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9. ปจัจยัแห่งความส าเร็จ และความยัง่ยนื 

10. เอกสารอา้งองิ

หวัขอ้น าเสนอ



บทสรุปของผูบ้รหิาร

การปรบัเปลีย่นวธิกีารด าเนินการเฉพาะหนงัสอืบรจิาค

เปลีย่นบรรยากาศหอ้งสมดุใหเ้ป็นเสมอืนรา้นขาย

หนงัสอื (Product)

ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ปรยีบเสมอืนลูกคา้จะเป็นผูค้ดัเลอืก

หนงัสอืทีด่มีปีระโยชนแ์ละน่าสนใจ (Promotion)

ไดห้นงัสอืทีต่รงกบัความตอ้งการ และเป็นการ

คดัเลอืกเขา้หอ้งสมดุทีไ่ดป้ระโยชนท์ ัง้กบัตนเองและ

ผูใ้ชบ้รกิารคนอืน่ๆ (Price)

ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกเลม่ทีส่นใจเพือ่อ่านภายในหอ้งสมดุ

หรอืยมืออกไดท้ีเ่คานเ์ตอรย์มืคนื (Place) 



บทสรุปของผูบ้รหิาร (ต่อ)



มหีนงัสอือกใหบ้รกิาร

เรว็กวา่เดมิมากถงึ 7 เท่า

บทสรุปของผูบ้รหิาร (ต่อ)

Designed by awesomecontent / Freepik

มหีนงัสอืตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

จ  านวน  181 เลม่

มหีนงัสอืออกใหบ้รกิารไดร้วดเรว็

ภายใน 1 สปัดาห ์(เดมิ 2 เดอืน)

จ านวนหนงัสอืทีถ่กูน าไปใช ้

86.19 %

ลดตน้ทนุการผลติลง

13.81%

เพิม่ความรวดเรว็ในการน าหนงัสอื

ออกใหบ้รกิารไดถ้งึ 87.5%

หอ้งสมดุประหยดัเงนิ

เพิม่ขึ้น 2,900 บาท



ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ส านกัหอสมดุไดถ้กูจดัต ัง้ขึ้นตามพระราชกฤษฎกีาเมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 

เดมิชื่อ ส านกัวทิยบริการ ต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “ส านกัหอสมดุ” โดยเป็นหน่วยงานระดบัคณะมี

หนา้ทีใ่นการเป็นแหลง่เรยีนรูส้  าคญัเพือ่สนบัสนุนพนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยัขอนแก่นในการ

มหาวทิยาลยัวจิยัช ัน้น าระดบัโลก มที ัง้หมด 6 กลุม่ภารกจิ



โครงสรา้งส านกัหอสมดุมหาวทิยาลยัขอนแก่น

คณะกรรมการประจ าส  านกัผูอ้  านวยการ

รองผอ.ฝ่ายบรหิาร
รองผอ.ฝ่ายบรกิาร

วชิาการ

รองผอ.ฝ่ายกจิการ

พเิศษ

ผช.ฝ่ายบรหิาร
ผช.ฝ่ายโครงสรา้ง

พื้นฐาน

ผช.ฝ่ายบรกิาร

วชิาการ

ผช.ฝ่าย

สารสนเทศ

ผช.ฝ่ายกจิการ

พเิศษ

ผช.ฝ่ายเครอืข่าย

สมัพนัธ์

กลุม่ภารกิจ

สนบัสนุนท ัว่ไป

กลุม่ภารกิจส่งเสรมิ

การเรยีนรู ้

กลุม่ภารกจิจดัการ

สารสนเทศสาขาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ

กลุม่ภารกิจจดัการสารสนเทศ

สาขาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

กลุม่ภารกิจจดัการสารสนเทศ

สาขามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร์

กลุม่ภารกจิพพิธิภณัฑ์

และจดหมายเหตุ



วสิยัทศัน์ (Vision)

“เป็นแหลง่เรยีนรูช้ ัน้เลศิ (Excellent Resources Center) เพือ่สนบัสนุนมหาวทิยาลยัขอนแก่น

ใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัวจิยัช ัน้น าของโลก”

ค่านิยม (Values)

การน าองคก์รอย่างมวีสิยัทศัน ์การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการ 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและคู่ความร่วมมอื การมุง่เนน้ผลลพัธแ์ละการสรา้งคุณค่า 

การเรยีนรูข้ององคก์รของแต่ละบคุคล และความรบัผดิชอบต่อสงัคม

วฒันธรรมองคก์ร (Organization Cultures)

เป็นศูนยก์ลางของการสรา้งองคค์วามรูแ้ละสนบัสนุนการพฒันาตนเองอย่างสรา้งสรรค์

ใหก้บัผูร้บับริการ



พนัธกจิ

1. เป็นแหลง่เรยีนรูข้องคนยุคใหม ่ทีส่ามารถเขา้ถงึสารสนเทศ ความรู ้และไดร้บัการบรกิารได ้

อย่างเสมอภาค ทกุเวลา และทกุสถานที ่(Education)

2. เป็นแหลง่รวบรวมขา่วสารทีท่นัสมยั ทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย (Information)

3. เป็นแหลง่ขอ้มลูสารสนเทศและความรูเ้พือ่สนบัสนุนการท าวจิยัเพือ่ความเป็นเลศิ (Research)

4. เป็นศูนยก์ลางการศึกษาเพือ่ความบนัเทงิ และการพฒันาตนเอง (Inspiration)

5. เป็นแหลง่รวบรวมความรูท้รพัยส์นิทางปญัญาของมหาวทิยาลยัทกุรูปแบบ (Intellectual 

Property)



การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของ"ลูกคา้ของกระบวนการที่น าเสนอ" 

Designed by Dooder / Freepik

จากการศึกษาการบรหิารจดัการหนงัสอืบรจิาคแบบมสี่วนร่วมของผูใ้ชบ้รกิาร แบง่ลูกคา้ออกเป็น 2  กลุม่ ดงันี้

1. ผูบ้รหิาร

• ความคุม้ค่าในการบรหิารจดัการ

• ลดตน้ทนุการผลติ

• ลดเวลาในการท างาน

2. ผูใ้ชบ้รกิาร

• ทรพัยากรตอ้งตรงตามความตอ้งการ

• ความรวดเรว็



กระบวนการและวธิีปฏบิตัิในอดีต 

คดัเลอืกหนงัสอื

ทีไ่ดร้บับริจาค

เตรยีมตวัเลม่หนงัสอื

วเิคราะหแ์ละลงรายการ

ทรพัยากร

น าออกใหบ้รกิาร

ผู
ม้
สี่ว
น
เก
ี่ย
วข
อ้ง

งานจดัหาทรพัยากร

งานเตรยีมตวัเลม่

งานวเิคราะหแ์ละลงรายการทรพัยากร

งานจดัช ัน้



กระบวนการและวธิีปฏบิตัทิี่ไดป้รบัปรุงใหม่

 ประชมุและวางแผนแนวทางการด าเนินงาน

งานวเิคราะหแ์ละลงรายการทรพัยากรเป็น

ผูด้  าเนินการท ัง้หมด 

คดัเลอืกหนงัสอื

ถ่ายรูปหนา้ปก

ก าหนดหมายเลข

แชรรู์ปภาพระหวา่งทมีงาน

จดัท าแบบฟอรม์การยมื

จดับรกิารทีม่มุ KKUL Book Store

ประชาสมัพนัธบ์รกิาร

Action Plan

DoCheck

ตรวจสอบการยมืดว้ยแบบฟอรม์

ประเมนิผลโครงการจากจ านวนและ

ประเภทหนงัสอืทีถ่กูยมื

วเิคราะหแ์ละลงรายการหนงัสอืทีถ่กูใชง้าน

แลว้น าออกใหบ้รกิารในชัน้ปกติ

น าหนงัสอืทีไ่ม่ถกูใชง้านในรอบ 3 เดอืน

ออก แลว้เพิม่เตมิหนงัสอืประเภททีไ่ดร้บั

ความสนใจเขา้ไปแทนที่



กระบวนการและวธิีปฏบิตัทิี่ไดป้รบัปรุงใหม่

http://bit.ly/bk-store

http://bit.ly/bk-store


การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน และประโยชนท์ี่ไดร้บั

1. ความคุม้ค่าในการด าเนินการกบัตวัเลม่หนงัสอืทีต่รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารท าให ้

หนงัสอืทีด่  าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้แต่ไมถ่กูใชง้านลดลงจ านวน 29 เลม่/รอบการด าเนินการ คดิ

เป็นเงนิ 2,900 บาทช่วยใหห้น่วยงานประหยดัค่าใชจ่้ายลงไปไดค้ดิเป็น 13.81%

2. ระยะเวลาในการออกใหบ้รกิารของหนงัสอืรวดเร็วยิง่ขึ้น จากเดมิระยะเวลาต ัง้แต่รบัหนงัสอื

เขา้มาจนถงึออกใหบ้รกิารจะใชเ้วลาประมาณ 2 เดอืน แต่เมือ่ปรบักระบวนงานเหลอืเพยีง 1 

สปัดาห์

3. สรา้งการมสี่วนร่วมของผูใ้ชบ้รกิารโดยการคดัเลอืกหนงัสอืโดยผูใ้ชบ้รกิารเพือ่ผูใ้ชบ้รกิาร

จ านวน 181 เลม่



ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข

Designed by D3Images / Freepik

ทมีงานฯ มขี ัน้ตอน

การท างานทีเ่พิม่ขึ้น

อธบิายใหเ้หน็ถงึความสะดวก

ต่อผูใ้ชบ้รกิารและการลด

ข ัน้ตอนทัง้หมดในภาพรวม

ปญัหา แนวทางแกไ้ข

บคุคลากรอืน่ๆ ไม่ทราบ

ขอ้มลูบรกิารแบบใหม่

- เพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ์

- จดัท าข ัน้ตอนการด าเนินการไวท้กุ

จดุบรกิาร



ความทา้ทายต่อไป 

1. น าหนงัสอืประเภททีไ่ดร้บัความนิยมมากออกใหบ้รกิารเพิม่ขึ้น เช่น พจนานุกรม

2. ต่อยอดกระบวนการด าเนินงานในหนงัสอืกลุม่อื่น ๆ ทีด่  าเนินการในรูปแบบเดยีวกนัได ้

เช่น วทิยานิพนธท์ีม่คีวามตอ้งการใชม้าก



ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ และความยัง่ยืน 

1. การมสี่วนของผูใ้ชบ้รกิารในการคดัเลอืกหนงัสอื ท าใหไ้ดร้บัตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

มากทีสุ่ด

2. การมสี่วนร่วมของทมีงานในการวเิคราะหป์ญัหา แลว้ช่วยกนัคิดกระบวนท างานใหมใ่ห ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร

Designed by Freepik



เอกสารอา้งองิ

วนิดา แก่นอากาศ. (2560). แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

พ.ศ. 2560-2563. สบืคน้เมือ่ 15 มนีาคม 2560, จาก 

https://library.kku.ac.th/newintranet/file/jeesim_20.pdf. 

ศุภชยั อาชวีระงบัโรค. (2552). Practical PDCA : แกป้ญัหาและปรบัปรุงงานเพือ่ความส าเร็จ. 

พมิพค์ร ัง้ที ่4. กรุงเทพฯ: ฝ่ายส่งเสริมการเพิม่ผลผลติ สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาติ.

https://library.kku.ac.th/newintranet/file/jeesim_20.pdf


ถาม-ตอบ
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