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บทคัดย่อ
“บริกำรนำชมห้องสมุด” เป็นส่วนหนึ่งของกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำรได้รู้จักบริกำร
และทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแผนผัง
ของห้องสมุด กฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้ในกำรค้นข้อมูล กิจกรรมต่ำง ๆ และ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ดังนั้น สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ จึงได้พัฒนำ
บริกำรนำชมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำชมสำนักหอสมุดและกำรกำหนดรำยละเอียดเนื้อหำ
ใช้ในกำรบรรยำยบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งกำรสร้ำง
แนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรนำชมสำนักหอสมุด โดยกระบวนกำรพัฒนำเริ่มต้นจำก 1) ขั้นตอน
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรของสำนักหอสมุด เพื่อร่วมกันกำหนดจุดนำชมที่เหมำะสม
สำหรับกำรเรียนรู้ของผู้เยี่ยมชม เนื้อหำที่จะใช้บรรยำยแต่ละจุด กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนของ
ผู้นำชม สถำนที่ อำหำร เอกสำรแนะนำห้องสมุด กำรแบ่งจำนวนผู้เยี่ยมชมที่เหมำะสมสำหรับผู้นำชม
1 คนให้สำมำรถดูแลได้อย่ำงทั่วถึง 2) ขั้นตอนกำรนำชม 3) ขั้นตอนกำรประเมินและสรุปผล
กำรให้บริกำร โดยมีกำรนำผลกำรประเมินมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง
กำรให้บริกำรนำชมสำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในครั้งถัดไป ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
จำกผู้เข้ำเยี่ยมชมโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ร้อยละ 90.78 โดยผู้เยี่ยมชมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
สำมำรถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
บริกำรต่ำงๆของห้องสมุดได้อย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ
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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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บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ มีพันธกิจหลักที่สำคัญคือ กำรแสวงหำ กำรพัฒนำ
ระบบ กำรเผยแพร่และกำรบริกำรสำรสนเทศทุกประเภท ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจำกนี้ สำนักหอสมุดยังมีบทบำทสำคัญ
ในกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำร ให้มีทักษะสำรสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
บริกำรนำชมห้องสมุด เป็นส่วนหนึ่งของกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำร โดยกำรนำผู้เยี่ยม
ชมเดินชมอำคำรสถำนที่ พร้อมทั้งแนะนำให้รู้จักบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศ แหล่งค้นคว้ำต่ำง ๆ
ที่มีให้บริกำรในสำนักหอสมุด เป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรใช้บริกำรและทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ห้องสมุดจัดหำมำอย่ำงคุ้มค่ำ สำนักหอสมุดจึงเล็งเห็นควำมสำคัญในกำรปรับปรุง

พัฒนำบริกำรนำชมห้องสมุดให้ได้มำตรฐำนทั้งในด้ำนของรูปแบบกำรนำชม เนื้อหำที่ใช้ใน
กำรบรรยำย และทักษะควำมสำมำรถของผู้นำชม โดยใช้วิธีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกร
สำนักหอสมุด เพื่อหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรทำให้บริกำรนำชมเป็นระบบ ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจครอบคลุมกำรใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักหอสมุดอย่ำงถูกต้อง
ทุกด้ำน ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมสำมำรถเลือกใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสม
ตรงควำมต้องกำร สะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็นควำมประทับ และกลับมำใช้บริกำรซ้ำอีก
ในโอกำสถัดไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงพัฒนำบริกำรนำชมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณให้เป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้ปฏิบัติงำนสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณให้มี
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำชมสำนักหอสมุดที่มีมำตรฐำนเดียวกัน
3. เพื่อกำหนดรำยละเอียดเนื้อหำใช้ในกำรบรรยำยบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศให้
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
4. เพื่อสร้ำงแนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรนำชมสำนักหอสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรปรับปรุง พัฒนำบริกำรนำชมห้องสมุด มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนหลัก ดังนี้
1. วำงแผนกำรจัดบริกำรนำชม
2. กำรเตรียมควำมพร้อมของกำรนำชมห้องสมุด
3. กำรจัดแบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมห้องสมุด
4. กำรนำชมห้องสมุด
5. กำรประเมินผลกำรให้บริกำรนำชมห้องสมุด
1. การวางแผนการจัดบริการนาชม
1.1 กำรกำหนดจุดนำชม พื้นทีใ่ ห้บริกำรของสำนักหอสมุดทั้งหมดมีประมำณ 9,660
ตำรำงเมตร แบ่งออกเป็น 5 ชั้น และมีจุดให้บริกำรต่ำง ๆ รวมถึงจุดจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ
จำนวนมำก จึงมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด เพื่อกำหนดจุดนำชม
ที่เหมำะสม พร้อมทั้งติดตั้งสัญลักษณ์หมำยเลขกำกับอย่ำงชัดเจน เพื่อให้สำมำรถนำชมสำนักหอสมุด
ได้อย่ำงทั่วถึง ได้แก่

ตำรำงที่ 1 จุดนำชม
ชั้น
1
2
3
5

นาชม
จุดที่ 1 เครื่อง Self-check
จุดที่ 2 โต๊ะเช็คทำงออก
จุดที่ 3 Book return
จุดที่ 4 ชั้นวำรสำร
จุดที่ 5 ชั้นหนังสือ – OPAC
จุดที่ 6 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม
จุดที่ 13 ห้องภำคนิพนธ์-วิทยำนิพนธ์
จุดที่ 15 ห้องหนังสือเก่ำ

ชั้น
นาชม
4 จุดที่ 7 ห้อง Sky view
จุดที่ 8 ห้องหอจดหมำยเหตุ
จุดที่ 9 ห้องข้อมูลท้องถิ่นภำคใต้
จุดที่ 10 ห้องคอมพิวเตอร์
จุดที่ 11 ห้องสื่อโสตทัศน์
จุดที่ 12 ห้องมัลติมเี ดีย
จุดที่ 14 ห้องนวนิยำย เรื่องสั้น หนังสือเยำวชน
จุดที่ 16 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม

ภำพที่ 1 สัญลักษณ์ของจุดนำชม และ กำรติดสัญลักษณ์ ณ จุดนำชมต่ำง ๆ
1.2 กำหนดเนื้อหำบรรยำยในแต่ละจุดนำชม โดยผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งให้ผู้นำชมทำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของทรัพยำกร
สำรสนเทศและบริกำรในแต่ละจุด จัดทำเป็นเอกสำรสำหรับผู้นำชมใช้ในกำรทบทวนก่อนกำรนำชม
เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลกำรบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักหอสมุดได้อย่ำงครบถ้วน
และเนื้อหำบรรยำยกำรนำชมจะได้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกครั้งในกำรนำชม

ตำรำงที่ 2 ประเด็นกำรนำชมต่อผู้เยี่ยมชมประเภทต่ำง ๆ

ประเด็นนาชม
แนะนำผังของห้องสมุด
แนะนำบริกำรของห้องสมุด
แนะนำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ
ในห้องสมุด
แนะนำกำรจัดหมวดหมู่-กำรค้นหำหนังสือ
ในห้องสมุด
แนะนำกฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุด
แนะนำเครื่องมือในกำรค้นข้อมูลในห้องสมุด
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำง ๆ
ของห้องสมุด
แนะนำระเบียบกำรเข้ำใช้ห้องสมุดสำหรับ
บุคลำกรภำยนอก
แนะนำบริกำรพื้นฐำนของห้องสมุด
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติงำนต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม
ได้เห็น สัมภำษณ์และสอบถำมถึงกระบวนกำร
ทำงำน
กำรบริหำรงำนห้องสมุด
ข้อมูลสถิติกำรดำเนินงำนข้อมูล
ตำมองค์ประกอบต่ำง ๆ
ปริมำณทรัพยำกรสำรสนเทศ

นิสิต
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
√
√
√

ประเภทผู้เยี่ยมชม
นักเรียน/
นักศึกษา
บุคลากร
สถาบันอืน่
ห้องสมุดอื่น
√
√
√

√

√

√
√
√

√

ผู้บริหาร/
แขกของ
มหาวิทยาลัย
√

√
√
√

√
√
√
√

ตำรำงที่ 3 เนื้อหำบรรยำยแต่ละจุดนำชม
จุดนาชม
ชั้น 1
จุดที่ 1 เครื่อง self-check

จุดที่ 2 โต๊ะเช็คทำงออก
จุดที่ 3 Book return
ชั้น 2
จุดที่ 4 ชั้นวำรสำร

ชั้น 3
จุดที่ 5 ชั้นหนังสือ - OPAC
จุดที่ 6
ชั้น 4
จุดที่ 7
จุดที่ 8
จุดที่ 9

ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม
ห้อง sky view
ห้องหอจดหมำยเหตุ
ห้องข้อมูลท้องถิ่นภำคใต้

จุดที่ 10 ห้องคอมพิวเตอร์
จุดที่ 11 ห้องสื่อโสตทัศน์
จุดที่ 12 ห้องมัลติมเี ดีย

เนื้อหาบรรยาย
- ผังของห้องสมุด
- กฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุด
- ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ของห้องสมุด
- รูปแบบกำรยืม-คืน
- สิทธิ์กำรยืม
- สำธิตกำรยืมด้วยเครื่อง self-check
- บริกำรตอบคำถำมช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรยืมข้ำมวิทยำเขต,
บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
- บริกำรนิตยสำร หนังสือพิมพ์
- บริกำรถ่ำยเอกสำร
- มุมหนังสืออำเซียน
- กำรเข้ำใช้บริกำร : สแกนนิ้ว / ชำระค่ำเข้ำใช้บริกำร
- กำรตรวจหนังสือ
- กำรตรวจสัมภำระ
- สำธิตกำรคืนหนังสือ
- เวลำเปิด-ปิดบริกำร
- บริกำรวำรสำร : กำรจัดเรียง กำรยืม-คืน
- บริกำรหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลำ
- บริกำรจุลสำร : กำรยืม-คืน
- บริกำรหนังสืออ้ำงอิง : กำรจัดเรียง, กำรยืม-คืน
- หนังสือตลำดหลักทรัพย์, มุมคุณธรรม
- กำรจัดหมวดหมู่หนังสือภำษำไทย, ภำษำต่ำงประเทศ,
กำรจัดเรียง ระยะเวลำของหนังสือให้บริกำรตั้งแต่ปี 2536 – ปัจจุบัน
- สำธิตกำรค้นหำหนังสือในห้องสมุดด้วยระบบ OPAC
- วิธีกำรจองห้อง ระยะเวลำกำรใช้
- ชมบรรยำกำศ
- ทรัพยำกรสำรสนเทศ-ฐำนข้อมูลที่ให้บริกำร
- ทรัพยำกรสำรสนเทศ-ฐำนข้อมูลที่ให้บริกำร
- สิทธิ์กำรยืม
- กำรขอใช้บริกำร ระยะเวลำกำรใช้
- ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำร
- แนะนำกำรขอใช้บริกำร
- สิทธิ์กำรยืม
- แนะนำกำรขอใช้บริกำร

ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
จุดนาชม

เนื้อหาบรรยาย

ชั้น 5
จุดที่ 13 ห้องภำคนิพนธ์-วิทยำนิพนธ์
จุดที่ 14 ห้องนวนิยำย เรื่องสั้น หนังสือ
เยำวชน
จุดที่ 15 ห้องหนังสือเก่ำ
จุดที่ 16 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม

- สิทธิ์กำรยืม
- กำรจัดหมวดหมู่ กำรจัดเรียง
- ระยะเวลำของหนังสือให้บริกำรตั้งแต่ปี ... – 2536
- แนะนำวิธีกำรจองห้อง ระยะเวลำกำรใช้

2. การเตรียมความพร้อมของการนาชมห้องสมุด
ในกำรนำชมห้องสมุดมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4 กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ
ด้าน

รายละเอียด

วัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ

ศึกษำทำควำมเข้ำใจเนื้อหำที่ใช้ในกำรบรรยำยกำรนำชม ฝึกปฏิบัติกำรนำชม
ห้องสมุด เพื่อให้ผู้นำชมเกิดควำมคุ้นเคยกับสถำนกำรณ์ จำนวนคนเยี่ยมชมจำนวนมำก
มีควำมมั่นใจ คล่องแคล่วในกำรบรรยำยเนื้อหำ ลดควำมประหม่ำ มีควำมพร้อม
ในกำรนำชมอยู่เสมอ
ควำมสะอำดห้องประชุม ห้องน้ำ โต๊ะ เก้ำอี้ มีปริมำณเพียงพอ วีดิทศั น์แนะนำ
ห้องสมุด เครื่องเสียง
เอกสำรแนะนำสำนักหอสมุด ของที่ระลึก อำหำร เครื่องดืม่

ผู้นำชม

สถำนที่

3. การจัดแบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมสานักหอสมุด
เมื่อสำนักหอสมุดได้รับกำรติดต่อขอเข้ำเยี่ยมชม สำนักหอสมุดจะพิจำรณำแบ่งกลุ่มจำนวน
ผู้เข้ำเยี่ยมชม เพื่อให้ผู้นำชมสำมำรถดูแลและให้บริกำร ตลอดจนให้คำแนะนำกำรใช้สำนักหอสมุด
แก่ผู้เยี่ยมชมได้อย่ำงทั่วถึง และผู้เยี่ยมชมมีโอกำสซักถำมระหว่ำงกำรนำชมได้อย่ำงเต็มที่
ตำรำงที่ 5 กำรจัดแบ่งกลุ่มของผู้เยี่ยมชม
จานวนผู้ขอเยี่ยมชม
ไม่เกิน 15 คน
16 - 30 คน

มำกกว่ำ 31 คน

จานวนผู้นาชม
1 คน
2 คน

2-4 คน

รายละเอียด
เยี่ยมชมสำนักหอสมุด เวียนตำมจุดที่กำหนดไว้
แบ่งผู้เยี่ยมชมออกเป็น 2 กลุ่ม
แยกกันเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เวียนตำมจุดที่กำหนดไว้
กลุ่มที่ 1 จะเริม่ เยี่ยมชม จำกชั้น 1
กลุ่มที่ 2 จะเริม่ เยี่ยมชม จำกชั้น 5
2-4 คน แบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมกลุ่ม ๆ แยกกันเยี่ยมชม
สำนักหอสมุด เวียนตำมจุดที่กำหนดไว้

4. การนาชมห้องสมุด
เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเกิดควำมคุ้นเคยกับสถำนที่และผู้ให้บริกำรของห้องสมุด รวมถึงได้รับข้อมูล
กำรบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักหอสมุดอย่ำงครบถ้วน ขั้นตอนกำรนำชมห้องสมุด
จึงมีดังนี้
ตำรำงที่ 6 ขั้นตอนกำรนำชมห้องสมุด
ลาดับ
1.
2.
3.

ขั้นตอน
ผู้นำชมกล่ำวแนะนำตนเอง กล่ำวต้อนรับผูม้ ำเยีย่ มชม
นำชมไปตำมลำดับเส้นทำงที่ได้กำหนดไว้ โดยในแต่ละจุดนำชมจะจัดลำดับกำรนำชมของแต่ละกลุ่ม
ไม่ให้เวลำทับซ้อนกัน และผู้นำชมจะบรรยำยเนื้อหำรำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศ
และบริกำรตำมที่ได้กำหนดกันไว้
ก่อนจบกำรนำชม เชิญชวนให้ผู้เยีย่ มชมกลับมำเยี่ยมชมห้องสมุดอีกในโอกำสถัดไป

ภำพที่ 2 บรรยำกำศกำรนำชม
5. การประเมินผลการให้บริการนาชมห้องสมุด
กำรประเมินผลกำรให้บริกำรนำชมห้องสมุดใช้แบบสำรวจควำมพึงพอใจ ดังแสดง
ในภำพที่ 3 เพื่อนำผลกำรประเมินมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปมำเป็นแนวทำง ปรับปรุง พัฒนำ
กำรให้บริกำรนำชมสำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในครั้งถัดไป

ภำพที่ 3 แบบสำรวจควำมพึงพอใจในกำรนำชมสำนักหอสมุด
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด เพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรบริกำร
นำชมห้องสมุดตำมกระบวนกำรข้ำงต้น ทำให้บริกำรนำชมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
เป็นระบบมำกขึ้น ผู้ปฏิบัติงำนสำนักหอสมุดได้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำชมที่มีศักยภำพ
มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรนำชมห้องสมุดที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน จุดนำชมแต่ละจุดมีเนื้อหำ
สำหรับบรรยำยกำรนำชมชัดเจน เพื่อให้ผู้นำชมสำมำรถให้ข้อมูลด้ำนกำรบริกำรและทรัพยำกร
สำรสนเทศแก่ผู้เยี่ยมชมได้อย่ำงครบถ้วน มีกำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำบรรยำยให้เหมำะสมตำมประเภทผู้
เข้ำเยี่ยมชม ซึ่งผลจำกกำรปรับปรุง พัฒนำกระบวนกำรนำชมทำให้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำก
ผู้เข้ำเยี่ยมชมในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบรรยำยของวิทยำกร มีควำมพึงพอใจร้อยละ 90.43
ควำมเหมำะสมของเนื้อหำในกำรบรรยำย ร้อยละ 92.17 รูปแบบกำรนำชม ร้อยละ 91.30
ระยะเวลำกำรนำชม ร้อยละ 90.43 กำรบริกำร/ กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ
89.56 สรุปโดยรวมควำมพึงพอใจผู้เยี่ยมชมอยู่ในระดับมำกที่สุดร้อยละ 90.78
สำนักหอสมุดควรมีกำรพัฒนำบริกำรนำชมห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงสมบูรณ์รอบด้ำน
มำกยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีแนวคิดต่อยอดในกำรปรับปรุง พัฒนำวีดีทัศน์นำชมสำนักหอสมุด ทั้งใน
รูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ส่งเสริมบุคลำกรให้มีทักษะทำงภำษำอังกฤษเพิ่มมำกขึ้นด้วย
กำรจัดกิจกรรม หรือโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อให้รองรับกับผู้มำเยี่ยมชมสำนักหอสมุดทั้งชำวไทยและ
ชำวต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ควรปรับปรุง และพัฒนำนวัตกรรมบริกำรนำชมด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ที่ทันสมัยสอดคล้องกับบริกำรและทรัพยำกรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดที่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็น
กำรสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้มำเยือน และเป็นกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนให้เป็นที่รู้จัก
อย่ำงกว้ำงขวำงในทุกด้ำน
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
1. จัดบริกำรนำชมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณทีเ่ ป็นระบบมำกยิ่งขึ้น
2. ผู้ปฏิบัติงำนสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณสำมำรถในกำรเป็นผู้นำชม
สำนักหอสมุด ที่มีแนวปฏิบัติที่ได้มำตรฐำนเดียวกัน
3. ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลกำรบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักหอสมุด
อย่ำงครบถ้วนเป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกครั้ง รวมทั้งช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเกิดควำมคุ้นเคยกับสถำนที่
และผู้ให้บริกำรของห้องสมุด
4. มีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรนำชมสำนักหอสมุด
รายการอ้างอิง
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