“บริการเชิงรุกในยุคสังคมกมหนา”
**********************************************************
ปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ มีความเจริญกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลตอความสัมพันธ
ระหวางบุคคลระดับตางๆรวมทั้งพฤติกรรมการเสาะแสวงหาความรูซึ่งจะเนนในเชิงสารสนเทศมากขึ้นจึงทําให
สงผลตอการเขาใชบริการ รวมทั้งสงผลตอระดับความพึงพอใจในการใชบริการของสํานักหอสมุด ดังนั้นเพื่อ
การพัฒนาการบริการสารสนเทศของสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการและ
สรางความพึงพอใจแกผูใชบริการมากขึ้น สํานักหอสมุดจึงไดนําแนวความคิดดาน “การบริการเชิงรุก” มาใช
แทน “การบริการแบบตั้งรับ” โดยไดเริ่มดําเนินการการใหบริการเชิงรุกในป งบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
ดํา เนิ นการอย างจริง จั งในป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่ง แนวทางปฏิ บั ติไ ด เริ่ ม จากการกํ า หนดนโยบาย ใน
แผนพัฒนาสํานักหอสมุด และแปลงนโยบายสูการปฏิบัติมาอยางตอเนื่องโดยสํานักหอสมุดไดปรับเปลี่ยนใน
รูปแบบการบริการตาง ๆ เชน การพัฒนาไปสูหองสมุดมีชีวิต หองสมุดดิจิตอล และหองสมุดออนไลน เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการซึ่งเปนคนรุนใหมในยุคสังคมสารสนเทศออนไลน สําหรับรูปแบบ
กิจกรรมที่ ดําเนิ นการในแตละปสํานั กหอสมุดไดนํา ระบบการมุงเน นลูก คา (Customer oriented) มาใชเต็ ม
รูปแบบทั้งในสวนของ “การรับฟงเสียงจากลูกคา (Voice of Customer)”และ “การสรางความสัมพันธกับลูกคา
(CRM)” เพื่อนําขอมูลมาประกอบในการพัฒนา “บริการเชิงรุก” ใหตอบสนองความตองการของผูใชบริการให
มากที่สุด
รูปแบบกิจกรรม “บริการเชิงรุก”
จากการดําเนินการกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับ “การบริการเชิงรุก” นับตั้งแตป งบประมาณ พ.ศ.2552 –
ป จ จุ บั น พบว า สํ า นั ก หอสมุ ด ได ดํ า เนิ น กิ จ กรรม รวมทั้ ง สิ้ น 40 กิ จ กรรม ซึ่ ง บางกิ จ กรรมได บ รรจุ อ ยู ใ น
แผนปฏิบัติง านประจํา ปตั้ง แต พ.ศ. 2552-ปจจุ บัน ไดแก บริ การตรวจสอบรายการอา งอิง/บรรณานุก รมแก
อาจารย/นักวิจัย/บุคลากร และโครงการอบรมการใชโปรแกรมการจัดการบรรณนุกรม Endnote บางกิจกรรม
บรรจุอยูในแผนปฏิบัติการเพียง 1 หรือ 2 ป (ตารางที่ 1) ทั้งนีเ้ นื่องจากกิจกรรมดังกลาวไดปรับเปลี่ยนใหเปนการ
บริการที่ตองดําเนินการตามปกติ ซึ่งไมระบุอยูในแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ 1 กิจกรรม/โครงการการบริการเชิงรุก ตั้งแตป งบประมาณ 2552-2557
กิจกรรม/โครงการ

ลําดับ
1. บริการตรวจสอบคา Impact factor วารสาร
2. บริการหนังสือดวน
3. โครงการ Straight Forward นํ า ข า วสารบริ การ/
กิจกรรมใหมไปสงถึงคณะ/หนวย งาน รวมทั้งรับขอ
รองเรียน/ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ
4. บริการ E-Alert จากฐานขอมูลสูผูใชบริการ เชน TOP
25 Hottest Articles from Science Direct
5. เพิ่มจุดบริการตอบคําถามชั้นที่ 3
6. บริการใหการศึกษากับผูใชบริการ (User education)
ทั้งภายในและที่คณะ
7. บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศถึงคณะ/หนวยงาน
8. การรายงาน/วิ เ คราะห ขอ มูล TUS Publication ที่
ปรากฏในฐานขอมูลนานาชาติ
9. บริการเพื่อนชวยหาหนังสือ
10. บริการแนะนํา/สอนการสืบคนสารสนเทศแกนิสิตทุก
ระดับชั้นปถึงหองเรียน
11. บริการติดตามตัวเลมหนังสือที่ผูใชบริการหาไมพบ
12. บริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศตามคําขอแก
อาจารย/บุคลากรถึงคณะ/หนวยงาน (Document
delivery)
13. บริ ก ารตรวจสอบรายการอ า งอิ ง /บรรณานุ ก รมแก
อาจารย/นักวิจัย/บุคลากร
14.
15.
16.

โครงการอบรมการใชโปรแกรมการจัดการบรรณนุ
กรม Endnote
โครงการขาวสารจากหองสมุดถึงผูใช
โครงการหองสมุดออกแบบได
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ปที่ดําเนินการ
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กิจกรรม/โครงการ

ลําดับ
17. บริการรวบรวมเอกสารอานประกอบประมวลการสอน
รายวิชา
18. โครงการบรรณารักษสัญจร
19. E-bag
20. VirualLibrary Tour
21. บริการeQuick Books
22. โครงการหองสมุดเคลื่อนที่
23. โครงการผูบริหารพบสาขาวิชา
24. โครงการหองสมุดพบองคการนิสิต
25. Living Library Zone
26. Read for Life
27. โครงการบริหารลูกคาสัมพันธ
28. โครงการ Smart-Evaluation
29. โครงการเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียนกับสํานักหอสมุด
30. โครงการสงเสริมการอานเชิงรุก "Let's Read"
31. โครงการปกนิยายใหมไฉไลกวาเดิม
32. โครงการ Library Selfi Photo Contest
33. กิจกรรมความรูคูสุขา
34. โครงการ Sale corner
35. โครงการประกวดคลิปหนังสือนาอาน
36. โครงการจัดทําที่คั่นหนังสือบนชั้น
37. โครงการดนตรีพาเพลิน
38. โครงการยืมไมอั้นวันBirthday
39. กิจกรรมตะกรารถเข็นหนังสือ For you
40. โครงการอบรมการสืบคนขั้นสูง

2552

ปที่ดําเนินการ
2553 2554 2555 2556
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สําหรับกิจกรรมเชิงรุกในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ดานการบริการที่ดี ไดแก กิจกรรมการบริการตรวจสอบรายการอางอิง /บรรณานุกรมแกผูใชบริการ
และโครงการหองสมุดเคลื่อนที่
2. ดานการสงเสริมการใชระบบสารสนเทศ ไดแก โครงการอบรมการสืบคนขั้นสูง และโครงการอบรม
การใชโปรแกรมบรรณานุกรม Endnote
3. ดานการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี ไดแก โครงการดนตรีพาเพลิน โครงการยืมไมอั้นวัน
Birthday โครงการจัดทําที่คั่นหนังสือบนชั้น กิจกรรมตะกรารถเข็นหนังสือ For you โครงการปกนิยายใหม
ไฉไลกวาเดิม และโครงการสงเสริมการอานเชิงรุก “Let’s Read”
4. ดานการสงเสริมใหผูใชบริการไดมีสวนรวมในกิจกรรมและสรางความสัมพันธระหวางเจาหนาที่
สถานที่ และผูใชบริการ ไดแก โครงการ Library Selfi Photo Contest โครงการ Sale corner และโครงการ
ประกวดคลิปหนังสือนาอาน และโครงการ Smart –Evaluation
5. ดานทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ไดแก โครงการเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียนกับสํานักหอสมุด และ
กิจกรรมความรูคูสุขา
ความสําเร็จจากกิจกรรม “บริการเชิงรุก”
จากการที่สํ า นั ก หอสมุ ดใช ก ลยุ ท ธ ก ารรั บ ฟ ง เสี ย งลู ก ค า และการสร า งความสั ม พั นธ กั บ ลู ก ค า มาใช
ประกอบการสรางและพัฒนากิจกรรม “บริการเชิงรุก” ทําใหมีตอจํานวนการใชบริการและความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ โดยจะเห็นวาจํานวนผูใชบริการมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงปการศึกษา 2554-2555 มี
จํานวนผูใชเพิ่มมากขึ้นถึง 23,963 คน หรือคิดเปนรอยละ 6.90 สําหรับในชวงปการศึกษา 2555-2556 พบวามี
จํานวนผูใชบริการเพิ่มขึ้นจํานวน 5,205 คน หรือคิดเปนรอยละ 1.38 (ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 1)

ตารางที่ 2 สถิติผูใชบริการสํานักหอสมุด ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. 2552 – 2557
หนวย : คน
วิทยาเขต

ปการศึกษา
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
จํานวนที่เพิ่ม
(%)

354,726
-

347,301
-7,425
(-2.10)

371,264
23,963
(6.90)

376,469
5,205
(1.38)

310,490
ยังไมสามารถ
ประเมินได

หมายเหตุ :* ปการศึกษา 2557 เปนขอมูล 11 เดือน
จํานวน (คน)
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ปการศึกษา

ภาพที่ 1 สถิติผูใชบริการสํานักหอสมุด ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. 2552 - 2557

สําหรับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของสํานักหอสมุดทั้งทางดานทรัพยากรและการ
บริการสารสนเทศดานกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการดานบุคลากรของหองสมุดดานสถานที่/สิ่งอํานวยความ
สะดวก และดานการสื่อสารกับผูใช รวมทั้งการประเมินการบริการของโดยรวม พบวา ทุกดัชนีมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ด า นการบริ ก ารของบุ ค ลากรและด า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการบริ ก ารของ
สํานักหอสมุดที่มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด โดยปการศึกษา 2553 มีคาระดับความพึงพอใจเพียง
3.84 และ 3.95 เพิ่มขึ้นมาเปน 4.16 และ 4.09 ในปการศึกษา 2557 ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความเอาใจใส และเปนกันเองกับผูใชบริการรวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ในการใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว
ทั้งบริการในสํานักหอสมุดและบริการออนไลน สําหรับดานสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
บรรยากาศในหองสมุดตอการศึกษาคนควา มีคาความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในชวงปการศึกษา 2556-57 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกิจกรรม Living Library Zone และโครงการดนตรีพาเพลิน สงผลใหผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก
ขึ้ น สํ า หรั บ ความพึ ง พอใจด า นทรั พ ยากรและการบริ ก ารสารสนเทศซึ่ ง แสดงให เห็ นถึ ง ความเพี ย งพอและ
เหมาะสมกับความต องการ พบวามี ระดั บความพึง พอใจเปลี่ ยนแปลงไมสม่ํา เสมอในแตละชวงป การศึกษา
ดั ง นั้ น ในป ง บประมาณหน า จํ า เป นต องคิ ดหากิ จกรรม “การบริ ก ารเชิ ง รุ ก ” ที่ ตอบสนองต อความต องการ
ทางดานทรัพยากรและการบริการสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามในการจัดทํากิจกรรมตางๆ ของ “การ
บริการเชิงรุก” ในปการศึกษา 2557 ยังมีบางกิจกรรมที่ยังไมบรรลุตามเปาหมาย เชน กิจกรรม “ยืมไมอั้นวัน
Birthday” ซึ่ งมี ผูเข าร วมกิจกรรมไม มากนั ก บางกิจกรรมสามารถดํา เนินการได ตามเป าหมาย แตตองใช
งบประมาณในการดํ า เนิ นงานเป นจํ า นวนมาก เช นโครงการดนตรี พ าเพลิ น ดั ง นั้ น จํ า เป นต องปรั บ เปลี่ ย น
กระบวน การทํางาน โดยใหมีผูเขารวมมากขึ้น และประหยัดงบประมาณมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของการ
ทํางานตอไป

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในแตละปการศึกษา
หัวขอ
1. ดานทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ
2. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
3. ดานบุคลากรของหองสมุด
4. ดานสถานที/่ สิ่งอํานวยความสะดวก
5. ดานการสื่อสารกับผูใช
6. การบริการของโดยรวม

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

ปการศึกษา
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

แนวปฏิบัติที่ดี
จากประเด็นปญหาการเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สงผลใหนิสิตมีความเปนสวนตัวสูง ไมสนใจสิ่ง
รอบขางสงผลตอความสัมพันธระหวางบุคคลระดับตางๆ และสงผลตอการใชบริการหองสมุดทั้งทางตรงและ
ทางออมจึงทําใหตองมีการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โครงสราง และบรรยากาศ เพื่อเพิ่มความ
นาสนใจ และดึงดูดใหนิสิตมาใชบริการ และสรางความพึงพอใจในการรับบริการดานตาง ๆ รวมทั้งสนับสนุน /
สงเสริมใหนิสิตมีการการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีจะตองขับเคลื่อนดานตางๆ ควบคูกันไป ไดแก
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหทันสมัย เพียงพอและตรงตอความตองการ
2. สงเสริมการใหบริการที่ดี มุงเนนความเขาใจ และเห็นใจผูใชบริการ
3. สงเสริมการใชระบบสารสนเทศและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหดีและรวดเร็ว
4. สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีตอการเรียนรู
5. สงเสริมใหผูใชบริการไดมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่ สถานที่
และผูใชบริการ

ทั้งนี้หากมีการปฏิบัติควบคูกันอยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหผูใชบริการไดรูจัก และมีความผูกพัน ตอการใช
ใชบริการจากหองสมุด สงผลใหมีการใชบริการเพิ่มมากขึ้นทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการเพิ่มมากขึ้นอีกดวย

