รายงานการประชุม : KM ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุม ชั้น ๑ อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
…………………………

ผูเขารวม :
๑. ผูชวยศาสตราจารยอานุช คีรีรัฐนิคม
๒. นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต
๓. นางสาวเนาวลักษณ แสงสนิท
๔. นางสาวสุนิษา ขันนุย
๕. นายดนัย ทองเต็ม
๖. นางจรรยา ชูทับ
๗. นางจิราภรณ ทองศรีนุน
๘. นางณาตยา นุนเกลี้ยง
๙. นางสาวปยะนุช มากรอด
๑๐. นางสุพิริยา ผลนาค
๑๑. วา ร.ท. นพดล ชัยศิริ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต นําเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการบริการเชิงรุกที่ไดไปศึกษามา ซึ่งสรุปเนื้อหา
ไดดังนี้
๑. เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการบริการเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพหนวยศัลยกรรม
ตามการรับรูของตนเอง” ของ นภาพร ชมสวัสดิ์ การศึกษาอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยเซนตหลุยส
วัตถุประสงคการวิจัย
๑. เพื่ อศึ กษาระดั บ การรั บ รู พฤติ กรรมสมรรถนะการบริ การเชิ งรุ กของพยาบาล
วิชาชีพงานดานศัลยกรรมกอนและหลังการใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริการเชิงรุก ที่บูรณาการ
แนวคิดคุ ณภาพบริการ แนวคิด ความรั บผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ แนวคิด บันไดวิ ชาชีพ และแนวคิดการ
เรียนรูของผูใหญและในกลุมที่ใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริการเชิงรุกแบบมุงงาน
๒. เพื่ อศึ กษาค า เฉลี่ ย ระดั บ การรั บ รู พ ฤติ ก รรมสมรรถนะการบริ การเชิ งรุ กของ
พยาบาลวิช าชีพงานด านศัลยกรรมหลังการใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริการเชิงรุก ที่บูรณาการ
แนวคิดคุ ณภาพบริการ แนวคิด ความรั บผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ แนวคิด บันไดวิ ชาชีพ และแนวคิดการ
เรียนรูของผูใหญกับกลุมที่ใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริการเชิงรุกแบบมุงงาน
๓. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรูพฤติกรรมสมรรถนะการบริการเชิงรุกของพยาบาล
วิช าชี พงานดา นศั ลยกรรมกอนและหลังการใชรู ปแบบการพั ฒนาสมรรถนะการบริ การเชิงรุกที่บู รณาการ
แนวคิดคุณภาพบริการ แนวคิดความรับผิดตอสังคมของธุรกิจ แนวคิดบันไดวิชาชีพและแนวคิดการเรียนรูของ
ผูใหญ

-๒ขอบเขตการวิจัย
๑. การวิจัยเปนการวิจัยกึ่งทดลอง ศึกษาผลของการใชรูปแบบการพัฒาสมรรถนะ
การบริการเชิงรุกที่บูรณาการแนวคิดคุณภาพ แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ แนวคิดบันไดวิชาชีพ
และแนวคิดการเรียนรูของผูใหญตอการรับรูพฤติกรรมสมรรถนะการบริการเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพงานดาน
ศัลยกรรม โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี
๒. ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดานศัลยกรรมของโรงพยาบาลทั่วไป
ของรัฐ จํานวน ๑๘ คน
๓. กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ง านในหอผู ป ว ยศั ล ยกรรมหญิ ง
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช จํานวน ๙ คน ที่มีประสบการณในการทํางานอยางนอย ๒-๒๐ ป
๔. กลุ ม ควบคุ ม คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ง านในหอผู ป ว ยศั ล ยกรรมชาย
โรงพยาบาลทั่วไปของรัฐแหงหนึ่ง จํานวน ๙ คน ทีม่ ีคุณสมบัติคลายคลึงกลุมตัวอยาง
ตัวแปรที่ศึกษา
๑. ตัวแปรตน คือ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริการเชิงรุกที่บูรณาการแนวคิด
คุณภาพบริการ แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ แนวคิดบันไดวิชาชีพ และแนวคิดการเรียนรูของ
ผูใหญ
๒. ตัว แปรตาม คื อ การรั บ รู พฤติ กรรมสมรรถนะการบริ การเชิ งรุ กของพยาบาล
วิชาชีพงานดานศัลยกรรม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. เปนแนวทางใหพยาบาลวิชาชีพนํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริการเชิงรุก
ที่บูรณาการแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจแนวคิดบันไดวิชาชีพและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ
ไปใชในการพยาบาลผูปวยศัลยกรรม
๒. มีแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรพยาบาลตามบันไดวิชาชีพการพยาบาล
ใหเหมาะสมแตละระดับ
๓. เปนแนวทางสําหรับผูบริการในการสงเสริมการใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริการเชิงรุกที่บูรณาการแนวคิดคุณภาพบริการ แนวคิดความรับผิดขอบตอสังคมของธุรกิจ แนวคิดบันได
วิชาชีพและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ ไปใชในการพยาบาลผูปวยในหนวยงานอื่น ๆ
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
๑. เครื่องมื อที่ใชในการดําเนิน การทดลอง คือ รู ปแบบการพัฒ นาสมรรถนะการ
บริการเชิงรุกที่บูรณาการแนวคิดคุณภาพบริการ แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ แนวคิดบันได
วิชาชีพและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ
๒. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามการพัฒนาสมรรถนะ
การบริการเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพงานดานศัลยกรรม ตามการรับรูของตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
๑. การแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และคาเฉลี่ยของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
๒. คํานวณคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการรับรูระดับพฤติกรรรมการ
พัฒนาสมรรถนะการบริการเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพงานดานศัลยกรรม

-๓๓. เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยการรับรู ระดับพฤติกรรมการพัฒนาสมรรถนะการ
บริการเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพงานดานศัลยกรรมกลุมควบคุม และกลุมทดลอง
โดยใชสถิติ Non
parametric ดวยวิธี Mann-Whitney U-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๔. เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยการรับรู ระดับพฤติกรรมการพัฒนาสมรรถนะการ
บริการเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพงานดานศัลยกรรมกลุมทดลองกอนและหลังการใชรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการบริการเชิงรุกที่บูรณาการแนวคิดคุณภาพบริการ
แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมเชิงธุรกิจ
แนวคิดบันไดวิชาชีพและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ โดยใชสถิติ Non parametric ดวยวิธี Wilcoxon
signed ranks test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
สรุปผลการวิจัย
๑. เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยการรับรู ระดับพฤติกรรมสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพ ระหวางกลุมทดลองหลังการใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริการเชิงรุกที่บูร ณาการแนวคิ ด
คุณภาพบริการ แนวคิดความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ แนวคิดบันไดวิชาชีพ และแนวคิดการเรียนรูของ
ผูใหญ สูงกวากลุมควบคุมหลังการใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริการเชิงรุกแบบมุงงาน ทั้งโดยรวมและ
รายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๒. เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยการรับรู พฤติกรรมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
กลุมทดลองหลังการใช รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะการบริการ เชิ งรุกที่บู รณาการแนวคิ ดคุณภาพบริการ
แนวคิดความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ แนวคิดบันไดวิชาชีพ และแนวคิดการเรียนรูของผูใหญสูงกวากอน
การใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริการเชิงรุกที่บูรณาการแนวคิดความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ
แนวคิดบันไดวิชาชีพ และแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๓. เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยการรับรู พฤติกรรมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
กลุมทดลองหลังการใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริการ เชิงรุกที่บูรณาการ แนวคิดคุณภาพบริการ
แนวคิดความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ แนวคิดบันไดวิชาชีพ และแนวคิดการเรียนรูของผูใหญสูงกวากอน
การใช รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะการบริ การเชิ งรุ ก ที่ บู ร ณาการ แนวคิ ด คุ ณภาพบริ การ แนวคิ ด ความ
รับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ แนวคิดบันไดวิชาชีพ และแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ โดยรวมและรายดานทุก
ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
แนวคิดที่ไดจากวิจัย
ดานบุคลากร
๑. บุคลากรจะตองใชความคิดสรางสรรค การใชเวลาและคนหาโอกาสที่จะนํา
องคกรไปสูการสรางสรรคสิ่งใหมในงานอยูเสมอ
๒. ศึกษาจากผูมีประสบการณ
๓. นําสิ่งที่ไดเรียนรูมาใชในการปฏิบัติ เชน ทําการรายงานการสงเวร
๔. นําประสบการณตรงของตนเองมาพูดคุยในที่ประชุมกอนปฏิบัติงาน ตาม
แนวคิดการบริการเชิงรุก เพื่อใหผูรวมงานเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
๕. มีความพรอม เต็มใจที่จะใหบริการ รวมทั้งการอุทิศเวลา
๖. สามารถตอบสนองความตองการตาง ๆ ของผูรับบริการไดทันทวงที
๗. มีการติดตออยางตอเนื่อง

-๔-

วิชาการ

วิชาชีพ

๘. ปฏิบัติตอผูรับบริการเปนอยางดี รวดเร็ว
๙. สามารถจัดบริการไดตามความตองการอยางเหมาะสม
๑. มีทักษะและความรู ความสามารถในการบริการ ทั้งดานการสื่อสารและ
องคกร
๑. ใหอิสระในทางความคิด
๒. จัดบรรยากาศในการกระตุนการเรียนรูแกผูปฏิบัติงานที่เปนการพัฒนา

๓. มอบหมายงานตามหนาที่
๔. ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง
๒. เรื่อง “ความสัมพันธระหวางการบริการเชิงรุกกับผลการดําเนินงานทางการตลาดของ
ธุรกิจสปาในประเทศไทย” ของ ศิริพร ฟูบุตร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อทดสอบวาการบริการเชิงรุกมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานทางการตลาด
หรือไม อยางไร
ประชากร
ประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารธุรกิจสปาในประเทศไทย จํานวน ๔๐๕ คน
ตัวแปรที่ศึกษา
การบริการเชิงรุกเปนตัวแปรอิสระ จําแนกออกเปน ๔ ดาน
๑. ดานแผนการบริการลูกคา ครอบคลุม
- การกําหนดนโยบาย
- การใหบริการลูกคา
- การเก็บขอมูลลูกคาเพื่อนําไปกําหนดทิศทางในการใหบริการ
๒. ดานการเนนลูกคาเปนศูนยกลาง ครอบคลุม
- การสนับสนุนใหมีความพรอมในการใหบริการลูกคา
๓. ดานจิตสํานึกในการใหบริการ ครอบคลุม
- การมุงเนนในการใหบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ
๔. ดานทักษะและความกระตือรือรนในการใหบริการ ครอบคลุม
- ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของพนั ก งานและแก ไ ขป ญ หาเกี่ ย วกั บ การ
ใหบริการ
ผลการดําเนินงานทางการตลาดเปนตัวแปรตาม จําแนกออกเปน ๓ ดาน
๑. ดานภาพลักษณองคกร ครอบคลุม
- การตกแตงสถานที่
- การไดรับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอก
๒. ดานความพึงพอใจของลูกคา ครอบคลุม
- การสรางความพึงพอใจแกลูกคา

-๕๓. ดานสวนแบงตลาด ครอบคลุม
- ความสามารถทางการตลาดขององคกร
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา
สถิติที่ใชในการวิจัย
วิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณทดสอบความสัมพันธระหวางการบริการเชิงรุกกับ
ผลการดําเนินงานทางการตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผู บ ริ ห ารธุ ร กิ จ สามารถนํ า ไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ก ารให มี
คุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น
๒. เปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อใหมีผลการดําเนินงานทางการตลาดที่ดีตอไป
สรุปผลการวิจัย
๑. การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระการบริการเชิงรุก พบวา ตัวแปร
อิสระแตละดานมีความสัมพันธกัน
๒. การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณโดยใชตัวแปรตามเปนผลการดําเนินงาน
ทางการตลาดโดยรวมของธุรกิจสปาในประเทศไทย พบวา
- การบริ ก ารเชิ ง รุ ก ด า นการเน น ลู ก ค า เป น ศู น ย ก ลางมี ค วามสั ม พั น ธ แ ละ
ผลกระทบในเชิงบวกกับผลการดําเนินงานทางการตลาดโดยรวม
- การบริ ก ารเชิ ง รุ ก ด า นจิ ต สํ า นึ ก ในการบริ ก ารลู ก ค า มี ค วามสั ม พั น ธ แ ละ
ผลกระทบเชิงลบกับผลการดําเนินงานทางการตลาดโดยรวม
แนวคิดที่ไดจากวิจัย
๑. การนําเสนอบริการลูกคาที่มากเกินไปใหลูกคา จะทําใหเกิดความรูสึกลบ เกิด
ทัศนคติที่ไมดีกับการบริการจนทําใหมีการประเมินวาบริการที่ไดรับขาดคุณภาพและมาตรฐาน
๒. การนํา เสนอบริ การลู กค าโดยที่ไมไดร องขออาจทํ าใหเ กิด การรุ กล้ํ าความเป น
สวนตัวของลูกคาได
๓. เปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจ ใหมองจากมุมมองภายนอกสูภายในมากกวาจากมุมมอง
ภายในสูภายนอก
๔. พนักงานตองมีความรูความเขาใจในการที่จะเสนอบริการตอลูกคา
๕. ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง
ระหวางการนําเสนอไดมีการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน เมื่อนําเสนอเสร็จเรียบรอยนางสาวธมลวรรณ
ขุนไพชิต ไดแจงในที่ประชุมถึงตัวชี้วัดขอที่ ๑ ขงแผนการจัดการความรู ในประเด็นที่ ๒ บริการเชิงรุกในยุค
สังคมกมหนา วาจะมีการนําความรูที่ไดจากการศึกษาการจัดบริการเชิงรุกของหองสมุดและหนวยงานอื่นมา
ปรับปรุงและพัฒนางาน อยางนอย ๑ กิจกรรม/โครงการ ซึ่งนางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิตไดเสนอกิจกรรม
แนะนําหนังสือใหมผานเฟสบุกสสํานักหอสมุด สัปดาหละ ๑ เลม ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบ และไดมอบหมายให

นางสาวสุนิษา ขันนุย เปนผูนําเดินการในการเตรียมขอมูลหนังสือใหม และมอบหมายให วาที่ ร.ท. นพดล
ชัยศิริ เปนผูโพสตบนเฟสบุกสสํานักหอสมุด และไดมอบหมายใหบุคลากรทุกคนไปคิดประเด็นการจัดการ
ความรูในปการศึกษา ๒๕๕๘

ปดประชุม

เวลา ๐๙.๔๐ น.

(นางสาวสุนิษา ขันนุย)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต)
ผูตรวจรายงานการประชุม

