การให้ ความสําคัญกับผู้ใช้ บริการ (Customer Oriented) และการเอาใจใส่ ลูกค้ า
(Customer Care): แนวปฏิบัตทิ 1 ดี ี กรณีสาํ นักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
สายพิณ วิไลรัตน์
ห้ องสมุดเป็ นหน่วยงานหนึง ทีมี “ผู้ใช้ บริการ หรื อ ลูกค้ า” และเป้าหมายสําคัญทีสดุ ของห้ องสมุดคือ
“ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ หรือ ลูกค้ า” ปั จจุบนั ห้ องสมุดหลายแห่งโดยเฉพาะห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ได้ ใช้ ความพยายามอย่างมากในการจัดบริ การต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ได้ ทมุ่ เทงบประมาณจํานวนมหาศาล
ในการจัดสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะกับห้ องสมุดยุคใหม่ในลักษณะของห้ องสมุดมีชีวิต (Living Library) จัดหา
สารสนเทศและเทคโนโลยีทีทนั สมัย โดยเชือว่าจะสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ใช้ บริการ / ลูกค้ าได้
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็ นหน่วยงานส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ในฐานะหอสมุดกลาง (Central Library) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทังเป็
E นศูนย์กลางในการให้ บริ การ
สารสนเทศแก่ชมุ ชนในภาคใต้ เปิ ดบริ การเฉลีย 10.37 ชัว โมงต่อวัน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผ้ ใู ช้ บริการ
จํานวน 324, 989 ครังE (สงขลา 292, 888 ครังE พัทลุง 32, 101 ครังE ) ในจํานวนดังกล่าวเป็ นผู้ใช้ บริการทีเป็ น
บุคคลภายนอกประมาณ 10,757 คน/ปี (สงขลา 9, 679 คน พัทลุง 1, 078 คน) มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวน 123, 327 ครังE (สงขลา 98, 486 ครังE พัทลุง 24, 847 ครังE )
จากภาระงานทีต้องรับผิดชอบ ทังในฐานะหอสมุ
E
ดกลางของมหาวิทยาลัยทักษิณ และแหล่งบริการ
สารสนเทศแก่ชมุ ชนในภาคใต้ ทําให้ สํานักหอสมุดมีผ้ ใู ช้ บริการหลากหลาย มีความต้ องการและความคาดหวัง
ต่อการให้ บริการแตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้ใช้ บริการกลุม่ เป้าหมาย คืออาจารย์และนิสิต ทีมีความคาดหวังต่อ
บริการค่อนข้ างสูง ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้ใช้ กบั บริ การทีได้ รับจากสํานักหอสมุดมีมาก
เช่นเดียวกัน ทําให้ มีคําบ่นและข้ อร้ องเรี ยนจากผู้ใช้ บริการจํานวนมาก ระดับความพึงพอใจต่อการให้ บริการ
โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวข้ องกับ “ผู้ให้ บริการ” ยังอยูใ่ นระดับทีไม่นา่ พอใจ
ทําอย่างไรถึงจะลดช่ องว่ าง ลดคําบ่ น เป็ นสิงทีท้าทายไม่น้อยสําหรับ “สํานักหอสมุด” ซึ1งต้ องวัด
ความสําเร็จขององค์ กร ด้ วย “ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ หรือ ลูกค้ า” สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จึงได้ นําแนวคิดด้ าน การให้ บริการโดยเน้ นความสําคัญที1ลูกค้ า (Customer-Oriented) แทนการ

ให้ บริการแบบดังเดิ
E มซึง ให้ ความสําคัญกับ “ผู้ให้ บริการ” และแนวคิดด้ าน “การเอาใจใส่ ลูกค้ า (Customer
Care)” มาใช้
เหตุผลในการปรับเปลี1ยน
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ/ผู้ใช้ บริการค่อนข้ างตําโดยเฉพาะด้ านบุคลากรผู้ให้ บริการ
2. ผู้ปฏิบตั /ิ บุคลากรมักให้ ความสําคัญและเอาตนเองเป็ นศูนย์กลางในการปฏิบตั งิ าน
3. บุคลากรทีเกียวข้ องส่วนหนึง ยังไม่มีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหา
4. ยังไม่มีชอ่ งทางรับคําบ่น ข้ อร้ องเรี ยน ข้ อเสนอแนะจากผู้ใช้ บริการ
5. ยังไม่มีระบบการจัดการข้ อร้ องเรี ยนเพือแสวงหาข้ อมูลป้อนกลับ (Feedback Information)
6. การพัฒนางานไม่สอดคล้ องและไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
ปฏิบัตอิ ย่ างไร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เริมดําเนินการอย่างจริงจัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยได้
ดําเนินการในหลายลักษณะทังที
E เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ดังนี E
1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยข้ อมูลจากการทํา SWOT Analysis และผลการประเมิน
คุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพสํานักหอสมุด ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
2. กําหนดนโยบาย/เป้าหมายและตัวชี Eวัดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแผนพัฒนาสํานักหอสมุด พ.ศ.
2552-2555 ทีจะเป็ นองค์กรทีมีภาพลักษณ์การให้ บริการทีมีคณ
ุ ภาพ ใส่ใจต่อความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
และวัดความสําเร็จด้ วยความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ” โดยกําหนดให้ การสร้ างวัฒนธรรมของสํานักหอสมุดให้
มีภาพลักษณ์ในการเป็ นแหล่งความรู้ทีมีคณ
ุ ภาพให้ ความสําคัญกับลูกค้ า (Customer Oriented) เอาใจใส่
ลูกค้ า (Customer Care) และมีจิตวิญญาณในการให้ บริ การ (Service Mind) เป็ นกลยุทธ์ทีสําคัญ รวมทังได้
E
กําหนดตัวชี Eวัดความสําเร็จด้ านการให้ บริการ คือ 1) การสร้ างจิตสํานึกในการให้ บริ การ 2) มีชอ่ งทางรับฟั ง
ความคิดเห็น/ข้ อร้ องเรี ยนอย่างน้ อย 3 ช่องทาง 3) ข้ อร้ องเรี ยนได้ รับการแก้ ไข 100 % (ข้ อร้ องเรี ยนที
สํานักหอสมุดดําเนินการเองได้ ) 4) ระดับความพึงพอใของผู้ใช้ บริการอยูใ่ นระดับ 3-3.50 และระดับความพึง
พอใจเพิมขึ Eนทุกปี
3. แปลงนโยบาย/เป้าหมายสูก่ ารปฏิบตั ิ ดังนี E
3.1 ถ่ายทอดและสือสารนโยบาย/เป้าหมายด้ านการให้ ความสําคัญกับลูกค้ า (Customer
Oriented) การเอาใจใส่ลกู ค้ า (Customer Care) และการมีจิตวิญญาณในการให้ บริการ (Service Mind) สู่
บุคลากรเพือนําไปปฏิบตั ิ

3.2 ทําความเข้ าใจและปรับเปลียนกระบวนทัศน์บคุ ลากรทุกคน จากเดิมทีเคยเอา
ตนเอง/ผู้ปฏิบตั งิ านเป็ นศูนย์กลางในการให้ บริ การ เป็ นเอาผู้ใช้ เป็ นศูนย์กลางและถือเป็ นวาระสืบเนืองเชิง
นโยบาย ในการประชุมบุคลากรทุกครังE ผู้อํานวยการจะนําเรื องนี Eเข้ าไปเน้ นยํ Eาและพิจารณาในทีประชุม ที
สําคัญคือทุกครังE ทีมีคําบ่น/ข้ อร้ องเรี ยน/ข้ อเสนอแนะจากผู้ใช้ บริการ ผู้อํานวยการจนําเข้ าหารื อและกําหนดแนว
ทางแก้ ไขร่วมกัน
3.3 การอบรม ให้ ความรู้ โดยจัดโครงการ พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาความสัมพันธ์กบั
ลูกค้ า สูบ่ ริการทีเป็ นเลิศ และการศึกษาดูงานจากห้ องสมุดเพือนบ้ าน
3.4 นําระบบการจัดการความรู้และบริหารความเสียงมาช่วยขับเคลือนด้ านการให้
ความสําคัญกับลูกค้ า (Customer Oriented) การเอาใจใส่ตอ่ ลูกค้ า (Customer Care) และจิตวิญญาณใน
การให้ บริการ (Service Mind) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-53
3.5 พัฒนาระบบการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ใช้ บริการ (Customer Complaints) เพือหา
ข้ อมูลป้อนกลับ (Feedback Information) จากผู้ใช้ บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี E

ระบบการจัดการข้ อร้ องเรี ยน
ช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยน

เจ้ าหน้ าที
โดยตรง

Q&A

กล่องรับข้ อเสนอแนะ

สํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริ การ

Mail

สายตรงผู้บริ หาร

กลุม่ ภารกิจบริ การฯ รวบรวมและแยกประเภทข้ อร้ องเรี ยน

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดพิจารณาสัง การ
เรื องทีดาํ เนินการได้ เอง

เรื องทีอยูเ่ หนือการควบคุม

ผู้เกียวข้ อง/ฝ่ ายทีเ กียวข้ อง
ดําเนินการทันที

ประสานงานกับผู้บริ หาร
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ทีเกียวข้ อง
แจ้ งผลการแก้ ปรับปรุง

ผู้ใช้ บริ การ

บุคลากร

บอร์ ดเสียง

แจ้ งเจ้ าตัว

เว็บไซต์

ทีประชุม หน.

ทีประชุม

ไปรษณีย์

ระบบ

สะท้ อนกลับ

โดยตรง

สํานักหอสมุด

กลุม่ ภารกิจ

บุคลากร

อิเล็กทรอนิกส์

E-Doc

ติดตามการแก้ ไขและกําหนดแนวปฏิบตั ิ

สรุปเป็ นปั จจัยนําเข้ าในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ

3.6 พัฒนาระบบและกลไกในการศึกษาข้ อมูลเกียวกับผู้ใช้ บริการ ดังนี E
3.6.1 การจําแนกผู้ใช้ บริ การ/ลูกค้ า (Customers) เป็ น 4 ประเภทตามพันธกิจ/
อํานาจหน้ าทีทีกําหนดไว้ ในการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณและระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้ วย
การใช้ ห้องสมุด พ.ศ. 2542 คือ นิสิต อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลภายนอก/ประชาชน
4.6.2 การรับฟั ง (Listening Methods) ความต้ องการและความคาดหวังจาก
ผู้ใช้ บริการหลากหลายวิธี ให้ ทนั กับความต้ องการ เช่น การประเมินความพึงพอใจโดยใช้ แบบสอบถาม ปี ละ 2
ครังE การประเมิน ติดตามความพึงพอใจโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ ทันทีทีผ้ ใู ช้ รับบริ การเพือให้ ได้ ข้อมูลป้อนกลับอย่าง
ทันท่วงที การรับข้ อเสนอแนะ ข้ อร้ องเรี ยนตลอดเวลา หลากหลายช่องทาง
3.7 พัฒนาระบบและกลไกในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้ใช้
3.7.1 พัฒนาบริ การ/ช่องทางในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้ใช้ จํานวน 21 บริการ/
ช่องทางในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
3.7.2 ประเมินบริการ/ช่องทางทีสํานักหอสมุดใช้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพือ
ปรับปรุงบริการ/ช่องทางในการสร้ างความสัมพันธ์ทีจะใช้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
3.7.3 นําบริการ/ช่องทางทีผ้ ใู ช้ เสนอแนะสูท่ ีประชุมบุคลากรทีเกียวข้ องเพือนําไป
บรรจุในแผนปฏิบตั กิ าร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี E 1) เคาน์เตอร์ รับข้ อร้ องเรี ยน 2) บริการท่านขอมาเรา
จัดให้ (จัดทรัพยากรสารสนเทศทีอาจารย์ร้องขอ/ต้ องการยืมไว้ ให้ ทีเคาน์เตอร์ ยืม-คืน อาจารย์สามารถยืมได้
ทันที โดยไม่ต้องไปหาทรัพยากรสารสนเทศทีชนั E 3) ส่งข่าวสารห้ องสมุดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 4)
นิทรรศการแนะนําบริ การ/กิจกรรม/ทรัพยากรสารสนเทศใหม่บริเวณทีมีผ้ ใู ช้ บริการจํานวนมาก เช่น โรงอาหาร
การจัดกิจกรรม Road Show เพือแนะนําห้ องสมุดตามคณะ 5) โทรศัพท์ (สายด่วน) สําหรับรับข้ อร้ องเรี ยน 6)
จัดส่งรายชือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ทางทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 7) ตอบคําถามออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์
ของสํานักหอสมุดและมีรางวัลให้
3.8 การสนับสนุน ส่งเสริมและให้ รางวัล ผู้ให้ บริการดีเด่น เช่น จัดโครงการร่วมลงคะแนนผู้ให้
บริการดีเด่น (vote) โดยผู้ใช้ บริการมีสว่ นร่วม โครงการ คนดีติดดาวชาวสํานักหอสมุด เพือนร่วมงานร่วมติด
ดาวเหลือง ตรงต่อเวลา ดาวเขียว มีนํ Eาใจ อุทิศเสียสละ ดาวชมพู มีมนุษยสัมพันธ์กบั เพือนร่วมงานและ
ผู้ใช้ บริการ

ความสําเร็จ สิ1งที1ได้ จากการปรับเปลี1ยน
ผู้ใช้ บริการ
1. ได้ รับบริการทีดีขึ Eน สะดวก รวดเร็ว และ one stop service
2. สามารถร้ องเรี ยน เสนอแนะความคิดเห็นต่อสํานักหอสมุดได้ อย่างสะดวก
องค์ กร
1. ความพึงพอใจต่อการให้ บริการเพิมขึ Eน คําบ่น ข้ อร้ องเรี ยนลดน้ อยลง (ความพึงพอใจ
ปี งบประมาณ 2551 ระดับ 3.79 ,ปี งบประมาณ 2552 ระดับ 3.76, ปี งบประมาณ 2553 ระดับ
3.88 และปี งบประมาณ 2554 ครังE ที 1 ระดับ 3.96 )
2. มีการพัฒนาบริ การใหม่ ๆ และบริการเชิงรุกทีตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการมากขึ Eน
3. มีแนวปฏิบตั ดิ ้ าน “บริการอย่างไรจึงเป็ นเลิศ”
4. การไหวรู้และไหวทันต่อความต้ องการของผู้ใช้ บริการ มีการศึกษาความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
การนําเสียงของลูกค้ า (Voice of the Customer) ข้ อมูลทีเกียวข้ อง (Relevant Information) จาก
ผู้ใช้ บริการมาใช้ ในการวางแผน ปรับปรุงกระบวนการหรื อพัฒนางาน/บริการใหม่ เช่น บริการ
ติดตามตัวเล่ม บริ การเพือนช่วยหาหนังสือ บริ การนําส่งทรัพยากรสารสนเทศตามคําขอแก่
อาจารย์/บุคลากร (Document Delivery) การขยายช่องทางรับฝากของ และการปรับปรุงภูมิทศั น์
ภายในสํานักหอสมุด เป็ นต้ น
5. ให้ ความสําคัญกับการสือสารมากขึ Eนทังการสื
E
อสารกับบุคลากรและกับผู้ใช้ บริ การ กล่าวคือมีการ
สือสาร 2 ทาง ทัว ทังองค์
E กร โดยใช้ ระบบ e-mail และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการสือสาร
กับบุคลากรทุกคน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้ สร้ าง e-mail group ของบุคลากรและอบรม
การใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ บคุ ลากรทุกคน ส่งผลให้ บคุ ลากรทุกคนสามารถใช้ e-mail
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสือสารและการปฏิบตั งิ านมากขึ Eน
มีการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สํานักหอสมุดได้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/บริการใหม่เชิงรุกผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 14 ช่องทาง คือ 1) เว็บไซต์สํานักหอสมุด 2) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 3) บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ 4) แผ่นพับ/แผ่นปลิว 5) ทําหนังสือถึงคณะ/หน่วยงาน 6) อักษรวิงของ
มหาวิทยาลัย 7) Straight forward 8) เสียงตามสาย 9) ทีประชุมสภาวิชาการ 10) SMS 11) email 12) คณะทํางานเครื อข่ายความร่วมมือ 13) แจ้ ง/บอกกับผู้ใช้ โดยตรง 14) ปิ ดประกาศบริเวณ
ทีมีผ้ ใู ช้ บริการผ่านเป็ นจํานวนมาก เช่น ลิฟท์

6. มีการกําหนดตัวชี Eวัดความสําเร็จทังในระดั
E
บหน่วยงานและระดับบุคคล
7. มีการทบทวนกระบวนการปฏิบตั งิ านและการให้ บริการเพือลดขันตอนและป
E
้ องกันความผิดพลาด
จากการปฏิบตั งิ าน รวมทังการจั
E
ดทําผังงาน (Flowchart) เพือความสะดวกในการเรี ยนรู้ การ
ถ่ายทอดงานสู่การปฏิบตั ิ
ผู้ให้ บริการ/(ปฏิบัตงิ าน
1. ตระหนักและเห็นความสําคัญของผู้ใช้ บริการมากขึ Eน ใส่ใจและพยายามร่วมกันหาแนวทาง
พัฒนาบริการสู่ความเป็ นเลิศ
2. มีความรับผิดชอบและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานและการให้ บริการตาม
ความต้ องการของผู้ใช้ บริการมากขึ Eนทังในส่
E วนการจัดทําแผน การกําหนดกิจกรรม โครงการ
ปั จจัยแห่ งความสําเร็จ
1. ผู้นําองค์กรต้ องมีภาวะผู้นํา มีความมุง่ มัน และเป็ นแบบอย่างในการเปลียนแปลง หรื อสร้ าง
บรรยากาศแห่งการเปลียนแปลง
2. ความต่อเนืองในการปลูกฝั ง สร้ างความตระหนักในเรื อง “ความสําคัญของผู้ใช้ บริการ” “การใส่ใจ
ต่อผู้ใช้ บริการ” และ “จิตบริ การ” รวมทังการสื
E
อสารและทําความเข้ าใจกับบุคลากรทุกคนให้ มี
แนวคิดและความเชือร่วมกันว่า “ผู้ใช้ บริการสําคัญทีสดุ ”
3. ความพยายามและความตังใจของบุ
E
คลากรทีจะปรับเปลียนและปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการ
อย่างต่อเนือง
4. มีระบบการให้ รางวัลและคําชมเชยแก่บคุ ลากรทีเป็ นขวัญใจของผู้ใช้ บริการหรื อผู้ทีให้ บริการด้ วย
ความประทับใจ
5. ความเต็มอก เต็มใจในการรับฟั งคําบ่น ข้ อร้ องเรี ยนและข้ อเสนอแนะจากผูใช้ บริการและการ
ตอบสนองต่อคําบ่น ข้ อร้ องเรี ยนและข้ อเสนอแนะ ทีสําคัญคือมีการกระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ บริ การบ่น
ร้ องเรี ยน และให้ ข้อเสนอแนะหลากหลายช่องทาง รวมทังมี
E ความกระตือรื อร้ นในการแสวงหาผล
ย้ อนกลับ (Feedback) มีการจัดการคําบ่นหรื อข้ อร้ องเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
6. การไหวรู้ตอ่ ความต้ องการของผู้ใช้ บริการทีเปลียนแปลงและนําข้ อมูลทีเกียวข้ องมาปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานให้ สามารถตอบสนองความต้ องการอย่างต่อเนือง

ปั จจุบนั แม้ ว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ยังไม่สามารถ
พัฒนาให้ อยูใ่ นระดับดีทกุ ๆ ด้ านก็ตาม แต่การทีบคุ ลากรส่วนใหญ่มีความมุง่ มัน ตังใจและมี
E
พฒ
ั นาการในการ
ให้ บริการทีดีขึ Eน ถือเป็ นจุดเริมต้ นทีดี ทีมงานทุกคนของสํานักหอสมุด ระลึกเสมอว่ าคงไม่ ง่ายที1จะเติม
เต็มความต้ องการและความคาดหวังของผู้ใช้ บริการซึ1งมีหลากหลาย
เข้ าใจยากและเปลี1ยนแปลง
ตลอดเวลา บ่อยครังE ทีสํานักหอสมุดไม่สามารถตอบสนองความต้ องการและความคาดหวังทีสงู เกินไปของ
ผู้ใช้ บริการได้ ผลลัพธ์คือ ”สํานักหอสมุดบริการไม่ ดี” อย่างไรก็ตามทีมงานทุกคนของสํานักหอสมุดยังคง
มุง่ มัน และต้ องพยายามต่อไปในอันทีจะสรรค์สร้ างบริการทีมีคณ
ุ ภาพให้ ตอบสนองความต้ องการของประชาคม
มหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป

