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บทคัดย่อ  
           สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหน้าท่ีในการจัดบริการห้องสมุดและ
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย รวมท้ังบริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (Cataloging 
in Publication -- CIP) ท่ีผลิตและเผยแพร่ในนามของมหาวิทยาลัย สํานักฯ จึงได้ วิเคราะห์กระบวนงาน 
เพ่ือรวบรวมปัญหาการให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ในรูปแบบเดิมซ่ึงใช้ระบบบันทึกราชการ 
โดยใช้แบบสอบถามและการจัดทํา Focus group พบปัญหาในการดําเนินงาน ดังน้ี 1) การสื่อสารในข้ันตอน 
การสั่งการและการมอบหมายงาน 2) ระยะเวลาการขอใช้และส่งมอบข้อมูล 3) การสูญหายของเอกสารคําขอ (CIP) 
4) การตรวจสอบการรับเข้าและการนําส่งเอกสาร และ 5) ความต้องการตรวจสอบสถานะการจัดทําข้อมูลฯ 
และรายงานผลของการดําเนินงาน จากปัญหาและความต้องการข้างต้น สํานักฯ จึงได้พัฒนาระบบจัดทําข้อมูล
รายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ โดยนําเทคโนโลยีท่ีมีอยู่มาพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  
เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพของงานให้ดียิ่งข้ึนด้วยการลด
ข้ันตอนของการดําเนินงานบางประการท่ีไม่จําเป็น ลดการใช้กระดาษ ลดระยะเวลาการส่งมอบงานเพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความประทับใจ จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
คําสําคัญ: การสื่อสาร, ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP), ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
ABSTRACT  

The Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open 
University is responsible for providing Cataloging in Publication ( CIP)  service.  To improve the 
service process, thereby The Office analyze the service procedures by studying the problems that 
occurred in the past some problem in the operation are follows: 1) communication problems in 
the process of ordering and assigning work 2) the service duration takes a long time 3) the loss of 
documents 4 )  Inspection of receiving and delivery of documents and 5 )  requirements for 
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checking the status of CIP and the operation report. To solve the problems of the old system, 
thereby the online system was developed by applying existing technology to change the format 
of service, reduce operating procedures, reduce the paper usage, reduce the time and improve 
work efficiency to satisfy the user needs. The result of the user satisfaction survey showed that 
user satisfaction was at a higher level. 
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บทนํา 
 ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ได้ผลิตสิ่ งพิมพ์ 
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ภารกิจ/กิจการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ท้ังเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. หนังสือ สิ่งพิมพ์และเอกสารทางวิชาการเป็นจํานวนมากในแต่ละปี ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญการแจ้งข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (Cataloging In Publication-- CIP) หรือ ข้อมูล 
CIP ไว้ในหน้าลิขสิทธ์ิของสิ่งพิมพ์ ท้ังน้ีได้มอบหมายให้สํานักบรรณสารสนเทศ ฝ่ายเทคนิค หน่วยวิเคราะห์
ทรัพยากรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) โดยมีหน่วยงานภายในท่ีใช้บริการ ได้แก่ 
สํานักพิมพ์  สํานักวิชาการ และหน่วยงานท่ีต้องผลิตเอกสารหรือตําราท่ี เป็นสิ่ งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักบรรณสารเทศมีแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนงานให้บริการของห้องสมุด โดยวิเคราะห์งานการให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) รูปแบบ
บันทึกราชการผ่านกระบวนงานท่ีใช้บันทึกราชการท่ีสั่งการจากผู้อํานวยการสํานักฯ ซ่ึงใช้เอกสารในการแจ้งใช้
บริการและแนบสําเนาเอกสาร ได้แก่ หน้าปกใน คํานํา สารบัญ เพ่ือส่งให้สํานักฯ จัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
เมื่อได้วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาของระบบการทํางานแบบเดิมจากแบบสอบถามและการจัดทํา Focus group 
พบว่า มีปัญหาในการดําเนินงาน ดังน้ี (1) ปัญหาการสื่อสารในข้ันตอนการสั่งการและการมอบหมายงาน  
(2) ระยะเวลาการขอใช้บริการจนถึงข้ันตอนการส่งมอบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) มากกว่า16 วันทําการ 
(3) การสูญหายของเอกสารในข้ันตอนการนําส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน (4) การตรวจสอบปริมาณการรับเข้าและ
การนําส่งเอกสาร และ (5) ความต้องการตรวจสอบสถานะการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) และรายงานผลของ
การดําเนินงานให้กับผู้เก่ียวข้องทราบ (สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562ก, น. 1-2) 
 ดังน้ัน หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค สํานักบรรณสารสนเทศ จึงได้นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ เพ่ือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและเปลี่ยน
ช่องทางการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ ด้วยการลดข้ันตอนและระยะเวลาของการดําเนินงาน มีระบบ
การติดตามและตรวจสอบการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) การตรวจสอบความซํ้าซ้อนของการขอข้อมูลฯ 
ทําให้สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังและพร้อมให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง/7 วัน ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
การทํางานของหน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในมหาวิทยาลัย นอกจากคุณภาพของข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ 
(CIP) ท่ีผู้ใช้ได้รับบริการท่ีรวดเร็วข้ึน ยังได้นําเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร Chat live มาช่วยสนับสนุนการดําเนินงาน
และการให้บริการช่วยตอบคําถามและแก้ไขปัญหาการบริการเบ้ืองต้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
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ด้านการสื่อสารให้ดียิ่งข้ึน สําหรับการดําเนินงานได้นําแนวคิด SIPOC Process มาใช้เพ่ืออธิบายหลักการพัฒนา
นวัตกรรมการสื่อสารกับบริการข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ในลําดับต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
3. เพ่ือการรายงานผลการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่ งพิมพ์  (CIP) ในรูปแบบออนไลน์ 

และการสืบค้นข้อมูล 
 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 สํานักบรรณสารสนเทศได้นํากรอบแนวคิด SIPOC Process  โดย Tennessee Associates 

International (คณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค, 2560, น. 7) มาวิเคราะห์กระบวนงานหลักของการให้บริการสร้างข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)  (ดังภาพท่ี 
1) เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์กระบวนงานไปใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ 
ประกอบด้วย 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีใน
ร ะ บ บ ( Stakeholder) 
ป ระกอบ ด้ วย  ผู้ บ ริ ห าร
หน่ วยงาน หั วหน้ าหน่ วย
วิ เคราะห์ทรัพยากร และ
บรรณารักษ์ผู้ จัดทําข้อมูล
รายการในสิ่งพิมพ์ 

2. ปัจจัยนําเข้า  (Input) 
ของกระบวนการ ประกอบด้วย  

   (1) ข้ อตกลงการ
ดําเนินการให้บริการจัดทํา
ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ 
(CIP) ซ่ึ ง ได้ จ า ก ก า ร ทํ า 
Focus Group ร่ วม กับการ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แ บ บ ส อ บ ถ า ม จ า ก
ผู้ เ ก่ี ย ว ข้อ งใน การ จัด ทํ า
ข้อมูลรายการในสิ่ งพิมพ์ 
( CIP)  ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร จั ด ทํ า ข้ อ มู ล

ภาพท่ี 1 ความสัมพันธ์ของกระบวนดําเนินงานจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
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รายการในสิ่งพิมพ์แบบบันทึกราชการ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของการให้บริการและการรับบริการท่ีได้รวบรวม 
ได้แก่ ปัญหาข้ันตอนการดําเนินงาน การสั่งการ การติดต่อสื่อสาร ระยะเวลาให้บริการ ปริมาณการใช้กระดาษ การสืบค้น
และการจัดเก็บคําขอข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการให้บริการจัดทํา
ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) รูปแบบใหม่ในการหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานให้ดียิ่งข้ึน 

(2) ระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ การศึกษากระบวนการ
ดําเนินงานให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) รวมท้ังนําข้อกําหนดท่ีได้จากความต้องการของผู้ใช้บริการ
และผู้เก่ียวข้องมาพัฒนาระบบฯ ซ่ึงมีข้ันตอนดําเนินงาน ดังน้ี (2.1) ศึกษาโครงสร้างข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
(2.2) การพัฒนาการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ เป็นการออกแบบฐานข้อมูลออนไลน์ ด้วย ภาษา PHP 
และ  MySQL และใช้ โปรแกรม NetBeans, Frontend Framework Bootstrap และ Admin LTE ในการ
ดําเนินงาน ตามความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้เก่ียวข้องมาพัฒนาแบบฟอร์มการให้บริการและเปลี่ยนแปลง
วิธีการการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้จัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) (2.3) การสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ
กับผู้จัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ด้วยการนําเทคโนโลยี Chat Live มาใช้ในการช่วยตอบคําถามและการ
แก้ ไข ปัญ หาในการบริการเบ้ื องต้นและ ช่วยให้ คํ าปรึกษาในการใช้บริการต่ าง ๆ  ได้ อย่ างทัน ท่ วงที 
(2.4) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ให้กับผู้ใช้บริการ
และผู้เก่ียวข้อง (2.5) ประเมินผลระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ เพ่ือพัฒนาระบบฯ ให้ดีข้ึน 
(2.6) ปรับปรุงและแก้ไขระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ตามข้อเสนอแนะของผู้ทดลองใช้ (2.7) เปิดใช้บริการ
ระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 โดยประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 3. กระบวนการ (Process) การดําเนินงาน (Process) ของระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ 
(CIP) แบบออนไลน์ เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาการทํางาน ซ่ึงได้มีการเปรียบเทียบระบบการให้บริการแบบบันทึก
ราชการ (แบบเดิม) และผ่านระบบออนไลน์ (แบบใหม่) ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ
กับหน่วยงานผู้ให้บริการ เพ่ือลดข้ันตอนบางกระบวนงานในการมอบหมาย/สั่งการของผลการดําเนินงาน โดยให้ผู้ท่ี
ต้องการขอข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ยื่นความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ มี 7 ข้ันตอนดังน้ี  
  3.1 การส่ง-รับคําขอใช้บริการฯ  
  3.2 การตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งผู้รับผิดชอบทราบ  
  3.3 การวิเคราะห์เน้ือหา กําหนดหัวเรื่องและให้หมวดหมู่  
  3.4 การทํารายการข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)  
  3.5 การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
  3.6 การนําเสนอต่อหัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรเพ่ือพิจารณา/และอนุมัติ 
  3.7 การตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล CIP โดยหัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรยืนยันใน
ระบบ เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ  
 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Output/Outcome)  
  4.1 ผลผลิต ท่ี ได้ จากกระบวนการพัฒ นาระบบ ข้อมู ลรายการในสิ่ ง พิ ม พ์  (CIP) 
แบบออนไลน์ทําให้ได้ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ในระบบท่ีพร้อมใช้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง/7 วัน
รวมท้ังมีรายงานสถิติของการใช้บริการข้อมูลในสิ่งพิมพ์ (CIP)  
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  4.2 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ือรวบรวมข้อมูลและเป็นข้อมูลย้อนกลับ
หน่วยงานผู้ ให้บริการ จึงสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)  
แบบออนไลน์เพ่ือประเมินและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
(จัดเก็บและสํารวจปีงบประมาณละ 2 ครั้งตามรอบการประเมิน)  

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 การพัฒนากระบวนงานให้บริการจัดทําระบบข้อมูลรายการในสิ่ งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ 
ของสํานักบรรณสารสนเทศ ได้ดําเนินการตามกรอบแนวคิด SIPOC Process  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. การพัฒนาการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ ทําให้สํานักบรรณสารสนเทศ 
มีระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ โดยนําความต้องการของผู้ ใช้บริการและผู้ เก่ียวข้อง 
มาพัฒนาแบบฟอร์มการให้บริการและเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้จัดทําข้อมูลรายการ 
ในสิ่งพิมพ์ (CIP) สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้ท่ี http://library.stou.ac.th  จากน้ันคลิกท่ีแบนเนอร์ 
ของเว็บไซต์ห้องสมุด (ดังภาพท่ี 2)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การเข้าใช้บริการระบบจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ผ่านเว็บไซต์ห้องสมดุ 
 

 ซ่ึงการขอจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ผู้มีบัญชีสามารถเข้าใช้ระบบและติดต่อสื่อสาร
โดยตรงกับหน่วยงานผู้จัดทําข้อมูลฯ ได้โดยตรงทําให้ลดปัญหาท่ีเกิดจากการสั่งการและการมอบหมายงาน  
ท้ังยังลดระยะเวลา การส่งมอบงานโดยเปรียบเทียบข้อมูลการให้บริการในรูปแบบเดิมกับการให้บริการรูปแบบ
ออนไลน์ ท่ีใช้เวลาในการดําเนินการมากกว่า 16 วันทําการ ลดเหลือ 3 วันทําการ ทําให้ผู้ขอใช้บริการรับข้อมูล
รายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) รวดเร็วข้ึน คิดเป็นร้อยละ 81.25 โดยมีระบบแจ้งข้อมูลการท้ังส่วนของผู้จัดทําและผู้ขอใช้



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

 

บริการผ่านอีเมล รวมท้ังการส่งมอบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ให้กับผู้ใช้บริการด้วยรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (ดังภาพท่ี 3) 
ช่วยลดปัญหาการสูญหายของเอกสารคําขอและ/หรอืข้อมูลรายการในสิง่พิมพ์ (CIP) ด้วย 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3 ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ของเอกสารการชุดวิชารูปแบบออนไลน์ 
 
 ผู้ ท่ี เ ก่ี ยว ข้อ งตรวจสอบปริม าณ การรับ เข้ าและการนํ าส่ ง เอกสาร คํ าขอใช้บ ริก าร  
การตรวจสอบสถานะการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) การสืบค้นข้อมูลย้อนหลังและรายงานสถิติต่าง ๆ  
ของผลของการดําเนินงานได้ (ดังภาพท่ี 4-5)   
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ภาพท่ี 4 การสืบค้นข้อมูลย้อนหลงั 
 

 
 
ภาพท่ี 5 รายงานสถิติต่าง ๆ 
  

 นอกจากคุณภาพของข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ท่ีสมบูรณ์และผู้ใช้ได้รับบริการท่ีรวดเร็วข้ึน
แล้วน้ัน สํานักฯ ยังมุ่งเน้นการทํางานเพ่ือการบริการท่ีดีเลิศ โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีหลากหลายในการ
สนับสนุนการบริการ เช่น โทรศัพท์ อีเมล และการแจ้งข้อมูลผ่านระบบฯ แล้วยังได้นําเทคโนโลยี Chat Live มาใช้
ในการช่วยตอบคําถามและแก้ไขปัญหาการใช้บริการเบ้ืองต้นได้อย่างรวดเร็ว (ภาพท่ี 6) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของงานให้ดียิ่งข้ึน  
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ภาพท่ี 6 Chat live ช่วยตอบคําถามและการแก้ไขปัญหาในการบริการเบ้ืองต้น 
 

2. การตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับในการให้บริการจัดทํา
ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์แบบออนไลน์ ได้มีการจัดเก็บและรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อ
การใช้บริการจัดทําข้อมูลซีไอพี (CIP) แบบออนไลน์  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการจัดทําข้อมูลซีไอพี (CIP) แบบออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.75) โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุดในทุกด้านเรียงลําดับจากด้าน
ท่ีมีะแนนค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ มีความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการผ่าน
ระบบ (ค่าเฉลี่ย = 4.77) ด้านคุณภาพการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.75) และด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.70) ตามลําดับ (ภาพท่ี 7) (สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562ข, น. 5) 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 7 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการจัดทําข้อมลูซีไอพี (CIP) แบบออนไลน์ 
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 อภิปรายผล 
การให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ของสํานักบรรณสารสนเทศ เป็นการพัฒนา

งานจากการประสบปัญหาการให้บริการซ่ึงได้รวบรวมจากแบบสอบถามและการจัดทํา Focus Group น้ัน พบ
ปัญหาหลายประการ เช่น (1) ปัญหาการสื่อสารในข้ันตอนการสั่งการและการมอบหมายงาน (2) ระยะเวลาการขอ
ใช้บริการจนถึงการส่งมอบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ท่ีนานกว่า16 วันทําการ (3) การสูญหายของเอกสารคําขอ
และ/หรือข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ในการนําส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน (4) การตรวจสอบปริมาณ 
การรับเข้าและการนําส่งเอกสาร และ (5) ความต้องการตรวจสอบสถานะการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
จึงได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนางานบริการให้ดีข้ึน โดยดําเนินการดังน้ี 

1. พัฒนารูปแบบการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ 
 1.1 การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ 

จากเดิมท่ีให้บริการผ่านรูปแบบบันทึกราชการระหว่างหน่วยงาน การสั่งการจากผู้อํานวยการสํานักฯ ซ่ึงเป็นระบบ
เอกสารการแจ้งขอใช้บริการและแนบสําเนาเอกสาร ได้แก่ หน้าปกใน คํานํา สารบัญ เป็นต้น เพ่ือขอให้บริการจัดทํา
ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) มาเป็นการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ท่ีให้ผู้ใช้บริการสามารถขอได้ด้วยตนเองผ่าน
บัญชีผู้ใช้ท่ีบอกรับสมัครไว้ มีการรับและส่งข้อมูลผ่านระบบ และนําส่งข้อมูลด้วยไฟล์ดิจิทัล ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ทํางานท้ังส่วนผู้ขอให้บริการและผู้จัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ผ่านระบบออนไลน์ในทุกข้ันตอน รวมท้ังได้
ลดข้ันตอนการดําเนินการบางประการท่ีไม่จําเป็นออก 

 1.2 นําเทคโนโลยี Chat Live มาใช้ในการช่วยตอบคําถามและการแก้ไขปัญหาในการ
บริการเบ้ืองต้นได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้คําปรึกษาในการใช้บริการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที 

2. ระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ให้บริการข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) โดยใช้ข้อมูลการเปรียบเทียบการให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ 
ในรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ท่ีได้เปลี่ยนช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ 
ซ่ึงผู้ต้องการใช้บริการสามารถดําเนินการขอผ่านระบบออนไลน์ การลดข้ันตอนการดําเนินการบางประการท่ีไม่
จําเป็นออกจากกระบวนการทํางานได้ลดระยะเวลาในการดําเนินการ และการส่งมอบข้อมูลได้รวดเร็วข้ึนจากเดิม 
ท่ีใช้เวลามากกว่า 16 วันทําการเหลือ 3 วันทําการ ซ่ึงรวดเร็วข้ึนคิดเป็นร้อยละ 81.25 หลังจากได้ส่งคําขอใช้บริการ 
มีระบบแจ้งข้อมูลการท้ังส่วนของผู้จัดทําและผู้ขอใช้บริการผ่านอีเมล รวมท้ังการส่งมอบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ 
(CIP) ให้กับผู้ใช้บริการด้วยรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการสูญหายของเอกสาร สามารถ
สืบค้นข้อมูลย้อนหลังเพ่ือตรวจสอบความซํ้าซ้อนและเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา 

3. ระบบรายงานผลการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) รูปแบบออนไลน์โดยท่ีผู้ใช้บริการ
สามารถตรวจสอบสถานะของการบริการ การค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา มีการติดตามและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ  

4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Output/Outcome)  
 4.1 ผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์

ทําให้ได้ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ในระบบท่ีพร้อมใช้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง/7 วันรวมท้ังมีรายงาน
สถิติของการใช้บริการข้อมูลในสิ่งพิมพ์ (CIP)  
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 4.2 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลย้อนกลับ
หน่วยงานผู้ให้บริการ จึงมีการสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) เพ่ือประเมินและนํา
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พบว่า ด้านกระบวนการ/
ข้ันตอนการให้บริการมีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.70) ดังน้ันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเน่ือง จึงได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเพ่ิมทักษะการใช้งานระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ให้กับผู้รับบริการ 
โดยการจัดทําเอกสารแนะนําการใช้บริการผ่านเว็บ การจัดอบรมแนะนําให้กับผู้รับบริการ มีช่องทางการสื่อสารใน
การรับแจ้งปัญหาการใช้ระบบบริการฯ ท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  

5. ผลต่อเน่ืองท่ีได้จากการพัฒนาระบบ 
ระบบฯ ท่ีได้พัฒนาข้ึนน้ันสามารถลดปริมาณของการใช้กระดาษซ่ึงถือว่าเป็นวัสดุสํานักงาน

สิ้นเปลืองในข้ันตอนของการดําเนินงานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทําให้ไม่ต้องใช้พ้ืนท่ีในการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลรายการคํา
ขอให้บริการและข้อมูล CIP เพ่ือนําไปใช้เป็นต้นแบบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของห้องสมุดให้เป็น 
Paperless office 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. การพัฒนาระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ในอนาคตจะมีการเช่ือมโยงข้อมูลสิ่งพิมพ์ 
ของมหาวิทยาลัยกับระบบการจัดทําข้อมูลระเบียนรายการบรรณานุกรมของฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ 
 2. การนําเทคโนโลยี Chatbot เข้ามาช่วยทําให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)  
ของสํานักบรรณสารสนเทศไดร้ับผลตอบรับ (Feedback) จากผู้ใช้บริการได้รวดเรว็ ช่วยให้คําปรึกษาต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันท่วงทีและพร้อมให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง/7 วัน เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ 
 3. การพัฒนาระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) เพ่ือเช่ือมโยงรายการสื่อสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยกับฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของข้อมูลการทํารายการ
บรรณานุกรมเพ่ือสนับสนุนส่วนงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีหน้าท่ีในการจัดหา
เอกสารการสอนชุดวิชาเพ่ือให้บริการในห้องสมุดได้ตรวจสอบและวางแผนการจัดหาเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. 
ใหม่ท่ีกําลังผลิตหรือการปรับปรุงเน้ือหาเพ่ือทดแทนฉบับพิมพ์ก่อนหน้า 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 

การพัฒนาระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ซ่ึงเป็นนวัตกรรมการให้บริการของห้องสมุดใน
การบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ก่อเกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการท่ีอยู่ในหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย สํานักพิมพ์  สํานักวิชาการ  
สํานักบรรณสารสนเทศ และหน่วยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีต้องการขอข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานท่ีสังกัดสํานักพิมพ์ สํานักวิชาการ ท่ีปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ประสานงานโครงการ
เลือกสรรหนังสือ ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการแต่งตํารา หรือหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใช้บริการจัดทํา
ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) สามารถเข้าใช้งานในระบบออนไลน์ ไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูล ส่งมอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการพัฒนาบริการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม
ท่ียั่งยืนในกระบวนการปฏิบัติงานโดยไมใ่ช้กระดาษหรือเป็น Paperless office ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทําให้ผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านระบบบริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) อยู่ ในระดับมาก 
(สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562ข, น. 7) 
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