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บทคัดย่อ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนนุ การเรียน การสอน การวิจยั ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการให้บริการวิชาการแก่ชมุ ชม
สังคม จากภารกิจดังกล่าวส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นที่สว่ นกลาง ได้แก่ ห้องประช ุม ห้องฝึกอบรม และห้องสัมมนา เพื่อรองรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อน
หรือยกระดับผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิการ และแผนย ุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ รวมทัง้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
ดังนัน้ นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activities Calendar System)” ที่เกิดขึ้นจากผลการวิเคราะห์ปัญหาของการดําเนิ นงาน และการบูรณาการความรร้ ู ะหว่าง
หน่วยงานภายใน เพื่อมุ่งสูก่ ารแก้ไขปัญหา และพัฒนาค ุณภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สงู ส ุดต่อสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทัง้ นี้ จากการประเมินผลตามตัวชี้ วดั ความสําเร็จ พบว่า นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” สามารถตอบสนองเป้าหมายของความสําเร็จที่ กําหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ โดยบคุ ลากรทัง้ ภายในและภายนอกที่ประกอบด้วยบคุ ลากรระดับผูบ้ ริหารและระดับปฏิบตั ิการมีทศั นคติ ที่ดีต่อการดําเนินงานของระบบและการให้บริการ รวมทัง้
มีสถิติปริมาณการใช้งานทรัพยากรเชิงพื้นที่สว่ นกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
และเพื่อเป็นการเพิ่ มประสิทธิ ภาพของการดํ าเนิ นงานในอนาคต จะมี การพัฒนาระบบให้มีความสามารถในการแสดงมูลค่ าของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
เชิงพื้นที่ รวมทัง้ การพัฒนาต่อยอดฟังก์ชนั่ ระบบ เพื่ออํานวยความสะดวกและลดความผิดพลาดของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเชื่อมโยงการดําเนินงานระบบปฏิทินกิจกรรมกับ
ระบบสารสนเทศทางการเงิน (ERP) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
ABSTRACT
Kasetsart University Library is a unit supporting teaching and research of Kasetsart University and providing academic services to the community. The mission results in the use of central area resources such as meeting rooms,
training rooms and seminars to support the operation of the project /activities. This will drive the performance according to the action plan and the strategic plan set forth. In addition it responds to the need of both internal and external departments.
Therefore, an innovation of "Activities Calendar System" is needed. This innovations results from the analysis of problems of operations and the integration of knowledge between internal departments in order to solve the problem and improve the
quality of spatial resource management to maximize benefits to the Kasetsart University Library. According to the evaluation of success indicators, it is found that "Activities Calendar System" can effectively meet the goals of the specified success. Both
internal and external personnel consisting of management and operational personnel have a positive attitudes towards system operations and service provision. Moreover, the statistics of the utilization of resources is increased continuously. The overall
satisfaction score is higher than the specified criteria. To improve the efficiency of future operations, the system will be developed to be able to show the value of utilization of spatial resources. The system functions will also be extended to facilitate and
to reduce budgeting errors by linking the operation of the "Activities Calendar System" with the financial information system (ERP) of Kasetsart University.
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บทคัดย่อ (ต่อ)
ระบบปฏิทินกิจกรรม
http://kulc.lib.ku.ac.th/icalen/home.php
อาคารสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่

ความคม้ ุ ค่าการลงท ุน
การใช้ประโยชน์ตามวัตถ ุประสงค์
สถิติ / ความพึงพอใจ /
ความหลากหลายของกลมุ่
ผูร้ บั บริการ / การกลับมาใช้ซํ้า

มูลค่าเพิ่มของสํานักหอสมุด
ภาพลักษณ์ / ทัศนคติ /
ความเชื่อมัน่ ของผูร้ บั บริการต่อ
การให้บริการ (การแก้ปัญหา/
การบอกต่อ)
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บทนํา
ระยะ
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รายละเอียด

ระยะที่ 1

ได้ระบบ

ระยะที่ 2

พัฒนาระบบ - KM การใช้ / ทดลองใช้ / เสียงสะท้อน / พัฒนาปรับปรุง
ประย ุกต์ใช้เข้ากับกระบวนการจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่สว่ นกลาง

- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน/การให้บริการ
- ความต้องการของผูร้ บั บริการที่หลากหลาย สะท้อนประสิทธิภาพ
-- กระดาษ/หลายคน/หลายขัน้ ตอน
-- ล่าช้า/ไม่มีระบบ/ไม่มีความแม่นยํา/ตรวจสอบไม่ได้
-- การใช้ประโยชน์/รวดเร็ว/ถูกต้อง/เป็ นระบบ

1. กระบวนการจัดสรรการให้บริการทรัพยากรเชิงพื้นที่สว่ นกลาง
2. กระบวนการทางการเงินและบัญชี
3. กระบวนการวางแผนอัตรากําลัง
(การจัดเตรียมห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ ที่จอดรถ ฯลฯ)
4. กระบวนการให้บริการด้านโภชนาการ
ซึ่งกระบวนการจะเชือ่ มโยงอย่างเป็ นระบบ ตรวจสอบ/วิเคราะห์ได้ตลอดเส้นทาง
การปฏิบัตงิ าน

อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารช่วงเกษตศิลปการ
พ.ศ. 2523

จํานวน 3 ชัน้

พื้นที่ใช้สอย 7,008.58 ตร.ม.
มูลค่าอาคาร 28,963,550 บาท
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อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
พ.ศ. 2549

จํานวน 5 ชัน้

พื้นที่ใช้สอย 14,967.01 ตร.ม.
มูลค่าอาคาร 175,650,000 บาท

ทรัพยากรเชิงพื้นที่สว่ นกลาง

ห้องประช ุมขนาดเล็ก - ใหญ่

ห้องฝีกอบรม Computer

ห้องบรรยายและฝีกอบรม

ห้องประช ุมแบบ Theatre

ห้อง Be Inspire
ECO Library
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ศาลาอน ุรักษ์พลังงาน

ห้องสมุดในสวน

พื้นที่ภายในและภายนอกอาคารสํานักหอสมุดทัง้ 2 อาคาร
มีการให้บริการในรูปแบบของห้องประชุม ฝึ กอบรม และสัมมนา จํานวน 7 ห้อง ห้องจัดเลี้ยงรับรอง จํานวน 3 ห้อง
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่โถงกิจกรรมและพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอื่น ๆ เช่น ศาลาอนุรกั ษ์พลังงาน ห้องสมุดในสวน เป็ นต้น

วัตถ ุประสงค์
1. เพื่ อ พัฒ นาปรับ ปร งุ ระบบและกระบวนการ
ให้บริการทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. เพื่ อบูรณาการองค์ความรู้ แนวปฏิ บัติ และ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในสํ า นัก หอสมุด
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในทิ ศทางที่ มุ่ง สู่ก าร
ตอบสนองต่อนโยบายค ุณภาพ
3. เพื่ อสร้างมาตรฐานการปฏิ บัติ งานและพัฒนา
ฐานข้อมูลการให้บริการทรัพยากรเชิ งพื้ นที่ ส่วนกลางของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ขัน้ ตอนและวิธีการดําเนินงาน

1

ทัศนคติในทิศทางที่ดตี อ่ ระบบปฏิทินกิจกรรม
ที่เป็ นเครื่องมือให้บริการ

2

ร้อยละของความถี่ของการใช้พื้นที่สว่ นกลาง
(เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25)

3

ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ
“ระบบปฏิทินกิจกรรม”
(ไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00)
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8. พัฒนาปรับปร ุง
หรือ ต่อยอด
ความสามารถ
สนองต่อนโยบาย

7. ประเมินผล
ความสําเร็จตาม
ตัวชี้วดั

6. จัดทําคมู่ ือและ
ถ่ายทอด นตอน
ความสามารถของ
ระบบ

1. แสวงหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสาเหต ุ
ปัจจัย และ
ผลกระทบ

การบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่

5. สร้างสรรค์
นวัตกรรม “ระบบ
ปฏิทินกิจกรรม”
เพื่อเป็นเครือ่ งมือ

2. รวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
(จากข้อ 1)

3. ระดมความ
คิดเห็น วางแผน
กรอบแนวคิด

4. ประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
หาความสัมพันธ์

ขัน้ ตอนและวิธีการดําเนินงาน (ต่อ)
ความสอดคล้องกับหลักการ CRM
หลักการ
1. การบริการสารสนเทศ

ความสอดคล้องกับหลักการ CRM
ผูร้ บั บริการสามารถดําเนินการ หรือ ขอใช้ทรัพยากรเชิงพื้นที่สว่ นกลาง โดยผ่านระบบ
สารสนเทศย่อย ได้แก่ ระบบการจองใช้หอ้ งประชุม-ห้องจัดเลี้ยงรับรอง-พื้นที่สว่ นกลาง ระบบการ

จองใช้โสตทัศนูปกรณ์ ระบบการประสานงานเพื่อเตรียมจัดเลี้ยงรับรอง ระบบการสํารองที่จอดรถ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ผูร้ บั บริการสามารถติดตาม ตรวจสอบสถานภาพของการดําเนินงาน และการขอรับ
บริการ ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ระบบปฏิทินกิจกรรม) ได้ตลอดเวลา
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ขัน้ ตอนและวิธีการดําเนินงาน (ต่อ)
หลักการ

ความสอดคล้องกับหลักการ CRM

2. การบริหารล ูกค้าสัมพันธ์

ในปั จจุบนั การให้บริการทรัพยากรเชิงพื้นที่สว่ นกลางตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ โดยมีระบบปฏิทินกิจกรรมเป็ น
ส่วนสนับสนุน ความสามารถหนึง่ ของระบบได้กาํ หนดให้มีขนึ้ เพื่อการบริหารล ูกค้าสัมพันธ์ หรือ การจัดการ

ฐานข้อมูลของผูร้ บั บริการ คือ ฟังก์ชนั่ รายงานการใช้ระบบ และ ฟังก์ชนั่ รายงานผลประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้พ้ ืนที่สว่ นกลางฯ ที่สามารถรวบรวมข้อมูลและสถิตกิ ารเข้ารับบริการของลูกค้า ที่มีความเป็ นปั จจุบนั และ/

รายงาน
การใช้
ระบบ
รายงาน
ประเมินผล
ความ
พึงพอใจ
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การจัดการ
ฐานข้อมูล

หรือ และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ถึงในช่วงเริ่มต้นของการนําเครื่องมือนี้มาใช้
นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินการที่คข่ ู นานไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ฯ คือ การจัดการความรภ้ ู ายใน
องค์กรภายใต้หวั ข้อ/ประเด็นที่เกีย่ วข้องกับการให้และเข้าถึงบริการทรัพยากรเชิงพื้นที่ฯ โดยมีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการ การเข้ารับบริการ และความต้องการของผูร้ บั บริการร่วมกัน ทัง้ นีเ้ พื่อพัฒนาและ

ยกระดับการสร้างหรือรักษาสถานะภาพความสัมพันธ์และระหว่างสํานักหอสมุด กับผูร้ บั บริการท ุกกลมุ่ ให้
มีความต่อเนื่องและยัง่ ยืน รวมทัง้ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการแสวงหาผูร้ บั บริการรายใหม่ เพื่อการ
ขยายฐานของล ูกค้าที่มีความหลากหลาย

ขัน้ ตอนและวิธีการดําเนินงาน (ต่อ)
ความสอดคล้องกับหลักการ CRM
หลักการ
3. การบริหารการ
การบริหารจัดการกระบวนการให้บริการทรัพยากรพื้นที่สว่ นกลาง คํานึงถึงการตอบสนองต่อ
บริการจากประสบการณ์ ความต้องการของผูร้ บั บริการ ภายใต้ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) ของ
ของล ูกค้า
ล ูกค้า ทีส่ ะท้อนผ่านผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ และ การสื่อสาร
ทางตรงที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ที่ผา่ นมากระบวนการ
ให้บริการมีการพัฒนา ปรับปร ุงและเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ การปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารทางราชการอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบงานสารบรรณ การพัฒนาความสามารถของระบบโดยการ
คํานวณค่าใช้จา่ ยจัดเลี้ยงรับรอง ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เป็ นต้น
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ขัน้ ตอนและวิธีการดําเนินงาน (ต่อ)
หลักการ

4. การออกแบบบริการ

ความสอดคล้องกับหลักการ CRM
ระบบปฏิทินกิจกรรมที่ถกู นํามาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่องมือหนึง่ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ/ให้บริการ
ทรัพยากรพื้นที่สว่ นกลาง มีสว่ นสําคัญเป็ นอย่างมากต่อการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ
รวมถึงขัน้ ตอนของการดําเนินการ
แต่เดิมการใช้ถึงการรับบริการ ประกอบด้วย ขัน้ ตอนหลักจํานวน 8 ขัน้ ตอน และ

ใช้เวลา ไม่นอ้ ยกว่า 1-3 วัน

ในขณะที่ปัจจุบัน การเข้าถึงการบริการ ผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงการบริการโดยผ่านระบบ
ระบบปฏิทินกิจกรรม และได้รบั ทราบผลในเวลาไม่เกิน 15 นาที ทัง้ นีก้ ารออกแบบการ
ให้บริการนีผ
้ า่ นการมีสว่ นร่วมและบูรณาการองค์ความรูภ
้ ายในองค์กร ร่วมกับการ
ตระหนักถึงหลักการตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ บ
ั บริการเป็ นหลัก

ลดขัน้ ตอน
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ลดระยะเวลา

ส่วนร่วม

บูรณาการ

สนองต่อความต้องการ

สร ุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
การบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่

ความคม้ ุ ค่าการลงท ุน
การใช้ประโยชน์ตามวัตถ ุประสงค์
สถิติ / ความพึงพอใจ /
ความหลากหลายของกลมุ่
ผูร้ บั บริการ / การกลับมาใช้ซํ้า

มูลค่าเพิ่มของสํานักหอสมุด
ภาพลักษณ์ / ทัศนคติ /
ความเชื่อมัน่ ของผูร้ บั บริการต่อ
การให้บริการ (การแก้ปัญหา/
การบอกต่อ)
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ทัศนคติที่ดี

บ ุคคลภายในและภายนอก
ระดับผูบ้ ริหารและระดับปฏิบตั ิการต่อการเนินงาน
ของระบบ และ การให้บริการ

สถิติการใช้เพิ่มขึ้น

ปริมาณการใช้งานทรัพยากรเชิงพื้นที่สว่ นกลางเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ความพึงพอใจสูงขึ้น

ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีกาํ หนด

สร ุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
KPI 1 ทัศนคติในทิศทางที่ดีต่อระบบปฏิทินกิจกรรมที่เป็นเครือ่ งมือให้บริการ
ผูใ้ ห้บริการ

การสัมภาษณ์บ ุคลากรภายในสํานักหอสมุด
1. ผูบ้ ริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน
2. ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ประเด็นและทัศนคติ

ผูร้ บั บริการ

การสัมภาษณ์บ ุคลากรภายนอกสํานักหอสมุด
1. สํานักงานประกันค ุณภาพ
2. กองการเจ้าหน้าที่
ประเด็นและทัศนคติ

1) ผลกระทบหรือประโยชน์ท่ไี ด้รบั เมื่อปฏิบตั งิ านตามภารกิจร่วมกับระบบปฏิทินกิจกรรม

1) ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการพื้นที่สว่ นกลาง

2) การมีสว่ นร่วมกับการดําเนินงานตามระบบปฏิทินกิจกรรม

2) ความถูกต้อง แม่นยําของการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
เครื่องมือ และ/หรืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน และ/หรือตอบสนองต่อ
ความต้องการ

-

ลดปริมาณการใช้กระดาษ
ลดขัน้ ตอน ลดความซํา้ ซ้อน
ลดข้อผิดพลาดทางเอกสารการเงิน
สะดวด รวดเร็ว เข้าถึงได้ตลอดเวลา
วางแผนงาน/กิจกรรมได้ลว่ งหน้า
มีขอ้ มูลผูป้ ระสานงานแต่ละงาน
ภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ การให้บริการ/ข่าวสารแก่
ผูร้ บั บริการในแต่ละวัน
นําผลประเมินความพึงพอใจมาประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร
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ด้านบ ุคลากร
- จิตบริการ สามารถประสานงานและให้บริการดี
- ความสามารถตอบคําถามและแก้ไขปั ญหาได้ดี
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ด้านเครือ่ งมือและอ ุปกรณ์
- การจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ได้ครบถ้วนตามที่
กําหนดไว้
- เครื่องมือ/อุปกรณ์มีคณ
ุ ภาพดี และมีความพร้อม
ต่อการรองรับการให้บริการ

3) ความสะดวก ความครบถ้วน ถูกต้องของรูปแบบ และหรือการ
จัดเตรียม และหรือการดําเนินงาน ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4) ความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ในการ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึน้ ในขณะที่รบั
บริการ
5) ความคาดหวังต่อรูปแบบ และ/หรือกระบวนการของการให้บริการ
ในอนาคต

สร ุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
KPI 2 ร้อยละของความถี่ของการใช้พ้ ืนที่สว่ นกลาง (เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25)
KPI 3 ความพึงพอใจต่อเครือ่ งมือ “ระบบปฏิทินกิจกรรม” ไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
จํานวนครัง้ ของการใช้พ้ ืนที่เพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 25 ต่อปี
ปี พ.ศ.
2559
2560
2561

จํานวน (ครัง้ ) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยรายเดือน (ครัง้ )
463
38.58
677
114.03
56.42
772
142.56
64.33

ระยะเวลารวมของการใช้พ้ ืนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ.
2559
2560
2561

เวลา
140 ชม. 30 นาที
3,095 ชม. 54 นาที*
3,876 ชม.

ประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ บั บริการต่อระบบปฏิทินกิจกรรม
ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
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คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวม
4.35
4.22
4.29

จํานวนผูป้ ระเมิน (คน)
201
510
429

เพิ่มขึ้นร้อยละ
2,103.49
25.20

ความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงเพื้นที่
Man - ผูบ้ ริหาร (นโยบายค ุณภาพและการสนับสน ุน) / บ ุคลากร (ทีมงานค ุณภาพ)

4M’s

Money - งบประมาณในการลงท ุน งบประมาณในการบําร ุงรักษา
Materiel – เครือ่ งมือ อ ุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้บริการ และ สําหรับทํางาน
Management/Method – วิธีการ ขัน้ ตอน การมีสว่ นร่วม การบูรณาการ
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การบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่
ภายใต้ระบบสารสนเทศและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
Spatial resources management under the information system and integration
of cooperation between departments within the organization
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