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สรุปจุดทีเ่ ป็น “วิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”
1) เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบและปรับปรุงกระบวนการให้บริการวารสาร
ประสิทธิผล
1) การบริการที่ลดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่หน้างาน สําหรับบริการยืมวารสาร จากเดิม 5-7 นาท
รายการเหลือเพียง 2 นาที/รายการ ทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบริการแจ้งวารสารหาไม่พบ ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ต่อความสะดวก รวดเร็วของบริการและ ร้อยละ 75 เห็นว่าเป็นบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการใช้บริการได้
2) ยกเลิกการใช้ทรัพยากรกระดาษแบบฟอร์ม จากเดิมเฉลี่ย 7 -8 แผ่น/เดือน จัดเก็บและจัดการข้อมูล
ผ่าน Google drive
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ ] อนุญาต
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ ] อนุญาต

1

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : ลีนงานวารสารด้วย Google apps
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจุดเคาน์เตอร์บริการให้บริการหลายจุดนอกจากนี้ยังมีการหมุนเวียน
ผู้ปฏิบัติงานตามจุดเคาน์เตอร์บริการที่หลากหลาย และการให้บริการวารสารสามารถใช้บริการได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์
บริการวารสาร ชั้น 3 (ห้องวารสาร) และบริการยืมวารสารนั้น ยังมีใช้แบบฟอร์มกระดาษ สําหรับเขียนบันทึกลง
แบบฟอร์ ม และบริ ก ารแจ้ ง วารสารหาไม่ พ บ ที่ ใ ช้ แ บบฟอร์ ม กระดาษเช่ น กั น เมื่ อ มี ก ารบั น ทึ ก ลงแบบฟอร์ ม
ผู้ปฏิบัติงานวารสารจะต้องเช็คแบบฟอร์มในเช้าวันถัดไป เพื่อดํ าเนินการตามขั้นตอนงานวารสาร จนเสร็จสิ้น
กระบวนการ
ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเน้นการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต จากผลสํารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของคนไทย ปี 2560 พบว่า คนไทยวัยทํางาน/วัยเรียนหนังสือใช้งานเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 30 นาที/วัน (สุรางคณา วายุ
ภาพ, 2560) ดังนั้นการนําเทคโนโลยี Google apps ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น การทําแบบสอบถาม
การแชร์ไฟล์เพื่อการทํางานร่วมกันจากสาเหตุข้างต้นจึงได้ตระหนักว่าทําอย่างไรที่สามารถให้ผู้รับบริการสามารถนํา
วารสารไปยืมได้ทั้ง 4 จุดบริการ จึงได้ทําการศึกษาแนวคิดลีน (LeanThinking) การลดระยะเวลาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อนําแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานบริการวารสารโดยใช้นําเทคโนโลยี Google apps มาใช้ใน
การจัดการและลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน เช่น บริการยืมวารสาร บริการแจ้งวารสารหาไม่พบให้อยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์ยกเลิกการใช้แบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษโดยเลือกจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลแทน ช่วยลดต้นทุนการสําเนา
กระดาษแบบฟอร์ม และผู้ปฏิบัติงานวารสารสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลได้ที่ได้รับE-mail แจ้งเตือน ลดระยะเวลา
การปฏิบัติหน้างานของผู้ให้บริการ เป็นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สะดวก ถูกต้อง ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย
วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) และมีนวัตกรรมการบริการเพื่อสนับสนุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก”
Excellent Resources Center with Innovative Services to Empowering KhonKaen University
Missions and Goals to become a World Class Research based University.
วัฒนธรรมองค์กร
เป็นศูนย์กลางของการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรให้กับผู้รับบริการ
สมรรถนะหลัก ทักษะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทีส่ ามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
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พันธกิจ
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ ทีส่ ามารถเข้าถึงสารสนเทศความรู้ และได้รับการบริการได้อย่างเสมอ
ภาค ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Access and Discovery)
2. เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารที่ทันสมัย ที่ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Information)
3. เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศและความรู้เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Research
Supports)
4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อความบันเทิง และการพัฒนาตนเอง (Inspirational Learning)
5. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ (Intellectual Property)
ยุทธศาสตร์การบริหารสํานักหอสมุด ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1) การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และสนับสนุน
การวิจัยเพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2) เป็นศูนย์กลางความรู้ และบริการ เพื่อสนับสนุนการการผลิตบัณฑิตและการทําวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทีท่ ันสมัย และคลังทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4) การพัฒนาการบริการลูกค้าและการตลาดเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปี ฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยีย่ มที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
แผนผังการดําเนินงาน
1. ศึกษา อบรมให้ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบลีนแก่ผู้ปฏิบัติงาน
2. สํารวจสถานะปัจจุบันของกระบวนการทั้งหมดของงานวารสาร สํานักหอสมุด คัดเลือกและจัดลําดับ
กระบวนการที่จะต้องการปรับปรุง ซึ่งกระบวนการที่คัดเลือก คือ บริการยืมวารสาร และบริการแจ้งวารสารหาไม่พบ
3. เขียนขั้นตอนปัจจุบันในการบริการยืมวารสาร และบริการแจ้งวารสารหาไม่พบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการสรุปเป็นแผนภาพ เพื่อระบุปญ
ั หา
4. เขี ย นแผนผั ง การดํ า เนิ น งานเรื่ อ งบริ ก ารยื ม วารสาร และบริ ก ารแจ้ง วารสารหาไม่ พ บโดยร่ ว มกั น
พิจารณาว่าขั้นตอนใดเป็น Waste หรือ non value แต่จําเป็นหรือขั้นตอนใดสร้างคุณค่า
5. ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อลดหรือรวมขั้นตอน
6. เสนอแนวทางการดําเนินงานที่ผ่านปรับปรุงแล้วนําไปปฏิบัติ
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ความแตกต่างของกระบวนการ
กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต

กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่
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การวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อลดหรือรวมขั้นตอนหลังจากผู้ปฏิบัติงานร่วมกันวิเคราะห์ หาสาเหตุ พบว่ า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบางขั้นตอนเช่น บริการยืมวารสาร การเพิ่ม Barcode item ประจําเล่ม สําหรับวารสารที่ไม่
เคยถู ก ยืม ออก พบว่ า จํ ากั ด เฉพาะเพีย งจุด บริก ารวารสาร ชั้น 3 ใช้ก ารบั น ทึก ข้ อมู ล ลงแบบฟอร์ ม แล้ ว ส่ง ให้
ผู้ปฏิบัติงานบริการวารสาร ซึ่งสามารถดําเนินการได้ในวัดถัดไป เกิดความล่าช้าในส่งมอบบริการลายมือผู้บันทึกไม่
ชัดเจน หรือตัวเลข Barcode ที่เขียนสลับตําแหน่งกันทําให้เกิดความคลาดคลื่อน หากผู้ใช้นําตัวเล่มมาคืนจะไม่
สามารถรับคืนได้ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากการหมุนเวียนจุดบริการและข้อจํากัดของเวลาทําการจุดบริการวารสาร
ชั้น 3 จึงได้ประยุกต์แนวคิดลีนมาลดขั้นตอนที่สูญเปล่า โดยนําเทคโนโลยี Google apps มาประยุกต์ใช้กับทุกจุด
บริการ หลักการคือเมื่อผู้ใช้บริการนําตัวเล่มวารสารไปยืม ผู้ให้บริการสามารถให้บริการผู้ใช้ได้ทันที โดยไม่ต้อง
แนะนําให้ไปใช้บริการที่จุดบริการวารสาร ชั้น 3 เพียงที่เดียว ขั้นตอนการปฏิบัติ การให้บริการยืมวารสาร เลือก
Icon บนหน้า Desktop เครื่องคอมพิวเตอร์บริการแบบฟอร์มยืมวารสารโดยทําการตรวจสิทธิการยืมของ
ผู้ใช้บริการ จากนั้นกรอกข้อมูลการยืมให้ครบถ้วน
1. Name- Surname (ชื่อ-สกุล) ผู้ยืม
2. Patron barcode no. หมายเลขบัตรสมาชิก
3. Journal Title (ชื่อวารสาร)
4. ISSN (ถ้ามี)
5. บาร์โค้ดประจําวารสาร (ปกหลังวารสาร)
6. Vol. (ปีที่) No. (ฉบับที่)
7. Month/Year (เดือน/ปี) ประจําฉบับ
8. Due Date (วันกําหนดส่งยืมได้ 15 วัน)
9. บาร์โค้ดที่ติดใหม่สําหรับยืมให้ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยลดระยะเวลาระหว่างผู้ใช้บริการต้องรอ
ส่วนบริ ก ารแจ้ งวารสารหาไม่ พบ ผู้ใ ช้ ส ามารถใช้ บ ริก ารออนไลน์ผ่า นหน้ าเว็ บไซต์ได้ ทุกที่ จากเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ผ่าน https://goo.gl/GeWRgLโดยผู้ปฏิบัติงาน
วารสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับเรื่องผ่าน E-mail จะดํานินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ และตรวจหาตัวเล่มวารสารบน
ชั้น และแจ้งผลให้ผู้ใช้บริการทราบทันที
ประสิทธิผลของการใช้แนวคิดลีนในขั้นตอนบริการยืมวารสาร (ที่ไม่เคยมีการยืม) พบว่า สามารถลดขั้นตอน
เดิมจาก 5 ขั้นตอนเหลือเพียง 3 ขั้นตอน จากเดิมเวลาที่ใช้ในเพิ่มข้อมูลวารสารและบันทึกลงระบบการยืมของ
ผู้ใช้บริการ เฉลี่ยเวลาที่ลดลง 750 นาที (หลังเวลาทําการห้องสมุดปิด 20.00 น.-8.30 น. ) และลดเวลาปฏิบัติงานที่
ผู้ให้บริการให้บริการหน้างานเฉลี่ย 2 นาที/เล่ม และพบว่าข้อมูลที่กรอกบนแบบฟอร์มออนไลน์นั้น มีความถูกต้อง
ร้อยละ 90 และสถิติการยืมวารสารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20จํานวนยืม 13,636 ฉบับและบริการแจ้งวารสารหาไม่พบ
พบว่าสามารถลดขั้นตอนได้ จาก 4 ขั้นตอนเป็น 3 ขั้นตอน ทั้งนี้ในส่วนความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่าการแจ้ง
ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ลดขั้นตอนการเขียนและนําส่งแบบฟอร์มกระดาษ ร้อยละ 80 มีความสะดวกต่อการใช้งาน
ร้อยละ 80 และการแจ้งผลให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นระยะ ๆ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ ร้อยละ
75
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การนําไปใช้ประโยชน์
1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อลดระยะเวลาส่งมอบบริการแก่ผู้ใช้
3. การลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรกระดาษ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดขั้นตอนในงานบริการอื่น ๆ และการสํารวจข้อมูลความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
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