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บทคัดย่อ 
           ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการให้บริการ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ 
PDCA เพื่อปรับรูปแบบการให้บริการ โดยเน้นการให้บริการแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการน าไปสู่การพัฒนากระบวนการให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจสอบค่าปรับออนไลน์ บริการช าระค่าปรับ
ออนไลน์ บริการ Books Request บริการช่วยค้นหาหนังสือผ่านระบบออนไลน์ บริการโทรศัพท์ติดตาม แจ้งเตือน
ทรัพยากรสารสนเทศที่ค้างส่งและค้างค่าปรับ บริการขยายระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศ บริการรับคืน
ทรัพยากรสารสนเทศทางระบบไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน และบริการแนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู้ สอนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ร่วมกับบริการต่าง  ๆที่พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ภายหลัง
จากการให้บริการ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2563 -15 กันยายน 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้ศึกษา 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเชิงรุกของผู้ใช้บริการ ซึ่งพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายบริการ พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการ 

 
ค าส าคัญ: บริการเชิงรุก, การพัฒนากระบวนการให้บริการเชิงรุก, บริการยุคโควิด, บริการออนไลน์ 

 

  



 

 

ABSTRACT  
 The Library and Learning Center, University of Phayao, has developed services 

under the situations of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic by using the PDCA cycle to 
adjust the service model which is more focused on proactive services.  According to studying on 
the needs of the users, the service process which was developed into proactive service model 
included online fine check service, online fine payment service, books request service, online book 
find service, phone tracking service and notification of outstanding information resources and 
overdue fine, service of loan period extension for borrowing information resources, return service 
via postal system or private transport, and providing advice on using the Library and Learning Center 
and information literacy service as well as applying online multimedia with any developed services. 
After the service provision between April 15, 2020, and September 15, 2021, the Library and 
Learning Center studied the satisfaction with the proactive service of service users.  The results 
show that users had a high level of satisfaction with all services. 
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บทน า  
 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ห้องสมุดทั่วโลก 
ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งมีข้อจ ากัดการเข้าใช้บริการ เช่น การลดเวลาการเปิดให้บริการ  
การปิดบริการบางส่วน รวมถึงปิดบริการทั้งหมด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้บริการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยพะเยา ประสบปัญหาในการให้บริการ จึงได้ปรับกระบวนการจัดการ และวิธีการให้บริการ  
ทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการให้บริการทรัพยากรสนเทศ ภายใต้สถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการยังคงได้รับบริการที่สะดวกและ
รวดเร็วและรวดเร็วเช่นเดิม ทั้งนี้ ได้ศึกษาข้อมูลและกระบวนการให้บริการเชิงรุก ดังนี้ 1. การเข้าหาลูกค้าใน 
ทุกรูปแบบและทุกกลุ่มเป้าหมาย 2. ป้องกันปัญหา เป็นการคาดเดาล่วงหน้าถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและ
เตรียมการแก้ไขหรือรับสถานการณ์นั้น ๆ โดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาก่อน 3. เสนอโดยไม่ต้องร้องขอ ควรมีการศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้บริการโดยการท า Focus group ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ใช้บริการกลุ่ม
ต่ า ง  ๆ  เพื่ อ น า ข้ อ มู ล ไปพัฒนากา รบริ ก า ร ให้ ต ร ง กั บค ว ามต้ อ ง ก า ร ขอ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  ( ชั ย สมพล  
ชาวประเสริฐ, 2550) 
 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อพัฒนากระบวนการให้บริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 



 

 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ  
 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการให้บริการ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้กระบวนการ 
ของวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที ่1. แสดงกระบวนการของวงจรคุณภาพ PDCA 
  

 P = Plan (ขั้นตอนการวางแผน)   
 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าผู้ใช้บริการมีจ านวนน้อยลง ประกอบกับจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ จึงได้วางแผนพัฒนาการให้บริการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยค านึงถึงคุณภาพและความรวดเร็วของการให้บริการ ตลอดจนครอบคลุม
ผู้ใช้บริการทุกประเภท 
 

 
 

ภาพที่ 2. แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จ าแนกรายเดือน 
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ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

ท่ี ความคิดเห็น 
จ านวนผู้ใช้บริการ 

ที่แสดงความคิดเห็น 

1 หนังสือบางสาขาวิชา ยังขาดความหลากหลาย 20 

2 ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดให้นิสิตมาใช้บริการมากขึ้น 16 

3 อยากให้มีการพัฒนาการให้บริการออนไลน์ที่หลากหลาย 10 

4 อยากให้ขยายระยะเวลาการยืมหนังสือให้นานขึ้นกว่าเดิม 8 

5 อยากให้มีบริการพิเศษช่วง COVID-19 4 
 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การให้บริการใหม่ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกระบวนการ
ให้บริการถูกปรับจากสถานการณ์จริง โดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้วางแผนการพัฒนากระบวนการให้บริการ
โดยใช้รูปแบบการบริการเชิงรุก ประกอบด้วย  
 1) บริการตรวจสอบค่าปรับออนไลน์ 
 2) บริการช าระค่าปรับออนไลน์  
 3) บริการ Books Request  
   4) บริการช่วยค้นหาหนังสือผ่านระบบออนไลน์   
 5) บริการโทรศัพท์ติดตาม แจ้งเตือน ทรัพยากรสารสนเทศที่ค้างส่งและค่าปรับที่ค้างช าระ 
 6) บริการขยายระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
ทางระบบไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน 
  7) บริการแนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สอนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
 
 D = Do (ขั้นตอนการปฏิบัติ)  
 ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการและรูปแบบการให้บริการ ตามแผนที่ก าหนด                       
และให้บริการเชิงรุก ทั้ง 7 บริการ ประกอบด้วย 
 1) บริการตรวจสอบค่าปรับออนไลน์  
 เป็นบริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ในการตรวจสอบข้อมู ลทรัพยากร
สารสนเทศที่ค้างส่ง รวมทั้งค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนดส่งด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่
ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูล จ านวนค่าปรับ จ านวนหนังสือค้างส่ง และข้อมูลจะแยก
ตามห้องสมุดส่วนงาน สามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ http://www.clm.up.ac.th/project/check_debt โดยมี
การพัฒนาระบบตรวจสอบค่าปรับ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ ALIAST และฐานข้อมูลระบบ
บริการการศึกษา เพื่อตรวจเช็คข้อมูลก่อนส าเร็จการศึกษาของนิสิตตามมระเบียบการส าเร็จการศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมกีระบวนการดังภาพที ่3   
 

http://www.clm.up.ac.th/project/check_debt


 

 

 
 

 
                                                                          

                                              
                                                 

                                                
 
       
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3. แสดงขั้นตอนบริการตรวจสอบค่าปรับออนไลน์ 

 
 2) บริการช าระค่าปรับออนไลน์ 
 เป็นบริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ในการช าระค่าปรับการคืนทรัพยากร
สารสนเทศเกินก าหนดส่ง โดยผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาช าระค่าปรับ ณ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
และไม่จ าเป็นต้องช าระค่าปรับด้วยเงินสด การพัฒนาช่องทางบริการช าระค่าปรับออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถ
ท ารายการช าระค่าปรับผ่านช่องทางออนไลน์  พร้อมทั้ งส่งหลักฐานการโอนเงินค่าปรับ ผ่านเว็บไซต์  
https://bit.ly/392iN7M เมื่อผู้ใช้บริการท ารายการครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบ LINE 
Notify ซึ่งสามารถตรวจสอบและด าเนินการช าระค่าปรับให้กับผู้ใช้บริการได้ทันท ีโดยมกีระบวนการดังภาพที ่4 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4. แสดงขั้นตอนบริการช าระค่าปรับออนไลน์ 
 

พัฒนาระบบ/ ทดสอบ

ระบบ 
ประชาสัมพันธ ์

ผู้ใช้ตรวจสอบค่าปรับผ่านเว็บไซต์ 

http://www.clm.up.ac.th/project/check_debt 

(ตัวอย่างรายการตรวจสอบค่าปรับด้วยตนเอง) 

ผู้ใช้บริการด าเนินการช าระค่าปรับจะสามารถยื่นส าเร็จการศึกษาได้  

หรือสามารถยืมหนังสือต่อได้ 

พัฒนาช่องทางการช าระค่าปรับ/ 

 ทดสอบระบบ 

ช าระเงินผ่านช่องทาง

ออนไลน์และส่งหลักฐาน 

ติดต่อผู้ใช้บริการ 

เพ่ือส่งใบเสร็จการช าระค่าปรับ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

และช าระบบเงินผ่านระบบ ALIST 

เจ้าหน้าที่รับรายการช าระเงิน 

ผ่าน ระบบ LINE Notify 

 

ประชาสัมพันธ์ 

ประเมินผล 

ประเมินผล 

https://bit.ly/392iN7M
http://www.clm.up.ac.th/project/check_debt


 

 

  
 

ภาพที ่5. แสดงช่องทางการช าระค่าปรับออนไลน์และการแจ้งเตือนผ่านระบบ LINE Notify 
 

 3) บริการ Books Request  
 เป็นบริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศ  
ให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบไปรษณีย์ หรือนัดหมายผู้ใช้บริการรับทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่ต้องการยืม ณ จุดรับบริ เวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเย า โดยผู้บริการสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์  
https://1th.me/g1DZu เมื่อผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ได้รับการแจ้งเตือนผ่าน ระบบ LINE Notify และสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการได้ทันที 
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อผู้ใช้บริการอีกครั้ง เพื่อยันยันวิธีการจัดส่งตามที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลผ่านระบบโดย
มีกระบวนการดังภาพที ่6  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่6. แสดงขั้นตอนบริการ Books Request 

 
 

พัฒนาบริการ Books 

Request/ ทดสอบระบบ 

ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูล

ขอใช้บริการผ่าน

เว็บไซต์ 

ประชาสัมพันธ์ 

ติดต่อผู้ใช้บริการ 

เพ่ือยืนยันช่องทางการจัดส่งหนังสือ 

ตรวจสอบข้อมูลและค้นหา

หนังสือตามรายการขอใช้บริการ 

เจ้าหน้าที่รับรายการขอรับ 

บริการผ่าน ระบบ LINE Notify 

 

ด าเนินการยืมหนังสือผ่านระบบและ

ห่อหุ้มทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดส่ง 

จัดกิจกรรมแจกของรางวัลส าหรับผู้ใช้ที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศผ่านบริการ Books Request สูงสุดในรอบเดือน 

 

ประเมินผล 

https://1th.me/g1DZu


 

 

        

 
 
 

ภาพที ่7. ช่องทางการขอใช้บริการ Books Request และตัวอย่างการนัดรับทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 4) บริการช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ 
    เป็นบริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ กรณีผู้ใช้บริการมาใช้บริการ  ณ  
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ แต่หาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการบนชั้นหนังสือแล้วไม่พบ จึงได้มีการพัฒนา
ช่องทางบริการช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้บริการสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ 
https://1th.me/RDk69 เมื่อผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้รับ
การแจ้งเตือนผ่านระบบ LINE Notify และสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศให้กับใช้บริการได้ทันที การบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ขอใช้บริการผ่านระบบช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์นี้ หากผู้ใช้บริการ
ไม่มารับทรัพยากรสารสนเทศภายใน 3 วันท าการ เจ้าหน้าที่จะน าทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้นเพื่อให้บริการตามระบบ
ปกติต่อไป โดยมีกระบวนการดังภาพที ่8 
 
 

 
                                                                       

 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่8. แสดงขั้นตอนบริการช่วยค้นหาหนังสือผ่านระบบออนไลน์ 

พัฒนาระบบช่วยค้นหา

หนังสือผ่าน/ ทดสอบระบบ 

ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูล

ขอใช้บริการผ่าน

เว็บไซต์ 

ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รับรายการขอรับบริการ 

ผ่าน ระบบ LINE Notify 

 

ติดต่อผู้ใช้บริการ 

เพื่อแจ้งข้อมูลการค้นหาหนังสือ 

ตรวจสอบข้อมูลและค้นหาหนังสือ

ตามรายการขอใช้บริการ 

ด าเนินการยืมหนังสือผ่านระบบ 

และจัดเก็บไว้ชั้นรอรับหนังสือ 

ประเมินผล 

https://1th.me/RDk69


 

 

 
 

ภาพที ่9. แสดงช่องทางช่วยค้นหาหนังสือผ่านระบบออนไลน์และการแจ้งเตือนผ่าน ระบบ LINE Notify 
  
 5) บริการโทรศัพท์ติดตาม แจ้งเตือน ทรัพยากรสารสนเทศที่ค้างส่งและค่าปรับที่ค้างช าระ 
 เป็นบริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยการโทรศัพท์ติดตาม แจ้งเตือน 
ให้ผู้ใช้บริการทราบข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ค้างส่งและค่าปรับที่ค้างช าระ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ค้างส่งเป็นระยะเวลานาน และช่วยลดจ านวนค่าปรับการคืนทรัพยากรสารเทศเกินก าหนดส่งให้กับ
ผู้ใช้บริการ โดยมีกระบวนการดังภาพที ่10 
 

  
 
 

 
 

 
 

ภาพที ่10. แสดงขั้นตอนบริการโทรศัพท์ติดตาม แจ้งเตือน ทรัพยากรสารสนเทศที่ค้างส่งและค่าปรบัที่ค้างช าระ 
 

 

 
 

ภาพที ่11. แสดงตัวอย่างข้อมูลรายงานสมาชิกที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ 
 

  

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้ใช้บริการผ่าน 

ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ALIST 

ด าเนินการจัดการข้อมูลตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ 

เช่น การช าระค่าปรับผ่านช่องทางออนไลน์, การยืมต่อ

ทรัพยากรสารสนเทศ, การแจ้งหาย เป็นต้น 
 

โทรศัพท์ติดตาม แจ้งเตือน 

ผู้ใช้บริการ 

สรุปผลติดตาม แจ้งเตือน ทรัพยากรสารสนเทศที่ค้างส่งและค่าปรับท่ีค้างช าระ ประเมินผล 



 

 

 6) บริการขยายระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศและบริการรับคืนทางระบบไปรษณีย์
หรือขนส่งเอกชน  
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  
ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศทั้งการเดินทา และมีการจ ากัดผู้เข้าใช้บริการศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้จึงมีระเบียบรองรับการใช้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น บริการขยาย
ระยะเวลาการยืมให้กับผู้ใช้บริการทุกประเภท ให้ยืมได้ 1 เดือน การยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ด้วยตนเอง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ส่งคืนทรัพยากร
สารสนเทศสามารถส่งคืนผ่านทางระบบไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน โดยมีกระบวนการดังภาพที ่12 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่12. แสดงขั้นตอนบริการขยายระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศและบริการรับคืนทางระบบไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน 
 
 7) บริการแนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สอนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  
ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ จึงมีการปรับรูปแบบการให้บริการแนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
สอนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าถึงบริการ 
ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ตามความต้องการ โดยมีกระบวนการดังภาพที ่13 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่13. แสดงขั้นตอนบริการแนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
สอนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 

 

วางแผนการขยายระยะเวลายืม 

และคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม

ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

จัดท าระเบียบ/ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ 

 

ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ 

- แจ้งยืมต่อ 

- แจ้งส่งคืนทางไปรษณีย์/ ขนส่งเอกชน 

 

แจ้งกลับ

ผู้ใช้บริกา

ร 

วางแผนรูปแบบ 

กิจกรรมออนไลน์ 
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 

 

กิจกรรมแนะน าการใช้บริการ 

- กิจกรรมแนะน าการใช้บริการ ผ่าน Facebook Live 

- แจกของรางวัลและเหรียญ UP LIB COIN  

- กิจกรรมสอนการรู้สารสนเทศ 

- กิจกรรมบริการให้ค าปรึกษาการใช้สถิติเพื่อการวิจัย 

 

 

ประเมินผล 

ประเมินผล 



 

 

   
 

ภาพที ่14. กิจกรรมแนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สอนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
 
 C = Check (ขั้นตอนการตรวจสอบ)  
 ภายหลังจากการให้บริการ โดยใช้รูปแบบการบริการเชิงรุก ระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2563 -15 
กันยายน 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการเชิงรุกของผู้ใช้บริการ ซึ่งพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายบริการ พบว่าผู้ใช้บริการ  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเชิงรุกของผู้ใช้บริการ 
 

รายการ (N=100) ค่าเฉลี่ย x S.D. การแปลความ 

1. บริการตรวจสอบค่าปรับออนไลน์ 4.74 0.610 มาก 

2. บริการช าระค่าปรับออนไลน์ 4.62 0.703 มาก 

3. บริการ Books Request 4.79 0.495 มาก 

4. บริการช่วยค้นหาหนังสือผ่านระบบออนไลน์ 4.69 0.673 มาก 

5. บริการโทรศัพท์ติดตาม/แจ้งเตือนทรัพยากรสารสนเทศที่
ค้างส่งและค้างช าระ 

4.62 0.703 มาก 

6. บริการขยายระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 4.55 0.606 มาก 

7. บริการแนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
    สอนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 

4.47 0.780 มาก 

รวม 4.64 0.653 มาก 

 
  A = Action (ขั้นตอนการปรับปรุงงานให้เหมาะสม)  
 จากข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้น าข้อมูล  
มาวางแผนและปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1. ด าเนินการปรับปรุงบริการ Books Request โดยก่อนจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศ 
ทางไปรษณีย์ ได้ห่อหุ่มทรัพยากรสารสนเทศด้วยพลาสติกกันกระแทกทุกครั้ง 
 2. ด าเนินการวางแผนการประชาสัมพันธ์การบริการเชิงรุกผ่านช่องทางที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
 3. ส าหรับการเปิดให้บริการ วันเสาร์ - อาทิตย์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้มีการเตรียมความพร้อม 
ในการเปิดให้บริการ และจะเปิดให้บริการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 



 

 

ผลการด าเนินการ อภิปรายผล 
 ผลการด าเนินการ  
 1. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการเชิงรุกของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายบริการ พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกบริการ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที ่2) 
 2. ผลจากการด าเนินงานการให้บริการ โดยใช้รูปแบบการให้บริการเชิงรุก ของศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า จ านวน
ผู้ใช้บริการเพิ่มข้ึนจากการด าเนินงานในระยะแรก ดังภาพที ่14 
   

 
 

ภาพที ่14. แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้บริการ ก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการให้บริการ 
 
 3. ปัญหา/อุปสรรคจากการให้บริการและแนวทางในการแก้ไข  

1) ปัญหาที่พบจากบริการช าระค่าปรับออนไลน์ คือ มีการช าระค่าปรับไม่ตรงกับจ านวนค่าปรับ
ในระบบ เช่น โอนเงินค่าปรับเกินจ านวน ซึ่งศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้โดยเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ าเรื่องการช าระค่าปรับออนไลน์ ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะด าเนินการช าระค่าปรับให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผิดพลาดในการโอนเงิน และแก้ไขปัญหาโดยการประสานไปที่กองคลังเพื่อหาแนวทางการโอน
เงินคืนร่วมกัน เพื่อให้สะดวกต่อการให้บริการ 

2) ปัญหาที่พบจากบริการ Books request คือ ผู้ใช้บริการต้องการยืมหนังสือที่อยู่ห้องสมุด
คณะ แต่ไม่สามารถยืมได้เนื่องจากเงื่อนไขการให้บริการต่างกัน ซึ่งศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้มีแนวทางแก้ไข
ปัญหานี้ โดยการประสานงานขอยืมแทนผู้ใช้บริการ พร้อมท้ังจัดส่งให้กับผู้ใช้บริการ 

3) ปัญหาที่พบจากบริการตรวจสอบค่าปรับออนไลน์ คือ บุคลากรไม่สามารถตรวจสอบค่าปรับ
ของตนเองได้ ซึ่งศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ โดยงานเทคโนโลยีด าเนินการเก็บข้อมูล  
เพื่อพัฒนาต่อยอดโปรแกรมต่อไป 
 อภิปรายผล 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยเน้นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์  
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เพิ่มมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการเตรียมพื้นที่ห้องสมุดและป้องกันโรคของคณะท างานจัดการความรู้  
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี (2563) โดยส่งเสริมการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด
ผ่านระบบออนไลน์ ให้การศึกษาค้นคว้าออนไลนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่ห้องสมุด ถ้าผู้ใช้บริการมีปัญหา
ในการสืบค้นหรือมีข้อสอบถามจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้ห้องสมุด 
หลายแห่งต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการไม่เพียงแต่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เท่านั้น เพื่อตอบสนอง  
การใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการให้บริการแบบนิวนอมัล ที่ต้องเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนช่องทางการเข้าถึงบริการ
ที่เป็นออนไลน์ นอกจากนี้ การขยายระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ยังช่วยลดความจ าเป็นที่จะต้องเดินทาง
มาศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เป็นบริการที่จะท าให้ผู้ใช้บริการลดการสัมผัสกับโรคโควิด -19 สอดคล้อง 
กับ International Federation of Library Associations and Institutions (2020) ที่ ว่ าห้องสมุดในมาเก๊า
พยายามที่จะลดความจ าเป็นที่จะต้องเดินทางมาห้องสมุดด้วยการขยายระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ออกไปและสนับสนุนให้ใช้บริการออนไลน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามา
ใช้บริการที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และมหาวิทยาลัยมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ การน าไปใช้ประโยชน์  
 สรุปผล 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มีการ
ปรับปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและได้พัฒนาช่องทางการให้บริการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานที่มีกระบวนการและขั้นตอน  
ที่ชัดเจน จากการด าเนินงานการให้บริการรูปแบบการให้บริการเชิงรุก มีผลการด าเนินงานจากบริการต่าง ๆ  
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการให้บริการถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมตามบริบทของสังคมและ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป และพบว่า มีจ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากการด าเนินงานในระยะแรก ดังนี้  
 1) บริการตรวจสอบค่าปรับออนไลน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.81    
 2) บริการช าระค่าปรับออนไลน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 665.38 
 3) บริการ Books Request เพิ่มข้ึนร้อยละ 41.41 
 4) บริการช่วยค้นหาหนังสือผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 190    
 5) บริการโทรศัพท์ติดตาม แจ้งเตือนทรัพยากรสารสนเทศที่ค้างส่งและค่าปรับที่ค้างช าระ เพิ่มขึ้นร้อยละ 908 
 6) บริการขยายระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เพิ่มข้ึนร้อยละ 154.73 
 7) บริการแนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สอนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 46 
  ข้อเสนอแนะ  
 การพัฒนาระบบตรวจสอบค่าปรับออนไลน์ ควรเพิ่มรายละเอียดหนังสือให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น 
ชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศที่ค้างส่ง ผู้ใช้บริการจะได้ตรวจสอบหนังสือที่ค้างส่งได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
 
 
 



 

 

 
 การน าไปใช้ประโยชน์  
 1. ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ  
 การพัฒนากระบวนการให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้มีการด าเนินงานที่เป็นระบบและท าให้การปฎิบัติงานสะดวก และรวดเร็วรวมถึงได้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
 2. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ  
 การพัฒนาช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ช่วยอ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ 
และตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ อีกทั้ง ยังลดการเดินทาง ลดการสัมผัส ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 3. ประโยชน์ต่อศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และหน่วยงานอื่น ๆ  
 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการ รูปแบบการให้บริการเชิงรุก     
ผ่านช่องทางต่าง ๆ และได้น ารูปแบบกระบวนการให้บริการไปเผยแพร่ให้กับห้องสมุดของส่วนงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีการน ารูปแบบกระบวนการให้บริการดังกล่าวไปปรับใช้ในการให้บริการของเครือข่าย
ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบกระบวนการให้บริการเชิงรุกดังกล่าว
ไปยั ง เครือข่ ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่ วนภูมิภาค ( PULINET)  และเครือข่ ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย (ThaiLIS) นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้วางแผนที่จะต่อยอดการพัฒนากระบวนการ
ให้บริการเชิงรุก ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น  
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