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หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
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ผูอํานวยการสถาบันวิทยบริการ
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คุณภาพของหองสมุด

คุณภาพคืออะไร?
ความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการ?
การปฎิบตัทิี่ถูกตอง ถูกที่ ถูกเวลา 
ที่ใหผลดเียีย่ม?

คุณคาของหองสมุดพิจารณาอยางไร ?



วิธีการพิจารณา
• แบบบนลงลาง ( top-down) มีการตรวจสอบ และ การ
รับรองของหนวยงาน โดยใชมาตรฐาน
• แบบดานขาง (sideways) peer review, 

benchmarking
• แบบลางขึ้นบน ( bottom-up) ใชความพึงพอใจของ
ผูใช/ลูกคา 



การวัดคุณภาพของหองสมุด
• SERVQUAL
• LIBQUAL+ TM
• Performance Indicators
• Benchmarking
• Accreditation



การเทียบวัด

กลยุทธและกระบวนการการวิเคราะหสําหรับการ
เปรียบเทยีบอยางตอเนื่องของผลิตภัณฑ บริการ และ
ปฎิบตัิงานเทียบกับหนวยงานที่ไดรบัการยอมรับวา
เปนผูนําในวงการนั้น
การเปรียบเทยีบผลผลิต คุณภาพ และแนวทางปฏิบัติ
ขององคกรของตน กับองคกรแบบเดยีวกัน



กระบวนการในการวัดโดยการใชมาตรฐานคณุภาพ
ภายนอกวัดงาน กระบวนการ และผลลัพธ เปนการ
แสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สดุ (best practice)





วัดรอยเทาชางวัดรอยเทาชาง
กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกรกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกร  พิจารณาพิจารณา
จุดออนจุดออน  จุดแข็งจุดแข็ง  
มีสภาพใดที่จะสามารถปรบัปรุงใหดีกวาเดิมมีสภาพใดที่จะสามารถปรบัปรุงใหดีกวาเดิม
วิจัยเปรียบเทยีบกับองคกรทีเ่จงที่สุดในยุทธจักรวิจัยเปรียบเทยีบกับองคกรทีเ่จงที่สุดในยุทธจักร
นําความรูที่ไดมาจัดวางแผนการปรับปรุงองคกรนําความรูที่ไดมาจัดวางแผนการปรับปรุงองคกร



ประเภทของการเทียบวัดประเภทของการเทียบวัด
การเทียบวัดภายในการเทียบวัดภายใน  ( internal benchmarking)( internal benchmarking)
การเทียบวัดกับคูแขงการเทียบวัดกับคูแขง  (competitive benchmarking)(competitive benchmarking)
การเทียบวัดเฉพาะกิจกรรมการเทียบวัดเฉพาะกิจกรรม ( (functional benchmarking)functional benchmarking)
การเทียบวัดแบบทัว่ไปการเทียบวัดแบบทัว่ไป (  ( Generic benchmarking)Generic benchmarking)



Owen’s

การเทียบวัดแบบเมทริกซ ( metric benchmarking)
การเทียบวัดแบบวินจิฉัย ( diagnostic 
benchmarking)
การเทียบวัดแบบกระบวนการ ( process 
benchmarking)



การเทียบวัดกับความคาดหวังของผูใชบริการ
(customer benchmarking)



ทําการเทียบวัดทําไม?
ชวยใหหองสมดุสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูใชไดดยีิ่งขึ้น
ชวยใหทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล
ปรับปรุงกระบวนงาน
ในการพิจารณาเรื่อง “best practice” ทําให
สามารถใชทรัพยากรไดสูงสดุ
แสดงใหเห็นคุณคาของทรัพยากร และบคุลากร



ทําใหดูวามีลักษณะเชิงรุก  สามารถใชกลยุทธ
ทางธุรกิจ
ชวยสนับสนุนเปาหมายขององคการ
ทําเพื่อความอยูรอดขององคกร (เพื่อให
แขงขันได)



เปนเทคนคิสําหรับผูบริหารในการชี้แนะเรื่องประเด็น
การปฏิบัติงาน เพิ่มคณุคาใหกับผลผลิต และบริการ
ทําใหอยูรอดทามกลางแนวคดิเรื่องการตรวจสอบได 
และการมีทรัพยากรที่ลดนอยถอยลง
เปนการทําใหวิชาชีพสารนเิทศไดรบัการยอมรับ
ใหดัชน/ี เกณฑวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
แสดงใหเห็นวามีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง



ขั้นตอน
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเทียบวัด
ระบุกระบวนงานที่จะทําการเทียบวัด
ทําเอกสารกระบวนการ
กําหนดคูเทียบวัด
เทียบวัด
ทําการปรับปรุงพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการเทียบวัด



ขั้นตอน
ระบุปญหาที่ตองการเทียบวัด
ระบุองคกรที่เปนผูนํา
ศึกษาแนวปฏิบตัทิี่ดีที่สุดขององคกรนั้น
ลงมือปฏิบัตติามแนวทางที่ดีทีสุด
ทําซ้ํา



QUT ModelQUT Model

•• กําหนดวาจะเทียบวดัอะไรกําหนดวาจะเทียบวดัอะไร
•• จัดทีมเทียบวดัจัดทีมเทียบวดั
•• ระบคุูในการเทียบวดัระบคุูในการเทียบวดั
•• รวบรวมรวบรวม  และวิเคราะหสารนิเทศและวิเคราะหสารนิเทศ
•• ลงมือทําลงมือทํา



Dutch University LibrariesDutch University Libraries

ศึกษาวรรณกรรมศึกษาวรรณกรรม
จัดทําดัชนชีุดแรกจัดทําดัชนชีุดแรก ( (36 36 ตัวตัว))
ทดสอบกับหองสมดุทดสอบกับหองสมดุ  66  แหงแหง
ปรับปรุงดัชนีปรับปรุงดัชนี    เหลือเหลือ  2626ตัวตัว  และจัดทําแบบสอบถามและจัดทําแบบสอบถาม  
ทดสอบเครื่องมือที่ปรับปรุงทดสอบเครื่องมือที่ปรับปรุง
รรบรวมดชันีชดุสดุทายรรบรวมดชันีชดุสดุทาย  (24 (24 ตัวตัว) ) และและ  แบบสอบถามแบบสอบถาม



รูปแบบของการเทียบวัดรูปแบบของการเทียบวัด
•• การเทียบวัดขอมูลการเทียบวัดขอมูล  (data benchmarking) (data benchmarking) ใชดัชนีใชดัชนี  //  
เกณฑเปนเปาหมายเกณฑเปนเปาหมาย
•• การเทียบวัดกระบวนการการเทียบวัดกระบวนการ  (process benchmarking)(process benchmarking)  เนนเนน
ที่กระบวนการที่กระบวนการ



ตัวอยางดัชนี / เกณฑ
ทรัพยากร
คาใชจายของหองสมุด / คาใชจายของ
มหาวทิยาลัย
รายได และคาใชจายของหองสมุด
คาใชจายในการพัฒนาทรัพยากร / คาใชจาย
ของหองสมุด
จํานวนชั่วโมงที่หองสมุดใหบริการ



สิ่งอํานวยความสะดวก
จํานวนหนงัสือที่จัดซื้อ ตอ จํานวนบคุลากร
จํานวนวารสาร (ฉบบัพิมพ หรือ 
อิเล็กทรอนิกส) ตอ จํานวนบคุลากร



ประสิทธิภาพของกระบวนการ
จํานวนรายการของหนังสือทีผ่านการวเิตราะห ตอ จํานวน
บุคลากรที่ทาํหนาที่วิเคราะห
ระยะเวลาของกระบวนการจดัเตรยีมรายการตางๆ ในการยืม
ระหวางหองสมุด

การใช
การยืมในปทีผ่านมา / การจดัหาในชวง 5 ปที่ผานมา
จํานวนการยืมของผูใชกลุมการยืม
จํานวนการสอนการใชหองสมุด การสาธิต การฝกอบรม



เกณฑเกณฑ
การเขาถึงการเขาถึง ( (accessibility)accessibility)
คาใชจายคาใชจาย ( (cost)cost)
ความพึงพอใจของผูใชความพึงพอใจของผูใช ( (user satisfaction)user satisfaction)
ระยะเวลาตอบสนองระยะเวลาตอบสนอง ( (response time)response time)



การศึกษาความพงึพอใจการศึกษาความพงึพอใจ
ตั้งวัตถุประสงคตั้งวัตถุประสงค  และวางแผนโครงการและวางแผนโครงการ
ทําการวิจัยทําการวิจัย

การวิจัยเชิงสํารวจการวิจัยเชิงสํารวจ
การสมภาษณแบบเจาะลึกการสมภาษณแบบเจาะลึก
Focus groupsFocus groups



เทียบวัดเทียบวัด  และและ  ปรับปรุงการปฏิบัติงานปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ดัชนีเปรียบเทยีบดัชนีเปรียบเทยีบ

ยอดเยีย่มยอดเยีย่ม
ดึกวาสวนใหญดึกวาสวนใหญ
เหมือนกับสวนใหญเหมือนกับสวนใหญ
แยกวาสวนใหญแยกวาสวนใหญ
แยที่สดุแยที่สดุ



การเทียบวัดการเทียบวัด
วัดกระบวนการทํางานในหองสมดุวัดกระบวนการทํางานในหองสมดุ
ระบุวาตองเก็บขอมูลอะไรระบุวาตองเก็บขอมูลอะไร
วัดวาอะไรสําคญัวัดวาอะไรสําคญั  กับกับ  บรรณารักษบรรณารักษ  ผูบริหารผูบริหาร  และผูใชและผูใช



การเทียบวัดกระบวนการการเทียบวัดกระบวนการ
ระบภุาพรวมของกระบวนการระบภุาพรวมของกระบวนการ
ประเมินเกณฑที่มีประเมินเกณฑที่มี
สรางเกณฑรักษาสรางเกณฑรักษา  //  วินิจฉยัวินิจฉยั
กําหนดเกณฑเปรียบเทยีบระหวางหองสมดุกําหนดเกณฑเปรียบเทยีบระหวางหองสมดุ
เลือกเกณฑในการเก็บขอมูลเลือกเกณฑในการเก็บขอมูล



การเก็บขอมูล

• แลกเปลี่ยนขอมูลเชิงปริมาณกับคูเทียบวัด
• ระบุวาใครที่มีขอมูลยอดเยีย่ม
• สัมภาษณคูที่มีความยอดเยีย่ม
• คํานวณชองวางระหวางการปฏิบัติ
• พัฒนาแผนปฏิบัติการ



คาใชจาย
• คาใชจายในการเยีย่มชม
• คาใชจายดานเวลา
• คาใชจายในเรื่องฐานขอมูล



Benchmarking can be viewed as 
a journey of continuous 
improvement, a systematic 
search for new ideas, new 
methods, and new 
measurements aimed at 
improving the quality of the 
product, or outputs of the 
organization.



•ขอบคุณคะ


