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เรื่อง : ระเบียบปฏิบัติการจัดการ   
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ชื่อกลุ่มงาน : คณะกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
 

เอกสารนี้เป็นสมบัติของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ ห้ามนำออกไปภายนอก แก้ไข หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต 
0841-000-000_00-000 เร่ือง ………… 

 1. วัตถุประสงค์ :  

1.1 เพ่ือหาวิธีการปรับปรุงด้านการให้บริการที่สถาบันฯ และการให้บริการสนทนาทางโทรศัพท์ 

   1.2 เพ่ือหาวิธีการป้องกันความขัดแย้งภายในองค์กร 

 2. ขอบเขต :  

  ระเบียบปฏิบัตินี้ ใช้สำหรับเป็นกระบวนการการปรับปรุง แก้ไขการให้บริการผู้เข้ารับบริการทั้ง 2 ช่องทาง 

และวิธีการป้องกันข้อขัดแย้งภายในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 

 3. ความรับผิดชอบ :  

  3.1 มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการให้บริการที่สถาบันฯ และการให้บริการสนทนาทางโทรศัพท์ โดยสร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปราศจากข้อร้องเรียน 

  3.2 ผู้ให้บริการรู้สึกผ่อนคลายหลังเข้าร่วมกิจกรรมและต้องการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  3.3 พัฒนาระบบการรับฟังความต้องการ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  3.4 วิเคราะห์และประเมินผลความต้องการ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้    

ส่วนเสีย 

  3.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. คำนิยามศัพท ์:  

ข้อขัดแย้ง หมายถึง ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดในเชิงสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดผลดีต่อตัวเอง องค์กร และ

สังคมท้ังในแง่ของทัศนคติ และพฤติกรรมในบางคราวเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้ว ก็สามารถท่ีจะหาทางออกในเชิงสมานฉันท์ 

ข้อร้องเรียน หมายถึง คำร้องเรียนจากผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ รวมทั้ง บุคลากรภายในที่ไม่ได้รับการ

ตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวัง ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจและต้องการแจ้งขอให้มีการตรวจสอบ แก้ไข หรือ

ปรับเปลี่ยนการดำเนินการ 

ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป บุคลากร องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มาติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ครอบคลุมการร้องเรียน/การเสนอแนะให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การ

สอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
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ความรุนแรงระดับ 1 หมายถึง ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ จึงทำให้เกิดข้อร้องเรียนทั่วๆไป 

ความรุนแรงระดับ 2 หมายถึง ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ จึงทำให้เกิดข้อร้องเรียน และน่าจะส่งผลให้

หน่วยงานต้องมีการเจรจาต่อรองและทำความเข้าใจ 

ความรุนแรงระดับ 3 หมายถึง ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ จึงทำให้เกิดข้อร้องเรียน และน่าจะส่งผลให้

มีการเจรจาเพื่อปกป้องชื่อเสียงของหน่วยงานหรือกรม 

ความรุนแรงระดับ 4 หมายถึง ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ จึงทำให้เกิดการฟ้องร้องทางคดีความ 

ความรุนแรงระดับ 5 หมายถึง ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ และทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิต และความ

มั่นคงในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 

  5. เอกสารอ้างอิง :  

  5.1 บทความวิจัย “ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนวทางแก้ไข (Conflict in Society : Theory and 

Solution) ,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561” 

5.2 แนวทางปฏิบัติการบริหารจดัการข้อร้องเรียน : คณะแพทยศาสตร์ศฺริราชพยาบาล ,มหาวิทยาลัยมหิดล 

5.3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management Standard Operation 

Procedure) : สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต กันยายน 2563 
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แนวทางปฏิบัติการดูแลข้อขัดแย้งภายในองค์กร 

พบความเสี่ยง/ข้อขัดแย้ง 

ข้อขัดแย้งระหว่างบุคลากร ข้อขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการ 

ขั้นตอนแก้ไขความเสี่ยง/ข้อขัดแย้ง 

1. หาสาเหตุของความขัดแย้ง เพ่ือระบุเส้นทางความขัดแย้งว่าเร่ิมมาจากไหน  

2. หาพ้ืนที่ส่วนตัวหรือปลอดภัยในการเจรจา จะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาต้องสร้างสภาพแวดลอ้มให้รู้สึกผ่อนคลาย เพ่ือสื่อสาร                

อย่างตรงไปตรงมา 

3. ตั้งใจฟังและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูด ได้แสดงความคิดเห็นในมุมของตัวเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลปัญหาท่ีรอบด้านมากที่สุด  

4. ประเมินสถานการณ์ หลังจากฟังข้อกังวลใจ ควรประเมินและตรวจสอบความเป็นไปโดยไม่ใช้อคติ  

5. กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน (แนวคิดการบริหารความขัดแย้ง 5 รูปแบบ) เช่น การปรองดอง การหลีกเกลี่ยง การประนีประนอม         

การแข่งขนั และการให้ความร่วมมือ 

6. ประเมินและวางแผนป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต  

แจ้ง HR > รองผู้อำนวยการ + ทีมไกล่เกลี่ย แจ้ง ทีมไกล่เกลี่ย 

  6. รายละเอียด :  
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บันทึกการแก้ไขนับตั้งแต่เริ่มใช้ 

ฉบับท่ี แก้ไขครั้งท่ี ประกาศใช้ รายละเอียด 
01 01 11 มกราคม 2565 จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน

ผู้รับบริการ และแนวทางปฏิบัติการดูแลข้อขัดแย้งภายใน
องค์กร 

 

         7. รายละเอียดผู้จัดทำ ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

 ผู้จัดทำ      คณะกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 

 ผู้ทบทวน   ประธานคณะกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  นางสาวศุทรา  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ 

 ผู้อนุมัต ิ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน  นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่มวิริยะพงษ์ 
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