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บทคัดย่อ 
 
           “บริกำรน ำชมห้องสมุด” เป็นส่วนหนึ่งของกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำรได้รู้จักบริกำร   
และทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแผนผัง    
ของห้องสมุด กฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้ในกำรค้นข้อมูล กิจกรรมต่ำง ๆ และ                
กระบวนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ดังนั้น ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ จึงได้พัฒนำ
บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภำพมำกข้ึน พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำชมส ำนักหอสมุดและกำรก ำหนดรำยละเอียดเนื้อหำ   
ใช้ในกำรบรรยำยบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งกำรสร้ำง       
แนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด โดยกระบวนกำรพัฒนำเริ่มต้นจำก 1) ขั้นตอน       
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรของส ำนักหอสมุด เพ่ือร่วมกันก ำหนดจุดน ำชมที่เหมำะสม
ส ำหรับกำรเรียนรู้ของผู้เยี่ยมชม เนื้อหำที่จะใช้บรรยำยแต่ละจุด กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนของ
ผู้น ำชม สถำนที่ อำหำร เอกสำรแนะน ำห้องสมุด กำรแบ่งจ ำนวนผู้เยี่ยมชมที่เหมำะสมส ำหรับผู้น ำชม 
1 คนให้สำมำรถดูแลได้อย่ำงทั่วถึง 2) ขั้นตอนกำรน ำชม 3) ขั้นตอนกำรประเมินและสรุปผล            
กำรให้บริกำร โดยมีกำรน ำผลกำรประเมินมำแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสรุปเป็นแนวทำงในกำรปรบัปรุง        
กำรให้บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในครั้งถัดไป ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ    
จำกผู้เข้ำเยี่ยมชมโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 90.78 โดยผู้เยี่ยมชมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
บริกำรต่ำงๆของห้องสมุดได้อย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ 
 
ค าส าคัญ:  
 บริกำรน ำชมห้องสมุด, บริกำรห้องสมุด, ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ 
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Abstract 
           A Library tour is an important key service for library users to discover the 
services, facilities and resources that are provided in various types such as printed 
collections, audio visual materials, digital media and databases, library floor plans, 
borrowing rules, library rules and regulations, search tools, library events and 
activities, and librarian’s processes. Therefore, this project aims to improve the library 
tour service of Library Center Thaksin University more efficient by standardizing 
processes of the library tour service, improving librarians’ abilities and skills, 
standardizing library tour content, and creating good practice for the library tour. 
There are 3 main stages of the library tour service improvement. Firstly, librarians and 
staff share and exchange their knowledge and experiences 1) to highlight the 
attraction locations and the appropriate walking paths of the library, 2) to provide 
appropriate information of the visited locations, 3) to prepare well-trained library 
tour guides, meeting rooms, food and brochures, and 4) to define the maximum 
number of the users or visitors for each tour guide. Secondly, the librarians and the 
staff work together to create library tour procedures. Finally, they develop the 
service evaluation processes for collecting and evaluating feedbacks as well as 
exchanging information for future service improvement. As a result, the evaluation of 
the user satisfaction is at 90.78. The library tour service has improved the self-study 
and self-research skills of the users and, hence, engaged them to use the library 
more effectively. 
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บทน า 
           ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ มีพันธกิจหลักที่ส ำคัญคือ กำรแสวงหำ กำรพัฒนำ
ระบบ กำรเผยแพร่และกำรบริกำรสำรสนเทศทุกประเภท ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจำกนี้ ส ำนักหอสมุดยังมีบทบำทส ำคัญ
ในกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำร ให้มีทักษะสำรสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
           บริกำรน ำชมห้องสมุด เป็นส่วนหนึ่งของกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำร โดยกำรน ำผู้เยี่ยม
ชมเดินชมอำคำรสถำนที่ พร้อมทั้งแนะน ำให้รู้จักบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศ แหล่งค้นคว้ำต่ำง ๆ    
ที่มีให้บริกำรในส ำนักหอสมุด เป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรใช้บริกำรและทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ห้องสมุดจัดหำมำอย่ำงคุ้มค่ำ ส ำนักหอสมุดจึงเล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรปรับปรุง  



พัฒนำบริกำรน ำชมห้องสมุดให้ได้มำตรฐำนทั้งในด้ำนของรูปแบบกำรน ำชม เนื้อหำที่ใช้ใน          
กำรบรรยำย และทักษะควำมสำมำรถของผู้น ำชม โดยใช้วิธีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกร
ส ำนักหอสมุด เพ่ือหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรท ำให้บริกำรน ำชมเป็นระบบ ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจครอบคลุมกำรใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดอย่ำงถูกต้อง         
ทุกด้ำน ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมสำมำรถเลือกใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสม       
ตรงควำมต้องกำร สะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็นควำมประทับ และกลับมำใช้บริกำรซ้ ำอีก           
ในโอกำสถัดไป  
 
วัตถุประสงค์ 
           1.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนำบริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณให้เป็นระบบ  

 2.  เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้ปฏิบัติงำนส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณให้มี 
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำชมส ำนักหอสมุดที่มีมำตรฐำนเดียวกัน 

 3.  เพ่ือก ำหนดรำยละเอียดเนื้อหำใช้ในกำรบรรยำยบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศให้ 
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

 4.  เพ่ือสร้ำงแนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  
           กำรปรับปรุง พัฒนำบริกำรน ำชมห้องสมุด มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนหลัก ดังนี้ 
 1. วำงแผนกำรจัดบริกำรน ำชม 
            2. กำรเตรียมควำมพร้อมของกำรน ำชมห้องสมุด 
           3. กำรจัดแบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมห้องสมุด 
            4. กำรน ำชมห้องสมุด 
           5. กำรประเมินผลกำรให้บริกำรน ำชมห้องสมุด           

 1. การวางแผนการจัดบริการน าชม  
      1.1 กำรก ำหนดจุดน ำชม พ้ืนทีใ่ห้บริกำรของส ำนักหอสมุดทั้งหมดมีประมำณ 9,660 
ตำรำงเมตร แบ่งออกเป็น 5 ชั้น และมีจุดให้บริกำรต่ำง ๆ รวมถึงจุดจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ
จ ำนวนมำก จึงมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด เพื่อก ำหนดจุดน ำชม      
ที่เหมำะสม พร้อมทั้งติดตั้งสัญลักษณ์หมำยเลขก ำกับอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้สำมำรถน ำชมส ำนักหอสมุด
ได้อย่ำงทั่วถึง ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่ 1 จุดน ำชม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่ 1  สัญลักษณ์ของจุดน ำชม และ กำรติดสัญลักษณ์ ณ จุดน ำชมต่ำง ๆ 

 

      1.2  ก ำหนดเนื้อหำบรรยำยในแต่ละจุดน ำชม โดยผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งให้ผู้น ำชมท ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของทรัพยำกร
สำรสนเทศและบริกำรในแต่ละจุด จัดท ำเป็นเอกสำรส ำหรับผู้น ำชมใช้ในกำรทบทวนก่อนกำรน ำชม 
เพ่ือให้ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลกำรบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดได้อย่ำงครบถ้วน 
และเนื้อหำบรรยำยกำรน ำชมจะได้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกครั้งในกำรน ำชม 
 
 
 
 
 

ชั้น น าชม ชั้น น าชม 
1 จุดที่ 1 เครื่อง Self-check                

จุดที่ 2 โต๊ะเช็คทำงออก  
จุดที่ 3 Book return 

4 จุดที่ 7 ห้อง Sky view 
จุดที่ 8 ห้องหอจดหมำยเหต ุ
จุดที่ 9  ห้องข้อมูลท้องถิ่นภำคใต้ 

2 จุดที่ 4 ช้ันวำรสำร  จุดที่ 10 ห้องคอมพิวเตอร ์
3 จุดที่ 5 ช้ันหนังสือ – OPAC 

จุดที่ 6 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม 
 จุดที่ 11 ห้องสื่อโสตทัศน ์

จุดที่ 12 ห้องมัลติมเีดีย 
5 จุดที่ 13 ห้องภำคนิพนธ์-วิทยำนิพนธ ์

จุดที่ 15 ห้องหนังสือเก่ำ 
จุดที่ 14 ห้องนวนิยำย เรื่องสั้น หนังสือเยำวชน 
จุดที่ 16 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม 



ตำรำงที่ 2  ประเด็นกำรน ำชมต่อผู้เยี่ยมชมประเภทต่ำง ๆ 
 
 

 
 

ประเด็นน าชม 

ประเภทผู้เย่ียมชม 
นิสิต

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

นักเรียน/
นักศึกษา
สถาบันอืน่ 

 
บุคลากร 

ห้องสมุดอื่น 

ผู้บริหาร/ 
แขกของ

มหาวิทยาลัย 
แนะน ำผังของห้องสมุด √ √ √  
แนะน ำบริกำรของห้องสมุด √  √ √ 
แนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ 
ในห้องสมุด 

√    

แนะน ำกำรจดัหมวดหมู่-กำรค้นหำหนังสือ    
ในห้องสมุด 

√ √   

แนะน ำกฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุด √    
แนะน ำเครื่องมือในกำรค้นข้อมูลในห้องสมุด √ √   
ประชำสมัพันธ์ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำง ๆ       
ของห้องสมุด 

√    

แนะน ำระเบียบกำรเข้ำใช้ห้องสมดุส ำหรับ
บุคลำกรภำยนอก 

 √   

แนะน ำบริกำรพื้นฐำนของห้องสมดุ  √   
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  เพื่อใหผู้้เยี่ยมชม       
ไดเ้ห็น สัมภำษณ์และสอบถำมถึงกระบวนกำร
ท ำงำน 

  √ √ 

กำรบริหำรงำนห้องสมดุ    √ 
ข้อมูลสถิติกำรด ำเนินงำนข้อมูล              
ตำมองค์ประกอบต่ำง ๆ 

   √ 

ปริมำณทรัพยำกรสำรสนเทศ    √ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงที่ 3  เนื้อหำบรรยำยแต่ละจุดน ำชม 

จุดน าชม เนื้อหาบรรยาย 
ชั้น 1 
จุดที่ 1 เครื่อง self-check - ผังของห้องสมุด 

- กฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุด 
- ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ของห้องสมุด 
- รูปแบบกำรยืม-คืน 
- สิทธ์ิกำรยืม 
- สำธิตกำรยมืด้วยเครื่อง self-check 
- บริกำรตอบค ำถำมช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรยมืข้ำมวิทยำเขต, 
บริกำรยมืระหว่ำงห้องสมุด 
- บริกำรนิตยสำร หนังสือพิมพ์ 
- บริกำรถ่ำยเอกสำร 
- มุมหนังสืออำเซียน 

จุดที่ 2 โต๊ะเช็คทำงออก - กำรเข้ำใช้บริกำร : สแกนนิ้ว / ช ำระค่ำเข้ำใช้บริกำร 
- กำรตรวจหนังสือ 
- กำรตรวจสัมภำระ 

จุดที่ 3 Book return - สำธิตกำรคืนหนังสือ 
- เวลำเปิด-ปดิบริกำร 

ชั้น 2  
จุดที่ 4 ช้ันวำรสำร - บริกำรวำรสำร : กำรจัดเรียง กำรยืม-คืน 

- บริกำรหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลำ 
- บริกำรจุลสำร : กำรยืม-คืน 
- บริกำรหนังสืออ้ำงอิง : กำรจัดเรยีง, กำรยืม-คืน 
- หนังสือตลำดหลักทรัพย์, มุมคณุธรรม 

ชั้น 3 
จุดที่ 5 ช้ันหนังสือ - OPAC - กำรจัดหมวดหมู่หนังสือภำษำไทย, ภำษำต่ำงประเทศ,     

กำรจัดเรียง ระยะเวลำของหนังสือให้บริกำรตั้งแต่ปี 2536 – ปัจจุบัน 
- สำธิตกำรค้นหำหนังสือในห้องสมุดด้วยระบบ OPAC 

จุดที่ 6 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม - วิธีกำรจองห้อง ระยะเวลำกำรใช้ 
ชั้น 4 
จุดที่ 7 ห้อง sky view - ชมบรรยำกำศ 
จุดที่ 8 ห้องหอจดหมำยเหต ุ - ทรัพยำกรสำรสนเทศ-ฐำนข้อมลูที่ให้บริกำร 
จุดที่ 9  ห้องข้อมูลท้องถิ่นภำคใต้ - ทรัพยำกรสำรสนเทศ-ฐำนข้อมลูที่ให้บริกำร 

- สิทธ์ิกำรยืม 
จุดที่ 10 ห้องคอมพิวเตอร ์ - กำรขอใช้บริกำร ระยะเวลำกำรใช้ 
จุดที่ 11 ห้องสื่อโสตทัศน ์  - ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีให้บริกำร 

- แนะน ำกำรขอใช้บริกำร 
- สิทธ์ิกำรยืม 

จุดที่ 12 ห้องมัลติมเีดีย - แนะน ำกำรขอใช้บริกำร 



ตำรำงที่ 3  (ต่อ) 

 
 2. การเตรียมความพร้อมของการน าชมห้องสมุด 
       ในกำรน ำชมห้องสมุดมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 4  กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ 

 
 3. การจัดแบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมส านักหอสมุด 
      เมื่อส ำนักหอสมุดได้รับกำรติดต่อขอเข้ำเยี่ยมชม ส ำนักหอสมุดจะพิจำรณำแบ่งกลุ่มจ ำนวน         
ผู้เข้ำเยี่ยมชม เพ่ือให้ผู้น ำชมสำมำรถดูแลและให้บริกำร ตลอดจนให้ค ำแนะน ำกำรใช้ส ำนักหอสมุด    
แก่ผู้เยี่ยมชมได้อย่ำงทั่วถึง และผู้เยี่ยมชมมีโอกำสซักถำมระหว่ำงกำรน ำชมได้อย่ำงเต็มที่ 
 
ตำรำงที่ 5  กำรจัดแบ่งกลุ่มของผู้เยี่ยมชม 
 

จ านวนผู้ขอเยี่ยมชม จ านวนผู้น าชม รายละเอียด 
ไม่เกิน 15 คน  1 คน เยี่ยมชมส ำนักหอสมุด เวียนตำมจดุที่ก ำหนดไว ้ 
16 - 30 คน  2 คน แบ่งผู้เยี่ยมชมออกเป็น 2 กลุ่ม 

แยกกันเยี่ยมชมส ำนักหอสมุด เวียนตำมจุดที่ก ำหนดไว ้
 กลุ่มที่ 1 จะเริม่เยี่ยมชม จำกช้ัน 1 
         กลุ่มที่ 2 จะเริม่เยี่ยมชม จำกช้ัน 5   

มำกกว่ำ 31 คน  2-4 คน 2-4 คน แบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมกลุ่ม ๆ แยกกันเยี่ยมชม
ส ำนักหอสมุด เวียนตำมจดุที่ก ำหนดไว ้              

จุดน าชม เนื้อหาบรรยาย 
ชั้น 5 
จุดที่ 13 ห้องภำคนิพนธ์-วิทยำนิพนธ ์ - สิทธ์ิกำรยืม 
จุดที่ 14 ห้องนวนิยำย เรื่องสั้น หนังสือ
เยำวชน 

- กำรจัดหมวดหมู ่กำรจัดเรียง 
 

จุดที่ 15 ห้องหนังสือเก่ำ - ระยะเวลำของหนังสือให้บริกำรตั้งแต่ปี ... – 2536 
จุดที่ 16 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม - แนะน ำวิธีกำรจองห้อง ระยะเวลำกำรใช้ 

ด้าน รายละเอียด 
ผู้น ำชม ศึกษำท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำที่ใช้ในกำรบรรยำยกำรน ำชม ฝึกปฏิบัติกำรน ำชม

ห้องสมุด เพื่อให้ผู้น ำชมเกิดควำมคุ้นเคยกับสถำนกำรณ์ จ ำนวนคนเยี่ยมชมจ ำนวนมำก 
มีควำมมั่นใจ คล่องแคล่วในกำรบรรยำยเนื้อหำ ลดควำมประหม่ำ มคีวำมพร้อม    
ในกำรน ำชมอยู่เสมอ 

สถำนท่ี ควำมสะอำดห้องประชุม ห้องน้ ำ โต๊ะ เก้ำอี้ มีปริมำณเพียงพอ วีดิทศัน์แนะน ำ
ห้องสมุด เครื่องเสียง 

วัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ เอกสำรแนะน ำส ำนักหอสมดุ ของที่ระลึก อำหำร เครื่องดืม่ 



 4. การน าชมห้องสมุด 
      เพ่ือให้ผู้เยี่ยมชมเกิดควำมคุ้นเคยกับสถำนที่และผู้ให้บริกำรของห้องสมุด รวมถึงได้รับข้อมูล   
กำรบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดอย่ำงครบถ้วน ขั้นตอนกำรน ำชมห้องสมุด      
จึงมีดังนี้  
 
ตำรำงที่ 6  ขั้นตอนกำรน ำชมห้องสมุด 
 
     

ล าดับ ขั้นตอน 
1.  ผู้น ำชมกล่ำวแนะน ำตนเอง กล่ำวต้อนรับผูม้ำเยีย่มชม 
2.  น ำชมไปตำมล ำดับเส้นทำงที่ได้ก ำหนดไว้ โดยในแต่ละจุดน ำชมจะจัดล ำดับกำรน ำชมของแต่ละกลุ่ม

ไม่ให้เวลำทับซ้อนกัน และผู้น ำชมจะบรรยำยเนื้อหำรำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศ     
และบริกำรตำมที่ได้ก ำหนดกันไว ้

3.  ก่อนจบกำรน ำชม เชิญชวนให้ผู้เยีย่มชมกลับมำเยี่ยมชมห้องสมดุอีกในโอกำสถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2  บรรยำกำศกำรน ำชม 

 
 5. การประเมินผลการให้บริการน าชมห้องสมุด 
      กำรประเมินผลกำรให้บริกำรน ำชมห้องสมุดใช้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ดังแสดง          
ในภำพที่ 3 เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปมำเป็นแนวทำง ปรับปรุง พัฒนำ      
กำรให้บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในครั้งถัดไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภำพที่ 3  แบบส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรน ำชมส ำนักหอสมุด 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
           ผลจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด เพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรบริกำร  
น ำชมห้องสมุดตำมกระบวนกำรข้ำงต้น ท ำให้บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ       
เป็นระบบมำกขึ้น ผู้ปฏิบัติงำนส ำนักหอสมุดได้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำชมที่มีศักยภำพ        
มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรน ำชมห้องสมุดที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน จุดน ำชมแต่ละจุดมีเนื้อหำ
ส ำหรับบรรยำยกำรน ำชมชัดเจน เพ่ือให้ผู้น ำชมสำมำรถให้ข้อมูลด้ำนกำรบริกำรและทรัพยำกร
สำรสนเทศแก่ผู้เยี่ยมชมได้อย่ำงครบถ้วน มีกำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำบรรยำยให้เหมำะสมตำมประเภทผู้
เข้ำเยี่ยมชม ซึ่งผลจำกกำรปรับปรุง พัฒนำกระบวนกำรน ำชมท ำให้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำก
ผู้เข้ำเยี่ยมชมในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบรรยำยของวิทยำกร มีควำมพึงพอใจร้อยละ 90.43           
ควำมเหมำะสมของเนื้อหำในกำรบรรยำย ร้อยละ 92.17 รูปแบบกำรน ำชม ร้อยละ 91.30  
ระยะเวลำกำรน ำชม ร้อยละ 90.43 กำรบริกำร/ กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 
89.56 สรุปโดยรวมควำมพึงพอใจผู้เยี่ยมชมอยู่ในระดับมำกที่สุดร้อยละ 90.78   

 ส ำนักหอสมุดควรมีกำรพัฒนำบริกำรน ำชมห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงสมบูรณ์รอบด้ำน  
มำกยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีแนวคิดต่อยอดในกำรปรับปรุง พัฒนำวีดีทัศน์น ำชมส ำนักหอสมุด  ทั้งใน 
รูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ส่งเสริมบุคลำกรให้มีทักษะทำงภำษำอังกฤษเพิ่มมำกข้ึนด้วย  
กำรจัดกิจกรรม หรือโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้รองรับกับผู้มำเยี่ยมชมส ำนักหอสมุดทั้งชำวไทยและ   
ชำวต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ควรปรับปรุง และพัฒนำนวัตกรรมบริกำรน ำชมด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ



ที่ทันสมัยสอดคล้องกับบริกำรและทรัพยำกรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดที่เป็นปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็น
กำรสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้มำเยือน และเป็นกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนให้เป็นที่รู้จัก           
อย่ำงกว้ำงขวำงในทุกด้ำน 
 การน าไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด 

 1.  จัดบริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณทีเ่ป็นระบบมำกยิ่งข้ึน 
 2.  ผู้ปฏิบัติงำนส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำชม
ส ำนักหอสมุด ที่มีแนวปฏิบัติที่ได้มำตรฐำนเดียวกัน 
 3.  ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลกำรบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด       
อย่ำงครบถ้วนเป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกครั้ง รวมทั้งช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเกิดควำมคุ้นเคยกับสถำนที่    
และผู้ให้บริกำรของห้องสมุด 
 4.  มีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด 
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