
กลยุทธการบริหารงานหองสมุดแนวใหมกลยุทธการบริหารงานหองสมุดแนวใหม

พิมพรําไพพิมพรําไพ  เปรมสมิทธเปรมสมิทธ

ผูอํานวยการสถาบันผูอํานวยการสถาบันวิทยวิทยบริการบริการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



ความเปลี่ยนแปลงในหองสมุดความเปลี่ยนแปลงในหองสมุด

ปจจัยปจจัย

เทคโนโลยีสมัยใหมเทคโนโลยีสมัยใหม

เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจฐานความรูเศรษฐกิจฐานความรู

ความเปลี่ยนแปลงทางการความเปลี่ยนแปลงทางการมืองมือง  และสังคมและสังคม



การเปลี่ยนกระบวนทัศนในหองสมุดการเปลี่ยนกระบวนทัศนในหองสมุด//ศูนยสารนิเทศศูนยสารนิเทศ

ทรัพยากรสารนิเทศของตนทรัพยากรสารนิเทศของตน// ทรัพยากรทรัพยากร หองสมุดเสมือนหองสมุดเสมือน  //หลายสื่อหลายสื่อ

สื่อเดี่ยวสื่อเดี่ยว

คลังเก็บคลังเก็บ บริการบริการ ซูเปอรมารเก็ตซูเปอรมารเก็ต

รอใหผูใชมาใชรอใหผูใชมาใช  // ผูใชผูใช                สงเสริมการใชสงเสริมการใช  //ใหอํานาจผูใชใหอํานาจผูใช

บุคลากรมีอํานาจบุคลากรมีอํานาจ



ReReexaminationexamination
ReReordering prioritiesordering priorities
ReRetraining stafftraining staff
ReReorganizing spaceorganizing space
ReRenewing equipmentnewing equipment
ReRestructuring the hierarchy and structuring the hierarchy and 
ReRedirecting financial resourcesdirecting financial resources



การตอตานความเปลี่ยนแปลงการตอตานความเปลี่ยนแปลง

ไมเขาใจไมเขาใจ

ไมไดรับทราบไมไดรับทราบ

รูสึกวาถูกคุกคามรูสึกวาถูกคุกคาม

รูสึกปลอดภยักับสภาพที่เปนอยูรูสึกปลอดภยักับสภาพที่เปนอยู

องคการอาจไมพรอมองคการอาจไมพรอม

อาจทําใหอาจทําให  ““ตกยคุตกยคุ””



ปจจัยความสําเร็จปจจัยความสําเร็จ

ควรมีการกําหนดวิสัยทัศนขององคการควรมีการกําหนดวิสัยทัศนขององคการ

Vision plays a key role in producing useful change by Vision plays a key role in producing useful change by 
helping to direct, align, and inspire actions on the part helping to direct, align, and inspire actions on the part 
of large numbers of people.  Without an appropriate of large numbers of people.  Without an appropriate 
vision, a transformation effort can easily dissolve into vision, a transformation effort can easily dissolve into 
a list confusing, incompatible, and timea list confusing, incompatible, and time--consuming consuming 
projects that go in the wrong direction or nowhere at projects that go in the wrong direction or nowhere at 
all. all. 

John P. John P. KotterKotter, Leading Change, Leading Change



มีแผนในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติมีแผนในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ

มีการปรับปรุงโครงสรางองคการมีการปรับปรุงโครงสรางองคการ

เนนการพัฒนาระบบงานเนนการพัฒนาระบบงาน

กําหนดคานิยมกําหนดคานิยม  //  มีวัฒนธรรมองคการที่ชัดเจนมีวัฒนธรรมองคการที่ชัดเจน

พัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากร

บทบาทของผูบริหารในการประสานการดําเนินงานบทบาทของผูบริหารในการประสานการดําเนินงาน



ขั้นตอนในการนําความเปลี่ยนแปลงมาใชในองคกรขั้นตอนในการนําความเปลี่ยนแปลงมาใชในองคกร

การสรางความจําเปนเรงดวนที่จะตองเปลี่ยนแปลงการสรางความจําเปนเรงดวนที่จะตองเปลี่ยนแปลง

การสรางทีมงานที่ดีการสรางทีมงานที่ดี

การสรางวิสัยทัศนที่ชัดเจนสําหรับการเปลี่ยนแปลงการสรางวิสัยทัศนที่ชัดเจนสําหรับการเปลี่ยนแปลง

การสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศน

การกําจัดอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงการกําจัดอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง

การวางแผนใหเกิดความสําเร็จในระยะสั้นการวางแผนใหเกิดความสําเร็จในระยะสั้น

การระวังที่จะไมยินดีกับความสําเร็จการระวังที่จะไมยินดีกับความสําเร็จ

การทําใหผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคงอยูในองคกรการทําใหผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคงอยูในองคกร



ภาวะผูนาํภาวะผูนาํ

ManagersManagers
Do things rightDo things right
AdministerAdminister
Rely on controlRely on control
Accept the status quoAccept the status quo
Focus on presentFocus on present
Avoid risksAvoid risks
Have their eyes on Have their eyes on 
bottom linebottom line
Organize and staffOrganize and staff
Are given positionAre given position

LeadersLeaders
Do the right thingsDo the right things
InnovateInnovate
Rely on trustRely on trust
Challenge the status quoChallenge the status quo
Focus on the futureFocus on the future
Take risksTake risks
Have their eyes on Have their eyes on thth
horizonhorizon
Align people with directionAlign people with direction
Take initiative to leadTake initiative to lead



เครื่องมือการจัดการเครื่องมือการจัดการ

Balanced ScorecardBalanced Scorecard
มุมมองมุมมอง  //  มิติมิติ

ดานการเงินดานการเงิน

ดานลูกคาดานลูกคา

ดานกระบวนการภายในดานกระบวนการภายใน

ดานการเรียนรูดานการเรียนรู  และพัฒนาและพัฒนา



ความสมดุลความสมดุล

ความสมดุลดานการเงินความสมดุลดานการเงิน  และดานอื่นและดานอื่น

ความสมดุลระหวางมุมมองระยะสั้นและระยะยาวความสมดุลระหวางมุมมองระยะสั้นและระยะยาว

ความสมดุลระหวางมุมมองภายในและภายนอกองคการความสมดุลระหวางมุมมองภายในและภายนอกองคการ

ความสมดุลระหวางตัววัดที่เปนผลกับตัววัดที่เปนเหตุความสมดุลระหวางตัววัดที่เปนผลกับตัววัดที่เปนเหตุ





BenchmarkingBenchmarking
A systematic approach for sharing A systematic approach for sharing 
information between two or more information between two or more 
organizations in order to improve the organizations in order to improve the 
quality and performance of a selected quality and performance of a selected 
processprocess
A method of comparing and measuring A method of comparing and measuring 
processes and outcomes with those of processes and outcomes with those of 
recognized leaders, with the intent of recognized leaders, with the intent of 
improving performanceimproving performance



การจัดการความรูกับองคกรการจัดการความรูกับองคกร

การตรวจสอบความรูในองคกรการตรวจสอบความรูในองคกร

การหาความตองการเรื่องความรูการหาความตองการเรื่องความรู

การจัดทําคลังความรูการจัดทําคลังความรู

การจัดทําการจัดทํา  Knowledge map / Yellow Knowledge map / Yellow 
pagespages



หองสมุดมหาวิทยาลัยหองสมุดมหาวิทยาลัย

บทบาทในสังคมความรูบทบาทในสังคมความรู

การคนควาหาความรูการคนควาหาความรู

การวิจัยการวิจัย

การสื่อสารทางวิชาการการสื่อสารทางวิชาการ

การเรียนการสอนการเรียนการสอน

การแบงปนความรูการแบงปนความรู



กลยุทธการแบงปนความรูกลยทุธการแบงปนความรู

หลักการหลักการ

ทําไมจึงแบงปนทําไมจึงแบงปน  และจะไดประโยชนอะไรและจะไดประโยชนอะไร

ความรูอะไรที่จะแบงปนความรูอะไรที่จะแบงปน

จะแบงปนอยางไรจะแบงปนอยางไร

จะจะบูรณาบูรณาการการแบงปนความรูการการแบงปนความรู  กับกับ  การเรียนรูไดอยางไรการเรียนรูไดอยางไร

จะอํานวยความสะดวกเรื่องการเรียนรูอยางไรจะอํานวยความสะดวกเรื่องการเรียนรูอยางไร



Learning Organization Learning Organization 
องคการแหงการเรียนรูองคการแหงการเรียนรู

An organization skilled at An organization skilled at 
creating, acquiring, and creating, acquiring, and 
transferring knowledge and transferring knowledge and 
modify its behavior to reflect modify its behavior to reflect 
new knowledge and insightsnew knowledge and insights



กลยุทธในการเปนองคการแหงการเรียนรูกลยุทธในการเปนองคการแหงการเรียนรู

การสรางภาระผูกพันกับความเปลี่ยนแปลงการสรางภาระผูกพันกับความเปลี่ยนแปลง

เชื่อมตอระหวางการเรียนรูกับการดําเนินงานขององคกรเชื่อมตอระหวางการเรียนรูกับการดําเนินงานขององคกร

ประเมินศกัยภาพขององคกรประเมินศกัยภาพขององคกร

สื่อสารวิสยัทัศนขององคการแหงการเรียนรูสื่อสารวิสยัทัศนขององคการแหงการเรียนรู

ลดขั้นตอนลดขั้นตอน  //  จัดโครงสรางองคการจัดโครงสรางองคการ

แบงปนความรูแบงปนความรู

ใหรางวัลใหรางวัล

หาความรูเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูหาความรูเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู



ขอบคุณคะขอบคุณคะ
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