๔๖

หมวด ๓
การมุ่งเน้นลูกค้า
สถาบั น วั ฒ นธรรมศึ กษากัล ยาณิ วั ฒ นา มุ่ ง เน้ น การให้บ ริ การวิ ช าการด้ า นวั ฒ นธรรม ภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ ๕ ด้านคือ (๑) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (๒) สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (๓) สร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมโดยมีวิจัย
เป็นฐาน (๔) ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมสู่สังคม (๕) สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบ
เครือข่าย ทั้งนี้การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มุ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสาคัญ
๓.๑ เสียงของลูกค้า
ก. การรับฟังลูกค้า
๓.๑ ก (๑) การรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามีการจัดแบ่งและกาหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ ทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จอย่างมีคุณภาพ มีการรับฟังเสียงลูกค้า ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ การสื่อสารผ่านหนังสือราชการ การสื่อสารผ่านกิจกรรม/
โครงการต่างๆ การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายเช่น e-mail website สถาบันฯ facebook การสื่อสารผ่านรายการ
วิทยุสถาบันฯ แบบประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ แบบประเมินความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจต่อการดาเนินงานโดยภาพรวมของสถาบัน กล่องรับฟังความคิดเห็น การพบปะเยี่ยมเยียนและ
ร่วมกิจกรรมกับลูกค้าผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประชุมร่วมกับลูกค้า ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เป็นต้น (รายละเอียดแสดงในหมวดที่ ๑ การนาองค์กร หัวข้อ ๑.๑ ข (๑) การสื่อสาร ) และสถาบันฯ ได้นา
ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนกลับจากลูกค้า ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน
ของสถาบันฯ เพื่อตอบสนองความต้องการให้เพิ่มมากขึ้น โดยผู้บริหารสถาบันฯได้นาประเด็นความต้องการ ความ
คาดหวังจากลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมบุคลากร เพื่อรับทราบร่วมกันและ
ร่วมกันเสนอความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จนได้ข้อสรุปที่ตกผลึกจากการระดมความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกคนในองค์กร หลังจากนั้นผู้บริหารสถาบันฯ จะถ่ายทอดไปสู่บุคลากรทุกคนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การ
สื่อสารผ่านช่องทางการประชุม การสื่อสารผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ การสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย เช่น e-mail
website สถาบันฯ facebook การสื่อสารผ่านวิธีการอื่น เช่น การพูดคุยโดยตรง เอกสารรายงานการประชุม เป็นต้น
(รายละเอียดแสดงในหมวดที่ ๑ การนาองค์กร หัวข้อ ๑.๑ ข (๑) การสื่อสาร )
๓.๑ ก (๒) การรับฟังลูกค้าในอนาคต
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดย
วิเคราะห์สถานการณ์ และคาดการณ์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมแผนงาน/โครงการ
ไว้รองรับกลุ่มลูกค้าในอนาคต เช่น กลุ่มนักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มากขึ้น
รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๔๗
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์และออกไปพบลูกค้าหรือผู้รับบริการในพื้นที่
สามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ นอกจากการประชาสั ม พั น ธ์ ยั ง มี บ ริ ก ารถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย รั บ ฟั ง เสี ย งของลู ก ค้ า
ผู้รับบริการปัจจุบันเพื่อนามาวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า นาไปสู่การให้บริการที่ดีในอนาคต
รวมถึงการเชิญหน่วยงานที่คาดว่าจะเป็นผู้รับบริการในอนาคตเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความต้องการ
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า
๓.๑ ข (๑) ความพึงพอใจและความผูกพัน
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สถาบันที่เป็นเลิศด้านวัฒนธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์” และกาหนดวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกันคือ “ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมี
คุณภาพเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์” ดังนั้นการดาเนินงานของสถาบันฯ จึงมุ่งเน้นการให้บริการด้านวัฒ นธรรมที่มี
คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสาคัญ ดังนั้น
สถาบันฯ จึงกาหนดเป็นนโยบายให้การดาเนินงานในทุกโครงการ /กิจกรรมต้องได้รับการประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพันของลูกค้า ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนาข้อมูลสะท้อนกลับมาพิจารณาปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ในโอกาสต่อไปเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ สร้างความประทับใจและความผูกพันของลูกค้าให้มากขึ้น ทั้งนี้การประเมิน
ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันกับกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี ทั้งนี้การวัดความพึงพอใจ
และความผู กพัน ของลูกค้า มีความแตกต่างกัน บ้างตามกลุ่ มลูกค้า ที่รับ บริการ เนื่องจากแต่ ละกิจกรรม/โครงการ
ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไป เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัย
กลุ่มศิลปิน เป็นต้น
๓.๑ ข (๒) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
สถาบั น วั ฒ นธรรมศึกษากัล ยาณิ วั ฒ นามี การแข่ง ขัน กับ หน่ ว ยงานด้ า นท านุ บ ารุง ศิล ปวั ฒ นธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในพื้นที่ภาคใต้และภูมิภาคอื่นๆ โดยสถาบันฯ ได้ขอความร่วมมือในการเป็นคู่เทียบ/คู่แข่ง
จานวน ๔ หน่วยงาน โดยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ๓ หน่วยงานได้แก่ สถาบันทักษิณคดี
ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ อาศรมวั ฒ นธรรมวลั ย ลั ก ษณ์ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ส านั ก วั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นคู่เทียบด้านมุ่งเน้นบุคลากร เมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ/คู่แข่ง
ที่มีภารกิจด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเช่นเดียวกับสถาบัน ฯ กลุ่มลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสถาบันวัฒนธรรมศึ กษา
กัลยาณิวัฒนา ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ (๑) สถาบันฯให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมแบบให้เปล่า ไม่เรียกเก็บคาใช้จ่าย (๒)
การให้บริการครอบคลุ มภารกิจทุกด้านของงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ (๓) ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมมีความโดดเด่นและหลากหลาย เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม (๔) มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ (๕) มีจิตบริการ และเต็มใจให้บริการ ทั้งนี้สถาบันฯได้นาข้อมูลผลการประเมิน
ความพึงพอใจของคู่เทียบมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/การให้บริการให้มีคุณภาพทัดเทียมคู่เทียบ
๓.๑ ข (๓) ความไม่พึงพอใจ

รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๔๘
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มุ่งเน้นการให้บริการด้านวัฒนธรรมที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ดังนั้นสถาบันฯ จึงให้ความสาคัญกับผลตอบรับจากลูกค้า โดยเฉพาะกรณีที่
สถาบันฯได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจ จากแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม/โครงการทุกครั้ง หรือมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ผู้บริหารสถาบันฯจะนามาถ่ายทอด
ให้กบั บุคลากรได้รับทราบในการประชุมบุคลากรประจาเดือน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าในโอกาสต่อไป ทั้งนี้สถาบันฯได้จัดให้มีการประชุมสรุปผลหลังการจัดกิจกรรม/โครงการ (After Action
Review =AAR) เพื่อนาผลการประเมินความไม่พึงพอใจมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหา
๓.๒ ความผูกพันของลูกค้า
ก. ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้า
๓.๒ ก (๑) ผลิตภัณฑ์
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มีพันธกิจสาคัญในด้านการให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมให้
ผู้รับบริการ โดยสถาบันฯ มีผลิตภัณฑ์/บริการ คือ (๑) บริการวิชาการด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย (๑.๑) บริการ
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (๑.๒) จัดกิจกรรม/โครงการ การอบรม ประชุม สัมมนา ค่ายเยาวชน
(๑.๓) การศึกษาวิจัย เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง (๑.๔) การให้คาปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ คณะทางาน (๑.๕)
การจัดการเรียนเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ๑๑๗-๑๑๒ ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต (๑.๖) เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม (๒) สนับสนุนการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย (๒.๑) บริการสถานที่จัด
แสดงศิลปวัฒนธรรม) โดยสถาบันฯ ได้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อรับทราบและนามา
กาหนดความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า หรือผู้รับบริการสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดและการให้บริการของ
สถาบันฯ (ดังรายละเอียดในโครงร่างองค์กร ตารางที่ ๑-๖ ผลิตภัณฑ์/บริการ ผู้รับบริการ ความต้ องการ/ความ
คาดหวังและแนวทางการสื่อสาร) ทั้งนี้สถาบันฯ ได้สารวจความต้องการของลูกค้า/ผู้ใช้บริการเพื่อนามาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์/การให้บริการที่สร้างความพึงพอใจและความประทับใจ
๓.๒ ก (๒) การสนับสนุนลูกค้า
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มีวิธีการสนับสนุนลูกค้า และกลไกสาคัญในการสื่อสารกับลูกค้า
โดยมีข้อกาหนดซึ่งได้มาจากการระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรสถาบันฯ และได้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับทราบ
และนามาใช้ในการดาเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน สถาบันฯ มีวิธีการสนับสนุนให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
สถาบันฯ มีการประชาสัม พันธ์เชิงรุกโดยอาศัยช่องทางต่างๆ ได้แก่ หนังสือราชการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-document) โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ป้ายประชาสัมพันธ์ รถโฆษณา วิทยุ จุลสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่ างๆ รวมถึงการ
เพิ่มช่องทางให้ลูกค้า/ผู้รับบริการเข้าถึงกิจกรรม/โครงการของสถาบันฯมากขึ้นผ่านทาง Website สถาบันฯ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มีวิธีประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. กาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินทุกครั้งมีความชัดเจนว่ าต้องการได้รับผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป รวมถึงการใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับพัฒนาเป็นดัชนีความพึงพอใจ
เพื่อเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน และเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ
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๔๙
๒. กาหนดปัจจัยที่จะใช้วัดความพอใจ โดยกาหนดว่าจะใช้ปัจจัยใดบ้างมาเป็นตัวชี้วัดคะแนนความพึง
พอใจโดยรวม และควรให้น้าหนักแต่ละปัจจัยเท่าใด เช่น การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสถานที่ ด้านวิธีจัด
กิจกรรม ด้านการให้บริการ เป็นต้น
๓. กาหนดเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการวัด โดยการให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละปัจจัยด้วยสเกล
จาก ๑ ถึง ๖ ดังนี้ (๑) คะแนน ๕ คือ ระดับพึงพอใจมากที่สุด (๒) คะแนน ๔ คือระดับพึงพอใจมาก (๓) คะแนน ๓
คือระดับพึงพอใจปานกลาง (๔) คะแนน ๒ คือ ระดับพึงพอใจน้อย (๕) ระดับ ๑ คะแนน คือ ระดับพอใจน้อยที่สุด
(๖) ระดับ ๐ คะแนนคือ ไม่พึงพอใจ
๔. กาหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูล ในการสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ มีการ
กาหนดขนาดตัวอย่างโดยคานึงถึงความเหมาะสมและการมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนวิธีการเก็บข้อมูลนั้นมีการพัฒนา
เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้การสารวจโดยกาหนดวิธีส่งไว้ ๒ วิธีคือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่งโดตรง และส่งผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
ผลิตภัณฑ์/บริการของสถาบัน
๑. บริการวิชาการด้านวัฒนธรรรม ประกอบด้วย
๑.๑ บริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
๑.๒ จัดกิจกรรม/โครงการ การอบรม ประชุม สัมมนา ค่ายเยาวชน
๑.๓ การศึกษา วิจัย เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
๑.๔ การให้คาปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ คณะทางาน
๑.๕ การจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป
๑๑๗-๑๑๒ ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
๑.๖ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
๒. สนับสนุนบริการวิชาการด้านวัฒนธรรม
๒.๑ บริการสถานที่จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรม

สถาบัน

ช่องทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
๑. หนังสือราชการ
๒. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๓. โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
๔. จุลสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
๕. ป้ายประชาสัมพันธ์ รถโฆษณา วิทยุ
๖. พบปะกลุ่มลูกค้าโดยตรง

บริการแบบให้เปล่า
(การนาชม แผ่นพับ
ปฏิทินตั้งโต๊ะ)
ลูกค้า

ภาพที่ ๓.๑-๑ วิธีการสนับสนุนให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ
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๕๐
๕. การปฏิบัติการเพื่อการเก็บข้อมูล สถาบันฯ ได้กาหนดจุดเก็บข้อมูล ณ สถานที่ต่างๆ หรือจุด
ให้บริการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี พิพิธภัณฑ์เรือนอามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค หอศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต้ บริเวณพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม ทั้งนี้สถาบันฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ไว้อย่างเป็นระบบ รวมถึงงบประมาณและเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
๖. การวิเคราะห์และจัดทารายงานนาเสนอ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นลงแล้ว บุคลากรที่
รับผิดชอบจะนัดหมายประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ของระดับความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ ความ
คาดหวัง ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานให้กับผู้บริหารสถาบันฯ ทราบ เพื่อถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วทั้งองค์กร
๓.๒ ก (๓) การจาแนกลูกค้า
สถาบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษากั ล ยาณิ วั ฒ นาก าหนดกลุ่ ม ลู ก ค้า หรือ ผู้ รับ บริก ารตามผลิ ต ภั ณ ฑ์ / บริก าร
สอดคล้องกับ พันธกิจ ศักยภาพและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มีการจาแนกลูกค้าหรือผู้รับบริการตามผลิตภัณฑ์/
บริการของสถาบันฯ ตามที่แสดงไว้ในโครงร่างองค์กร ตารางที่ ๑-๖ ผลิตภัณฑ์/บริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/
ความคาดหวังและแนวทางการสื่อสาร นอกจากนี้สถาบันฯ มีรูปแบบการเชิญชวนลูกค้า ได้แก่ การจัดทา/ส่ง ส.ค.ส.
ปฏิทินปีใหม่ เว็บไซต์ การจัดกิจกรรม Road Show การจัด Festival และการพบปะพูดคุยโดยตรงกับลูกค้า
ผู้รับบริการ สถาบันฯ นาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้กลุ่มลูกค้า ผู้รับบริการ สามารถเลือกรับบริการได้ต ามความต้องการ
เน้นการให้บริการแบบให้เปล่า ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความรู้สึกแบ่งปันความรู้ให้กับผู้รับบริการ เป็นความสัมพันธ์ที่ดี
และใช้เป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
สถาบั นฯ มี การจัด ทาฐานข้อมูล เพื่ อ เก็บรวบรวมข้อมูล ลูกค้า /ผู้ ใช้ บริ การ การสรุปผลการด าเนิ น
โครงการ/กิจกรรม พร้อมแบบประเมินเพื่อสามารถเทียบเคียงความต้องการของผู้รับบริการ (ย้อนหลัง ๓ ปี) เพื่อนามา
กาหนดทิศทางการให้บริการที่มีคุณภาพ หรือการสร้างนวัตกรรมการบริการ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่
มีลักษณะ/รูปแบบเฉพาะของสถาบันฯ คือการให้บริการแบบให้เปล่า นอกจากนี้ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ มีการ
กาหนดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการรับฟังเสียงลูกค้า ผู้รับบริการ การประเมินความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจ เพื่อนาข้อมูลสารสนเทศมาสรุปผลการดาเนินงานในมิติต่างๆ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบการ
ดาเนินงาน กาหนดให้ผู้รับผิดชอบส่งผลการดาเนินงานภายใน ๔๕ วันหลังสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม และสถาบันฯ ได้
นาผลจากการประเมินคุณภาพภายในเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการอยู่เสมอ
ข. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
๓.๒ ข (๑) จัดการความสัมพันธ์
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ดาเนินงานด้านศึกษา วิจัย อนุรักษ์ และถ่ ายทอดศิลปวัฒนธรรม
มายาวนานกว่า ๒๐ ปี มีลักษณะโครงการและกิจกรรมที่ต่อเนื่อง สม่าเสมอ มีกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน เป็นที่
ยอมรับในวงกว้าง ลูกค้ามีความผูกพันกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ และได้รับเสียงตอบรับที่ดีเสมอมาด้วยนาเสนอ
โครงการเชิงสร้างสรรค์และพัฒนา หลายโครงการมีการทาของที่ระลึก ของชาร่วย เสื้อยืด บัตรอวยพร ปฏิทิน หรือ
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๕๑
หนังสือที่ระลึก แจกจ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการแสดงน้าใจ และสร้างความผูกพันกับลูกค้า เพื่อให้การทางาน
มีความชัดเจน สถาบันฯ ได้กาหนดผลิตภัณฑ์/บริการเอาไว้ ๒ ประเภท คือ (๑) การบริการวิชาการด้านวัฒนธรรม
และ(๒) การสนับสนุ นการบริการด้ านวัฒนธรรม ดังที่แสดงไว้ในหมวดโครงร่างองค์กร ตารางที่ ๑-๑ จากนั้น ได้
ถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติเพื่อกาหนดเป็นแนวทางและยุทธศาสตร์การทางานต่อไป
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อต้องการเพิ่มลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
ใหม่ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น โดย (๑) ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความ
ประทับใจมากขึ้น เช่น การจัดทานิทรรศการถาวรเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ภายในหอวัฒนธรรมภาคใต้ (๒) การ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ มีการสอบถามความต้องการและนาข้อเสนอแนะจากแบบประเมินมาจัดทาเป็นกิจกรรม/
โครงการ (๓) การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเข้าถึงลูกค้า/ผู้รับบริการ เช่น การทารายการวิทยุ การ
จัดทา website facebook การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบต่างๆ (๔) การพัฒนาการให้บริการที่สร้างความ
ประทับใจ รวมถึงการจัดทาโครงการนอกสถานที่ การสร้างเครือข่าย การประชุมเครือข่าย การแสวงหาข้อมูลอย่างมี
ส่วนร่วม การนาข้อมูล สาระที่เป็นประโยชน์ไปให้แก่ลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
๓.๒ ข (๒) การจัดการข้อร้องเรียน
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามีระบบการจัดการข้อร้องเรียน ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการมี
ข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยต่อการดาเนินงานของสถาบันฯ สถาบันฯ ได้กาหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนไว้ดังนี้
๑. กาหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น เว็บบอร์ด ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ จดหมาย และรับทราบจากการพูดคุย เป็นต้น
๒. จาแนกข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย ตามประเภทของเรื่องที่ร้องเรียน และตามระดับความสาคัญ
๓. รายงานให้หัวหน้าฝ่ายฯ และผู้บริหารสถาบันฯ รับทราบตามลาดับ
๔. ผู้บริหารสถาบันฯ นาข้อร้องเรียนสื่อสารถึงบุคลากรในทีป่ ระชุมบุคลากร (วาระพิเศษ) เพื่อรับทราบ
ข้อมูลสารสนเทศ และศึกษาวิเคราะห์ข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย ตรวจสอบหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
๕. กรณีที่ข้อร้องเรียนต้องแก้ไขโดยอาศัยกฎ ระเบียบ สถาบันฯ จะส่งเรื่องดังกล่าวให้วิทยาเขตพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
๖. กาหนดระยะเวลาตอบกลับให้แก่ผู้ร้องเรียนในแต่ละช่วงของการรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย และการ
ดาเนินการแก้ไข
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นทาให้สถาบันฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
หรื อผู้ รั บ บริก าร รวมทั้ ง สร้ า งความพึ ง พอใจและความผู ก พั น ให้แ ก่ผู้ รั บ บริก าร โดยไม่ ป รากฏข้อ ร้ องเรี ย นจาก
ผู้รับบริการ ดังแสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนตามภาพที่ ๓.๒-๑

รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๕๒
รายงานผู้บริหาร

รับทราบข้อร้องเรียน
แก้ได้

สรุปผล
แก้ไม่ได้

นาเข้าทีป่ ระชุม

แจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน
เสนอวิทยาเขตพิจารณา

นาผลมาปรับปรุงการ
ให้บริการ
ภาพที่ ๓.๒-๑ ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

