
“บริการเชิงรุกในยุคสังคมก้มหน้า” 
 

********************************************************** 
 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความเจริญกา้วหน้าและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลระดบัต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมการเสาะแสวงหาความรู้ซ่ึงจะเนน้ในเชิงสารสนเทศมากข้ึนจึงท าให้

ส่งผลต่อการเขา้ใชบ้ริการ รวมทั้งส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการของส านกัหอสมุด  ดงันั้นเพื่อ

การพฒันาการบริการสารสนเทศของส านกัหอสมุดให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการและ

สร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ช้บริการมากข้ึน ส านกัหอสมุดจึงไดน้ าแนวความคิดดา้น “การบริการเชิงรุก” มาใช้

แทน “การบริการแบบตั้งรับ”  โดยไดเ้ร่ิมด าเนินการการให้บริการเชิงรุกในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 และ

ด าเนินการอย่างจริงจงัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงแนวทางปฏิบติัได้เร่ิมจากการก าหนดนโยบาย ใน

แผนพฒันาส านกัหอสมุด และแปลงนโยบายสู่การปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ืองโดยส านกัหอสมุดไดป้รับเปล่ียนใน

รูปแบบการบริการต่าง ๆ เช่น การพฒันาไปสู่ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดดิจิตอล และห้องสมุดออนไลน์ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ในยุคสังคมสารสนเทศออนไลน์ ส าหรับรูปแบบ

กิจกรรมท่ีด าเนินการในแต่ละปีส านักหอสมุดได้น าระบบการมุ่งเน้นลูกคา้ (Customer oriented) มาใช้เต็ม

รูปแบบทั้งในส่วนของ “การรับฟังเสียงจากลูกคา้ (Voice of Customer)”และ “การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

(CRM)” เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบในการพฒันา “บริการเชิงรุก” ให้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้

มากท่ีสุด 

รูปแบบกจิกรรม “บริการเชิงรุก”  

 จากการด าเนินการกิจกรรม/โครงการเก่ียวกบั “การบริการเชิงรุก” นบัตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ.2552 – 

ปัจจุบัน พบว่า ส านักหอสมุดได้ด าเนินกิจกรรม รวมทั้ งส้ิน 40 กิจกรรม ซ่ึงบางกิจกรรมได้บรรจุอยู่ใน

แผนปฏิบติังานประจ าปีตั้งแต่ พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั ได้แก่ บริการตรวจสอบรายการอา้งอิง/บรรณานุกรมแก่

อาจารย/์นกัวิจยั/บุคลากร และโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการจดัการบรรณนุกรม Endnote บางกิจกรรม

บรรจุอยูใ่นแผนปฏิบติัการเพียง 1 หรือ 2 ปี (ตารางท่ี 1) ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวไดป้รับเปล่ียนให้เป็นการ

บริการท่ีตอ้งด าเนินการตามปกติ ซ่ึงไม่ระบุอยูใ่นแผนปฏิบติัการ   

 



ตารางที ่1 กิจกรรม/โครงการการบริการเชิงรุก ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2552-2557  

 กจิกรรม/โครงการ ปีที่ด าเนินการ 

ล าดบั  2552 2553 2554 2555 2556 2557 
1. บริการตรวจสอบค่า Impact factor วารสาร        
2. บริการหนงัสือด่วน        
3. โครงการ Straight Forward น าข่าวสารบริการ/

กิจกรรมใหม่ไปส่งถึงคณะ/หน่วย งาน รวมทั้งรับขอ้
ร้องเรียน/ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ริการ 

       

4. บริการ E-Alert จากฐานขอ้มูลสู่ผูใ้ชบ้ริการ เช่น TOP 
25 Hottest Articles from Science Direct 

       
 

5. เพ่ิมจุดบริการตอบค าถามชั้นท่ี 3        
6. บริการให้การศึกษากบัผูใ้ชบ้ริการ (User education) 

ทั้งภายในและท่ีคณะ 
       

7. บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศถึงคณะ/หน่วยงาน        
8. การรายงาน/วิเคราะห์ขอ้มูล TUS Publication ท่ี

ปรากฏในฐานขอ้มลูนานาชาติ 
         

9. บริการเพ่ือนช่วยหาหนงัสือ           
10. บริการแนะน า/สอนการสืบคน้สารสนเทศแก่นิสิตทุก

ระดบัชั้นปีถึงหอ้งเรียน 
          

11. บริการติดตามตวัเล่มหนงัสือท่ีผูใ้ชบ้ริการหาไม่พบ           
12. บริการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศตามค าขอแก่

อาจารย/์บุคลากรถึงคณะ/หน่วยงาน (Document 
delivery) 

          

13. บริการตรวจสอบรายการอ้างอิง/บรรณานุกรมแก่
อาจารย/์นกัวิจยั/บุคลากร 

            

14. โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรมการจดัการบรรณนุ
กรม Endnote 

            

15. โครงการข่าวสารจากหอ้งสมุดถึงผูใ้ช ้        
16. โครงการหอ้งสมุดออกแบบได ้         

        



        
 กจิกรรม/โครงการ ปีที่ด าเนินการ 

ล าดบั  2552 2553 2554 2555 2556 2557 
17. บริการรวบรวมเอกสารอ่านประกอบประมวลการสอน

รายวิชา 
         

18. โครงการบรรณารักษส์ญัจร          
19. E-bag        
20. VirualLibrary Tour        
21. บริการeQuick Books        
22. โครงการหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี         
23. โครงการผูบ้ริหารพบสาขาวิชา        
24. โครงการหอ้งสมุดพบองคก์ารนิสิต        
25. Living Library Zone        
26. Read for Life        
27. โครงการบริหารลกูคา้สมัพนัธ์        
28. โครงการ Smart-Evaluation        
29. โครงการเรียนรู้วฒันธรรมอาเซียนกบัส านกัหอสมุด        
30. โครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก "Let's Read"        
31. โครงการปกนิยายใหม่ไฉไลกวา่เดิม        
32. โครงการ Library Selfi Photo Contest         
33. กิจกรรมความรู้คู่สุขา        
34. โครงการ Sale corner        
35. โครงการประกวดคลิปหนงัสือน่าอ่าน        
36. โครงการจดัท าท่ีคัน่หนงัสือบนชั้น        
37. โครงการดนตรีพาเพลิน        
38. โครงการยืมไม่อั้นวนัBirthday        
39. กิจกรรมตะกร้ารถเขน็หนงัสือ For you        
40. โครงการอบรมการสืบคน้ขั้นสูง        

 

 



ส าหรับกิจกรรมเชิงรุกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดมี้แนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ดา้นการบริการท่ีดี ไดแ้ก่ กิจกรรมการบริการตรวจสอบรายการอา้งอิง /บรรณานุกรมแก่ผูใ้ช้บริการ 

และโครงการหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี  

2. ดา้นการส่งเสริมการใชร้ะบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ โครงการอบรมการสืบคน้ขั้นสูง และโครงการอบรม

การใชโ้ปรแกรมบรรณานุกรม Endnote  

3. ดา้นการสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ได้แก่ โครงการดนตรีพาเพลิน โครงการยืมไม่อั้นวนั 

Birthday โครงการจดัท าท่ีคัน่หนงัสือบนชั้น กิจกรรมตะกร้ารถเข็นหนงัสือ For you โครงการปกนิยายใหม่

ไฉไลกวา่เดิม และโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก “Let’s Read”  

4. ดา้นการส่งเสริมให้ผูใ้ช้บริการไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ี 

สถานท่ี และผูใ้ช้บริการ ไดแ้ก่ โครงการ Library Selfi Photo Contest โครงการ Sale corner และโครงการ

ประกวดคลิปหนงัสือน่าอ่าน และโครงการ Smart –Evaluation  

5. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีทนัสมยั ไดแ้ก่ โครงการเรียนรู้วฒันธรรมอาเซียนกบัส านกัหอสมุด  และ

กิจกรรมความรู้คู่สุขา 

ความส าเร็จจากกจิกรรม “บริการเชิงรุก” 

จากการท่ีส านักหอสมุดใช้กลยุทธ์การรับฟังเสียงลูกค้า และการสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า มาใช้

ประกอบการสร้างและพฒันากิจกรรม “บริการเชิงรุก” ท าให้มีต่อจ านวนการใชบ้ริการและความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ โดยจะเห็นวา่จ านวนผูใ้ช้บริการมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงปีการศึกษา 2554-2555 มี

จ านวนผูใ้ช้เพิ่มมากข้ึนถึง 23,963 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.90  ส าหรับในช่วงปีการศึกษา 2555-2556 พบวา่มี

จ านวนผูใ้ชบ้ริการเพิ่มข้ึนจ านวน 5,205 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.38 (ตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 



จ านวน (คน) 

ตารางที ่2 สถิติผูใ้ชบ้ริการส านกัหอสมุด ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 – 2557 

หน่วย : คน 

วทิยาเขต ปีการศึกษา 

 
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* 

พทัลุง 27,405 16,893 43,304 57,020 53,778* 

รวม 354,726 347,301 371,264 376,469 310,490 

จ านวนทีเ่พิม่ 
(%) 

- 
 

-7,425 
(-2.10) 

23,963 
(6.90) 

5,205 
(1.38) 

ยงัไม่สามารถ
ประเมินได้ 

หมายเหตุ :* ปีการศึกษา 2557 เป็นขอ้มูล 11 เดือน 

 

 

     
ภาพที ่1 สถิติผูใ้ชบ้ริการส านกัหอสมุด ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 - 2557 
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ส าหรับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อการให้บริการของส านกัหอสมุดทั้งทางดา้นทรัพยากรและการ

บริการสารสนเทศดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการดา้นบุคลากรของห้องสมุดดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความ

สะดวก และดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช้ รวมทั้งการประเมินการบริการของโดยรวม พบวา่ ทุกดชันีมีแนวโน้มเพิ่ม

มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริการของบุคลากรและด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของ

ส านกัหอสมุดท่ีมีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดั โดยปีการศึกษา 2553 มีค่าระดบัความพึงพอใจเพียง 

3.84 และ 3.95 เพิ่มข้ึนมาเป็น 4.16 และ 4.09 ในปีการศึกษา 2557 ตามล าดบั (ตารางท่ี 3)  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ความเอาใจใส่ และเป็นกนัเองกบัผูใ้ชบ้ริการรวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว 

ทั้งบริการในส านกัหอสมุดและบริการออนไลน์ ส าหรับดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

บรรยากาศในห้องสมุดต่อการศึกษาคน้ควา้ มีค่าความพึงพอใจเพิ่มข้ึนในช่วงปีการศึกษา 2556-57 ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากกิจกรรม Living Library Zone และโครงการดนตรีพาเพลิน ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมาก

ข้ึน ส าหรับความพึงพอใจด้านทรัพยากรและการบริการสารสนเทศซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเพียงพอและ

เหมาะสมกบัความต้องการ พบว่ามีระดับความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไม่สม ่าเสมอในแต่ละช่วงปีการศึกษา 

ดังนั้น ในปีงบประมาณหน้าจ าเป็นต้องคิดหากิจกรรม “การบริการเชิงรุก” ท่ีตอบสนองต่อความต้องการ

ทางดา้นทรัพยากรและการบริการสารสนเทศเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตามในการจดัท ากิจกรรมต่างๆ ของ “การ

บริการเชิงรุก” ในปีการศึกษา 2557 ยงัมีบางกิจกรรมท่ียงัไม่บรรลุตามเป้าหมาย เช่น กิจกรรม “ยืมไม่อั้นวนั 

Birthday” ซ่ึงมีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไม่มากนัก บางกิจกรรมสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่ต้องใช้

งบประมาณในการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก เช่นโครงการดนตรีพาเพลิน ดังนั้น จ  าเป็นต้องปรับเปล่ียน

กระบวน การท างาน โดยให้มีผูเ้ขา้ร่วมมากข้ึน และประหยดังบประมาณมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อความย ัง่ยืนของการ

ท างานต่อไป 

 

 

 

 

 



ตารางที ่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละปีการศึกษา 

หัวข้อ  ปีการศึกษา 

 
2553 2554 2555 2556 2557 

1. ดา้นทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ 3.88 3.74 3.87 4.02 4.00 

2. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ 3.95 3.85 3.95 4.01 4.09 

3. ดา้นบุคลากรของหอ้งสมุด 3.84 3.84 4.04 4.08 4.16 

4. ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก 3.91 3.89 3.87 4.09 4.23 

5. ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้ 4.10 3.94 3.85 3.93 3.99 

6. การบริการของโดยรวม 3.95 3.98 3.93 4.09 4.27 
 

แนวปฏิบัติทีด่ี 

 จากประเด็นปัญหาการเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้นิสิตมีความเป็นส่วนตวัสูง ไม่สนใจส่ิง

รอบขา้งส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลระดบัต่างๆ และส่งผลต่อการใช้บริการห้องสมุดทั้งทางตรงและ

ทางออ้มจึงท าให้ตอ้งมีการปรับปรุง/ปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรม โครงสร้าง และบรรยากาศ เพื่อเพิ่มความ

น่าสนใจ และดึงดูดใหนิ้สิตมาใชบ้ริการ และสร้างความพึงพอใจในการรับบริการดา้นต่าง ๆ รวมทั้งสนบัสนุน /

ส่งเสริมใหนิ้สิตมีการการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงแนวปฏิบติัท่ีดีจะตอ้งขบัเคล่ือนดา้นต่างๆ ควบคู่กนัไป ไดแ้ก่  

1. จดัหาทรัพยากรสารสนเทศใหท้นัสมยั เพียงพอและตรงต่อความตอ้งการ 

2. ส่งเสริมการใหบ้ริการท่ีดี มุ่งเนน้ความเขา้ใจ และเห็นใจผูใ้ชบ้ริการ  

3. ส่งเสริมการใชร้ะบบสารสนเทศและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหดี้และรวดเร็ว 

4. สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

5. ส่งเสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเจา้หนา้ท่ี สถานท่ี 

และผูใ้ชบ้ริการ 



ทั้งน้ีหากมีการปฏิบติัควบคู่กนัอยา่งสม ่าเสมอ จะส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรู้้จกั และมีความผกูพนั ต่อการใช้

ใชบ้ริการจากห้องสมุด ส่งผลใหมี้การใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อ

การใหบ้ริการเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย   


