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บทคัดยอ 

  การใหบริการสงหนังสือ Book Delivery Service ใกล ไกล แคไหนก็สงถึง เปนบริการที่

สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศแกคณาจารย นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกประเภทยืมไดอยางตอเนื่อง 

ในชวงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 โดยใชเครื่องมือ PDCA เปนแนวทางการดําเนินงานของสํานักทรัพยากร

การเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จํานวนผูขอ

ใชบริการทั้งสิ้น 331 ครั้ง ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ ไมใหการ

บริการหยุดชะงัก สนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน และสงเสริมการเรียนรูทุกชวงวัย มีการปรับปรุง

การใหบริการโดยใชวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA (P-Plan, D-Do, C-Check และ A-Action) และผลความพึง

พอใจของการใหบริการมากที่สุดทุกขอ ไดแก ความพึงพอใจตอการใหบริการสงหนังสือโดยรวมรอยละ 80 ความ

รวดเร็วในการใหบริการรอยละ 79 บริการใชงายและสะดวกรอยละ 79 ไดรับหนังสือที่ถูกตองและครบถวนรอยละ 

73 ซึ่งแบงตามกลุมผูใชบริการมากที่สุด ไดแก นักศึกษารอยละ 68 รองลงมา คือ บุคลากรสายสนับสนุนรอยละ 20 

อาจารยรอยละ 11 และสมาชิกประเภทยืมไดรอยละ 1  

 

คําสําคัญ: ยืมหนังสือ, บริการ, หนังสือ, โควดิ-19, ไลนแอปพลิเคชัน 

 

ABSTRACT  

During the COVID-19 outbreak, book delivery service is a service that continuously 

supports information resources to faculty, researchers, personnel, students and users by using the 

PDCA tool as a guideline for the operation of the Khunying Long Athakravisunthorn Learning 

Resources Center from August 2020 to June 2021. The total number of applicants is 331 times. The 

purpose of this study aimed of promote information resource services, support online teaching and 

learning and promote learning at all ages The service was improved by using the PDCA quality 



management cycle ( P- Plan, D- Do, C-Check and A- Action)  and the results of service satisfaction 

were the highest among all items, namely 1) satisfaction with overall book delivery service 80% 2) 

Speed of service 79% 3) Easy and convenient service 79% 4) Received correct and complete books 

73%, which is divided by service users the most as follows: 68% of students, followed by support 

staff (20%), teachers 11%, and borrowers 1%  
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บทนํา 

  จากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบตอการใหบริการของสํานัก

ทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรเปนอยางมาก ทําใหสํานักฯ ตองปดพ้ืนที่บริการตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย เพื่อลดการแพรระบาดของ COVID-19 ถึงแมจะปดพ้ืนท่ีใหบริการแตทางสํานักฯ ก็ยังสามารถให

ผูใชบริการยืมหนังสือได โดยทางสํานักฯ ไดปรับเปลี่ยนกระบวนการในการยืมยืมหนังสือซึ่งแตกตางจากสถานการณ

ปกติ ในชวงแรกทางสํานักฯ ไดจัดใหมีบริการติดตามตัวเลม คือ ผูใชบริการติดตอยืมยืมหนังสือไดท่ีหนาสํานักฯ โดย

กรอกแบบฟอรมในกระดาษ เพื่อขอใชบริการยืมยืมหนังสือ จากนั้นผูปฎิบัติงานจะดําเนินการหาตัวเลมท่ีชั้นหนังสือ

และทําการยืมใหแกผูใชบริการ ซึ่งรูปแบบการบริการดังกลาวอาจมีความเสี่ยงในการสัมผัสกับเช้ือโรคได ทางสํานักฯ 

จึงไดมีการประเมินกระบวนการทํางานดังกลาว พรอมปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทําใหเกิดบริการคุณขอมาเราจัดให 

ซึ่งเปนบริการสงคํารองขอใชบริการยืมยืมหนังสือในรูปแบบออนไลนผาน Google Form จากหนาเว็บไซตของ

หอสมุด เมื่อผูปฎิบัติงานไดรับอีเมล (Email) คําขอใชบริการจะทําการตอบกลับภายใน 1 วัน หรือมากกวาน้ัน 

จากนั้นจะดําเนินการหายืมหนังสือใหแกผูใชบริการ ผูใชบริการทําการรับยืมหนังสือที่หนาสํานักฯ เหมือนเดิม และ

ตอมานําบริการสงหนังสือถึงคณะ คือ บริการสงหนังสือใหแก คณาจารย นักวิจัย และบุคลากร ที่อยูคณะที่หางไกล

จากสํานักฯ ไดแก คณะนิติศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร ท่ีสงคําขอใช

บริการผานแบบฟอรมจากหนาเว็บไซตสํานักฯ เมื่อผูปฏิบัติงานไดรับอีเมล จึงดําเนินการและสงตัวเลมใหถึงคณะ 

โดยจัดสงใหวันละ 1 รอบ ในวันและเวลาราชการ 

เนื่องดวยสถานการณของโรคระบาดที่รุนแรงข้ึน ทางสํานักฯ จึงไดมีการปรับกระบวนการอีก

ครั้งเพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูใชบริการมากยิ่งข้ึน โดยผูใชบริการสามารถรับหนังสือไดหลายชองทาง จึงทําใหเกิด

บริการสงหนังสือ Book Delivery Service ใกล ไกล แคไหนก็สงถึง บริการแกคณาจารย นักวิจัย บุคลากร และ

สมาชิกประเภทบุคคลภายนอกยืมได เปนการใหบริการในรูปแบบออนไลน ผูใชบริการทําการกรอกแบบฟอรมคํา

รองขอผานทางหนาเว็บไซตของสํานักฯ และสามารถเลือกชองทางการจัดสงยืมหนังสือได สามชองทาง ดังนี้ 

ชองทางท่ีหนึ่ง คือ จัดสงหนังสือผานทางตลาดนัดของมหาวิทยาลัยในเวลาราชการ วันละ 2 รอบ รอบเชาและรอบ

บาย ชองทางท่ีสอง คือ จัดสงทางไปรษณีย โดยจัดสงในรูปแบบอีเอ็มเอส (EMS) ทั้งนี้ผูใชบริการเปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายในการจัดสงท้ังหมด และชองทางที่สาม คือ รับดวยตนเองทีบ่ริเวณหนาสํานักฯ จากการปฏิบัติงานไดมีการ

นํา Line Notify มาใชงาน เพื่อแจงเตือนแกผูปฎิบัติงาน เมื่อผูใชบริการสงคําขอออนไลนผาน Google Form 

ผูปฏิบัติงานจะไดรับ Line Notify แจงเตือนทันที ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินการหา

หนังสือหรือประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของไดทันที  



จากการดําเนินงานดังกลาว ทางสํานักฯ จึงเห็นความสําคัญในการใหบริการยืมยืมหนังสือดวย

บริการสงหนังสือ Book Delivery Service จึงไดจัดใหมีบริการอยางตอเนื่องจนกระทั่งทางสํานักฯ ไดเปดใชบริการ

พ้ืนที่ในปจจุบันซึ่งการดําเนินการใหบริการนี้ ไดนําแนวคิดวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใชเปนแนวทางใน

การปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือใหกระบวนการทํางานมีการปรับปรุงเปนระยะ ๆ ทําใหเกิดความรวดเร็ว ความ

สะดวกและถูกตอง เพ่ือใหการใหบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลตอไป (กชพร ศรีพรรณ, ดวงฤทัย ณ ทุงฝาย, 

2564) 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษากระบวนการใหบริการยืมยืมหนังสือ ดวยบริการสงหนังสือ Book Delivery Service

โดยใชหลักการ PDCA 

 

ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงาน 

  การดําเนินงานการใหบริการสงหนังสือ Book Delivery Service ไดนําแนวคิดวงจรการ

บริหารงานคุณภาพ PDCA มาใชเปนแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยข้ันตอน ดังน้ี 

1. การดําเนินงานตามหลัก PDCA 

1.1 Plan วางแผนการดําเนินงาน 

1.1.1 มีการทบทวนวิเคราะหปญหาและปรับปรุงการดําเนินงานจากผูปฏิบัติงาน

ทั้งหมด 

1.1.2 ประชุมผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของเพื่ออธิบายวิธีการดําเนินงานใหมีความเขาใจ

ตรงกันเพ่ือการทํางานอยางเปนระบบ 

1.1.3 จัดทําแนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานและหลักเกณฑสําหรับผูขอใชบริการสง

หนังสือ Book Delivery Service 

1.1.4 วางแผนการประชาสัมพันธเพ่ือใหผูใชบริการไดรับทราบขาวสารอยางทั่วถึง 

1.2 Do การออกแบบกระบวนการและการปฏิบัติงาน 

1.2.1 กระบวนการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 

1) กําหนดผูปฏิบัติงานในแตละวัน โดยมีผูปฎิบัติงานหนึ่งคนท่ีรับผิดชอบ 

2) ผูปฎิบัติงานตรวจสอบคําขอใชบริการผานทางไลน (Line) โดยทําการ

ตรวจสอบรายชื่อยืมหนังสือจากเว็บโอแพค (Web OPAC) และตรวจนับจํานวนยืมหนังสือวาถูกตองและไดครบ

ตามที่ผูใชบริการตองการหรือไม 

3) ผูปฎิบัติงานดําเนินการหาหนังสือตามคําขอใชบริการ 

4) ผูปฎิบัติงานติดตอผูใชบริการผานทางโทรศัพท เพื่อแจงวันและเวลา ในการ

จัดสงยมืหนังสือ พรอมทั้งแจงรายการยืมหนังสือที่ไมสามารถดําเนินการยืมไดตามคําขอใชบริการ 

5) ยืมหนังสือในระบบยืมคืน ตามรหัสสมาชิกของผูใชท่ีแจงไวในคําขอ 

6) ดําเนินการบรรจุหีบหอ (กรณีผูใชบริการตองการรับผานทางไปรษณียหรือ

ตลาดนัดหนังสือ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 



7) เจาหนาท่ีสงเอกสาร นําสงยืมหนังสือ และรอใบรับเงินคาสงไปรษณียจาก

เจาหนาที่สงเอกสาร 

8) จัดสงใบเสร็จคาดําเนินการ และ Tracking ID ใหผูใชบริการทางอีเมล เพ่ือ

ชําระคาบริการ 

9) รอผูใชบริการโอนเงินคาดําเนินการสง เมื่อผูใชโอนเรียบรอยแลว ถือเปนการ

เสร็จกระบวนการทํางาน 

1.2.2 กระบวนการสรางแบบฟอรมคําขอใชบริการ พรอมดวยสราง Line notify ตาม

ขั้นตอน ดังนี ้

1) ออกแบบและสรางแบบฟอรมคําขอใชบริการผานทาง Google Form  

2) สราง Line notify token เพ่ือผูก Google Form ใหมีการแจงเตือนผาน 

Line  

3) ทําการเพ่ิมผูปฎิบัติงานในกลุม Line ที่สรางไว เพ่ือรับคําขอใชบริการ 

4) ทําการทดสอบระบบ แกไข ปรับปรุงขอผิดพลาด กอนใชงานจริง 

1.2.3 กระบวนการขอใชบริการ 

1) ผูใชบริการกรอกแบบฟอรมคําขอยืมยืมหนังสือจากแบบฟอรมทางหนา

เวบ็ไซตหอสมุด 

2) ผูใชบริการสามารถเลือกชองทางการรับยืมหนังสือได 3 ชองทาง คือ 1) รับ

ดวยตนเองท่ีสํานักฯ ตามวันและเวลาที่ผูใชบริการสะดวก 2) รับยืมหนังสือผานตลาดนัดหนังสือของทาง

มหาวิทยาลัยตามตามท่ีอยูท่ีแจงไวในคําขอ จะทําการจัดสง 2 รอบ (เฉพาะอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย) 

3) รับยืมหนังสือทางไปรษณียตามที่อยูท่ีแจงไวในคําขอ 

3) รอผูปฏิบัติงานของสํานักฯ ติดตอกลับ ซึ่งผูใชบริการใชเวลาในการรอคอย

ประมาณ 15 นาที ในวนั และเวลาทําการ 

1.3 Check ตรวจสอบและประเมินผล 

1.3.1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนใหถูกตองครบถวน 

 1) ผูใชบริการไดรับยืมหนังสือที่ถูกตองตามที่ขอ 

 2) ตรวจสอบความถูกตองของท่ีอยูในการจัดสงยมืหนังสือใหถึงมือผูใชบริการ 

 3) ตรวจสอบใหผูใชบริการโอนเงนิคาจัดสงใหเรียบรอย 

 4) สรุปขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานในแตละวันผาน Google Sheet 

1.3.2 ตรวจสอบขอมูลที่แจงเตือนผาน Line Notify วามีการสงขอมูลไดถูกตอง

ครบถวน  

1.3.3 ตรวจสอบกระบวนการขอใชบริการของผูใชบริการ 

 1) ตรวจสอบชองทางในการรับยืมหนังสือใหถูกตองตามที่ไดแจงไวในคําขอ 

2) ทดสอบเวลาในการหายืมหนังสือในแตละครั้งของผูปฏิบัติงาน 

1.4 Act ปรับปรุงและพัฒนา 



1.4.1 ประเมินผลการใหบริการ จากการปรับปรุงแบบฟอรมการใหบริการโดยจัดทํา

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการเพ่ือนําขอเสนอแนะและปญหาที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาให

สอดคลองกับแนวทางการใหบริการของสํานักฯ จึงทําใหมีการพัฒนาฟอรมการใหบริการใหตอบสนองตอการใช

บริการของผูใชมากยิ่งข้ึน ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 

 
 

ภาพที ่1. ภาพประชาสัมพันธใหผูใชบริการ 

 

สรุปผลการดาํเนินงาน  

จากการใหบริการสงหนังสือ Book Delivery Service ของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิง

หลง อรรถกระวีสุนทร ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 – มิถุนายน พ.ศ. 2564 จํานวนครั้งของผูใชบริการท้ังสิ้น 

331 ครั้ง ปรากฏผลการดําเนินงานดังนี ้

 



 
 

ภาพที่ 2. แสดงประเภทผูใชบริการ 

 

จากภาพที่ 2 แสดงประเภทผูใชบริการ Book Delivery Service แบงตามประเภทสมาชิกมาก

ที่สุดคือ นักศึกษา 68 % รองลงมา คือ บุคลากรสายสนับสนุน 20% อาจารย 11% และสมาชิกประเภทยืมได 1% 

ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพที ่3. แสดงประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

 

จากภาพที่ 3 แสดงประเภทยืมหนังสือ มีคําขอใชบริการสงหนังสือ Book Delivery Service 

มากที่สุดคือ หนังสือภาษาไทย คิดเปน 57% รองลงมา หนังสือภาษาอังกฤษ คิดเปน 16% นวนิยาย คิดเปน 15% 

และประเภทอ่ืน ๆ รวมกัน 12% ตามลําดับ 

 

นักศึกษา/ 

Student

68%

บุคลากรสาย

สนับสนุน/ PSU 

Staff

20%

อาจารย/ 

Lecturer

11%

สมาชิก

บุคคลภายนอก

ประเภทยืมได/ 

Library Member

1%

ประเภทผู้ใช้บริการ

Books

16%

นวนิยาย

15%

ภาษาไทย

57%

สิ่งพิมพ ม.สงขลา

นครินทร

3%

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ



 
 

ภาพที่ 4. แสดงประเภทการรับหนังสือ 

 

จากภาพที่ 4 แสดงประเภทการรับยืมหนังสือ ที่ทางสํานักฯ ใหบริการทั้งหมด 3 ชองทาง มาก

ที่สุดคือ รับดวยตนเองที่สํานักฯ คิดเปน 77% รองลงมา สงผานตลาดนัดหนังสือของทางมหาวิทยาลัยคิดเปน 12% 

และสงผานไปรษณียแบบอีเอ็มเอส (EMS) คิดเปน 11% ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพที่ 5. แสดงความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 

จากภาพที่ 5 แสดงผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการสงหนังสือ Book 

Delivery Service จํานวนท้ังสิ้น 67 คน ผลปรากฏวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ คือ 1) 

ไดรับยืมหนังสือถูกตองครบถวน 2) มีความรวดเร็วในการใหบริการ 3) บริการใชงานงายและสะดวก และ 4) ความ

พึงพอใจตอการใชบริการโดยรวม  

ปญหาที่พบเจอในการใหบริการสงหนังสือ Book Delivery Service คือ ผูใชบริการกรอกขอมูล

ยืมหนังสือไมถูกตอง ทําใหผูปฏิบัติงานใชเวลาในการดําเนินการมากวาปกติ 

รับด้วยตัวเองที

หอสมุด

77%

ส่งผ่านตลาดนัด

12%

ส่งผ่านไปรษณีย์

11%

ประเภทการรับทรัพยากรสารสนเทศ



อภิปรายผล  

จากการดําเนินการใหบริการสงหนังสือ Book Delivery Service โดยไดนําวงจรบริหารงาน

คุณภาพ PDCA มาใชในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทํางาน ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 – เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น สรุปผลในขั้นตอนตาง ๆ ได ดังน้ี  

1. Plan วางแผนการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานในขั้นตอนวางแผนการดําเนินงานของบริการ Book Delivery Service ได

แนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานและไดหลักเกณฑสําหรับผูใชบริการเมื่อตองการใชบริการ Book 

Delivery Service ในขั้นตอนนี้มีปญหา คือ หลักเกณฑสําหรับผูใชบริการไมครอบคลุม ขาดหลักเกณฑบางอยาง 

เชน ตองระบุใหชัดเจนวาหนังสือที่สามารถขอใชบริการผานบริการ Book Delivery Service ไดนั้น ตองเปนหนังสือ

จากสํานักฯ เทานั้น 

2. Do การออกแบบกระบวนการและการปฏิบัตงิาน 

สําหรับข้ันตอนการออกแบบกระบวนการและการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 

     1) กระบวนการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน ในขั้นตอนนี้ คือ การกําหนดหนาที่รับผิดชอบให

ผูปฏิบัติงานวาในการใหบริการ Book Delivery Service ผูปฏิบัติงานมีหนาที่อะไรบาง เชน ตรวจสอบคําขอใช

บริการ ตรวจสอบรายช่ือยืมหนังสือ ติดตอผูใชบริการ ยืมหนังสือในระบบยืมคืน  ดําเนินการบรรจุหีบหอ จัดสง

ใบเสร็จคาดําเนินการ และ Tracking ID เปนตน 

      2) กระบวนการสรางแบบฟอรมคําขอใชบริการ พรอมดวยสราง Line notify ในขั้นตอนน้ี คือ 

สรางแบบฟอรมคําขอใชบริการ สําหรับใหผูใชบริการสงคําขอ และสราง Line notify สําหรับการแจงเตือนไปยัง

ผูปฏิบัติงาน จากนั้นทําการทดสอบกอนการใชงานจริง 

     3) กระบวนการขอใชบริการ ในขั้นตอนนี้ คือ ผูใชบริการสงคําขอใชบริการ พรอมระบุชอง

ทางการรับยืมหนังสือ และผูปฎิบัติงานรับคําขอใชบริการ 

     สําหรับข้ันตอนการออกแบบกระบวนการและการปฏิบัติงาน เมื่อมีการดําเนินการมีบางข้ันตอน

ตองปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการดําเนินดีข้ึน ดังนี ้ 

     1) กระบวนการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน มีปญหา คือ ผูปฏิบัติงานไดรับคําขอใชบริการผาน 

Line notify ไมครบถวน เนื่องจากขอจํากัดของ Line notify ทําใหตองเปดแบบฟอรมคําขอจาก Google Form 

เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 

     2) กระบวนการสรางแบบฟอรมคําขอใชบริการ มีปญหา คือ มีการปรับแบบฟอรมคําขอใช

บริการเปนระยะ เชน ชองทางการรับหนังสือจากชวงแรก มีหนึ่งชองทาง คือ รับดวยตนเอง จากนั้นไดทําการปรับ

เพ่ิมเปนรับไดสามชองทาง คือ รับดวยตนเอง สงผานตลาดนัดหนังสือมหาวิทยาลัย และสงผานไปรษณีย 

     3) กระบวนการขอใชบริการ มีปญหา คือ ผูใชบริการขอยืมหนังสือที่อยูหองสมุดคณะ ทําใหไม

สามารถใหบริการได และผูใชบริการไมทราบวามีบริการ Book Delivery Service ทําใหตองมีการปรับแผนการ

ประชาสัมพันธเพ่ือใหผูใชทราบ 

 

 

 



3. Check ตรวจสอบและประเมินผล 

ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล มีกระบวนการ ดังนี ้

1) ระยะกอนการใหบริการ มีการวางแผนการทํางานทุกข้ันตอนไว มีการทดสอบแบบฟอรม 

คําขอใชบริการ ปรับปรุงแกไขหรือเพ่ิมเติมแบบฟอรมจากการทดสอบ วางแผนประชาสัมพันธการใหบริการ เปนตน 

2) ระยะการใหบริการ ประชาสัมพันธการใหบริการทุกชองทาง เมื่อมีการสงคําขอใหบริการมี

การเก็บขอมูลจากคําขอใหบริการวาควรมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใดของแบบฟอรมอีกบาง เพ่ือใหไดขอมูลที่

ครบถวนสมบูรณ และใหผูใชบริการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ 

           3) ระยะหลังการใหบริการ นําขอมูลที่ไดจากคําขอใชบริการมาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมสวนที่ขาด

เชน เกณฑการขอใชบริการวาตองเปนหนังสือที่มีอยู ในสํานักฯ เทานั้น ไมรวมหนังสือที่อยูหองสมุดคณะ  

ชองทางการรับหนังสือวาสามารถรับไดจากชองทางใดบาง และเวลาในการจัดสงหนังสือ เปนตน 

   โดยในขั้นตอนนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละคําขอใหบริการ วาแตละคําขอใหบริการม ี

คําเสนอแนะเพิ่มเติมอยางไรบาง จากนั้นนําคําเสนอแนะตาง ๆ มาวิเคราะห เพื่อแกไขปรับปรุงใหมีความครบถวน

สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

4. Act ปรับปรุงและพัฒนา 

ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา มีกระบวนการ ดังนี ้

1) นําคําติชมจากแบบประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความตองการของ

ใชบริการ เชน การเพ่ิมชองทางการรับหนังสือ เปนตน 

2) นําปญหา และคําติชมตาง ๆ มาวางแผนเพ่ือพัฒนาใหบริการใชงานไดงายมากขึ้นในอนาคต 

เชน พัฒนาใหการกรอกขอมูลหนังสือเชื่อมตอกับระบบเว็บโอแพค (Web OPAC) เปนตน เพ่ือเพิ่มจํานวนการใชยืม

หนังสือของสมาชิกทุกประเภท ทุกวัย เพิ่มความสะดวกใหกับสมาชิกที่ไมสะดวกเขามาใชบริการในสํานักฯ ใหไดใช

หนังสือ 

3) ปรับกระบวนการทํางานในสวนของผูปฏิบัติงาน จากเดิมตองคอยตรวจสอบแบบฟอรมคําขอ

ใชบริการเปนระยะ ทําใหเสียเวลาเกิดความกังวลวาจะพลาดคําขอใชบริการ แตเมื่อปรับใหแบบฟอรมคําขอใช

บริการเช่ือมตอกับ Line notify ทําใหผูปฎิบัติไดรับการแจงเตือนเมื่อมีคําขอใชบริการ และสามารถปฏิบัติงานได

ทันที 

จากกระบวนการ PDCA ทําใหเกิดการเพ่ิมชองทางการขอยืมหนังสือแกผูใชบริการในชวงการ

แพรระบาดของ Covid 19 และสามารถจัดใหมีบริการนีอ้ยางตอเนื่องจนกระทั่งทางสํานักฯ ไดเปดใชบริการพ้ืนที่ใน

ปจจุบัน จากบริการนี้ทําใหเกิดความสะดวกแกผูใชบริการในการยืมหนังสือ โดยไมจําเปนตองเดินทางมาที่สํานักฯ 

ชวยลดระยะเวลาในการเดินทาง ทั้งนี้กระบวนการทํางานดวย PDCA ทําใหผูปฎิบัติงานมีความกระตือรือรนและเหน็

ความสําคัญในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือใหการดําเนินงานสะดวกรวดเร็วทั้งผูใชบริการและผูปฏิบัติงาน 

ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ  

1. พัฒนาแบบฟอรมการขอใชบริการควรคัดกรองหนังสือที่มีสถานะจอง เพื่อปองกันไมให

ผูใชบริการกรอกขอมูลหนังสือที่ถูกจองไว 



2. พัฒนาแบบฟอรมใหเช่ือมโยงกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST ใน Web OPAC เพื่อให

สามารถเลือกหนังสือที่ตองการจากไดทันที 

 

การนําไปใชประโยชน  

1. ผูปฏิบัติงานไดปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางาน เพื่อใหการบริการยืมหนังสือยังดําเนินการ

อยูในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 

2. สํานักฯ สามารถสรางความผูกพันและภาพลักษณท่ีดีกับผูใชบริการ ผานการบริการสงหนังสือ 
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