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หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 ในหมวดการให้ความสำคัญกับผู ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการตรวจประเมินว่าฐานทัพเรือสัตหีบ 
ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความสำเร็จของฐานทัพเรือสัตหีบในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร 
รวมทั้งวิธีการในการค้นหาของสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสร้างความสัมพันธ์ และการใช้
สารสนเทศผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุง และค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม  

(๑) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน 
 ฐานทัพเรือสัตหีบใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์และสังเกตผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้ช่องทางในการกำหนดสารสนเทศเพ่ือให้ได้ข้อมูล ที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ ดังนี้ 

กระบวนการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้รับบริการ ช่องทาง/วิธีการรับฟัง ฐานข้อมูลผู้รับบริการ วิธีดำเนินการ 
แยกตามกระบวนการหลัก
จำนวน ๔ กระบวนการ 
 

- การติดต่อด้วยตนเอง 
- การประชุม/นโยบาย/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ 
- การพบปะของผู้บังคับบัญชา 
- สายด่วนร้องทุกข์ 
- โทรศัพท์ โทรสาร 
- แบบสอบถาม 
- สื่อสาธารณะ 
- Social Media ต่างๆ 

- ข้อมูลพื้นฐาน 
- ความคาดหวัง 
- ความพึงพอใจ 
- ความไม่พึงพอใจ 
- ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
- ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

- รวบรวม/วิเคราะห์/ทบทวน/ดำเนินการ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ 
- ติดตาม/สรุปเสนอผู้บังคับบัญชา 
- วางแผน/ปรับปรุง/สร้างนวัตกรรม 
- สำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 

 ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยแผนกกรรมวิธีข้อมูลของฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยในการดำเนินการป้อนข้อมูล
ข่าวสาร ของกระบวนการหลักทั้ง ๔ กระบวนการหลัก ลงในเว็ปไซด์ของฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีการตั้งเว็ปเพลสขึ้น
โดยใช้เว็ปเพลสว่า “PMQA Public Sector Management Quality Award  Sattahip  Naval Base” ทั้งนี้แต่ละ
กระบวนการหลัก ทั ้ง ๔ กระบวนการจะนำข้อมูลต่าง ๆ ส่งให้แผนกกรรมวิธีข้อมูลของฐานทัพเรือสัตหีบเพ่ือ
ดำเนินการให้ทันสมัยอีกท้ังเป็นผู้ติดตามข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ร่วมกับกองกิจการพลเรือน ฐท.สส. ในการ
รับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่แสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน เข้ามาในช่องทางต่าง  ๆ ที่
กำหนดขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาดำเนินกรรมวิธีตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ ่งจะนำไปสู่การทบทวน พัฒนา 
ปรับปรุง ตามข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 
 จำแนกกลุ่มผู้รับบริการตาม SIPOC MODEL ในการระบุผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละบริการ  
โดยวิธีการรับฟังมีความแตกต่างกันในส่วนของ กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของแต่ละกระบวนการ  
โดยทั้ง ๔ กระบวนการเป็นการสื่อสารแบบ ๒ ทางระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการตามช่องทางที่มีอยู่ได้แก่  
การติดต่อด้วยตนเอง การติดต่อทางเอกสาร การติดต่อ ทางระบบสารสนเทศ การติดต่อทางโทรศัพท์ของหน่วยงาน  
การติดต่อทางโทรศัพท์มือถือกับเจ้าหน้าที่ของกระบวนการนั้น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ/ข้อเสนอแนะที่ทันท่วงที  
และนำข้อมูลไปใช้พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ 

ก. ความคาดหวังของผู้รับริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(๒) ผูรับบริการและผมีูสวนไดสวนเสียในอนาคต 
 ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอยางไรในการคนหาสารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในอดีต อนาคต 
และของคูแขง/คูเทียบ เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถนําไปใชตอได และเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลผลิต 
บริการ และการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูลของแต่ละกระบวนการในการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลของผู
รับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียเพื ่อนำมาวิเคราะห์เกี ่ยวกับข้อมูลในเรื ่องต่างๆ เพื ่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลงในระบบฐานข้อมูล โดยแยกเป็นกระบวนการต่างๆ โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศ
ต่างๆ เช่น Facebook Line หรือช่องทางต่างๆ ที่กำหนดขึ้น ซึ่งสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการด้านต่าง  ๆ 
ข ้อเสนอแนะ ข้อร ้องเร ียนในด้านต่างๆ ที ่ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย ให ้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาหร ือผ ู ้ท ี ่ต ้องการ ข้อมูล 
ได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทันสมัย ซึ่งจะนำมาซึ่งการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในอนาคตต่อไป 

วิธีการค้นหา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต สารสนเทศที่ใช้ 
ระบบฐานข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้รับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียในอดีต อนาคต และของ
คูแขง/คูเทียบ ในกระบวนการหลักต่าง ๆ 

ห น ่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร ต ่ า ง ๆ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- Social Media เช่น ระบบ Facebook ระบบ Line 
เป็นต้น 

(๓) การจำแนกกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย  
 ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการในการจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  
โดยใช้เครื่องมือ SIPOC Model ตามข้ันตอนดำเนินการดังนี ้
 ๑ . พระราชกฤษฎีกาแบ ่งส ่วนราชการและกำหนดหน้าที ่ของส ่วนราชการกองทัพเร ือกองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ ฐานทัพเรือสัตหีบมีหน้าที ่ดำเนินการเกี ่ยวกับการฐานทัพการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยและระเบียบวินัยของทหารการสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัยฐานที่ตั ้งหน่วยทหาร  
และพื้นที่ที ่ได้รับมอบหมายการกิจการพลเรือน การเรือนจำ การสวัสดิการและสนับสนุนการปฏิบัติกา รทางเรือ  
ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการด้านการฐานทัพและวิ ชาการอื ่นตามที ่ได ้ร ับมอบหมายมีผู ้บัญชาการ 
ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒. คำสั่งกองทัพเรือ(เฉพาะ)ลับมาก ที่ ๔/๒๕๕๒ ลง ๑ เมษายน ๒๕๕๒  
 ๓. อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๔๐๐ (ฐท.สส.) 
 ๔. อัตราเฉพาะกิจ ๒๔๓๐ (กรง.ฐท.สส.) 
 ๕. อัตราเฉพาะกิจ ๒๔๕๐ (กทส.ฐท.สส.) 
 ๖. อัตราเฉพาะกิจ ๒๔๖๐ (รพ.อาภากรฯ) 
 ๗. ใช้เครื ่องมือ SIPOC Model เป็นเครื ่องช่วยในการพิจารณาในบริการแต่ละบริการว่า บริการนั ้น ๆ  
ใครคือผู้ที่ฐานทัพเรือสัตหีบส่งมอบบริการนั้น ๆ ให้โดยตรงหรือโดยอ้อม และใครคือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงหรือ
ทางอ้อมจากการให้บริการของ ฐานทัพเรือสัตหีบ  
 
 

ข. การจำแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลผลิตและการบริการ 



รายงานการดำเนินการพัฒนาองค์การของฐานทัพเรือสัตหีบ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 โดยนำข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและลำดับความสำคัญของความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงการ
ให้บริการที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและสามารถนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อไป 
 พิจารณาจากกระบวนการต่าง ๆ ทั้ง ๔ กระบวนการที่ตอบสนองงานด้านบริการ ให้กับผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทั้งแผนพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพเรือ 
 ในส่วนของ ฐานทัพเรือสัตหีบ กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการเตรียมกระบวนการและเตรียมความพร้อม  
ด้านบริการของกระบวนการ ทั้ง ๔ กระบวนการ นั้นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญจะต้องมารับบริการตาม ภารกิจและนโยบายของ 
รัฐบาล/กองทัพเรือ และฐานทัพเรือสัตหีบ ตามกระบวนการทั้ง ๔ กระบวนการ  
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๑ .กระบวนการสนับสนุน ถปภ./
รปภ.บุคคลสำคัญ 

X x x x x - x x 

๒.กระบวนการรักษาความปลอดภัย
พื้นที ่

x x x x x - x x 

๓.กระบวนการให้บริการท่าเรือ X x x x x x x x 

๔.กระบวนการบรรเทาสาธารณภัย
และช่วยเหลือประชาชน 

X x x x x x x x 

 
(๔) ผลผลิต การบริการ 
 - ฐานทัพเรือสัตหีบ กำหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากลักษณะ/
ประเภทของบริการต่าง ๆ  ต้องปฏิบัติตามภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบ ที่กฎหมายต่าง ๆ  กำหนดไว้ แล้วนำมากำหนด
เป็นความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ฐานทัพเรือสัตหีบเห็นว่าจะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จจำแนก
เป็นรายบริการในแต่ละพันธกิจ 
 - นอกจากนั้นแล้วฐานทัพเรือสัตหีบกำหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - ฐานทัพเรือสัตหีบได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่าง  ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพบปะผู ้ร ับบริการ  
การเข้าเยี่ยมสร้างความสัมพันธ์ จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ 
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 การสนับสนุนผู้รับบริการและผู ้มีสวนได้สวนเสีย  
(ขอมูลบริการ) ฐานทัพเรือสัตหีบได้ ดำเนินการจัดทำ
บริการของ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้ผู้รับบริการดังนี้ 
 ๑. ผ่านการประชุมหน่วยขึ้นตรง ฐานทัพเรือสัตหีบ
ประจำเดือน 
 ๒. ผ่านระบบ Social Media  
 ๓. ผ่านทางเอกสารรายงาน 
 ๔. ผ่านช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๕. ผ่านข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

ในส่วนของ ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยสนับสนุน
เกี่ยวกับกระบวนการหลัก จำนวน ๔ กระบวนการ ให้กับ
ผู้รับบริการโดยตรง ทั้งผู ้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รูปแบบ และกลไกการสื่อสารไม่มีความแตกต่างกัน  
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(๕) การจัดการความสัมพันธ์ 
 ฐานทัพเรือสัตหีบ สื่อสารและจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  
 ๑. การแข่งขันกีฬา  
 ๒. การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพของครอบครัว   
 ๓. สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    
 ๔. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ และพ้ืนที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
 ๕. การสนับสนุนการจัดงานรำลึกวันวีรชนกองทัพเรือ   
 ๖. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 ๗. กิจกรรมพบญาติใกล้ชิด  

     

 

     

 

 

ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 



รายงานการดำเนินการพัฒนาองค์การของฐานทัพเรือสัตหีบ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

(๖) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ซึ่งฐานทัพเรือสัตหีบมีการใช้ประโยชน์จากสื่อสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและ  
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทัพเรือ โดยการประชาสัมพันธ์และตอบข้อซักถาม ผ่านระบบสารสนเทศ เช่น E – MAIL  
ระบบ Facebook  Line โดยปฎิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร 

 

    

  

 
(๗) การจัดการข้อร้องเรียน 
 ๑.การจัดตั ้ง เจ้าหน้าที ่ด ูแลระบบ การร้องเรียน ผ่านระบบสารสนเทศต่างๆ ที ่มีของกระบวนการทั้ง  
๔ กระบวนการโดยผ่านทาง เว็ปไซด์ ของกระบวนการนั้น ๆ 
 ๒. การจัดเจ้าหน้าที่กำลังพลของแผนกกรรมวิธีข้อมูลของ ฐานทัพเรือสัตหีบดูแลการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
ของฐานทัพเรือสัตหีบ 
 ๓. การสร้างเว็ปเพจ Facebook ของฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ฐานทัพเรือสัตหีบมีอยู่หลายพื้นที่ 
รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่ฐานทัพเรือสัตหีบได้ดำเนินการจัดกิจกรรม สามารถเข้าถึงประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 
 ๔. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเมื่อมีข้อร้องเรียน
โดยแยกหมวดหมู่ในการดำเนินการแก้ไขเพื่อติดตามผล 
และแจ้งตอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ ให้ผู ้รับบริการและผู้มี
ส ่วนได้ส่วนเสียได้ร ับทราบภายในกรอบระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 ๕. วิเคราะห์ เก็บสถิติข้อมูล ข้อร้องเรียนต่าง ๆ
เพื ่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบการให้บริการให ้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ 
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๑. การจัดการข้อร้องเรียนของ ฐานทัพเรือสัตหีบกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ

กระบวนการ ทั้ง ๔ กระบวนการ ไว้อย่างชัดเจน และมีการแจ้งความคืบหน้าการตรวจสอบ
ให้ผู้ร้องเรียน 
 ๒. ฐานทัพเรือสัตหีบจะดำเนินการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลจากการวัดผลมาทบทวน 
และปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อ
ผู้ร้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น  

(๘) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันธ์ 
 ฐานทัพเรือสัตหีบ รับฟังข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย ในการประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อ
กระบวนการหลักต่าง ๆ ของฐานทัพเรือสัตหีบ ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ การสำรวจข้อมูลป้อนกลับ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการดังนี้ 
 ๑. ผ่านการประชุมหน่วยขึ้นตรง และหน่วยสมทบของฐานทัพเรือสัตหีบประจำเดือน  
 ๒. ผ่านระบบ Social Media   
 ๓. ผ่านทางเอกสารรายงาน 
 ๔. ผ่านช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๕. ผ่านข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 แบบสอบถามต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการจัดทำมีดังนี้ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ของกระบวนการหลักต่าง ๆ จำนวน ๔ กระบวนการ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะทำงานย่อยพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ฐานทัพเรือสัตหีบ (รายหมวด)  
พร้อมทั้งได้รับการอนุมัติจาก รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ /ประธานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของกลุ่มผู้รับบริการ ซึ่งหน่วยจะเน้นเป็นสำคัญใน
การปฏิบัติ โดยจะเน้นความถี่ในการตอบแบบสอบถามประมาณ ๒ เดือน/ครั้ง สำหรับกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยจะดำเนินการสำรวจแบบสอบถามประมาณไตรมาสละ ๑ ครั้ง และมีการประเมินการดำเนินกระบวนการหลัก
ทั้ง ๔ กระบวนการ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองให้เหนือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้พัฒนาดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ข. การประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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วิธีการจัดเก็บสารสนเทศ 
 ฐานทัพเรือสัตหีบ รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ ในหัวข้อที่ได้
คะแนนต่ำ มาพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพ่ือค้นหาช่องทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ขยายช่องทางการเข้าถึงให้ง่ายขึ้น เป็นต้น โดยนำข้อมูลมาขยายผลทำเป็นแบบสอบถามความไม่พึงพอใจ 
โดยเพิ่มรายละเอียดในแบบสอบถามเพื่อที่จะวิเคราะห์และชี้ชัดถึงความไม่พึงพอใจออกมาให้ได้ เพื่อนำไปขยายผลสู่
การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

   
ระบบสารสนเทศในการให้บริการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 

 

   
ระบบสารสนเทศในการให้บริการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 

(๙) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน 
 ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ ซึ่งมีหน่วยที่มีลักษณะเทียบเคียงได้คือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐาน
ทัพเรือสงขลา และฐานทัพเรือพังงา ซึ่งเป็นหน่วยที่มีลักษณะเตรียมกำลังเหมือนกัน แต่มีโครงสร้างการจัดหน่วยและ
กระบวนการในการให้บริการแตกต่างกัน ซึ่งช่องทางในการนำมาใช้อาจมีความเหมือนหรือต่างกันแต่ในด้านสารสนเทศอาจมี
ช่องทางที่คล้ายคลึงกัน บนพื้นฐานของระบบสารสนเทศเดียวกัน 
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(๑๐) ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ฐานทัพเรือสัตหีบได้จำแนกกลุ่มผู้รับบริการตาม SIPOC MODEL ในการระบุผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แต่ละบริการ โดยได้สร้างช่องทางในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ที ่ม ุ ่งเน ้นผ ู ้ร ับบร ิการและผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียโดยสร ้าง เคร ือข ่ายทางโซเซ ียลมีเด ีย เช ่น เฟซบ ุ ๊ก กลุ่มไลน์   
และระบบการรับส่งข้อมูลต่างๆ เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ ระบบงาน e – port เพ่ือสร้างนวัตกรรมใน
การดำเนินการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อให้เกิดความ
ผูกพันธ์ และความเข้าใจอันดีซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมองกรค์ที่สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการได้  

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ 

 

กระบวนการหลัก 

กา
รติ

ดต่
อด้

วย
ตน

เอ
ง 

กา
รป

ระ
ชุม

/น
โย

บา
ย/

คำ
สั่ง

/ห
นัง

สือ
สั่ง

กา
ร 

กา
รพ

บป
ะข

อง
ผู้บ

ังคั
บ 

บัญ
ชา

 

สา
ยด่

วน
ร้อ

งทุ
กข

 ์

โท
รศ

ัพท
์/โท

รส
าร

 

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

สื่อ
สา

ธา
รณ

ะ 

So
cia

l M
ed

ia 
๑ .กระบวนการสนับสนุน ถปภ./รปภ.
บุคคลสำคัญ 

X x x x x - x x 

๒.กระบวนการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ x x x x x - x x 

๓.กระบวนการให้บริการท่าเรือ X x x x x x x x 

๔.กระบวนการบรรเทาสาธารณภัยและ
ช่วยเหลือประชาชน 

X x x x x x x x 

 

 

 

 

ค.การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลอ่ืนที่กี่ยวข้อง 
 



รายงานการดำเนินการพัฒนาองค์การของฐานทัพเรือสัตหีบ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ 

          

 

  

    
   
 
 
 
 
 
 



รายงานการดำเนินการพัฒนาองค์การของฐานทัพเรือสัตหีบ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ผลลัพธ์สำคัญของหมวด ๗ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินการของหมวด ๓  
ผลลัพธ์ด้านการให้ความสำคัญ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ฐานทัพเรือสัตหีบมีการสำรวจข้อมูลสารสนเทศจากแบบสอบถามความพึงพอใจ และจากช่องทางต่าง  ๆ  
ที่ได้ดำเนินการจัดทำขึ ้น ซึ่งผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อติชม ข้อร้องเรียนต่าง ๆ  
ซึ่งจะนำมาปรับปรุงแก้ไขในภาพรวม โดยผลร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแนวโน้มที่ดีขึ้น 
อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขในด้านต่าง ๆ ซึ่งฐานทัพเรือสัตหีบจะต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดียิ่งขึ้นตามความคาดหวัง และแนวโน้มในการให้
ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจ และการจัดการกับข้อร้องเรียน
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับการแก้ไขจนผู้ร่วมพอใจนั้น ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนและได้แจ้ง
ให้ผู้ร้องทราบทุกเรื่องที่มีการร้องเรียน ส่วนในบางเรื่องนั้นยังอยู่ในกระบวนการของการดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งจะ
ได้แจ้งผลการร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องต่อไป ส่วนข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับการแก้ไขนั้น มี
แนวโน้มที่สามารถตอบสนองข้อเสนอแนะได้ดีสามารถดำเนินการได้ตามที่ผู้เสนอแนะได้ให้ข้อมูล ซึ่งในบางเรื่องที่เกินขีด
ความสามารถนั้น ฐานทัพเรือสัตหีบจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำสถิติ เพื่อพัฒนาการให้บริการ ตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตต่อไป 


