	มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี	-	 
	 ผู้ที่ท�างาน	HR	 ได้ดีจะต้องเป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี	 
	 มีความเข้าใจในตัวผู้อื่น	 และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ 
	 เป็นอย่างดี
§	เป็นคนกล้าคิดและกล้าน�าเสนอ	-	คุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติ 
	 ทีส่�าคญัของนกับรหิาร	HR	ผูท้ีจ่ะท�างาน	HR	ได้ดจีะต้องเป็นคน 
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	 ที่กล้าคิด	 นั่นคือ	 คิดหากลยุทธ์และวิธีการที่จะช่วยให้การ 
	 ท�างานขององค์กร	 หน่วยงาน	 และพนักงานเป็นไปอย่างมี 
	 ประสิทธิภาพ	 รวมทั้งกล้าที่จะน�าเสนอความคิดดังกล่าวต่อผู้ 
	 บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สรุป

	 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะต้องเป็นนักการตลาด
ด้วย	เนื่องจากงานทางด้าน	HR	เป็นงานที่ต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าภายในอันประกอบไปด้วยองค์กร	 หน่วยงาน	
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และพนักงาน	HR	 จึงเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญยิ่งที่องค์กรจะละเลย
ไม่ได้	แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	ก็คือ	ผู้บริหารองค์กรและบุคคล
ทั่วไปยังไม่ค่อยเห็นความส�าคัญของหน่วยงาน	HR	มากนัก	ความ
เข้าใจผิดในเรื่องลักษณะงาน	HR	ยังมีอยู่มาก	ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องขอ
ฝากไว้ให้กับสถาบันการศึกษาที่จะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ	HR	โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง	ความส�าคัญของ	HR	ที่มีต่อการพัฒนาองค์กร	รวม
ตลอดถึงการปรับหลักสูตรทางด้าน	HR	เพื่อผลิตบัณฑิตสาขา	HR	
ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับบทบาทใหม่ของ	HR	


