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เพือ่ให้ส่วนราชการสามารถก าหนดวธีิการที่ใช้รับฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการใช้สารสนเทศเกีย่วกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการปรับปรุงและค้นหาโอกาส 
ในการสร้างนวตักรรม เพือ่สร้างความผูกพนัและความสัมพนัธ์ทีด่ี
กบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เช่ือมโยงข้อมูลหมวด P ข้อ 7 
2 



 (1) สารสนเทศผูรั้บบรกิารและ 
      ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในปัจจบุัน 
    - วธิกีารเพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศ  
    - วธิกีารใชส้ือ่เทคโนโลย ี
      สารสนเทศ เพือ่รับฟัง 
      ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
      สว่นเสยี 
    - วธิกีารรับฟังตามชว่งวงจร
ชวีติ 
      การรับบรกิาร และการคน้หา 
     ขอ้มลูป้อนกลับอยา่งทันทว่งท ี

 (2) สารสนเทศผูรั้บบรกิารและ 
      ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีพ่งึมใีน 
      อนาคต 
    - การคน้หาสารสนเทศ 
      ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น 
      เสยีในอดตี อนาคต และของ 
      คูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ  

 (3) ความพงึพอใจและความผกูพัน 
      ของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
      สว่นเสยี  
    - การประเมนิความพงึพอใจและ 
      ความผกูพัน 
    - ความแตกตา่งกันของวธิกีาร  
    - สารสนเทศจากการประเมนิทีใ่ช ้
      ตอบสนองใหเ้หนอืกวา่ความ 
      คาดหวงั 

 (4) ความพงึพอใจเปรยีบเทยีบกับ 
      คูแ่ขง่ 
    - การเปรยีบเทยีบกับคูแ่ขง่ 
    - การเปรยีบเทยีบกับสว่นราชการ 
      ทีม่ผีลผลติ/บรกิารคลา้ยกัน  
      หรอืธรุกจิอืน่  

 (5) ความไมพ่งึพอใจ 
    - การประเมนิความไมพ่งึพอใจ 
      และสารสนเทศทีไ่ด ้

 (6) ผลผลติและการบรกิาร 

    - การก าหนดความตอ้งการของ 

      ผูรั้บบรกิารฯ 

    - การก าหนดและปรับผลผลติ 

      /บรกิาร เพือ่ตอบสนองความ 

      ตอ้งการ ขยายความสมัพันธ ์ 

      และดงึดดูผูรั้บบรกิารฯ ใหม ่

 (7) การสนับสนุนผูรั้บบรกิารและ 

      ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

    - วธิกีารใหบ้รกิารและรับขอ้มลู 
      ป้อนกลับเกีย่วกับผลผลติและ 
      การบรกิาร 
    - รปูแบบและกลไกการสือ่สารที ่
      ส าคัญ 
    - ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญและการ 
      ถา่ยทอด 

 (8) การจ าแนกผูรั้บบรกิารและ 

      ผูม้สีว่นได ้ส่ว่นเสยี 

     - การจ าแนกกลุม่ผูรั้บบรกิารฯ 
     - การก าหนดระดับความส าคัญ 

     

 (9) การจัดการความสมัพันธ ์ 
     (ใหเ้หมาะสมตลอดวงจร 
     ชวีติ) 
    - การสือ่สาร สรา้ง และ 
      จัดการความสมัพันธ ์
    - การใชป้ระโยชนจ์ากสือ่ 
      เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ 
      เสรมิสรา้งความสมัพันธ ์
 
 (10) การจัดการกับขอ้รอ้งเรยีน 
     - การจัดการกับขอ้รอ้งเรยีน 
       และการแกไ้ขอยา่ง 
       ทันทว่งทแีละมปีระสทิธผิล  
     - การเรยีกความเชือ่มั่น 
       กลับคนืมา และสรา้งเสรมิ 
       ความพงึพอใจและความ 
       ผกูพันของผูรั้บบรกิาร 
       และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีได ้
 

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

3.1 สารสนเทศผูร้บับรกิารและ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

3.2 การสรา้งความผกูพนักบั 
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ก. สารสนเทศผูร้บับรกิาร 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ข. การประเมนิความพงึพอใจ 
และความผูกพนัของ
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี 

ก. ผลผลติ การบรกิาร 
และการสนบัสนุนผูร้บับรกิาร 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ข. การสรา้งความสมัพนัธ์
กบัผูร้บับรกิาร และผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 

3 



3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรมี
วธีิการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

3.2 การสร้างความผูกพนั: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ 
ตอบสนองความต้องการกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพือ่สร้าง
ความสัมพนัธ์ 
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อธิบายวิธีการที่องค์กรรับฟังลูกค้า และได้สารสนเทศ 
ด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 

อธิบายวิธีการที่องค์กรก าหนดผลิตภัณฑ์และกลไกการสื่อสารต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนลูกค้ารวมทั้งอธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
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3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย: ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรใน
ค้นหาสารสนเทศจากผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย Voice of the Customer  

 

(1) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน  
• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการรับฟัง ปฏสัิมพันธ์ และสังเกตผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต่อได้  

    วธีิการดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมาย  

ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

•เช่ือมโยงข้อมูลหมวด P ข้อ 7 
•วธีิการเรียนรู้/รับฟัง  เชิงรุก/เชิงรับ 
•ช่องทางทีเ่หมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม 
•น าข้อมูลวเิคราะห์เป็นสารสนเทศ 
•ท าเป็น Profile และฐานข้อมูล หมวด 4   
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• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับฟัง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( * ) 

• วธีิการรับฟังมีความแตกต่างกันอย่างไรตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแต่ละช่วงของวงจรชีวติของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

    ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทันท่วงที และสามารถน าไปใช้ในเร่ือง
คุณภาพของผลผลติ บริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

  

 

FB /Web 2Blog /Line 

ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน  

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(2) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พงึมีในอนาคต  
Listening to Potential Customers  

• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคต  และของคู่แข่ง/คู่เทียบ เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ 
เก่ียวกับผลผลติ บริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

 

ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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A ก าหนดช่องทางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง
จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเหมาะสมกับตาม 
กลุ่มผู้รับบริการ 

D มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการและ                  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความแตกต่างกันและเหมาะสมตามกลุ่ม
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

D มีการวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ และจัดท าเป็นสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

R/I มีการน าสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                
ไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ ปรับปรุงผลผลิต บริการ และ 
กระบวนการด าเนินงาน  
 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏิบัตทิี่ดี  
1. การเรียนรู้ความต้องการข้อมูลอ่ืนๆ ควรมี

หลายช่องทางที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม 

2. ความส าคัญช่องทางที่สามารถโต้ตอบซึ่งกัน
และกัน ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที 

3. มีการวเิคราะห์สารสนเทศเช่ือมโยงกับ
ผลผลติ รวมทัง้บูรณาการสารสนเทศที่ได้
จากกลุ่มต่างๆ        

 4. น าสารสนเทศไปปรับปรุงผลผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง 

1. การจ าแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย      

2. การวเิคราะห์ความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
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 บริษทั CFSC (บริการดา้นการเงิน)ใชใ้นการรับฟังและเรียนรู้
ความตอ้งการและความคาดหวงัจากลูกคา้ 
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การวเิคราะหช์อ่งทางการรบัฟงัของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตามพนัธกจิ 
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(3)ความพงึพอใจและความผูกพัน (Satisfaction and Engagement)  

• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการประเมนิความพงึพอใจและการให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

• วธีิการเหล่านีมี้ความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (*)  

• การประเมนิดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ตอบสนองให้
เหนือกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างไรในระยะยาว   

ข. การประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของลูกค้า 

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ประเมิน   
1ขั้นตอน/คุณภาพการให้บริการ    
2 ผู้ให้บริการ 
3 ส่ิงอ านวยความสะดวก  
4  ธรรมาภบิาล 

การส ารวจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  /  ข้อมูลการให้บริการ  
ข้อร้องเรียน  / รายงานจากหน่วยงานบริการ  
การวิเคราะห์การได้หรือเสียผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การแนะน าจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดิม 
อัตราส าเร็จของการท าธุรกรรม 

การประเมินความพึงพอใจ 

ข. การประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของลูกค้า 

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(A) แสดงวธีิการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               
ที่ครอบคลุมพนัธกจิที่ส าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ส าคัญทุกกลุ่มตามที่จ าแนกไว้ในลักษณะส าคัญขององค์การ 

(D) ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการอย่างสม ่าเสมอเพื่อได้ข้อมูลที่ทนัสมัย 

(D) มีสารสนเทศด้านความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ครอบคลุมพนัธกจิที่ส าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

(D) มีการวเิคราะห์ผลการประเมินความพงึพอใจ เพื่อหาต้นเหตุของปัญหา เพื่อ
น าสู่การจัดท าเป็นสารสนเทศและแก้ไขปัญหาได้ อย่างเป็นระบบ 

(R/I) น าสารสนเทศด้านความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไป
ใช้ในการปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการด าเนินงาน  

 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ดี  

1. ใช้วธีิการประเมนิความพงึพอใจที่
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม                                 

2. ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงผลผลิต 

 

การส ารวจความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการ 
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ผลการส ารวจความพงึพอใจ 
และไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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(4) ความพงึพอใจเปรียบเทยีบกบัคู่แข่ง (Satisfaction Relative to Competitors) 
• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการค้นหาสารสนเทศด้านความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อส่วนราชการเปรียบเทียบกับความพงึ
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคู่แข่ง/คู่เทียบ 

• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการค้นหาสารสนเทศด้านความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อส่วนราชการเปรียบเทียบกับระดับ
ความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนราชการ อ่ืนที่มี
ต่อผลผลติหรือการบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือกับระดับเทียบเคียงของลักษณะ
งานประเภทอ่ืน 

ข. การประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของลูกค้า 

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(5) ความไม่พงึพอใจ  
• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการประเมนิความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การประเมนิดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    และท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

อย่างไร 

 

ปรับกลยุทธ์ในหมวด 2 
ปรับปรุงกระบวนการ/วธีิส่งมอบในหมวด 6 

ข. การประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของลูกค้า 

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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A แสดงวธีิการรวบรวมและค้นหาปัจจัยทีม่ีผลต่อความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการที่
ครอบคลุมพนัธกจิทีส่ าคญัขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ทีส่ าคญัทุกกลุ่มตามทีจ่ าแนกไว้ในลกัษณะส าคญัขององค์การผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การรับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อขัดข้อง ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน เป็นต้น 

D มีการรวบรวมและค้นหาปัจจัยทีม่ผีลต่อความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสีย 

D มีสารสนเทศด้านความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ที่
ครอบคลุมพนัธกจิทีส่ าคญัขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

D มีการวเิคราะห์ผลการประเมินความ ไม่พงึพอใจเพือ่หาต้นเหตุของปัญหาและท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพือ่หลกีเลีย่งความไม่พงึพอใจในอนาคต 

R/I  น าสารสนเทศด้านความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียไปใช้ใน
การปรับปรุงผลผลติ บริการ และกระบวนการด าเนินงาน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏิบัตทิี่ดี  
1. ใช้วธีิการประเมนิความไม่พงึพอใจที่

เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม  

2. มีการประเมนิความไม่พงึพอใจและแก้ไข
ปัญหาทันที      

3. ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงผลผลิต 
รวมทัง้ตดิตามการปรับปรุง 

 

การส ารวจความไม่พงึ
พอใจของผู้รับบริการ 
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(6) ผลผลิตและการบริการ  
• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการก าหนดความต้องการของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผลผลติและการบริการ  

 

• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการก าหนดและปรับผลผลิตและการบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการ และท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตามที่ระบุไว้ในลักษณะส าคัญของ
องค์การ) รวมทัง้วธีิการค้นหาและปรับผลผลติและการบริการเพ่ือเข้าสู่
กลุ่มเป้าหมายใหม่ เพ่ือดงึดูด ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่ 
รวมทัง้สร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในปัจจุบัน (*)  

3.2 การสร้างความผูกพนั : ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ และ ผู้มส่ีวนได้เสีย เพือ่สร้างความผูกพนั และสร้างความสัมพนัธ์  

ก. ผลผลติ การบริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส ารวจ/สัมภาษณ์กลุ่มไม่พงึพอใจ/ปฏิสัมพนัธ์ใกล้ชิด/Focus group /ข้อมูลร้องเรียน เสนอแนะ 

ปรับปรุงผลการผลิต/การบริการ/ช่องทาง ฯลฯ 
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(7) การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถเข้าถงึบริการจากส่วนราชการและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลผลิต
และการบริการ 

• รูปแบบและกลไกการส่ือสารที่ส าคัญในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง รูปแบบและกลไกเหล่านีมี้ความแตกต่างกันอย่างไร
ระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความต้องการแตกต่าง 

 

 

 

 

การวางแผนการส่ือสาร 
การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 

3.2 การสร้างความผูกพนั 

ก. ผลผลติ การบริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการระบุข้อก าหนดที่ส าคัญในการสนับสนุน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนราชการม่ันใจได้อย่างไรว่าข้อก าหนด
ดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่การปฏบัิตไิปยังทุกคนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องใน
การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

1. น าความต้องการของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียไปจัดท าข้อก าหนด 
2. น าข้อก าหนดไปปรับกระบวนการท างานและก าหนดตัวช้ีวดัเพือ่ควบคุมข้อก าหนดน้ัน 
3. ทบทวน/จัดท ามาตรฐานการปฏิบตัิงานทีส่อดคล้องข้อก าหนดทีต่อบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
4. ทบทวน/จัดท ามาตรฐานการให้บริการและอบรม จนท. 

3.2 การสร้างความผูกพนั 

ก. ผลผลติ การบริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(7) การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ตวัอยา่งผลงานการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร 
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(8) การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer Segmentation)  

• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการใช้สารสนเทศเก่ียวกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลผลิตและการบริการเพื่อจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต 

• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการน าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พงึมี
ในอนาคตประกอบการพจิารณาดังกล่าว ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการ
ก าหนดว่า กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายใดจะ
ได้รับความส าคัญและมุ่งเน้นเพื่อให้เกดิผลการด าเนินการที่ดีขึน้โดยรวม 

3.2 การสร้างความผูกพนั 

ก. ผลผลติ การบริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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การใช ้SIPOC Model จ าแนก และการเชือ่มโยง 
ของผูร้บับรกิาร และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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การจ าแนกกลุม่ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 29 



(9) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management)  
• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการส่ือสาร สร้าง และจัดการความสัมพันธ์

กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ  

      - ให้ได้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่และเพิ่มกลุ่มผู้รับบริการ  

      - รักษาสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบสนองความ
ต้องการ และท าให้เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละช่วงของวงจรชีวติของ
การเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

      - เพิ่มความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนราชการ  

• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับส่วนราชการ 

 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Building Customer Relationships) 

3.2 การสร้างความผูกพนั 
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1. ก าหนดเกณฑ์การคดัเลอืกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคญั 

2. คดัเลอืกตามเกณฑ์ 

3. ทบทวนช่องทางการส่ือสารทีเ่หมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม 

4. ประชุมร่วมเพือ่ก าหนดกจิกรรม 

5. จัดล าดับและคัดเลอืกกจิกรรม 

6. ท าแผนและด าเนินการตามแผน 

7. ประเมินความพงึพอใจและไม่พงึพอใจเพือ่ปรับปรุงคร้ังต่อไป 

8. สรุปเสนอผู้บริหารพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคร้ังต่อไป 
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A มีการวเิคราะห์และคดัเลอืกผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญกบัองค์การ 

A มีแนวทางและวธีิการในการส่ือสาร สร้างและจัดการความสัมพนัธ์กบัผู้รับบริการ
และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

D มีการจัดกจิกรรมในการส่ือสาร สร้างและจัดการความสัมพนัธ์กบัผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

R/I ส่วนราชการมวีฒันธรรมทีมุ่่งเน้นผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมากขึน้ 

R/I ส่วนราชการมีการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการให้บริการ  

R/I ผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียรับทราบข่าวสารข้อมูล มีความพงึพอใจและมี
ความสัมพนัธ์ทีด่กีบัส่วนราชการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

32 



เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
แนวทางปฏิบัตทิี่ดี  
1. มีกลไกรูปแบบการส่ือสาร สร้าง และ

จัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน    

2. องค์การปรับตนเองให้สอดคล้องกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่
ตลอดเวลา 

3. ก าหนดกจิกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

1. การวางแผนการส่ือสาร                                  
2. การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 
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(10) การจัดการกับข้อร้องเรียน  
• ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท าให้ม่ันใจว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 

• การจัดการข้อร้องเรียนของส่วนราชการสามารถเรียกความเช่ือม่ันของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลับคืนมา และสร้างเสริมความพงึพอใจ
และการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างไร 

เป็น Systematic    / ทบทวนช่องทาง /วิธีการรับฟัง  ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ   
ด าเนินการตอบสนองทนัท ี/ แจ้งผลกลับให้ผู้ร้อง 
มีการแยกประเภทประเดน็การร้องเรียนเร่ือง  วิเคราะห์ต้นเหตุและความรุนแรงของปัญหา 
/ ก าหนดตัววัดความส าเร็จ ฯลฯ 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Building Customer Relationships) 

3.2 การสร้างความผูกพนั 
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A มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนอย่างทนัท่วงทแีละมีประสิทธิผล 

D  รวบรวม วิเคราะห์ และบ่งชีถ้งึต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาข้อร้องเรียน 
และด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนอย่างทนัท่วงทแีละมีประสิทธิผล 

R/I ระบบการจัดการข้อร้องเรียนสามารถตอบสนอง และแก้ไขปัญหา
ของผู้ร้อง เรียนได้อย่างทนัท่วงทแีละมีประสิทธิผล 

R/I ส่วนราชการสามารถน าบทเรียนที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการและบริการ 

R/I ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพงึพอใจ มีข้อร้องเรียน
ลดลง   ไม่เกดิซ า้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏิบัตทิี่ดี  
1. ก าหนดช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนที่

เหมาะสม 
2. ก าหนดวธีิการ  ระยะเวลาแล้วเสร็จ  

ผู้รับผิดชอบ และมอบอ านาจในการจัดการ
กับข้อร้องเรียน 

3. มีระบบการรายงานการจัดการข้อร้องเรียนกับ
ผู้บังคับบัญชาและและผู้รับบริการเพื่อทราบ
และข้อเสนอแนะในการจัดการข้อร้องเรียน
และปรับปรุงการให้บริการ             

4. ตอบกลับข้อร้องเรียนในทกุกรณี 
5. การเกบ็สถติข้ิอร้องเรียนและการตอบกลับ   
6. น าข้อร้องเรียนมาปรับปรุงระบบงานให้

เหมาะสม               
7. มีการตดิตามคุณภาพการให้บริการ 

การจัดการข้อร้องเรียน 
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ข ัน้ตอนการจดัการขอ้รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเห็น 
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การก าหนดกลุ่มผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  =   SIPOC analysis 

ภารกจิ 
ของหน่วยงาน 

Supplier 

(ผู้ส่งมอบ ) 

Input 
(ปัจจัยน าเข้า 

เช่น วตัถุดบิ เงนิ 
คน  เคร่ืองมอื) 

Process 
(กระบวนงาน
ตามภารกจิ/
พนัธกจิ ของ
องค์กรหรือ
หน่วยงาน) 

Output 
(ผลผลติ) 

Customer 
(ผู้รับบริการ) 

workshop 
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