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สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

แนวความคิดที่ต้องการให้หน่วยงานเกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการหนังสือที่ได้รับบริจาคที่มีปริมาณ
มากในแต่ละปี ทําให้เกิดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหนังสือบริจาคแบบมีส่วนร่วมจากผู้ใช้บริการจึงได้นําเอา
เครื่องมือสําหรับการปรับปรุงกระบวนการทํางาน PDCA มาใช้ร่วมกับการใช้แนวคิดการส่งเสริมการตลาด 4P 
(Product Promotion Price Place) ทําให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรในการเตรียมตัวเล่มและลดเวลาในการ
วิเคราะห์และลงรายการหนังสือของห้องสมุด ส่งผลให้ต้นทุนในการบริหารจัดการหนังสือที่ได้รับบริจาคในภาพรวม
ลดลงมีหนังสือออกให้บริการได้รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากย่ิงขึ้น 
 
ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ความคุ้มค่าในการดําเนินการกับตัวเล่มหนังสือที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการทําให้หนังสือที่
ดําเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ถูกใช้งานลดลงจํานวน 29 เล่ม/รอบการดําเนินการ คิดเป็นเงิน 2,900 บาทช่วยให้
หน่วยงานประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้คิดเป็น 13.81% 

2) ระยะเวลาในการออกให้บริการของหนังสือรวดเร็วย่ิงขึ้น จากเดิมระยะเวลาต้ังแต่รับหนังสือเข้ามา
จนถึงออกให้บริการจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน แต่เมื่อปรับกระบวนงานเหลือเพียง 1 สัปดาห์ 

3) สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการโดยการคัดเลือกหนังสือโดยผู้ใช้บริการเพ่ือผู้ใช้บริการจํานวน 181 เล่ม 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้    [ / ] อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ [ / ] อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : KKUL Book store : การบริหารจัดการหนังสือบริจาคแบบมีส่วนรว่มของผู้ใชบ้รกิาร 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 
 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
วิจัยเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและความรู้เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ หน้าที่หลักประการหน่ึง คือ การคัดเลือกสารสนเทศที่จําเป็นและมีประโยชน์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มจากการจัดซื้อการบอกรับหรือการได้รับบริจาคหนังสือแต่ละเล่มที่นําเข้ามาจะต้องผ่าน
กระบวนการคัดเลือกการเตรียมตัวเล่มการวิเคราะห์และลงรายการไปจนถึงการนําออกให้บริการ สําหรับการจัดซื้อ
หรือบอกรับจะมีหลักสูตรเป็นตัวกําหนด ส่วนหนังสือบริจาคน้ันมีมากหมายหลายประเภท โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก 
คือ หนังสือมีเน้ือหาตรงกับหลักสูตร มีความทันสมัยไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง หรือเป็นหนังสือวรรณกรรมอายุไม่เกิน 10 
ปี หรือเป็นหนังสือที่มีเน้ือหาที่น่าสนใจอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและนันทนาการของผู้ใช้บริการหลาย
ครั้งที่พบว่าหนังสือไม่ถูกใช้บริการ ต้นทุนในกระบวนการต่างๆ ต่อหนังสือหน่ึงเล่มก็สูญเปล่า และสิ้นเปลืองพ้ืนที่ใน
การจัดเก็บ ซึ่งในกระบวนการดําเนินงานมีผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย อีกทั้งยังใช้เวลานานกว่าหนังสือจะออกให้บริการถึง
มือผู้ใช้บริการดังน้ัน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปบทบาทหน้าที่ของบรรณารักษ์สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็
ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทํางานเช่นกันจากผู้คัดเลือกและนําเข้าหนังสือบริจาค มาเป็นผู้คัดเลือกและส่งต่อให้
ผู้ใช้บริการเป็นผู้ตัดสินใจนําเข้าห้องสมุด   

โครงการ KKUL Book Store เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการเฉพาะในส่วนของหนังสือที่ได้รับบริจาค
เข้ามามีวิธีการดําเนินงานคือเปลี่ยนบรรยากาศห้องสมุดให้เป็นเสมือนร้านขายหนังสือ (Product) ที่ผ่านการคัดกรอง
ในเบ้ืองต้นตามเกณฑ์ จากน้ันจะมีผู้ใช้บริการท่ีเปรียบเสมือนลูกค้าจะเป็นผู้คัดเลือกหนังสือที่ดีมีประโยชน์และ
น่าสนใจ (Promotion) ก่อให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือ ได้หนังสือที่ตรงกับความต้องการที่
แท้จริง โดยหนังสือที่คัดเลือกน้ันไม่ได้เพียงแค่เลือกไว้ใช้งานคนเดียวแต่เป็นการคัดเลือกเข้าห้องสมุดที่ได้ประโยชน์
ทั้งกับตนเองและผู้ใช้บริการคนอ่ืนๆ (Price) หนังสือ KKUL Book store น้ีจะจัดแสดงในจุดที่ผู้ใช้ผ่านไปมา และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถหยิบหนังสือที่ตนเองสนใจเพ่ืออ่าน
ภายในห้องสมุดหรือยืมออกได้ที่เคาน์เตอร์ยืมคืน (Place)และเมื่อหนังสือได้รับกลับคืนมาหรือเก็บขึ้นช้ัน แสดงถึงว่า
หนังสือมีการใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้ที่แท้จริง  บรรณารักษ์จะเป็นผู้ดําเนินการวิเคราะห์และลงรายการ
แบบสมบูรณ์ก่อนนําออกให้บริการที่ช้ันหนังสือปกติต่อไป กระบวนงานใหม่จึงช่วยลดกระบวนการทํางานลด
คนทํางานลดการสูญเสียและเพ่ิมความคุ้มค่าในการลงทุนต่อหนังสือหน่ึงเล่ม ซึ่งมุม KKUL Book Store น้ีได้จัดไว้
ให้บริการณห้องหนังสือใหม่ ที่เป็นจุดที่ผู้ใช้บริการสัญจรไปมา เปิดให้บริการต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2560 จนถึง
ปัจจุบัน 
 
วิสัยทัศน์ คา่นยิม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
 วิสัยทัศน์(Vision) “เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันเลิศ (Excellent Resources Center) เพ่ือสนับสนุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําของโลก” 
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 ค่านิยม (Values) การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
คู่ความร่วมมือ การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Cultures)เป็นศูนย์กลางของการสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ให้กับผู้รับบริการ 
 พันธกิจ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ ที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้ และได้รับการบริการได้อย่างเสมอ
ภาค ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Education) 

2. เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารที่ทันสมัย ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Information) 

3. เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศและความรู้เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ (Research) 

4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพ่ือความบันเทิง และการพัฒนาตนเอง (Inspiration) 

5. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ (Intellectual Property) 
 ยุทธศาสตร์การบริหารสํานักหอสมุด ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1) การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและความรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ และสนับสนุนการ
วิจัยเพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2) เป็นศูนย์กลางความรู้ และบริการ เพ่ือสนับสนุนการการผลิตบัณฑิตและการทําวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และคลังทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4) การพัฒนาการบริการลูกค้าและการตลาดเพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ  

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปีฏิบัติที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียมที่สอดคล้องกับค่าประสทิธิผล : (1-2 หน้า) 
 โครงการ KKUL Book Store ได้นําเอาเคร่ืองมือสําหรับการปรับปรุงกระบวนการPDCA มาใช้ในการ
ดําเนินการดังน้ี 

1. Plan ประชุมผู้เก่ียวข้องจัดทํา Flow Chart กระบวนงานใหม่เพ่ือทําลองนํามาใช้ งานวิเคราะห์และลง
รายการทรัพยากร ประชุมและวางแผนแนวทางการดําเนินงานพร้อมทั้งกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ 

2. Do มีวิธีการดําเนินงานดังน้ี 
 2.1 คัดเลือกหนังสือตามเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ คือหนังสือที่มีความทันสมัยไม่เกิน5ปีย้อนหลังนับ

จากปีปัจจุบันหรือเป็นหนังสือวรรณกรรมอายุไม่เกิน10ปีหรือเป็นหนังสือที่มีเน้ือหาที่น่าสนใจอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าและนันทนาการของผู้ใช้บริการในการดําเนินการคร้ังแรกได้หนังสือที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จํานวน 
210 เล่ม ตามข้อจํากัดของพ้ืนในที่ในการจัดวาง  

 2.2 นําหนังสือที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 210 เล่ม มาถ่ายรูปหน้าปกพร้อมทั้งกําหนดหมายเลขเพ่ือสะดวกต่อ
การยืมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์แล้วแชร์ภาพหน้าปกหนังสือร่วมกันระหว่างงานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากร
โดยใช้Google Drive 

 2.3 จัดทําแบบฟอร์มการยืมออนไลน์โดยใช้ Google Form 
 2.4 นําหนังสือจัดบริการที่มุม KKUL Book Store 
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 2.5 ประชาสัมพันธ์บริการ 
3. Check มีการตรวจสอบการดําเนินงาน ดังน้ี 
 3.1 ทดสอบการยืมด้วยแบบฟอร์มเมื่อพบปัญหาดําเนินการแก้ไขแบบฟอร์ม 

 3.2 ประเมินผลโครงการจากจํานวนและประเภทหนังสือที่ถูกยืมโดยหนังสือที่ถูกใช้งานทั้งหมดจํานวน 
181 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 86.19 และประเภทที่ถูกนําไปใช้ ได้แก่ หนังสือประเภทนวนิยายรองลงมาเป็นหนังสือ
ประเภทภาษาและวรรณกรรม 
 3.3 เตรียมตัวเล่ม ทําการวิเคราะห์และลงรายการหนังสือที่ถูกยืมและใช้งานในห้องสมุด จํานวน 181 
เล่ม ก่อนนําออกให้บริการในช้ันปกติ ทําให้ลดปริมาณการสูญเปล่าที่เกิดจากการดําเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ถูกใช้
งานลงไปได้ถึง 29 เล่ม การเตรียมการหนังสือ 1 เล่มคิดเป็น 100 บาท ทําให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณลงไปได้ 
2,900 บาท คิดเป็น 13.81% 

4. Action นําหนังสือที่ไม่ถูกใช้งานในรอบ 3 เดือนออกจากช้ัน KKUL Book Store แล้วเพ่ิมเติมหนังสือ
บริจาคที่ได้รับเข้ามาใหม่และน่าสนใจเข้าไปแทนที่ 

 
 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานโครงการ KKUL Book Store พบว่า จํานวนหนังสือที่ถูกนําไปใช้ทั้งหมดจํานวน 181 
เล่ม จากทั้งหมด 210 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 86.19 ประเภทที่ถูกนําไปใช้มากที่สุดได้แก่หนังสือประเภทนวนิยาย
รองลงมาเป็นหนังสือประเภทภาษาและวรรณกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากเป็นการจัดการหนังสือบริจาคในรูปแบบเดิม 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องดําเนินการในทุกขั้นตอนกับหนังสือทั้ง 210 เล่ม แต่เมื่อมีโครงการ 
KKUL Book Store แล้วน้ัน ได้ดําเนินการเฉพาะหนังสือที่ถูกใช้งานเพียง 181 เล่ม ทําให้ลดปริมาณการสูญเปล่าที่
เกิดจากการดําเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ถูกใช้งานลงไปได้ถึง 29 เล่ม ลดต้นทุนลงไปได้ประมาณ 2,900 บาท คิด
เป็น 13.81% ส่งผลให้ต้นทุนในการบริหารจัดการหนังสือที่ได้รับบริจาคในภาพรวมลดลง มีหนังสือออกให้บริการได้
รวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์จากเดิมระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 2 เดือน และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมาก
ย่ิงขึ้น 


