รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
18-IN-32-GE-TRC-A
Training of Trainers on Customer Satisfaction Index
Development for the Service Sector
ระหว่ างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561
ณ กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้
จัดทาโดย อุรศา ศรีบญ
ุ ลือ
วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 1 8 -IN-3 2 -GE-TRC-A Training of Trainers on Customer Satisfaction Index Development for the
Service Sector
1.2 วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561
1.3 สถานที่จดั กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจาโครงการ - Mr. Jun Ho Kim
1.5 จานวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย
1) Mr. Chen Yongchang, Singapore
2) Dr. Geoffrey K. F. TSO, Hong Kong
3) Mr. Raekwon Chung, Republic of Korea
1.6 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่ วมโครงการ
จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ = 16 คน
ประเทศที่เข้ าร่ วมโครงการ = 14 ประเทศ ได้ แก่ บังคลาเทศ กัมพูช า สาธารณรัฐจี น (ไต้ หวัน ) ฟิ จิ อิน เดี ย
อินโดนี เซีย อิหร่ าน สาธารณรัฐรประชาชนลาว มาเลเซีย มองโกเลีย ปากีสถาน ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย เวียดนาม
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
Country
1) Bangladesh

2) Cambodia
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Participant
Mr. Ripon Saha
Research Officer
National Productivity Organization (NPO)
Ministry of Industries
Mr. Chamroeun Tea
Deputy Head
Human Resources and Training
Vattanac Bank
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Country
3) Republic of China

4) Fiji

5) India

6) Indonesia

7) Islamic Republic of
Iran
8) Lao PDR

9) Malaysia

10) Mongolia

11) Pakistan
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Participant
Ms. Huang Jo Yu
Lecturer, Consultant
China Productivity Center
Mr. Jitendra Singh
Senior Training Instructor
Fiji National University
Ms. Rosa Sarote Motufaga
Manager Customer Care Services
Corporate Services
Ministry of Employment, Productivity and Industrial Relations
Mr. Prem Narayan
Deputy Director General (CRM & Logistics)
UIDAI
Ministry of Electronics and Information Technology
Ms. Astri Christafilia Litha
Head Section for Productivity Cooperation NPO Indonesia - Directorate
for Productivity Development, Ministry of Manpower
Mr. Mohsen Ranjbar
Administrator of Public and Commercial Services
Consumer & Producer Protecting Organization
Mr. Vongsaysana Sayakoummane
Acting Head of Industry and Handicraft Sector
Office of Industry and Commerce of Khammouane Province (OICK)
Mr. Izzul Ikhwan Bin Ishak
Assistant Manager
Malaysia Productivity Corporation
Ms. Myagmarsuren Ulziijargal
Social Insurance Inspector and Representor/External Trainer
Social Insurance Authority in Orkhaon Provinces
Mr. Muhammad Mohsin
Director Research & Development
Grand Engineering (PVT) LTD
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Country
12) Phillipines

13) Thailand

14) Vietnam

Participant
Dr. Abubakar S. Asaad
Acting Director II
Statistical Methodology Unit
Philippine Statistics Authority
Ms. Mae Abigail C. Oberos
Senior Statistical Specialist
Philippine Statistics Authority
Ms. Urasa Sriboonlue
Consultant
Thailand Productivity Institute
Mr. Anh Hung Le
Staff
Training Department
Vietnam Certification Centre (QUACERT)

ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้ จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
อุตสาหกรรมบริ การมีบ ทบาทสาคัญในเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนัน้ การส่งเสริ มผลผลิตในภาคบริ การมี
ความสาคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยื น เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ของ APO เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของ
ภาคบริ การในประเทศสมาชิก โดยดาเนิน การหลักสูตรเกี่ ยวกับนวัตกรรมของภาคบริ การและการจัดการ
ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า, ICT และการจัดการความรู้ในภาคบริการ ซึ่งหลักสูตรนีช้ ่วยให้ วิเคราะห์ ลกู ค้ าและ
สามารถพัฒนาระบบการวัดและดัชนีความพึงพอใจของลูกค้ าในระดับ ชาติในภาคบริการ ซึ่งทาให้ ทราบถึง
ระดับ ปั จจุบัน ของความพึง พอใจของลูกค้ า และวิธี ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ผลิตภาพของภาคบริ การ ส่ง ผลให้ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยการเรี ยนรู้ หลักการ วิธีการ และโมเดลการวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้ าจากประเทศสมาชิก APO และประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อทบทวนและสร้ างความเข้ าใจในการใช้ ระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้ าและดัชนีความพึงพอใจ
ของลูกค้ าสาหรับภาคการบริการ
2. เพื่ อจัดให้ มี platform สาหับ การแลกเปลี่ยนสถานะ แนวปฏิ บัติที่ เป็ นเลิศ และโมเดลการวัดความพึง
พอใจของลูกค้ าที่ประสบความสาเร็จสาหรับภาคการบริ การ
3. เพื่อพัฒนาระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้ าและดัชนีความพึงพอใจของลูกค้ าในระดับนานาชาติ
เพื่อประเมินผลการดาเนินงานโดยรวมของภาคการบริการ
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2.2 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย พร้ อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย่างประเด็นที่สามารถนามา
ปรับใช้ ในองค์กรหรือประเทศไทย
1) วิทยากร Mr. Chen Yongchang, Singapore หัวข้ อการบรรยายประกอบด้ วย
- Measuring Customer Satisfaction in Singapore – The Singapore Journey
- Making Customer Satisfaction Relevant in the Service Sector: Moving beyond the
Standard Customer Satisfaction Models
- Developing a Customer Satisfaction Measurement Tool for the Retail Sector
ซึง่ สามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ ดงั นี ้
▪ อุตสาหกรรมบริการในประเทศสิงคโปร์ สร้ างรายได้ เป็ น 60% ของ GDP และทาให้ เกิดการจ้ างงาน
73.6% ในปี 2017 ดังนั ้นจึงได้ มีการสถาบันความเป็ นเลิศในการบริการ (Institute of Service
Excellence) ซึง่ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Singapore Management University (SMU) และ
The Singapore Workforce Development Agency (WDA) เพื่อให้ เกิดการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันในภาคบริการของประเทศสิงคโปร์
โดยหนึง่ ในหน้ าที่หลัก คือ
Benchmarking และวิเคราะห์เปรียบเทียบด้ วยดัชนีความพึงพอใจของประเทศสิงคโปร์ (CSISG)
ซึง่ เป็ นดัชนีความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการบริ การเฉพาะในประเทศสิงคโปร์
โดยโมเดลของ
CSISG มีการพัฒนามาจาก ACSI (American Customer Satisfaction Index) ซึง่ รูปแบบของ
CSISG และแบบสอบถามหลักที่เกี่ยวข้ อง แสดงดังภาพ

รูปที่ 1 CSISG Model
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รูปที่ 2 แบบสอบถามหลักของ CSISG
โดยภาพรวมลาดับกิจกรรม CSISG แสดงในภาพ

รูปที่ 3 ภาพรวมลาดับกิจกรรม CSISG
ช่วงเวลาในการสารวจ CSISG จะแบ่งเป็ น 4 ไตรมาส โดยระบุภาคธุรกิจที่สารวจ ดังนี ้
ไตรมาสที่ 1
บริการโทรคมนาคม และค้ าปลีก
ไตรมาสที่ 2
บริการขนส่งทางอากาศ และขนส่งทางบก
ไตรมาสที่ 3
บริการอาหารและเครื่องดื่ม และบริการท่องเที่ยว
ไตรมาสที่ 4
บริการทางการเงิน&ประกัน และบริการด้ านสุขภาพ
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การสารวจจะมีทั ้งแบบสอบถามโดยตรง และสารวจทางออนไลน์ มีคาถามในแบบสอบถาม 17 คาถาม
หลักตาม CSISG และคาถามที่เกี่ยวกับจุดที่ใช้ บริการ (Touchpoint) ตามประสบการณ์ ของผู้ใช้ บริการ
อี ก ประมาณ 25 ค าถาม หลัง จากการส ารวจก็ จ ะน าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ แปลผล และรายงานผล
หลังจากที่มีการรายงานผล สถาบัน ความเป็ นเลิศในการบริ การมีบริ การในการคาปรึกษาแนะนาและ
ฝึกอบรม เพื่อยกระดับองค์ กร เช่น Service Leadership, People management, Service innovation,
Customer experience เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม การใช้ CSISG Model มีข้อดีและมีข้อจากัด ดังนี ้
ข้ อดี

ข้ อจากัด

- ให้ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ ความคาดหวัง และ - คาถามกว้ างเกิน ไม่ได้ ข้อมูลเชิ งลึก ในแต่ละ
การรับรู้บริการ
ธุรกิจการบริการ
- เป็ นคาถามทัว่ ไปสามารถใช้ เปรียบเทียบข้ าม - ข้ อ จากัดในการแปลผลสาหรับ การปรั บปรุ ง
อุตสาหกรรมได้
ในเรื่ อ งการส่งมอบการบริ การ การออกแบบ
และมาตรฐานการบริการ
ดังนั ้น จึงมีการทบทวนออกแบบ model และแบบสอบถามใหม่โดยพิจารณาจุดสัมผัส (Touch points)
มิ ติ ด้ านคุ ณ ภาพการบริ การ (SERVQUAL dimension) แผนที่ ก ารใช้ บริ การของลูก ค้ า (Customer
journey mapping) และจุดสัมผัสเฉพาะของธุรกิจบริ การ ซึ่งทาให้ ได้ CSISG model เฉพาะธุรกิจ ดัง
ตัวอย่างที่แสดง
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รูปที่ 4 CSISG model ในธุรกิจต่างๆ
แนวทางการระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุง
จาก Rating Score ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการบริ การแต่ ละเรื่ อ งที่ ไ ด้ จะน ามาเปรี ย บเที ยบกั บ
คะแนนเฉลีย่ ของภาคการบริการนั ้นๆ แล้ ว นามาระบุเรื่องที่ต้องปรับปรุง โดยมีแนวทางดังภาพ

รูปที่ 5แนวทางการระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุง
เมื่อวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแล้ วก็นาประเด็นที่ต้องดาเนินปรับปรุงมากาหนดแผนและกลยุทธ์ ใน
การปรับปรุ งแล้ วนาไปปฏิบตั ิ มีการติดตามวัดประเมินผลโดยพิจารณาการเปลีย่ นแปลงของระดับความ
พึงพอใจโดยเทียบกับคะแนนเฉลีย่ ของธุรกิจการบริการนั ้นๆ ดังผังการปรับปรุงตามภาพ
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รูปที่ 6 ผังการดาเนินการปรับปรุง
นอกจากนี ้ วิทยากรได้ ให้ หลักการและแนวทางการพัฒนาดัชนีความพึงพอใจ โดยมีขั ้นตอนหลักที่ต้อง
พิจารณา 3 เรื่องคือ
- การกาหนดธุรกิจที่จะศึกษาและผู้ที่จะให้ ข้อมูล
- การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการคานวน
- การกาหนดวิธีการเก็บข้ อมูล
โดยการพัฒนาต้ องมีการควบคุมคุณภาพ (เช่น มีการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล การเก็บข้ อมูล
เป็ นต้ น ) รวมถึงผลลัพธ์ ที่ แสดงทั ้งในเรื่ องรู ป แบบการรายงาน และประโยชน์ ในการน าไปใช้ งาน โดย
ขั ้นตอนการพัฒนาดัชนีความพึงพอใจมีรายละเอียดดังแสดงในภาพ

รูปที่ 7 ขั ้นตอนการพัฒนาดัชนีความพึงพอใจ
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2) วิทยากร Dr. Geoffrey K. F. TSO, Hong Kong หัวข้ อการบรรยายมีดงั นี ้
- CSI measures in HK
- Relationship between CSI and other HK economic indicators.
- Customer satisfaction Index and company value.
ซึง่ สามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ ดงั นี ้
ในฮ่องกงมีการศึกษาดัชนีความพึงพอใจของผู้บริโภค (CITYU-HKCSI) ซึง่ แสดงถึงระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริ โภคในฮ่องกงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ขายในฮ่องกง (ทั ้งผลิตภัณฑ์และการ
บริการภายในประเทศ และจากต่างประเทศ) ระบบการถ่วงน ้าหนักขึ ้นกับดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer
Price Index) การศึกษาดาเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ การจัดการ City university of Hong Kong ซึง่
โมเดลการศึกษา CSI พัฒนามาจาก ACSI ใช้ ในการประเมิน 68 สินค้ า/การบริการ โดยมีการแสดงของ
ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้ า/การบริการตามลักษณะดังนี ้
- ประสิทธิภาพของสินค้ า/การบริการ เช่น ประสิทธิภาพโดยรวม ความเหมาะสมในการใช้ งาน
- คุณค่าของสินค้ า/การบริการ เช่น ความคุ้มค่า
- ลักษณะของผู้บริ โภค เช่น เพศ อายุ การศึกษา
- ความคาดหวัง เช่น ความคาดหวังโดยรวม
- เสียงของผู้บริ โภค เช่น ข้ อร้ องเรียน
- ความจงรักภักดีของผู้บริโภค

รูปที่ 8 CityU-HKCSI Model
โดยมีสตู รคานวนดังนี ้
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เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ACSI model และ CityU-HKCSI จะพบว่ามีความแตกต่างกันดังในภาพ

รูปที่ 9 เปรียบเทียบระหว่าง ACSI model และ CityU-HKCSI
การสารวจใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลทางโทรศัพท์ City University ได้ นา HKCSI ไปใช้ ศกึ ษาวิจยั 2 เรื่อง คือ
1. อิทธิพลของเศรษฐกิจในระดับมหภาคที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ า : ความสัมพันธ์ กบั ตัวชี ้วัดทางเศรษฐกิจของ
ฮ่องกง พบว่ามีความสัมพันธ์ กนั ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริโภค และสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยระหว่างที่เศรษฐกิจ
มีการเจริ ญเติบโต ความพึงพอใจผู้บริโภคจะเป็ นบวก
2. ความสัมพันธ์ ระหว่างมูลค่าการตลาดของหุ้น และความพึงพอใจของผู้บริ โภค พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภค
สามารถใช้ สร้ างพอร์ ตและกลยุทธ์ การซื ้อขายได้ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อมูลค่าของบริษัท และพอร์ ตการลงทุนตาม
ข้ อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคสามารถสร้ างผลตอบแทนที่เหนือกว่า รวมถึงการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค
และกิจกรรมทางการตลาดสามารถสร้ างความได้ เปรียบให้ กบั ผู้ถือหุ้น
3) วิ ท ยากร Dr. Beak In-Ki National ,Director, KPC ประเทศเกาหลี ใ ต้ โดยมี หั ว ข้ อการบรรยาย
Introduction to NCSI-National Customer Satisfaction Index ซึง่ สามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ ดงั นี ้
ประเทศเกาหลีใต้ ได้ มีการพัฒนาดัชนีความพึงพอใจของชาติโดยร่วมมือ ระหว่าง Korean Productivity
Center (KPC) กับมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งพัฒนา ACSI โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน ด้ านคุณภาพของบริ ษัทและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการ
ประกาศวิธีการวัดความพึงพอใจและ NCSI model (รูปที่ 10)
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รูปที่ 10 NCSI model
NCSI model ใช้ สารวจในระดับบริษัทในแต่ละภาคธุรกิจ ในปั จจุบัน มีการสารวจจานวน 330 บริษัท
76 ภาคธุรกิจ โดยการสารวจจะแบ่งช่วงเวลา เป็ น 4 ไตรมาส โดยระบุภาคธุรกิจที่สารวจ ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 ช่วงเวลาการสารวจ NCSI ตามภาคธุรกิจ
รายงานผลการสารวจ NCSI ผ่านสือ่ Chosun daily ซึ่งเป็ น Co-sponsor ทุกไตรมาส โดยผลจากการ
นาเอา NCSI model มาใช้ ตั ้งแต่ปี 1998-2017 พบว่า ภาพรวมของบริษัทที่สารวจมีการปรับปรุงระดับ
ของ NCSI ในระดับที่สงู ขึ ้น และในแต่ละปี จะมีการประกาศ National Customer Satisfaction Index
Winners ซึง่ ในปี 2017 มีผลดังรูป 12 ซึง่ องค์ กรสามารถนาไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านสือ่ ต่างๆ
หรือติดที่สนิ ค้ าได้
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รูปที่ 12 National Customer Satisfaction Index Winners ปี 2017

จากผลรายงานระดับ NCSI นามาวิเคราะห์ระดับความสามารถในการแข่งขันและประเด็นที่ต้องนาไป
ปรับปรุง โดย KPC มีบริ การการให้ คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากลยุทธ์ และแผนการดาเนินการ เพื่อ
การปรับปรุ ง โดยผังกระบวนการสาหรับการปรับปรุงแสดงในรูปที่ 13

รูปที่ 13 กระบวนการนา NCSI มาใช้ ในการปรับปรุง
นอกจากนี ้ ยังมีการสารวจ National Brand Competitiveness Index ซึง่ เป็ นดัชนีที่ประเมิน
ความสามารถในการแข่งขันโดยผู้บริโภคต่อตราสินค้ าของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจในประเทศเกาหลี ซึง่ มี
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โมเดลการประเมินดังรูปที่ 14 การรายงานผลประเมิน NBCI ดาเนินการโดย Joong Ang Daily ซึง่ เป็ น
Co-Hosting ทุก 6 เดือน ซึง่ ผลที่ได้ สามารถนามาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงองค์กร

รูปที่ 14 NBCI model
2.3 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
ในโปรแกรมนี ้ มีการศึกษาดูงาน 2 องค์ กรซึ่งได้ รับรางวัล NCSI ได้ แก่ Lotte GRS (Global restaurant service)
และ Signiel Hotel โดยสรุปองค์กรความรู้ที่ได้ ดงั นี ้
1) Lotte GRS ดาเนิ น ธุ รกิ จ แฟรนไชส์ ร้าน Fast food ซึ่ง มี ทัง้ แบรนด์ ข องตนเอง เช่ น Lotteria, Angel-in-us
coffee, Villa de Charlotte และแบรนด์แฟรนไชส์จากต่างประเทศ ซึ่งที่ Lotte GRS มีการกาหนด Concept
และมาตรฐานการบริ การของแต่ละแบรนด์ โดยถ้ าเป็ นแบรนด์ แฟรนไชส์จากต่างประเทศ เช่น TGI Friday,
Krispy Crème ก็ ดาเนิ น ตามมาตรฐานของเจ้ า ของแฟรนไชส์ โดยมี การจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมให้ แก่
พนัก งาน เจ้ าของแฟรนไชส์ ทั ้งขั ้นตอนการทางานต่ างๆ ในร้ าน เช่ น การปรุ งอาหาร การให้ บริ การในร้ า น
เป็ นต้ น และอื่นๆ เช่น Service mind การจัดการกับข้ อร้ องเรียนของลูกค้ า ซึง่ มีการอบรมทั ้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บัติ โดยการจาลองสถานที่ให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมได้ ปฏิ บัติ ได้ เหมือนจริง มีการประเมินผลผู้เข้ าอบรม มี
การให้ การฝึกอบรมซ ้าทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อมีการบริ การใหม่จะมีการปรับ/เพิ่มเติมหลักสูตร
ส่วนในการดาเนินงานของร้ านในแต่ละแบรนด์ จะมี brand supervisor ตรวจประเมินเป็ นระยะ เพื่อควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการบริการ และมีการ benchmark กับคู่แข่งเป็ นระยะๆ เพื่ อปรับปรุ งคุณภาพการ
ให้ บ ริ การให้ ดียิ่งขึน้ ในปั จจุบัน ร้ า น Lotteria เริ่ ม มี การใช้ ต้ ู Kiosk เพื่ อ ให้ ลกู ค้ าสามารถใช้ บ ริ การแบบ
Self-service ซึง่ เป็ นการใช้ เทคโนโลยีในการลดแรงงานลง
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รูปที่ 15 การศึกษาดูงาน Lotte GRS
2) Signiel hotel เป็ นโรงแรม 5 Star อยู่ในเครือของ Lotte เปิ ดให้ บริ การเมื่อเดือนเมษายน 2017 โดยมีการแบ่ง
ระดับ ห้ อ งพักที่ ใ ห้ บ ริ การเป็ น 6 ระดับ คื อ Deluxe, Super deluxe, Premier, Suite, Presidential suite มี
การตั ้งเป้าหมายในปี 2020 ว่าจะเป็ นโรงแรม 1 ใน 3 แบรนด์ที่มีระดับสูงสุดในเอเชีย
ในการบริ การโรงแรม Lotte มีการตั ้ง Customer Service Academy เพื่อใช้ เป็ นอบรมภายในให้ กับบุคลากร
ในงานบริ การโรงแรมในเครื อ Lotte โดยผู้เชี่ยวชาญทั ้งภายในและภายนอก โดยมี Training roadmap และ
Module ในการพัฒนาและยกระดับความสามารถของบุคลากร โดยมีกระบวนการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรดังนี ้

โปรแกรมฝึ ก อบรมมี ทั ง้ มาตรฐานการให้ บริ ก าร ทั ศ นคติ ใ นการให้ บริ ก าร การฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ดยจ าลอง
สถานการณ์ (Role play) บุคลิกภาพ การสร้ า งแรงบันดาลใจให้ กับ บุคลากร เป็ น ต้ น นอกเหนื อจากการ
ฝึ กอบรม ยัง มี การสื่อ การเรี ยนรู้ ม าตรฐานการบริ การที่ จัดท าเป็ น วี ดีทัศน์ และยังมี ช่ อ งทางให้ พ นักงาน
แลกเปลี่ยนแบ่ งปั น ความรู้ ผ่านกระบวนการ CoPs รวมถึงมี การตรวจประเมิ นมาตรฐานการบริ การเป็ น
ระยะ เพื่อรักษาคุณภาพการบริการ

DB18IN32TRCToTCS-UrasaS17Jan19

หน้ า 15 ของ 20

DB18IN32TRCToTCS-UrasaS17Jan19

หน้ า 16 ของ 20

รูปที่ 16 การศึกษาดูงาน Signiel Hotel และ Service academy
2.4 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
จากการทา Workshop ภายในกลุม่ ได้ ดาเนินการระดมความคิดในการวางแผนจัดทาดัชนีชี ้วัดความพึงพอใจของลูกค้ าที่ใช้
บริ การของภาครัฐ โดยใช้ กรณีศกึ ษาของประเทศฟิ ลิปปิ นส์สมาชิกในกลุม่ เป็ นตัวอย่างในการทากิจกรรมกลุม่ โดยกาหนด
กลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้ บริ การภาครัฐท้ องถิ่น เช่น งานจดทะเบียนแจ้ งเกิด ตาย บัตรประชาชน เป็ นต้ น โดยมีกาหนดกลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถาม 1500 คน โดยคาถามประกอบด้ วย 4 หัวข้ อหลัก ได้ แก่
- การบริการ (ความรวดเร็ว ความถูกต้ อง บันทึกข้ อมูลไม่ผิดพลาด ยืดหยุ่น ตอบสนองความคาดหวัง)
- มารยาทในการบริการ (ความเต็มใจช่วยเหลือ สุภาพ การสือ่ สารชัดเจน มีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้ใช้ บริการ ให้ การบริการ
แบบรายบุคคล)
- ความน่าเชือถือ (มีความชานาญ รักษาความลับ มีความสม่าเสมอ ให้ ความสาคัญกับลูกค้ า)
- การต้ อนรับ (ความสะดวก สถานที่สะอาด การแต่งกายของพนักงานเรียบร้ อย มีการให้ ข้อมูลที่จาเป็ น)
โดยมีการกาหนด CSI model ดังรูปที่ 17
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รูปที่ 17 CSI model for Government Service
ซึง่ นาแบบสอบถามที่ประกอบด้ วย 4 หัวข้ อหลักนี ้ไปเก็บข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย R-language ซึง่ ผลที่ได้ จะ
นามาแปลผล เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุง และรายงานให้ กบั ผู้บริหารต่อไป
ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ต่อตนเอง
ได้ เรี ยนรู้ แ นวทางการจัดท าดัชนี ความพึงพอใจของลูกค้ า และการน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ Benchmarking เพื่ อ
ยกระดับในการปรับปรุงองค์ กร รวมถึงได้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ มมุ มองในการวัดความพึงพอใจลูกค้ าจากการรับบริการกับผู้เข้ า
อบรมจากประเทศสมาชิกต่างๆ
3.2 ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้ นสังกัด
สามารถน ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผ่านการประชุมประจ าเดือ นขององค์ กร รวมถึง การพัฒ นาหลักสูตรและการเขียน
โครงการ
3.3 ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการในหัวข้ อนั ้นๆ
สามารถนาความรู้ที่ได้ ไปร่ วมมือกับเครือข่ายในการเขียนโครงการ เพื่อนาเสนอภาครัฐ ในเรื่ องการวัดความพึงพอใน
ระดับประเทศ เพื่อยกระดับการให้ บริการ
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ ายของโครงการ
อยู่ในระหว่างกาหนดเวลาบรรยาย Sharing ความรู้ที่ได้ จากการเข้ าร่วมอบรมให้ กับพนักงานในสถาบันในการประชุม
Comday
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดาเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
นาความรู้ที่ได้ มาถ่ายทอดแก่พนักงานภายในสถาบันในการประชุม Comday และนาความรู้มาพัฒนาหลักสูตร
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ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ (ตามไฟล์ แนบ)
4.1 กาหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
4.5 เอกสารนาเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
_______________________________________
หมายเหตุ
1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt.
2. รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอ ต้ องจัดทาเป็ นรายบุคคล และมีกาหนดจัดส่งภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ ายของโครงการ
3. การจัดส่งรายงาน สามารถดาเนินการด้ วยวิธีต่อไปนี ้
ก. ในกรณีเอกสารแนบเป็ นซอฟต์ไฟล์ ให้ บนั ทึกไฟล์รายงานและเอกสารแนบทังหมดลงแผ่
้
นซีดีและจัดส่งมาทางไปรษณีย์ หรื อ
ข. ในกรณี เอกสารแนบเป็ น กระดาษ ให้ ส่งไฟล์ รายงานทางอี เมล (liaison@ftpi.or.th) และส่ง ส าเนาเอกสารแนบทัง้ หมดมาทาง
ไปรษณีย์
ที่อยู่ ... ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่งชาติ
อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่ 1025 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่ รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอหรื อรายงานที่จัดทาโดยผู้เข้ าร่ วมโครงการเอพีโอในโครงการ
อื่นๆ ได้ ที่ http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article
5. หากท่านไม่ดาเนินการจัดทาเอกสารหลังการสัมมนาตามเงื่ อนไขข้ างต้ น ส่วนวิเทศสัมพันธ์จะจัดส่งหนังสือแจ้ งการขึ ้นทะเบียน Black list
ไปยังหน่วยงานต้ น สังกัด โดย (1) ในกรณี ที่ไม่ จัดส่งรายงาน จะขึน้ ทะเบี ยนรายชื่ อของท่านเป็ นการถาวรและหน่วยงานต้ นสังกัดเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี หรื อ (2) ในกรณี จัด ส่งเกินกาหนดระยะเวลา 60 วัน จะขึน้ ทะเบียนรายชื่ อ ของท่านเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับ จากวันที่ส่ง
รายงาน ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ ประกอบในการพิจารณาเสนอชื่อเป็ นผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการเอพีโอในครัง้ ต่อไป
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