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QA NEWS ฉบับนี้นําเสนอแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดานการจัดการขอรองเรียนเพื่อสรางความผูกพันกับลูกคา ของสายงานระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ (GTM) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนองคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ในป พ.ศ.2553
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award)
หมวดที่ 3 กลาวถึง การมุง เนนลูกคาและตลาด เพราะหนึง่ ในปจจัย
ทีเ่ ปนตัวบงชีค้ วามสําเร็จของธุรกิจก็คอื ความสามารถในการทําให
ผู ใ ช บ ริ ก ารหรื อ ลู ก ค า มี ค วามพึ ง พอใจจากการใช สิ น ค า หรื อ
บริการที่ผลิตหรือสงมอบ การจัดการขอรองเรียน (Complaint
Management) จึงมีความสําคัญอยางยิง่ ทีอ่ งคกรไมอาจละเลยได
และตองพยายามรับฟงใหมากเทาทีจ่ ะทําได เพราะมีลกู คาบางราย
ที่ไมพอใจแตไมรองเรียนหรือแจงใหองคกรทราบ
สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (GTM) ปตท. ตระหนักดีวา
ขอรองเรียนจากลูกคาสามารถเกิดขึ้นไดตลอดระยะเวลาการให
บริการ องคกรตองสื่อสาร รับฟง แกไขปญหา และใหการดูแล
อยางดีที่สุดตลอดชวงชีวิตการเปนลูกคา จากผลการศึกษาวิจัย
แนวปฏิบัติของ GTM พบวา วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในดานที่เกี่ยวกับ
การมุงเนนลูกคาและตลาดก็คือ การจัดการขอรองเรียนอยางยั่งยืน
เพื่อสรางความผูกพันกับลูกคา ซึ่งทําให GTM ไมเพียงแตรักษา
ลูกคาเดิมไดอยางยาวนาน แตยังสามารถขยายกลุมลูกคาไปได
อยางตอเนื่องอีกดวย โดยบุคลากรทุกระดับของ GTM ไดรับการ
เนนย้ําอยูเสมอวา “ตองมุงเนนลูกคา เพราะลูกคาคือ บุคคลที่มี
ความสําคัญ ที่นํามาซึ่งรายไดและความอยูรอดขององคกร”
ลูกคาของ GTM แบงออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก กลุมลูกคา
รายใหญ คือ โรงผลิตไฟฟาตางๆ และกลุมลูกคาอุตสาหกรรม คือ
โรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ ชกา ซธรรมชาติในการผลิต กอนป พ.ศ.2552
หนาที่รับผิดชอบในงานดานลูกคาของ GTM อยูกับ 3 สายงาน
ไดแก
1. ฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ (ตสก.) ดูแลลูกคารายใหญ
2. ฝายตลาดทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (ตจก.) ดูแลลูกคา
อุตสาหกรรม
3. สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ รับผิดชอบลูกคาทั้ง
2 กลุม เรื่องระบบ อุปกรณ และการสงกาซ

แมทงั้ 3 สายงานมีความเกีย่ วของกับลูกคา แตการดูแลลูกคา
โดยเฉพาะการจัดการขอรองเรียนกลับมีลักษณะแยกกันตางคน
ตางทํา เนื่องจากอยูกันคนละสถานที่ ปญหาคือ ถึงแมจะใชระเบียบวิธี
เดียวกันแตไมไดบรู ณาการกัน บางครัง้ ขอมูลเรือ่ งเดียวกัน แตการปฏิบตั ิ
ไมเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน ทําใหทศิ ทางการจัดการไมชดั เจน ผลลัพธ
จึงสะทอนออกมาทีผ่ ลการประเมินความพึงพอใจและผลประเมิน
ความผูกพันของลูกคา
ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 GTM นําผูเกี่ยวของทั้งหมดมาทํา
Workshop เพื่อรวมกันวิเคราะหวาอะไรคือจุดออน หรือโอกาส
ในการปรับปรุงของระบบการจัดการขอรองเรียนเดิมที่ทําอยู
การปรับปรุงงานดวย GTM Infinite Loop ถูกนําเขามาใชวเิ คราะห
และแกไขปญหาผาน 2 วงจรทีเ่ ปนรูปเลขแปด แสดงการปรับปรุง
ที่ไมมีที่สิ้นสุด คือ วงจรการรักษาคุณภาพ (Sustain Management)
และวงจรการปรับปรุงคุณภาพ (Kaizen and Innovation
Management) เริ่มจากการประมวลผลกระบวนการทํางานที่เปนอยู
ใชเครื่องมือ (Analysisi Tool) วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเพื่อ
หาชองทางการปรับปรุง แลวก็พบปญหาสําคัญ คือ ผูรับผิดชอบ
ทั้ง 3 สายงานตางตอบสนองลูกคาตามความคิดและการตัดสินใจ
จากขอมูลเทาที่ตนเองมีอยู ซึ่งอาจไมสอดคลองกันและทําให
การปฎิบัติไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหการจัดการขอรองเรียนมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
GTM จึงมีกระบวนการในการจัดการขอรองเรียนอยางเปนระบบ
เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ป ญ หาจากการร อ งเรีี ย นจะไม ก ลั บ มาสร า ง
ความไมพงึ พอใจหรือลดความพึงพอใจใหแกลกู คาไดอกี วิธปี ฏิบตั ิ
ในกระบวนการดังกลาว มีดังนี้ 1) กําหนดแนวทางแกไขปญหา
อยางบูรณาการ 2) สื่อสารใหลูกคามีความมั่นใจในการแกไขปญหา
3) มอบหมายความรับผิดชอบและติดตามผล และ 4) วิเคราะห
และกําหนดมาตรการปองกันเชิงรุก
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1. กําหนดแนวทางแกไขปญหาอยางบูรณาการ
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการแกไขปญหาจากขอรองเรียน
และปรับปรุงการดําเนินการในการแกไขปญหาของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ GTM ไดกําหนดเปนแนวทาง 2 ประการ คือ
1. ตองเชื่อมโยงระหวาง 3 สายงานหลักใหรวมกันดูแลลูกคา
โดยกํ า หนดหน ว ยงานทํ า หน า ที่ เ ป น ศู น ย ก ลางข อ มู ล และ
การดูแลลูกคาโดยตรง - จัดการลูกคาอยางบูรณาการ
2. ตองปรับหลักเกณฑใหม กําหนดวาการจัดการขอรองเรียน
ในแตละกรณี กําหนดเวลาแกไข - รับรูและตอบสนองอยางทัน
ทวงที
ในป พ.ศ.2550 มีการแตงตัง้ คณะทํางานขามสายงานมีชอื่ วา
คณะกรรมการดานลูกคา (Customer First Transmission Pipeline
: CFTM) เพือ่ ใหเกิดความเปนเอกภาพในการดูแลลูกคา ประกอบดวย
ผูจัดการฝายระบบทอสงกาซธรรมชาติตะวันตกเปนประธาน
ถัดลงมาประกอบดวย 3 สายงานหลักที่มีหนาที่ดูแลลูกคา คือ
ฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ ฝายตลาดทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
และสวนปฏิบัติการระบบทอที่ดูแลลูกคาตามพื้นที่ทั้ง 7 เขต รวมกับ
สวนบริการอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก สวนควบคุมคุณภาพกาซและ
ปริมาณกาซ สวนควบคุมการสงกาซ และสวนวิศวกรรมระบบวัด
และควบคุม
CFTM เปนศูนยกลางที่ชวยประสาน 3 สายงานใหเขามาทํางาน
รวมกันผานกลไกการสื่อสาร 3 ทาง คือ
1. การจัดประชุม CFTM ทุก 2 เดือน เพื่อติดตามแกไขปญหา
พัฒนาระบบงานการมุงเนนลูกคา และจัดระบบงานใหม
2. การสื่อสารดวย E-mail เพื่อขจัดอุปสรรคดานระยะทาง
ระหวางสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ ชลบุรี กับสํานักงาน
ใหญ กรุงเทพฯ ที่ตั้งของ ตจก. และ ตสก.
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3. การติดตอทางโทรศัพทภายในและโทรศัพทมือถือ ซึ่งจะ
สามารถติดตอกันไดตลอด 24 ชั่วโมง
โดยบทบาทความรับผิดชอบของ CFTM กําหนดไว 4 เรื่อง
ใหญๆ คือ
1. การกําหนดทบทวนระบบการมุงเนนลูกคาและตลาด
โดยการจัดประชุม CFTM เพื่อติดตามแกไขปญหา และพัฒนา
ระบบงานการมุงเนนลูกคา และจัดระบบงานใหม
2. การวิเคราะหเสียงของลูกคา และการจัดการดาน CRM
โดย CFTM ออกแบบและพัฒนาการวิเคราะหเสียงของลูกคา และ
โปรแกรมการจัดการเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคามาอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2549 โดยยึดวงจรชีวิตของการเปนลูกคา
กําหนดเปนตัวชีว้ ดั มอบหมายใหสว นงานทีร่ บั ผิดชอบนําไปวางแผน
ปฏิบัติการทุกป และติดตามผลทั้งรายสัปดาห และรายเดือน
3. บริหารจัดการดานขอรองเรียนลูกคา โดยรับและวิเคราะห
เรื่องรองเรียน ขอเสนอแนะ และปญหาที่สําคัญของลูกคา เพื่อ
แกไขและหาทางปองกันขอผิดพลาดอยางทันทวงที รวมทั้งคัดเลือก
การจัดการขอรองเรียนที่โดดเดนไปนําเสนอเพื่อขยายองคความรู
ปองกันการเกิดซ้าํ ในทีป่ ระชุม KM Day ในระยะยาว วางแผนการพัฒนา
และปรับปรุงผลิตภัณฑ ยกระดับการใหบริการ และขยายผลทั่วทั้ง
องคกร
4. ติดตามตัวชี้วัดดานคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ โดย
CFTM ทํา Management Review ติดตามผลสํารวจความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจ รวมทั้งตัวชี้วัดอื่นๆ ดานลูกคาทุกไตรมาส นํามา
วิเคราะหรวมกับขอมูลแผนธุรกิจกาซ และขอมูลสารสนเทศปอนกลับ
จากลูกคา เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนงาน
และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสายงานระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ (GTM Solution : GTMSoln)
(ตอฉบับหนา)
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ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ไดมกี ารประกาศกําหนดวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ เพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 นั้น เพื่อใหมีความทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชา
ก.พ.อ. ไดปรับปรุงรายชื่อฐานขอมูลสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการใหม โดยไดออกประกาศหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 ใหมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป โดยใหยกเลิกประกาศ
ก.พ.อ. เรือ่ งหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.
ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562 ผลงานทางวิชาการสําหรับการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการจะตองเผยแพร
ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้
1. ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไดแก ERIC, MathSciNet,
Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE,
SSCI และ AHCI เทานั้น) JSTOR และ Project Muse
2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูใน
กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
ทั้งนี้ การเผยแพรผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการซึ่งไดเผยแพรกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ใหใชตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และเอกสารแนบทาย
ประกาศ โดยใหใชกับการเผยแพรผลงานทางวิชาการที่มีหนังสือรับรอง
จากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการวาใหเผยแพรไดแลวดวย



