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บทคัดยอ 

         เนื่องจากศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดปดพื้นท่ีบริการหองสมุด 

ตามมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงประสบอุปสรรคในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ที่เปนตัวเลม ดังน้ัน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการสามารถเขาถึงและยืมตัวเลม จึงไดพัฒนาบริการ  

MFU Library Delivery ขึ้น โดยเจาหนาท่ีหองสมุดจะดําเนินการหยิบตัวเลมหนังสือ หรือวารสาร และจัดสงดวยวิธีการ

ตางๆ ไปยังผูใชบริการตามท่ีรองขอ โดยในระยะแรกบรรณารักษไดพัฒนาแบบฟอรมออนไลนดวย Google Form สําหรับ

รับคํารองจากผูขอใชบริการ ตอมาพบวา บริการ MFU Library Delivery มีปริมาณคําขอใชบริการเพ่ิมมากขึ้น และเห็นวา

บริการนี้จะเปนประโยชนในดานการสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ จึงไดพัฒนาระบบ MFU Library Delivery 

System ขึ้น เพ่ือจัดเก็บคํารองขอใชบริการ และติดตามสถานะการใหบริการในทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงระบบ

สืบคนของหองสมุด (OPAC) เพื่อใหผูใชบริการ สามารถสงคํารองขอใชบริการ Delivery เขาสูระบบไดทันที ในขณะ

ที่กําลังสืบคนทรัพยากรหองสมุด โดยระบบสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ ทําใหผูใชบริการ

ไมจําเปนตองกรอกขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง ชวยอํานวยความสะดวก และลดขอผิดพลาด นอกจากนี้ระบบยังมี

ฟงกชั่นอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน การพิมพจาหนาซองพัสดุไดโดยอัตโนมัติ เปนตน  

 จากการพัฒนาระบบ และปรับปรุงหนาจอการสืบคน (OPAC) เพื่อรองรับการใหบริการรูปแบบ

ใหมของศูนยบรรณสารฯ พบวา เจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูใชมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการในระดับดีมาก เ น่ืองจากมีระบบท่ีงายตอการใชบริการ และไดรับคําช่ืนชมจากผูใชบริการท่ี 

ศูนยบรรณสารฯ สามารถสรางสรรคการใหบริการหองสมุดในรูปแบบออนไลน ไดอยางทันทวงทีกับสถานการณ 

  

คําสําคัญ: บริการยืมหนังสือ, บริการสําเนาบทความวารสาร 

  



ABSTRACT 

 Due to the Learning resources and Educational Media Center has closed the library 

area.  Due to the COVID- 19 epidemic control measures in 2019, there are obstacles in providing 

resources in printed format. Therefore, began to develop the Pickup & Delivery service. The library 

staff will pick the books or journals on shelf that the user has requested and deliver them in various 

ways.  In the first phase, the librarian developed an online form using Google Form for collecting 

requests. Later, the library found that the pickup and delivery service received more requests. This 

service would help promote the use of library resources.  Therefore, the MFU Library Delivery 

System was developed to store service requests and track service status at every step.  And, the 

Library’s Online Public Catalog (OPAC) has been adjusted to allow users to send delivery requests 

to system immediately while user searching resources.  The system can connect to the library 

automation database. Users do not need to fill out various information by themselves, helping to 

user facilitate and reduce errors.  In addition, the system also has convenient functions such as 

automatic printing of parcel addresses, etc.  

 From the development of the delivery service system and improvement of OPAC 

to support the new normal service.  The library found that the staff was able to provide efficient 

service. The satisfaction of the service users is at a very good level, from easy-to-use services. The 

library received positive comments from users about creating the online service on time during the 

epidemic situation of COVID-19. 
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บทนํา 

 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงรายไดกําหนด

มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเวนระยะหางทางสังคม ประกอบกับ

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดประกาศปรับการเรียนการสอนทั้งหมดใหอยูในรูปแบบออนไลน โดยมีนักศึกษาที่เขาชั้น

เรียนออนไลนจากที่พักอาศัย ซึ่งกระจายตัวอยูท่ัวประเทศ รวมถึงศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดปดพ้ืนที่

ใหบริการหองสมุด แตพนักงานยังคงสลับเขาพื้นที่เพื่อปฎิบัติงาน และปฎิบัติงานที่บาน (Work from Home) 

ทั้งหมดจึงเปนเปนอุปสรรคในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบฉบับพิมพของหองสมุด (Printed Edition) 

 ศูนยบรรณสารฯ ไดรวบรวมขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ของผูใชบริการผานชองตาง ๆ พบวา 

ผูใชบริการมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน แตยังคงตองการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่เปนตัวเลม (Printed 

Edition) เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน การเตรียมตัวกอนสอบ และใชในการคนควาวิจัย ฯลฯ และเพ่ือเปน 

การอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ ศูนยบรรณสารฯ จึงปรับเปลี่ยนการใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่เปน 

ตัวเลม (Print) เปนบริการชวยหยิบตัวเลม และนําสงหนังสือไปยังผูใชบริการ เรียกวาบริการ “Pick up & Delivery 

Service” โดยกําหนดวิธีการสงหนังสือเปนแบบภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสงหนังสือภายใน



มหาวิทยาลัยน้ัน เจาหนาที่หองสมุดจะนําสงหนังสือไปยังอาคารสํานักวิชา หรือหนวยงานตางๆ แตหากผูใชบริการอยู

ภายนอกมหาวิทยาลัย เชน อยูตางอําเภอหรือตางจังหวัด ศูนยบรรณสารฯ จะจัดสงตัวเลมทางไปรษณียใหแก

ผูใชบริการโดยไมเสียคาใชจาย โดยหนังสือที่จัดสงไดผานการอบฆาเช้ือโรคดวยระบบโอโซนเรียบรอยแลว 

 การใหบริการ Pick up & Delivery Service ในระยะแรกนั้น ผูใชบริการสามารถสงคําขอใช

บริการผาน Google Form ที่เจาหนาที่สรางขึ้น เนื่องจากบรรณารักษเห็นวาการใช Google Form จะชวยสราง

แบบฟอรมออนไลนสําหรับรับคําขอใชบริการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหสามารถประชาสัมพันธการใหบริการ  

Pick up & Delivery ไดโดยเร็วท่ีสุด จากนั้นเจาหนาที่หองสมุดจะประสานการทํางานกันโดยใชขอมูลที่วางไวใน 

Google Sheet ตั้งแตการคนหาตัวเลม จนถึงการจัดสงตัวเลมหนังสือไปยังผูใชบริการ แตในระยะตอมาพบวา ในแต

ละวันมีการขอใชบริการ Pick up & Delivery Service เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในบางครั้งผูใชบริการกรอกรายละเอียด

ของหนังสือไมครบถวน หรือสถานะของหนังสือไมไดอยูบนช้ันเนื่องจากมีการยืมออกไปแลว เจาหนาที่ตอง

ปฎิบัติงานหลายขั้นตอน และใชเวลามาก ทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย 

 ดังนั้น บรรณารักษรวมกับเจาหนาที่วิ เคราะหระบบคอมพิวเตอรจึงไดศึกษารูปแบบ 

การใหบริการ Book Delivery ของหองสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการ และ 

นํากระบวนการลีน (Lean) มาปรับใชเพ่ือลดขั้นตอนการทํางานที่มีความซ้ําซอนมากเกินไป เพื่อพัฒนาระบบ MFU 

Library Delivery ที่สอดคลองและเหมาะสมกับทั้งผูใชบริการและผูปฏิบัติงาน โดยคาดหวังวา ระบบที่ไดสามารถ

จะใชบริหารจัดการ และอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ทําใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเปนประโยชนในการสงเสริมการยืม และการใชงานทรัพยากรสารสนเทศในระยะยาว แมจะพน

ชวงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปแลว 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริการทรัพยากรสารสนเทศแกผูใชบริการในชวงสถานะการณการแพรระบาดของ

แพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หองสมุด  

เพ่ือการใหบริการยืม และนําสงทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดเปนไปอยางเต็มประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการใหบริการของหองสมุดวิถีใหม สําหรับสงเสริมการใชทรัพยากร

สารสนเทศอยางตอเน่ืองในระยะยาว 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

1. ผูพัฒนาโปรแกรม ไดศึกษาวิเคราะหสถาปตยกรรมจากซอรสโคด และโครงสรางฐานขอมูล

ของระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีใชงานอยู คือ KOHA เพ่ือวิเคราะหรูปแบบการทํางาน ไดขอสรุป ดังน้ี 

 

 



 
 

ภาพที ่1. โครงสรางสถาปตยกรรมของระบบหองสมดุอัตโนมัติ KOHA 

  

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ KOHA (ปจจุบันใชงานเวอรชั่น 19.11 ทํางานบนเครื่องแมขาย

ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 18.04) เปนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ พัฒนาดวย Perl CGI และจัดเก็บขอมูลบน

ฐานขอมูล MySQL มีสวนโตตอบผูใชแบบ Web Based Application  และเปนชุดซอฟแวรแบบเปดเผยรหัส 

(Open Source) จึงทําใหสามารถแกไข ปรับปรุงซอรสโคดของระบบในทุกสวน เพ่ือใหระบบสามารถสอดประสาน

กับการปฏิบัติงานของหองสมุดแตละแหงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเพ่ิมเติมความสามารถของระบบเพ่ือ

อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ เชน เพิ่มปุม Request ยื่นคําขอใชบริการจัดสงหนังสือ หรือบทความวารสารที่

หนาจอการสืบคน (OPAC) เปนตน  

2. ผูพัฒนารวบรวมความตองการในการใชงานระบบ (Requirements) จากเจาหนาที่หองสมุด 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1) จะตองเปนระบบที่ทํางานแบบ Web-based Application สามารถใชงานไดสะดวกใน

หนาจอของทุกอุปกรณ (Devices) ทุกระบบปฏิบัติการ โดยไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรม 

2) จะตองเช่ือมโยงขอมูลบรรณานุกรมจากฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพ่ือระบุตัว

เลมหนังสือ หรือบทความวารสารที่ตองการ เปนการอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่และผูใชบริการ ลดความ

ผิดพลาดในการกรอกขอมูลดวยตนเอง 

3) จะตองเช่ือมโยงบริการกับหนาจอการสืบคน (OPAC) ของระบบหองสมุดอัตโนมัติ เปน

การอํานวยความสะดวกแกผู ใช งาน ในขณะท่ีกําลังสืบคนทรัพยาการสารสนเทศและตองการใชงาน  

จะสามารถคลกิที่ปุม “Request to Pick up or Delivery” เพ่ือสงคํารองเขาสูบริการ MFU Library Delivery ของ 

ศูนยบรรณสารฯ ไดทันที  

4) เมื่อผูใชบริการยื่นคํารองขอใชบริการแลว จะตองมีระบบติดตามสถานะการใหบริการ

ตั้งแตตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการใหบริการ  

5) มีฟงกชั่นการอํานวยความสะดวกตางๆ เชน การสั่งพิมพจาหนาซองจดหมายหรือกลอง

พัสดุอัตโนมัติ มีการแนบคิวอารโคดของระบบ และคิวอารโคดของแบบประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ  

เพ่ือรวบรวมสถิติและขอคิดเห็นของผูใชบริการ เปนตน 

3. เมื่อไดวิเคราะหโครงสรางฐานขอมูลและการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติ รวมถึงความ

ตองการในการใชงานระบบแลว ผูพัฒนาโปรแกรมไดตัดสินใจเลือกเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบการใหบริการ 

Pickup and Delivery โดยแบงเปน 2 ระบบ คือ 1) ระบบการใหบริการทรัพยากรหนังสือ และ 2) ระบบการ

ใหบริการสําเนาบทความวารสาร ดังน้ี 



 3.1 ระบบการใหบริการทรัพยากรหนังสือในรูปแบบบริการ Pickup and Delivery ไดเลือก

เครื่องมือในการพัฒนา โดยแบงเปนสวนฐานขอมูล สวนประมวลผล และสวนโตตอบผูใช ดังนี ้

  3.1.1 การจัดเก็บขอมูลลงบนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เลือกจัดเก็บขอมูลการใหบริการ 

Pickup and Delivery ลงบนฐานขอมูล MySQL บนเครื่องแมขายเดียวกันกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ เนื่องจาก

จะตองมีการคนคืนขอมูลผูใชและขอมูลบรรณานุกรม จากตารางขอมูลของระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพื่อสามารถ

ผสานขอมูลท่ีเก่ียวของไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

  3.1.2 การพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลหลังบาน (Backend) เลือกพัฒนาดวยภาษา 

PHP โดยใช Laravel ซึ่งเปน PHP framework ระบบหนึ่งในการพัฒนา ทําใหสามารถพัฒนาระบบไดรวดเร็วขึ้น 

เน่ืองจากเปนเฟรมเวิรกที่มีการใชใชงานอยางแพรหลาย มีการพัฒนาปรับปรุงซอรสโคด โดยในชุมชนนักพัฒนาอยาง

สม่ําเสมอ โดยมีการรับสงขอมูลกับสวนติดตอผูใชหนาบาน (Frontend) ในรูปแบบ API  

  3.1.3 การพัฒนาสวนโตตอบผูใช  (Frontend) พัฒนาในรูปแบบ Web-based 

Application ที่รองรับการแสดงผลบนหนาจอของอุปกรณหลากหลายรูปแบบ โดยเลือกพัฒนาดวย Angular ซึ่ง

เปน Web Application Framework เขียนดวยภาษา Typescript และสนับสนุนโดยบรษิัท Google, inc. สามารถ

พัฒนาระบบโตตอบผูใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยที่สวนโตตอบผูใชไดนี้ ไดพัฒนาใหสามารถรับเลขทะเบียน

หนังสือ (Biblionumber) จากการคลิกปุม Request ยื่นคํารองขอใชบริการจากหนาจอการสืบคน (OPAC) ผานทาง 

URL Query String  เพ่ือผสานขอมูลกับฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
 

 
 

ภาพที ่2. โครงสรางของระบบการใหบริการ Pickup and Delivery 

  

3.2 ระบบใหบริการสําเนาบทความวารสาร เนื่องจากผูเขียนโปรแกรมไดพัฒนาระบบ 

สงคํารองขอใชบริการสําเนาบทความวารสารฉบับพิมพในหองสมุด (Journal Current Contents Service) ไวแลว 

ระบบไดรับการออกแบบและพัฒนาโดยใชโปรแกรม WordPress ซึ่งเปนซอฟตแวรบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต

แบบเปดเผยรหัส (Open Source) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการสามารถ

เขาถึงบทความวารสารฉบับเต็มไดอยางตรงตามความตองการ ผูเขียนโปรแกรมจึงไดปรับปรุงระบบ Journal 

Current Contents Service ใหสามารถรองรับขอมูลบรรณนุกรมผานทาง URL Query String จากหนาจอ 

การสืบคน (OPAC) ได  และไดติดตั้งปุม Request ยื่นคําขอใชบริการสําเนาบทความวารสาร ภายใตขอมูล

บรรณานุกรมของบทความวารสารแตละรายการท่ีหนาจอการสืบคน (OPAC)  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

ผูใชบริการ 

 

  



ผลการดําเนินการ 

1. ขั้นตอนการใชบริการ MFU Library Delivery 

1.1 ผูใชบริการคนหาทรัพยากรสารสนเทศผานระบบสืบคนของหองสมุด (OPAC) เพื่อ 

คนหาหนังสือ หรือบทความวารสารท่ีตองการ 

 

 
 

ภาพที่ 3. แสดงการสืบคนหนังสือผานระบบการสืบคนของหองสมุด (OPAC) 

 

 
 

ภาพที่ 4. แสดงการสืบคนบทความผานระบบการสืบคนของหองสมดุ (OPAC) 

 

  



1.2 ผูใชบริการคลิกปุม Request to Pickup or Delivery (สําหรับหนังสือ) หรือคลิกปุม 

Request This Article (สําหรับบทความวารสาร) จากนั้น Login ดวยรหัสระบบการศึกษา REG (สําหรับนักศึกษา) 

หรือรหัสระบบบุคลากร HR (สําหรับพนักงาน)  
 

 
 

ภาพที่ 5. แสดงการ Login ระบบ MFU Library Delivery 

 

1.3 เมื่อเขาสูระบบแลว จะปรากฏขอมูลของผูใชบริการ และขอมลูหนังสือ/บทความวารสาร

แบบอัตโนมัติ  
 

 
 

ภาพที่ 6. แสดงขอมูลหนังสือแบบอัตโนมัต ิ



 
 

ภาพที่ 7. แสดงขอมูลบทความวารสารแบบอัตโนมัต ิ

 

1.4 กรณีหนังสือที่ เปนตัวเลม ผู ใชบริการสามารถเลือกชองทางการรับหนังสือได   

3 ชองทาง คือ 1) รับตัวเลมดวยตนเองที่หองสมุด 2) รับตัวเลมที่สํานักวิชา หรือ 3) รับตามท่ีอยูที่กําหนด โดยให

ศูนยบรรณสารฯ จัดสงตัวเลมทางไปรษณีย/บริษัทขนสง โดยผูใชบริการไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ผูใชบริการสามารถ

ติดตามสถานะการจัดสงหนังสือ (Tracking) กรณีที่เปนบทความวารสาร เจาหนาท่ีจะสําเนาบทความวารสารใน

รูปแบบไฟล PDF และจัดสงใหทางอีเมลของผูใชบริการ 

 

 
 

ภาพที่ 8. ระบบแสดงสถานะการจัดสงหนังสือ 



 
 

ภาพที่ 9. ขั้นตอนการขอใชบริการ MFU Library Delivery 

 

2. ขั้นตอนการใหบริการ MFU Library Delivery 

2.1 กรณีหนังสือ 
2.1.1 เจาหนาที่เขาระบบ MFU Library Delivery เพื่อตรวจสอบคําขอรายการ

หนังสือของผูใชบริการ จากนั้นแกไขสถานะคําขอหนังสือเปน “รอคนหาตัวเลม” เพื่อสงขอมูลใหเจาหนาที่คนหาตัว

เลมหนังสือ 
 

 
 

ภาพที่ 10. ขั้นตอนการรับคําขอของผูใชบริการ 



2.1.2 เมื่อเจาหนาท่ีคนหาตัวเลมหนังสือเรียบรอยแลวจะนําหนังสือดังกลาวเขาตูฆา

เชื้อโรคดวยระบบโอโซนกอนนําสงใหผูใชบริการ หลังจากนั้นเจาหนาท่ีทําการยืมในระบบหองสมุด เปลี่ยนสถานะ

ของหนังสือในระบบ และสั่งพิมพขอมูลจากระบบเพื่อจัดสงใหผูใชบริการแบบอัตโนมัติ อาทิ ที่อยูของผูรับบริการ ที่

อยูของศูนยบรรณสารฯ ในฐานะผูจัดสง พรอมแนบชองทางการตรวจสอบสถานะคําขอใชบริการ (Tracking) ขอมูล

การยมืหนังสือและการยืมตอดวยตนเอง (Renew) และแบบประเมินความพึงพอใจ  

                          

  
 

ภาพที่ 11. ขอมูลรายละเอียดการสงหนังสือใหผูใชบริการ 

 

 

 



2.2 กรณีบทความวารสาร  

เมื่อผูใชบริการสงคําขอสําเนาบทความวารสาร ระบบจะสงขอมูลไปยังอีเมลของเจาหนาท่ี

โดยอัตโนมัติ จากนั้นเจาหนาที่จะตรวจสอบขอมูล สแกนบทความวารสารใหอยูในรูปแบบไฟล PDF และจัดสงให

ผูใชทางอีเมลที่ระบ ุ 
 

 

 
 

ภาพที่ 12. ขอมูลการจัดสงสําเนาบทความวารสาร 

 



 
 

ภาพที่ 13. ขั้นตอนการใหบริการ MFU Library Delivery 

 

 
 

ภาพที่ 14. การอบฆาเช้ือหนังสือดวยระบบโอโซน 

  



ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

ศูนยบรรณสารฯ เริ่มใหบริการ MFU Library Delivery ตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2564 มี

ผูใชบริการ รวมทั้งสิ้น 753 คน จําแนกเปนอาจารย จํานวน 208 คน นักศึกษา จํานวน 476 คน และพนักงาน 

จํานวน 69 คน จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ขอใชบริการ รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,961 รายการ สามารถจําแนกเปน 

ตําราเรียน จํานวน 1,052 เลม หนังสือท่ัวไป จํานวน 698 เลม และนิยาย/เรื่องสั้น จํานวน 177 เลม และบทความ

วารสาร จํานวน 34 บทความ  

ทั้งนี้ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการท้ังทางอีเมล และจากการสงคิวอารโคด  

(QR Code) มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 81 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบ  

MFU Library Delivery ท่ีใชงานงาย สะดวกและรวดเร็วมากที่สุด (4.69) รองลงมาเปนความพึงพอใจในการดําเนิน

กิจกรรม (4.60) ในภาพรวมมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก (4.65) 

นอกจากนี้ ศูนยบรรณสารฯ ไดนํากระบวนการลีน (Lean) เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานที่มี 

ความซ้ําซอน (Over Processing) ดังนี ้

1. ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดหนังสือ และบทความวารสารที่ตองการ จากเดิมท่ี

ผูใชบริการตองกรอกรายละเอียดหนังสือ และบทความวารสารที่ตองการ โดยการคัดลอกขอมูลจากหนาจอสืบคน 

(OPAC) ลงในแบบฟอรม Google Form โดยใชเวลา 3-5 นาที และเกิดความผิดพลาดได ทั้งนี้บรรณารักษ และ

ผูพัฒนาระบบไดพัฒนาปรับปรุงระบบใหเช่ือมโยงขอมูลของผูใชบริการ และขอมูลของทรัพยากรสารสนเทศกับ

ฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ โดยไมตองกรอกรายละเอียดของหนังสือ หรือบทความวารสาร เพียงแคคนหาในระบบ

การสืบคนของหองสมุด (OPAC) และคลิกปุม Request to Pickup or Delivery (สําหรับหนังสือ) หรือคลิกปุม 

Request This Article (สําหรับบทความวารสาร) ขอมูลจะปรากฎในระบบ MFU Library Delivery อัตโนมัต ิ

2. ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะของหนังสือ จากเดิมท่ีเจาหนาที่ตองทําการคนหาและ

ตรวจสอบสถานะของหนังสือในระบบหองสมุดกอนทําการคนหาตัวเลมที่ชั้นหนังสือ โดยเวลาประมาณ 2-3 นาที 

โดยผูพัฒนาระบบ ไดปรับระบบ MFU Library Delivery ใหเช่ือมโยงหนาจอการสืบคน (OPAC) ของรายหนังสือ

อัตโนมัติ กลาวคือ เมื่อเจาหนาท่ีเขาสูระบบ MFU Library Delivery เลือกรายการหนังสือที่ผูใชบริการสงคําขอ 

และคลิกที่เมนู View in OPAC เพ่ือตรวจสอบสถานะของหนังสือไดทันที  

3. ขั้นตอนการพิมพขอมูลเพื่อจัดสงพรอมตัวเลม จากเดิมที่ เจาหนาที่ตองพิมพ 

จาหนาซองจดหมายดวยตนเอง รวมถึงเอกสารอื่น ๆ  ซึ่งประกอบดวย คือ 1) ท่ีอยูของผูรับหนังสือ 2) แบบประเมิน

ความพึงพอใจ และ 3) ขั้นตอนการตรวจสอบและยืมตอดวยตนเอง โดยใชเวลามากกวา 10 นาทตีอรายการ และยัง

ทําใหเกิดขอผิดพลาดไดงาย ดังนั้นบรรณารักษ  ผูพัฒนาระบบ และเจาหนาท่ีไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงปญหา 

มาปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ทําใหลดเวลาเหลือ 1-2 นาที และลดปริมาณ

การใชกระดาษ เนื่องจากใชกระดาษเพียง 1 แผน สามารถพิมพขอมูลไดอยางครบถวน  

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

บริการ MFU Library Delivery ไดรับคําช่ืนชมจากผูใชบริการที่หองสมุดสามารถสรางสรรค 

การใหบริการหองสมุดในรูปแบบออนไลนไดอยางทันทวงทีกับสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 อีกทั้งระบบ MFU Library Delivery อํานวยความสะดวกตอผูใชบริการท่ีไมตองกรอกรายละเอียดของหนงัสอื 



หรือวารสาร เพียงแคคนหาในระบบการสืบคนของหองสมุด (OPAC) ก็สามารถเชื่อมโยงขอมูลแบบอัตโนมัตไิดทันที 

ทั้งน้ีไดมีขอเสนอแนะจากผูใชบริการ และจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ดังน้ี 

1. บริการ MFU Library Delivery ที่เปนหนังสือ ศูนยบรรณสารฯ ควรเพ่ิมระยะเวลาการยืมให

นานมากข้ึน เนื่องจากการสงหนังสือทางไปรษณียตองใชระยะเวลาในการจัดสง จึงทําใหเหลือเวลาในการใชหนังสือ

นอยลง จากขอเสนอแนะดังกลาว ศูนยบรรณสารฯ ไดขยายระยะเวลาการยืมหนังสือสําหรับนักศึกษาเปน 30 วัน 

2. ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงระบบ MFU Library Delivery เพิ่มเติม ดังน้ี 

2.1 ควรมีการสงขอความทางอีเมลเมื่อมีการรับคํารองเขาสูระบบ และเมื่อคํารองถูกเปลี่ยน

สถานะตามการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน เพ่ือสามารถแจงเตือนผูใชบริการไดทันที โดยไมจําเปนตองเขาใชงาน

ระบบ MFU Library Delivery  

2.2 ควรยืมหนังสือใหผู ใชบริการได ทันทีจากระบบ MFU Library Delivery  โดยไม

จําเปนตองกลับเขาสูหนาจอการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัตทิั้งนี้ ไดมีการประสานผูพัฒนาระบบเพื่อปรับปรงุ

ระบบในรอบถัดไป 

บริการ MFU Library Delivery นับวาเปนบริการวิ ถีใหมที่ ชวยอํานวยความสะดวกแก

ผูใชบริการในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

อีกทั้งยังเปนบริการท่ีสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศท่ีเปนตัวเลมของหองสมุดอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด 
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