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บทคัดยอ  

การเพิ่มประสิทธิภาพบริการยืมระหวางหองสมุดบนแพลตฟอรม WorldShare Interlibrary 

Loan ดวย SIPOC Model ไดดําเนินการทบทวนและปรบักระบวนการทํางาน (Work Process) โดยพิจารณาปญหา

และขอเสนอแนะการใหบริการจากผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ จากนั้นทบทวนกระบวนการทํางานเดิมและนํามา

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานใหม เพ่ือทําความเขาใจภาพรวมของบริการ ลดข้ันตอนการทํางานที่ซ้ําซอน/เพ่ิม

ขั้นตอนการทํางานที่สําคัญ ตลอดจนกําหนดตัวชี้วดัท่ีสําคัญเพ่ือวัดผลกระบวนการการทํางาน และใหผูปฏิบัติงานมี

ความเขาใจและปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมาย จากผลการปรับกระบวนการทํางาน สงผลใหผูใชบริการมีความพึง

พอใจโดยรวมเพิ่มสูงข้ึนถึงรอยละ 97.4 เนื่องจากระยะเวลาในการรอการไดรับเอกสารลดลง ทําใหผูใชบริการไมตอง

รอเปนระยะเวลานาน โดยมีคําชมเชยและขอเสนอแนะเชิงบวกมากขึ้น นอกจากน้ียังทําใหผูปฏิบัติงานสามารถ

ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว โดยมีการสื่อสารกับผูใชบริการในระหวางการใหบริการอยางสม่ําเสมอ ทําใหผูใชบริการ

เกิดความประทับใจ มีการบอกตอการบริการ และกลับมาใชบริการซ้ําอยางสม่ําเสมอ 

 

คําสําคัญ: SIPOC, กระบวนการทํางาน, บริการยืมระหวางหองสมุด, บริการ WorldShare Interlibrary Loan 

 

ABSTRACT  

 Optimize interlibrary loan services via WorldShare Interlibrary Loan Platform using 

the SIPOC Model, Chiang Mai University has reviewed and adapted the work process by considering 

the problems and suggestions from staff and users.  By review the original work process and 

improving the new work process to understand the overview of the service and reduce 

redundantly/add an essential workflow. Including setting important indicators to measure the work 

process and making staff understand and perform tasks according to the goals. As for the result of 

adjust work process was discovered that the overall satisfaction of the service is 97. 4 %  because 



the waiting time for receiving documents is less.  There is more positive feedback.  Besides, staff 

performed was speed up because there is communication with users during the service that 

impresses them. Users who use the service recommend it to others which creates a positive image 

for the library at Chiang Mai University. 
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บทนํา  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดใหบริการขอบทความและยืมระหวางหองสมุด

ตางประเทศ หรือ WorldShare Interlibrary Loan มาตั้งแตป พ.ศ. 2557 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึง

เอกสารฉบับเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟลใหแกผูใชบริการ ใหสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการโดยไมจํากัดเพียง

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีใหบริการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือในประเทศไทยเทานั้น แตสามารถเขาถึงทรัพยากร

สารสนเทศของหองสมุดนานาประเทศท่ัวโลก ผานแพลตฟอรม WorldCat เพื่อสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย  

แกนักศึกษา อาจารย นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งสํานักหอสมุดมีนโยบายสนับสนุนคาบรกิาร

ใหสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดโดยไมเสียคาใชจาย ในการใหบริการท่ีผานมา พบปญหาและขอเสนอแนะ

จากผูใชบริการและผูใหบริการผานชองทางตาง ๆ เชน การประเมินความพึงพอใจ การประชุมฝาย/งาน อีเมล เปน

ตน จึงมีแนวคิดในการปรับกระบวนการทํางาน (Work Process) โดยไดศึกษาเครื่องมือในการปรับกระบวนการ

ทํางานและไดเลือกใช SIPOC (S – Stakeholder/Supplier, I – Input ปจจัยนําเขา, P – Process กระบวนการ

ปฏิบัติงาน, O – Output ผลดําเนินการ, C – Customer ผูใชบริการ หรือผูใชในอนาคต) ซึ่งเปนกรอบแนวคิดท่ีใช

ในการออกแบบกระบวนการทํางานท่ีแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางปจจัยและกิจกรรมเขาดวยกัน มาปรับ

กระบวนการบริการยืมระหวางหองสมุด (WorldShare Interlibrary Loan)  

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการยืมระหวางหองสมุด บนแพลตฟอรม WorldShare 

Interlibrary Loan โดยทบทวนและปรับกระบวนการดวย SIPOC Model  

2. เพื่อลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน/เพิ่มขั้นตอนกระบวนการทํางานในการใหบริการยืม

ระหวางหองสมุดท่ีสําคัญ   

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

1. รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ 

2. ทบทวนและวิเคราะหกระบวนการทํางานเดิม เพ่ือลดข้ันตอน/เพ่ิมข้ึนตอนการทํางานที่

สําคัญ 

3. ศึกษาและทําความเขาใจแนวทาง SIPOC Model  

4. ทําความเขาใจระบบการทํางานในการใหบริการยืมระหวางหองสมุดใหครอบคลุม ตั้งแตใคร

คือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในการใหบริการ อะไรคือปจจัยนําเขา (Input) ในการใหบริการ กําหนด



กระบวนการทํางาน (Process) โดยกําหนดขั้นตอนการใหบริการ (Step) อยางครบถวน ตามที่ไดทบทวนในขอ 2 

กําหนดการดําเนินการ (Output) ที่ตองการ และกําหนดผูใชบริการที่มาใชบริการตามนโยบายของสํานักหอสมุด 

(Customer) และกําหนดตัวชี้วัดกระบวนการทํางาน (KPI) เพ่ือใหสามารถวัดผลการดําเนินงานระหวางการ

ดําเนินการ (วัดระยะเวลาการดําเนินการใหไดตามเปาหมาย) และตัวชี้วดัผลการดําเนินการหลังการดําเนินการ (วัด

ความพึงพอใจ)  

5. ใหบริการตามกระบวนการ  

 

 
 

 

ภาพที่ 1. แผนภูมิการใหบริการขอยืม (Borrower) ผาน WorldShare Interlibrary Loan  

กอนปรับกระบวนการ 



 
 

ภาพที่ 2. แผนภูมิการใหบริการขอยืม (Borrower) ผาน WorldShare Interlibrary Loan 

หลังปรับกระบวนการ 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

ผลการดําเนินการ 

1. ผลการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางาน ดวย SIPOC Model ดังแสดงในตาราง

ตอไปนี้  

 

ตารางที่ 1 ผลการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางาน ดวย SIPOC Model 
กระบวนการยืมระหวางหองสมุด 

(WorldShare Interlibrary Loan) 

ผูรับผดิชอบหลัก: ผูปฏิบัติงานสงเสริมการเรียนรู 

(นางสาวสุรินทรา หลาสกูล นางสาว อรณุศา จันทรแกว) 

ผูรับผดิชอบรวม:  

ฝายหองสมุดสาขาวิชา 3 ฝาย 

Stakeholder  

(ผูมีสวนได 

สวนเสีย)  

Input   

(ปจจัยนําเขา)  

Process (กระบวนการ)  
Output  

(ชิ้นงาน/บริการ)  

Customer   

(ผูใชบริการ)  

KPI   

(ตัวชี้วัด)  กระบวนการ  ผูรับผดิชอบ 

S1. ผูบริหาร

หองสมุด (need-

มีบริการยืม

ระหวางหองสมุด

ทั่วโลกที่สะดวก

และมีระบบ

I1 นโยบายและแนว

ปฏิบัติการใหบริการ

ยืมระหวางหองสมุด 

(WorldShare  

Inter library Loan) 

การใหยืม  

Step 1 รับคําและตรวจสอบความถูกตอง

ของคําขอใชบริการ 

(spec-รับคําขอใชบริการผานระบบ

WorldShare Interlibrary 

Loan และตรวจสอบความถูกตอง 

 

สุรินทรา,   

อรณุศา 

 

 

 

O1 ทรัพยากร

สารสนเทศ เชน 

หนังสือฉบับพิมพ 

(Print Books), บท

หรือตอนของหนังสือ 

C1 นักศึกษา  

C2 อาจารย    

C3 นักวิจัย  

C4 บุคลากร  

(Customer 1-

4), 

1.การใหยืม  

1.1 ระยะเวลาการ

ตอบรับคําขอใช

บริการ 

(ภายใน 20 นาที)



กระบวนการยืมระหวางหองสมุด 

(WorldShare Interlibrary Loan) 

ผูรับผดิชอบหลัก: ผูปฏิบัติงานสงเสริมการเรียนรู 

(นางสาวสุรินทรา หลาสกูล นางสาว อรณุศา จันทรแกว) 

ผูรับผดิชอบรวม:  

ฝายหองสมุดสาขาวิชา 3 ฝาย 

Stakeholder  

(ผูมีสวนได 

สวนเสีย)  

Input   

(ปจจัยนําเขา)  

Process (กระบวนการ)  
Output  

(ชิ้นงาน/บริการ)  

Customer   

(ผูใชบริการ)  

KPI   

(ตัวชี้วัด)  กระบวนการ  ผูรับผดิชอบ 

ใหบริการที่มี

ประสิทธิภาพ) 

S2 นักศึกษา 

S3 อาจารย 

S4 นักวิจัย 

S5 บุคลากร 

S6 สมาชิกภายใน 

(Stakeholder  

1-6,  

need-ไดรับ

ทรัพยากร

สารสนเทศอยาง

ถูกตอง ตรงกับ

ความตองการใน

เวลาที่รวดเร็ว) 

S7 ผูปฏิบัติงาน

ยืมระหวาง

หองสมุด 

(need-สามารถ

ใหบริการเอกสาร

ตามคําขอไดอยาง

ครบถวน ถูกตอง 

รวดเร็ว) 

S8 ผูปฏิบัติงาน

พัสดุ 

S9 ผูปฏิบัติงาน

การเงินและบัญช ี

(Stakeholder 7-

9, need-ไดรับ

เอกสารเพ่ือ

ดาํเนินการทาง

พัสดุและการเงิน

ครบถวน) 

S10 เครือขาย

หองสมุด

โลก (Online 

Computer 

Library Center-

OCLC) 

(need-ใหบริการ

ระหวางหองสมุด

ตามนโยบาย/

แนวปฏิบัติของ

หองสมุด) 

(spec-นโยบายและ

แนวปฏิบัติในการ

ใหบริการมีความ

ชัดเจน) 

I2 คูมือการ

ปฏิบัติงานการยืม

ระหวาง

หองสมุด (Manual/ 

Guideline) 

(spec-คูมือเปนลาย

ลักษณ อักษร เปน

ปจจุบันและสามารถ

ปฏิบัติตามได) 

I3 ขอตกลงรวมกับ

พันธมิตรในการใช

ทรัพยากรสารสนเทศ

รวมกัน 

(spec-มีขอตกลง

รวมกับคูความรวมมือ

ในการใชทรัพยากร

สารสนเทศรวมกัน

เปนลายลักษณอักษร 

สามารถปฏิบัติตาม

ได) 

I4 ผูปฏิบัติงานบริการ

ยืมระหวางหองสมุด 

(spec-ผูปฏิบัติงานมี

ความรู และ

สมรรถนะตรงกับ

หนาที่ที่รับผิดชอบ

และมีจิตบริการ) 

I5 แบบฟอรมคําขอ

ใชบริการ 

(spec-แบบฟอรมคํา

ขอใชบริการ มีขอมูล

ครบถวน

ประกอบดวย ขอมูล

บรรณานุกรม ขอมูล

ผูขอใชบริการ และ

ชองทางติดตอ) 

I1 ฐานขอมูล

บรรณานุกรมของ

หองสมุด 

ความครบถวนของคําขอใชบริการ 

เชน หองสมุดผูขอรับบริการ ขอมูล

บรรณานุกรม วิธีการสงเอกสาร 

และคาบริการ) (ใชระยะเวลา 3-

5 นาที)  

Step 2 ตรวจสอบเงื่อนไขการใหบริการ

ตามประเภทหองสมุด

พันธมิตร (spec-ตรวจสอบ

เงื่อนไข/รูปแบบ/อัตราคาบริการ

ใหยืมระหวางหองสมุดที่เปน

เงื่อนไข ณ ปจจุบัน) (ใช

ระยะเวลา 5 นาที)  

Step 3 สืบคนขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศกับฐานขอมูลใน

หองสมุด (spec-สืบคนเอกสาร

ภายในหองสมุดจาก CMUL OPAC 

/ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มี

ใหบริการโดยสืบคนขอมูลที่ตรงกับ

ความตองการของผูใชบริการ) (ใช

ระยะเวลา 5-10 นาที)  

Step 4 ตอบรับคําขอใชบริการ  

(spec-ตอบรับคําขอผาน

ระบบ WorldShare Interlibrary 

Loan) (ใชระยะเวลา 2 นาที)  

Step 5 จัดเตรียมเอกสารเพ่ือสงให

หองสมุดพันธมิตร (spec-เตรียม

เอกสารเพ่ือสงมอบ โดย  

กรณีสงตัวเลม – ใหทําการยืมหนังสือใน

ระบบหองสมุดอัตโนมัติตาม

ระยะเวลาที่กําหนด  

กรณีสงแบบอิเล็กทรอนิกส – จัดเตรียม

ไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกส) (ใช

ระยะเวลา 3-10 นาที)  

Step 6 แจงคาบริการ  

(spec-แจงคาใชจายตามนโยบายการ

ใหบริการ) (ใชระยะเวลา 2 นาที)  

Step 7 สงมอบทรัพยากรสารสนเทศ  

(spec-สงมอบทรัพยากรสารสนเทศตาม

คําขอภายในระยะเวลาและ

ชองทางตามที่กําหนด (ไปรษณีย/

อีเมล) (ใชระยะเวลา 3 นาที)   

Step 8 บันทึกสถิติการใหบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chapters), บทความ

วารสารArticles)  

(spec-ทรัพยากร

สารสนเทศที่

ผูใชบริการไดรับมี

ความถูกตอง ตรงตาม

คําขอใชบริการ)  

 

need- มี

ชองทางการ

รับคํารองขอที่

งาย สะดวก

และรวดเร็ว 

ทําใหไดมาซึ่ง

เอกสารถูกตอง 

ครบถวน ตรง

กับความ

ตองการ และ

ทันเวลาในการ

ใช    

C5 ผูปฏิบัติ 

งานมีความรู

และทักษะใน

การสืบคน

ทรัพยากร

สารสนเทศ

และใหบริการ

ยืมระหวาง

หองสมุดดวย

จิตบริการ  

(Service 

Mind)) 

 

หลังจากไดรับคํา

ขอ)   

1.2 ระยะเวลาสง

มอบเอกสาร 

(ภายใน 1 วันทําการ

หลังจากตอบรับคํา

ขอ)   

2. การขอยืม  

2.1 ระยะเวลาการ

ตอบรับคําขอ  

(ภายใน 5 นาทีหลัง

ตรวจสอบคําขอ)  

2.2 กรณมีีเอกสาร

ใหบริการใน

ฐานขอมูลของ

สํานักหอสมุด จัดสง

ทาง article 

exchange ภายใน 5 

นาท ี

2.3 กรณไีมมีเอกสาร

ในฐานขอมูลของ

สํานักหอสมุดจะ

ดาํเนินการสงตอคํา

ขอไปยังหองสมุด

เครือขายที่มีเอกสาร

ภายใน 5 นาที

หลังจากไดรับคําขอ   

2.4 ระยะเวลาในการ

ตดิตามเอกสารจาก

หองสมุดเครือขาย

และแจงผูใช (ทุก 3 

วันทํา

การ) 2.5 ระยะเวลา

การจัดสงเอกสารแก

ผูใชบริการ หลังจาก

ไดรับเอกสารจาก

หองสมุดเครือขาย  

(ภายใน 24 ชั่วโมง)  

  

3.รอยละความพึง

พอใจของ

ผูใชบริการ (รอยละ 

93)  

  



กระบวนการยืมระหวางหองสมุด 

(WorldShare Interlibrary Loan) 

ผูรับผดิชอบหลัก: ผูปฏิบัติงานสงเสริมการเรียนรู 

(นางสาวสุรินทรา หลาสกูล นางสาว อรณุศา จันทรแกว) 

ผูรับผดิชอบรวม:  

ฝายหองสมุดสาขาวิชา 3 ฝาย 

Stakeholder  

(ผูมีสวนได 

สวนเสีย)  

Input   

(ปจจัยนําเขา)  

Process (กระบวนการ)  
Output  

(ชิ้นงาน/บริการ)  

Customer   

(ผูใชบริการ)  

KPI   

(ตัวชี้วัด)  กระบวนการ  ผูรับผดิชอบ 

I2 ฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส เชน 

ฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส,  

World Cat, 

OpenAccess เปน

ตน 

(Input 1-2, spec- มี

ขอมูลที่ถูกตองและ

เปนปจจุบัน)  

I3 มีระบบการบันทึก

สถิติการใหบริการ

อยางเปนระบบ 

(spec-มีระบบการ

บันทึกสถิตกิาร

ใหบริการอยางเปน

ระบบและสามารถ

เรียกดูไดตลอดเวลา) 

(spec-บันทึกสถิติการใหบริการลงใน

แบบฟอรมที่เตรียมไวอยาง

ละเอียด) (ใชระยะเวลา 5 นาที)  

Step 9 รอรับใบ Invoice จากบริษัท

ตวัแทน OCLC เพ่ือดําเนินการ

ชําระคาบริการ  

(spec-รอรับใบ Invoice จากบริษัท

ตวัแทน OCLC รวบรวมและ

ตรวจสอบความถูกตองกอน

ดาํเนินการชําระคาบริการ(ใช

ระยะเวลา 30 วัน)  

การขอยืม 

Step 1 รับคําขอใชบริการและตรวจสอบ

คําขอใชบริการ  

(spec-รับคําขอใชบริการผาน

ระบบ WorldShare Interlibrary 

Loan หรืออีเมล และตรวจสอบ

รายละเอียดคําขอใชบริการ เชน 

ขอมูลบรรณานุกรม ขอมูลผูขอใช

บริการ วิธีการขอใชบริการ) (ใช

ระยะเวลา 3-5 นาที)   

Step 2 ดําเนินการตอบกลับเมื่อไดรับคํา

ขอใชบริการ  

(spec-ตอบกลับผูใชทางอีเมล) (ใช

ระยะเวลา 3-5 นาที)  

Step 3 สืบคนขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศกับฐานขอมูลใน

หองสมุดและฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสตางๆ  

(spec-สืบคนจากฐานขอมูลหองสมุด 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มี

ใหบริการ และแหลงขอมูลอ่ืนๆที่

เกี่ยวของโดยสืบคนขอมูลที่ถูกตอง 

ตรงกับความตองการของ

ผูใชบริการ) (ใชระยะเวลา 10-

20 นาที)  

กรณีที่ 1 มีใหบริการในฐานขอมูล  

Step 4 จัดเตรียมเอกสารเพ่ือสงให

ผูใชบริการ  

(spec-สงมอบทรัพยากรสารสนเทศตาม

คําขอภายในระยะเวลาและ

ชองทางตามที่กําหนด (รับตัวเลมที่

หองสมุด/หรือรับไฟลเอกสารทาง

อีเมล) (ใชระยะเวลา 3 นาที)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการยืมระหวางหองสมุด 

(WorldShare Interlibrary Loan) 

ผูรับผดิชอบหลัก: ผูปฏิบัติงานสงเสริมการเรียนรู 

(นางสาวสุรินทรา หลาสกูล นางสาว อรณุศา จันทรแกว) 

ผูรับผดิชอบรวม:  

ฝายหองสมุดสาขาวิชา 3 ฝาย 

Stakeholder  

(ผูมีสวนได 

สวนเสีย)  

Input   

(ปจจัยนําเขา)  

Process (กระบวนการ)  
Output  

(ชิ้นงาน/บริการ)  

Customer   

(ผูใชบริการ)  

KPI   

(ตัวชี้วัด)  กระบวนการ  ผูรับผดิชอบ 

Step 5 ประเมินผลการใหบริการ  

(spec-จัดสงแบบประเมินออนไลนใหผูใช

ทางอีเมลโดยแบบประเมินกําหนด

ขอคําถามในดานที่เก่ียวของกับการ

บริการ เชน รูปแบบการใหบริการ 

ระยะเวลาการใหบริการ เนื้อหา

ของทรัพยากร เปนตน) (ใช

ระยะเวลา 1 นาที)  

Step 6 บันทึกสถิติการใหบริการ  

(spec-บันทึกสถิติการใหบริการลงใน

แบบฟอรมที่เตรียมไวอยาง

ละเอียด) (ใชระยะเวลา 5 นาที)  

Step 7 ปรับปรุง/พัฒนาการใหบริการ  

(spec-รวบรวมขอเสนอแนะจากแบบ

ประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา/

สงเสริมการใชบริการโดยพิจารณา

เรียงลําดับขอเสนอแนะที่สามารถ

นํามาปรับการใหบริการไดทันทีมา

ดาํเนินการกอน) (ใชระยะเวลา 10 

นาที)  

กรณีที่ 2 ไมมีในฐานขอมูลของ

สํานักหอสมุด  

Step 4 ตรวจสอบหองสมุดที่มีทรัพยากร

สารสนเทศ/เอกสารใหบริการ   

(spec-ตรวจสอบจากหองสมุดพันธมิตร

แตละแหงวามีหองสมุดใดมี

ทรัพยากรสารสนเทศ/เอกสารที่

ตองการ ตรวจสอบ อัตราคาบริการ 

และจํานวนวันที่จะไดรับการตอบ

รับ) (ใชระยะเวลา 5-10 นาที)  

Step 5 สงคําขอไปยังหองสมุดพันธมิตร  

(spec-ดําเนินการสงคําขอไปยังหองสมุด

พันธมิตร พรอมระบุคาบริการใน

การขอทรัพยากรสารสนเทศ/

เอกสารครั้งนี้ในระบบ) (ใช

ระยะเวลา 10 นาที)  

Step 6 ติดตามการใหบริการของ

หองสมุดพันธมิตร  

(spec-เขาระบบเพื่อติดตามสถานะคําขอ) 

(ใชระยะเวลา 3 นาที)  

Step 7 แจงความคืบหนาแกผูใชบริการ  

(spec-แจงความคืบหนาของทรัพยากร

สารสนเทศ/เอกสารใหผูใชทราบ

ทางอีเมลทุก 3 วัน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการยืมระหวางหองสมุด 

(WorldShare Interlibrary Loan) 

ผูรับผดิชอบหลัก: ผูปฏิบัติงานสงเสริมการเรียนรู 

(นางสาวสุรินทรา หลาสกูล นางสาว อรณุศา จันทรแกว) 

ผูรับผดิชอบรวม:  

ฝายหองสมุดสาขาวิชา 3 ฝาย 

Stakeholder  

(ผูมีสวนได 

สวนเสีย)  

Input   

(ปจจัยนําเขา)  

Process (กระบวนการ)  
Output  

(ชิ้นงาน/บริการ)  

Customer   

(ผูใชบริการ)  

KPI   

(ตัวชี้วัด)  กระบวนการ  ผูรับผดิชอบ 

Step 8 รับทรัพยากรสารสนเทศ/เอกสาร

จากหองสมุดพันธมิตร   

(spec-ตรวจสอบคุณภาพและความ

ถูกตองของทรัพยากรสารสนเทศ/

เอกสารที่ไดรับจากหองสมุด

เจาของเอกสารกอนสงมอบให

ผูใชบริการ) (ใชระยะเวลา 1 นาที)  

Step 9 แจง/สงทรัพยากรสารสนเทศ/

เอกสาร ใหผูใชบริการ  

(spec-สงมอบทรัพยากรสารสนเทศ/

เอกสารตามคําขอผานชองทาง

ตามที่กําหนด (รับที่หองสมุด/

อีเมล) (ใชระยะเวลา 3 นาที)  

Step 10 ประเมินผลการใหบริการ  

(spec-จัดสงแบบประเมินออนไลนใหผูใช

ทางอีเมล) (ใชระยะเวลา 1 นาที)  

Step 11 บันทึกสถิติการใหบริการ  

(spec-บันทึกสถิติการใหบริการลงใน

แบบฟอรมที่เตรียมไวอยาง

ละเอียด) (ใชระยะเวลา 5 นาที)  

Step 12 ปรับปรุง/พัฒนาการ

ใหบริการ      

(spec-นําขอเสนอแนะจากแบบประเมิน

มาปรับปรุง/พัฒนา/สงเสริมการใช

บริการ) (ใชระยะเวลา 10 นาที)  

Step 13 รอรับใบ Invoice จากบริษัท

ตวัแทน OCLC เพ่ือดําเนินการ

ชําระคาบริการ  

(spec-รอรับ Invoice จาก OCLC  

รวบรวมและตรวจสอบความ

ถูกตองกอนสงใหงานการเงนิเพ่ือ

ชําระคาบริการผานดราฟต

ตางประเทศ) (ใชระยะเวลา 30 

วัน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการเงิน 

งานพัสด ุ  

 

 

  



ตารางที่ 2  ผลการทบทวนกระบวนการยืมระหวางหองสมดุ (WorldShare Interlibrary Loan) 
จุดแขง็ โอกาสในการพัฒนา  ความเสี่ยง การพัฒนากระบวนการทํางาน 

1. การบอกรับ WorldCat ทําใหหองสมุดเปน

สมาชิกในเครือขาย OCLC ซึ่งมีความรวมมือ

กับหองสมุดหลายแหงทั้งในประเทศและ

ตางประเทศในการแบงปนทรัพยากร

สารสนเทศเพ่ือใชประโยชนรวมกัน 

2. มี Platform ที่เปนมาตรฐานสากลรองรับ

การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและใหบริการ

ยืมระหวางหองสมุด  

3. บุคลากรผูใหบริการมีความรู/ทักษะและ

ความเชี่ยวชาญในการใหบริการ 

1. ทรัพยากร

สารสนเทศของ

หองสมุดคณะไมรวมอยู

ในเง่ือนไขการใหบริการ

ยืมระหวางหองสมุด 

1. มีขอจํากัดดานบริการทํา

ใหไมสามารถใหบริการได

ครอบคลุมทุกเงื่อนไข 

2. หองสมุดพันธมิตรใช

ระยะเวลานานในการตอบ

รับ ทําใหไดเอกสารลาชา 

3. คาบริการมีแนวโนม

สูงขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยน

ไมคงที่ 

1. ทบทวนและพัฒนากระบวนการใหบริการ 

WorldShare Interlibrary Loan สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

2. ใชเสียงของลูกคาผูใชบริการ WorldShare 

Interlibrary Loan มาพัฒนา/ปรับปรุงการ

ใหบริการใหดียิ่งข้ึน 

3. กําหนดกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ

ทํางาน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตาม

ขอกําหนดของการใหบริการและระยะเวลาที่

กําหนดเพ่ือสรางคุณภาพการบริการและความ

พึงพอใจแกผูใชบริการ 

 

2. ผลการติดตามการทํางานตามกระบวนการ 

เมื่อปรับกระบวนการทํางานและใหบริการตามกระบวนการใหมท่ีไดปรับปรุงแลวนั้น จากการ

ติดตามผลจากการประเมินความพึงพอใจตั้งแตเริ่มใหบริการเปนตนมา พบวา 

2.1 ผลจากการใหบริการ  

2.1.1 จํานวนคําขอใชบริการเพ่ิมข้ึน  

 

 
 

ภาพที่ 3. กราฟแสดงจํานวนคําขอ 5 ปยอนหลัง 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2 สามารถใหบริการไดรวดเร็วขึ้น ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอเอกสารลดนอยลง 

 

 
 

ภาพที่ 4.  กราฟแสดงจํานวนระยะเวลาในการรอรับเอกสาร 5 ปยอนหลัง 

 

2.1.3 มีการติดตามคําขอ และสื่อสารกับผูใชบริการ ผานชองทางออนไลน ไดแก e-Mail 

เพ่ือใหผูใชบริการใหไดรับทราบความคืบหนาของข้ันตอนการใหบริการเอกสารวาอยูในขั้นตอนใด เชน อยูระหวางรอ

รับเอกสารจากหองสมุดในตางประเทศ เปนตน  

 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

2.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการสูงข้ึน โดยรอยละความพึงพอใจ อยูในระดับ 

มาก - มากที่สุด ตอเน่ืองทุกป 

 

 
 

ภาพที่ 5. กราฟแสดงความพึงพอใจโดยรวม 5 ปยอนหลัง 



2.2.2 ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะมจีํานวนลดลง  

2.2.3 ไดรับคําชมเชยจากผูใชบริการจํานวนมาก เชน บริการรวดเร็ว ประทับใจ เปนบริการ

ที่มีประโยชน ชวยสนับสนุนการทําวิจัย รวมถึงบรรณารักษและเจาหนาที่ใหขอมูลบริการดีและเต็มใจใหบริการ ฯลฯ 

2.2.4 ผูใชมีความประทับใจในการใหบริการ กลับมาใชบริการซ้าํ และบอกตอเพ่ือขยายการ

รับรูการบริการ WorldShare Interlibrary Loan ของสํานักหอสมุดใหเพ่ิมมากขึ้น  

          

อภิปรายผล 

 เมื่อนํา SIPOC Model มาประยุกตใชกับกระบวนการทํางาน ทําใหเขาใจภาพรวมของการ

ทํางาน จึงคนพบขั้นตอนที่ควรลด/เพิ่ม เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลจากการ

ทบทวนกระบวนการทํางาน ทําใหทราบจุดแข็ง (Strength) และโอกาสในการพัฒนา (Opportunity for 

Improvement: OFI) จึงสามารถกําหนดแผนเพื่อหาทางพัฒนากระบวนการทํางานใหดีขึ้น เชน  กําหนด

ผูรับผิดชอบแตละกระบวนการ กําหนดเปาหมาย การตั้งเปา KPI และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ  

 ทั้งน้ีเมื่อใหบริการตามกระบวนการท่ีปรับปรุงใหม พบวาผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดเปนอยาง

ดี ทําใหสามารถสรางความพึงพอใจในการใหบริการไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากเพ่ิมขั้นตอนในการสื่อสารและติดตาม

กับผูใชบริการเปนระยะ ๆ กอใหเกิดความประทับใจและความผูกพันของผูใชบริการ และสงผลใหผูใชบริการเกิด

ความพึงพอใจตอบริการยืมระหวางหองสมุดสูงข้ึน ทําใหกลับมาใชบริการซ้ําอยางตอเนื่อง มีสถิติการใชบริการ

เพ่ิมขึ้น และระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอเอกสารลดนอยลงทันตอความตองการของผูใชบริการ เพราะมีการกําหนด

ตัวชี้วัดระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน นอกจากนี้จากการสํารวจและรวบรวมขอเสนอแนะผานแบบประเมิน 

พบคําชมเชยจากผูใชบริการจํานวนมาก เชน บริการรวดเร็ว มีประโยชน ขอบคุณที่มีบริการนี้ เปนบริการที่สนับสนนุ

การวิจัยที่ดีมาก และประทับใจผูใหบริการ เนื่องจากใหบริการดี เต็มใจใหบริการ เปนมืออาชีพ เวลามีปญหาสามารถ

ชวยไดทันที จึงรูสึกพอใจมาก โดยมีผูใชบริการบางสวนกลับมาแจงผลจากการไดรับบริการมสีวนชวยในการทําวิจัย

เปนอยางมาก ทําใหเขาถึงขอมูลและเอกสารท่ีตองการ จึงประสบความสําเร็จในการสงตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติหลายฉบับ  

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

สรุปผล 

จากการปรับกระบวนการทํางานสามารถวิเคราะหผลสําเร็จไดจากแบบประเมินความพึงพอใจ

การใชบริการ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาบริการใหดียิ่งข้ึน โดยประเมินความพึงพอใจในประเด็น

ตาง ๆ ไดแก ชองทางการรับรูบริการ ความพึงพอใจตอระบบการสืบคน การเขาถึงเอกสาร การไดรับเอกสาร  

การติดตามประสานงาน คูมือการใชบริการ ตลอดจนการแนะนําบริการใหผูอื่นทราบ และการกลับมาใชบริการอีก 

พบวาหลังจากปรับปรุงกระบวนการทํางานแลว รอยละความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชบริการที่มีตอบริการ คือ 

รอยละ 97.4 ซึ่งสูงกวาในปท่ีผานมา และมีรอยละของผูท่ีตอบแบบประเมินที่มีความตองการที่จะกลับมาใชบริการ

อีก อยูท่ี รอยละ 100 พรอมทั้งไดแนะนําบริการใหกับผูอื่นไดรูจักบริการนี้ และในมิติของการประเมินความพึงพอใจ

ในการติดตอประสานงานการบริการนั้น มีรอยละความพึงพอใจอยูท่ีรอยละ 99 นอกจากนี้ยังไดรับคําชมเชยในเรื่อง

การใหบริการที่สะดวก รวดเร็วและเปนประโยชนในการวจิัยเพ่ิมมากขึ้น 



ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับความตองการ/พฤติกรรม

ของผูใชบริการ และสถานการณอยางตอเนื่อง 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหองสมุดที่ใหบริการ WorldShare Interlibrary 

Loan /ตัวแทนจําหนาย เพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นปญหา หรือหาแนวทางพัฒนาบริการใหดียิ่งข้ึน 

3. ควรใหผูที่เก่ียวของมีสวนรวมในการประเมินผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของกระบวนการท่ี

ไดรับการปรับปรุง  

 

การนําไปใชประโยชน 

1. สามารถนํา SIPOC Model มาประยุกตใช เ พ่ือทําความเขาใจภาพรวมและทบทวน

กระบวนการทํางาน  

2. สามารถนําแนวทางการปรับกระบวนการทํางานนี้ไปใชกับกระบวนการอ่ืนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน เชน ลดข้ันตอนการทํางานที่ซ้ําซอน การเพ่ิมข้ันตอนการทํางานที่สําคัญ หรือการกําหนด

ตัวช้ีวัดที่สําคัญเพื่อวัดผลกระบวนการการทํางาน 

3. สามารถนําขอมูลบทความ/วารสารที่มีผูใชบริการสงคําขอใชบริการจํานวนมาก มาวิเคราะห

เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาบอกรับวารสารชื่อนั้น ๆ สําหรับใหบริการไดรวดเร็วยิ่งข้ึน  
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