แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices)
เรื่อง การบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักการและเหตุผล
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างห้องสมุดมีความจาเป็นและมีความสาคัญอย่างยิ่ง
สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศไม่ได้จากัดอยู่เพียงห้องสมุดใด
ห้องสมุดหนึ่งอีกต่อไป หากแต่สามารถก้าวข้ามไปยังห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ซึ่งกันและกันได้ เรียกได้ว่าเป็นการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศในยุคแห่งเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จนทาให้ทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นมากมายเป็นจานวนมากทั้งด้านเนื้อหา และรูปแบบ ส่งผล
ให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความต้องการสารสนเทศที่หลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น การจัดชื้อจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศมีข้อจากัดในเรื่องของงบประมาณ ประกอบกับราคาของทรัพยากรสารสนเทศ ไม่
ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีราคาสูงขึ้น จึงทาให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ
ได้น้อยลง และไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ดังนั้นการมีความร่วมมือระหว่างห้องสุมดจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Sharing Resources) เพื่อการประหยัดงบประมาณ และเพื่อการ
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการจึงจาเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมซึ่ง
เน้นการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศมาเป็นสื่อกลางในการช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปัจจุบันสานักวิทยบริการมีการบริการยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย
ความร่วมมือ ต่าง ๆ ดังนี้ เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ThaiLIS) ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ISANULINET) และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม (MALINET) โดย
อาศัยความร่วมมือจากข่ายงานห้องสมุดเพื่อการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary loan
Service) ซึ่งเป็นบริการที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งขอยืมหรือขอสาเนาทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีในห้องสมุด
ของตนมาให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ถือได้ว่าเป็นบริการที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุน การบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดจะสัมฤทธิ์ผลได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากความสาเร็จและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็น
สาคัญ สานักวิทยบริการ จึงได้หาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบริการยืมระหว่างห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการบริการยืมระหว่างห้องสมุดให้สอดสอดคล้องกับพันธกิจของสานักวิทย
บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่อพัฒนาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Sharing Resources) ของเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา อันจะเป็นการลดต้นทุนและเกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนของการใช้งบประมาณที่มีอย่าง
จากัด
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ขั้นตอนการให้บริการ
กลุ่มงานบริการ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดาเนินงานตามกระบวนการ
A1+PDCA2 ดังนี้
เริ่มต้น
A1

วิเคราะห์สภาพและปัญหาการให้บริการจากปีที่ผ่านมา
จัดทาคู่มือการให้บริการครอบคลุมบริการทุกเครือข่าย

P
แนะนาการใช้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้บริการทุกช่องทาง
รับคาขอใช้บริการและตรวจสอบคาขอใช้ทุก 1 ชั่วโมงจากทุกช่องทาง
ตรวจสอบรายการที่ขอยืมอย่างละเอียดจากฐานข้อมูลต่าง ๆ
ส่งคาขอใช้บริการไปยังห้องสมุดเครือข่ายทุกช่องทาง
D
แจ้งผลการขอใช้บริการไปยังผู้ใช้ทันทีทางโทรศัพท์ e-mail
และระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุด
จัดประชุม-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานทุกเดือน
C

A2

ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการทุกครั้งที่ขอใช้บริการ
และสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร
กาหนดแนวทางปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาบริการ
จบ
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แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices)
จากการปฏิบัติงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด ของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สามารถสรุปแนวปฏิบัติที่ดีได้ดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพและปัญหาการให้บริการจากปีที่ผ่านมา เพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาการบริการยืมระหว่างห้องสมุด
2. ฝึกอบรมแนะนา และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการยืมระหว่างห้องสมุดแก่
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีแนวทางปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ได้แก่ ระบบบริการยืมระหว่างห้องสุมด ระบบ PULINET Catalog sharing และการติดต่อ
ขอยืมระหว่างห้องสมุดด้วยตนเอง เป็นต้น และแนะนาบริการยืมระหว่างห้องสมุดให้กับผู้ใช้บริการ

3. ส่งเสริมการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด และจัดทาคู่มือการใช้บริการแบบออนไลน์
และเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ ดังนี้
3.1 เว็บไซต์สานักวิทยบริการ
(http://library.msu.ac.th/eng/index.php/CooperationNetwork)
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3.2 ระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย : บริการยืมระหว่างห้องสมุด

3.3 ฐานข้อมูล Single Search Service : PULINET Catalog sharing

3.4 ผ่าน Social Network ได้แก่ Facebook
https://www.facebook.com/librarymsu/ และ LINE Group : Line ID: rungrueang07
3.5 ผ่าน YouTube Channel
3.6 เอกสารแนะนาการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
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4. แนะนาบริการยืมระหว่างห้องสมุดเชิงรุก ในลักษณะการฝึกอบรม หรือการแนะนาแบบ
รายเดี่ยวหรือรายกลุ่ม ทั้งในเวลาราชการ และเสาร์-อาทิตย์ ได้ที่สานักวิทยบริการ หรือ คณะ/
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
5. บรรณารักษ์บริการยืมระหว่างห้องสมุดตรวจสอบคาขอยืมจากทุกช่องทาง โดยตรวจสอบ
คาขอทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพื่อความรวดเร็วโดยการดาเนินการทันทีเมื่อรับคาขอ
6. บรรณารักษ์บริการยืมระหว่างห้องสมุดตรวจสอบรายการยืมระหว่างห้องสมุดอย่าง
ละเอียดอีกครั้งจากฐานข้อมูลที่สานักวิทยบริการบอกรับ ฐานข้อมูลใช้ฟรี (Open access) และ
ฐานข้อมูลห้องสมุดที่ขอยืมก่อนส่งคาขอยืมไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้ทันท่วงที
7. แจ้งผลการขอใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านทางอีเมล์ (e-mail) ทันทีหลังจากได้รับ
ทรัพยากรสารสนเทศหรือได้รับการแจ้งผลกลับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ขอยืมให้ผู้ใช้บริการได้
ทราบ
8. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเป็นประจาทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนผล
ปฏิบัติงานการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ตลอดจนปัญหาที่พบ และหาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไข แล้วนาผลเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
9. ประเมินผลและสรุปผลความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการทุกคนที่มาใช้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดจริง นาผลที่ได้ไปพัฒนาบริการยืมระหว่างห้องสมุดให้ครอบคลุมเครือข่ายความร่วมมือต่อไป
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. เครือข่ายความร่วมมือที่เข็มแข็ง นโยบายและการบริหารจัดการที่ดีของการให้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุด ส่งผลให้สานักวิทยบริการสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ
2. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด และคณะทางาน
บริการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
3. เมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดข้อสงสัยหรือประสบปัญหาในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด สามารถ
ติดต่อบรรณารักษ์บริการยืมระหว่างได้ทันที
4. ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นแนวทางที่ดใี นการปฏิบัติงานการ
ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
1. เป็นแนวทางในการบริการยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทุกภาคส่วน
2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริการยืมระหว่างห้องสมุด รวมทั้งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ตลอดจนคณะทางานเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดทุกภาคส่วน
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3. เป็นการประชาสัมพันธ์บริการยืมระหว่างห้องสมุดให้กับผู้ใช้บริการได้ทราบก่อให้เกิดการ
ใช้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. การนา Social Network มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดทาให้การ
ติดต่อ การส่งข้อมูล สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
การรวบรวมและเผยแพร่
1. จัดทาเป็นคู่มือการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเผยแพร่ในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
WebOPAC (http://lib3.msu.ac.th/search/)
2. จัดทาวีดิทัศน์การใช้งานผ่านทาง YouTube: AREC MSU Channel เรื่อง บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด
3. เอกสารแจก แผ่นพับวิธีการใช้งาน
4. เผยแพร่ทาง Social Network ได้แก่ Facebook และ LINE Group ของสานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ
จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการยืมระหว่างห้องสมุด ของสานัก
วิทยบริการ โดยรวม พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.49) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.51) รองลงมาได้แก่ ความสะดวกในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( X = 4.50)
การประสานงานของบรรณารักษ์ในการแจ้งผลการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( X = 4.48)
และบรรณารักษ์บริการยืมระหว่างห้องสมุดมีความรู้ความสามารถในการให้คาแนะนาช่วยเหลือ
( X = 4.45) ตามลาดับ
----------------------------------

