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บนเสนทางแหงความสำเร็จทางดานธุรกิจ อาจมีหลากหลาย
สิ่งที่เราตองเรียนรูเพื่อใหสามารถกาวขามอุปสรรคตางๆ
ไปไดอยางราบรื่น ดังนั้น การเสาะหาองคกรซึ่งมีแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ด่ี ี จะชวยใหเราสามารถหยิบจับสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน
มาประยุกตใชในการปรับปรุงองคกรไปสูเปาหมายได
อยางตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ยิ่งหากองคกรตนแบบนั้นประสบความสำเร็จ
ในระดับ World Class ยิ่งถือเปนกำไร
สำหรับผูที่ ไดรับฟงการเผยแพรแนวทาง
ปฏิบัติที่เปนเลิศเพ�อเลือกสรรแนวทาง
ที่เหมาะสมมาใชเปน “สวนผสม” ชั้นเลิศ
ในการปรุงแตงใหองคกรของเรานั้น
กาวไปขางหนาไดอยางมั่นคง

สำหรับงานสัมมนา Thailand Quality Award 2017
Winner Conference ในปน้ี สถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ
ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ ไดรับเกียรติ
จากหนึ่งในองคกรภาครัฐที่มีผลงานประจักษในระดับโลก
อยาง Ministry of Manpower (MoM) หรือกระทรวง
แรงงานประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนกระทรวงเพียงแหงเดียว
ของประเทศสิ ง คโปร ท ี ่ ได ร ั บ รางวั ล คุ ณภาพแห ง ชาติ
ประเทศสิงคโปร หรือ Singapore Quality Award ในป
2017
ครั้งนี้ มร.เรยมอนด ทัน หรือ Mr. Raymond Tan
ซึ่งดำรงตำแหนงผูอำนวยการ (Director) ดูแลในสวน
Customer Responsiveness Department และยังดำรง
ตำแหนงผูจัดการสวน Quality Service ประจำกระทรวง
แรงงานประเทศสิงคโปร มารวมเผยแพรความรูดานการ
บริหารจัดการองคกรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ของประเทศสิงคโปรในสวนที่เกี่ยวของกับ “Customers”
หรือ “ลูกคา” ซึง่ รัฐบาลสิงโปรยงั ไดสนับสนุนใหหนวยงาน
ในภาครัฐของสิงคโปรมีการพัฒนาปรับปรุงองคกรตาม
เสนทางแหงการบริหารจัดการทีเ่ ปนเลิศ (Business Excellence
Framework) เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนประเทศสิงคโปร
ดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ
มร.เรยมอนด ทัน
(Mr. Raymond Tan)

Customer-Centric
หัวใจสำคัญเพ�อตอบสนองลูกคา

กระทรวงแรงงานประเทศสิงคโปร
มุงเนนการเปลี่ยนคานิยม (Value)
ใหกลายเปนแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได
(Operational Concept) ซึ่งไดยกตัวอยางคานิยม
คำวา Trust ที่ตองเปลี่ยนคานิยมดังกลาว
ใหกลายมาเปนสิ่งที่จับตองได
ซึ่งปรัชญาดานการบริการลูกคาของ MOM คือ
“A Trust and Customer-Centric MOM”

มร.เรยมอนด ทัน กลาวถึงกุญแจสำคัญที่ไขความลับ
กระบวนการทำงานเกี่ยวกับลูกคาใหประสบความสำเร็จ
“กระทรวงแรงงานสิงคโปรมีโครงสรางองคกรที่ใหความ
สำคัญในเรื่อง Customer Centric โดยมี Customer
Responsive Department รับหนาที่เปนหนวยงาน
ซึ่งทำหนาที่เกี่ยวของกับลูกคา ตลอดจนดูแลและพัฒนา
ชองทางที่ใชสื่อสารและเชื่อมตอกับลูกคา หรือที่เรียกวา
Customer Interface ไมวาจะเปนการปรับปรุงและ
พัฒนา Service Centre หรือเว็บไซตซึ่งเราเชื่อวาจะเปน
Touch Point ที่ชวยใหเราสามารถติดตอกับลูกคาได
อยางมีประสิทธิภาพ”

มร.เรยมอนด ทัน ไดนำเสนอตัวอยางการปฏิบัติที่
เปนเลิศ ซึง่ ดำเนินการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ในหมวดลูกคา หรือ Customer ดังที่กระทรวงแรงงาน
ประเทศสิงคโปรไดพฒั นากระบวนการ Voice of Customer
องคกรไมเพียงแตรบั ฟงขอคิดเห็นหรือดูจากผลสำรวจจาก
ลูกคาเทานัน้ แตยงั พิจารณาจาก Customer Experience
Journey ซึง่ ใชเทคโนโลยี Data Analytic ในการวิเคราะห
พฤติกรรมของผูบริโภค
จากแนวคิดดังกลาว จึงไดสะทอนออกมาเปน “Understand
Design and Test Framework” โดยไดใช Framework
ดังกลาวในการออกแบบกระบวนการใหบริการลูกคาบริเวณ
Hall B ใน Service Centre จากที่ลูกคาตองรอคอย
คิวเปนเวลานาน ก็ปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบการนัดหมาย
ออนไลน (E-appointment Model) ซึ่งการปรับเปลี่ยน
ดังกลาว แสดงใหเห็นวาองคกรคำนึงถึงความผูกพันของ
ลูกคา (Customer Engagement) โดยตอบสนองความ
ตองการและสรางสัมพันธกบั ลูกคาใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด

การพัฒนา “จากภายใน”
วิธีขับเคล�อนสูความสำเร็จ

หากมองในมุมของเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ การสรางคานิยมใหบุคลากร
ใหคุณคากับลูกคา ถือเปนการสราง
สภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนใหบุคลากร
ทำงานอยางมีประสิทธิผลตามหมวดบุคลากร
โดยสรางสรรควิธีการในการจัดรูปแบบ
การทำงานและบริหารบุคลากรที่สงเสริม
การมุงเนนลูกคาและธุรกิจ
เพ�อใหเกิดความสำเร็จในงาน
(Work Accomplishment)

องคกรเริม่ ตนจากการกระตุน บุคลากรภายในใหมคี วามคิด
ในดานบวก เพื่อใหบุคลากรสามารถนำพาองคกรไปสู
ความสำเร็จไดดวยแรงขับเคลื่อนจากภายในองคกรอยาง
แทจริง ดวยการผลักดันใหบุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดานบวก หรือ Positive Difference โดยเฉพาะกับบุคลากร
ที่ตองดูแลและบริหารจัดการดานแรงงาน สงผลใหเกิด
ความสัมพันธที่ดีในการทำงานระหวางกระทรวงแรงงาน
กับกลุม ลูกคา ซึง่ เปนทัง้ แรงงานในประเทศและตางประเทศ

“กระทรวงแรงงานสิงคโปรไดพฒั นาบุคลากรภายในองคกร
ใหตอบสนองกลุมลูกคาของเราไดอยางมีประสิทธิภาพ
สิง่ ทีส่ ำคัญคือการทำความเขาใจกับลูกคาในมุมมองของลูกคา
เพื่อนำความรูสึกนั้นมาใชเปนปจจัยในการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการใหบริการ เชน ลูกคาที่มารับบริการ
Employment Pass เพื่อขอใบอนุญาตทำงาน หากเปน
เมื่อกอน เมื่อลูกคากำลังรอคิว จะขึ้นเปนตัวเลข แตเรา
ลองปรับเปลีย่ นมาขึน้ เปนชือ่ ของลูกคาทีม่ ารับบริการแทน
รวมทั้งปรับรูปแบบการใหบริการ โดยจะไมมีกระจกกั้น
ระหวางลูกคาและเจาหนาที่ เพื่อใหลูกคาสบายใจที่จะ
พูดคุยและขอคำปรึกษาในเรื่องตางๆ พรอมทั้งยังคำนึง
เรือ่ งของ Customer Segmentation โดยองคกรตอบสนอง
ลูกคาแตละกลุมตางกัน เชน ปรับปรุงพื้นที่สำหรับ
ครอบครัว (Family Area) เปนตน”

Hear Them Out
องคกรริเริ่มโครงการ “iHear Program” โดยจะให
เจาหนาที่ดานนโยบาย เขามารับฟงขอคิดเห็นของลูกคา
เพื่อใหผูที่ตองวางแผนนโยบายและกลยุทธเขาใจปญหา
ตางๆ ไดอยางชัดเจน เพื่อนำไปปรับปรุงและแกไขตอไป

Make It Easy
หนึ่งในแนวทางการใหบริการลูกคาโดยคำนึงถึง
ความสะดวกสบาย โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาในจดหมาย
ที่สงออกไปใหลูกคาดวยการใชภาษาที่มีความซับซอน
นอยลง เขาใจงายขึ้น

Anticipate Their Needs
องคกรใช Data Analytics ในการวางแผนเพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกคา ดังเชน วิเคราะหวาลูกคา
มักจะถามคำถามประเภทใด หรือมีปญหาประเภทใด
ที่เกิดขึ้นบอย เพื่อใหสามารถตอบคำถามลูกคา
ไดอยางรวดเร็ว

Respect
Every Individual
MoM เนนย้ำถึงการใหความสำคัญกับลูกคา ผานการ
ใหความชวยเหลือ ตลอดจนแสดงความเห็นอกเห็นใจ
และชวยแกไขปญหาในประเด็นตางๆ อยางสุด
ความสามารถ

Be Timely
องคกรสามารถรับมือกับความตองการของลูกคาได
ดวยการตอบกลับ (Response) ลูกคา
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไวไดอยางแมนยำ

กระทรวงแรงงานประเทศสิงคโปรจึงถือเปนตัวอยาง
ขององคกรคุณภาพ ที่มีพื้นฐานการมองวิธีการตาง ๆ
ดวยความเช�อมโยงระหวางกัน
สงผลใหองคกรเกิดมุมมองเชิงระบบ
จนเกิดความสำเร็จอยางตอเน�อง ครอบคลุม
การพัฒนาในทุกดานไดอยางสมดุล

เรียบเรียงจาก งานสัมมนา Thailand Quality Award 2017 Winner Conference
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรม ฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ สีลม

