
การบริการเชิงรุกของหอ้งสมุด (Proactive Service) 

ดว้ยความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนั ซ่ึงเขา้มามีบทบาทและเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบั

ชีวิตประจ าวนัของผูค้น สงัคมและการท างานของหน่วยงานต่างๆมากข้ึน พร้อมกบัพฤติกรรมของผูค้นท่ี

เปล่ียนแปลงไปมาก มีความตอ้งการ ความรวดเร็ว ความสะดวก ความถูกตอ้ง การยอมรับ ความมีสิทธิพิเศษ

เหนือผูอ่ื้น และความพึงพอใจ ส่ิงเหล่าน้ีผลกัดนัใหห้อ้งสมุดตอ้งปรับเปล่ียนการใหบ้ริการเน่ืองจากหอ้งสมุด

เป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเกบ็และใหบ้ริการสารสนเทศโดยตรง บรรณารักษซ่ึ์งเป็นส่ือกลางเป็น

ส่วนส าคญัในการใหบ้ริการต่างๆของหอ้งสมุด จึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทการใหบ้ริการจากดว้ย ปัจจุบนั 

หอ้งสมุดตอ้งหาวิธีด าเนินการต่างๆ เพื่อเสริมบทบาทของหอ้งสมุดท่ีแต่เดิมมีแต่บริการเชิงรับ หรือ Reactive 

Service คือ บริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้หอ้งสมุดตอ้งปรับเปล่ียนใหมี้แนวคิดในเชิงรุกหรือ 

Proactive Services โดยการสร้างใหเ้กิดความตอ้งการใช ้ตอ้งการอ่านเกิดข้ึน และตอ้งการมาใชบ้ริการ 

 

การบริการเชิงรุก (Proactive Service) 

การบริการเชิงรุกเป็นการวางแผนการในการใหบ้ริการผูใ้ชห้อ้งสมุดล่วงหนา้อยา่งละเอียดและรอบคอบ 

มีความรับผดิชอบ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการและปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือผูใ้ชโ้ดยไม่รีรอใหผู้ใ้ช้

ร้องขอ โดยผูใ้หบ้ริการตอ้งค านึงถึงความตอ้งการเฉพาะของผูใ้ชแ้ละใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุดโดยยดึ 

แนวปฏิบติั 4 ประการในการสร้างบริการเชิงรุก ดงัน้ี(ศิริพร,2551) 

1. Customer Service Plan: แผนการบริการลูกคา้  

เม่ือผูใ้หบ้ริการไดรั้บรู้ความตอ้งการของลูกคา้แลว้ ผูใ้หบ้ริการตอ้งพฒันาแผนการบริการลูกคา้ เพื่อเป็น

เสมือนกรอบหรือแนวทางของผูใ้หบ้ริการทั้งผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อน าไปสู่การใหบ้ริการท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

2. Customer Centric : การเนน้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 

การเนน้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง เนน้ความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัในการใหริ้การ 

ทุกคนในองคก์ร ตั้งแต่พนกังาน ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ตอ้งเขา้ใจความหมายของค าวา่ “ลูกคา้” (Customer) และ

ปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งดี ตามบทบาทหนา้ท่ีในการใหก้ารบริการและในฐานะผูใ้ห ้ท่ีไม่มีสิทธิเลือกปฏิบติั ไม่วา่จะ

เผชิญกบัสถานะการณ์ใด  



3. Service Mind : จิตสานึกในการบริการ หรือ การบริการดว้ยหวัใจ  

Service Mind ถือเป็นความสามารถ (Competency) อยา่งหน่ึง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็น ความสามารถ

หลกั (Core Competency) ท่ีองคก์รคาดหวงัใหพ้นกังานทุกคน ทุกระดบัต าแหน่งงานมีความสามารถดา้นน้ี 

เพราะถือเป็นคุณสมบติัท่ีจ าเป็นของผูท้  างานทางดา้นการบริการซ่ึงจะตอ้งเตม็ไปดว้ยความรับผดิชอบและความ

เสียสละทุ่มเทในการทางานดา้นการบริการ 

4. Skill & Enthusiastic Service: ทกัษะ ความรวดเร็วและความชดัเจนในการใหบ้ริการ  

ทกัษะในการใหบ้ริการลูกคา้มีความจ าเป็นต่อผูป้ฏิบติังานในดา้นการใหบ้ริการ ซ่ึงผูป้ฏิบติังานตอ้งมี

การฝึกฝนใหมี้ความรวดเร็วและมีความช านาญเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดก่อนการส่งมอบบริการแก่ลูกคา้ ทกัษะ

ท่ีจ าเป็นส าหรับผูป้ฏิบติังานบริการไดแ้ก่ 

 -ทกัษะทางดา้นการทกัทาย 

 -ทกัษะดา้นการรับฟัง 

 -ทกัษะทางดา้นการจดัการขอ้ร้องเรียน 

จากแนวปฏิบติัการท างานบริการเชิงรุกทั้ง 4 ดา้น จะส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานทางดา้นการบริการหอ้งสมุด

มีความรู้และสามารถน าไปปฏิบติัใหเ้กิดเป็นทกัษะ ลดปัญหาขณะปฏิบติังานสามารถรับมือกบัปัญหาทางดา้น

งานบริการและน ามาซ่ึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

 

การสร้างบริการเชิงรุกของหอ้งสมุด 

1. มีมุมสบาย เป็นสดัส่วนและควรมีหอ้งส าหรับรับประทานอาหารและด่ืมน ้าได ้

2. มีหนงัสือ เอกสารอนัพร้อมสรรพ ท่ีสามารถท างานไดเ้ลย และควรจะตอบสนองทุกกลุ่ม ทุกคณะ 

สามารถให ้บริการท่ีตอบสนองไดท้ั้งสาระและบนัเทิง 

3. มีความบนัเทิง  

4. ส่ง ข่าว ขอ้มูล รายช่ือหนงัสือ ท่ีน่าสนใจ ตรงตามความตอ้งการ ทางอีเมล ์ซ่ึงใครอยูท่ี่ไหนก็

สามารถอ่านได ้



5. ควรจะเป็นคลงัความรู้เคล่ือนท่ี 

6. ควรบริการขอ้มูลเฉพาะอยา่ง เฉพาะดา้นปรึกษาวิทยานิพนธ์ส่วนตวั สืบคน้อยา่งเป็นคู่คิด  

7. เม่ือมีปัญหาตอ้งการติดต่อหอ้งสมุด หรือเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการทราบ สมารถโทรมาถามทาง

หอ้งสมุดได ้

8. หอ้งสมุดควรมีบุคลากรเก่งภาษาต่างชาติ 

9. มีอินเตอร์เน็ต ไม่วา่จะอยูท่ี่คณะไหน หรืออยูท่ี่ไหนกค็น้ได ้ยมืต่อเองได ้

10. มีการส่งข่าวแจง้เตือน ป้องกนัการลืมคืนหนงัสือ 

11. ควรใหบ้ริการเสียงตามสาย แผน่ป้ายโฆษณา กิจกรรมต่าง ๆ ประกวดต่าง ๆ สปัดาห์หอ้งสมุด                  

12. ควรจดัชั้นใหส้วยงาม มีมุมหนงัสือขายดี มีการเกบ็สถิติการยมื มีหนงัสือราคาพิเศษ (ควรท าให้

หอ้งสมุดน่าสนใจ เช่น ท าใหผู้ใ้ชคิ้ดมามาหอ้งสมุดแลว้ไม่น่าเบ่ือ) 

13. ควรมีการสมัภาษณ์ผูอ่้าน เพื่อใหค้วามเห็นหนงัสือใหม่ เพื่อ กระตุน้ผูอ่้าน ดว้ยบทวิจารณ์ 

14. ควรสร้างสมัพนัธ์กบัชุมชน 

 

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวางแผนบริการเชิงรุก                                                                                             

1. องคก์รสามารถก าหนดทิศทางในการใหบ้ริการแก่ผูม้าใชบ้ริการได ้

2. เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกๆฝ่าย 

3. สามารถใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

4. เม่ือเกิดปัญหาข้ึน จะไดมี้การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. สามารถประเมินการบริหารงานได ้

 

 



สรุปองคป์ระกอบท่ีจะท าใหก้ารบริการเชิงรุกส าเร็จ คือ   

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

2. ความเช่ือมัน่วางใจ  

3. การตอบสนองต่อผูใ้ช ้ 

4.สมรรถนะของผูใ้หบ้ริการ  

5. อธัยาศยัไมตรี  

6. ความน่าเช่ือถือ  

7.ความมัน่คงปลอดภยั  

8.การเขา้ถึงบริการ  

9.การติดต่อส่ือสาร  

10.การเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ช ้ 

 

ตวัอยา่งบริการเชิงรุก 

Bookmobile library หรือกคื็อ หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี เป็นบริการประเภทหน่ึงของหอ้งสมุดท่ีจะ

ใชย้านพาหนะท่ีออกแบบเพือ่ใชเ้ป็นหอ้งสมุด ใหผู้อ่้านสามารถเขา้ถึงหนงัสือได ้ภายในยานพาหนะน้ีอาจจะมี

พื้นท่ีเพยีงพอส าหรับคนท่ีจะนัง่และอ่านหนงัสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนงัสือออกไปใหบ้ริการแก่

ประชาชนและกลุ่มบุคคลท่ีมีความยากล าบากในการเขา้ถึงหอ้งสมุด เช่น ชุมชนแออดั บา้นพกัคนชรา สถานพกั

ฟ้ืน เป็นตน้ 

บริการน าส่งเอกสาร (Document Delivery-D.D.) เป็นการใหบ้ริการส่งสารสนเทศของ

หอ้งสมุด ไดแ้ก่ หนงัสือ วจิยั วิทยานิพนธ์ โสตทศันวสัดุ ส าเนาบทความวารสาร ใหผู้ใ้ชบ้ริการโดยท่ีผูใ้ชไ้ม่

จ าเป็นตอ้งไปยมื-คืนดว้ยตนเอง เพียงแต่รอรับเอกสารท่ีส่งค าร้องขอยมืจากจุดบริการ บริการน าส่งเอกสารตาม

ความตอ้งการของผูใ้ช ้เป็นบริการเชิงรุกเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชห้อ้งสมุดใหส้ามารถเขา้ถึงทรัพยากร

สารสนเทศท่ีตอ้งการได ้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใชห้อ้งสมุดอีกทางหน่ึง 



บริการข่าวสารทนัสมยั (Current Awareness Service - CAS) เป็นการจดับริการ 

สารสนเทศและความรู้เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชา หรือความสนใจ ความตอ้งการของผูใ้ชเ้ฉพาะกลุ่ม

อยา่งต่อเน่ือง มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือผูใ้ชใ้หไ้ดรั้บสารสนเทศทนัสมยั ตรงตามความตอ้งการ และไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์ 

บริการ RSS ยอ่มาจาก Really Simple Syndication เป็นบริการCAS ประเภทหน่ึง คือ 

บริการท่ีอยูบ่นระบบ อินเตอร์เน็ต จดัท าขอ้มูลข่าวสารใหอ้ยูใ่นรูปแบบ XML เพื่ออ านวยความสะดวกให ้กบั

ผูใ้ช ้โดยส่งข่าวหรือขอ้มูลใหม่ๆ ใหถึ้งเคร่ืองตลอดเวลาท่ีมีการ Updateไม่ตอ้ง เสียเวลาเปิดเวบ็ไซตเ์ขา้มา

คน้หา ขอ้ดีของบริการ RSS คือ ช่วยลดขอ้จ ากดัในการคดัลอกขอ้มูลในเวบ็ไซต ์โดยเฉพาะกรณีการละเมิด 

ลิขสิทธ์ิขณะท่ีผูส้ร้างไม่ตอ้งเสียเวลาท าหนา้เพจแสดงข่าว ซ่ึงตอ้งท าทุกคร้ังเม่ือ ตอ้งการเพิ่มข่าว RSSจะดึงข่าว

มาโดยอตัโนมติั ท าใหข้อ้มูลในเวบ็ไซตเ์ป็นศูนยก์ลางมากข้ึน 

บริการ Social Bookmarking เป็นเคร่ืองมือและกระบวนการหน่ึงของเทคโนโลย ีSocial 

Networking & Web 2.0 ท่ีช่วยใหผู้ใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตจดัเกบ็ แลกเปล่ียน และบริหารจดัการรายการ

เวบ็ไซต ์หรือทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ เช่น URL ช่ือเวบ็ รายละเอียดยอ่ของเวบ็ รวมทั้งค  าคน้ในรูปแบบ 

Tag ของแต่ละรายการ แนวคิดการยา้ยการบนัทึกรายการเวบ็ไซตไ์ปไวใ้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผา่นผู ้

ใหบ้ริการกลาง และทุกคนสามารถร่วมกนับนัทึกรายการเวบ็ไซต ์สามารถสืบคน้ แลกเปล่ียนความคิดเห็น

เก่ียวกบัเวบ็ไซต ์ใหค้ะแนนความนิยม (Voting) และจดัหมวดเวบ็ไซตจึ์งเกิดข้ึนตามกระแสเวบ็ 2.0 

 


