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เพื�อให้ส่วนราชการสามารถกาํหนดวธีิการที�ใช้รับฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการใช้สารสนเทศเกี�ยวกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการปรับปรุงและค้นหาโอกาส
ในการสร้างนวตักรรม เพื�อสร้างความผูกพนัและความสัมพนัธ์ที�ดี
กบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เชื�อมโยงข้อมูลหมวด P ข้อ 7



3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย : องค์กรมี
วธีิการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

3.2 การสร้างความผูกพนั: องค์กรมีวธีิการอย่างไรในการ
ตอบสนองความต้องการกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื�อสร้าง
ความสัมพนัธ์
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อธิบายวิธีการที่องค�กรรับฟ�งลูกค�า และได�สารสนเทศ
ด�านความพึงพอใจและไม$พึงพอใจ

อธิบายวิธีการที่องค�กรกําหนดผลิตภัณฑ�และกลไกการส่ือสารต$างๆ
เพ่ือสนับสนุนลูกค�ารวมทั้งอธิบายวิธีการสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�า

(1) สารสนเทศผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในปัจจบุนั

    - วธิกีารเพื%อใหไ้ดส้ารสนเทศ 
    - วธิกีารใชส้ื%อเทคโนโลยี
      สารสนเทศ เพื%อรับฟัง
      ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
      สว่นเสยี
    - วธิกีารรับฟังตามชว่งวงจร
ชวีติ
      การรับบรกิาร และการคน้หา
     ขอ้มลูป้อนกลับอยา่งทันทว่งที

(2) สารสนเทศผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที%พงึมใีน
อนาคต

    - การคน้หาสารสนเทศ
      ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
      เสยีในอดตี อนาคต และของ
      คูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ 

(1) สารสนเทศผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในปัจจบุนั

    - วธิกีารเพื%อใหไ้ดส้ารสนเทศ 
    - วธิกีารใชส้ื%อเทคโนโลยี
      สารสนเทศ เพื%อรับฟัง
      ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
      สว่นเสยี
    - วธิกีารรับฟังตามชว่งวงจร
ชวีติ
      การรับบรกิาร และการคน้หา
     ขอ้มลูป้อนกลับอยา่งทันทว่งที

(2) สารสนเทศผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที%พงึมใีน
อนาคต

    - การคน้หาสารสนเทศ
      ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
      เสยีในอดตี อนาคต และของ
      คูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ 

(3) ความพงึพอใจและความผกูพัน
      ของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
      สว่นเสยี 
    - การประเมนิความพงึพอใจและ
      ความผกูพัน
    - ความแตกตา่งกนัของวธิกีาร 
    - สารสนเทศจากการประเมนิที%ใช ้
      ตอบสนองใหเ้หนอืกวา่ความ
      คาดหวงั

 (4) ความพงึพอใจเปรยีบเทยีบกบั
      คูแ่ขง่
    - การเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่
    - การเปรยีบเทยีบกบัสว่นราชการ
      ที%มผีลผลติ/บรกิารคลา้ยกนั 
      หรอืธรุกจิอื%น 

(5) ความไมพ่งึพอใจ
    - การประเมนิความไมพ่งึพอใจ
      และสารสนเทศที%ได ้

(3) ความพงึพอใจและความผกูพัน
      ของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
      สว่นเสยี 
    - การประเมนิความพงึพอใจและ
      ความผกูพัน
    - ความแตกตา่งกนัของวธิกีาร 
    - สารสนเทศจากการประเมนิที%ใช ้
      ตอบสนองใหเ้หนอืกวา่ความ
      คาดหวงั

 (4) ความพงึพอใจเปรยีบเทยีบกบั
      คูแ่ขง่
    - การเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่
    - การเปรยีบเทยีบกบัสว่นราชการ
      ที%มผีลผลติ/บรกิารคลา้ยกนั 
      หรอืธรุกจิอื%น 

(5) ความไมพ่งึพอใจ
    - การประเมนิความไมพ่งึพอใจ
      และสารสนเทศที%ได ้

(6) ผลผลติและการบรกิาร
    - การกําหนดความตอ้งการของ
      ผูรั้บบรกิารฯ
    - การกําหนดและปรับผลผลติ
      /บรกิาร เพื%อตอบสนองความ
      ตอ้งการ ขยายความสมัพันธ ์
      และดงึดดูผูรั้บบรกิารฯ ใหม่

(7) การสนับสนุนผูรั้บบรกิารและ
      ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
    - วธิกีารใหบ้รกิารและรับขอ้มลู
      ป้อนกลับเกี%ยวกบัผลผลติและ
      การบรกิาร
    - รปูแบบและกลไกการสื%อสารที%
      สําคัญ
    - ขอ้กําหนดที%สําคัญและการ
      ถา่ยทอด

(8) การจําแนกผูรั้บบรกิารและ
      ผูม้สีว่นได ้%สว่นเสยี
     - การจําแนกกลุม่ผูรั้บบรกิารฯ
     - การกําหนดระดับความสําคัญ

    

(6) ผลผลติและการบรกิาร
    - การกําหนดความตอ้งการของ
      ผูรั้บบรกิารฯ
    - การกําหนดและปรับผลผลติ
      /บรกิาร เพื%อตอบสนองความ
      ตอ้งการ ขยายความสมัพันธ ์
      และดงึดดูผูรั้บบรกิารฯ ใหม่

(7) การสนับสนุนผูรั้บบรกิารและ
      ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
    - วธิกีารใหบ้รกิารและรับขอ้มลู
      ป้อนกลับเกี%ยวกบัผลผลติและ
      การบรกิาร
    - รปูแบบและกลไกการสื%อสารที%
      สําคัญ
    - ขอ้กําหนดที%สําคัญและการ
      ถา่ยทอด

(8) การจําแนกผูรั้บบรกิารและ
      ผูม้สีว่นได ้%สว่นเสยี
     - การจําแนกกลุม่ผูรั้บบรกิารฯ
     - การกําหนดระดับความสําคัญ

    

(9) การจัดการความสมัพันธ ์
     (ใหเ้หมาะสมตลอดวงจร
     ชวีติ)
    - การสื%อสาร สรา้ง และ
      จัดการความสมัพันธ์
    - การใชป้ระโยชนจ์ากสื%อ
      เทคโนโลยสีารสนเทศเพื%อ
      เสรมิสรา้งความสมัพันธ์

 (10) การจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน
     - การจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน
       และการแกไ้ขอยา่ง
       ทันทว่งทแีละมปีระสทิธผิล 
     - การเรยีกความเชื%อมั%น
       กลับคนืมา และสรา้งเสรมิ
       ความพงึพอใจและความ
       ผกูพันของผูรั้บบรกิาร
       และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีได ้

(9) การจัดการความสมัพันธ ์
     (ใหเ้หมาะสมตลอดวงจร
     ชวีติ)
    - การสื%อสาร สรา้ง และ
      จัดการความสมัพันธ์
    - การใชป้ระโยชนจ์ากสื%อ
      เทคโนโลยสีารสนเทศเพื%อ
      เสรมิสรา้งความสมัพันธ์

 (10) การจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน
     - การจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน
       และการแกไ้ขอยา่ง
       ทันทว่งทแีละมปีระสทิธผิล 
     - การเรยีกความเชื%อมั%น
       กลับคนืมา และสรา้งเสรมิ
       ความพงึพอใจและความ
       ผกูพันของผูรั้บบรกิาร
       และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีได ้

หมวด 3 การใหค้วามสําคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.1 สารสนเทศผูร้บับรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.2 การสรา้งความผกูพนักบั
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ก. สารสนเทศผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ข. การประเมนิความพงึพอใจ
และความผกูพนัของ
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี

ก. ผลผลติ การบรกิาร
และการสนบัสนุนผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ข. การสรา้งความสมัพนัธ์
กบัผูร้บับรกิาร และผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี



3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรใน
ค้นหาสารสนเทศจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Voice of the Customer :

(1) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบนั 

• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการรับฟัง ปฏิสมัพนัธ์ และสงัเกตผู้ รับบริการและผู้
มีสว่นได้สว่นเสยี เพื'อให้ได้สารสนเทศที'สามารถนําไปใช้ตอ่ได้ วิธีการดงักลา่วมี
ความแตกตา่งกนัอยา่งไรระหวา่งผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี กลุม่
ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี หรือกลุม่เป้าหมาย 
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ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

•เชื'อมโยงข้อมลูหมวด P ข้อ 7
•วิธีการเรียนรู้/รับฟัง
•ชอ่งทางที'เหมาะสมกบัแตล่ะกลุม่
•นําข้อมลูวิเคราะห์เป็นสารสนเทศ
•ทําเป็น Profile และฐานข้อมลู

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้สื'อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื'อรับ
ฟังผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ( * ) 

ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

•วิธีการรับฟังมีความแตกต่างกันอยา่งไรตามกลุม่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสยีในแตล่ะชว่งของวงจรชีวิตของการเป็นผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี 
สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการค้นหาข้อมลูป้อนกลบัของผู้ รับบริการและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสยีอยา่งทนัทว่งที และสามารถนําไปใช้ในเรื'องคณุภาพของผลผลติ 
บริการและการสนบัสนนุผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี 

FB /Web 2Blog /Line
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(2) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�พงึมีในอนาคต 

Listening to Potential Customers 

• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการค้นหาสารสนเทศผู้ รับบริการและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียในอดีต อนาคต และของคูแ่ขง่/คูเ่ทียบ เพื'อให้ได้
สารสนเทศที'สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ และเพื'อให้ได้ข้อมลูป้อนกลบั 
เกี'ยวกบัผลผลติ บริการ และการสนบัสนนุผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย
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กระบวนการจัดการช�องทางและข�อมูลการรับฟ�งและเรียนรู�
ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (กรมปศุสัตว&)
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(2) 

• ช่องการการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงัของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และการประเมินประสิทธิภาพของช่องทาง

• การนํามาปรับปรุงการทํางานให้ดขีึ5น =  ปรับกระบวนการทํางาน 

25

ตัวอย�าง การ
รับฟ�งและ

เรียนรู�ความ
ต�องการและ

ความ
คาดหวังจาก
ลูกค�า/คู�แข�ง 

ของ
หน�วยงาน 

Best 
Practice
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(3)ความพงึพอใจและความผูกพัน (Satisfaction and Engagement)

• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการประเมินความพงึพอใจและการให้
ความสําคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

• วิธีการเหลา่นี Bมีความแตกตา่งกนัอยา่งไรระหวา่งกลุม่ผู้ รับบริการและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย (*) 

• การประเมินดงักลา่วให้สารสนเทศที'สามารถนําไปใช้ตอบสนองให้
เหนือกวา่ความคาดหวงัของผู้ รับบริการ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและการ
ให้ความสําคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้อยา่งไรในระยะ
ยาว

 ข. การประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของลูกค้า
(Determination of Customer Satisfaction and Engagement)
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ขั Bนตอน/คณุภาพการให้บริการ  /    ผู้ ให้บริการ

สิ'งอํานวยความสะดวก /  ธรรมาภิบาล

 ข. ประเดน็การประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย(Determination of Customer Satisfaction and Engagement)

การสํารวจทั้งที่เป7นทางการและไม�เป7นทางการ  /  ข�อมูลการให�บริการ 
ข�อร�องเรียน  / รายงานจากหน�วยงานบริการ 
การวิเคราะห&การได�หรือเสียผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
การแนะนําจากผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเดิม
อัตราสําเร็จของการทําธุรกรรม 

การประเมินความพึงพอใจ

14



(4) ความพงึพอใจเปรียบเทยีบกับคู่แข่ง (Satisfaction Relative to 

Competitors)

• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการค้นหาสารสนเทศด้านความพงึพอใจ
ของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ที'มีตอ่สว่นราชการเปรียบเทียบกบั
1ความพงึพอใจของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของคูแ่ขง่/คูเ่ทียบ 

     2ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของสว่น
ราชการอื'นที'มีตอ่ผลผลติหรือการบริการที'คล้ายคลงึกนั หรือกบัระดบั
เทียบเคียงของลกัษณะงานประเภทอื'น

15

((5) ความไม่พงึพอใจ 

• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการประเมินความไมพ่งึพอใจของ
ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

• การประเมินดงักลา่วให้สารสนเทศที'สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
เพื'อตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และ
ทําให้เหนือกวา่ความคาดหวงัของผู้ รับบริการและ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้
อยา่งไร

16

ปรับกลยทุธ์ในหมวด 2
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีสง่มอบในหมวด 6



(6) ผลผลิตและการบริการ 

• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการกําหนดความต้องการของ
ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของผลผลติและการบริการ 

3.2 การสร้างความผูกพนั : ส่วนราชการมวีธีิการอย่างไรในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ และ ผู้มส่ีวนได้เสีย เพื�อสร้างความผูกพนั และสร้างความสัมพนัธ์ 

ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สาํรวจ/สมัภาษณ์กลุม่ไมพ่งึพอใจ/ปฏิสมัพนัธ์ใกล้ชิด/
Focus group /ข้อมลูร้องเรียน เสนอแนะ
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• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการกําหนดและปรับผลผลติและการบริการ
เพื'อตอบสนองความต้องการและทําให้เหนือกวา่ความคาดหว ังของกลุ ่มผู้  
รั บบริ การและผู้  มีสว่นได้สว่นเสีย(ตามที'ระบไุว้ในลกัษณะสําคญัของ
องค์การ) รวมทั Bงวิธีการค้นหาและปรับผลผลติและการบริการเพื'อเข้าสู่
กลุม่เป้าหมายใหม ่เพื'อดงึดดูผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกลุม่ใหม ่
รวมทั Bงสร้างโอกาสในการขยายความสมัพนัธ์กบัผู้ รับบริการ และผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียในปัจจบุนั (*)

3.2 การสร้างความผูกพนั : ส่วนราชการมวีธีิการอย่างไรในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ และ ผู้มส่ีวนได้เสีย เพื�อสร้างความผูกพนั และสร้างความสัมพนัธ์ 

ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปรับปรุงผลการผลติ/การบริการ/ชอ่งทาง ฯลฯ 18



(7) การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการทําให้ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
สามารถเข้าถึงบริการจากสว่นราชการและให้ข้อมลูป้อนกลบัเกี'ยวกบั
ผลผลติและการบริการ

• รูปแบบและกลไกการสื'อสารที'สําคญัในการสนบัสนนุผู้ รับบริการและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียมีอะไรบ้าง รูปแบบและกลไกเหลา่นี Bมีความแตกตา่งกนั
อยา่งไรระหวา่งกลุม่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียที'มีความต้องการ
แตกตา่ง

การวางแผนการสื�อสาร
การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์

19

• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการระบขุ้อกําหนดที'สําคญัในการสนบัสนนุ
ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียสว่นราชการมั'นใจได้อยา่งไรวา่ข้อกําหนด
ดงักลา่วได้ถ่ายทอดสูก่ารปฏิบตัิไปยงัทกุคนและทกุกระบวนการที'เกี'ยวข้อง
ในการสนบัสนนุผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

นําข้อกําหนดไปปรับกระบวนการทํางานและ
กําหนดตวัชี Bวดัเพื'อควบคมุข้อกําหนด

20
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การวเิคราะหข์อ้กําหนดที%สําคญั

รายชื�อ
กระบวนการ ข้อกาํหนดที�สําคญัจําแนกตามปัจจัยการวเิคราะห์

สรุปข้อกาํหนด
ที�สําคญั

ความ
ต้องการ

ของ
ผู้รับบริการ

ความ
ต้องการของ
ผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย

ข้อกาํหนด
ด้าน
กฎหมาย

ประสิทธิ

ภาพ

ความคุ้มค่า 
และการลด

ต้นทุน

กระบวนการ
ถ$ายทอดความรู�
ต�านการผลิตพืช

ชัดเจน 
ถูกต�อง ใช�ได�
จริง

สินค�าเกษตรมี
คุณภาพ

มาตรฐาน GAP ประหยัด
ทรัพยากร

คุ�มค$า 1. ชัดเจน

2. ถูกต�อง  

3. ใช�ได�จริง

กระบวนการ
ส$งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ� 
OTOP

ตรงกับความ
ต�องการของ
ตลาด

ผลิตภัณฑ�มี
คุณภาพ

ลิขสิทธิ์สินค�า ทันต$อความ
ต�องการของ
การตลาด

ต�นทุนตํ่า ตรงกับความ
    ต�องการของ
    ตลาด
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 ข�อกําหนดท่ีสําคัญและตัวช้ีวัดกระบวนการ
กระบวนการ ข�อกําหนดท่ีสําคัญ ตัวช้ีวัดผลกระบวนการ

กระบวนการ
ถ�ายทอดความรู�

1. ชัดเจน

2. ถูกต�อง 

3. ใช�ได�จริง

•  ร�อยละขององค&ความรู�ท่ีนําไปถ�ายทอดมาจาก

แหล�งข�อมูลท่ีน�าเช่ือถือ/ ผู�เช่ียวชาญ

•  ระดับความรู�ความเข�าใจของผู�รับบริการ

•  จํานวนองค&ความรู�ท่ีถ�ายทอดแล�วผู�รับบริการได�  

นําไปปฏิบัติจริง

กระบวนการ
ส�งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ& OTOP

ตรงกับความต�องการ
ของ ตลาด

•  ร�อยละของผลิตภัณฑ&ท่ีส�งเสริมท่ีมีการวิจัย

ตลาด

•  ร�อยละของสินค�า OTOP ท่ีสามารถจําหน�ายได�   

ในแต�ละเดือน



องค์กรมั�นใจได้อย่างไรว่าข้อกาํหนดดงักล่าวได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัตไิปยงั
ทุกคนและทุกกระบวนการที�เกี�ยวข้องในการสนับสนุนผู้รับบริการ

     กําหนดมาตรฐานการใหบ้รกิาร ซึ%งจะตอ้งมรีะยะเวลาแลว้เสร็จ
ของงานบรกิารในแตล่ะงานโดยมกีารจัดทําแผนภมูหิรอืคูม่อืการ
ตดิตอ่ราชการโดยประกาศใหผู้รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ทราบ 
      จัดทําคูม่อืการทํางานของบคุลากรในการใหบ้รกิาร เพื%อใหเ้กดิ
ความพงึพอใจในการรับบรกิาร (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41-42)
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ประโยชน์
• ทาํให้มีขั 5นตอนการปฏบัิตงิานที�ชัดเจน เกดิความโปร่งใส

• ผู้ปฏบัิตเิกดิความพงึพอใจในการทาํงานที�เป็นมาตรฐาน

• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถคาดการณ์เวลา
ที�ใช้ในการรับบริการ

• ประชาชนเกดิความเชื�อมั�นในการทาํงานนํามาสู่
ความสัมพนัธ์ที�ดีส่งผลต่อความพงึพอใจและความ
ไว้วางใจ

• ส่งผลต่อการพฒันาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื�องเพราะ
มีตัวชี 5วัดที�ชัดเจน

มาตรฐานการใหบ้รกิาร

24



(8) การจาํแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer 

Segmentation) 

• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการใช้สารสนเทศเกี'ยวกบัผู้ รับบริการ
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ตลอดจนผลผลติและการบริการเพื'อจําแนกกลุม่
ผู้ รับบริการ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทั Bงในปัจจบุนัและในอนาคต

•สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการนําผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีที'พงึมีใน
อนาคตประกอบการพิจารณาดงักลา่ว สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการกําหนดวา่ 
กลุม่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีและกลุม่เป้าหมายใดจะได้รับความสาํคญั
และมุง่เน้นเพื'อให้เกิดผลการดําเนินการที'ดีขึ Bนโดยรวม

25

การกําหนดกลุ�มผู�รับบริการและผู�มสี�วนได�ส�วนเสีย =   SIPOC analysis

ภารกจิ
ของหน่วยงาน

Supplier

(ผู้ส่งมอบ )

Input
(ปัจจัยนําเข้า 

เช่น วตัถุดบิ เงนิ 
คน  เครื�องมอื)

Process
(กระบวนงาน
ตามภารกจิ/
พนัธกจิ ของ
องค์กรหรือ
หน่วยงาน)

Output
(ผลผลติ)

Customer
(ผู้รับบริการ)

26



ปจัจยัในการจาํแนกกลุม่ผูร้บับรกิาร

ช่วงเวลาการใช้บริการ รูปแบบ

ของการใช้บริการ 

พฤตกิรรมพฤตกิรรม

ภูมิศาสตร์

ภูมิภาค ประเทศ  จังหวดั

 อาํเภอ เขตเมือง

ประชากรศาสตร์

อายุ เพศ ขนาดครอบครัว เชื5อ

ชาติ อาชีพ รายได้

มูลค่า ทัศนคติ ความเชื�อ 

วถิใีนการดาํเนินชีวติ

จติวทิยา

ปัจจัยอื�นๆ  เช่น

•   ประเภทของงานบริการ พนัธกจิขององค์การ ช่องทางการให้บริการ 

•    ลกัษณะทางกฎหมาย เช่น บุคคล นิตบุิคคล  องค์การมหาชน 

     และองค์การลกัษณะอื�นๆ ตามกฎหมาย เป็นต้น 27

กรมการขนสง่ทางบก

กลุม่
 รถยนต์
น ั/งเกนิ 
     7 คน

           และ
                 รถบรรทกุ

กลุม่รถ
รบัจา้ง
และ

         รถบรกิาร

กลุม่รถยนตน์ ั/ง
ไมเ่กนิ

 7 คน

กลุม่รถ
จกัรยาน

ยนต์
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การวิเคราะห&ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย สํานักส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ
29

3.2 ข. การสร�างความสัมพันธ&กับลูกค�า (Building Customer 
Relationships)

(9) การจัดการความสัมพันธ& (Relationship Management) 

• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการสื'อสาร สร้าง และจดัการความสมัพนัธ์กบั
ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี เพื'อ 

• ให้ได้ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีใหมแ่ละเพิ'มกลุม่ผู้ รับบริการ 

• รักษาสมัพนัธ์กบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี ตอบสนองความต้องการ 
และทําให้เหนือกวา่ความคาดหวงัในแตล่ะชว่งของวงจรชีวิตของการเป็น
ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี 

• เพิ'มความผกูพนักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีกบัสว่นราชการ 
• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการใช้ประโยชน์จากสื'อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื'อ

เสริมสร้างความสมัพนัธ์ของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีกบัสว่นราชการ
30



การจัดการ / สร้างความสัมพนัธ์ (Relationship Management) 

1. กาํหนดเกณฑก์ารคดัเลือกผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�สาํคญั

2. คดัเลือกตามเกณฑ์

3. ทบทวนช่องทางการสื�อสารที�เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม

4. ประชุมร่วมเพื�อกาํหนดกิจกรรม

5. จดัลาํดบัและคดัเลือกกิจกรรม

6. ทาํแผนและดาํเนินการตามแผน

7. ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจเพื�อปรับปรุงครั, งต่อไป

8. สรุปเสนอผูบ้ริหารพร้อมขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงครั, งต่อไป
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3.2 ข. การสร�างความสัมพันธ&กับลูกค�า (Building Customer 
Relationships)

(10) การจัดการกับข้อร้องเรียน 

• สว่นราชการมีวิธีการอยา่งไรในการจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ รับบริการและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสยี และทําให้มั'นใจวา่ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอยา่งทนัทว่งทีและ
มีประสทิธิผล

• การจดัการข้อร้องเรียนของสว่นราชการสามารถเรียกความเชื'อมั'นของผู้ รับบริการ
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีกลบัคืนมา และสร้างเสริมความพงึพอใจและการให้
ความสาํคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีได้อยา่งไร
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เป็น Systematic    / ทบทวนชอ่งทาง /วิธีการรับฟัง  กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ   
ดําเนินการตอบสนองทนัที / แจ้งผลกลบัให้ผู้ ร้อง
มีการแยกประเภทประเดน็การร้องเรียนเรื'อง  วิเคราะห์ต้นเหตแุละความรุนแรงของ
ปัญหา / กําหนดตวัวดัความสาํเร็จ ฯลฯ



กระบวนการจัดการข�อร�องเรียน (กรมสรรพสามติ)
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หมวด 3 การใหค้วามสาํคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี



PMQA FL  หมวด 3
การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
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สาํรวจ
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