“บริการเชิงรุ กในยุคสั งคมก้มหน้ า”
**********************************************************
ปั จจุบนั เทคโนโลยีต่าง ๆ มีความเจริ ญก้าวหน้าและเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลระดับต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมการเสาะแสวงหาความรู้ ซ่ ึ งจะเน้นในเชิ งสารสนเทศมากขึ้นจึงทาให้
ส่ งผลต่อการเข้าใช้บริ การ รวมทั้งส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การของสานักหอสมุด ดังนั้นเพื่อ
การพัฒนาการบริ การสารสนเทศของสานักหอสมุดให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้ างความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การมากขึ้น สานักหอสมุดจึงได้นาแนวความคิดด้าน “การบริ การเชิงรุ ก ” มาใช้
แทน “การบริ การแบบตั้งรับ” โดยได้เริ่ มดาเนิ นการการให้บริ การเชิ งรุ กในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
ดาเนิ นการอย่างจริ ง จังในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่ ง แนวทางปฏิ บ ตั ิ ไ ด้เริ่ ม จากการก าหนดนโยบาย ใน
แผนพัฒนาสานักหอสมุด และแปลงนโยบายสู่ การปฏิ บตั ิมาอย่างต่อเนื่ องโดยสานักหอสมุดได้ปรับเปลี่ยนใน
รู ปแบบการบริ การต่าง ๆ เช่ น การพัฒนาไปสู่ ห้องสมุดมี ชีวิต ห้องสมุ ดดิ จิตอล และห้องสมุดออนไลน์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การซึ่ งเป็ นคนรุ่ นใหม่ในยุคสังคมสารสนเทศออนไลน์ สาหรับรู ปแบบ
กิ จกรรมที่ ดาเนิ นการในแต่ละปี สานักหอสมุดได้นาระบบการมุ่งเน้นลู ก ค้า (Customer oriented) มาใช้เต็ม
รู ปแบบทั้งในส่ วนของ “การรับฟังเสี ยงจากลูกค้า (Voice of Customer)”และ “การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
(CRM)” เพื่อนาข้อมูลมาประกอบในการพัฒนา “บริ การเชิงรุ ก” ให้ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้
มากที่สุด
รู ปแบบกิจกรรม “บริการเชิ งรุ ก”
จากการดาเนิ นการกิ จกรรม/โครงการเกี่ยวกับ “การบริ การเชิ งรุ ก” นับตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ.2552 –
ปั จ จุ บ ัน พบว่า ส านัก หอสมุ ด ได้ด าเนิ น กิ จ กรรม รวมทั้ง สิ้ น 40 กิ จ กรรม ซึ่ งบางกิ จ กรรมได้บ รรจุ อ ยู่ใ น
แผนปฏิ บตั ิ ง านประจาปี ตั้ง แต่ พ.ศ. 2552-ปั จจุ บนั ได้แก่ บริ การตรวจสอบรายการอ้างอิง/บรรณานุ ก รมแก่
อาจารย์/นักวิจยั /บุคลากร และโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณนุกรม Endnote บางกิ จกรรม
บรรจุอยูใ่ นแผนปฏิบตั ิการเพียง 1 หรื อ 2 ปี (ตารางที่ 1) ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนให้เป็ นการ
บริ การที่ตอ้ งดาเนินการตามปกติ ซึ่ งไม่ระบุอยูใ่ นแผนปฏิบตั ิการ

ตารางที่ 1 กิจกรรม/โครงการการบริ การเชิงรุ ก ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2552-2557
กิจกรรม/โครงการ
ลาดับ
1. บริ การตรวจสอบค่า Impact factor วารสาร
2. บริ การหนังสื อด่วน
3. โครงการ Straight Forward นาข่ า วสารบริ การ/
กิ จกรรมใหม่ไปส่ งถึงคณะ/หน่ วย งาน รวมทั้งรับข้อ
ร้องเรี ยน/ข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บริ การ
4. บริ การ E-Alert จากฐานข้อมูลสู่ ผใู ้ ช้บริ การ เช่น TOP
25 Hottest Articles from Science Direct
5. เพิ่มจุดบริ การตอบคาถามชั้นที่ 3
6. บริ การให้การศึ กษากับผูใ้ ช้บริ การ (User education)
ทั้งภายในและที่คณะ
7. บริ การรับคืนทรัพยากรสารสนเทศถึงคณะ/หน่วยงาน
8. การรายงาน/วิเ คราะห์ขอ้ มูล TUS Publication ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติ
9. บริ การเพื่อนช่วยหาหนังสื อ
10. บริ การแนะนา/สอนการสื บค้นสารสนเทศแก่นิสิตทุก
ระดับชั้นปี ถึงห้องเรี ยน
11. บริ การติดตามตัวเล่มหนังสื อที่ผใู ้ ช้บริ การหาไม่พบ
12. บริ การนาส่ งทรัพยากรสารสนเทศตามคาขอแก่
อาจารย์/บุคลากรถึงคณะ/หน่วยงาน (Document
delivery)
13. บริ การตรวจสอบรายการอ้า งอิ ง /บรรณานุ ก รมแก่
อาจารย์/นักวิจยั /บุคลากร
14.
15.
16.

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณนุ
กรม Endnote
โครงการข่าวสารจากห้องสมุดถึงผูใ้ ช้
โครงการห้องสมุดออกแบบได้
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กิจกรรม/โครงการ
ลาดับ
17. บริ การรวบรวมเอกสารอ่านประกอบประมวลการสอน
รายวิชา
18. โครงการบรรณารักษ์สญ
ั จร
19. E-bag
20. VirualLibrary Tour
21. บริ การeQuick Books
22. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
23. โครงการผูบ้ ริ หารพบสาขาวิชา
24. โครงการห้องสมุดพบองค์การนิสิต
25. Living Library Zone
26. Read for Life
27. โครงการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
28. โครงการ Smart-Evaluation
29. โครงการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมอาเซี ยนกับสานักหอสมุด
30. โครงการส่ งเสริ มการอ่านเชิงรุ ก "Let's Read"
31. โครงการปกนิยายใหม่ไฉไลกว่าเดิม
32. โครงการ Library Selfi Photo Contest
33. กิจกรรมความรู ้ค่สู ุ ขา
34. โครงการ Sale corner
35. โครงการประกวดคลิปหนังสื อน่าอ่าน
36. โครงการจัดทาที่คนั่ หนังสื อบนชั้น
37. โครงการดนตรี พาเพลิน
38. โครงการยืมไม่อ้นั วันBirthday
39. กิจกรรมตะกร้ารถเข็นหนังสื อ For you
40. โครงการอบรมการสื บค้นขั้นสูง
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สาหรับกิจกรรมเชิงรุ กในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ด้านการบริ การที่ดี ได้แก่ กิจกรรมการบริ การตรวจสอบรายการอ้างอิง /บรรณานุ กรมแก่ผใู ้ ช้บริ การ
และโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
2. ด้านการส่ งเสริ มการใช้ระบบสารสนเทศ ได้แก่ โครงการอบรมการสื บค้นขั้นสู ง และโครงการอบรม
การใช้โปรแกรมบรรณานุกรม Endnote
3. ด้านการสร้ างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่ ดี ได้แก่ โครงการดนตรี พาเพลิ น โครงการยืมไม่อ้ นั วัน
Birthday โครงการจัดทาที่คนั่ หนังสื อบนชั้น กิ จกรรมตะกร้ ารถเข็นหนังสื อ For you โครงการปกนิ ยายใหม่
ไฉไลกว่าเดิม และโครงการส่ งเสริ มการอ่านเชิงรุ ก “Let’s Read”
4. ด้านการส่ งเสริ มให้ผูใ้ ช้บริ การได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมและสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่
สถานที่ และผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ โครงการ Library Selfi Photo Contest โครงการ Sale corner และโครงการ
ประกวดคลิปหนังสื อน่าอ่าน และโครงการ Smart –Evaluation
5. ด้านทรัพยากรสารสนเทศที่ทนั สมัย ได้แก่ โครงการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมอาเซี ยนกับสานักหอสมุด และ
กิจกรรมความรู ้คู่สุขา
ความสาเร็จจากกิจกรรม “บริการเชิ งรุ ก”
จากการที่ ส านัก หอสมุ ด ใช้ก ลยุท ธ์ ก ารรั บ ฟั ง เสี ย งลู ก ค้า และการสร้ า งความสั ม พันธ์ ก ับ ลู ก ค้า มาใช้
ประกอบการสร้างและพัฒนากิจกรรม “บริ การเชิ งรุ ก” ทาให้มีต่อจานวนการใช้บริ การและความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ โดยจะเห็นว่าจานวนผูใ้ ช้บริ การมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปี การศึกษา 2554-2555 มี
จานวนผูใ้ ช้เพิ่มมากขึ้นถึ ง 23,963 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.90 สาหรับในช่วงปี การศึกษา 2555-2556 พบว่ามี
จานวนผูใ้ ช้บริ การเพิ่มขึ้นจานวน 5,205 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.38 (ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 1)

ตารางที่ 2 สถิติผใู ้ ช้บริ การสานักหอสมุด ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 – 2557
หน่ วย : คน
วิทยาเขต

ปี การศึกษา
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

สงขลา

327,321

330,408

327,960

319,449

256,712*

พัทลุง

27,405

16,893

43,304

57,020

53,778*

รวม
จานวนทีเ่ พิม่
(%)

354,726
-

347,301
-7,425
(-2.10)

371,264
23,963
(6.90)

376,469
5,205
(1.38)

310,490
ยังไม่ สามารถ
ประเมินได้

หมายเหตุ :* ปี การศึกษา 2557 เป็ นข้อมูล 11 เดือน
จานวน (คน)
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ปี การศึกษา

ภาพที่ 1 สถิติผใู ้ ช้บริ การสานักหอสมุด ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 - 2557

สาหรับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การของสานักหอสมุดทั้งทางด้านทรัพยากรและการ
บริ การสารสนเทศด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริ การด้านบุคลากรของห้องสมุดด้านสถานที่/สิ่ งอานวยความ
สะดวก และด้านการสื่ อสารกับผูใ้ ช้ รวมทั้งการประเมินการบริ การของโดยรวม พบว่า ทุกดัชนี มีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้า นการบริ ก ารของบุ ค ลากรและด้า นกระบวนการ/ขั้น ตอนการบริ ก ารของ
สานักหอสมุดที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั โดยปี การศึกษา 2553 มีค่าระดับความพึงพอใจเพียง
3.84 และ 3.95 เพิ่มขึ้นมาเป็ น 4.16 และ 4.09 ในปี การศึกษา 2557 ตามลาดับ (ตารางที่ 3) ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง
ความเอาใจใส่ และเป็ นกันเองกับผูใ้ ช้บริ การรวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ในการให้บริ การมีความสะดวกรวดเร็ ว
ทั้งบริ การในสานักหอสมุดและบริ การออนไลน์ สาหรับด้านสถานที่/สิ่ งอานวยความสะดวก ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง
บรรยากาศในห้องสมุดต่อการศึ กษาค้นคว้า มีค่าความพึงพอใจเพิ่มขึ้ นในช่ วงปี การศึ กษา 2556-57 ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากกิจกรรม Living Library Zone และโครงการดนตรี พาเพลิน ส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจมาก
ขึ้ น ส าหรั บ ความพึ ง พอใจด้า นทรั พ ยากรและการบริ ก ารสารสนเทศซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งความเพี ย งพอและ
เหมาะสมกับความต้องการ พบว่ามี ระดับความพึง พอใจเปลี่ ยนแปลงไม่สม่ า เสมอในแต่ละช่ วงปี การศึ กษา
ดัง นั้น ในปี งบประมาณหน้า จาเป็ นต้องคิ ดหากิ จกรรม “การบริ ก ารเชิ งรุ ก ” ที่ ตอบสนองต่ อความต้องการ
ทางด้านทรัพยากรและการบริ การสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในการจัดทากิ จกรรมต่างๆ ของ “การ
บริ การเชิ งรุ ก” ในปี การศึกษา 2557 ยังมีบางกิ จกรรมที่ยงั ไม่บรรลุตามเป้ าหมาย เช่ น กิ จกรรม “ยืมไม่อ้ นั วัน
Birthday” ซึ่ งมี ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมไม่ มากนัก บางกิ จกรรมสามารถดาเนิ นการได้ตามเป้ าหมาย แต่ต้องใช้
งบประมาณในการดาเนิ นงานเป็ นจานวนมาก เช่ นโครงการดนตรี พ าเพลิ น ดัง นั้น จาเป็ นต้องปรั บเปลี่ ย น
กระบวน การทางาน โดยให้มีผเู ้ ข้าร่ วมมากขึ้น และประหยัดงบประมาณมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความยัง่ ยืนของการ
ทางานต่อไป

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในแต่ละปี การศึกษา
หัวข้ อ
1. ด้านทรัพยากรและการบริ การสารสนเทศ
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริ การ
3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด
4. ด้านสถานที่/สิ่ งอานวยความสะดวก
5. ด้านการสื่ อสารกับผูใ้ ช้
6. การบริ การของโดยรวม

2553
3.88
3.95
3.84
3.91
4.10
3.95

2554
3.74
3.85
3.84
3.89
3.94
3.98

ปี การศึกษา
2555
3.87
3.95
4.04
3.87
3.85
3.93

2556
4.02
4.01
4.08
4.09
3.93
4.09

2557
4.00
4.09
4.16
4.23
3.99
4.27

แนวปฏิบัติทดี่ ี
จากประเด็นปั ญหาการเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้นิสิตมีความเป็ นส่ วนตัวสู ง ไม่สนใจสิ่ ง
รอบข้างส่ งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระดับต่างๆ และส่ งผลต่อการใช้บริ การห้องสมุดทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจึงทาให้ตอ้ งมีการปรับปรุ ง/ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบกิ จกรรม โครงสร้ าง และบรรยากาศ เพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจ และดึงดูดให้นิสิตมาใช้บริ การ และสร้างความพึงพอใจในการรับบริ การด้านต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุน /
ส่ งเสริ มให้นิสิตมีการการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งแนวปฏิบตั ิที่ดีจะต้องขับเคลื่อนด้านต่างๆ ควบคู่กนั ไป ได้แก่
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ทนั สมัย เพียงพอและตรงต่อความต้องการ
2. ส่ งเสริ มการให้บริ การที่ดี มุ่งเน้นความเข้าใจ และเห็นใจผูใ้ ช้บริ การ
3. ส่ งเสริ มการใช้ระบบสารสนเทศและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดีและรวดเร็ ว
4. สร้างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อการเรี ยนรู ้
5. ส่ งเสริ มให้ผใู้ ช้บริ การได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ สถานที่
และผูใ้ ช้บริ การ

ทั้งนี้หากมีการปฏิบตั ิควบคู่กนั อย่างสม่าเสมอ จะส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การได้รู้จกั และมีความผูกพัน ต่อการใช้
ใช้บริ การจากห้องสมุด ส่ งผลให้มีการใช้บริ การเพิม่ มากขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริ การเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

