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บทสรุปผู้บริหาร :
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าปัจจุบัน ส่งผลให้กลุ่มลูกค้ารายใหญ่มีทางเลือกในการใช้บริการ
มากขึ้น ทั้งการใช้บริการจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กโดยตรง การลงทุนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าของตนเอง
และการใช้พลังงานทางเลือก เนื่องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มีจานวนน้อยแต่มีปริมาณการใช้งานไฟฟ้าค่อนข้าง
สูง และเป็นส่วนสร้างรายได้มหาศาลให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จึงมีความจาเป็นอย่างมากในการปรั บ
รูปแบบการให้บริการและพัฒนากลยุทธ์ที่ตอบสนองการต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เพื่อรักษาฐานลูกค้า
โน้มน้าวให้ลูกค้าหันกลับมาใช้บริการของ กฟน. สร้างรายได้ส่วนเพิ่ม และทาให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงของ
องค์กรในระยะยาว
ด้ ว ยปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว ท าให้ ก ลุ่ ม พนั ก งานดู แ ลพิ เศษของ กฟน. (MEA Premium Ambassador)
มีความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากทาหน้าที่ติดต่อและให้บริการลูกค้ารายใหญ่โดยตรง รวมถึงสร้างความพึง
พอใจและความผูกพันธ์กับองค์กรให้เกิดขึ้นกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ จึงมีความจาเป็นอย่างมากที่ กฟน. จะต้อง
ท าความเข้ า ใจเชิ ง ลึ ก ถึ ง พฤติ ก รรม ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ตลอดจนถึง กระบวนการ กลไก เครื่องมือและโครงสร้าง
สนับสนุนต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มพนักงานดูแลพิเศษของ กฟน. มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่สามารถ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนิ นการภายใต้โครงการฯ คณะที่ปรึกษาได้จัดทาการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลทุติยภู มิ
รวมถึงข้อมูลปฐมภูมิโดยมีกระบวนการ และรายละเอียดในการดาเนินงานเพื่อทาการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. การดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
1) ด าเนิ น การทบทวนวรรณกรรมจากงานวิ จั ย และบทความที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลลู ก ค้ า
กลุ่ม Premiumจากตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จในอุตสาหกรรมเดียวกันในต่างประเทศ หรืออุตสาหกรรม
ข้างเคียงในประเทศไทยและต่างประเทศ
2) ด าเนิ น การเที ย บเคี ย ง (Benchmarking) กั บ องค์ ก รที่ เป็ น คู่ แ ข่ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ได้ แ ก่
โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPPs) รวมถึงองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมข้างเคียงที่มีบริบทการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การให้บริการจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ได้แก่ อุตสาหกรรมธนาคาร เพื่อหาจุดแข่งขันพื้นฐาน (Point of
Parity) และจุดที่มีความแตกต่าง (Point of Difference) ที่ทาให้บริการโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
3) ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการตลาด ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติง านรวมถึง
คุณ ลัก ษณะที่พึ งประสงค์ วิธี การคั ด เลือ กของ Ambassador ในปั จจุบั น เพื่ อท าความเข้าใจแนวทางการ

ปฏิบัติงานและปัญหาของ Ambassador ในปัจจุบัน โดยศึกษาจาก พิมพ์ เขียวการให้ บริการเดิม (Service
Blueprint) ของพนักงานกลุ่ม Ambassador
2. การดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ
1) ดาเนินการศึกษาข้อมูลปฐมภู มิกับกลุ่มตัวอย่างจากภายใน กฟน. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลลูกค้ารายใหญ่ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงและผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านคร
หลวง จานวน 2 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิง ลึก (In-depth Interview) และ 2) พนักงานระดับปฏิบัติงาน
ได้แ ก่ หั วหน้ าทีม พนั กงานดูแลพิ เศษ และพนั กงานดูแ ลพิ เศษ จานวน 2 กลุ่ ม กลุ่มละ 6 คน ด้วยวิธีก าร
สนทนากลุ่ม (Focus Group) รวมทั้งสิ้นจานวน 14 คน
2) ดาเนินการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิกับกลุ่มตัวอย่างจากภายนอก กฟน. ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ
กฟน. จานวน 4 องค์กร ประกอบด้วย 1) ลู กค้าปัจจุบันของกฟน. ได้แก่ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จากัด
และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จากัด (มหาชน) 2) ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปใช้บริการจากคู่แข่งขัน ได้แก่
บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และ 3) ลูกค้าที่เคยใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่น และกลับมาใช้บริการ
กับ กฟน. ได้แก่ บริษัท ไทยเมจิฟ าร์มาซิวติ -คัล จากัด ด้วยวิธีการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก (In-depth Interview)
จากผู้บริหารที่มีอานาจการตัดสินใจ จานวนองค์กรละ 1 คน และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าในองค์กร
จานวนองค์กรละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 8 คน
จากผลการศึกษาจะได้ข้อค้นพบหลังจากดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
1. ด้านความต้องการของลูกค้า
1) ลูกค้ารายใหญ่ของ กฟน. มีความต้องการพบกับพนักงานดูแลพิเศษ (MEA Ambassador
Team) ไม่ใช่แค่เพียงช่วงเวลาที่มีปัญหาหรือความต้องการด้านไฟฟ้าเท่านั้น แต่ลูกค้ารายใหญ่มองว่าตนเป็น
ลูกค้ารายสาคัญควรได้รับการดูแลและบริการที่เหนือกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น
2) ลูก ค้ารายใหญ่ ให้คุ ณ ค่ากั บต้ นทุ นในการดาเนิ นงานจากค่าไฟฟ้า และความเสีย หายที่
อาจจะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าขัดข้องเป็นสาคัญ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง แต่ลูกค้าจะให้ความสาคัญกับแต่ละ
เรื่องไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะและความต้องการของธุรกิจ
3) ลู ก ค้ า รายใหญ่ ค าดหวัง ว่า กฟน. จะเป็ น ที่ ป รึก ษาด้ า นไฟฟ้ าตั้ ง แต่ การให้ ค าแนะน า
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุน วิธีการใช้ไฟอย่างถูกต้องในองค์กร การบารุงรักษา อุปกรณ์ทาง
ไฟฟ้าที่ทันสมัยตลอดจนถึงการซ่อมและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอย่างรวดเร็ว
4) ปัจจัยสาคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ คือ
เรื่องความเสถียรของระบบไฟฟ้าที่จะไม่เกิดปัญหาไฟดับ ไฟตก หรือแรงดันไฟตกชั่วขณะ เนื่องจากสร้างความ
เสียหายทั้งในด้านต้นทุน วัตถุดิบ และโอกาสในการขาย
2. ด้านความคาดหวังและข้อจากัดขององค์กร
1) องค์กรต้องออกแบบกระบวนการทางานที่สร้างมาตรฐานและระเบียบในการทางาน และ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน
2) องค์กรต้องปรับลดกระบวนการทางานที่ไม่จาเป็น เช่น การเข้าพบเพื่อมอบของที่ระลึก
โดยเฉพาะการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรทั้งหมดตามแบบแผน (Format) และมุ่งเน้นไปที่การ
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้าอย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น

3) องค์กรจาเป็นต้องควบคุมคุณภาพการให้บริการและการแต่งกายตามข้อกาหนดโรงงาน
ของลู กค้าอย่างเข้ มงวด เนื่ องจากลูก ค้าให้ ค วามส าคั ญ กั บมาตรการความปลอดภัย และเป็ นสิ่ งที่ ส่ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์ของ กฟน.
4) องค์ก รต้อ งปรับ ตัวชี้วัด ผลการดาเนิน งานให้สะท้อนถึงวัตถุป ระสงค์ของการทางานใน
ปัจจุบันและความต้องการของลูกค้า
3. ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
1) องค์กรจาเป็นต้องสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการเข้ามาของคู่แข่งที่เพิ่ม
มากขึ้นผ่านการสร้างความแตกต่างทั้งในด้านกลยุทธ์ การให้บริการตลอดจนถึงการตลาด
2) องค์กรจาเป็นต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่เกิดขึ้นมากมายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และประยุกต์ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้กับกลุ่มลูกค้า
โดยจากผลการศึก ษาพฤติ กรรม และความต้ อ งการเชิง ลึ กทั้ ง ภายในองค์ กรและภายนอกองค์ ก ร
ในด้านความคาดหวัง ของลูกค้า และข้อจากัดในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงกรอบการดาเนินงานของ
ผู้บ ริห ารและองค์กร ทาให้ได้ แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะของ Premium Ambassador และบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรจากผลการศึกษาดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ส มรรถนะของพนั ก งานดู แ ลพิ เศษ (MEA Premium Ambassador) จากฝ่ า ย
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ประกอบด้วย สมรรถนะ (Competency) ที่สาคัญ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) Data Analytics: สมรรถนะหลั ก ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาความต้ อ งการเชิ ง ลึ ก หรื อ
แนวโน้มเพื่อกาหนดกลยุทธ์อย่างประสิทธิภาพ
2) Marketing: สมรรถนะหลักด้านการตลาดในการทาความเข้าใจลูกค้า เพื่อความสามารถในการ
แบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมและความต้องการ และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ (Solution) และสร้างรายได้
ให้กับองค์กรได้ในระยะยาว
3) Strategy Creation: สมรรถนะหลักในการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานดูแลลูกค้าพิเศษในเขต
4) Team Collaboration: สมรรถนะหลักในการประสานงานกับหน่วยงานดูแลลูกค้าพิเศษในเขต
รวมถึงการสนับสนุนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5) Innovation: สมรรถนะหลักในการส่ง เสริม และการสร้างนวัต กรรมที่ สามารถแก้ไ ขปั ญ หา
ให้กับลูกค้ารวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในองค์กรอย่างยั่งยืนประกอบกับบริบทการทางานของ ฝตพ.
2. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของพนักงานดูแลพิเศษ (MEA Premium Ambassador) จากการไฟฟ้า
เขตประกอบด้วย สมรรถนะ (Competency) ที่สาคัญ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) Strategic Planning: สมรรถนะหลักในการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
2) Customer Experience: สมรรถนะหลักในการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการให้กับ
ลูกค้ารายใหญ่

3) Consultative Skill: สมรรถนะหลักในการขายเชิงที่ปรึกษาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับลูกค้า และ
สร้างรายได้ให้กับองค์กร
4) Business Value Creation: สมรรถนะหลักในการสร้างคุณค่าส่วนเพิ่มให้กับธุรกิจของลูกค้า
5) Team Collaboration: สมรรถนะหลักในการประสานงานกับหน่วยงานดูแลลูกค้าพิเศษในฝ่าย
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ หรือหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การวั ด ผลการฝึ ก อบรม MEA Premium Ambassador โดยใช้ เครื่ อ งมื อ Kirkpatrick Model
ซึ่งแบ่งการวัดออกเป็น 4 ระดับได้แก่ 1) วัดการตอนสนองในห้องเรียน (Reaction) 2) วัดความรู้ความเข้าใจที่
ได้จากการเรียนรู้ (Learning) 3) วัดการนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงาน (Behavior) 4) วัดผลที่เกิดขึ้นจา
การฝึกอบรมในการปฏิบัติงานจริง (Results)
4. การปรับปรุงกระบวนการทางานของ MEA Premium Ambassador
1) การสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ส่ ง มอบ ให้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ขอ ง MEA Premium Ambassador (Value
Proposition) โดยออกแบบจาก ปัญ หาในการใช้บ ริการ (Pain Point) ให้บริการเพื่อลดปั ญ หาให้กับลูกค้ า
(Pain Reliever) และการพัฒนาบริการส่วนเพิ่ม (Gain Creators) ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน 4 กลุ่มจากการศึกษาในเบื้องต้น ได้แก่
i. กลุ่มลูกค้าที่ต้องการรับบริการส่วนเพิ่ม (Extensive Service Demander) ควรมีบ ริการ
เสริมที่ให้บริการในด้านการออกแบบและวางระบบไฟให้กับลูกค้า
ii. กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้พลัง งานทางเลือก (Alternative Energy Seeker) ควร
ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หรือร่วมลงทุนกับลูกค้าในพลังงานทางเลือก
iii. กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสาคัญ กับต้นทุนการดาเนินงานของธุรกิจ (Price Concerned) ควร
ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะแก่ลูกค้า ในการลดค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้า
iv. กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เสถี ย รภาพของไฟฟ้ า (Stability Priority) ควรพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองค่าเสียหายจากพลังงานไฟฟ้าขัดข้อง
2) การปรับปรุงพิมพ์เขียวการให้บริการ จากข้อจากัดและปั ญ หาในการดาเนินงานที่กล่าวมาใน
ผลการศึกษาท าให้สามารถสร้างแนวทางในการพั ฒ นากระบวนการท างานของพนัก งานดู แลพิเศษ (MEA
Ambassador Team) เพิ่มเติมจากเดิม เพื่อให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในประเด็น
ต่อไปนี้
i. Segmentation and Prioritization: การแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มตามพฤติกรรม ความต้องการ
และความคาดหวังที่แตกต่างกัน รวมถึงความต้องการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน กาหนดกลยุทธ์ และจัดอันดับ
ความสาคัญ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการของ กฟน.
ii. On-Demand Visit: การเข้าพบลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการ
iii. Value-Added Service: เพื่ อสร้างความผูก พั น และความภั ก ดี ต่ อ กฟน. รวมถึง สร้า ง
ความสามารถในการแข่งขันให้กับ กฟน. ในระยะยาว เช่น การให้คาปรึกษาเรื่องการลดค่าไฟฟ้าหรือการลงทุน
เพื่อลดอัตรา

5. การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของ MEA Premium Ambassador จากกระบวนการ และ
การให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป กฟน. จึงควรเพิ่มหรือปรับตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของพนักงานดูแลพิเศษให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรม โดยมีแนวทางในการวัดผล ดังต่อไปนี้
1) สัดส่วนการให้บริการตามที่กาหนดใน Service Level Agreement (SLA) เพิ่มขึ้น (%)
2) สัดส่วนค่าความเสียหายจากไฟฟ้าขัดข้องของลูกค้าลดลง (%)
3) สัดส่วนยอดขายของบริการเกี่ยวเนื่องเพิ่มมากขึ้น (%)
4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Customer's Operating Cost) ของลูกค้าลดลง (%)
6. การประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของ MEA Premium Ambassadorซึ่ง การประเมิ นจะถูก วัด จาก
ผลลั พ ธ์ จ ากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ของพนั ก งาน โดยใช้ เ ทคนิ ค การประเมิ น ผลแบบ 360 องศา โดยให้
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวพนักงาน และลูกค้า เป็นผู้ประเมิน
7. การประเมินคุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง MEA Premium Ambassador ซึ่ง จะมี
การประเมิ น ใน 2 ด้ า นหลั ก ได้ แ ก่ 1) การประเมิ น สมรรถนะส าหรั บ การท างานของ MEA Premium
Ambassador และ 2) การประเมินคุณลักษณะทั่วไปสาหรับการทางานของ MEA Premium Ambassador
โดยใช้เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญ ชา และตัว
พนักงาน เป็นผู้ประเมิน
8. การประเมินสมรรถนะสาหรับการทางานของ MEA Premium Ambassador ซึ่งการประเมินจะ
อ้างอิง จากสมรรถนะของ MEA Premium Ambassador ที่ได้ถูกออกแบบไว้โดยใช้เทคนิคการประเมินผล
แบบ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และตัวพนักงาน เป็นผู้ประเมิน
9. แผนการพั ฒ นาโครงสร้ างการท างานของ MEA Premium Ambassador เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก าร
ปฏิบัติงานของ MEA Premium Ambassador มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งช่วงการดาเนินงาน
เป็น 3 ช่วง ได้แก่
1) สร้างบทบาทและความรับผิดชอบในการทางานให้ชัดเจนสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของ Premium Ambassador และดาเนินการฝึกอบรมตาม Training Roadmap โดยมีรายละเอียด ดังนี้
i. พัฒนากลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงาน รวมถึงเป้าหมายในการดาเนินงานที่แตกต่างกัน
สาหรับกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรม (Segmentation) เพื่อมอบเป้าหมายในการดาเนินงาน (Operational Goal)
ให้กับกลุ่ม Premium Ambassador ใน ฟข.
ii. ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างเป็น Solution
ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
iii. ออกแบบรายงานผลการวิ เคราะห์ ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า Customer Usage Analysis Report
สาหรับลูกค้ารายใหญ่เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุน Premium Ambassador ในการให้คาปรึกษาด้านการลด
ต้นทุนในภาพรวมให้กับลูกค้า
iv. ทบทวนความต้องการและความคาดหวังของกลุ่ม (Segmentation) ลูกค้าตามพฤติกรรม
อย่างสม่าเสมอ
v. ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของพนักงานดูแลพิเศษ MEA Ambassador ตาม
ตัวชี้วัดและ SLA ในการทางาน เพื่อควบคุมและพัฒนาผลประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

vi. จั ด การอบรมให้ กั บ พนั กงานเพื่ อ สนั บ สนุ น ความรู้ ตามสมรรถนะ ฝ่ ายการท างาน และ
ตาแหน่งงาน โดยมีการประเมินวัดผลจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง
ส่งเสริมจัดการอบรมให้กับลูกค้า เช่น เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
กฟน.
2) สร้างกองงาน Premium Ambassador อยู่ ภายใน ฟข. และท างานควบคู่ กับ ฝตพ. โดยให้
พนักงานดูแลพิเศษ (MEA Ambassador Team) ไปเป็นส่วนหนึ่งของ Succession Pool และสร้าง Career
Path ให้ชัดเจน
3) สร้างฝ่ายงานในการให้บริการลูกค้ารายใหญ่โดยเฉพาะ เพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ สร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ในการขายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น
i. พนักงาน Premium Ambassador พนักงานที่ทาหน้าที่ดูแล แก้ไขปัญหา และให้คาปรึกษา
ที่สร้างคุณค่าส่วนเพิ่มให้กับลูกค้ารายใหญ่
ii. ศูนย์การติดต่อลูกค้า (Contact Center) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้าน Call Center โดยเฉพาะ
เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อแบบ 2-Way Communication รวมถึงช่องทางดิจิตอลเช่น Line@
iii. หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ และให้ข้อมูลสนับสนุนการทางานของ Premium Ambassador เช่น รายงานผลการวิเคราะห์การ
ใช้ไฟฟ้า Customer Usage Analysis Report หรือความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าสมัยใหม่
สาหรับการดาเนินกลยุทธ์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นนั้น สิ่งที่สาคัญ
นอกเหนือจากการกาหนดกรอบกลยุท ธ์ที่พั ฒนามาจากความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง
ประกอบกั บ การวิเคราะห์ ท รัพ ยากรอย่ า งรอบด้ า นเพื่ อ ให้ ไ ด้ เป็ น กรอบการด าเนิ น งานที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก ร
มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนแล้วนั้น สิ่งที่สาคัญ ที่สุด คือบุคลากรที่มีศักยภาพ ที่เป็นผู้ดาเนินงาน
ตามกรอบดั ง กล่ าวให้ ไ ด้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามที่ อ งค์ ก รต้ อ งการ ซึ่ ง การที่ จ ะได้ ม าซึ่ ง บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพนั้ น
จาเป็นต้องอาศัยการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามผลลัพธ์ ทั้งระหว่างการอบรมรวมถึง
ระหว่างการทางาน
ดังนั้น กฟน. จึงควรดาเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง MEA Premium
Ambassador ตามแผนการพัฒนาระยะยาว (Training Roadmap) เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่จะดาเนินงาน
ตามกรอบกลยุทธ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาคุณค่าในการส่งมอบให้กับลูกค้า (Value
Proposition) อย่างสม่าเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการ
พัฒนากระบวนการทางานให้สอดคล้อง ครอบคลุม และเป็นมาตรฐาน และการพัฒนาโครงสร้างให้รองรับและ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอย่างยั่งยืน
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Executive Summary :
Changes in current electrical industry resulting in customers having more options to
use the service. Including the use of services from small private power producers, the
investment in constructing their own power plant, and the use of alternative energy.

Especially key account customers, whether small amount of customers but the electricity
usage is substantial, generate high revenue for the Metropolitan Electricity Authority (MEA).
So it is very necessary to adjust the service model and develop a strategy that meets the
needs of customer. Not only to maintain the customer base and also increase it by
convincing the old customers. And resulting in stable growth of the organization in the long
term.
The mentioned factors Make the MEA Premium ambassadors important. Since it is
responsible for contacting and servicing large customers directly Including creating
satisfaction and relationships. it is very necessary for the MEA to have in-depth
understanding of demands, behaviors, and expectations of the stakeholders to apply in the
design and development of processes, mechanisms, tools, and supporting structures that
will help promote the MEA's special care staff to effectively carry out the goals and
strategies of the organization.
In the operation under the project. The advisory committee conducted the study
and analysis of secondary data and primary data. With a process and operation details as
follows :
1. Secondary data
1) literature reviews from researchand articles relating to the care of premium
customers from successful examples in the same industry in foreign countries or neighboring
industries in Thailand and abroad.
2) Benchmarking with organizations that are direct and indirect competitors,
such as small power producers (SPPs), including organizations in neighboring industries that
have a context to change the service model from intense competition conditions such as
banking industry. To learn, adapt, and differentiate from competitors.
3) Conducting studies and analyzing current information of Ambassador about
marketing plans and procedures selection process in order to understand Ambassador's
current operations and problems.
2. Primary data
1) Internal studies within MEA that are involved in key account customer care.
Consist of executive and operation level, total of 16 people.
a. In-depth interview with governor and assistant governor of Metropolitan
Electricity Authority, 2 people in total.
b. Focus group interview with operational staff consisting of team leaders
and ambassador, each group of 6 people, 14 people in total.

2) External study with major customers, consisting of 4 organizations, using indepth interviews from executives and staff 2 person per each company, total of 8 people.
a. MEA's current customers Such as Thai Asahi Chemicals Company Limited
and Land and Houses Public Company Limited, 4 people in total.
b. Customers who are likely to switch to use services from competitors are
Ocean Glass Public Company Limited, 2 people in total.
c. Customers who have previously used Service with other service providers
and returning to use with the MEA, namely Thai Meiji Pharma Siwiti-Cal Company Limited,
2 people in total.
From research methodology, the findings will be discovered as 3 parts as follows :
1. Customer needs
1) The MEA's key account customers have a need to meet with the MEA
Ambassador Team, not just during times of problems or electrical needs. However, key
account customers consider themselves to be important customers and should receive
better care and services than other customers.
2) The MEA's key account customers value the operating costs from the
electricity bill and damage that may occur from a power failure. But the customer will give
importance to each matter unequally depending on the nature and needs of the business.
3) The MEA's key account customers expect that the MEA will be an electrical
consultant from providing advice on electrical system improvements to reduce costs,how to
use electricity properly in an organization, and maintenance electrical equipment.
4) The most important factor affecting the selection of electricity services of
key account customers is the stability of the electrical system that will not cause problems
of power outages because the damage in cost of raw materials and sales opportunities will
be substantial.
2. Expectation and limitation of MEA
1) The organization must design work processes that create standards and
regulations for work. And in line with the needs of different customer groups
2) The organization must reduce unnecessary work processes, such as meeting
to give a special gift and the presentation of products and services of all organizations. They
must be focused on responding to the real needs and solving problems of customers more
precisely.
3) The organization needs to strictly control the quality of service and the
image of the organization. Because it affects customer perspectives on MEA’s value and
branding.

4) The organization must adjust its performance indicators to reflect current
work objectives and customer needs.
3. Competitive environment
1) The organization must create a competitive advantage from the increased
competitors through differentiation in strategy service provision as well as marketing
2) The organization needs to apply technology as part of their operations.
Especially technology related big data management to enable organizations to utilize data
and apply that information to create maximum satisfaction for customers.
The guidelines for developing the capability of the Premium Ambassador for
managing organizational change from the results of the study are as follows:
1. The results of the competency analysis of the MEA Premium Ambassador from the
Marketing and Customer Relations Department consist of 5 important competency areas as
follows:
1) Data Analytics: to find in-depth needs or trends to formulate strategies
efficiently.
2) Marketing: to understand and segment customers according to behaviors and
needs for designing products that create customer solution that will generate revenue for
the organization in the long run.
3) Strategy Creation: to analyze and plan operations of ambassador agencies in
the area.
4) Team Collaboration: to coordinate with special customer care agencies in
the area.
5) Innovation: to promote and create innovations that can solve problems for
customers Including encouraging sustainable development in the organization.
2. The results of the competency analysis of the MEA Premium Ambassador from the
area consist of 5 important competency areas as follows:
1) Strategic Planning: to plan and formulate operational strategies
2) Customer Experience: to create a good service experience for customers.
3) Consultative Skill: to provide consultation in related businesses for
customers.
4) Business Value Creation: to create additional value for clients' businesses.
5) Team Collaboration: to coordinate with ambassador in marketing
departments.

