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เพิม่เปอรเ์ซน็ตก์ารยมื

หนังสอืใหม่
นักศกึษาปรญิญาตรี

ของ
หอ้งสมดุ

คณะบรหิารธรุกจิ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่



MEMBERS

ธนภัทร ศริรัิตน ์ 561512059
กาญดาวศร ีกิง่ฉ่าย 571510018
การัณยภาส จสูงิห ์ 571510021
ณชิากร รัตนดวงประทปี 571510104
สรุางคนา สทุธกลุ 571510290
ปราการ กลอ่มสงัข ์ 571512093
พรรษวชัร อรนิแจ ้ 571512100
ภานุพงศ ์เชือ้แยม้ 571512115

นางวลัลภา เตชะวชัรกีลุ
นายอาทติย ์ท าสวน (พีอ่าทติย)์
นางสาวพนัธท์พิา ค าปลวิ (พีย่ ิม้)

บคุลากรประจ าหอ้งสมดุ



ล าดบั ปญัหา

คะแนน

ความ
เป็นไปได ้

ความรนุแรง ความถี่ รวม

1 จ านวนนักศกึษาทีย่มืหนังสอืใหมม่นีอ้ย 4 3 4 48
2 การเรยีงล าดับหนังสอืบนชัน้มกีารสบัเปลีย่น

ล าดับ
4 2 2 16

3 การใช ้Application คน้ควา้สือ่อเิล็กทรอนกิส์

มกีารเขา้ถงึนอ้ย
3 3 2 18

1. คน้หาปญัหาและคดัเลอืกหวัขอ้ปญัหา

สมาชกิกลุม่ไดศ้กึษาคน้หาปัญหาตา่งๆ จากการสอบทางหอ้งสมดุของคณะ
บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่สามารถแบง่ปัญหาหลกัไดเ้ป็น 3 ประเด็น คอื



2. ก าหนดสภาพปจัจบุนัและการต ัง้เป้าหมาย

ลงทะเบยีนหนังสอืใหมแ่ละแกส้ถานะหนังสอืใหมใ่นระบบ Millennium 
จาก Look on shelf เป็น New book 

ท ารายชือ่หนังสอืใหม ่โดยหอ้งสมดุจะแจง้รายการหนังสอืประจ าเดอืน
ทีเ่ว็บไซตห์อ้งสมดุ

ตดิทีค่ั่นหนังสอื New booksหนังสอืใหมท่กุเลม่ 
ประทับตราหอ้งสมดุและวันที่

น าหนังสอืขึน้ชัน้หนังสอืใหม่ 2 มมุ ไดแ้ก ่ชัน้รวงผึง้ (ดา้นหนา้หอ้งสมดุ) 
และชัน้กระจก เรยีงหนังสอืตามเลขเรยีกหนังสอื (เลขหมู)่

แผนผงัการไหล (Flow Process Chart) 



เดอืน
จ านวนหนงัสอืใหม่

(เลม่)
จ านวนการยมืหนงัสอืใหม่

(คร ัง้)
อตัราสว่น
(รอ้ยละ)

กมุภาพันธ์ 58 31 53.45

2. ก าหนดสภาพปจัจบุนัและการต ัง้เป้าหมาย
ใบบนัทกึขอ้มลู ( Check Sheet)



จ านวนการยมืหนงัสอื
ใหม่

(แยกตามช ัน้ปี)

จ านวนการยมื
หนงัสอืใหม่
(คร ัง้)

ชัน้ปีที่ 1 11

ชัน้ปีที่ 2 9

ชัน้ปีที่ 3 9

ชัน้ปีที ่4 2

รวม 31

Check Sheet

จ านวนหนงัสอืใหม่
ในเดอืนกมุภาพนัธ ์

ทัง้หมด

58 เลม่

กมุภาพนัธ ์2561
บนัทกึโดย พีย่ ิม้ 

2. ก าหนดสภาพปจัจบุนัและการต ัง้เป้าหมาย



2. ก าหนดสภาพปจัจบุนัและการต ัง้เป้าหมาย
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เป้าหมาย คอื
เพิม่การยมืหนังสอืใหม่

ของนักศกึษาปรญิญาตรี
หอ้งสมดุคณะบรหิาร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

มากขึน้ 30%
แยกตามชัน้ปี

จ านวนในการยมื
(ครัง้)

11

9

แผนภมูแิทง่แสดงการยมืหนงัสอืใหมแ่ยกตามช ัน้ปีเดอืนกมุภาพนัธ ์2561



3. การวางแผนด าเนนิกจิกรรม

7 Step QCC ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61

1. คน้หาปัญหา

2. ส ารวจ/ตัง้เป้าหมาย

3. การวางแผนด าเนนิกจิกรรม

4. การวเิคราะห/์สาเหตขุองปัญหา

5. ก าหนดมาตรการและด าเนนิการแกไ้ขปัญหา

6. ตรวจสอบผลการแกไ้ข

7. ก าหนดมาตรการปฏบิตังิาน

8. ขัน้ตอนการจัดเตรยีมรายงาน

9. น าเสนอผลงานกจิกรรม



4. การวเิคราะหส์าเหตแุละก าหนดมาตรการแกไ้ข

การสนทนากลุม่ (Focus group)

จากการสอบถามนกัศกึษาปรญิญาตรทีีไ่มย่มืหนงัสอืใหม ่มดีงันี้

1. หนังสอืใหมท่ีเ่ขา้มาไมต่รงกบัความตอ้งการของนักศกึษา
2. สว่นใหญนั่กศกึษาทีเ่ขา้ไปในหอ้งสมดุนัน้ เพือ่รอเวลาระหวา่งคาบเรยีนและท าการบา้น
3. ระยะเวลาส าหรับการสัง่หนังสอืเขา้หอ้งสมดุใชร้ะยะเวลานานพอสมควร ความตอ้งการอา่นจงึลดนอ้ยลง
4. ระบบการสัง่หนังสอืจากหอ้งสมดุกลางมคีวามยุง่ยากจนเกนิไป 
5. นักศกึษาสว่นใหญไ่มท่ราบวา่มรีะบบการสั่งหนังสอืนีอ้ยู่
6. เวลาวา่งของนักศกึษามไีมม่าก
7. ไมม่กีารประชาสมัพันธห์อ้งสมดุส าหรับนอ้งปี 1 ทีเ่ขา้มาใหม่ ท าใหไ้มท่ราบในเรือ่งของหอ้งสมดุนัก



ใชง้านยาก

ไมช่อบคน
เยอะ

ทีน่ ัง่ไมพ่อ

เนือ้หาไมน่า่สนใจ ขาดการอพัเดต
ขอ้มลู

ขาดความตอ่เนือ่งของการ
ประชาสมัพนัธ์

อยูม่มุอบั
ไมต่รงตามความตอ้งการ

ไมโ่ดดเดน่

FacebookPage Acc-BA 
Library,CMU ไมค่อ่ยมคีนเขา้ใช้

งาน
นกัศกึษาสว่นมาก
ไมม่เีวลาอา่น
หนงัสอืเนือ่งจาก
ภาระงานอืน่

นยิมใช้

สือ่
อนิเทอรเ์
น็ตใน
ปจัจบุนั
คน้ควา้

เนือ้หา

จ านวนคนยมืหนงัสอืออก
ใหมน่อ้ย

สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ
หนงัสอืใหม่

การประชาสมัพนัธ์

พฤตกิรรมการอา่นของนกัศกึษา

ต าแหนง่

ไมม่คีวาม
หลากหลาย

นกัศกึษารบัรูร้ายชือ่หนงัสอืใหม่
ทางหอ้งสมดุเทา่น ัน้

ขาดกจิกรรมจงูใจในการเขา้ใช้

บรกิารยมืหนงัสอื

ไมช่อบอา่น
หนงัสอื

ไมช่อบเขา้
หอ้งสมดุ

โปรแกรมการ
ยมืคนืหนงัสอื

มคีวามยุง่ยาก 
ซบัซอ้น

การกรอก
ขอ้มลูผา่นทาง

เว็บไซต์

เช็คขอ้มลูไดว้นัตอวนั

นกัศกึษาไมรู่ว้า่หนงัสอืเลม่ไหน
คอืหนงัสอืใหม่

ไมม่จีดุสงัเกตที่
ชดัเจน นกัศกึษาไมร่บัรูว้า่หอ้งสมดุ

มFีacebook

ไมม่กีารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบังานบรกิาร
ของหอ้งสมดุกบันกัศกึษาโดยตรง

4. การวเิคราะหส์าเหตแุละก าหนดมาตรการแกไ้ข



5. การก าหนดมาตรการแกไ้ขและการปฏบิตั ิ

น าเสนอคลปิวดีโีอโปรโมทหนงัสอื
ใหมผ่า่นทาง Facebook Acc Ba

Library CMU

โปรโมทหนงัสอืผา่นเพจ Facebook 
เว็บไซตห์อ้งสมดุโดยแสดง

รายละเอยีดเร ือ่งยอ่ของหนงัสอืใหม่
แตล่ะเลม่

โปรโมทกจิกรรมลุน้รบัของรางวลั
เป็นคปูองชงิโชคส าหรบัผูท้ ีย่มื

หนงัสอืใหม่

แสดงรายชือ่หนงัสอืประจ าเดอืน
ทีเ่ว็บไซตห์อ้งสมดุและโปรโมท
หนงัสอืผา่นเพจ Facebook 

กจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตั ิ



5. การก าหนดมาตรการแกไ้ขและการปฏบิตั ิ

กอ่น หลงั

ลงทะเบยีนหนังสอืใหมแ่ละแกส้ถานะหนังสอืใหมใ่นระบบ Millennium 
จาก Look on shelf เป็น New book 

ท ารายชือ่หนังสอืใหม ่โดยหอ้งสมดุจะแจง้รายการหนังสอืประจ าเดอืน
ทีเ่ว็บไซตห์อ้งสมดุ

ตดิทีค่ั่นหนังสอื New booksหนังสอืใหมท่กุเลม่ 
ประทับตราหอ้งสมดุและวันที่

น าหนังสอืขึน้ชัน้หนังสอืใหม่ 2 มมุ ไดแ้ก ่ชัน้รวงผึง้ (ดา้นหนา้หอ้งสมดุ) 
และชัน้กระจก เรยีงหนังสอืตามเลขเรยีกหนังสอื (เลขหมู)่

ลงทะเบยีนหนังสอืใหมแ่ละแกส้ถานะหนังสอืใหมใ่นระบบ Millennium 
จาก Look on shelf เป็น New book 

ท ารายชือ่หนังสอืใหม ่โดยหอ้งสมดุจะแจง้รายการหนังสอืประจ าเดอืน
ทีเ่ว็บไซตห์อ้งสมดุและโปรโมทหนังสอืผา่นเพจ Facebook 

โดยแสดงรายละเอยีดเรือ่งยอ่ของหนังสอืใหมแ่ตล่ะเลม่และน าเสนอคลปิวดีโีอ

ตดิทีส่ติ๊กเกอรN์ew booksทีห่นังสอืใหมท่กุเลม่เพือ่ป้องกนัการหลน่หาย
ของทีค่ั่นหนังสอื ประทับตราหอ้งสมดุและวนัที่

น าหนังสอืขึน้ชัน้หนังสอืใหม่ 2 มมุ ไดแ้ก ่ชัน้รวงผึง้(ดา้นหนา้หอ้งสมดุ) 
และชัน้กระจก เรยีงหนังสอืตามเลขเรยีกหนังสอื(เลขหมู)่

โปรโมทกจิกรรมลุน้รับของรางวัลเป็นคปูองชงิโชคส าหรับผูท้ีย่มืหนังสอืใหม่
กบัทางหอ้งสมดุคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่



จ านวนการยมืหนงัสอื
ใหม่

(แยกตามช ัน้ปี)

จ านวนการยมืหนงัสอื
ใหม่
(คร ัง้)

ชัน้ปีที่ 1 17

ชัน้ปีที่ 2 10

ชัน้ปีที่ 3 1

ชัน้ปีที ่4 21

รวม 49

Check Sheet
หลงัจากจดักจิกรรม

จ านวนหนงัสอืใหม่
ในเดอืนกมุภาพนัธ ์

ทัง้หมด

50 เลม่

มนีาคม 2561
บนัทกึโดย พีย่ ิม้ 

6. การตดิตามผล



+54.55%

+11.11%

-88.89%

+950%
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แผนภมูแิสดงการยมืหนงัสอืใหมแ่ยกตามช ัน้ปี

กอ่นท ากจิกรรม หลงัท ากจิรรม

6. การตดิตามผล
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6. การตดิตามผล

ผลการด าเนนิงาน คอื
สามารถเพิม่การยมืหนังสอื
ใหมข่องหอ้งสมดุคณะบรหิาร

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ไดถ้งึ 110 % 
ซึง่บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

แผนภมูแิสดงการเปรยีบเทยีบกอ่น-หลงัการด าเนนิโครงการ



7. การท าใหเ้ป็นมาตรฐาน

• มกีารอพัเดตและประชาสมัพันธข์อ้มลู
หนังสอืใหมท่กุเดอืนทีช่อ่งทางส าหรับ
เขา้ถงึขอ้มลู เชน่ เพจ Facebook Acc-
Ba Library CMU และเว็บไซตข์อง
หอ้งสมดุคณะบรหิารธรุกจิ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
• อพัเดตรายละเอยีดเรือ่งยอ่ของหนังสอื
ใหมแ่ตล่ะเลม่



7. การท าใหเ้ป็นมาตรฐาน

• จัดกจิกรรมลุน้รับรางวัลทกุเดอืน
เป็นคปูองชงิโชคส าหรับผูท้ีย่มื
หนังสอืใหม ่



ส ิง่ทีก่ลุม่นกัศกึษาไดร้บั
- รูจั้กการท างานเป็นทมี และการจัดสรรเวลา
- การท างานอยา่งเป็นระบบ แบบแผนชดัเจน

ปญัหา/อปุสรรค
- เวลาของสมาชกิไมค่อ่ยตรงกนัท าใหเ้วลานัดหมายเป็นไปอยา่งยากล าบาก
- การใหค้วามรว่มมอืของสมาชกิในการท างาน

สรปุบทเรยีน

ขอ้เสนอแนะ
- การวางแผนงานแตล่ะขัน้ตอนอยา่งรัดกมุ และชดัเจนเพือ่ใหง้านเสร็จออกมาอยา่งมี

ประสทิธภิาพ


