
11

Customer FocusCustomer Focus

ณัฐพัชรณัฐพัชร  ลอประดิษฐพงษลอประดิษฐพงษ

Thailand Productivity InstituteThailand Productivity Institute

การหาความตองการและวัดความพึงพอใจ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย

การหาความตองการและวัดความพึงพอใจการหาความตองการและวัดความพึงพอใจ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย



22

PMQAPMQAPMQA

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

P. ลักษณะสาํคญัขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหมวดหมวด  33  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ก. ความรูเกี่ยวกับ                
ผูรับบริการ                        

และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.1 ความรูเกี่ยวกับ               
ผูรับบริการ                        

และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.2 ความสัมพันธและความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ         
และผูมีสวนไดสวนเสีย

ก. การสรางความสัมพันธ        
กับผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

ข. การวัดความพึงพอใจ         
ของผูรับบริการ                             

และผูมีสวนไดสวนเสีย

•การกําหนดกลุมผูรับบริการ

•การรับฟงและเรียนรูเพื่อ
กําหนดความตองการของ
ผูรับบริการ

•การสรางความสัมพันธกับ
ผูรับบริการ

•กลไกหลักๆที่ผูรับบริการติดตอ
สวนราชการ

•กระบวนการจัดการขอรองเรียน

•การวัดความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ

•การใชชอมูลมาปรับปรุงการ
ดําเนินการ

•การติดตามชอมูลจากผูรับบริการ
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การรับฟงความตองการ/คาดหวังผูรับบริการการรับฟงความตองการการรับฟงความตองการ//คาดหวังผูรับบริการคาดหวังผูรับบริการ

วิธกีาร ความถี่ ผูรับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย

C/SH
การนาํ
ไปใช
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ระยะที ่1: ระยะเริ่มตน
เนนภาพรวมทั้งองคกร

ระยะที ่2: ระยะพัฒนา
เนนกลยุทธโดยรวม

ระยะที ่3: ระยะเติบโต
เนนกลยทุธแยกสวน

ระดับขั้นการพัฒนาการสํารวจความพึงพอใจลูกคาระดับขั้นการพัฒนาการสํารวจความพึงพอใจลูกคาระดับขั้นการพัฒนาการสํารวจความพึงพอใจลูกคา
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1.  การวัดความพึงพอใจลูกคาคืออะไร  สําคัญอยางไร?
2.  เราจะวัดความพึงพอใจลูกคาอยางไร?
3.  กระบวนการสรางแบบสํารวจวัดความพึงพอใจลูกคา

3.1 คนหาความตองการของลกูคา
- Quality Dimension Development
- Critical Incident Approach

3.2 พัฒนาและปรบัปรุงแบบสาํรวจ
- Response Format
- Reliability and Validity Test

3.3 ออกสํารวจและเกบ็ขอมูล
- Sampling Methodology
- Data Collection Modes

9:00 ถึง 12:00

หัวขอเวลา

Content
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4. Workshop การสรางแบบสํารวจความพึงพอใจ
5. เทคนิคการวิเคราะหขอมูลและประมวลผล
6. Case Study
7.  การนําขอมูลความพึงพอใจลูกคาไปใชประโยชน
8.  Conclusion and Questions

13:00 ถึง 16:30

หัวขอเวลา

Content (cont.)
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ลูกคาคือใคร?ลูกคาคือใครลูกคาคือใคร??

แขกคนที่สําคัญที่สุดแขกคนที่สําคัญที่สุด  ที่ไดมาเยือนเราที่ไดมาเยือนเรา    ณณ  สถานที่แหงนี้สถานที่แหงนี้    
เขามิไดมาเพื่อพึง่พิงเราเขามิไดมาเพื่อพึง่พิงเรา    เราตางหากที่ตองพึง่พาอาศยัเขาเราตางหากที่ตองพึง่พาอาศยัเขา    
เขามิใชบุคคลที่มาขัดจังหวะการปฏิบัติงานของพวกเราเขามิใชบุคคลที่มาขัดจังหวะการปฏิบัติงานของพวกเรา

หากแตวาหากแตวา  การรับใชเขาการรับใชเขา  คือวัตถุประสงคคือวัตถุประสงค  แหงงานของพวกเราแหงงานของพวกเรา
เขามิใชบุคคลแปลกหนาเขามิใชบุคคลแปลกหนา  แตเขาคือสวนหนึ่งของสถานที่แหงนี้แตเขาคือสวนหนึ่งของสถานที่แหงนี้

บริการจากพวกเราบริการจากพวกเรา  มิใชการสงเคราะหเขามิใชการสงเคราะหเขา
เขาตางหากที่กาํลังสงเคราะหพวกเราเขาตางหากที่กาํลังสงเคราะหพวกเรา

ดวยการยอมใหพวกเรามีโอกาสไดรับใชเขาดวยการยอมใหพวกเรามีโอกาสไดรับใชเขา
“มหาตมะ  คานธ”ี
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ประเภทของลูกคาประเภทของลูกคาประเภทของลูกคา

ลูกคา
2 กลุม
ลูกคา
2 กลุม

ลูกคา
ภายนอก
ลูกคา

ภายนอก

ลูกคา
โดยตรง
ลูกคา
โดยตรง

ลูกคา
โดยออม
ลูกคา
โดยออม

ลูกคาภายในลูกคาภายใน
Front line 

staff
Front line 

staff

Back office 
staff

Back office 
staff
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ลูกคาหรือผูใชบริการในมุมมองของภาครัฐลูกคาหรือผูใชบริการในมุมมองของภาครัฐลูกคาหรือผูใชบริการในมุมมองของภาครัฐ

Normal 
Customer
“ลูกคาทั่วไป”

Normal 
Customer
“ลูกคาทั่วไป”

Mandated 
Customer

“ลูกคาในอาณตั”ิ

Mandated 
Customer

“ลูกคาในอาณตั”ิ

Conflicting 
Customer 

“ลูกคาที่ขดัแยง”

Conflicting 
Customer 

“ลูกคาที่ขดัแยง”
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Customer satisfaction is a customerCustomer satisfaction is a customer’’s feelings s feelings 
of pleasure or disappointment resulting from of pleasure or disappointment resulting from 
comparing a productcomparing a product’’s perceived performance s perceived performance 
in relation to his/her expectations.in relation to his/her expectations.

Customer Satisfaction = Expectations Customer Satisfaction = Expectations –– Perceived Perceived 
PerformancePerformance

ความพึงพอใจลูกคาคืออะไร ?ความพึงพอใจลูกคาคืออะไรความพึงพอใจลูกคาคืออะไร  ??
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แหลงที่มาของความคาดหวังแหลงที่มาของความคาดหวังแหลงที่มาของความคาดหวัง

ความคาดหวังของลูกคา
ตอบริการท่ีจะไดรับ

ความจําเปน
สวนบุคคล 

ประสบการณ
ในอดีต

การพูดกัน
ปากตอปาก

การสื่อสารที่แจงชัด
จากผูใหบริการ 

การสื่อสารโดยนัย
จากผูใหบริการ ภาพลักษณ

ของรัฐบาล 
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การวัดความพึงพอใจลูกคาสําคัญไฉน ?การวัดความพึงพอใจลูกคาสําคัญไฉนการวัดความพึงพอใจลูกคาสําคัญไฉน  ??

5.Management responsibility5.Management responsibility
5.2 Customer Focus

ISO 9000:2000
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ขั้นตอนวดัความพึงพอใจลูกคาขั้นตอนวดัความพึงพอใจลูกคาขั้นตอนวดัความพึงพอใจลูกคา
• กําหนดปญหาและวัตถุประสงค
• วางแผนการสํารวจวิจัย (การสุมตัวอยาง ระยะเวลา งบประมาณ)
• เคร่ืองมือและเทคนิคในการสํารวจวิจัย (แบบสอบถาม)

- พัฒนาแบบสอบถาม
- ทดสอบความนาเชื่อถือและความถูกตอง
- ปรับปรุงแบบสอบถาม

• เก็บขอมูลและประมวลผล
• วิเคราะหขอมูล
• การนําเสนอขอมูล&ผลการวิเคราะห
• การตัดสินใจและวางกลยุทธดานลูกคา



18

วิธีวัดความพึงพอใจลูกคาวิธีวัดความพึงพอใจลูกคาวิธีวัดความพึงพอใจลูกคา

1.  Observe

2.  Focus Group

3.  Questionnaire

4.  Interview
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ObserveObserveObserve

1. Informal Observation : 
- มักใชเปนเครื่องมือเบื้องตนใน
การศึกษาประชากร 

- เปนการสังเกตเบื้องตนเพื่อคนหา  
ความสัมพันธและพฤติกรรมที่
สนใจ เพื่อตั้งเปนสมมติฐานการ
ศึกษาตอไป

2. Formal Observation :
- เปนการสังเกตอยางเปนระบบ 
มักทําตอจากการสังเกตเบื้องตน 

- สังเกตพฤติกรรมที่สนใจ แลว
บันทึกความถี่

• เฝาดูปรากฏการณหรือพฤติกรรมที่สนใจจากกลุมตัวอยาง
• บันทึกสิ่งที่ไดพบเห็นอยางเปนระบบ 
• อาจใชเคร่ืองมือชวยในการบันทึก เชน Check List และ Rating Scale
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Focus GroupFocus GroupFocus Group

ขั้นเตรียมการ :
1. กําหนดวัตถุประสงค  เวลา (1-2 ชั่วโมง) และผูเขารวม (6-10 คน)
รวมถึง Facilitator ที่มีความชํานาญ และเขาใจโครงการดี

2. สรางคําถาม: คําถามที่ดีควรเปนแบบปลายเปด และถามแบบกวางๆ 
กอนที่จะเจาะลึกและการสรุปประเด็น (ไมควรเกิน 5-6 คําถาม)

3. จัดทํา Script: โดยตั้งคําถามที่เขาใจงาย เรียงลําดับเหมาะสม 

• เปนการสัมภาษณแบบกลุม
• นักวิจัยกําหนดหัวขอใหกลุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็น
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ขั้นสัมภาษณ :
4. Facilitator ควรสรางบรรยากาศที่ดีในวงสนทนา กระตุนใหทุกคนมีสวน
เกี่ยวของและแสดงความคิดเห็น

5. ควบคุมการสนทนาใหอยูในกรอบที่กําหนด เชน หัวขอ เวลา ฯลฯ

6. ควรมีผูชวย Facilitator เพี่อชวยในการบันทึก และควบคุมการสนทนา

หลังสัมภาษณ :
7. สรุปการประชุมทุกคร้ัง และรวบรวม: มองหา Trend & Surprises

8. วิเคราะห และเขียนรายงาน

Focus Group (2)Focus Group (2)Focus Group (2)
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QuestionnaireQuestionnaireQuestionnaire

• พัฒนาแบบสอบถาม 
• ทดสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม
• Pilot Test
• นําแบบสอบถามไปใช

ขอดี
- สะดวกและประหยัด 
ในกรณีตัวอยางมีขนาดใหญ

- ผูตอบมีเวลาตอบมาก
-ไมจําเปนตองอบรมพนักงาน

ขอดอย
- Response rate ต่ํา 
- ไดขอมูลจํากัด เฉพาะท่ีถาม
ในแบบสอบถามเทานั้น

- ผูตอบอาจไมเขาใจคําถาม 
หรือตอบคําถามไมครบ
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InterviewInterviewInterview

ขั้นเตรียมการ :
1. อบรมผูสัมภาษณ ใหทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการ ใหความรู
เก่ียวกับวิธีวิจัย และแบบสํารวจ เปนตน

2. ฝกซอมการสัมภาษณ และรวมกันแกไขปรับปรุงขอผิดพลาด

ขั้นสัมภาษณ :
1. กลาวแนะนํา อธิบายวัตถุประสงคของโครงการ
2. ถามคําถาม
3. บันทึกผล
4. ตรวจสอบความถูกตอง และแกไขขอมูล

นิยมใชในการสอบถามขอมูลเชิงคุณภาพมากกวาปริมาณ สามารถถามขอมูลเชิงลึก 
หรือความรูสึกได แตมักใชตนทุนสูงและเวลานาน
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ทางเลือกในการคนหาความตองการของลูกคาทางเลือกในการคนหาความตองการของลูกคาทางเลือกในการคนหาความตองการของลูกคา

• Experiencing
คือวิธีการที่ผูวิจัยแสรงเปนลูกคา เขาไปใชบริการดวยตนเอง แลวสังเกตพฤติกรรมของ
พนักงาน หาจุดบกพรองในการบริการ แตไมควรเปนการจบัผิดเพือ่ลงโทษพนักงาน

• Talking to Customers
เปนการพูดคุยกับลูกคาโดยตรง เพื่อรับฟงปญหา (ไมใชแกตัว) และกระตุนใหลูกคา
แสดงความรูสึกที่แทจริงออกมาอยางเปดเผย

• Talking to Employees
เปนการพูดคุยกับพนักงาน โดยเฉพาะพนักงาน Frontline ที่มีโอกาสสัมผัสลูกคามากที่สุด 
เพราะพนกังานกลุมนี้มคีวามเขาใจในลกูคาเปนอยางดี 
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ทางเลือกในการคนหาความตองการของลูกคาทางเลือกในการคนหาความตองการของลูกคาทางเลือกในการคนหาความตองการของลูกคา

• Team Visits

• Customer Panels

• Toll-Free Telephone Line

• Warranty/Registration/Comment Cards

• Customer Service Department/Customer Call Center

• Conventions and Trade Show
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กระบวนการสรางแบบสํารวจความพึงพอใจกระบวนการสรางแบบสํารวจความพึงพอใจกระบวนการสรางแบบสํารวจความพึงพอใจ

คนหา
ความตองการ
ของลูกคา

คนหา
ความตองการ
ของลูกคา

พัฒนาและ
ปรับปรุง

แบบสํารวจ

พัฒนาและ
ปรับปรุง

แบบสํารวจ

ออกสํารวจ
และ

 เก็บขอมูล

ออกสํารวจ
และ

 เก็บขอมูล



28

วิธีการคนหาความตองการของลูกคาวิธีการคนหาความตองการของลูกคาวิธีการคนหาความตองการของลูกคา

2. กําหนดมิติคุณภาพจากประสบการณจรงิของลกูคา 
Critical Incident Approach  (Bottom-Up)

1. กําหนดมิติคุณภาพจากมุมมองของผูขาย 
Quality Dimension Development  (Top-Down)
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มิติคุณภาพ (Quality Dimension)มิติคุณภาพมิติคุณภาพ ( (Quality Dimension)Quality Dimension)

ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการแตละครั้ง มักขึ้นอยูกับ
หลายปจจัยรวมกัน ดังนั้นคุณภาพในมุมมองของลูกคาจึงประกอบดวย
มิตคิุณภาพ (Quality dimension) หลายมิติรวมกัน เชนมิติคุณภาพของ
รานอาหารมักประกอบดวย

- คุณภาพอาหาร (รสชาด  นารับประทาน  อุณหภูม ิ สะอาด)
- สถานที่ (วิวสวย  สะอาด  ท่ีจอดรถพอเพียง)
- การบริการ/พนักงาน  (รวดเร็ว  พนักงานเรียบรอย)
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1. การกาํหนดมิติคุณภาพจากมุมมองของผูขาย 1.1.  การกาํหนดมิติคุณภาพจากมุมมองของผูขายการกาํหนดมิติคุณภาพจากมุมมองของผูขาย  

: กําหนดมิติคณุภาพโดยผูขาย/ผูเช่ียวชาญ Step 1

• ผูขายมคีวามรูและเขาใจลกูคาเปนอยางด ี
• ผูผลติมคีวามเชี่ยวชาญดานผลติภณัฑและกระบวนการผลติ 
สามารถกําหนดมติคิณุภาพไดโดยอาศยัขอมูลจากแหลงตางๆ เชน

- งานวิจัยในอดีต 
- ประสบการณของผูขาย/นักการตลาด
- ผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑ/กระบวนการผลิต
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ตัวอยางการกาํหนดมิตคุิณภาพจากงานวจัิย (1)ตัวอยางการกาํหนดมิตคุิณภาพจากงานวจัิยตัวอยางการกาํหนดมิตคุิณภาพจากงานวจัิย  (1)(1)

จากผลการศึกษาโดย Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) 
พบวา ”คุณภาพคุณภาพของของงานบรกิารงานบรกิาร””  โดยทั่วไป (ลูกคาภายนอก) ประกอบ
ไปดวยมิตคิณุภาพ 5 มิติ ดังนี้

- Tangibles (จับตองได เปนรูปธรรม)
- Reliabilities (ไวใจได)
- Responsiveness (การตอบสนอง)
- Assurance (การรับประกัน)
- Empathy (เอาใจใสลูกคา)



32

Kennedy and Young (1989) เปดเผยผลการสํารวจวิจัยพบวา 
มิตคิุณภาพของงานดานการสนบัสนุนการสนบัสนุน//บริการพนักงานบริการพนักงาน (ลูกคาภายใน)
มักประกอบดวยมิตคิุณภาพ 5 มิติ ดังนี้

- Availability of support  (ความสะดวกของการใชบริการ)
- Responsiveness of support  (การตอบสนอง)
- Timeliness of support  (ความตรงตอเวลา/Lead time)
- Completeness of support  (ความสมบูรณของบริการ)
- Pleasantness of support (การสรางความประทับใจ)

ตัวอยางการกาํหนดมิตคุิณภาพจากงานวจัิย (2)ตัวอยางการกาํหนดมิตคุิณภาพจากงานวจัิยตัวอยางการกาํหนดมิตคุิณภาพจากงานวจัิย  (2)(2)
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1. การกาํหนดมิติคุณภาพจากมุมมองของผูขาย 1.1.  การกาํหนดมิติคุณภาพจากมุมมองของผูขายการกาํหนดมิติคุณภาพจากมุมมองของผูขาย  

: ใหนิยามหรอืขยายความมิตคิุณภาพดวยตัวอยาง Step 2
• มิติคุณภาพมักเปนคําทั่วไป ความหมายกวาง เชน คุณภาพอาหาร, 
สถานที่ และการบริการ/พนักงาน มีประเด็นตางๆ ใหพิจารณามากมาย
• เพื่อใหผูตอบแบบสํารวจเขาใจในมิติคุณภาพแตละมิติตรงกัน ควร 
อธิบายมิติคุณภาพดวยตัวอยางที่มีลักษณะดังนี้

- ตัวอยางควรสะทอนใหเห็นความหมายของมิติคุณภาพนั้นไดชัดเจน
- ตัวอยางตองไมคลุมเครือ ไมซ้ําซอนกัน
- จํานวนตัวอยางไมควรมากหรือนอยจนเกินไป
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การอธิบายมิติคุณภาพดวยตัวอยาง (1)การอธิบายมิติคุณภาพดวยตัวอยางการอธิบายมิติคุณภาพดวยตัวอยาง  (1)(1)

1. คุณภาพอาหาร 
- อาหารที่เสริฟสะอาด วัตถุดิบที่ใชมีความสด
- อาหารที่เสริฟมีอุณภูมิที่รอนกําลังรับประทาน
- อาหารที่เสริฟมีหนาตานารับประทาน

2. สถานที่
- มีที่จอดรถพอเพียง  สะดวกสบาย
- บรรยากาศภายในรานดี
- สะอาด

3. การบริการ/พนักงาน
- พนักงานใหบริการอยางกระตือรือลน  รวดเร็ว
- พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ 

จากตัวอยางมิติคุณภาพของรานอาหาร สามารถอธิบายมิติคุณภาพดวยพฤติกรรม
ของผูใหบริการ หรือคุณลักษณะของสินคา/บริการไดดังนี้
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สรุปขั้นตอนวิธ ีQuality Dimension Developmentสรุปขั้นตอนวิธีสรุปขั้นตอนวิธี  Quality Dimension DevelopmentQuality Dimension Development

• คนหาจากวาสาร งานศึกษาวิจัย
• จากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ ผูผลิต1. กําหนดมิติคุณภาพ

2. ใหนิยามมิติคุณภาพ

3. ใหตัวอยางเพื่อ
อธิบายมิติคุณภาพ

Steps Important Points

• ควรระบุใหเห็นถึงคุณลักษณะของสินคา
หรือพฤติกรรมของพนักงานไดชัดเจน

• ตัวอยางควรชัดเจน ไมคลุมเครือ
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Critical Incident คืออะไร?Critical Incident Critical Incident คืออะไรคืออะไร??

• ประสบการณจากการใชสินคาหรือบริการของลูกคา 
• เปนเหตุการณที่ลูกคาจดจําได ทั้งในแงบวกและแงลบ  
• เหตุการณที่ดีในการสรางแบบสอบถามควรมีลักษณะ 2 ประการ คือ 

1. เฉพาะเจาะจงไมคลุมเครือ และ 
2. อธิบายพฤติกรรมของผูใหบริการหรือคุณลักษณะของสินคาไดชัดเจน 
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: สอบถามเหตุการณ/ประสบการณจริงของลูกคา

2. การกําหนดมิติคุณภาพจากประสบการณจริงลูกคา 2.2.  การกําหนดมิติคุณภาพจากประสบการณจริงลูกคาการกําหนดมิติคุณภาพจากประสบการณจริงลูกคา  

Step 1
• สุมเลือกลูกคา 10-20 ราย จากตัวแทนลูกคาทุกกลุม ที่สามารถสะทอน
ใหเห็นถึงพฤติกรรมของประชากรไดครบถวน

• สอบถามลูกคาเกี่ยวกับ เหตุการณหรือประสบการณในการใชบริการเหตุการณหรือประสบการณในการใชบริการ 
รวมถึงความคาดหวังรวมถึงความคาดหวัง  ตอสินคา/บริการ 

• ใหลูกคาแตละรายพูดถึงประสบการณในการใชสินคา/บริการ  
และความคาดหวังท้ังในแงบวกและลบ ประมาณ 10 เหตุการณ

• อาศัยวิธีตางๆ อาทิ สอบถามรายบุคคล สัมภาษณกลุม หรือสัมภาษณ
ทางโทรศัพท
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แบบฟอรมบนัทึกเหตุการณแบบฟอรมบนัทึกเหตุการณแบบฟอรมบนัทึกเหตุการณ
แบบฟอรมบันทึกเหตุการณ

• เหตุการณที่ประทับใจ
1)  …………………………………………………………………………
2)  …………………………………………………………………………
3)  …………………………………………………………………………
4)  …………………………………………………………………………

• เหตกุารณที่ไมประทบัใจ / ความคาดหวัง
1)  …………………………………………………………………………
2)  …………………………………………………………………………
3)  …………………………………………………………………………
4)  …………………………………………………………………………
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ตัวอยางการบนัทึกเหตกุารณตัวอยางการบนัทึกเหตกุารณตัวอยางการบนัทึกเหตกุารณ
แบบฟอรมบันทึกเหตุการณ

• เหตุการณที่ประทับใจ
1)  ดิฉันยืนรอคิวในแถวไมนานก็ไดรับบริการ
2)  เมื่อผมไปถึงธนาคาร พนักงานใหบริการทันที 
3)  พนักงานใหบริการดวยความกระตือรือลน
4)  สามารถนัดขอคําปรึกษาเจาหนาที่ไดตามเวลาที่ตองการ

• เหตกุารณที่ไมประทบัใจ / ความคาดหวัง
1)  ฉันตองยืนรอนานมาก กวาจะมีพนักงานเขามาใหบริการ
2)  ผมกําลังรีบ แตตองรอคิวอีกยาว
3)  พนักงานไมสนใจดิฉัน แมวาจะยืนอยูนานแลว 
4)  พนักงานพูดไมสุภาพ
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2. การกําหนดมิติคุณภาพจากประสบการณจริงลูกคา 2.2.  การกําหนดมิติคุณภาพจากประสบการณจริงลูกคาการกําหนดมิติคุณภาพจากประสบการณจริงลูกคา  

: จัดกลุมเหตุการณ เพื่อหาหัวขอความพึงพอใจStep 2
• จดักลุมเหตุการณทีม่คีวามสัมพันธกนัใหอยูในกลุมเดยีวกนั  
(สังเกตจากพฤตกิรรมหรอืคุณลกัษณะเดยีวกนั) และตัดเหตุการณ
ที่ซํ้ากันออกไป

• กลุมของเหตุการณ แสดงใหเห็นถึง “หัวขอความพึงพอใจ”
(Satisfaction Item) และตัง้ชื่อหวัขอใหสอดคลอง/ครอบคลุม 
พฤติกรรม หรือเหตุการณในกลุม 

• สามารถนาํเหตกุารณมาตั้งเปนหวัขอความพึงพอใจได
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แบบฟอรมบนัทึกหวัขอความพึงพอใจแบบฟอรมบนัทึกหวัขอความพึงพอใจแบบฟอรมบนัทึกหวัขอความพึงพอใจ
แบบฟอรมบันทึกหัวขอความพึงพอใจ

• หัวขอความพึงพอใจ 1
เหตุการณ  1)  ……………………………………………………………

2)  ……………………………………………………………
3)  ……………………………………………………………
4)  ……………………………………………………………

• หัวขอความพึงพอใจ 2
เหตุการณ  1)  ……………………………………………………………

2)  ……………………………………………………………
3)  ……………………………………………………………
4)  ……………………………………………………………
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ตัวอยางการบนัทึกหวัขอความพึงพอใจตัวอยางการบนัทึกหวัขอความพึงพอใจตัวอยางการบนัทึกหวัขอความพึงพอใจ
แบบฟอรมบันทึกหัวขอความพึงพอใจ

• หัวขอความพึงพอใจ 1 : ทานยืนรอคิวเพื่อรับบริการไมนาน
เหตุการณ  1) ฉันตองยืนรอนานกวาจะไดรับบริการ   

2) ผมกําลังรีบ แตตองรอคิวอีกยาว
3) ดิฉันยืนรอคิวในแถวไมนานก็ไดรับบริการ
4)  ……………………………………………………………

• หัวขอความพึงพอใจ 2 : พนักงานใหบริการทันทีเมื่อลูกคามาถึง
เหตุการณ  1) เมื่อผมไปถึงธนาคาร พนักงานใหบริการทันที 

2)  พนักงานไมสนใจดิฉัน แมวาจะยนือยูนานแลว
3)  ……………………………………………………………
4)  ……………………………………………………………
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: จัดกลุมหัวขอความพึงพอใจ เพื่อหาความตองการลูกคา

ในทํานองเดียวกัน เมื่อเราไดกลุมของหัวขอความพึงพอใจท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงแลว ใหจัดกลุมหัวขอความพึงพอใจท่ีสัมพันธกัน 
ใหอยูในกลุม “มิติคุณภาพ” (Quality Dimension) กลุมเดียวกัน

2. การกําหนดมิติคุณภาพจากประสบการณจริงลูกคา 2.2.  การกําหนดมิติคุณภาพจากประสบการณจริงลูกคาการกําหนดมิติคุณภาพจากประสบการณจริงลูกคา  

Step 3



44

• มิติคุณภาพที ่1 :
หัวขอความพึงพอใจ :
1)  ……………………………………………………………………..
2)  ………………………………………………………………………
3)  ………………………………………………………………………

• มิติคุณภาพที ่2 : 
หัวขอความพึงพอใจ :
1)  …………………………………………………………………..…
2)  ……………………………………………………………………..
3)  ………………………………………………………………………

แบบฟอรมบนัทึกความตองการของลกูคาแบบฟอรมบนัทึกความตองการของลกูคาแบบฟอรมบนัทึกความตองการของลกูคา
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• มิติคุณภาพที ่1 : การตอบสนองของการใหบริการ (Responsive)
หัวขอความพึงพอใจ :
1)  เวลาที่รอในการรับบรกิาร
2)  การใหบริการพรอมทนัทเีมือ่ลูกคามาถงึ
3) ................................................................................................

• มิติคุณภาพที ่2 : 
หัวขอความพึงพอใจ :
1)  ………………………………………………………………
2)  …………………….…………………………………….......
3) ................................................................................................

ตัวอยางการบันทึกความตองการของลูกคาตัวอยางการบันทึกความตองการของลูกคาตัวอยางการบันทึกความตองการของลูกคา
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Development of Customer Requirement Development of Customer Requirement Development of Customer Requirement 

Quality
Dimension

Satisfaction
Item #1

Satisfaction
Item #2

Incident
#2

Incident
#3

Incident
#1

Incident
#2

Incident
#3

Incident
#1
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สรุปขั้นตอนวิธ ีCritical Incident Approachสรุปขั้นตอนวิธีสรุปขั้นตอนวิธี  Critical Incident ApproachCritical Incident Approach

• สมัภาษณลูกคา
• เหตกุารณควรแสดงใหเหน็ถึงสนิคาและการ
บรกิารวาดหีรือไมดอียางไร

• แตละเหตุการณควรสะทอนใหเห็นตัวอยางเดียว

1.สัมภาษณเหตุการณ/
ประสบการณ

2. จัดกลุมเหตุการณ

3. สรางหัวขอ
ความพึงพอใจ

สําหรับกลุมเหตุการณ 

Steps

• จัดกลุมเหตกุารณทีม่ีความใกลเคยีงกนั ใหอยู
กลุมเดียวกัน

Important Points

• หวัขอความพงึพอใจแตละหัวขอควรมีความชดัเจน
• หัวขอความพึงพอใจควรมีความเฉพาะเจาะจง
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Steps Important Points

• จัดกลุมหัวขอความพึงพอใจที่ใกลเคียงกันให
อยูในมิคิคุณภาพเดียวกัน

• มิติคุณภาพตองมีความหมายครอบคลุม
หัวขอความพึงพอใจทุกหัวขอในกลุม

4. จัดกลุมหัวขอความพึงพอใจ 
ใหเปนมิติคุณภาพ

สรุปขั้นตอนวิธี Critical Incident Approach (ตอ)สรุปขั้นตอนวิธีสรุปขั้นตอนวิธี  Critical Incident Approach Critical Incident Approach ((ตอตอ))
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Workshop ที่ 3 การสรางหัวขอคําถาม  Workshop Workshop ที่ที่  33 การสรางหัวขอคําถามการสรางหัวขอคําถาม    

• แบงกลุมตาม Product และ Service 5 กลุม กลุมละ 8 คน
• คัดเลือกสินคาและบริการตวัอยางของกลุม
• ใหแตละกลุมสรางแบบสํารวจความพึงพอใจลูกคาตามวิธี

Critical Incident Approach โดยใหมีการสลบับทบาทระหวาง
ผูสํารวจและลูกคา

• Clustering: 
Critical IncidentàSatisfaction Item àQuality Dimension

• ตรวสอบความถูกตองของการจัดหมวดหมู และความครบถวน
สมบูรณของคําถาม

• Presentation and Discussion
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กระบวนการสรางแบบสํารวจความพึงพอใจกระบวนการสรางแบบสํารวจความพึงพอใจกระบวนการสรางแบบสํารวจความพึงพอใจ

คนหา
ความตองการ
ของลูกคา

คนหา
ความตองการ
ของลูกคา

พัฒนาและ
ปรับปรุง

แบบสํารวจ

พัฒนาและ
ปรับปรุง

แบบสํารวจ

ออกสํารวจ
และ

 เก็บขอมูล

ออกสํารวจ
และ

 เก็บขอมูล
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การพัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจการพัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจการพัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจ

- คาํถามท่ีดคีวรมใีจความสาํคญัเพยีงหนึ่งเดยีว
- คําถามควรชัดเจน ไมคลุมเครือ 
- หลีกเลี่ยงคําถามนํา ท่ีอาจโนมนาวผูตอบได
- ควรตั้งคําถามเปนกลาง หลีกเลี่ยงคําถามเชิงบวกและลบสลับกัน
- คําถามตองสะทอนใหเห็นถึงสิ่งท่ีตองการจะวัด
- หลีกเลี่ยงคําถามท่ียืดยาว ใชคําฟุมเฟอย
- ควรตั้งคาํถามปลายปดใหมาก คําถามปลายเปดใหนอย

1. การตั้งหัวขอคําถาม
คําถามทีด่ีควรมลัีกษณะใด ?
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2. กําหนดรูปแบบการตอบคําถาม
กอนกําหนดรูปแบบการตอบคําถาม ทานควรทราบกอนวาจะนําเคร่ืองมือ
หรือคาสถิติตัวใดมาใชในการวิเคราะหและประมวลผล  วิธีการตอบ
คําถามสามารถทําไดหลายวิธี

การพัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจการพัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจการพัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจ

2.1) Yes/No questions
2.2) Checklist format
2.3) Likert scale questions
2.4) Ranking questions
2.5) Open-ended questions
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3. เขียนคํานําในการสํารวจ

การพัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจการพัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจการพัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจ

ตัวอยาง :
แบบสอบถามชุดน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจลูกคา
เพื่อใหเกิดการปรับปรุง และพัฒนาการบริการใหลูกคาเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด ขอความรวมมือทานในการตอบคําถามใหตรงตาม
ความเปนจริงมากที่สุด

คํานําในการสํารวจควรประกอบไปดวย วัตถุประสงคในการสํารวจ
และนําขอมูลไปใชเพื่ออะไร 
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1. ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
2. การรูจัก การรับรู ชองทางการเขาถึงผลผลิต
3. พฤติกรรมการใชบริการ
4. ปญหาอุปสรรคจากการใชผลผลิตและบริการ
5. ระดับความพึงพอใจ
6. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจกับคูแขง
7. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

โครงสรางคําถาม  (ภาครัฐ)โครงสรางคําถามโครงสรางคําถาม    ((ภาครัฐภาครัฐ))
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ตัวอยางคําถามเพื่อวัดภาพรวมความพึงพอใจตัวอยางคําถามเพื่อวัดภาพรวมความพึงพอใจตัวอยางคําถามเพื่อวัดภาพรวมความพึงพอใจ
1. โดยรวม ทานพึงพอใจในสินคา/บริการมากนอยเพยีงใด
พอใจมาก     พอใจ     เฉยๆ     ไมพอใจ     ไมพอใจมาก
□ □ □ □ □

2. ทานคาดวาจะกลับมาซื้อสินคา/ใชบริการของเราอีก

3. ทานจะแนะนําใหคนใกลชิดซื้อสินคา/ใชบริการของเรา

เห็นดวยอยางมาก     เห็นดวย     เฉยๆ     ไมเห็นดวย     ไมเห็นดวยอยางมาก
□ □ □ □ □

เห็นดวยอยางมาก     เห็นดวย     เฉยๆ     ไมเห็นดวย     ไมเห็นดวยอยางมาก
□ □ □ □ □
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RegressionRegressionRegression

),...,,,( 321 nXXXXfY =

โดยที่ 
Y = Overall Satisfaction or Customer Loyalty
X1= Item ที่ 1
X2= Item ที่ 2
. .
. .
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Expectation VS. Perceived PerformanceExpectation VS. Perceived PerformanceExpectation VS. Perceived Performance

ระดับความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ
(1=พอใจมากท่ีสุด (1=พอใจมากท่ีสุด
5=ไมพอใจมากท่ีสุด) 5=ไมพอใจมากท่ีสุด)

• รสชาติของอาหารรสชาติของอาหาร
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

• ความสะอาดของอาหารและสถานที่ความสะอาดของอาหารและสถานที่
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Gap AnalysisGap AnalysisGap Analysis
ระด

ับค
วาม

พึง
พอ
ใจ

ระดับความสําคัญ

ความสําคัญนอย
ความพึงพอใจต่ํา

(มองหาบริการอื่นทดแทน)

ความสําคัญนอย
ความพึงพอใจสูง
(ควรลดขนาดลง)

ความสําคัญมาก
ความพึงพอใจต่ํา

(ตองปรับปรุงในลําดับตน)

ความสําคัญมาก
ความพึงพอใจสูง

(รักษาไว)



59

กระบวนการสรางแบบสํารวจความพึงพอใจกระบวนการสรางแบบสํารวจความพึงพอใจกระบวนการสรางแบบสํารวจความพึงพอใจ

คนหา
ความตองการ
ของลูกคา

คนหา
ความตองการ
ของลูกคา

พัฒนาและ
ปรับปรุง

แบบสํารวจ

พัฒนาและ
ปรับปรุง

แบบสํารวจ

ออกสํารวจ
และ

 เก็บขอมูล

ออกสํารวจ
และ

 เก็บขอมูล
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Sampling MethodologySampling MethodologySampling Methodology

3. Non-probability Sampling
3.1 Convenience Sampling
3.2 Judgment Sampling
3.3 Quota Sampling

1. Census

2. Probability Sampling
2.1 Random Sampling
2.2 Systematic Sampling
2.3 Stratified Sampling3 familiar methods:

3 familiar methods:
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Frequency of measuring C.S.Frequency of measuring C.S.Frequency of measuring C.S.

A yearly interval is maximum…

Beyond a year, customers don’t remember their 
experiences or feelings or they may have moved.

Many firms conduct Many firms conduct monthly surveysmonthly surveys to make sure to make sure 
they can keep track of any changes in the level of they can keep track of any changes in the level of 
customer satisfaction.customer satisfaction.
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Response rateResponse rateResponse rate

หรอืสามารถหาอตัราการตอบสนองไดจาก

- ประสบการณจากการสํารวจในอดีต
- อัตราการตอบสนองของการสํารวจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

อัตราการตอบสนองสามารถคํานวณหาไดจากสูตร :

ในการสุมตวัอยางจาํเปนตองคาํนงึถึงอตัราการตอบสนองดวย  
เนื่องจากสงผลตอความเพียงพอของจํานวนตัวอยาง 

อัตราการตอบสนอง  = จาํนวนแบบสาํรวจที่ลกูคาตอบและสงคืน
จํานวนแบบสํารวจที่สงออกไปสอบถาม
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จํานวนแบบสํารวจที่สง  = จํานวนตัวอยางที่ตองสํารวจ
อัตราการตอบสนอง

Response rateResponse rateResponse rate

ในการสงแบบสํารวจออกไปสอบถาม ควรสงในจาํนวนที่เกินกวาจาํนวน
ตัวอยางที่ตองสํารวจ เนื่องจากการสอบถามอาจไมสําเร็จทุกราย ขึ้นอยู
กับอัตราการตอบสนอง
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How to increase response rate ?How to increase response rate ?How to increase response rate ?
• Repeated Contacts and Follow ups: 
ติดตามความคืบหนา และคอยย้ําเตือนลูกคาใหกรอกขอมูล ในกรณีที่
ลูกคาลืมใหขอมูล

• Appeals: 
ขอรองลูกคา โดยอธิบายใหเหตุผลถึงความจําเปนเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุง
การใหบริการ จะชวยใหลูกคาเห็นความสําคัญ และตอบคําถามได

• Inclusion of  Return Envelope and Postage: 
เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาที่ใหขอมูล ควรแนบซองและสแตมปเพื่อ
สงแบบสอบถามกลับคืน  ตนทุนในกิจกรรมดังกลาวอาจต่ํากวาการสง
แบบสอบถามออกไปเพิ่มขึ้นก็เปนได
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How to increase response rate ?How to increase response rate ?How to increase response rate ?

• Souvenirs:
ลูกคาที่ใหขอมูลจะไดรับของที่ระลึก ซึ่งอาจอยูในรูปบัตรกํานัล การจับสลาก
รางวัล หรือของที่ระลึก เปนตน จะชวยกระตุนใหลูกคามีสวนรวมมากขึ้น

• Sponsorship:
หากการสํารวจไดรับการสนับสนุน 
หรือดําเนินการโดยหนวยที่เปนกลาง 
จะชวยใหมีความนาเชื่อถือมากขึ้น 
และไดรับการตอบสนองที่ดี
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การเก็บรวบรวมขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูล

(1)  Mailed 

(2)  Telephone

(3)  Online

(4)  Face-to-face personal interviews

วิธีการเก็บขอมูลที่นิยมโดยสวนใหญประกอบดวย 4 วิธี ดังนี้
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เปรยีบเทยีบวิธีการเกบ็ขอมูลแตละชนดิเปรยีบเทยีบวิธีการเกบ็ขอมูลแตละชนดิเปรยีบเทยีบวิธีการเกบ็ขอมูลแตละชนดิ

ไมมีปานกลางปานกลางไมมีความผิดพลาดและของพนักงาน
ต่ําสูงต่ําปานกลางโอกาสตอบคําถามปลายเปด

ปานกลางยาวสั้นยาวความยาวของแบบสอบถาม
งายซับซอนงายปานกลางความซับซอนของแบบสอบถาม

ปานกลางนานสั้นนานระยะเวลา
สูงสูงสูงปานกลางResponse Rate

ต่ําสูงปานกลางปานกลางคาใชจาย
On-lineInterviewTelephoneMail
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สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics)
เปนสถิติที่ใชสรุป บรรยายคุณสมบัติ
ของประชากรหรือตัวอยางตามขอมูล 
หรือลักษณะของตัวแปรที่เก็บรวบรวม
มา เชน คาเฉลี่ย, มัธยฐาน, ฐานนิยม, 
ความถี่, รอยละ, Cross tab, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน

สถิติวิเคราะห  
(Analytical Statistics)
เปนสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสู
การประมาณ  การอนุมาน หรือทํานาย
สภาวการณทั่วไป หรือวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปร และยัง
สามารถใชเพื่อพิสูจนสมมติฐานเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรไดอีกดวย 
เชน t-test, ANOVA, Correlation, 
Regression, Factor Analysis

เทคนิคการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลเทคนิคการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลเทคนิคการวิเคราะหขอมูลและประมวลผล
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T-testTT--testtest
เปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม วามีความแตกตาง

กันหรือไม  สามารถวิเคราะหไดทั้งกรณีที่ประชากรตางกลุมกันและประชากร
กลุมเดียวกัน เชน
• ตองการทราบวาพนักงานขายในแตละภูมิภาคมีความสามารถในการขาย
แตกตางกันหรือไม วิเคราะหไดโดยเก็บขอมูลปริมาณขายของทีมขาย
ในภูมิภาคตางๆ และนํามูลคาการขายของแตละทีมมาเปรียบเทียบกัน
สมมติฐานทางสถิติในการวิเคราะหคาเฉลี่ยของประชากร

H0 : µ1 = µ2
Ha : µ1 ≠ µ2
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ANOVAANOVAANOVA
• การวิเคราะหความแปรปรวนเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรซึ่ง

หมายถึงผลของตัวแปรตั้งแต 2 ตัวหรือมากกวาที่นอกเหนือไปจากผลรวมของ
ตัวแปรแตละตัวที่จัดเปนกลุมแลว

• เปนวิธีการทางสถิตทิี่เปดโอกาสใหผูวจิัยศกึษาวาการเปนสมาชิกของกลุมที่
ตางกัน เชน กลุมรายได กลุมการศึกษากลุมอาชีพ มีความแตกตางกันในเรื่อง
ของตัวแปรตามหรือไม

• สมมติฐานในการวิเคราะหความแปรปรวน
H0 : µ1 = µ2 = µ3 = … = µk
Ha : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตางกัน
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RegressionRegressionRegression
เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป โดยรูวา

ตัวแปรใดเปนตัวตนเหต ุซึ่งเรียกวาตัวแปรอิสระ (Independent) และตัว
แปรที่เปนผล เรียกวาตัวแปรตาม (Dependent) สามารถสรางแบบจําลอง
อยางงายโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Least Squares Method) ในการ
ประมาณหาคาสัมประสิทธิ์ a และ b ไดดังสมการ

Y = a + bX
• คา a บอกใหทราบวา ถาคา X มีคาเปน 0 แลว Y จะมีคาเปน a 
• คา b คืออัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ Y เมื่อ X เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย 

ถา b เปนลบ ดังนั้น X และ Y มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม 
ถา b เปนบวก X และ Y จะมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน
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RegressionRegressionRegression

),...,,,( 321 nXXXXfY =

โดยที่ 
Y = Overall Satisfaction or Customer Loyalty
X1= Item ที่ 1
X2= Item ที่ 2
. .
. .
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Factor AnalysisFactor AnalysisFactor Analysis
เปนเทคนิคที่ใชในการจัดหมวดหมูเมื่อตัวแปรมีจํานวนมาก โดยผูวิจัย

ไมทราบวาตัวแปรเหลานี้จะจัดเปนหมวดหมูไดอยางไร และในแตละ
หมวดหมูนั้นตัวแปรใดมีความสําคัญมากนอยเพียงใดเมื่อเทียบกับตัวแปร
อื่นๆ ในหมวดเดียวกัน 

การวิเคราะหปจจัย เปนการวิเคราะหหาปจจัยรวมของตัวแปรตางๆ ตัว
แปรที่มีความรวมกัน (Communality) มาก ก็ควรรวมเปนปจจัยเดียวกัน ความ
มากนอยของความมีสวนรวมกันในปจจัยใดปจจัยหนึ่งของตัวแปรแตละตัวที่
รวมกันเปนปจจัยคือ สิ่งที่กําหนดน้ําหนักของตัวแปร (Factor Loading) แต
ละตัวที่มีตอปจจัย การวิเคราะหวิธีนี้จึงสะดวกกวาการศึกษาตัวแปรหลายตัว
พรอมกัน
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Regression AnalysisRegression AnalysisRegression Analysis Factor AnalysisFactor AnalysisFactor Analysis

),...,,,( 30321 XXXXfY =

),,,( 4321 FFFFfY =
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Fi = Factor or Dimension ท่ี i

Xi= Item ที ่i
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Gap AnalysisGap AnalysisGap Analysis
คือการประเมินความพึงพอใจเทียบกับความสําคัญในสายตาของลูกคา
ซ่ึงจากการวเิคราะหชองวาง ทําใหเราทราบวา

• อะไรคือจุดออนของธุรกิจ
• ลาํดับความสําคัญของงานที่ตองปรบัปรุง
• เพื่อจัดสรรทรัพยากรในการปรับปรุง 
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Gap AnalysisGap AnalysisGap Analysis
ระด

ับค
วาม

พึง
พอ
ใจ

ระดับความสําคัญ

ความสําคัญนอย
ความพึงพอใจต่ํา

(มองหาบริการอื่นทดแทน)

ความสําคัญนอย
ความพึงพอใจสูง
(ควรลดขนาดลง)

ความสําคัญมาก
ความพึงพอใจต่ํา

(ตองปรับปรุงในลําดับตน)

ความสําคัญมาก
ความพึงพอใจสูง

(รักษาไว)
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หลักการพิจารณาตัดสินใจเลือกประเด็นปรับปรุงหลักการพิจารณาตัดสินใจเลือกประเด็นปรับปรุงหลักการพิจารณาตัดสินใจเลือกประเด็นปรับปรุง

1. ขนาดของ Gap

2. ระดับความสําคัญในสายตาของลูกคา: สําคัญพอๆ กับ
ขนาดของ Gap เพราะการปด Gap เพียงเล็กนอยของ
ปจจัยที่มีความสําคัญสูงๆ ก็อาจมีอิทธิพลมากกวาการ
ปด Gap ที่มากๆ ของปจจัยที่มีความสําคัญต่ําๆ

3. นโยบายเรงดวน / กฏหมาย
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Customer Satisfaction ModelCustomer Satisfaction Model
(Example of Financial Planning Business)(Example of Financial Planning Business)

Quality Components PerformanceSatisfaction

Understanding our account’s needs
Frequency of contact

Etc. 

Providing complete solutions
Returns relative to the market

Etc. 

Fairness
Compared to the competition

Etc.

Mutual fund options
Life insurance products

Etc.

Financial Impact
(e.g.) Revenue

Financial Impact
(e.g.) Revenue

Account
Representative

Account
Representative

Variety of
Products

Variety of
Products

Quality of
Products

Quality of
Products

Fee StructureFee Structure

Customer
Service

Customer
Service

AdministrationAdministration

Administrator
Satisfaction

Administrator
Satisfaction

Brand
Image
Brand
Image

Overall satisfaction
Compared to expectations
Compared to ideal

Integrity
Understands needs of the market

Intended
Loyalty

Intended
Loyalty

Current 
“Share of 

Sales”

Current 
“Share of 

Sales”

Purchase
Additional
Products

Purchase
Additional
Products

Quality Attributes

70

74

80

67

62

76

62

77
73

82

55

$$$

Score

0.9

0.3

1.2

0.8

0.5

0.3

1.2
2.4

3.0

0.9

Impact
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Customer Satisfaction ModelCustomer Satisfaction Model
(Example of Telecom Networking Business)(Example of Telecom Networking Business)
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Customer Satisfaction ModelCustomer Satisfaction Model
(Example of Hotel Business)(Example of Hotel Business)
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การวิเคราะหเปรียบเทียบกับคูแขงการวิเคราะหเปรียบเทียบกับคูแขงการวิเคราะหเปรียบเทียบกับคูแขง
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Critical Success Factor : Best PracticeCritical Success Factor : Best Practice
• สํารวจ ติดตามวัดความพงึพอใจลูกคา ผูรับบริการเปนประจํา
สม่ําเสมอ
• ติดตามทั้งระยะยาว (แบบสอบถาม, วิจัยตลาด) ระยะสั้น (After-
service survey, ระบบการจัดการขอรองเรยีน)
• ผลการสํารวจทกุครั้งตองนาํไปใชในการปรบัปรุงงาน วางกลยุทธ
• Feedback ผลการสํารวจใหกับผูปฏบิัติงานทุกระดบั โดยเฉพาะ 
Frontline มิใชนําเสนอเพียงผูบริหาร  เชน จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผล และชวยกันระดมสมองเพื่อหาแนวทาง
ตอบสนอง
• ควรใหขอมูลดิบเพื่อใหแตละกลุมงานไปทําการวิเคราะหเชิงลึก
เพื่อปรับปรุงงานของตนเอง
• ทดสอบความพึงพอใจ โดยใหพนักงานทําแบบสํารวจเดียวกัน 
แลวเทียบผลเพื่อดูชองวาง (Gap) 
• ตดัสินใจแกไขเรื่องทีค่วรปรบัปรุงกอนหลังใหถูกตอง โดยใช
เครื่องมือ/หลักการที่เหมาะสม
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