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บทคัดย่อ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นาโมเดลธุรกิจ BMC (Business Model
Canvas) มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ งกระบวนการบริ ก ารให้ ก ารศึ ก ษาผู้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการยุคใหม่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ คือ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 โดยกระบวนการปรับปรุงดังกล่าว ประกอบด้วยการดาเนินงานหลัก 7 ขั้นตอน คือ 1) ลงทะเบียน
ออนไลน์ 2) เข้ า ร่ว มอบรมเชิงปฏิบั ติ ก าร โดยใช้ Smart Phone เป็ นอุ ป กรณ์ ห ลัก ในการเรีย นรู้ 3) การน าชม
ห้องสมุดโดยบรรณารักษ์ 4) การยืมหนังสือด้วยตนเองและการส่งสลิปยืมผ่านออนไลน์ 5) การทาแบบทดสอบ
ออนไลน์ 6) การประเมินผลผ่านออนไลน์ และ 7) การแจ้งผลการอบรมผ่านออนไลน์ ผลจากการให้บริการศึกษาผู้ใช้
ที่ใช้รูปแบบใหม่ของสานักหอสมุดในปีการศึกษา 2562 เทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า 1) จานวนผู้เข้าใช้บริการ
เพิ่มขึ้น 13,070 คน คิดเป็นร้อยละ 78 2) จานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 1,630 รายการ คิดเป็นร้อย
ละ 36 3) ระดับความพึงพอใจในการจัดบริการให้การศึกษาผู้ใช้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8 ดังนั้น การนาโมเดลธุรกิจ BMC
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ ใช้บริการมีความสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการยุคใหม่ ซึ่งส่งผลให้สถิติผู้เข้าใช้บริการและสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศสูงขึ้น

คาสาคัญ: บริการให้การศึกษาผูใ้ ช้, โมเดลธุรกิจ BMC, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ABSTRACT
Thaksin University Library, Phatthalung Campus, has used Hawash's business
theory or BMC (Business Model Canvas) to improve service quality processes of user education in
accordance with the needs and behavior of new ear service users. There are 7 main stages of the
BMC-based process improvement: 1) online registration 2) workshop attention using smart phones
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as the main device for learning and do activities in class 3) library tour by librarians 4) borrowing of
library resources and sending of borrowing slips through online loan 5) online quiz 6) online
workshop assessment and 7) online announcement of workshop learning results. The new service
user education has deployed to the first year students in academic year 2562. As a result, the
number of service users and library resource utilization of academic year 2019 in comparison with
2018 has been increased as follows: 1) 13,070 or 78% of service users 2) 1,630 or 36% items of
borrowed resources and 3) 4.8% of overall satisfaction of new service user education.

Keyword: BMC, Business Model Canvas, User Education, Thaksin University Library
บทนา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และการดาเนินชีวิต รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบกับการศึกษาในรูปแบบเดิม
ทาให้หลักสูตรอบรมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ โดยบรรณารักษ์ ช่วยแนะนาและช่ว ย
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้สาหรับทักษะ
ทีส่ าคัญแห่งศตวรรษที่ 21 คือ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่
โลกการทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นทักษะช่วย
ขับเคลื่อนสาคัญ เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมี
ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และปฏิบัติงานได้หลากหลายโดยอาศัยความรู้ในหลาย
ด้าน ดังนี้ 1) ความรู้ด้านสารสนเทศ 1.1) การเข้าถึงและการประเมินข้อมูลสารสนเทศ 1.2) การใช้และการจัดการ
สารสนเทศ 2) ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 2.1) การวิเคราะห์สื่อ 2.2) การผลิตสื่อ 2.3) การพิจารณาและตัดสินใจ 2.4) การ
แก้ปัญหา 3) ความรู้ด้านเทคโนโลยี 3.1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านชีวิตและการ
ทางานในการดารงชีวิตและทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จ (ไสว ฟักขาว, 2558)
โมเดลธุรกิจแคนวาส (Business Model Canvas) เป็นเครื่องมือใหม่ สาหรับผู้ประกอบการที่
กาลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจหลัก หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อนเริ่มต้นธุรกิจควรมี Business Model
ที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการทาธุรกิจนั้น ๆ และทาให้เรารู้และเข้าใจภาพรวมของธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้นโดย
BMC มีองค์ประกอบสาคัญ 9 ด้าน (วัรัญญู สุรเดช, 2559)
1) ลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Customer Segment) ซึ่งเป็นสิ่งทีส่ าคัญมากเพราะธุรกิจจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ
มีลูกค้าที่ชัดเจน
2) คุ ณ ค่ า ที่ ส่ ง มอบ (Value Proposition) เป็ น สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ จ ะส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ส่งต่อไปยังลูกค้า
3) ช่องทาง (Channel) คือ ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและส่งมอบคุณค่ าไป
ยังลูกค้า
4) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relationship) เป็นวิธีการที่จะสร้าง
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ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นและรับทราบคุณค่าที่เราจะส่งมอบให้
5) กระแสรายได้ (Revenue Stream) เมื่อคุณค่าได้ถูกส่งไปถึงลูกค้า และมีการให้ค่าตอบแทน
กลับคืนมา มีรายได้เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เมื่อมีการมอบสินค้าหรือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6) ทรั พ ยากรหลั ก (Key Resource) เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการสร้ า งสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร, การ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้านั้น จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรหลักอะไรบ้าง เพื่อให้เกิด
กระแสรายได้
7) กิจกรรมหลัก (Key Activity) คือ กิจกรรมที่จาเป็นต้องลงมือทา เพื่อสร้างคุณค่าของสินค้า
หรือบริการออกมาให้ดี
8) พันธมิตรหลัก (Key Partner) คือ คนที่จะช่วยให้แผนภาพธุรกิจประสบความสาเร็จ ซึ่งเป็น
คนที่มีส่วนร่วมในทุก ๆ ส่วนของแผนภาพทั้งหมด
9) ต้นทุนที่เกิดขึ้น (Cost Structure) แสดงรายจ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วน อาจเป็นทั้งตัวเงิน
หรือเป็นอย่างอื่นที่ต้องเสียไป เช่น เวลาในการทางาน เป็นต้น
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ บริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ หลักสูตรนอกชั้นเรียน
สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 หรือเรียกกันว่า ICT 1 เพื่อให้ความรู้การใช้บริการห้องสมุด และการใช้บริการระบบ OPAC
ตั้งแต่ ปีก ารศึ กษา 2555 จนมาถึงปี การศึกษา 2561 โดยใช้ วิธีก ารจั ดการเรียนการสอนรูป แบบบรรยายจาก
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนไป และสานักหอสมุดเองประสบปัญหาการเข้าใช้บริการห้องสมุด
และการใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ลดน้อยลงทุกปี จึงเป็นสาเหตุสานักหอสมุดต้องค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้การศึกษาผู้ใช้ ในปีการศึกษา 2562 และนาไปสู่การแก้ปัญหาการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด และการใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ
ดังนั้ นส านัก หอสมุ ดจึ ง นา BMC (Business Model Canvas) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ วิเ คราะห์ข้ อ มู ล
บริการให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และนาผลการวิเคราะห์มาออกแบบกระบวนการ
ให้บริการรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มจานวน
ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด และเพิ่มจานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนการบริ ก ารให้ ก ารศึ กษาผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ผู้ใช้บริการยุคใหม่
2. เพื่อเพิ่มสถิติผู้เข้าใช้บริการและเพื่อเพิ่มสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

1. ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล
บริการให้การศึกษา
ผู้ใช้บริการ ICT 1 ปี
การศึกษา 2561

รายงานผล ICT1
ปี 2561

2. ระดมความคิด และวิเคราะห์ข้อมูล
บริ ก ารให้ ก ารศึ ก ษาผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร (ICT1)
โดยใช้ BMC
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย BMC
3. ออกแบบกระบวนการใหม่ บริการให้การศึกษา
ผู้ใช้ ICT1
กระบวนการบริการให้การศึกษา
ผู้ใช้บริการ ICT 1 (แบบใหม่)

5.ประเมินผลจัดบริการ
6.สรุปผลการจัดบริการ

4. จัดบริการให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 (รูปแบบใหม่)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด ของการปรับปรุงกระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมู ล บริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ ICT 1 ปี 2561 (แบบเดิม) ซึ่งมี
นิสิต จานวน 625 คน โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้ มี 1.1) การลงทะเบียน ผ่านระบบลงทะเบียนหลักสูตรนอก
ชั้นเรียนฝ่ายกิจการนิสิต 1.2) เข้าร่วมอบรมโดยฟังบรรยาย โดยใช้สื่อการสอน (Power Point) 1.3) ทาแบบทดสอบ
ผ่านระบบออนไลน์ 1.4) ประเมินผลบริการด้วยกระดาษ 1.5) แจ้งผลการอบรม ผ่านระบบของฝ่ายกิจการนิสิต
2) ระดมความคิด และวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลจากการศึกษารวบรวม และรายงานผลการ
ดาเนินงาน ICT1 ปีการศึกษา 2561 มาร่วมระดมความคิดของบุคลากรการจัดการความรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการผู้ใช้บริการโดยใช้ BMC โตยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

Key Partners

ฝ่ายกิจการนิสติ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบร่วม
ICT 1

Key Activities

1. ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้
Smart Phone ในการ
เรียนหลัก
2. บริการเว็บไซต์
หลักสูตรนอกชั้นเรียน
ICT1 เพื่อจัดกิจกรรม
3. กิจกรรมนาชม
ห้องสมุด

Value Proposition

1. บรรยากาศสนุก
2. สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
3. ความหลากหลาย
กิจกรรม
4. จั ด กิ จ ก ร ร ม ทุ ก
กิ จ กรร มเ น้ น พื้ น ที่
ภายในห้องสมุด

Key Resource

1. การเข้าถึง
บริการง่ายและ
รวดเร็วรูปแบบ
ออนไลน์
2. จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ Smart
Phone
3. รวมบริการไว้จุด
เดียว
(Omnichannel
Solution)

Customer
Segments

นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุก
คนหรือนิสติ ชั้นปี
อื่นทีส่ นใจ
ลงทะเบียนอบรม
ICT 1

Channels

- เว็บไซต์
สานักหอสมุด
- Facebook:
- ฝ่ายกิจการนิสิต

- บรรณารักษ์/
บุคลากรห้องสมุด
- ระบบ OPAC
- ระบบยืมด้วยตนเอง
- ระบบคืนด้วยตนเอง

Revenue Streams

Cost Structure

-

Customer
Relationship
s

1. มีกระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ
แบบใหม่
2. สถิติการใช้บริการห้องสมุด และเพิ่มสถิติการ
ยืมทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล ICT 1 แบบใหม่ โดยใช้ BMC
3) ออกแบบกระบวนการใหม่ น าผลการวิ เ คราะห์ ด้ ว ย BMC มาใช้ ใ นการออกแบบ
กระบวนการใหม่ สาหรับปรับปรุงการให้บริการ โดยมีคุณลักษณะที่สาคัญของกระบวนการใหม่ ดังนี้
- บรรยากาศสนุกสนาน
- สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
- ความหลากหลายของกิจกรรม
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- การเข้าถึงบริการง่ายและรวดเร็ว (บริการในรูปแบบออนไลน์)
- ใช้เทคโนโลยีใช้ Smart Phone สื่อการเรียนหลัก
- รวมบริการไว้จุดเดียว Omnichannel Solution
- เพิ่มสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุดโดยจัดกิจรรม และบริการ
ให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 เน้นพื้นที่สานักหอสมุด

นิสิต ICT 1

บรรณารักษ์

ระบบ ICT 1 แบบใหม่

ระบบ OPAC
ของ Walai

บรรณารักษ์เตรียมข้อมูล
1. ลงทะเบียน
ออนไลน์
2. เข้าร่วมอบรมสแกน QR
Code
3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (ใช้ Smart Phone)
และนาชมห้องสมุด
4. ยืมหนังสือและส่งสลิปยืมออนไลน์
5. ทาแบบทดสอบ
6. ประกาศรายชือ่ ผ่าน ICT 1
ผ่านเว็บไซต์ ICT 1

ภาพที่ 3 ขั้นตอนบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ ICT 1 (รูปแบบใหม่)
4) จัดบริการให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2562 สานักหอสมุดจัดบริการ
ให้ ก ารศึ ก ษาผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ICT 1 ตามกระบวนการใหม่ ดั ง แสดงในภาพที่ 3 และเปิ ด ให้ บ ริ ก ารผ่ า นเว็ บ ไซต์
https://sites.google.com/tsu.ac.th/libtraining/ict-1 โดยจั ด ท าผ่ า น Google Sites เพื่ อ ลดขั้ น ตอน เพิ่ ม ความ
รวดเร็วการให้บริการ และเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรม แสดงดังภาพที่ 3 และ 4
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกระบวนการให้บริการศึกษาผู้ใช้ ICT1 ปีการศึกษา 2561 (แบบเดิม) และ ปีการศึกษา
2562 (แบบใหม่) ดังตารางนี้
กระบวนการ

กระบวนการให้บริการ ICT 1
ปีการศึกษา 2561 (แบบเดิม)
ผ่านระบบลงทะเบียนหลักสูตรนอกชั้น
เรียนฝ่ายกิจการนิสติ

กระบวนการให้บริการ ICT 1
ปีการศึกษา 2562 (แบบใหม่)
ผ่านเว็บไซต์หลักสูตรนอกชั้นเรียนจัดทาโดย
สานักหอสมุด

2. เข้าร่วมอบรม

1. เซ็นชื่อเข้าร่วมอบรม
2. อบรมแนะน าการใช้ ห้ อ งสมุ ด ผ่ า น
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ณ สานัก
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย

3. ทา
แบบทดสอบ
4.ประเมินผล
บริการ
5. แจ้งผลการ
อบรม

ผ่านระบบแบบทดสอบ

1. นิ สิ ต Scan QR Code ลงชื่ อ เข้ า ร่ว มอบรม
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ห ลั ก สู ต รนอกชั้ น เรี ย น ICT 1
สานักหอสมุด
2. นิสิตอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่าน Smart Phone
ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขต
พัทลุง
3. บรรณารั ก ษ์ น าชมห้ อ งสมุ ด ตามฐานการ
เรียนรู้
4. นิสิตยืมหนังสือด้วยตนเอง และส่งสลิปการยืม
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ระบบแบบทดสอบ ให้บริการบนเว็บไซต์

ผ่านกระดาษ

ผ่านเว็บไซต์

1.ลงทะเบียน

1. สานักหอสมุดส่งไฟล์ผลการทดสอบไป ผ่านเว็บไซต์
ยังฝ่ายกิจการนิสิต
2. ฝ่ายกิจการนิสิตนาเข้าระบบหลักสูตร
นอกชั้นเรียน
3. นิสิตตรวจสอบรายชื่อผ่าน ระบบ
หลักสูตรนอกชั้นเรียนของฝ่ายกิจการ
นิสิต
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ภาพที่ 4 เว็บไซต์ หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT1 (ดาเนินการเรียบร้อย ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม – กันยายน 2562)
URL : https://sites.google.com/tsu.ac.th/libtraining/ict-1

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการให้บริการการศึกษา ICT 1 ผ่านเว็บไซต์
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5) ประเมินผลการจัดบริการให้การศึกษา ICT 1
6) สรุปผลการจัดบริการให้การศึกษา ICT1 ผลการดาเนินงาน มีบริการให้การศึกษา
ผู้ใช้บริการ รูปแบบใหม่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ลงทะเบียนออนไลน์ 2) เข้าร่วมอบรม โดยมีรูปแบบการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ และใช้ Smart Phone เป็นสื่อในการเรียน 3) บรรณารักษ์นาชมห้องสมุด 4) ยืมหนังสือด้วยตนเอง และ
ส่งสลิปยืมผ่านระบบออนไลน์ 5) ทาแบบทดสอบออนไลน์ 6) ประเมินผลบริการให้การศึกษาออนไลน์ และ7) แจ้ง
ผลการอบรมผ่านระบบออนไลน์
ข้อดีสาหรับผู้ให้บริการในการใช้ BMC เพื่อจัดบริการให้การศึกษา 1) BMC เป็นเครื่องมือ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัด บริการให้การศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และทาให้ทีมงานรับรู้รูปแบบและปัญหาไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนาไปสู่ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและระดมความคิด 2) BMC เป็นการวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อยไว้ในแผ่นกระดาษแผ่นใหญ่ แผ่นเดียว และสามารถแปะกระดาษ post-it ลงไปได้ ซึ่งจะสะดวกในการ
แก้ไ ขและเพิ ่ม -ลดข้อ มูล ได้ ส่ วนอุป สรรคและปัญ หา บริก ารให้ก ารศึก ษานา BMC มาใช้วิ เคราะห์ ข้อ มูล เพื่ อ
จัดบริการ สาหรับผู้ให้บริการไม่พบปัญหาใด เนื่องจากสานักหอสมุดได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ BMC สาหรับบุคลากรก่อน
การดาเนินงาน
ข้อดีสาหรับผู้ใช้บริการในการใช้ BMC เพื่อจัดบริการให้การศึกษา ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ
ให้การศึกษาผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ จน
สามารถทาให้ระดับความพึงพอใจการใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่วนอุปสรรคและปัญหาสาหรับผู้ใช้บริการในการใช้บริการ
ให้ ก ารศึ ก ษาผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร มี ปั ญ หาด้ า นอุ ป กรณ์ โ ทรศั พ ท์ Smart Phone ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร เช่ น แบตเตอรี่ ห มด
สานัก หอสมุด แก้ ปั ญ หาโดยน าที่ ชาร์ ต แบต หรื อ แบตเตอรี่ สารองเตรีย มให้ บริ ก ารทุก ครั้งที่มี ก ารจัด บริก ารให้
การศึกษาผู้ใช้บริการ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานการบริ ก ารให้ ก ารศึ ก ษาผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ICT 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้นาทฤษฏี BMC (Business Model Canvas) มาปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ โดยมีกระบวนการบริการรูปแบบใหม่ ดังนี้ 1) ลงทะเบียนออนไลน์ 2) เข้าร่วมอบรม โดยมี
รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และใช้ Smart Phone เป็นสื่อในการเรียน 3) บรรณารักษ์นาชมห้องสมุด 4) ยืม
หนังสือด้วยตนเองและส่งสลิปยืมผ่านออนไลน์ 5) ทาแบบทดสอบออนไลน์ 6) ประเมินผลผ่านออนไลน์ และ7) แจ้ง
ผลการอบรมผ่านออนไลน์ ทาให้มีการเพิ่มสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด และเพิ่มสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการให้บริการศึกษาผู้ใช้ ICT 1 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการให้บริการศึกษาผู้ใช้ หลักสูตรนอกชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
และปีการศึกษา 2562
รายการ

จานวนผู้เข้าใช้บริการ
จานวนการยืมหนังสือ
ระดับความพึงพอใจการจัดบริการ
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน บริการให้การศึกษา ICT 1 (ภาคเรียนที่ 1)
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ
ส.ค.61 - พ.ย.61 มิ.ย.62 –ก.ย.62
16,820
29,890
78
4,527
6,157
36
90.60
95.40
4.8

จากการปรับปรุงกระบวนการทาให้มีการเพิ่มสถิติการใช้บริการห้องสมุด และเพิ่มสถิติการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยบริการให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่า 1) ผู้เข้า
ใช้บริการ จานวน 16,820 ครั้ง และ 29,890 ตามลาดับ ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น 13,070 คนคิด
เป็นร้อยละ 78 2) จานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 4,527 รายการ และ 6,157 รายการ ตามลาดับ ปี
การศึกษา 2562 มีจานวนการยืมเพิ่มขึ้น 1,630 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36 3) ระดับความพึงพอใจในการจัดบริการ
ให้การศึกษาผู้ใช้ ร้อยละ 90.60 และร้อยละ 95.40 ตามลาดับ ปีการศึกษา 2562 มีระดับความพึงพอใจในการ
จัดบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8
อภิปรายผล
ปีการศึกษา 2562 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดบริการให้การศึกษา
ผู้ใช้บริการ ICT 1 โดยนาโมเดลธุรกิจ แคนวาสBMC (Business Model Canvas) มาปรับปรุงกระบวนการ โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินงาน 9 ขั้นตอนหลัก 1) ลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Customer Segment) ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญมากเพราะ
ธุรกิจจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีลูกค้าที่ชัดเจน 2) คุณค่าที่ส่งมอบ (Value Proposition) เป็นสินค้าหรือบริการที่จะส่งมอบ
คุณค่าที่เป็นประโยชน์ส่งต่อไปยังลูกค้า 3) ช่องทาง (Channel) คือ ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้า
และส่งมอบคุณค่าไปยังลูกค้า 4) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relationship) เป็นวิธีการที่จะ
สร้ างความสั ม พั นธ์ อั นดี กับ ลูก ค้ า เพื่ อให้ ลูก ค้า ได้ เ ห็น และรับ ทราบคุ ณค่ าที่ เราจะส่งมอบให้ 5) กระแสรายได้
(Revenue Stream) เมื่อคุณค่าได้ถูกส่งไปถึงลูกค้าและมีการให้ค่าตอบแทนกลับคืนมา มีรายได้เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
เมื่อมีการมอบสินค้าหรือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 6) ทรัพยากรหลัก (Key Resource) เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการ
สร้างสินค้าหรือบริการ, การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้านั้น จาเป็นต้องใช้
ทรัพยากรหลักอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดกระแสรายได้ 7) กิจกรรมหลัก (Key Activity) คือ กิจกรรมที่จาเป็นต้องลงมือ
ทา เพื่อสร้างคุณค่าของสินค้าหรือบริการออกมาให้ดี 8) พันธมิตรหลัก (Key Partner) คือ คนที่จะช่วยให้แผนภาพ
ธุรกิ จประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็ นคนที่มี ส่ว นร่ วมในทุ ก ๆ ส่ว นของแผนภาพทั้งหมด 9) ต้ นทุน ที่เ กิด ขึ้น (Cost
Structure) แสดงรายจ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วน อาจเป็นทั้ งตัวเงินหรือเป็นอย่างอื่นที่ตอ้ งเสียไป เช่น เวลาในการ
ทางาน เป็นต้น และนาผลการวิเคราะห์มาออกแบบกระบวนการใหม่ และให้บริการศึกษาผู้ใช้ มีขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี้ 1) ลงทะเบียนออนไลน์ 2) เข้าร่วมอบรม โดยมีรูปแบบการอบรมเชิงปฏิ บัติการ และใช้ Smart
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Phone เป็นสื่อในการเรียน 3) บรรณารักษ์นาชมห้องสมุด 4) ยืมหนังสือด้วยตนเอง และส่งสลิปยืมผ่านระบบ
ออนไลน์ 5) ทาแบบทดสอบออนไลน์ 6) ประเมินผลบริการให้การศึกษาออนไลน์ และ 7) แจ้งผลการอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ จากการปรับปรุงกระบวนการ ส่งผลให้สานักหอสมุดมีจานวนผู้เข้าใช้บริการ และมีจานวนการยืม
ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
- นาทฤษฏี BMC (Business Model Canvas) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบบริกาใน
ส่วนงานบริการ และงานห้องสมุดอื่นต่อไป
- บุคลากรร่วมกันศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ หรือเครื่องมือบริหาร
ใหม่ ๆ ซึ่งสามารถมาปรับใช้งานบริการ และงานห้องสมุดได้
การนาไปใช้ประโยชน์
1. องค์กรสามารถนาทฤษฏี BMC (Business Model Canvas) ไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และสร้างกระบวนการใหม่เพื่อให้บริการสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บริการได้
2. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยสามารถนากระบวนการใหม่ไปให้บริการ เพื่อเพิ่มสถิติงานบริการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. องค์กรสามารถเพิ่มผลลัพธ์ เพิ่มนวัตกรรม และลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ BMC (Business Model Canvas)
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