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บทคัดย่อ  

  กระบวนการจัดหาทรัพยากรของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการถ่ายทอดวิธีการ
การด าเนินงาน ยึดขั้นตอนเดิมมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสิ่งพิมพ์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
การจัดหาฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการลดขั้นตอนท างานที่ไม่จ าเป็น ผลจากการ
ด าเนินงานพบว่าหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดหาที่ไม่จ าเป็น 3 
กระบวนการที่มีโอกาสในการปรับปรุงมากที่สุด ได้แก่ การจัดท าเอกสาร ร้านค้ามาส่งหนังสือ และการเดินทาง
ระหว่างห้องสมุดกับงานจัดการ ซึ่งหลังจากประเมินพบว่า สามารถลดขั้นตอนการขับรถมาส่งหนังสือของทางร้านค้า
ได้ 289 ครั้ง ลดการใช้กระดาษ ใบเสนอรคา ใบส่งของ และบันทึกข้อความขออนุมัติได้ 867 แผ่น ลดการเดินทางไป
กลับระหว่างห้องสมุดสาขากับงานจัดการฯ ได้ 170 ครั้ง คิดเป็นระยะทาง 57.8 กิโลเมตร ช่วยให้ประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา ท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น นอกจากนั้น ยัง
ช่วยให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน และได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ช่วยให้เกิดกระบวนการปรับปรุงการ
งานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
ของหอสมุดฯ 

 
ค าส าคัญ: การปรับปรุงขั้นตอนการท างาน, การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ABSTRACT 
 Acquisitions processing operational methods for Thammasat University Library 
(TULib)  printed information resources were handed down over many years without revision.  The 
goal was to improve the acquisitions process for TULib printed information resources by analyzing 
and reviewing processes and improve work efficiency by reducing unnecessary steps. Results were 



that TULib has identified three non-essential topics with the greatest potential for improvement: 
documentation, inter- library book delivery, and cataloguing division.  Process revision indicated 
possible process reduction of 289 driving trips to deliver book from a retailer as well as paper use 
reduction by 867 paper quotations, delivery slips, and memoranda for approval by.  Other 
reductions included 170 branch library deliveries to the cataloguing and administrative divisions, 
representing a distance of 57.8 kilometers. In this way, equipment budget related to the acquisition 
process was saved, as was paper usage, toner, automobile fuel for book delivery from stores 
sourcing books, and distances reduced for transferring books between branch libraries.  These 
advances increased work efficiency and helped staff practice critical thinking skills while constantly 
improving the work process in an environmentally friendly approach following TULib’s quality and 
environment policies. 
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บทน า  
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย โดยจัดให้
มีบริการทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์  เครื่องมือ อุปกรณ์และบริการต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการท าวิจัยของประชาคมธรรมศาสตร์ ทรัพยากรสารสนเทศเป็นบริการหนึ่งที่มี
ผู้ใช้บริการจ านวนมาก หอสมุดฯ จึงให้ความส าคัญกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ในปี 2563 ห้องสมุดสาขาได้จัดหาทรัพยากรสิ่งพิมพ์เพื่อให้
บริการมากถึง 14,100 เล่ม ซึ่งมาจากจัดซื้อด้วยงบประมาณประจ าปีและการรับบริจาคจากบุคคลหรือองค์กร 
 การด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ยุ่งยากซับซ้อน หลายอย่าง
ท าต่อกันมาเป็นเวลานานโดยไม่มีการทบทวนคุณค่าหรือความจ าเป็น มีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงานทั้งภายใน
และภายนอก ส่งผลต่อระยะเวลาด าเนินการ การรอคอย และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประกอบกับมีความเสี่ยง
ในด้านอัตราก าลังที่ลดลงทุกปี หอสมุดฯ จึงได้มีแนวคิดในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานโดยมุ่งเน้นทบทวนคุณค่า
ของกระบวนการท างาน เพื่อมองหาโอกาสที่จะช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลาในการท างาน และการด าเนินงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์เท่านั้น 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อทบทวนและวิเคราะหก์ระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
 2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
 
 



ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ  
 กระบวนการการ จั ดหาทรั พยากรสารสน เทศ ประ เภทสิ่ ง พิ มพ์ ของหอสมุ ดแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของห้องสมุดสาขา 8 แห่ง ในท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และ
ศูนย์ล าปาง มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อไปผู้เขียนจะขอเรียกว่า     
“งานจัดการฯ”) งานคลังและพัสดุ และร้านค้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายหนังสือ โดยเริ่มต้นจากผู้ใช้บริการเสนอให้
ห้องสมุดสาขาจัดซื้อหนังสือ บรรณารักษ์พิจารณาว่าจะสั่งซื้อหนังสือหรือไม่ จากนั้นจึงขอใบเสนอราคาไปยังร้านค้า 
เปรียบเทียบราคาและยืนยันการสั่งซื้อกับร้านค้า เมื่อร้านค้าจัดส่งหนังสือ บรรณารักษ์จะด าเนินการจัดเตรียมตัวเล่ม 
เพื่อส่งให้งานจัดการฯ เพื่อวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม ติดสติ๊กเกอร์เลขเรียก
หนังสือ (Label) ติดตั้งแถบสัญญาณ RFID และส่งตัวเล่มกลับมายังห้องสมุดสาขาเพื่อให้บริการ นอกจากนั้น ยังมี
ขั้นตอนของการจัดท าเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดซื้อหนังสือไปยังงานคลังและพัสดุ และบันทึกข้อมูลงบประมาณเมื่อ
ได้รับการอนุมัต ิ(หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1. กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ 

 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประกอบด้วยผู้บริหาร 
บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและแผนการด าเนินงาน เพื่อวิเคราะห์ทบทวน
ขั้นตอนการท างาน และปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. คณะท างานวิเคราะห์ทบทวนกระบวนการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่ผู้ใช้บริการ
เสนอซื้อหนังสือไปจนถึงหนังสือออกให้บริการ โดยให้ผู้รับผิดชอบหารือกันเพื่อมองหาขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น 
ปราศจากคุณค่าต่อผู้ใช้บริการหรือองค์กร หรืออาจน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อท าให้ลดระยะเวลา
ด าเนินการ ลดจ านวนผู้ปฏิบัติงาน การจัดท าและจัดเก็บส าเนาเอกสาร และโอกาสที่จะปรับปรุงการด าเนินงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะท างานพบว่ามีหลายขั้นตอนที่มีโอกาสในการปรับปรุง ดังนี้ 
  2.1 การสั่งซื้อหนังสือ  

1) ห้องสมุดสาขาสั่งหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันหลายครั้ง เนื่องจากหลายคณะมีการ
จัดการเรียนการสอนในหลายศูนย์การศึกษาหรือบรรณารักษ์ต้องการให้มีหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันให้บริการที่
ห้องสมุดสาขาของตนเอง  

2) ติดต่อร้านค้าเดียวกัน เปรียบเทียบราคา ยืนยันการสั่งซื้อ และท าเอกสารเพื่อขอ
อนุมัติ ซ้ าหลายครั้ง 

ผูใ้ชบ้รกิารเสนอ

ซือ้หนงัสือ

หอ้งสมดุสาขา
พิจารณาสั่งซือ้

เปรยีบเทียบราคา
และสั่งซือ้

รา้นคา้จดัสง่หนงัสอื

หอ้งสมดุสาขาเตรยีมตวั
เลม่และเอกสาร

สง่เอกสารขออนมุตัิให้
งานคลงัและพสัด ุ

สง่หนงัสือใหง้านจดัการฯ 
ลงรายการทรพัยากร

น าหนงัสือ
ออกใหบ้รกิาร



3) ร้านค้าต้องจัดให้มีรถมาส่งหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันหลายครั้ง 
2.2 การจัดเตรียมตัวเล่มก่อนส่งให้งานจัดการฯ  

1) การประทับตราห้องสมุด 4 จุด ได้แก่ สันหนังสือด้านข้าง ด้านบน หน้าปกใน และ
หน้าลับ ซึ่งการประทับตรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าเป็นหนังสือของห้องสมุด ป้องกันการน าออกจาก
ห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืม แต่ปัจจุบันห้องสมุดสาขาติดแถบสัญญาณ RFID เพื่อป้องกันหนังสือหาย 

2) การประทับวันที่ ที่หน้าปกใน เพื่อให้ทราบวันที่ห้องสมุดได้รับหนังสือมาให้บริการ 
แต่เมื่อใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบวันที่ได้จากในระบบห้องสมุด 

3) การติดบาร์โค้ด ที่หน้าปกใน ท าให้เสียเวลาเปิดหาทั้งตอนติดบาร์โค้ด การเพิ่ม
ข้อมูลในระบบ รวมถึงการให้บริการยืม-คืน ณ เคาน์เตอร์บริการ 
  2.3 การจัดส่งหนังสือจากห้องสมุดสาขาให้กับงานจัดการฯ  

บรรณารักษ์งานจัดการฯ ปฏิบัติงานอยู่อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต ห้องสมุดสาขาจึงต้องจัดส่งหนังสือให้กับงานจัดการฯ เพื่อ
วิเคราะห์และลงรายการในระบบห้องสมุด มีทั้งจัดส่งภายในศูนย์การศึกษา และที่ต้องขนส่งมาเป็นระยะทางไกลจาก
ศนูย์ล าปางส่งมาที่งานจัดการฯ ท่าพระจันทร์  
  2.4 การติดแถบสัญญาณ RFID 

1) ห้องสมุดสาขาด าเนินการติดแถบสัญญาณ RFID เมื่อได้รับหนังสือที่ลงรายการ
เรียบร้อยแล้วจากงานจัดการฯ ใช้ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนเดียวกันหลายคน 

2) มีห้องสมุดสาขาที่ปรับมาใช้ระบบสัญญาณ RFID เพิ่ม 4 ห้องสมุด ท าให้ต้องจัดซื้อ
เครื่องตั้งสัญญาณ RFID เพิ่มเติม 
 จากการวิเคราะห์ทบทวนกระบวนการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจาก อาจสรุปโอกาสที่จะ
ปรับปรุงกระบวนการท างานที่จะส่งผลลัพธ์ในด้านประสิทธิภาพของการท างาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านขั้นตอนการ
ท างาน (2) ด้านงบประมาณ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม ดังตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1  โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ล าดับ กระบวนการ 
โอกาสในการปรับปรุง 

ขั้นตอน งบประมาณ สิ่งแวดล้อม 

1. สั่งซื้อหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันหลายครั้ง    
2. ติดต่อร้านคา้ เปรียบเทียบราคา ยืนยันการสั่งซื้อ    

3. จัดท าเอกสาร ใบเสนอราคา ใบส่งของ และบันทึก
ข้อความขออนุมัติ 

 
  

4. ร้านค้าจัดรถมาสง่หนังสือหลายครั้ง    

5. ประทับตราห้องสมุดหลายจุด    

6. ติดบาร์โค้ดหน้าปกใน    

7. จัดส่งหนังสือจากห้องสมุดสาขามาที่งานจัดการฯ    
8. การติดแถบสัญญาณ RFID    



ผลการด าเนินการ อภิปรายผล 
 ผลการด าเนินการ  
 1. ก าหนดให้ห้องสมุดสาขาดูแลการสั่งซื้อหนังสือเฉพาะสาขาวิชา ให้กับห้องสมุดคณะและ
ห้องสมุดสาขาอื่นในศูนย์การศึกษาเดียวกันหรือต่างศูนย์การศึกษาที่มีนักศึกษาในคณะนั้น ๆ เรียนอยู่ เพื่อลดการสั่ง
หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันหลายครั้ง และท าให้ห้องสมุดสาขามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศใน
สาขาวิชาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ เช่น ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์  เป็นห้องสมุดประจ าคณะนิติศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ จะด าเนินการสั่งซื้อหนังสือกฎหมายให้กับหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต และห้องสมุด 
บุญชู ตรีทอง ศูนย์ล าปาง ท าให้ลดจ านวนครั้งของการสั่งซื้อหนังสือ ลดจ านวนเอกสารใบเสนอราคา ใบส่งของ  
ลดการท าเอกสารขออนุมัติ และลดการใช้รถเพื่อขนส่งหนังสือจากร้านค้าไปยังห้องสมุดต่าง ๆ เนื่องจากแต่ละ
ห้องสมุดสาขามักจะสั่งหนังสือจากร้านค้าประจ าเพียงไม่กี่ร้าน 
 2. ลดขั้นตอนการจัดเตรียมตัวเล่มหนังสือ โดยลดการประทับตราห้องสมุดจาก 4 จุด ได้แก่  
สันหนังสือด้านข้าง ด้านบน หน้าปกใน และหน้าลับ เหลือเพียง 2 จุด คือ (1) สันหนังสือด้านบน โดยใช้เป็นชื่อ
ห้องสมุดหรือสัญลักษณ์ของห้องสมุดสาขา เพื่อผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นจุดสังเกตเมื่อรับคืนหนังสือจากผู้ใช้บริการจะ
สามารถแยกหนังสือส่งคืนหนังสือต่างห้องสมุดสาขาได้อย่างรวดเร็ว และ (2) หน้าปกใน โดยใช้เป็นตราสัญลักษณ์
ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือท่ีว่าหากมีผูเ้ก็บหนังสือได้จะมีข้อมูลเพ่ือติดต่อน าส่งคืนหอสมุดฯ  
 ยกเลิกขั้นตอนที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีความจ าเป็น ได้แก่ (1) การประทับวันที่ส่งหนังสือทั้งในแถบ
กระดาษ1 และตัวเล่ม (2) การประทับตราหนังสือบริจาค (3) ยกเลิกการใส่ชื่อร้านค้าในแถบกระดาษ เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากในระบบห้องสมุด KOHA นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนการติดแถบบาร์โค้ด จากเดิม
ที่หน้าปกใน แก้เป็น หน้าที่สองรองจากปก เพื่อลดเวลาในการเปิดหาบาร์โค้ดของผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการติด
บาร์โค้ด การเพิ่มข้อมูลบาร์โค้ดในระบบของงานจัดการฯ และการสแกนบาร์โค้ดตอนให้บริการยืม-คืนหนังสือ         
ณ เคาน์เตอร์บริการ 
 3. ลดการเดินจัดส่งหนังสือจากห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ โดยให้ร้านค้าจัดส่งหนังสือที่หอสมุด
ปรีดี พนมยงค์ เพื่อให้หอสมุดปรีดีฯ จัดเตรียมตัวเล่มหนังสือและส่งหนังสือให้กับงานจัดการฯ เนื่องจากอยู่ภายใน
อาคารเดียวกัน ร้านค้าไม่ต้องน ารถไปจัดส่งหนังสือที่หลายห้องสมุดและห้องสมุดสาขาลดการขนย้ายหนังสือมาส่ง
งานจัดการฯ  
 4. ประหยัดงบประมาณจัดซื้อเครื่องตั้งสัญญาณ RFID ในห้องสมุดสาขา 3 แห่ง ที่จะต้องจัดซื้อ
เครื่องตั้งสัญญาณ RFID ใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบจากสัญญาณแม่เหล็กเป็นระบบ RFID โดยปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานจากเดิมที่ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์จะต้องติดตั้งแถบสัญญาณเอง เปลี่ยนเป็นให้งานจัดการฯ 
ด าเนินการแทนท าให้สามารถใช้เครื่องติดตั้งแถบสัญญาณเดิมที่มีอยู่ ไม่ต้องจัดซื้อใหม่ให้กับแต่ละห้องสมุด 
 5. จากการสอบถามคณะท างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจในการท างานที่ลด
ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกไป ท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  

                                                            
1 กระดาษที่เสียบอยู่กับตัวเล่มของหนังสือที่เตรียมจัดส่งให้กับงานจัดการฯ มีข้อมูลเลข bib งบที่ใช้ ตัวย่อห้องสมุด จ านวนเล่ม 
ประเภทหนังสือ ชื่อหรือรหัสของผู้เสนอซื้อ (ถ้ามี) และราคาเต็ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับงานจัดการฯ ท าให้สามารถ
ด าเนินการตรวจสอบและลงรายการข้อมูลหนังสือ (Catalog) ได้อย่างรวดเร็ว 



 จากการปรับปรุงกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศคณะท างานได้น าข้อมูลการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2564 มาใช้เป็นฐานการคิดค านวณ เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยสรุปข้อมูลได้ตาม
ตารางที ่2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  

ล าดับ กระบวนการ ผลลัพธ์ (ต่อปี) 

1. ลดการสั่งซื้อหนังสือซ้ าระหว่างห้องสมุด 204 ครั้ง  

2. ลดการขับรถมาส่งหนังสือของร้านค้า 289 ครั้ง  
3. ลดการใช้กระดาษ  ใบเสนอราคา ใบส่งของ และบันทึก

ข้อความขออนุมัติ 
867 แผ่น  

4. ลดการประทับตราห้องสมุด  ลดเวลาท างาน 58 วัน 

5. ลดประทับวันที่ในแถบกระดาษและตัวเล่ม ลดเวลาท างาน 29 วัน  

6. ยกเลิกประทับตราหนังสือบริจาค ลดเวลาท างาน 26 วัน 

7. ยกเลิกการใส่ชื่อร้านค้าในแถบกระดาษ ลดเวลาท างาน 29 วัน  

8. ลดการเดินไป-กลับจากการเดินส่งหนังสือระหว่างห้องสมุด
สาขากับงานจัดการฯ 

170 ครั้ง คิดเป็นระยะทาง 57.8 
กิโลเมตร 

9. ประหยัดงบประมาณจัดซื้อเครื่องต้ังสัญญาณ RFID  210,000 บาท 

10. ลดจ านวนผู้ปฏิบตัิงานติดต้ังสัญญาณ RFID 5 คน  

 
 อภิปรายผล  
 จากการปรับปรุงกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศคณะท างานได้น ามาปรับใช้กับ
ห้องสมุดสาขาบางแห่งโดยพิจารณาตามความเหมาะสม โดยสรุปผลได้ดังนี้ (1) ลดขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือซ้ า
ระหว่างห้องสมุด จ านวน 204 ครั้งต่อปี โดยให้ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ สั่งหนังสือสาขาวิชาด้านนิติศาสตร์ให้กับ
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ช่วยลดขั้นตอนท างานได้ (2) ลดการขับรถมาส่งหนังสือของ
ร้านค้า จ านวน 289 ครั้งต่อปี (3) ลดการใช้กระดาษ จ านวน 867 แผ่นต่อปี ของห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ หอ
สมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และห้องสมุดบุญชู ตรีทอง (4) ลดเวลาท างานการประทับตราห้องสมุด ประทับวันที่ในแถบ
กระดาษและตัวเล่ม ยกเลิกประทับตราหนังสือบริจาค ยกเลิกการใส่ชื่อร้านค้าในแถบกระดาษ จ านวน 142 วันต่อปี 
ของห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง (5) ลดการเดินไป-กลับจากการเดินส่งหนังสือระหว่าง
ห้องสมุดสาขากับงานจัดการฯ 170 ครั้ง คิดเป็นระยะทาง 57.8 กิโลมเตรต่อปี (6) ประหยัดงบประมาณจัดซื้อเครื่อง
ตั้งสัญญาณ RFID ของห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย และห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์      
(คณะเศรษฐศาสตร์) จ านวน 210,000 บาท (7) ลดจ านวนผู้ปฏิบัติงานติดตั้งสัญญาณ RFID จ านวน 5 คน ใน
ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ เนื่องจากปรับขั้นตอนให้งานจัดการฯ ด าเนินการแทนในจุดเดียว 
 นอกจากนั้น คณะท างานจัดหายังมีความพึงพอใจในการลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และยังมีการลด
การท าส าเนาเอกสารขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ โดยให้งานพัสดุสแกนเอกสารเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ



ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังแทนการท าส าเนาเอกสาร ช่วยให้การเข้าถึงเอกสารท าได้สะดวกขึ้น ลดพื้นที่จัดเก็บ
เอกสาร และยังเป็นการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 การปรับปรุงกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนการท างานได้มาก โดยการ
ลดการท างานซ้ าของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ช่วยลด
การใช้งานกระดาษ การใช้หมึกพิมพ์ ลดการใช้น้ ามันเพื่อจัดส่งหนังสือไม่ว่าจะเป็นจากร้านค้าที่มาส่งหนังสือ รวมถึง
การส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดสาขาด้วย ท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจที่สามารถท างานได้รวดเร็วขึ้น ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ช่วยให้เกิดกระบวนการ
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อมของหอสมุดฯ  
 ข้อเสนอแนะ  
 หอสมุดฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ลดจ านวนผู้ปฏิบติงานในงานที่ต้องท าซ้ า ๆ กัน โดยรวมศูนย์การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ
ประสานงานกับร้านค้า การเปรียบเทียบราคา คัดเลือกร้านค้า ขั้นตอนทางธุรการ การจัดท าเอกสาร การลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยยังคงให้ห้องสมุดสาขาบริหารจัดการงบประมาณ และด าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาค า
ขอเสนอซื้อหนังสือจากผู้ใช้บริการและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการและมี
ความคุ้นเคยหรือเชี่ยวชาญในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชา อีกทั้งจะต้องมีการประเมินความพึง
พอใจของการปรับปรุงกระบวนการจัดหาใหม่จากผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการว่ามีความพึงพอใจต่อการปรับปรุง
กระบวนการจัดหามากน้อยเพียงใด 
 นอกจากนั้น การจัดให้มีอุปกรณ์ส านักงานให้พร้อมใช้เสมอ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบที่ไม่
ต้องเปลี่ยนภาษาเวลาใช้งาน เครื่องพิมพ์ (Printer) และเครื่องสแกนเอกสารอีกทั้งจัดหาโปรแกรมที่ช่วยจัดการการ
ท างานให้สะดวกมากขึ้นในอนาคตเพ่ือจะช่วยให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 การปรับปรุงกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดฯ อาจใช้เป็นแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง โดยลดขั้นตอนการท างาน การยกเลิกขั้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์ การน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินการ รวมถึงการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ
อื่นของหอสมุดฯ และเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภายนอกน าไปปรับใช้กับการด าเนินงานของตนเอง 
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