แบบบันทึกเสนอผลงานเรื่องเล่า
ประเด็นความรู้ แนวทางการบริการสู่ความเป็นเลิศ และ รูปแบบการบริการสู่ความเป็นเลิศ
หน่วยงาน งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สานักวิทยบริการ
ค าชี้ แ จง ให้ ท่ า นเขี ย นบอกเล่ า ประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารของหน่ ว ยงาน โดยถ่ ายทอดเรื่ อ งราว
ประสบการณ์จากการทางานด้วยการเขียนบอกเล่าด้วยภาษาและสไตล์การเขียนของตนเอง ด้วยภาษาที่ง่าย
ต่อการอ่าน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 สภาพการบริการขององค์กรในปัจจุบัน
งานพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะเป็น หน่วย
สนั บ สนุ น ภารกิจ หลั กของส านั กวิทยบริการได้ ตระหนั กถึงความส าคัญ ในการสนั บสนุนการเรียนการสอน
ตลอดจนส่ งเสริมการศึกษาค้น คว้า การวิจัยของอาจารย์ นิสิ ต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และชุมชนภายนอก มีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ชัดเจน ในการจัดหาทรัพยากรทั้งรูปสิ่งพิมพ์
สิ่ งพิ ม พ์ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ และสื่ อ โสตทั ศ นวัส ดุ ที่ เป็ น ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ โดยค านึ งถึงความ
เหมาะสมกับงบประมาณที่สานักวิทยบริการได้รับ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนตามนโยบายการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการทุกสาขาวิชา และเพื่อ
ภาพลักษณ์ของห้องสมุดในการก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพในมิติด้านการจัดการองค์กรที่ต้องมุ่งเน้น
ที่ผู้ใช้บริการเป็นหลัก รวมถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ
และผลงานและการเป็นองค์ การแห่งการเรียนรู้ (ศุมรรษตรา, 2552) ดังนั้น งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
จึงต้องคิดหากลยุทธ์และวิธีการเพื่อให้ ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และ
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมากที่สุด
ส่วนที่ 2 ปัญหาการบริการ
จากการดาเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ผ่าน
มานั้ น ถึ งแม้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารจะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแนะน าสั่ ง ซื้ อ ทรั พ ยากร
สารสนเทศเข้าห้องสมุด โดยมีช่องทางและวิธีการแนะนาสั่งซื้อที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ บริการ
แต่ละคน เช่น ใช้แบบฟอร์มบัตรแนะนาสั่งซื้อจากการจัดงานมหกรรมหนังสือและสื่อการสอน (Book fair)
ทุกปี งบประมาณ การแนะน าสั่งซื้อผ่านคณะที่สั งกัด การแนะนาสั่ งซื้อผ่ านเว็บไซต์สานักวิทยบริการ การ
แนะน าสั่ งซื้อผ่ าน E-Mail กับบรรณารักษ์โดยตรง ก็ยังพบว่าหนังสื อที่จัดซื้อเข้าสานักวิทยบริการนั้นยังไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนครบถ้วนทุกหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการจัดโครงการ

สารวจรายชื่อหนังสือหลัก (Core Books) โดยการขอเข้าพบและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร และคณาอาจารย์ของคณะเพื่อสารวจรายชื่อหนังสือ หลัก (Core Books) ที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่คณะเปิดสอน พบว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการ
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก มีการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดย
พิจารณาจากจานวนหรือรายชื่อหนังสือ เอกสาร ตารา วารสาร และสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีการตรวจ
ประเมิ น รั บ รองปริ ญ ญาจากสภาวิช าชี พ ด้ า นการแพทย์ การพยาบาล สั ต วแพทย์ ฯลฯ ยั งมี ท รั พ ยากร
สารสนเทศที่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนเท่าที่ควร และยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักวิทยบริการ ประจาปีการศึกษา 2557 – 2559
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในระดับต่าที่สุด และได้เสนอแนะว่า จานวน
หนังสือน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะหนังสือทางด้านประวัติศาสตร์ อีกทั้ งยังขอให้สานักวิทย
บริการ จัดหาหนั งสือปี ใหม่ ๆ มีความทันสมัยครอบคลุมทุกหลั กสูตรเพิ่มมากขึ้น และนอกจากนี้ยังพบข้อ
ร้องเรียนจากอาจารย์ที่ได้เคยแนะนาสั่งซื้อหนังสือเข้าสานักวิทยบริการ แต่ไม่ได้รับการตอบกลับหรือแจ้งผล
การแนะนาสั่งซื้อจากสานักวิทยบริการ ทาให้อาจารย์ผู้แนะนาสั่งซื้อไม่ทราบว่าหนังสือที่ได้แนะนาไปนั้นอยู่ใน
ขั้นตอนกระบวนการใดแล้ว เป็นสาเหตุให้อาจารย์เกิดความรู้สึกไม่ประทับใจในการเสนอแนะหนังสือเข้าสานัก
วิทยบริการ ส่งผลให้ ไม่อยากแนะนาหนังสือเข้าสานักวิทยบริการอีก ปัญหานี้จึงอาจกลายเป็นปัญหาหลักใน
การจัดหาหนั งสื อได้ ไม่ครอบคลุ มทุกหลักสูตรการเรียนการสอน เพราะขาดความร่วมมือในการเสนอแนะ
หนังสือจากอาจารย์ผู้สอนจากทุกสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการบริการ
จากปัญหาการบริการแก่ผู้ใช้บริการที่ได้กล่าวมาข้างต้น สานักวิทยบริการจาเป็นต้องจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน และให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด รวมถึงดาเนินการแจ้งผลการแนะนาสั่งซื้อแก่อาจารย์ผู้แนะนาสั่งซื้อหนังสือ
เข้าสานักวิทยบริการทุกระยะ ซึ่งมีแนวทางหรือรูปแบบ/กิจกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดโครงการสารวจรายชื่อหนังสือและวารสารหลัก (core books and journals) ของคณะต่าง
ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้
ตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอน และเพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลประกอบ การประเมินคุณภาพของแต่
ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยการขอเข้าพบและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ผู้บริหาร และคณาอาจารย์ของคณะ เพื่อสารวจรายชื่อหนังสือ (Core books) และวารสารหลัก
(Core journals) ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่คณะเปิดสอนรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหา
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ของสานักวิทยบริการ แล้วนาเอาองค์ความรู้ที่ได้
จากการดาเนินงานมาสรุปและสร้างเป็น Best Practices ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ดังนั้นการดาเนินงานโครงการ
สารวจรายชื่อหนังสือและวารสารหลัก (core books and journals) จึงเป็นโครงการที่สามารถทาให้การ

ดาเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการมีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละ
คณะ รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การบริการของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกช่องทาง
หนึ่ง
2. พัฒนาระบบรับคาแนะนาสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ โดยเรียกว่าระบบ Smart-Order หรือระบบ
แนะนาสั่งซื้อหนังสืออัจฉริยะ เป็นระบบที่ พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางสาหรับรับคาแนะนา
สั่งซื้อหนังสือจากผู้ใช้บริการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่ม งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมพัฒนาขึ้น ดาเนินการติดตั้งเพื่อใช้งานออนไลน์ที่เว็บไซต์สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
( library.msu.ac.th ) ระบบ Smart-Order สามารถอานวยความสะดวกแก่ผู้แนะนาสั่งซื้อได้เป็นอย่างมาก
เพราะได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่า ย สามารถดึงข้อมูลหนังสือจาก Google book แทนการพิมพ์รายการ
หนังสือเอง และทาให้ลดปัญหาการกรอกหรือพิมพ์ข้อมูลหนังสือผิด นอกจากนี้ระบบยังสามารถแจ้งให้ทราบ
ได้ทันทีว่าหนังสือที่ต้องการแนะนาสั่งซื้อนั้นมีให้บริการภายในสานักวิทยบริการแล้วหรือยัง โดยการเชื่อมต่อไป
ยัง Web OPAC ของสานักวิทยบริการ หากมีหนังสือที่ผู้แนะนาสั่งซื้อต้องการแนะนาสั่งซื้ออยู่ในสานักวิทย
บริการแล้ว ผู้แนะนาสั่งซื้อก็สามารถใช้บ ริการยืมหรืออ่านได้ทันที หรือหากยังไม่มีก็สามารถแนะนาสั่งซื้อ
เพิ่มเติมได้

ตัวอย่าง หน้าเว็บเพจระบบ Smart-Order หรือระบบแนะนาสั่งซื้อหนังสืออัจฉริยะ
3. การแจ้งผลการแนะนาสั่งซื้อหนังสือเข้าสานักวิทยบริการ เป็นตอบรับการแนะนาสั่งซื้อหนังสือ
จากผู้ใช้บริการที่เสนอรายชื่อหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุดจากทุกช่องทาง เช่น แนะนาสั่งซื้อจากเว็บไซต์
ห้องสมุด (ระบบ Smart-Order) งานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา อีเมล์ เป็นต้น การแจ้งผลการแนะนา
สั่งซื้อจะดาเนินการโดยเริ่มจากการตรวจสอบสถานะของผู้แนะนาสั่งซื้อ ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ

บรรณานุกรมหนังสือ นารายการหนังสือเข้าฐานข้อมูลคัดเลือกและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบ
ความซ้าซ้อนก่อนการจัดซื้อ หากหนังสือมีอยู่แล้วในห้องสมุด หนังสืออยู่ในระหว่างการดาเนินการสั่งซื้อ
หนังสือไม่ผ่านการคัดเลือก หรือไม่ได้จัดซื้อเนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ จะแจ้งผลให้ผู้แนะนา
สั่งซื้อทราบผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ (แล้วแต่กรณี) ส่วนหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสั่งซื้อจะดาเนินการ
แจ้งการสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ (แล้วแต่กรณี) และเมื่อได้รับตัวเล่มหนังสือหลังจากดาเนินการ
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะต้องแจ้งผู้แนะนาสั่งซื้ออีกเช่นเดียวกัน (กรณีนี้จะแจ้งเฉพาะอาจารย์ / นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา) เมื่ออาจารย์ได้รับอีเมล์แจ้งหนังสือมาแล้วอาจารย์สามารถใช้บริการหนังสือด่วน (Fast book)
ได้ทันที
4. บริการหนังสือด่วน (Fast book) คือ บริการที่ผู้แนะนาสั่งซื้อหนังสือสามารถขอใช้หนังสือที่
ตนเองแนะนาสั่งซื้อได้ก่อนการนาออกให้บริการบนชั้นตามปกติ มีขั้นตอน ดังนี้
1. ส่งอีเมล์แจ้งผู้แนะนาสั่งซื้อ เมื่อได้รับตัวเล่มหนังสือแล้ว
2. ผู้แนะนาสั่งซื้อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการหนังสือด่วน (Fast book)
3. นัดหมายเวลา (ภายใน 3 ชั่วโมง) และสถานที่ที่ผู้แนะนาสั่งซื้อต้องการมารับหนังสือ
4. ดาเนินการประทับตรา และบันทึกรายการบรรณานุกรมหนังสือในฐานข้อมูลห้องสมุด
อัตโนมัติ
5. ทาการวิเคราะห์หมวดหมู่ และกาหนดหัวเรื่อง
6. เตรียมตัวเล่มออกบริการ ผู้แนะนาสั่งซื้อสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ดาเนินการ
เรียบร้อยสถานะ (CHECK SHELVES) จาก WebOPAC
7. นาตัวเล่มส่งงานบริการยืม-คืน ณ หน่วยบริการที่ผู้แนะนาสั่งซื้อต้องการมารับหนังสือ
หากผู้แนะนาสั่งซื้อไม่มารับหนังสือภายใน 7 วัน จะนาหนังสือขึ้นชั้นบริการตามปกติ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ประเด็นความรู้ที่ 1 : “แนวทางการบริการสู่ความเป็นเลิศ”
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานที่ทา
หน้าที่จัดหาหนังสือเพื่อบริการแก่ผู้ใช้บริการซึง่ ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของสานักวิทยบริการ งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาหน้าที่จัดหาหนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
และครอบคลุม สอดคล้องทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศจึงต้องคิดหากลยุทธ์ และวิธีการเพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย
ดาเนินการจัดกิจกรรมเช่น การศึกษาดูงาน จัดการประชุมเพื่อหาความร่วมมือในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศกับคณะ/หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน สารวจความต้องการ จัดบริการออกร้านจาหน่ายหนังสือ
ในงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษาเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสแนะนาสั่งซื้อหนังสือ เชิญชวนให้
ผู้ใช้บริการร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อสั่งซื้อจากร้านหนังสือ/สานักพิมพ์ เป็นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็นการพัฒนางาน

จัดหาให้ดียิ่งขึ้นและนาไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สานักวิทยบริการยังสร้างบรรยากาศและ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ร่วมกันภายในกลุ่มงานและระหว่างกลุ่มงาน เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป
ประเด็นความรู้ที่ 2 : “รูปแบบการบริการสู่ความเป็นเลิศ”
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแนะนาสั่งซื้อหนังสือจากผู้ใช้บริการ เพื่อจะได้หนังสือ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ซึ่งโดยปกติแล้วสานักวิทยบริการเองได้จัดงานมหกรรมหนังสือและ
สื่อการศึกษา (Book Fair) โดยเชิญร้านหนังสือ/สานักพิมพ์ต่าง ๆ ร่วมออกร้านจาหน่ายหนังสือและได้
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนิสิต ร่วมเสนอแนะหนังสือเข้าสานักวิทยบริการเป็นประจาทุกปีอยู่แล้ว แต่ก็ยัง
พบปัญหาว่ามีอาจารย์บางคณะ/บางสาขาวิชา เข้าร่วมงานน้อยหรือไม่เข้าร่วมเสนอแนะเลย ซึ่งอาจเป็นเพราะ
อาจารย์ไม่มีเวลา/ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือเคยได้แนะนาหนังสือแล้วแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับหรือ
รายการที่แนะนานั้นไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสั่งซื้อ ดังนั้นสานักวิทยบริการ ควรจัดงานมหกรรมหนังสือและ
สื่อการศึกษาเคลื่อนที่ไปยังคณะต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ หรือการนาหนังสือจากร้านหนังสือ/สานักพิมพ์ออกไปให้
อาจารย์/นิสิตเลือกที่คณะ และเชิญอาจารย์/นิสิตที่มียอดการยืมหนังสือสูงสุดมาร่วมแนะนาสั่งซื้อหนังสือ เพื่อ
เป็นการสร้างความผูกพันของลูกค้าระหว่างสานักวิทยบริการและผู้ใช้บริการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะทาให้
ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของสานักวิทยบริการ เห็นความสาคัญความจาเป็นและประโยชน์
สูงสุดของการมีส่วนร่วมในการแนะนาสั่งซื้อหนังสือ ที่จะเกิดต่อการเรียนการสอน การค้นคว้าทางวิชาการ
และการใช้งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการใช้บริการ การร่วมแนะนาสั่งซื้อหนังสือเข้า
สานักวิทยบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบอย่างทั่วถึงโดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย มีรูปแบบ
การนาเสนอที่เร้าใจ และสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจมากที่สุด
3. จากบริการหนังสือด่วน (Fast book) ที่ให้อาจารย์สามารถใช้หนังสือได้ทันทีนั้น ทั้งนี้บริการ
อาจารย์ต้องมาติดต่อรับหนังสือเพื่อยืมที่สานักวิทยบริการเองนั้น หากสานักวิทยบริการมีความพร้อม ทางด้าน
ด้านการเดินทางของบุคลากร ควรมีนโยบายเพิ่มบริการยืมหนังสือแทนอาจารย์พร้อมนาส่งหนังสือด่วน
(Fast book) นี้แก่อาจารย์ถึงคณะ
นางสาวนันทนิจ ศรีหานารถ
และบุคลากรกลุ่มงานเทคนิคสารเทศ
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพราะเราเชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจร่วมความคิดทางานทั้งหมดนี้เพื่อ “ผู้ใช้บริการ”

