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เพือให้ ส่วนราชการสามารถกําหนดวิธีการทีใช้ รับฟังเสี ยงของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
และการใช้ สารสนเทศเกียวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ในการปรับปรุ งและค้ นหาโอกาส
ในการสร้ างนวัตกรรม เพือสร้ างความผูกพันและความสั มพันธ์ ทดีี
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

เชือมโยงข้ อมูลหมวด P ข้ อ 7
2

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย : องค์ กรมี
วิธีการอย่ างไรในการเสาะหาสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่ วนได้ ส่วนเสี ย
อธิบายวิธีการที่องคกรรับฟงลูกคา และไดสารสนเทศ
ดานความพึงพอใจและไม$พึงพอใจ

3.2 การสร้ างความผูกพัน: องค์ กรมีวธิ ีการอย่ างไรในการ
ตอบสนองความต้ องการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย เพือสร้ าง
ความสั มพันธ์
อธิบายวิธีการที่องคกรกําหนดผลิตภัณฑและกลไกการสื่อสารต$างๆ
เพื่อสนับสนุนลูกคารวมทั้งอธิบายวิธีการสรางความสัมพันธกับลูกคา3
่ นได้สว
่ นเสย
ี
หมวด 3 การให้ความสําค ัญก ับผูร้ ับบริการและผูม
้ ส
ี ว
3.1 สารสนเทศผูร้ ับบริการและ
่ นได้สว
่ นเสย
ี
ผูม
้ ส
ี ว

3.2 การสร้างความผูกพ ันก ับ
่ นได้สว่ นเสย
ี
ผูร้ ับบริการและผูม
้ ส
ี ว

ก. สารสนเทศผูร้ ับบริการ
่ นได้สว่ นเสย
ี
และผูม
้ ส
ี ว

ข. การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพ ันของ
่ นได้
ผูร้ ับบริการและผูม
้ ส
ี ว
ส่วนเสีย

ก. ผลผลิต การบริการ
และการสน ับสนุนผูร้ ับบริการ
่ นได้สว
่ นเสีย
และผูม
้ ส
ี ว

(1) สารสนเทศผู ้รับบริการและ
ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียในปั จจุบน
ั
- วิธก
ี ารเพือ
% ให ้ได ้สารสนเทศ
% เทคโนโลยี
- วิธก
ี ารใช ้สือ
สารสนเทศ เพือ
% รับฟั ง
ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้
ส่วนเสีย
- วิธก
ี ารรับฟั งตามช่วงวงจร
ชีวต
ิ
การรับบริการ และการค ้นหา
ข ้อมูลป้ อนกลับอย่างทันท่วงที

(3) ความพึงพอใจและความผูกพัน
ของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้
ส่วนเสีย
- การประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพัน
- ความแตกต่างกันของวิธก
ี าร
- สารสนเทศจากการประเมินทีใ% ช ้
ตอบสนองให ้เหนือกว่าความ
คาดหวัง

(6) ผลผลิตและการบริการ
- การกําหนดความต ้องการของ
ผู ้รับบริการฯ
- การกําหนดและปรับผลผลิต
/บริการ เพือ
% ตอบสนองความ
ต ้องการ ขยายความสัมพันธ์
และดึงดูดผู ้รับบริการฯ ใหม่

(2) สารสนเทศผู ้รับบริการและ
ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีพ
% งึ มีใน
อนาคต
- การค ้นหาสารสนเทศ
ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้ส่วน
เสียในอดีต อนาคต และของ
คูแ
่ ข่ง/คูเ่ ทียบ

(4) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับ
คูแ
่ ข่ง
- การเปรียบเทียบกับคูแ
่ ข่ง
- การเปรียบเทียบกับส่วนราชการ
ทีม
% ผ
ี ลผลิต/บริการคล ้ายกัน
หรือธุรกิจอืน
%
(5) ความไม่พงึ พอใจ
- การประเมินความไม่พงึ พอใจ
และสารสนเทศทีไ% ด ้

(7) การสนับสนุนผู ้รับบริการและ
ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย
- วิธก
ี ารให ้บริการและรับข ้อมูล
ป้ อนกลับเกีย
% วกับผลผลิตและ
การบริการ
% สารที%
- รูปแบบและกลไกการสือ
สําคัญ
- ข ้อกําหนดทีส
% ําคัญและการ
ถ่ายทอด
(8) การจําแนกผู ้รับบริการและ
ผู ้มีสว่ นไดส่
% ้ วนเสีย
- การจําแนกกลุม
่ ผู ้รับบริการฯ
- การกําหนดระดับความสําคัญ

ั ันธ์
ข. การสร้างความสมพ
ก ับผูร้ ับบริการ และผูม
้ ี
่ นเสีย
ส่วนได้สว
(9) การจัดการความสัมพันธ์
(ให ้เหมาะสมตลอดวงจร
ชีวต
ิ )
% สาร สร ้าง และ
- การสือ
จัดการความสัมพันธ์
%
- การใช ้ประโยชน์จากสือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
%
เสริมสร ้างความสัมพันธ์
(10) การจัดการกับข ้อร ้องเรียน
- การจัดการกับข ้อร ้องเรียน
และการแก ้ไขอย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
% มั%น
- การเรียกความเชือ
กลับคืนมา และสร ้างเสริม
ความพึงพอใจและความ
ผูกพันของผู ้รับบริการ
และผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียได ้

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย: ส่ วนราชการมีวธิ ีการอย่ างไรใน
ค้ นหาสารสนเทศจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย Voice of the Customer :
ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(1) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในปั จจุบนั
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการรับฟั ง ปฏิสมั พันธ์ และสังเกตผู้รับบริ การและผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เพื'อให้ ได้ สารสนเทศที'สามารถนําไปใช้ ตอ่ ได้ วิธีการดังกล่าวมี
ความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย กลุม่
ผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื อกลุม่ เป้าหมาย
•เชื'อมโยงข้ อมูลหมวด P ข้ อ 7
•วิธีการเรี ยนรู้/รับฟั ง
•ช่องทางที'เหมาะสมกับแต่ละกลุม่
•นําข้ อมูลวิเคราะห์เป็ นสารสนเทศ
•ทําเป็ น Profile และฐานข้ อมูล
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ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ สื'อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื'อรับ
ฟั งผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ( * )
FB /Web 2Blog /Line
•วิธีการรับฟั งมีความแตกต่ างกันอย่างไรตามกลุม่ ผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการเป็ นผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการค้ นหาข้ อมูลป้อนกลับของผู้รับบริ การและผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียอย่างทันท่วงที และสามารถนําไปใช้ ในเรื' องคุณภาพของผลผลิต
บริ การและการสนับสนุนผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
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(2) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทีพึงมีในอนาคต
Listening to Potential Customers
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการค้ นหาสารสนเทศผู้รับบริ การและผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียในอดีต อนาคต และของคูแ่ ข่ง/คูเ่ ทียบ เพื'อให้ ได้
สารสนเทศที'สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ และเพื'อให้ ได้ ข้อมูลป้อนกลับ
เกี'ยวกับผลผลิต บริ การ และการสนับสนุนผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย
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กระบวนการจัดการชองทางและขอมูลการรับฟงและเรียนรู
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (กรมปศุสัตว&)
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(2)

• ช่ องการการรับฟังและเรียนรู้ ความต้ องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสี ย และการประเมินประสิ ทธิภาพของช่ องทาง
• การนํามาปรับปรุ งการทํางานให้ ดขี ึน5 = ปรับกระบวนการทํางาน
ตัวอยาง การ
รับฟงและ
เรียนรูความ
ตองการและ
ความ
คาดหวังจาก
ลูกคา/คูแขง
ของ
หนวยงาน
Best
Practice
12
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ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้ า
(Determination of Customer Satisfaction and Engagement)

(3)ความพึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction and Engagement)
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจและการให้
ความสําคัญกับผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
• วิธีการเหล่านี Bมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุม่ ผู้รับบริ การและผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย (*)
• การประเมินดังกล่าวให้ สารสนเทศที'สามารถนําไปใช้ ตอบสนองให้
เหนือกว่าความคาดหวังของผู้รับบริ การ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและการ
ให้ ความสําคัญกับผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ อย่างไรในระยะ
ยาว
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ข. ประเด็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย(Determination of Customer Satisfaction and Engagement)
ขันตอน/คุ
B
ณภาพการให้ บริ การ / ผู้ให้ บริ การ
สิง' อํานวยความสะดวก / ธรรมาภิบาล
การประเมินความพึงพอใจ
การสํารวจทั้งที่เป7นทางการและไมเป7นทางการ / ขอมูลการใหบริการ
ขอรองเรียน / รายงานจากหนวยงานบริการ
การวิเคราะห&การไดหรือเสียผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
การแนะนําจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเดิม
อัตราสําเร็จของการทําธุรกรรม
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(4) ความพึงพอใจเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ ง (Satisfaction Relative to
Competitors)

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการค้ นหาสารสนเทศด้ านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ที'มีตอ่ ส่วนราชการเปรี ยบเทียบกับ
1ความพึงพอใจของผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของคูแ่ ข่ง/คูเ่ ทียบ
2ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของส่วน
ราชการอื'นที'มีตอ่ ผลผลิตหรื อการบริ การที'คล้ ายคลึงกัน หรื อกับระดับ
เทียบเคียงของลักษณะงานประเภทอื'น
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((5) ความไม่ พงึ พอใจ
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความไม่พงึ พอใจของ
ผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
• การประเมินดังกล่าวให้ สารสนเทศที'สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในอนาคต
เพื'อตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และ
ทําให้ เหนือกว่าความคาดหวังของผู้รับบริ การและ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้
อย่างไร

ปรับกลยุทธ์ในหมวด 2
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีสง่ มอบในหมวด 6
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3.2 การสร้ างความผูกพัน : ส่ วนราชการมีวธิ ีการอย่ างไรในการตอบสนองความต้ องการของ
ผู้รับบริการ และ ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย เพือสร้ างความผูกพัน และสร้ างความสั มพันธ์

ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

(6) ผลผลิตและการบริการ
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดความต้ องการของ
ผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของผลผลิตและการบริ การ
สํารวจ/สัมภาษณ์กลุม่ ไม่พงึ พอใจ/ปฏิสมั พันธ์ใกล้ ชิด/
Focus group /ข้ อมูลร้ องเรี ยน เสนอแนะ
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3.2 การสร้ างความผูกพัน : ส่ วนราชการมีวธิ ีการอย่ างไรในการตอบสนองความต้ องการของ
ผู้รับบริการ และ ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย เพือสร้ างความผูกพัน และสร้ างความสั มพันธ์

ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดและปรับผลผลิตและการบริ การ
เพื'อตอบสนองความต้ องการและทําให้ เหนือกว่าความคาดหวั งของกลุ่ มผู้
รั บบริ การและผู้ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย(ตามที'ระบุไว้ ในลักษณะสําคัญของ
องค์การ) รวมทังวิ
B ธีการค้ นหาและปรับผลผลิตและการบริ การเพื'อเข้ าสู่
กลุม่ เป้าหมายใหม่ เพื'อดึงดูดผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ใหม่
รวมทังสร้
B างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กบั ผู้รับบริ การ และผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียในปั จจุบนั (*)
ปรับปรุงผลการผลิต/การบริ การ/ช่องทาง ฯลฯ
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(7) การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ ผ้ รู ับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
สามารถเข้ าถึงบริ การจากส่วนราชการและให้ ข้อมูลป้อนกลับเกี'ยวกับ
ผลผลิตและการบริ การ
• รูปแบบและกลไกการสื'อสารที'สําคัญในการสนับสนุนผู้รับบริ การและผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียมีอะไรบ้ าง รูปแบบและกลไกเหล่านี Bมีความแตกต่างกัน
อย่างไรระหว่างกลุม่ ผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที'มีความต้ องการ
แตกต่าง
การวางแผนการสื อสาร
การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
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• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการระบุข้อกําหนดที'สําคัญในการสนับสนุน
ผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียส่วนราชการมัน' ใจได้ อย่างไรว่าข้ อกําหนด
ดังกล่าวได้ ถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ิไปยังทุกคนและทุกกระบวนการที'เกี'ยวข้ อง
ในการสนับสนุนผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
นําข้ อกําหนดไปปรับกระบวนการทํางานและ
กําหนดตัวชี Bวัดเพื'อควบคุมข้ อกําหนด
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การวิเคราะห์ข ้อกําหนดทีส
% ําคัญ
รายชือ
กระบวนการ

ข้ อกําหนดทีสํ าคัญจําแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์
ข้ อกําหนด
ความ
ความ
ต้ องการ ต้ องการของ ด้ าน
ผู้มสี ่ วนได้ กฎหมาย
ของ
ผู้รับบริการ ส่ วนเสี ย

ประสิ ทธิ
ภาพ

ความคุ้มค่ า สรุ ปข้ อกําหนด
และการลด ทีสํ าคัญ
ต้ นทุน

กระบวนการ
ชัดเจน
ถ$ายทอดความรู ถูกตอง ใชได
ตานการผลิตพืช จริง

สินคาเกษตรมี
คุณภาพ

มาตรฐาน GAP ประหยัด
ทรัพยากร

คุมค$า

กระบวนการ
ตรงกับความ
ส$งเสริมการ
ตองการของ
พัฒนาผลิตภัณฑ ตลาด
OTOP

ผลิตภัณฑมี
คุณภาพ

ลิขสิทธิ์สินคา

ตนทุนต่ํา

ทันต$อความ
ตองการของ
การตลาด

1. ชัดเจน
2. ถูกตอง
3. ใชไดจริง

ตรงกับความ
ตองการของ
ตลาด
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ขอกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดกระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
ถายทอดความรู

ขอกําหนดที่สําคัญ
1. ชัดเจน
2. ถูกตอง
3. ใชไดจริง

ตัวชี้วัดผลกระบวนการ
• รอยละขององค&ความรูที่นําไปถายทอดมาจาก
แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ/ ผูเชี่ยวชาญ
• ระดับความรูความเขาใจของผูรับบริการ
• จํานวนองค&ความรูที่ถายทอดแลวผูรับบริการได
นําไปปฏิบัติจริง

ตรงกับความตองการ
กระบวนการ
สงเสริมการพัฒนา ของ ตลาด
ผลิตภัณฑ& OTOP

• รอยละของผลิตภัณฑ&ที่สงเสริมที่มีการวิจัย
ตลาด
• รอยละของสินคา OTOP ที่สามารถจําหนายได
ในแตละเดือน
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องค์ กรมันใจได้ อย่ างไรว่ าข้ อกําหนดดังกล่ าวได้ ถ่ายทอดสู่ การปฏิบัตไิ ปยัง
ทุกคนและทุกกระบวนการทีเกียวข้ องในการสนับสนุนผู้รับบริการ
กําหนดมาตรฐานการให ้บริการ ซงึ% จะต ้องมีระยะเวลาแล ้วเสร็จ
ิ รือคูม
่ อ
ื การ
ของงานบริการในแต่ละงานโดยมีการจัดทําแผนภูมห
ี
ติดต่อราชการโดยประกาศให ้ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ทราบ
จัดทําคูม
่ อ
ื การทํางานของบุคลากรในการให ้บริการ เพือ
% ให ้เกิด
ความพึงพอใจในการรับบริการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41-42)
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ประโยชน์

มาตรฐานการให ้บริการ

• ทําให้ มีขัน5 ตอนการปฏิบัตงิ านทีชัดเจน เกิดความโปร่ งใส
• ผู้ปฏิบัตเิ กิดความพึงพอใจในการทํางานทีเป็ นมาตรฐาน
• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียสามารถคาดการณ์ เวลา
ทีใช้ ในการรั บบริการ
• ประชาชนเกิดความเชือมันในการทํางานนํามาสู่
ความสัมพันธ์ ทดีี ส่งผลต่ อความพึงพอใจและความ
ไว้ วางใจ
• ส่ งผลต่ อการพัฒนาและปรั บปรุ งงานอย่ างต่ อเนืองเพราะ
มีตัวชีว5 ัดทีชัดเจน
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(8) การจําแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Customer
Segmentation)
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ สารสนเทศเกี'ยวกับผู้รับบริ การ
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ตลอดจนผลผลิตและการบริ การเพื'อจําแนกกลุม่
ผู้รับบริ การ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังในปั
B จจุบนั และในอนาคต
•ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนําผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที'พงึ มีใน
อนาคตประกอบการพิจารณาดังกล่าว ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดว่า
กลุม่ ผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและกลุม่ เป้าหมายใดจะได้ รับความสําคัญ
และมุง่ เน้ นเพื'อให้ เกิดผลการดําเนินการที'ดีขึ Bนโดยรวม
25

การกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย = SIPOC analysis

ภารกิจ
ของหน่ วยงาน

Supplier

(ผู้ส่งมอบ )

Process
(กระบวนงาน
Input
(ปัจจัยนําเข้ า ตามภารกิจ/
เช่ น วัตถุดบิ เงิน พันธกิจ ของ
คน เครืองมือ) องค์ กรหรือ
หน่ วยงาน)

Output
(ผลผลิต)

Customer
(ผู้รับบริการ)
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ปัจจ ัยในการจําแนกกลุม
่ ผูร้ ับบริการ
ภูมิศาสตร์

ประชากรศาสตร์

ภูมิภาค ประเทศ จังหวัด
อําเภอ เขตเมือง

อายุ เพศ ขนาดครอบครัว เชื5อ
ชาติ อาชีพ รายได้
พฤติกรรม

จิตวิทยา
มูลค่ า ทัศนคติ ความเชือ
วิถใี นการดําเนินชีวติ

ช่ วงเวลาการใช้ บริการ รู ปแบบ
ของการใช้ บริการ

ปัจจัยอืนๆ เช่ น

• ประเภทของงานบริการ พันธกิจขององค์ การ ช่ องทางการให้ บริการ
• ลักษณะทางกฎหมาย เช่ น บุคคล นิตบิ ุคคล องค์ การมหาชน
และองค์ การลักษณะอืนๆ ตามกฎหมาย เป็ นต้ น

กลุม
่ รถยนต์นง/ ั
ไม่เกิน
7 คน
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กลุม
่
รถยนต์
นง/ ั เกิน
7 คน
และ
รถบรรทุก

กรมการขนสง่ ทางบก
กลุม
่ รถ
ร ับจ้าง
และ
รถบริการ

กลุม
่ รถ
จ ักรยาน
ยนต์
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การวิเคราะห&ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สํานักสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
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3.2 ข. การสรางความสัมพันธ&กับลูกคา (Building Customer
Relationships)
(9) การจัดการความสัมพันธ& (Relationship Management)
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสือ' สาร สร้ าง และจัดการความสัมพันธ์กบั
ผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เพื'อ
• ให้ ได้ ผ้ รู ับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียใหม่และเพิ'มกลุม่ ผู้รับบริ การ
• รักษาสัมพันธ์กบั ผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ตอบสนองความต้ องการ
และทําให้ เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการเป็ น
ผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
• เพิ'มความผูกพันกับผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับส่วนราชการ
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ ประโยชน์จากสือ' เทคโนโลยีสารสนเทศเพื'อ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ของผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับส่วนราชการ
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การจัดการ / สร้ างความสั มพันธ์ (Relationship Management)
1. กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีสําคัญ
2. คัดเลือกตามเกณฑ์
3. ทบทวนช่องทางการสื อสารทีเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
4. ประชุมร่ วมเพือกําหนดกิจกรรม
5. จัดลําดับและคัดเลือกกิจกรรม
6. ทําแผนและดําเนินการตามแผน
7. ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจเพือปรับปรุ งครั,งต่อไป
8. สรุ ปเสนอผูบ้ ริ หารพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งครั,งต่อไป
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3.2 ข. การสรางความสัมพันธ&กับลูกคา (Building Customer
Relationships)
(10) การจัดการกับข้ อร้ องเรียน

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้รับบริ การและผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย และทําให้ มนั' ใจว่าข้ อร้ องเรี ยนได้ รับการแก้ ไขอย่างทันท่วงทีและ
มีประสิทธิผล
• การจัดการข้ อร้ องเรี ยนของส่วนราชการสามารถเรี ยกความเชื'อมัน' ของผู้รับบริ การ
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลับคืนมา และสร้ างเสริ มความพึงพอใจและการให้
ความสําคัญกับผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ อย่างไร
เป็ น Systematic / ทบทวนช่องทาง /วิธีการรับฟั ง กําหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จ
ดําเนินการตอบสนองทันที / แจ้ งผลกลับให้ ผ้ รู ้ อง
มีการแยกประเภทประเด็นการร้ องเรี ยนเรื' อง วิเคราะห์ต้นเหตุและความรุนแรงของ
32
ปั ญหา / กําหนดตัววัดความสําเร็จ ฯลฯ

กระบวนการจัดการขอรองเรียน (กรมสรรพสามิต)
ํ ค ัญก ับผูร้ ับบริการและผูม
่ น
หมวด 3 การให้ความสา
้ ส
ี ว
ี
ได้สว่ นเสย
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PMQA FL หมวด 3

การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
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สํารวจ
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