รายงานการประชุม : KM ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
ณ หองประชุม ชั้น ๑ อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
........................................

ผูเขารวม :
๑. นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต
๒. นางปติมา แกวเขียว
๓. นางเสาวภา เพ็ชรรัตน
๔. นางสาวเนาวลักษณ แสงสนิท
๕. นางสาวสุนิษา ขันนุย
๖. นายดนัย ทองเต็ม
๗. นายวิวรรธน จิตคงสง
๘. นางสาวพิทยพิมล ชูรอด
๙. นางสุพิริยา ผลนาค
๑๐. นางจิราภรณ ทองศรีนุน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับหองสมุดกับการบริการเชิงรุก ซึ่งสรุปไดดังนี้
งานบริการในหองสมุด แบงออกเปน ๒ งานคือ
๑. งานใหบริการ อํานวยความสะดวกสบายแกผูใชบริการ เชน บริการยืม- คืน / บริการหนังสือจองหรือ
หนังสือสํารอง / บริการตอบคําถามและชวยการคนควา / บริการแนะนําการใชหองสมุด เปนตน
๒. งานจัดกิจกรรม เปนงานที่หองสมุดจัดขึ้นเปนครั้งคราว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการอาน และ
เปนการกระตุนหรือจูงใจใหผูใชบริการมาใชบริการของหองสมุดมากขึ้น
แนวโนมของการใชหองสมุดยุคใหม (น้ําทิพย วิภาวิน. ๒๕๔๒ : ๑๙)
๑. นักศึกษาและอาจารยใชคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูลอยางแพรหลาย
๒. การใชขอมูลอิเล็กทรอนิกสแทนการใชขอมูลในรูปเอกสาร
๓. หองสมุดใชงบประมาณ เพื่อการเขาถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสมากกวาการซื้อเปนรูปเลมสิ่งพิมพ
การบริการเชิงรุก
การบริการเชิงรุก (Proactive Service) เปนการวางแผนการในการใหบริการลูกคาลวงหนา อยางละเอียด
และรอบคอบ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง เป น การแสดงออกถึ ง ความต อ งการและปรารถนาที่ จ ะช ว ยเหลื อ
ผูรับบริการโดยไมรีรอใหผูรับบริการรองขอ โดยผูใหบริการตองคํานึงถึงความตองการเฉพาะของลูกคาและให
ลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดแนวปฏิบัติ ๔ ประการในการทํา Proactive Service ดังนี้ (ศิริพร วิษณุ
มหิมาชัย. ๒๕๕๑)
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๑. Customer Service Plan : แผนกการบริการลูกคา เมื่อผูรับบริการรูความตองการจะวางแผนความ
ตองการโดยมีขั้นตอน
๑.๑ การเก็บขอเท็จจริง ในการบริการลูกคาในการทํางานทุก ๆ วัน
๑.๒ การคนหาความตองการของลูกคา ดวยการรับฟงความคิดเห็นและความตองการของ
ลูกคานําไปสูการคิดบริการใหมๆ ตลอดจนปรับปรุงสิ่งที่ทําอยูใ หดีขึ้น
๑.๓ กําหนดนโยบายในการบริการลูกคา ผูบริหารตองระลึกเสมอวา ตองเปนนโยบายที่
สามารถปฏิบัติได โดยที่ไมสรางความขุนใจใหกับลูกคา มากกวาสรางความพึงพอใจ
๑.๔ พัฒนาทักษะในการบริการ ทักษณะในการบริการลูกคาเปนสิ่งจําเปนเพราะเปนขั้นตอนของ
การสงมอบบริการแกลูกคา
๒. Customer Centric : การเนนลูกคาเปนศูนยกลาง ตองเขาใจความหมายของคําวา ลูกคา
ลูกคา คือ ผูซื้อสินคาและบริการของเรา
ลูกคา คือ ผูดําเนินธุรกิจติดตอเรา
ลูกคา คือ ผูนําประโยชนมาใหเรา
ลูกคา คือ ผูซึ่งสามารถใหคําติชมสินคาและบริการของเรา
ลูกคา คือ กระจกสะทอนภาพธุรกิจของเรา
ลูกคา คือ ผูมีอภิสิทธิ์ที่จะเลือกปฏิบัติตอเรา
ลูกคา คือ พระเจา
ลูกคา คือ ผูเปนฝายถูกเสมอ
ลูกคา คือ ผูมีอุปการะคุณ
ลูกคา คือ ผูที่ทําใหธุรกิจของเราอยูรอด
๓. Service Mind : จิตสํานึกในการบริการ หรือ การบริการดวยหัวใจ ซึ่งองคกรคาดหวังใหพนักงานทุก
คน ทุกระดับตําแหนงงานมีความสามารถดานนี้ ดังนี้
S= Smile
ตองมีรอยยิ้ม
E=Enthusiasm
ความกระตือรือรนเอาใจใสลูกคา
R=Responsiveness มีความรับผิดชอบในหนาที่ทีมีตอลูกคา
V=Value
ใหบริการลูกคาอยางมีคุณคา
I=Impression
ใหบริการอยางประทับใจ
๔. Skill & Enthusiastic Service : ทักษะ ความรวดเร็ว และความชัดเจน ในการใหบริการ เปนทักษะที่
จําเปนสําหรับผูปฏิบัติงานบริการ ไดแก
ทักษะทางดานการทักทาย เปนทักษะในการตอนรับลูกคาและเปนการสรางความประทับใจ
เมื่อแรกพบแกลูกคา โดยอาศัยหลักการทักทาย คือ มีการกลาวตอนรับทักทาย เมื่อกลาวทักทายดวยภาษาพูด
แลวอาจตองตามดายการใชภาษากาย
ทักษะดานการรับฟง รับฟงอยางอดทนตั้งแตตนจนจบ
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ทักษะทางดานการจัดการขอรองเรียน ตอนรับคําบน อยาดวนออกตัวหรือกลาวแกใดๆในทันที
แต ต อ งแสดงความเต็ ม ใจในการรั บ ฟ ง ป ญ หาเหล านั้ น / แสดงความเสี ย ใจบอกสาเหตุ ด ว ยท าที ที่ จ ริ ง ใจใน
เหตุ ก ารณ ที่ ลู กค า ไม ไ ด รั บความสะดวก / ฟ ง อย างตั้ ง ใจ ปล อยให ลู กค าแสดงอารมณ ออกมาให ห มด อย า
ขัดจังหวะขณะที่ลูกคากําลังพูดหรือบน / รวบรวมขอเท็จจริง ขณะที่ลูกคาบนหรือตอวาดวยอารมณตางๆตอง
พยายามรวบรวมขอเท็จจริง
การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเชิงรุก
๑. เขาถึงผูใชบริการ สะดวก เขาใชไดทุกที่ ทุกเวลา และนาสนใจ
๒. รูถึงปญหาของผูใช รูวาผูใชไมรูอะไร
๓. เขาถึงความตองการของผูใช ศึกษาความตองการ คาดเดา และคิดคนสิ่งใหม ๆ
การสรางบริการเชิงรุก
หองสมุด = บาน มีมุมสบายแยกเปนสัดสวน ถาหิวก็มีของรับประทาน
หองสมุด = สํานักงาน ทํางานได มีพรอมทั้งหนังสือ เอกสาร พิมพ/พริ้นงานได
หองสมุด = Edutainment ใหการศึกษาพรอมความบันเทิง ในบรรยากาศบันเทิง
หองสมุด = มีชีวิตเจาหนาที่หนาตาสดใส สดชื่น ตนไมหลากสีสัน มีเสียงเพลง/เสียงนกรอง/เสียงน้ําตก
หองสมุด = คลังความรูเคลื่อนที่ สงขอมูลขาวสารไปทาง E-mail ทุกคณะ/ภาควิชา
หองสมุด = คลินิกปรึกษา Call center/Information center ทุกปญหาของหองสมุด ทุกขอมูล
ขาวสาร โทรมาที่เรา โทรปบ รับปุป ไดคําตอบปป
รุกกับตัวเอง (หองสมุด)
๑. เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด และวิ ธี ก ารทํ า งานของผู ป ฏิ บั ติ (เป น สิ่ ง ที่ ย ากที่ สุ ด ) เช น เป ด ใจรั บ นวั ต กรรมหรื อ
เทคโนโลยีใหม ๆ / ทําการตลาดและประชาสัมพันธผลิตภัณฑของตนเอง / มีหลักการบริหารจัดการที่ดี ฯลฯ
๒. สรางวัฒนธรรมแหงนวัตกรรมความรู โดยใชความรูเปนสื่อในการพัฒนาผูป ฏิบัติงาน
รุกกับผูใชบริการ
๑. ผูบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย : สถิ ติผ ลงานบุ คลากรในฐานข อมูล / Cited
article เปรี ยเทียบกั บ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
๒. อาจารย นักวิจัย : ILL รวดเร็วและราคาถูก
๓. นักศึกษา : ตรี โท เอก กลุมพิเศษ (ตางชาติ / ผูใหญ / เริ่มทําวพ.)
๔. ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย : ภาระหนาที่ / ความสนใจพิเศษ
๕. บุคคลภายนอก : ชุมชน / สังคม
รุกกับเพื่อนรวมงาน / รวมวิชาชีพ
๑. เพิ่มบทบาทใหมในบริบททางวิชาการ : นโยบายสารสนเทศ / KM
๒. การมีสวนรวม / สรางความรวมมือกับหองสมุดหรือหนวยงานอื่น ๆที่เกี่ยวของ : สกอ. กศน. อบต.
๓. ทําวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย / นวัตกรรมใหม ๆ
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แนวทางการจัดบริการเชิงรุกของหองสมุด
แนวทางการจั ด บริ การเชิ ง รุ กของห องสมุ ด ประกอบด วย รู ป แบบ หลั กเกณฑ และเทคนิ คในการจั ด
กิจกรรมและบริการเชิงรุก สรุปไดดังนี้ (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
๑. รูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ ไดแก
๑.๑ กิจกรรมโดยใหผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมกับหองสมุด
๑ ๑.๑ กิจกรรมที่ใชสื่อและอุปกรณ
๑.๑.๒ กิจกรรมที่ผูเขารวมกิจกรรมปฏิบัติดวยตนเอง
๑.๒ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ไดแก
๑.๒.๑ การจัดบอรดความรู นิทรรศการ
๑.๒.๒ กิจกรรมการจัดอบรม การประชุม บรรยาย และการเสวนา
๑.๒.๓ การจัดแสดงหนังสือใหม หนังสือที่ไดรับความสนใจ
๑.๒.๔ การจัดทําแหลงสารสนเทศออนไลน
๑.๒.๕ กิจกรรมสงเสริมการอาน
๑.๒.๖ กิจกรรมฉายภาพยนตร
๒. การกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมควรพิจารณา/ใหความสําคัญ
๒.๑ การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผูเรียนรูจะเกิดการเรียนรู
๒.๒ การประชาสัมพันธการเขารวมกิจกรรมหลายชองทางเพื่อการกระจายขาวสารไดอยางทั่วถึง
๒.๓ การกําหนดตองใหตรงกับกลุมเปาหมาย
๒.๔ การสรางความรวมมือกับบริษัท องคกร/หนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๕ การสรางกัลยาณมิตรรวมวิชาชีพ
๒.๖ ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมจากหนวยงานอื่น
๒.๗ การจัดกิจกรรมใหนาสนใจ ทาทาย
๒.๘ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ
๒.๙ รูปแบบกิจกรรม ใหสํารวจความตองการการจัดกิจกรรมกอนดําเนินการ
๓. เทคนิคการจัดบริการเชิงรุกหองสมุดโดยใชกระบวนการ PDCA
๓.๑ Plan การจัดแผนการดําเนินงาน
๓.๑.๑ เขียนโครงการ
๓.๑.๒ ประชุมบุคลากร
๓.๑.๓ ประชาสัมพันธกิจกรรม
๓.๑.๔ ดําเนินงานตามหนาที่ และจัดกิจกรรม
๓.๒ Do การดําเนินการตามแผน
๓.๓ Check ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน(ปญหา)กิจกรรม
๓.๔ Act สรุปผลและนําไปปรับปรุง
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หองสมุดกับการบริการเชิงรุกจะสําเร็จไดอยางไร
๑. ตองศึกษาผูใช รูจัก และเขาใจธรรมชาติ
๒. ตองรูความตองการของผูใช
๓. ตองสรางผลิตภัณฑหรือบริการใหเปนรูปธรรม จับตอง สัมผัสได
๔. ตองมุงมั่น จริงจังที่จะแกปญหา / กําจัดจุดออนของหองสมุดทั้งในสวนผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
๕. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลอาจจะมีทั้งสําเร็จและไมสําเร็จ หากไมสําเร็จอยาทอแทหรือหมดกําลังใจถือ
วาไดพยายามแลว ใหมองหากลยุทธใหม (ผศ.นงนุช ภัทราคร มจธ.)
ระหวางการนําเสนอไดมีการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน เมื่อนําเสนอเสร็จเรียบรอยนางสาวธมลวรรณ ขุน
ไพชิต ไดนัดจัดกิจกรรมครั้งตอไปในหัวขอ สังคมกมหนา : ตนเหตุและทางออก วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ปดประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

(นางเสาวภา เพ็ชรรัตน)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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