แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices)
เรื่อง การพัฒนาบริการหนังสือระหว่างดาเนินการ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผกานุช เหล่าพิเดช*
หลักการและเหตุผล
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการประกอบการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย แก่นิสิต อาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยถือเป็ นภารกิจส าคัญ ของสานักวิทยบริการ ส านักวิทยบริการจึงมุ่งเน้นดาเนินการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการที่ได้รับการแนะนาสั่งซื้อจากนิสิต อาจารย์และ
บุคลากร และสอดคล้องกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริการที่ทันต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการจึงได้พัฒนา และจัดระบบการดาเนินงานและการให้บริการ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศมาแล้ว สานักวิทยบริการดาเนินการแจ้งผลการจัดหาไปยังผู้แนะนาสั่งซื้อ พร้อมบันทึก
ลงในระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ทั น ที ซึ่ งท าให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารได้ รั บ ทราบและสื บ ค้ น ในระบบสื บ ค้ น ออนไลน์ ได้ ทั น ที
เช่นเดียวกัน
ในการนี้ กลุ่ มงานเทคนิ คสารสนเทศ จึงต้องมีก ารพั ฒ นาการบริการให้ รวดเร็ว ทัน ต่อความต้องการของ
ผู้ ใช้บ ริ ก าร โดยได้ เริ่ ม ให้ บ ริ การมานานหลายปี แ ล้ ว แต่ เพื่ อ ให้ การบริก ารเป็ น ไปด้ว ยความเรียบร้อย จึ งได้ มีก าร
ดาเนินการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาความเข้าใจ พร้อมทั้ง กาหนดแนวทางและขั้นตอนการจัดให้บริการหนังสือ
ระหว่างดาเนินการ ใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้
1. บริการหนังสือด่วน (Fast Books) เป็นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศใหม่แบบด่วนแก่ นิสิต
อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้แนะนาสั่งซื้อเข้าห้องสมุด ซึ่งทาให้ผู้ใช้บริการได้ใช้หนังสือที่ตนเองแนะนา
สั่งซื้อได้รวดเร็วขึ้น โดยมีการแจ้งผลการดาเนินงานแก่ผู้ใช้บริการผ่านทาง E-mail ทันทีทที่ รัพยากรสารสนเทศมาถึง
ห้องสมุด ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยืมหนังสือดังกล่าวให้ตอบกลับทาง E-mail มายังสานักวิทยบริการเพื่อ
ดาเนินการเตรียมหนังสือเพื่อให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป
2. บริการหนังสือกาลังดาเนินการ (On process) เป็นการให้บริการหนังสือที่ผ่านการจัดหา และนา
ข้อมูลเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการดาเนินการเตรียมหนังสือออกบริการ ซึ่งผู้ใช้สามารถ
สืบค้นรายการและแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Web OPAC) และสานักวิทยบริการ
ดาเนินการเพื่อนาหนังสือที่ผู้ใช้บริการต้องการออกบริการด่วนตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
------------------------------------------* บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการบริการหนังสือระหว่างดาเนินการให้บริการทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices)
1. วางแผนกาหนดรูปแบบและประเภททรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือเพื่อในการนาออกให้บริการ
เพื่อให้สะดวกต่อการจัดเก็บหรือจัดเรียงให้เป็นระบบง่ายต่อการนาออกบริการตามลาดับและความเร่งด่วน
1.1 แยกประเภทหนังสือในการนาออกบริการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หนังสือซื้อ และหนังสือ
อภินันทนาการ และกาหนดหมายเลขหนังสือดาเนินการ เช่น 1/63 คือหนังสือซื้อหมายเลขดาเนินการลาดับที่ 1
ปี 2563, 1/g 63 คือหนังสืออภินันทนาการลาดับที่ 1 ปี 2563
1.2 กาหนดรูปแบบการให้บริการหนังสือระหว่างดาเนินการออกเป็น 2 รูปแบบคือ หนังสือด่วน
( Fast book) และหนังสือดาเนินการ (On process)
2. กาหนดขั้นตอนในการให้บริการหนังสือระหว่างดาเนินการแต่ละรูปแบบเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้
หนังสือได้ทันความต้องการโดยมีลาดับขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
2.1 กรณีหนังสือผู้แนะนาสั่งซื้อขอใช้ด่วน (Fast book)
หนังสือผู้แนะนาสั่งซื้อขอใช้ด่วน คือหนังสือที่ดาเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วและมีการขอใช้
บริการหนังสือด่วนจากผู้แนะนาสั่งซื้อ มีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
2.1.1 ส่งอีเมล์แจ้งผลการจัดซื้อหนังสือไปยังผู้ใช้บริการที่แนะนาสั่งซื้อ
2.1.2 ผู้ใช้บริการที่แนะนาสั่งซื้อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการหนังสือด่วน
2.1.3 นัดหมายผู้ใช้บริการที่แนะนาสั่งซื้อมารับหนังสือ
2.1.4 ดาเนินการประทับตรา และบันทึกรายการบรรณานุกรมหนังสือในฐานข้อมูลห้องสมุด
อัตโนมัติ
2.1.5 ทาการวิเคราะห์หมวดหมู่ และกาหนดหัวเรื่อง
2.1.6 เตรียมตัวเล่มออกบริการ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ดาเนินการเรียบร้อย
สถานะ (CHECK SHELVES) จาก Web OPAC
2.1.7 นาตัวเล่มส่งงานบริการยืม-คืน ณ หน่วยบริการที่ผู้ใช้ต้องการมารับหนังสือ หากผู้ใช้
ไม่มารับหนังสือภายใน 7 วัน จะนาหนังสือขึ้นชั้นบริการตามปกติ
2.2 กรณีหนังสืออยู่ระหว่างดาเนินการ (On process)
หนังสืออยู่ระหว่างดาเนินการ คือ เป็นการให้บริการหนังสือที่ผ่านการจัดหา และนาข้อมูล
เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการดาเนินการเตรียมหนังสือออกบริการ และมีสถานะหนังสือ
เป็น ON PROCESS ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการได้ดังนี้
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2.2.1 ผู้ใช้บริการค้นหาหนังสือจาก Web OPAC พบว่าหนังสือที่ต้องการอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ (STATUS ON PROCESS) จะคลิกที่ปุ่ม e-Request หรือ ติดต่อบรรณารักษ์บริการช่วยค้นคว้าเพื่อส่งคา
ขอใช้บริการ
2.2.2 ผู้ใช้บริการส่งคาขอตามขั้นตอนการให้บริการในระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
2.2.3 ผู้ให้บริการตรวจสอบคาขอใช้บริการหนังสือในระบบบริการเบ็ดเสร็จ ทุก 5 นาทีและ
ผู้ใช้บริการได้รับหนังสือภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง จากการส่งคาขอใช้บริการ
2.2.4 นาตัวเล่มจากชั้นรอวิเคราะห์ตามหมายเลขดาเนินการที่ผู้ใช้บริการต้องการ
2.2.5 ดาเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่ และกาหนดหัวเรื่อง
2.2.6 เตรียมตัวเล่มออกบริการพร้อมให้บริการสถานะ (CHECK SHELVES) ใน Web OPAC
2.2.7 นาตัวเล่มส่งงานบริการยืม-คืน ณ หน่วยบริการที่ผู้ใช้ต้องการมารับหนังสือหากผู้ใช้ไม่
มารับหนังสือภายใน 7 วัน จะนาหนังสือขึ้นชั้นบริการตามปกติ
3. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนการให้บริการ
หนังสือระหว่างดาเนินการ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนการให้บริการหนังสือระหว่างดาเนินการ
5. ให้บริการหนังสือระหว่างดาเนินการกับผู้ใช้บริการตามรูปแบบและขั้นตอนที่กาหนด
6. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการหนังสือระหว่างดาเนินการโดยใช้
แบบสอบถาม
7. นาผลจากการประเมินมาดาเนินการจัดการความรู้ (KM) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริการ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการให้บริการหนังสือระหว่างดาเนินการให้ทันต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
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ผังการบริการหนังสือระหว่างดาเนินการ
(Fast Book)

/

/

5

(On process)
Web OPAC

5

/
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4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริการ
ปัญหา
1. ผู้ใช้บริการบางคนไม่มารับหนังสือที่ร้องขอใช้
บริการ
2. ระบบเครือข่ายขัดข้องไม่สามารถตรวจสอบ
ระบบการให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

แนวทางแก้ไข
1. ประสานกับผู้ใช้บริการเพื่อยืนยันความ
ต้องการใช้บริการ
2. ดาเนินการแก้ไขปัญหาระบบขัดข้องดังนี้
2.1 ประสานงานไปยังผู้ดูแลระบบเครือข่าย
2.2 ผู้ใช้บริการติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเอง
ที่โต๊ะบริการตอบคาถามหรือช่องทางอื่นๆ

ปัจจัยความสาเร็จ
1. มีบุคลากรที่เข้าใจกระบวนการทางาน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว
2. มีเทคโนโลยีที่ตอบสนองการให้บริการ เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการสื่อสาร
3. มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจาการพัฒนาบริการ
1. ผู้ใช้บริการได้ใช้หนังสือทันความต้องการ
2. ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ
-------------------------------------------

