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บทคัดย่อ  

 การสร้างคุณค่าให้แก่การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย SIPOC Model ของห้องสมุด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด ให้ส่งผลต่อการเพ่ิมสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และการใช้บริการของห้องสมุด และเพ่ือสร้าง
ความผูกพันและส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีกับผู้ใช้บริการ โดยนํา SIPOC Model (S – Supplier/Stakeholder,              
I – Input, P – Process, O – Output และ C – Customer) เป็นแนวทางการดําเนินงาน และใช้วงจรบริหาร
คุณภาพ PDCA เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - ปัจจุบัน จากการวางแผนและออกแบบกระบวนการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย SIPOC Model และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน ผลของการนํา SIPOC 
Model มาใช้ คือ ห้องสมุดได้พัฒนากระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีส่งผลต่อสถิติการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการใช้บริการจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการเข้าใช้
บริการท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกปี รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี      
จากการท่ีได้ทบทวนกระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ทําให้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงห้องสมุดได้นํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการดําเนินงานด้าน
การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในปีต่อไป  
 
คําสําคัญ: การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ, ทรัพยากรสารสนเทศ, SIPOC Model,  

   ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    

 
ABSTRACT  
 The Library, Faculty of Associated Medical Technology, Chiang Mai University 
developed the value recognition to information resources use encouragement by the SIPOC Model. 
It aims to promote the use of information resources of the library to increase the statistical use of 
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information resources and the use of library services and to create the relationships and good 
image with users. The library began the process of promoting the use of information resources by 
adopted the SIPOC Model (S – Supplier/Stakeholder, I – Input, P – Process, O – Output and                
C – Customer) as a guideline for operations based on the PDCA cycle. Since January 2017, the 
project to promote information resources use has been planned and designed based on the SIPOC 
Model. It has also been monitored and evaluated the operational results. As a result of SIPOC 
model implementation, the library has developed a process of information resources use a 
promotion that increases continuously information resource usage statistics, service usage statistics 
from activities and service statistics every year. It also leads to higher user satisfaction assessments. 
In addition, from reviewing the process. The library has known the strengths and opportunities for 
process development that will be used for formulating the plan for information resources use 
promotion in the next year.  
 
Keyword: Information resources use promotion, Information resources, SIPOC Model,  
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บทนํา  
 จากความก้าวหน้าท่ีรวดเร็วและต่อเน่ืองของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทําให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ห้องสมุดซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศสาธารณะท่ีน่าเช่ือถือยิ่ง ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รวมถึงทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีอยู่หลากหลายบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ Open access publication ซ่ึงล้วนมีคุณค่าต่อการศึกษา 
การเรียนรู้ และการวิจัย เป็นหน้าท่ีของห้องสมุดท่ีจะต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
เหล่าน้ันให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ด้วยการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้และการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน จากเหตุผลข้างต้น ทําให้การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมีความจําเป็นและมีบทบาทสําคัญยิ่งท่ีจะ
ช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงและเกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้กําหนดกลยุทธ์ใน
ด้านการยกระดับการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ โดยกําหนดแผนงานสําคัญรองรับกลยุทธ์ คือ พัฒนา  
การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2560-2564) ในยุทธศาสตร์
ท่ี 2 การให้บริการท่ีเป็นเลิศ   

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด จึงดําเนินการด้านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงใน
การดําเนินการน้ันนอกจากห้องสมุดจะนําแนวคิดวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้เป็นแนวทาง            
การดําเนินงานแล้ว ยังได้นําแนวคิด SIPOC Model เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน (Work Process) ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจภาพรวมของกระบวนการ เข้าใจผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือสิ่งท่ีเก่ียวข้อง 
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สามารถปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การดําเนินงานท่ีผู้ใช้บริการต้องการ นอกจากน้ัน SIPOC 
Model ทําให้การดําเนินการด้านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสามารถดําเนินการได้ครบทุกมุมมองตาม
ปัจจัยสํา คัญท่ีเ ช่ือมโยงกัน คือ S – Supplier/Stakeholder,  I – Input, P – Process, O – Output และ            
C – Customer (บุญเลิศ คณาธนสาร, 2559, น. 1-2 และไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์, 2560, น. 11) พร้อมท้ังทําให้   
เข้าใจความซํ้าซ้อนของกระบวนการทํางาน ทําให้เกิดการ Lean ลดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีไม่มีคุณภาพ                 
การดําเนินงานตามแนวคิด SIPOC Model ทําให้ห้องสมุดสามารถทราบจุดแข็ง โอกาสการพัฒนางาน และการ
พัฒนากระบวนการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนากระบวนการทํางานและผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซ่ึงจากเหตุผลท้ังหมดดังกล่าว ห้องสมุดจึงตัดสินใจนําหลักการ SIPOC Model เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้ส่งผลต่อการเพ่ิมสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และการใช้บริการของห้องสมุด โดยการนําหลักการ SIPOC Model 
มาเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการดําเนินงาน 

2. เพ่ือสร้างความผูกพันและภาพลักษณ์ท่ีดีกับผู้ใช้บริการ ผ่านกระบวนการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดําเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ โดยได้นําหลัก SIPOC Model มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดบริการและ
กิจกรรม ประกอบด้วยข้ันตอนดังน้ี (ดังภาพท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1 กระบวนการส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
 สรุปผล 
 ผลจากการดําเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้นําหลัก SIPOC Model       
มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - เดือนตุลาคม 2562 น้ัน 
ห้องสมุดมีผลการดําเนินงานดังน้ี  

1. จัดทํากระบวนการหลัก กระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามหลัก SIPOC Model  
2. จัดทํากระบวนการย่อย การดําเนินกิจกรรมและบริการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

ตามหลัก SIPOC Model จํานวน 16 รายการ  
3. สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
4. สถิติการใช้บริการท่ีส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
5. สถิติผู้เข้าใช้บริการ (การเข้าใช้บริการภายในห้องสมุด, การเข้าใช้บริการผ่าน Facebook และ

การเข้าใช้บริการผ่าน Website) ท่ีเพ่ิมข้ึน 
6. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุดท่ีสูงข้ึน   
7. จํานวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนบริการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศ 
 ผลการดําเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
 1. กระบวนการหลัก กระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามหลัก SIPOC 
Model ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดังตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 กระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามหลัก SIPOC Model  
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ/ สินค้าหรือ
บริการ 

ผู้รับบริการ ตัวช้ีวัด 

ข้ันตอนในการดําเนนิงาน 

(Stakeholder) (Input) (Process) (Output) (Customer) (KPIs) 

S1 ผู้บริหารห้องสมุด I1 แผนยุทธศาสตร์
สํานักหอสมุด/คณะ
เทคนิคการแพทย์ 

Step1 วางแผนและกําหนด
เป้าหมายของการจดับริการ/
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 

O1 บริการ
ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

C1 ผู้ใช้บริการ 1 จํานวนกจิกรรมส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

S1.1 ผู้บริหาร
สํานักหอสมุด 

I2 ความต้องการ
ของผู้ใช้บรกิาร 

Step2 กําหนดกลุ่มผู้ใช้บรกิาร  O2 กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

  2 สถิติการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด 

 S1.2 ผู้บริหาร
ห้องสมุดคณะเทคนิค
การแพทย์ 

I3 ข้อมูลย้อนหลัง/
ข้อมูลการ
ดําเนนิงานที่ผ่านมา 

Step3 สํารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

    3 จํานวนบรกิารส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

S2 ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด 

I4 โครงการการ
ให้บริการ/ดําเนนิ
กิจกรรม 

Step4 กําหนดจดับริการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่จะดําเนนิการ 

    4 สถิติการใช้บรกิารส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ/ สินค้าหรือ
บริการ 

ผู้รับบริการ ตัวช้ีวัด 

ข้ันตอนในการดําเนนิงาน 

(Stakeholder) (Input) (Process) (Output) (Customer) (KPIs) 

S2.1 อาจารย์ I5 งบประมาณ Step5 กําหนดระยะเวลา ความถี่ 
ในการจัดบรกิาร/กิจกรรมส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

    5 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

S2.2 นักวิจัย I6 ทรัพยากร
สารสนเทศ 

Step6 ดําเนินการขออนมุัติ
จัดบริการ/กิจกรรมและขออนุมัติ
งบประมาณ 

    

S3 บุคลากร I7 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
สนับสนุนการ
ดําเนนิงาน 

Step7 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือในการจัดบรกิาร/กิจกรรม 

      

S4 นักศึกษาปริญญา
ตร ี

I8 วัสดุ/อุปกรณ์/
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ดําเนนิงาน 

Step8 ประชาสัมพันธ์บรกิาร/
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศตามส่ือ ช่องทางต่าง ๆ 

      

S5 นักศึกษาบัณฑิต I9 กฎ ระเบียบ
การเงินการคลังและ
พัสดุ 

Step9 ติดต่อ ประสานงาน กับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

      

S6 ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 

  Step10 ดําเนินบริการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ตามช่วงเวลาทีก่ําหนด 

      

    Step11 ประเมินผลการจัดบรกิาร/
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 

      

 
สิ่งท่ีต้องการ คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ สิ่งท่ีต้องการ 

(Stakeholder Need) (Input Specification) (Process Step & Requirement) 
(Output 

Specification) 
(Customer 

Need) 

S1, S6 ต้องการให้ทรัพยากร
สารสนเทศและบรกิารของ
ห้องสมุดมีปริมาณการใช้มาก
ขึ้น ผู้ใช้บรกิารเกดิความ      
พึงพอใจต่อบริการห้องสมุด
และกลับมาใช้ซํ้า 

I1 แผนยุทธศาสตร์ทีม่ีการ
กําหนดกลยุทธแ์ละแผนงาน
สําคัญที่ชัดเจน นําไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 

Step 1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือ
วางแผนและกําหนดเป้าหมายของการ
จัดบริการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

O1 บริการทีต่รงกับ
ความต้องการและมี
รูปแบบน่าสนใจ ดึงดูด
ให้ผู้ใช้บริการมาใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ิมขึน้ 

ต้องการทรัพยากร
สารสนเทศและ
บริการที่ง่ายต่อการ
เข้าถึงและตรงตาม
ความต้องการ หรอื
เกนิความความหวัง
ของผู้ใช้บรกิาร 

S2, S2.1, S2.2, S3, S4, S5 
ต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่
มีเนือ้หาสอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอน การใช้งาน 
มีความถกูต้อง ทนัสมัย และมี
ช่องทางการเข้าถึงได้ง่าย 

I2 ความต้องของผู้ใช้บรกิาร
ทุกกลุ่ม และเป็นความ
ต้องการในปัจจุบัน/แนวโน้ม
ในอนาคต 

Step2 กําหนดกลุ่มผู้ใช้บรกิาร        
ที่ต้องการส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจนจะช่วยในการคัดเลือก
กิจกรรม ช่องทางและวิธีการส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่
เหมาะสม 

O2 กิจกรรมที่ตรงกับ
ความต้องการและมี
ความน่าสนใจ สะดวก
ต่อการใช้บรกิาร และ
ส่งเสริมให้มกีารใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ิมขึน้ 
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สิ่งท่ีต้องการ คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ สิ่งท่ีต้องการ 

(Stakeholder Need) (Input Specification) (Process Step & Requirement) 
(Output 

Specification) 
(Customer 

Need) 

  I3 ข้อมูลย้อนหลัง/ขอ้มูลการ
ดําเนนิงานที่ผ่านมา       
เป็นขอ้มูลที่มีความครบถ้วน
และถกูต้อง 

Step3 สํารวจความต้องของ
ผู้ใช้บริการดําเนินการทุกช่องทางตาม
ความเหมาะสมของกลุ่มผู้ใช้บรกิาร 
เช่น ผ่านแบบสอบถามออนไลน,์ 
สัมภาษณ์, Focus group, e-office, 
Facebook, Line และกระดาษ  

    

  I4 โครงการมีหลักการและ
เหตุผลทีเ่หมาะสม กําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ    
กลยุทธ ์

Step4 กําหนดจดับริการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายและ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการส่งเสรมิ
ให้มีการใช้เพ่ิมขึน้ รวมถึงกําหนด
ผู้รับผิดชอบหลัก 

    

  I5 งบประมาณได้รับการ
วางแผนโดยการนําขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้งมาประกอบการ
จัดทําคําของบประมาณได้
อย่างเหมาะสม 

Step5 กําหนดระยะเวลา ความถี่    
ในการจัดบรกิาร/กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ ความยุ่งยากซับซ้อนของ
การจดักจิกรรม ผลของการจัดกิจกรรม  

    

  I6 ทรัพยากรสารสนเทศ
ครอบคลุมทุกประเภท       
มีเนือ้หาทีถู่กต้อง ทันสมัย 
และสภาพพรอ้มให้บรกิาร 

Step6 ดําเนินการขออนมุัติจัดบริการ/
กิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

    

  I7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการดําเนินบรกิาร/
กิจกรรม ทําให้ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงกิจกรรม และบรกิาร
ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ 

Step7 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือที่จําเป็นในการจัดบรกิาร/
กิจกรรม โดยตรวจสอบสภาพ       
เพ่ือความพรอ้มในการใช้งาน 

    

  I8 วัสดุ/อุปกรณ์/เครือ่งมือที่
มีสภาพดี พรอ้มใช้ในการ
ดําเนนิงาน 

Step8 ประชาสัมพันธ์ตามส่ือและ
ช่องทางที่หลากหลายทั้งแบบทางการ
และไม่เป็นทางการ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดไว ้

    

  I9 กฎ ระเบียบการเงิน    
การคลังและพัสดุที่
ประกาศใช้ในปีปัจจุบัน  

Step9 ติดต่อ ประสานงาน กับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้ครบทุกด้าน 

    

    Step10 ดําเนินบริการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ตามช่วงเวลาทีก่ําหนด สอดคล้องกับ
แผนการดําเนนิงาน 
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สิ่งท่ีต้องการ คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ สิ่งท่ีต้องการ 

(Stakeholder Need) (Input Specification) (Process Step & Requirement) 
(Output 

Specification) 
(Customer 

Need) 

    Step11 ประเมินผลการจัดบรกิาร/
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 

    

 
 2. กระบวนการย่อย การดําเนินบริการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตาม
หลัก SIPOC Model จํานวน 16 รายการ ดังน้ี 1) บริการส่งเสริมการทําบัตรสมาชิกห้องสมุด 2) บริการ Book 
Recommended 3) บริการ New book delivery 4) บริการ Article request service 5) บริการ Ask a librarian 
6) บริการ Document delivery: DD 7) บริการเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 8) บริการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code 9) บริการแนะนําหนังสือ-วารสารผ่าน Social Media           
10) บริการแจ้งเตือนกําหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศผ่านอีเมล 11) บริการยืมนาน...ยืมเลย 12) กิจกรรม AMS 
library day 13) กิจกรรม Book for Share 14) กิจกรรม Read and Share 15) กิจกรรมยอดนักอ่าน 16) กิจกรรม
นิทรรศการหนังสือ 
 3. สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และการใช้บริการจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ (ดังภาพท่ี 2) และ สถิติผู้เข้าใช้บริการ  (ดังภาพท่ี 3) 

 

  
ภาพท่ี 2 กราฟแสดงสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  
           และการใช้บริการท่ีมาจากการจัดกิจกรรม 
           ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตาม 
           กระบวนการ SIPOC Model 

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงสถิตผิู้เข้าใช้บริการ 
          การเข้าใช้บริการภายในห้องสมุด, การเข้าใช้ 
          บริการผ่าน Facebook และการเข้าใช้ 
          บริการผ่าน Website 

 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านการให้บริการจาก
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (ดังตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 - ปี  
              2562  (การแปลความหมายค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใช้เกณฑ์ Likert Scale) 
 

       
 

 5. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  
จํานวน 5 โปรแกรม ดังน้ี 1) โปรแกรม AMS Lucky draw 2) โปรแกรม AMS Quiz 3) โปรแกรมแจ้งกําหนดส่ง
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านอีเมล 4) ระบบเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ และ 5) โปรแกรม Reserve Room 
Service @AMS Library 
 อภิปรายผล  
 จากการดําเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยได้นําแนวคิด SIPOC 
Model มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - เดือนตุลาคม 
2562 น้ัน สรุปผลพบว่า ห้องสมุดสามารถบรรลุตามตัวช้ีวัดความสําเร็จการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
(KPIs) ท่ีได้กําหนดไว้ โดยห้องสมุดได้แนวปฏิบัติหลัก การดําเนินกระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ตามหลัก SIPOC Model จํานวน 1 กระบวนการ และได้แนวปฏิบัติย่อย การดําเนินบริการและกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตามหลัก SIPOC Model จํานวน 16 กระบวนการ รวมถึงได้ผลลัพธ์สถิติการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ สถิติการใช้บริการจากการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติผู้เข้าใช้บริการ และผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี  
 ห้องสมุดได้นําสรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน และการพัฒนากระบวนการ
ทํางานไปทบทวน และปรับปรุง การกําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด การวางแผน กระบวนการจัดบริการ/กิจกรรม และ
การประเมินผล เพ่ือให้ห้องสมุดได้แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ สําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม และตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการและเป้าหมายองค์กร โดยแต่ละกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว 
ห้องสมุดได้ดํ าเนินการให้สอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2560-2564) ของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงมีแผนงานท่ีสําคัญคือพัฒนาการส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดย
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
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 ตอนท่ี 1 การดําเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ทําให้ห้องสมุด
สามารถมองเห็นจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน และการพัฒนาการดําเนินงานของห้องสมุด (ดังตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3 การทบทวนกระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์  
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหลัก SIPOC Model   

 
จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน การวางแผน/การพัฒนาการดําเนินงานของห้องสมุด 

ห้องสมุดได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
คณะเทคนิคการแพทย์ และ
สํานักหอสมุด อนญุาตและอนุมัติ
งบประมาณให้ดําเนินโครงการ และ
บริการอื่น ๆ ของห้องสมุด 
 

เป็นโอกาสในการสร้างบรกิาร/
กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรห้องสมุดไปยังกลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มผู้บริหารมาก
ขึ้น 
 

ห้องสมุดสามารถจัดบรกิาร และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึน้ เช่น 

 จัดการให้บริการ/กิจกรรมให้ครบทกุกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งและมี
การเข้าถึงที่สะดวก รวดเรว็ 

 เพ่ิมสิทธิการใช้บรกิาร/กิจกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการให้ทั่วถึงทกุกลุ่ม 
ห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลายมากย่ิงขึน้ 
เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 

การได้รับข้อเสนอแนะ และความต้องการ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนํามาพัฒนาการ
บริการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ   

ได้จัดทําคู่มอืขัน้ตอนการปฏิบัติงาน
บริการ/กจิกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรห้องสมุด 

ห้องสมุดสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับสนับสนนุบรกิาร/
กิจกรรมส่งเสริมทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกในการเข้าถึง และใช้บรกิาร จํานวน 5 โปรแกรม  

ห้องสมุดมีบุคลากรวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 คนทําให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการ
ให้บริการ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ได้ทบทวน (Re-check)          
แนวทางการให้บรกิารในปัจจุบันว่า
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการหรือไม ่อย่างไร 

บุคลากรห้องสมุดมกีารแสวงหาความรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนนิงาน
อยู่เสมอ โดยการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากหนว่ยงานอืน่ ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ และการเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพ่ือฝึกฝน และพัฒนา
ตนเองให้มีการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 

จากสถิติการดําเนินงานและผลประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น ทําให้
บุคลากรห้องสมุดได้รับความภูมิใจ เกิด
แรงบันดาลใจในการจัดบริการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และ
ทํางานเชิงรุกมากขึ้น 

เป็นโอกาสสร้าง และพัฒนา
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 
(Improvement of user 
engagement) ให้แน่นแฟ้น และ
ย่ังยืน 
 

ห้องสมุดดําเนนิการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร เพ่ือนํา
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนจัดบรกิาร/กจิกรรม ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริหารให้มากขึน้ โดยการสัมภาษณ์ซ่ึงได้แนวคิดใน
การจดับรกิารและกจิกรรม ทีต้่องรองรับนโยบาย แผนกลยุทธ ์และ
คุ้มค่ากับงบประมาณ 

 บุคลากรได้รับโอกาสในการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง จากการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการ 

บุคลากรห้องสมุดจัดทําคู่มอืขัน้ตอนการปฏิบัติงานบริการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรห้องสมุด  

  ห้องสมุดได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทีม่ีอยู่เดิมให้ตรงกับการ
ดําเนนิงานปัจจุบัน และได้กําหนดการทบทวนการปฏิบัติงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรอืต่อรอบการดําเนินงานและเพ่ิมการส่ือสารระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บรกิารให้มีความถี่ และให้ทั่วถึงมากขึ้น  

  ห้องสมุดได้จัดระบบการติดต่อกลุ่มผู้ใช้บรกิารที่เข้ารว่มบรกิาร/กจิกรรม
อย่างต่อเนื่อง สําหรับการรับและส่งขอ้มูลเพ่ิมเติมอันเป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ใช้บริการและการดําเนนิงานห้องสมุด 
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จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน การวางแผน/การพัฒนาการดําเนินงานของห้องสมุด 

  บุคลากรห้องสมุดนําข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น จากผู้ใช้บรกิารมาปรับปรุง 
พัฒนาตนเอง และพัฒนางานเพ่ือให้ผู้ใช้บรกิารพึงพอใจผลการ
ดําเนนิงานของห้องสมุดมากที่สุด 

 
ตอนท่ี 2 การดําเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ส่งผลให้ห้องสมุดสามารถนํา 5 

ปัจจัยตามหลัก SIPOC มาใช้ในการดําเนินงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (ดังตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4 การประยุกต์ใช้ 5 ปัจจัยตามหลัก SIPOC Model ต่อการดําเนินงานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์  
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

S – Supplier: Stakeholder / Supplier: Stakeholder Need 

การสอบถามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการ/กิจกรรมทุกครั้ง ทําให้ห้องสมุดเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้อง/ส่ิงที่เกี่ยวข้อง นํามาปรับปรุงพัฒนา
บริการและกิจกรรม ส่งผลให้บริการ/กิจกรรมที่ดําเนินการสอดคล้องกับความต้องการ และการสอบถามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการสร้าง
โอกาสให้ห้องสมุดสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการได้อย่างสม่ําเสมอ ทําให้ห้องสมุดมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้ใช้บริการ และกลับมาร่วมกิจกรรม 
และใช้บริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

I – Input / Input Specification 

การกําหนดคุณลักษณะของปัจจัยนําเข้า ทาํให้ห้องสมุดได้รับขอ้มูล เครือ่งมือ งบประมาณ ที่ครบถ้วน ถกูต้อง และเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนต่อไปสามารถดําเนินการได้อย่างสะดวก รวดเรว็ เช่น การนํานโยบายการดําเนินงานของสํานกัหอสมุด และคณะเทคนิคการแพทย์ รวมถึงการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บรกิาร และนําข้อมูลสถิตกิารใช้บริการ/ผู้เข้ารว่มกิจกรรมที่ผ่านมา มาวางแผนจัดทําโครงการและกําหนดงบประมาณ 
รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ือช่วยสนับสนุนบรกิาร/กจิกรรมสามารถทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

P - Process Step / Process Step & Requirement 

การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน ห้องสมุดได้นําหลักการ Lean มาวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงาน ลดความซํ้าซ้อนและตัดขั้นตอนที่ไม่มีคุณภาพ 
สามารถลดเวลาในการดําเนินงานและใช้งบประมาณในการดําเนินงานน้อยลง เช่น เป็นขั้นตอนการดําเนินงานที่ครบถ้วน แต่ไม่ใช่ขั้นตอนที่จําเป็น 
ผลลัพธ์ที่ผู้รับบริการไม่ต้องการแต่ได้รับ เป็นต้น และการดําเนินงานที่เป็นขั้นตอนทําให้ห้องสมุดสามารถทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ หรือ           
Re-design กระบวนการดําเนินงานได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น และที่สําคัญทําให้ห้องสมุดได้สร้างแนวปฏิบัติในการดําเนินงานที่ดี สามารถนํามาจัดทําเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานในการจัดบริการ/กิจกรรมต่อไป  

O - Output / Output Specification 

ห้องสมุดได้รับทราบบรกิารและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยต้องมีคุณลักษณะเป็นบริการ/กิจกรรมใหม่ๆ  ที่
ทันสมัย มีความน่าสนใจ มกีารเข้าถึง เข้าใช้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน เป็นบรกิารและกิจกรรมที่พรอ้มให้บรกิารอยู่
เสมอ ทําให้ผู้ใช้บรกิารสามารถใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า มกีารกลับมาใช้บรกิารและกิจกรรมอย่างสม่าํเสมอ ส่งผลให้สถิตกิารใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการใช้บรกิาร และสถิติผู้เข้าใช้บรกิารห้องสมุดเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี สอดคล้องกับแผนการดําเนนิงานของห้องสมุด และ
รองรับนโยบายของสํานักหอสมุด และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

C - Customer / Customer Need 

การกําหนดกลุ่มผู้ใช้บริการและทราบความต้องการของผู้ใช้บริการที่ชัดเจน ทําให้ห้องสมุดสามารถคัดเลือกและจัดให้บริการ/กิจกรรม ช่องทางการ
ส่ือสาร การเข้าถึงบริการและทรัพยากรสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว (Malekani & Benard, 2018, p. 6) และจัดขั้นตอนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ส่งผล
ให้เกิดความพึงพอใจ กลับมาร่วมกิจกรรม และใช้บริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด จํานวนสมาชิกห้องสมุด และผล
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมสูงขึ้น และตรงตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ห้องสมุดกําหนดไว้  
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 ข้อเสนอแนะ  
 1. ห้องสมุดควรจัดหาบริการ/กิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการแต่ละประเภท และรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน เพ่ือสร้างความสนใจให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างสม่ําเสมอ 
 2. ห้องสมุดควรสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ให้มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะในการจัด
กิจกรรม การจัดทําสื่อ และพัฒนาระบบโปรแกรมท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ 
 3. ห้องสมุดควรทบทวนกระบวนการดําเนินงานในแต่ละบริการ/กิจกรรมตามหลัก SIPOC Model 
อย่างน้อยปีละครั้ง เน่ืองจากอาจมีความเปลี่ยนแปลงของ 5 ปัจจัยอยู่เสมอ (S – Supplier/Stakeholder, I – Input,            
P – Process, O – Output และ C – Customer) 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
 ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 

 1. ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศ องค์ความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภทท่ีถูกต้อง 
ทันสมัยและครบถ้วน ท้ังในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ผู้ใช้บริการมีแหล่งอ้างอิงสารสนเทศท่ีน่าเช่ือถือ 
 3. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วน 
 4. ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการของห้องสมุดอย่างสม่ําเสมอ และครบถ้วน 
 5. ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการบริการและกิจกรรม ในการเสนอแนะ 
และการแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้การบริการ การจัดกิจกรรมสอดคล้องความต้องการของตนเอง  
 6. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน  
 7. สร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 1. ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะและฝึกฝนการทํางานอย่างเป็นระบบ สามารถมอง
ครอบคลุมครบทุกปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการทํางาน ตามหลัก SIPOC Model 
 2. ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการจัดบริการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 3. ผู้ปฏิบัติงานได้รับฝึกฝนให้มีทักษะการทํางานเป็นทีม มีความสามัคคี และมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดีในการประสานงานกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 4. ผู้ปฏิบัติงานมีกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ใช้บริการอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิด
มิตรภาพ ความไว้ใจ และความผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ต่อห้องสมุด 
 1. ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมีการใช้เพ่ิมข้ึนทําให้คุ้มค่ากับงบประมาณในการจัดหา 
 2. ห้องสมุดสามารถสร้างความผูกพันและภาพลักษณ์ท่ีดีกับผู้ใช้บริการ ผ่านกระบวนการ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
 3. ห้องสมุดสามารถใช้พ้ืนท่ีห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่าในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ 
เช่น การทํางานกลุ่ม การอ่านหนังสือ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการพักผ่อน เป็นต้น 
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 4. ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์เห็นความสําคัญของห้องสมุดอยู่เสมอ ส่งผลให้ห้องสมุด
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะมากยิ่งข้ึน 
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