การบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-Care
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสาคัญ
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ก ลำงของ
มหำวิทยำลัย ซึ่งให้บริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้หลำกหลำยรูปแบบ มีกำรบริหำรทรัพยำกรสำหรับ
กำรเรียนรู้ให้ตรงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ทั้งยังพัฒนำงำนบริหำร
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ให้เป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยกำรบริหำรจัดกำรด้วยกำรจัดหำ
จัดเก็บ รวบรวม ดำเนินกำรและให้บริกำร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ เป็นแหล่งสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัยเพื่อพัฒนำสังคมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ เป็นผู้นำในกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมำะสมมำบริ ห ำรจั ด กำร มี ร ะบบบริ ก ำรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดต่อ
ประชำคมมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น และมีพันธกิจคือจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้เพียงพอในกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำร สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรค้นคว้ำวิจัยของประชำคมมหำวิทยำลัยและ
ท้องถิ่น
จำกบทบำทและภำรกิจหลักของสำนักวิทยบริกำรในกำรวบรวม จัดเก็บและกำรให้บริกำร
สำรสนเทศแก่ผู้ใช้แล้ว ปัจจุบันบทบำทของห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสของเทคโนโลยีและ
หลักกำรบริหำรจัดกำรยุคใหม่ ผู้ให้บริกำรต้องปรับเปลี่ยนบทบำทกำรให้บริกำรผู้ใช้ ในรูปแบบกำร
บริ กำรเชิงรุ ก เพื่อให้ ติดตำมและจัดกำรกับสำรสนเทศจำนวนมำกได้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำร
จั ดบริ กำรที่ตอบสนองควำมต้ องกำรและควำมคำดหวัง อัน หลำกหลำยของผู้ ใช้ บริก ำรได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น เมื่อแนวคิดกำรดำเนินงำนห้องสมุดปรับเปลี่ยนมำเป็นกำรให้บริกำรเชิ งรุก โดย
ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร (Customer) มำกขึ้ น จึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งน ำกลยุ ท ธ์ ท ำงกำรตลำดมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้ใช้เกิดควำมพึงพอใจ ทั้งกำรตลำดเชิงสัมพันธ์ และด้ำนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำ (CRM) เพรำะผู้ใช้บริกำรที่มีควำมสั มพันธ์ที่ดีย่อมพูดถึงบริกำรของห้องสมุดในทำงที่ดีและ

พร้ อ มที่ จ ะเป็ น ลู ก ค้ ำ หรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรของห้ อ งสมุ ด ตลอดไป คื อ กำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ
ผู้ใช้บริกำรนั่นเอง
กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมตระหนักถึง
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริกำร จึงได้จัดทำโครงกำรเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริกำร
โครงกำร iT-care เพื่อให้บริกำรตอบคำถำม Help desk บริกำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนคอมพิวเตอร์
ฮำร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ตลอดจนกำรช่ว ยเหลื อผู้ใช้บริกำรในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง ๆ
ตลอดจนออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์
2. วัตถุประสงค์
2.1
2.2
2.3
ระดับมำก
2.4
2.5

เพื่อพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพงำนบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อพัฒนำงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
เพื่อเพิ่มระดับควำมพึงใจของผู้ใช้บริกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในปี 2559 ขึ้นเป็น
เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริกำร

3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลำกรกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

4. การใช้กระบวนการจัดการความรู้
4.1 การบ่งชี้ความรู้
4.1 การบ่งชี้
ความรู้

ระบุปัญหำเพือ่ หำแนวทำงในกำร
กำจัดปัญหำ

- ควำมต้องกำรเพิ่มระดับควำมพึง
พอใจของกำรให้บริกำร
- ควำมต้องกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับบุคลำกร

กำหนดกิจกรรรม
-

iT-Helpdesk

-

iT-Training

-

iT-Fixing

และผู้ใช้บริกำร
- ลูกค้ำสัมพันธ์ CRM

กำรดำเนินงำนกำรให้บริกำร กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้วำงเป้ำหมำยที่จะเพิ่มกำร
บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร เพิ่มควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริกำร เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมจงรักภักดีและประทับใจในกำรให้บริกำร โดยใช้กระบวนกำรลูกค้ ำ
สัมพันธ์ CRM ดังนั้น จึงได้ระดมควำมคิดเพื่อหำแนวทำงกำรจัดกิจกรรม และมีควำมเห็นร่วมกันจัด
กิจกรรม iT-Care@Library ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้
1) กิ จ กรรม iT-Helpdesk บริ ก ำรแก้ ไ ขปั ญ หำและให้ ค ำปรึ ก ษำด้ ำ นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ผ่ำนทำงโทรศัพท์และSocial media
2) กิจ กรรม iT-Training กำรฝึ กอบรมให้ ควำมรู้แก่ผู้รับบริกำรได้แก่ บุ คลำกรภำยใน
สำนักวิทยบริกำรฯ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย และผู้ใช้บริกำรห้องสมุดที่มีควำมสนใจ โดยมีกำร
กำหนดหัวข้อที่ทันสมัยและมีประโยชน์ที่จะสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติกำรและสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนได้
3) iT-Fixing บริ ก ำรแก้ ไ ขปั ญ หำด้ ำ นระบบคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง ฮำร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แวร์
ให้บริกำรทุกวันพุธเวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป

โดยกำรดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มอบหมำยให้บุคลำกรกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทุก
คนดำเนินกำรกำรในส่วนต่ำง ๆ พร้อมทั้งมีกำรบันทึกกำรให้บริกำร ตลอดจนปัญหำและแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ โดยเริ่มเปิดให้บริกำรในวันที่ 4 พฤษภำคม 2559
4.2 การสร้างและการแสวงหาความรู้
4.2การสร้างและการ
แสวงหาความรู้

ควำมรู้ที่อยู่ที่ใคร อยู่ที่ไหนบ้ำง
ค้นหำได้อย่ำงไร

- ผู้รู้ Mentoring System (TK) ได้แก่ ผูม้ ี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรทำ CRM และ
วิทยำกรผู้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ฐำนข้อมูลควำมรู้ EK ได้แก่ เว็บไซต์ เว็บ
บล็อก Google Pantip
- ถำมจำกเพื่อนร่วมงำน (Peer Asisst)

หลังจำกที่ได้มีกำรกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินกำร กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ทำกำร
วิเครำะห์ลักษณะกำรดำเนินกิจกรรมที่จะให้บริกำรแก่ลูกค้ำ เพื่อให้รู้ว่ำมีควำมรู้อะไรบ้ำงที่จะต้อง
นำมำใช้เพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้ำหมำยของกำรดำเนินงำน โดยได้รวบรวมและทบทวนองค์ควำมรู้ที่
บุคลำกรภำยในกลุ่มงำนมีอยู่ (Peer Assist) และควำมรู้จำกหนังสือ หรืองำนวิจัย (EK) ตลอดจนผู้ที่มี
ควำมรู้ในเรื่องที่จะดำเนินกิจกรรม (Mentoring System) เพื่อเชิญมำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
บุคคลำกรและกลุ่มลูกค้ำของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ค้นหำควำมรู้จำกฐำนควำมรู้ต่ำง ๆ ได้แก่
Google YouTube เพื่อนำมำปรับปรุงแก้ไขกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
ในกำรวิเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรดำเนินกิจกรรมนั้น ประกอบด้วย
1) องค์ควำมรู้จำกกิจกรรม iT-Fixing ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรบำรุงรักษำ
คอมพิวเตอร์ของผู้รับบริกำร สำมำรถจัดเก็บเป็นแนวทำงวิธีกำรซ่อมคอมพิวเตอร์ออกแบบรูปแบบ
ต่ำง ๆ จัดเก็บในรูปแบบคู่มือเพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำองค์ควำมรู้ไปใช้ กำรได้มำซึ่ง ควำมรู้นั้น มำจำกกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ภำยในกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และทำกำรแสวงหำควำมรู้
ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ จำกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เว็บบล็อกที่ทำกำรแบ่งปันข้อมูล ต่ำง ๆ ด้ำนคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์เจ้ำของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเว็บ

Pantip ที่ ไ ด้ ร ะบุ ข้ อ ควำมโพสต์ ต่ ำ ง ๆ น ำเสนอปั ญ หำและวิ ธี ก ำรแก้ ไ ขปั ญ หำที่ เ กิ ด กั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย
ระบุ
ปัญหา

วิเคราะห์

ทาการ
ค้นหา
วิธกี าร

จัดเก็บ
Solution

กลัน่ กรอง
วิธกี ารที่
สามารถใช้ได้

ทดสอบ
วิธกี าร

2) องค์ ค วำมรู้ จ ำกกิ จ กรรม iT-Training ซึ่ ง เป็ น กำรเชิ ญ ผู้ รู้ (Mentor) มำให้ ค วำมรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร ในหัวข้อที่ทันสมัย
4.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
4.3การประมวลและ

เลือกนำควำมรูท้ ี่

กลั่นกรองความรู้

เหมำะสมมำใช้ในกำร
แก้ปัญหำ ควำมรูท้ ี่
น่ำเชือ่ ถือและพิสจู น์ได้
มำใช้ในกำรจัดกิจกรรม

-

ค้นหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่มีควำม
น่ำเชื่อถือ

-

ทดสอบกำรแก้ไขปัญหำตำมขั้นตอน

-

วิเครำะห์วิธีกำรแก้ไขปัญหำในแต่ละ
ประเด็น

-

สรุปวิธีกำรที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรแก้ไข
ปัญหำได้จริงตำมบริบทในกำรทำงำน

บุคลำกรกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้นำองค์ควำมรู้มำจัดทำเป็นคู่มือกำรแก้ไขปัญหำ
ด้ำนคอมพิวเตอร์ ได้มีกำรประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนนำควำมรู้ที่ได้รวบรวมไปลองใช้และ
นำกลับมำปรับปรุงให้ได้วิธีกำรที่ดีที่สุด จำกนั้นทำสรุปเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
4.5 การสร้างและการเข้าถึงองค์ความรู้
เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดทำ
เว็บ ไซต์ส ำหรั บ เพื่อใช้เป็ น คลั งจั ดเก็บและเผยแพร่ควำมรู้ ตลอดจนผู้ รับบริกำรสำมำรถติดตำม

ข่ำวสำรกำรให้บริกำรได้ทำงเว็บไซต์ พร้อมทั้งสร้ำงช่องทำงในกำรสื่อสำรผ่ำนทำง Social Media
สำหรับลูกค้ำ iT-Care

เว็บไซต์ iT-Car@Library

ป้ำยประชำสัมพันธ์กิจกรรม

ช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนไลน์กลุ่ม
4.6 การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้ มี ก ำรแบ่ ง ปั น ควำมรู้ ใ นกลุ่ ม เฟซบุ๊ ค ของนั ก วิ ช ำกำรคอมพิ ว เตอร์ ก ลุ่ ม ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ และได้เผยแพร่ควำมรู้ในเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริ กำรฯ
ตลอดจนได้ออกไปให้ควำมรู้ที่โรงเรียนพิมำยสำมัคคี อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ

4.7 การเรียนรู้
ได้นำองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำงำนบริกำรให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร โดยกำรดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
อยู่ในระดับดี และมีกำรมำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
5. ผลลัพธ์/องค์ความรู้
ผลลั พ ธ์ ห รื อ องค์ ค วำมรู้ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมกำรจั ด กำรควำมรู้ เรื่ อ งกำรสร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ iT-Care@Library ได้รวบรวมและจัดทำเป็น
คู่มือ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรซึ่งจะทำให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพ อใจ
ควำมประทับใจส่งผลให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมจงรักภักดีและกลับมำใช้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ แบ่งได้อัง
นี้
5.1 แนวทำงและวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งทำง
กลุ่มงำนสำมำรถสรุปได้ทั้งหมด 26 แนวทำง (26 Solution)
5.2 แนวทำงกำรสร้ำงลูกค้ำสัมพันธ์ CRM ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ความ
มั่นใจ

ความ
จงรักภักดี
Royalty

iTCare
ความ
ภูมิใจ

5.3 มี ช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรกั บ ลู ก ค้ ำ ที่ มี
ประสิทธิภำพ เช่น กลุ่มเฟซบุ๊ค และกลุ่มไลน์

ความ
ซื่อสัตย์

6. ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 กำรพูดคุย กำรแลกเปลี่ยน กำรปรึกษำหำรือเพื่อหำแนวทำงในกำรค้นหำกำรแก้ไข
ปัญหำที่พบในกำรให้บริกำร
6.2 มีกำรแสวงหำองค์ควำมรู้ที่เผยแพร่อยู่บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต สำมำรถค้นหำแนวทำง
ใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว
6.3 มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยช่องทำง เช่น อีเมล์ เฟซบุ๊ค ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ จดหมำยข่ำว เสียงตำมสำย เป็นต้น
6.4 มีกำรปรับกระบวนกำรในกำรให้บริกำรตำมสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นทำให้สำมำรถบริกำร
ลูกค้ำได้ตำมควำมต้องกำร
6.5 มีกำรกระตุ้นกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของผู้รับบริกำร กำรให้ลุ้นรำงวัลกำรมีส่วนร่วมต่ำง
ๆ เป็นต้น
6.6 บุคลำกรมีควำมรู้ และสำมำรถค้นหำควำมรู้เพื่อนำมำแก้ไขปัญหำให้กับผู้รับบริกำรได้
7. การใช้ประโยชน์
สำมำรถนำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนนำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร กำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ ให้ลูกค้ำเกิดควำมจงรักภักดีและกลับมำใช้
บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
8. วิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนาความรู้ไปใช้
กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้นำควำมรู้มำดำเนินกำรจัดกิจกรรม iT-Care ผลกำรดำเนิน
กิจกรรม พบว่ำ ผู้มำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี และกลับมำใช้บริกำรงำนบริกำรของกลุ่ม
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอยู่เสมอ กำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์สำมำรถ
ดำเนินกำรแก้ไขได้เร็วขึ้น เพรำะบุคลำกรได้มีกำรสั่งสมและจัดเก็บแนวทำงแก้ ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่พบ

จัดทำเป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำน ผลกำรดำเนินกำรให้บริกำรแก้ไขปัญหำด้ำนคอมพิวเตอร์แก่บุคลำกร
ภำยใน อยู่ในระดับดี
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10. ภาพรวมของบทความ
กิ จ กรรรมสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ จั ด ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพงำนบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และจัดบริกำร ให้
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร กำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม

ได้แก่ 1) กำรให้บริกำรตอบคำถำมช่วยเหลือผู้ใช้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2) บริกำรแก้ไขปัญหำ
ทำงด้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ 3) กำรให้ ค วำมรู้ ด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศแก่
ผู้รับบริกำร ซึ่งในรอบแรก กลุ่มงำนได้มุ่งเน้นเรื่องกำรให้บริกำรแก้ไขปัญหำเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
เครื่องมือของผู้ใช้บริกำรในกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ผู้จัดกิจกรรม
มุ่งหวังจะนำผลกำรแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์ในรูปแบบวิธีกำรต่ำง ๆ เก็บเป็นองค์ควำมรู้เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน ทำงกลุ่มงำนสำมำรถสรุปได้ทั้งหมด 26 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (26 Solution) ตลอดจน
ได้แนวทำงกำรสร้ำงลูกค้ำสัมพันธ์ CRM ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใช้ในกำรให้บริกำรในปีถัดไป
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