
    แนวปฏบิัติท่ีด ีเรื่อง การรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
         สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
                                                                 กรรณิการ์  ภูผาธรรม   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
                                                        คณะกรรมการดําเนินงานลูกค้าสัมพันธ์ ปรับปรุง 18 สงิหาคม 2565 
 
ความเป็นมา  
  สํานักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานบริการสารสนเทศแก่นักเรียน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตลอดจนผู้ใช้บริการท่ัวไป มีภารกิจหลักในการให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน บริการ
วิชาการ และการวิจัยของมหาวิทยาลัย มุ่งให้ผู้ใช้บริการได้รับทรัพยากรสารสนเทศท่ีรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ  
ในการน้ี ไม่ว่าจะสถาบันหรือหน่วยงานใด ๆ ผู้ใช้บริการ อาจจะมีข้อคําถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกิดขึ้นได้ 
อยู่เสมอ ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการให้บริการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการจึงกาํหนดให้มีการ
ดําเนินงานจัดการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ือให้เป็นการสร้างความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติงานท่ีดี เป็นไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังสํานักวิทยบริการ คณะกรรมการดําเนินงานลูกค้าสัมพันธ์ ตามคําสั่ง
สํานักวิทยบริการท่ี 31/2565 จึงได้กําหนดวิธีการและแผนการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีช่องทางการรับรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 สํานักวิทยบริการได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การรับเรื่อง 
ข้อร้องเรียน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมจัดทําแนวปฏิบัติการรับเร่ืองข้อร้องเรียน  
ต่อมาเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ได้ปรับปรุงข้อมูลเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันย่ิงขึ้น  
และในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักวิทยบริการ โดยสํานักงานเลขานุการ ได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวช้ีวัด 26) ระดับความสําเร็จของการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of the 
Customer: VoC) ได้มีคําสั่งสํานักวิทยบริการที่ 31/2565 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
สํานักวิทยบริการ เพ่ือดําเนินการพัฒนาระบบและการดําเนินงานลูกค้าสัมพันธ์ จึงทําการปรับปรุงแนวปฏิบัติท่ีดี 
ให้ทันสมัยย่ิงขึน้ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประสานงานสาํนักวิทย
บริการ ครั้งท่ี 6/2565 วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
 

วัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน 
  1. เพ่ือรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2. เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญข้อมูลเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 3. เพ่ือดําเนินการปรับปรุง แก้ไข การดําเนินงานและตอบสนองเสียงของลูกค้า 
 
 



วิธีการและแผนการรับฟังเสียง 
 ขอสรุปแนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง การรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ดังน้ี 
  1. คําจํากัดความ 

1.1 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ใช้บริการของสํานกัวิทยบริการ ซ่ึงประกอบด้วย  
6 ประเภท ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน 
นักเรียนโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และบุคคลภายนอก 

1.2 ข้อมูลเสียงของลูกค้า หมายถึง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คําช่ืนชม ข้อคําถาม หรืออ่ืน ๆ  
จากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมาจากท้ัง 11 ช่องทาง 
    1.2.1 ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อมูลหรือประเด็นท่ีลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความเดือน
ร้อน ไม่พึงพอใจ มีผลกระทบต่อชีวิต สิทธิ เสรีภาพ และจิตใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังทีก่ระทบต่อลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมาก หรือต่อการให้บริการของสํานักวิทยบริการ จําแนกเป็น เสียงของลูกค้าทั่วไป 
เสียงของลูกค้าท่ีไม่สามารถตัดสินใจเองได้ และเสียงของลกูค้าที่ต้องขอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย 
    1.2.2 ข้อเสนอแนะ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบรกิาร 
    1.2.3 คําช่ืนชม หมายถึง คําหรือข้อความที่แสดงถงึการสรรเสริญ, ยกย่อง, นิยมชมชอบ, 
ศรัทธา, ชมชอบ ท่ีมีต่อบุคคล หรือสํานักวิทยบริการ 

1.3 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการ ตามคําสั่งสํานักวิทยบริการ 
ที่ 31/2565 เรื่องแต่งต้ัง คณกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สํานักวิทยบริการ (เอกสารแนบท้าย) 
   1.4 ช่องทาง หมายถึง เครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูลเสียงของลูกค้า ประกอบด้วย 11 ช่องทาง คือ 
แบบสอบถาม/แบบสอบถามออนไลน์ ประชุม/เสวนา/ปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ กล่องรับฟังความคิดเห็น E-mail 
Facebook Line/Line@ โทรศัพท์ Web board ถาม-ตอบบรรณารักษ์, เคาน์เตอร์บริการ เคาน์เตอร์บริการ  
สายตรงผู้อํานวยการ และ บุคคล   
  2. ผู้รับผิดชอบ สํานักวิทยบริการได้กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับฟังเสียงของลูกคา้ ตามระบบ 
รับฟังเสียงของลูกค้าฯ ในแต่ละช่องทาง ดังน้ี 
   2.1 แบบสอบถาม/แบบสอบถามออนไลน์ ผู้รับผิดชอบ: น.ส.น้ําลิน เทยีมแก้ว, น.ส.อรทัย  
โคตรธาดา, น.ส.รุจิรา เหลืองอุบล 
   2.2 ประชุม/เสวนา/ปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ ผู้รับผิดชอบ: นางรุ่งเรือง สงเคราะห์, น.ส.อรทัย  
โคตรธาดา, คณะกรรมการทีแ่ต่งต้ัง 
    2.3 กล่องรับฟังความคิดเห็น   ผู้รับผิดชอบ: นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม 
    2.4 E-mail      ผู้รับผิดชอบ:  น.ส.นํ้าลิน เทยีมแก้ว, นางรุ่งเรือง สงเคราะห์ 
     2.5 Facebook      ผู้รับผิดชอบ: นางรุ่งเรือง สงเคราะห,์ น.ส.รุจิรา เหลืองอุบล, นาง
กรรณิการ์ ภูผาธรรม,  นายนพณรรญ์ พับไธสง และหัวหนา้กลุ่ม/งาน ทุกกลุ่ม/งาน 



    2.6 Line/Line@     ผู้รับผิดชอบ:  นายนพณรรญ์ พับไธสง, น.ส.อรทัย โคตรธาดา, 
นางรุ่งเรือง สงเคราะห์, นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม 
    2.7 โทรศัพท์      ผู้รับผิดชอบ: น.ส.ชัญญาภคั ทันภา และสํานักงานเลขานุการ 
       2.8 Web board ถาม-ตอบบรรณารักษ์ ผู้รบัผิดชอบ:  น.ส.รุจิรา เหลืองอุบล 
   2.9 เคาน์เตอร์บริการ   ผู้รับผิดชอบ: ผู้ปฏิบัติงานท่ีเคาน์เตอร์ทุกเคาน์เตอร์ 
    2.10 สายตรงผู้อํานวยการ   ผู้รับผิดชอบ: ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ, ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
    2.11 บุคคล      ผู้รับผิดชอบ: บุคลากรสํานักวิทยบริการทุกคน    
  3. การตอบสนองเสียงของลูกค้า 
    3.1 เม่ือผู้รับผิดชอบในช่องทางน้ัน ๆ ได้รับเรื่อง ให้รีบแจ้งการรับเรื่องกลับเบื้องต้นไปยังลูกค้า 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทันที เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าสํานักวิทยบริการได้รับทราบเรื่องแล้ว และจะเร่งดําเนินการต่อไป  

พร้อมแจ้งงานลูกค้าสัมพันธ์ สํานักวิทยบริการได้รับทราบและดําเนินการขั้นตอนต่อไป 

    3.2 งานลูกค้าสัมพันธ์ ดําเนินการวิเคราะห์และลําดับความสําคัญของข้อมูลเสียงของลกูค้า ดังนี้ 

     3.2.1 แยกประเด็นพร้อมลําดับความสําคัญ ได้แก ่ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ

สารสนเทศ ด้านบุคลากรผู้ใหบ้ริการ ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ และด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

    3.2.2 การตอบข้อร้องเรียน งานลูกค้าสัมพันธ์ ประสานงานส่งข้อมูลเสียงของลูกค้า ให้

ผู้รับผิดชอบงานด้านนั้น ๆ รับทราบภายในวันท่ีรับเรื่อง เพ่ือพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตอบสนองเสียง 

ของลูกค้า  

    3.2.3 ผู้รับผิดชอบงานด้านน้ัน ๆ จําแนกและดําเนินการต่อเสียงของลกูค้า ได้ดังน้ี 

       1) เสียงของลูกค้าท่ัวไป ให้พิจารณาหาคาํตอบหรือแก้ปัญหาให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียได้ทันที พร้อมแจ้งให้งานลูกค้าสัมพันธ์นําไปแจ้งผลให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

               2) เสียงของลูกค้าท่ีไม่สามารถตัดสินใจเองได้ ให้รีบนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  

เพ่ือพิจารณาร่วมกันโดยเร็วท่ีสุด (ไม่เกิน 2 วันทําการ) จากน้ันนําเสนอผู้บริหารสํานักวิทยบริการ เพ่ือรับทราบและ

พิจารณาดําเนินการต่อไป 

               3) เสียงของลูกค้าท่ีต้องขอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ให้นําเสนอต่อผู้บริหาร 

สํานักวิทยบริการ เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือช่วยพิจารณาต่อไป โดยเร็วท่ีสุด (ไม่เกิน 2 วันทําการ) 

    3.3 ผู้รับผิดชอบงานด้านน้ัน ๆ และติดตามผลการดําเนินการ ข้อ 3.2.3  2) และ 3) และนํามา

ปรับปรุงแก้ไขตอบสนองเสียงของลูกค้า และแจ้งผลให้งานลูกค้าสัมพันธ์ได้รับทราบ 

   3.4 งานลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งผลดําเนินการให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบทันที  

และติดตามสอบถามหลังการแก้ไขปัญหาตอบสนองเสียงของลูกค้า ภายใน 5 วันทําการ 

        3.5 จัดเก็บและเผยแพร่เสียงของลูกค้า และคําตอบ ผ่านช่องทางการสือ่สารหน่วยงาน 



  4. ข้อควรปฏบิัติ 
    4.1 บุคลากรทุกคนต้องศึกษาและติดตามข้อมูลหรือกิจกรรมของสํานักวิทยบริการให้ทันสมัย  

ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้สามารถตอบสนองเสียงของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 

    4.2 จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลเสียงของลูกค้าท่ีพบบ่อย ไว้บนเว็บไซต์สํานักวิทยบริการ หรือ

ช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามาศึกษาเบื้องต้นเม่ือเกิดปัญหาการใช้บริการ 

    4.3 ขอให้ทุกกลุ่ม/งาน แจ้งขอ้มูลกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม/งาน เช่น งาน หรือกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ หรือมีโครงการจะดําเนินการเร็ว ๆ น้ี ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มสํานักวิทยบริการ เพ่ือให้บุคลากร 

ได้รับทราบความเคลื่อนไหวร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ิมต้น

ข้อมูลฟังเสียงของลูกค้า

จาก 11 ช่องทาง

แจ้งการรับเร่ืองกลับเบื้องต้น

แบบสอบถาม/แบบสอบถามออนไลน์ ประชุม/
เสวนา/ปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ
กล่องรับฟังความคิดเห็น/เอกสาร E-mail
Facebook สํานักฯ LINE/LINE@ โทรศัพท์
Web board ถาม-ตอบบรรณารักษ์
เคาน์เตอร์บริการ สายตรงผู้อํานวยการ
และบุคคล

ทันที ผู้รับผิดชอบช่องทาง

ด้านทรัพยากรสารสเนทศ
ด้านการบริการสารสนเทศ
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์
ด้านการประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร

เสียงทั่วไป เสียงท่ีตัดสินใจไม่ได้ เสียงท่ีต้องขอความช่วยเหลือ

วิเคราะห์และ
ลําดับความสําคัญ

ประชุมเพ่ือพิจารณา

จําแนกเสียง/ดําเนินการ

ติดตามผลการปรบัปรงุ/แจง้ผลต่อลูกคา้ฯ

เสนอผู้บริหารพิจารณา/
รับทราบ

มหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการ

ผู้บริหาร
สํานักวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบงานด้านนั้น

ปรับปรุง/แก้ไข/แจ้งงานลูกค้าสัมพันธ์

จัดเกบ็/เผยแพร่

สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบงานด้านนั้น

วันท่ีรับเรื่อง

งานลูกค้าสัมพันธ์

งานลูกค้าสัมพันธ์

2 วัน

ทันที

ติดตามผลหลังแจง้ผล5 วันหลังแจ้ง

ผู้รับผิดชอบงานด้านนั้น

ผังงานการตอบสนองเสียงของลูกค้า



         

วันเดือนปี / Date/Month/Year ……............................................................ เวลา/ Time…………………………………………………. 
. 

ประเด็น/Type        ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (Request for Resources) 
       ด้านการบริการสารสนเทศ (Request for Information Service) 
                      ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (Request for Library Staff) 
                 ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ (Request for environment and materials) 
         ด้านการประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร (Request of Public relations and corporate communication) 
                  อื่น ๆ / Other …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
รายละเอียด (Description)……………………………………………………………………………………………………......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 
ข้อเสนอแนะ (Suggestions)……………………………………………………………………………………………………........................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 
 
----------------------------------------- 
ข้อมูลสําหรับการแจ้งผลกลับ (User information for notification of results) 
ช่ือ-นามสกุล (Name)………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
                  อาจารย์          บุคลากร          นิสิต          นักเรียน        บุคคลภายนอก (ระบุ).........................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number) …………………………………อีเมล์ (Email) ……………………………………………………………………………… 
                 มคีวามประสงค์ให้ปกปิดช่ือ (Stay Anonymous) 
 
หมายเหตุ  หากท่านไม่แจ้งข้อมูลสําหรับการแจ้งผลกลับ สํานักวิทยบริการขอสงวนสิทธ์ิรับฟังเสียงของลูกค้าเท่าน้ัน 

 

 

ข้อเสนอแนะของท่านเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการสํานักวิทยบริการเป็นอย่างมาก  

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                              แบบฟอร์มรับฟังเสียงของลูกค้า
                           ( Voice of the Customer Form )




