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บทคัดย่อ 
 การปรับปรุงระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ โดยการ

เชื่อมต่อหน้าจอการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดของฐานข้อมูล PULINET Sharing มายังหน้าแบบฟอร์มออนไลน์ของ
ระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดที ่พัฒนาโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้มีระบบช่วยบริหารจัดการการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดแบบครบวงจร  

การเชื่อมต่อระหว่างสองระบบดังกล่าว ท าให้ช่วยลดขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้
บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยผู้ขอใช้บริการไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งระบบฯ 
จะน าข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้รับจากฐานข้อมูล PULINET Sharing มาบันทึกในระบบขอใช้บริการโดยอัตโนมัติ ท า
ให้ช่วยลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลบรรณานุกรม ทั้งยังสามารถใช้ฐานข้อมูล PULINET Sharing เป็น
แหล่งข้อมูลอ้างอิงในการย้อนกลับมาตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรมได้ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้และ
บรรณารักษ์ผู้ให้บริการยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง ยังเป็นการลดรูปแบบการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เนื่องจากเดิมศูนย์
บรรณสารให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ 2 ระบบ คือ 1) แบบฟอร์มออนไลน์ในฐานข้อมูล 
PULINET Sharing (พัฒนาบนระบบ EBSCO Discovery Service :EDS) และ 2) แบบฟอร์มออนไลน์จากระบบ
ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่พัฒนาขึ้นเอง (MFU Interlibrary Loan Service) ท าให้เกิดความสับสนในการใช้
งานท้ังในส่วนผู้ใช้และบรรณารักษ์ 

การผสานระบบให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดให้เป็นจุดเดียวกัน ท าให้ห้องสมุดสามารถ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้อย่างสะดวก โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดที่
ต้องการยืมในเครือข่ายความร่วมมือ จากฐานข้อมูล PULINET Sharing ซึ ่งเป็นฐานข้อมูลที ่ส ่งเสริมการใช้
ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ค าส าคัญ: บริการยืมระหว่างห้องสมุดออนไลน,์ PULINET Sharing 

ABSTRACT  
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 The improvement of Interlibrary Loan service by connecting search screen of 
“PULINET Sharing” database with the online request form of “MFU Interlibrary Loan Service” 
system is aimed by the Learning Resources and Educational Media Center, Mae Fah Luang University 
(MFU library), to develop an integrated management system for interlibrary loan service (ILL). 
 The integration of two systems can reduce the manual process of filling in 
interlibrary loan request form. There is no need for user to fill in bibliographic information, which 
could be automatically retrieved from the PULINET Sharing database, with less. Users and librarian 
can also use the PULINET Sharing database as a reference source to track bibliographic information. 
It also reduces the process of filling in online forms. Previously, MFU library used two online forms 
for interlibrary loan service which were 1) online form in the PULINET Sharing database (EBSCO 
Discovery Service: EDS) and 2) online form from the MFU interlibrary loan service. This might lead 
to confusion for both users and librarians. 
 The integrated interlibrary loan service facilitates librarians in promoting. This 
service for users to be able to search for library resources via a collaborative network from the 
PULINET Sharing database. 
 

Keyword: Ill, Interlibrary loan, PULINET Sharing 

 

บทน า 
 ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีบริการยืมระหว่างห้องสมุด
แบบออนไลน์ในสองรูปแบบคือ 1) การบริการผ่าน “ระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุด (MFU 
Interlibrary loan service: MFU ILL)” ที่พัฒนาขึ้นเอง และ 2) การบริการผ่านระบบของฐานข้อมูล “PULINET 
Sharing” ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายการทรัพยากรของห้องสมุดในเครือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค (Provincial University Library Network : PULINET) ที ่พัฒนาขึ ้นโดยใช้ระบบ EBSCO Discovery 
Service (EDS)  
 ระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดที ่ศ ูนย์บรรณสารฯ พัฒนาขึ ้นเอง  
(MFU ILL) มีลักษณะเป็นระบบแบบครบวงจรที่สนับสนุนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดอย่างครบถ้วนทุก
ขั้นตอนในกระบวนการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่การรับค าร้องขอใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ตรวจสอบค าร้อง การ
ติดตามสถานะและความคืบหน้าในการให้บริการในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งการส่งอีเมลแจ้งผู ้ใช้บริการและ
บรรณารักษ์ นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถวิเคราะห์สถิติการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในแต่ละ
ปีงบประมาณจากข้อมูลที่จัดเก็บ  
 ส่วนการใหบ้ริการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS ที่ใช้งานผ่านฐานข้อมูล PULINET Sharing 
นั้น ผู้ใช้จะกรอกค าร้องขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ของระบบ แล้วระบบจะส่งค าร้องขอพร้อมข้อมูลบรรณานุกรมไป
ยังอีเมลของบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบของแต่ละสถาบัน การส่งค าร้องขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยแบบฟอร์ม
ออนไลน์ของระบบ EDS มีข้อดีคือ ตัวระบบมีการผสานกับฐานข้อมูล PULINET Sharing อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ
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ผู้ใช้บริการสามารถส่งค าร้องขอใช้บริการผ่านหน้าจอการสืบค้นในฐานข้อมูล PULINET Sharing ได้ทันที เมื่อมีการ
ขอใช้บริการระบบจะด าเนินการกรอกข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรที่ผู้ใช้ต้องการให้โดยอัตโนมัติ นอกจากท าให้
ช่วยลดขั้นตอนและเกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ยังท าให้มั่นใจได้ว่าบรรณารักษ์จะได้รับข้อมูลทางบรรณานุกรมที่
ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ อย่างไรก็ตาม การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS นั้น จะมี
รูปแบบเป็นการส่งค าขอใช้บริการพร้อมข้อมูลบรรณานุกรมไปยังอีเมลของบรรณารักษ์เท่านั้น เนื่องจากระบบ EDS 
ยังไม่มีฟังก์ชันท่ีสนับสนุนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่ครบทุกขั้นตอนดังเช่นระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุด
ที่ศูนย์บรรณสารฯ พัฒนาขึ้น 
 ในทางกลับกัน การใหบ้ริการผ่านระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดที่พัฒนาขึ้น
เองนั้น (MFU ILL) ผู้ใช้บริการยังจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรที่ต้องการด้วยตนเอง ซึ่งในบางครั้ง
พบว่า ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท าให้บรรณารักษ์ต้องตรวจทานข้อมูลกับผู้ใช้บริการอีกครั้ง 
เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการให้บริการ  
 กล่าวโดยสรุปคือ ระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดที่พัฒนาขึ้น (MFU ILL) มี
ข้อดีในด้านที ่ระบบสามารถสนับสนุนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้อย่างสมบูรณ์ทุกขั ้ นตอนของการ
ด าเนินงาน ตรงกับความต้องการของห้องสมุด ในขณะที่ระบบยืมระหว่างห้องสมุด  EDS ในฐานข้อมูล PULINET 
Sharing มีข้อดีในด้านที่ผู้ใช้บริการสามารถส่งค าร้องขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านหน้าจอการสืบค้นของ
ฐานข้อมูล PULINET Sharing โดยตรง และผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลทางบรรณานุกรมเอง เนื่องจากตัว
ระบบจะด าเนินการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมากรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ให้โดยอัตโนมัติ   
 การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านทั้งสองระบบ ซึ่งมีแบบฟอร์มการให้บริการที่แตกต่างกัน
ยังท าให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้และเกิดความยุ่งยากในการประชาสัมพันธ์ในการให้บริการ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเกิดต้องการในการผสานระบบการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ของ 
ระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดของตนเอง (MFU ILL) และ ระบบยืมระหว่างห้องสมุดของระบบ 
EBSCO Discovery Service (EDS) ให้เป็นจุดเดียวกัน โดยเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดจาก
หน้าจอการสืบค้นของฐานข้อมูล PULINET Sharing แล้ว ระบบ EDS จะส่งข้อมูลบรรณานุกรมและรหัสประจ า
รายการบรรณานุกรมของทรัพยากรห้องสมุดที่ต้องการยืมเข้ามายังหน้าแบบฟอร์มออนไลน์ของระบบบริการน าส่ง
เอกสารและยืมระหว่างห้องสมุด (MFU ILL) โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้รหัสประจ ารายการบรรณานุกรมของ
ระบบ EDS สร้างเป็น url เชื่อมโยงกลับไปยังหน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลบรรณานุกรมต้นทางในฐานข้อมูล PULINET 
Sharing เพื่อให้บรรณารักษ์ใช้เป็นแหล่งตรวจสอบข้อมูลบรรณานุกรมก่อนการด าเนินการให้บริการ  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อลดขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างหอ้งสมุดออนไลน์ของ
ผู้ใช้บริการ 

2. เพื่อรวมจุดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ให้เปน็จุดเดยีวกัน ลดความ
สับสนแก่บรรณารักษ์และผู้ใช้บริการ 

3. เพื่อสนับสนุนการใช้งานฐานข้อมูล PULINET Sharing และส่งเสริมการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาการท างานของระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS จากการศึกษาการ
ท างานของระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS ท าให้ทราบว่า เมื่อผู้ใช้บริการได้ค้นหารายการทรัพยากร
สารสนเทศในฐานข้อมูล PULINET Sharing  และคลิกที่เมนู “Inter library load Request” แล้ว ระบบ EDS จะ
ส่งข้อมูลบรรณานุกรมไปยังหน้า “แบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด กลุ่ม PULINET” ในในรูปแบบคิวรี่สตริง 
(Query string) 
 

 
 
ภาพที่ 1  แสดงการส่งข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล PULINET Sharing  ไปยังแบบฟอร์มการยืมระหว่าง

ห้องสมุดในรูปแบบคิวรี่สตริง 
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 2. วิเคราะหค์่าพารามิเตอร์ที่ฐานข้อมูล PULINET Sharing จัดส่งให้ในรูปแบบคิวร่ีสตริง 
(Query string) จากการวิเคราะห์คิวรี่สตริง พบว่ามีค่าพารามิเตอร์ที่มีข้อมูลบรรณานุกรมที่จ าเป็น ประกอบด้วย  

1) Title (ช่ือเรื่อง)  
2) Author (ช่ือผู้แต่ง)  
3) ISBN   
4) Genre (ประเภททรัพยากร)  
5) an (รหสัประจ ารายการทรัพยากรในระบบ EDS)  
6) dbcode (เลขประจ าฐานข้อมลูในระบบ EDS มีค่าเท่ากับ cat05085a เสมอซึ่งเป็นรหัส

ประจ าฐานข้อมลู PULINET Sharing) 
 3. ปรับปรุงแบบฟอร์มออนไลน์ในการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยแก้ไขโปรแกรม
ของระบบ ให้สามารถน าค่าพารามิเตอร์ที่ได้รับจากฐานข้อมูล PULINET Sharing ในรูปแบบคิวรี่สตริง มาแสดงใน
แบบฟอร์มออนไลน์โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู ้ขอใช้บริการไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลบรรณานุกรมด้วยตนเอง  เมื ่อ
ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลในส่วนอื่น ๆ และคลิกส่งค าขอ ข้อมูลบรรณานุกรมก็จะถูกบันทึกในฐานข้อมูลระบบบริการ
ยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อให้บรรณารักษ์พร้อมด าเนินการในขั้นตอนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงแบบฟอร์มออนไลน์ของบริการยืมระหว่างห้องสมดุ ที่มีรับข้อมูลบรณณานุกรมฐานข้อมูล PULINET 

Sharing ในรูปแบบคิวรี่สตริง มาแสดงในแบบฟอร์มออนไลน์โดยอัตโนมัต ิ
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4. ปรับปรุงหน้ารายงานการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด แก้ไขโปรแกรมในส่วนหน้า
รายงานการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อแสดงลิงก์เชื่อมโยง (permalink URL) กลับไปยังฐานข้อมูล 
PULINET Sharing โดยใช้รหัสประจ าฐานข้อมูล (ฟิลด์ dbcode) และรหัสประจ ารายการบรรณานุกรม (ฟิลด์ an) 
ของระบบ EDS ที่บันทึกไว้ เพื่อให้บรรณารักษ์และผู้ใช้บริการสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งข้อมูล
บรรณานุกรมต้นทางได ้
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงหน้ารายงานการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุผ่านฐานข้อมูล PULINET Sharing และมีการแสดง 

permalink เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต้นทาง โดยใช้รหัส dbcode และ an ที่ระบบบันทึกไว ้
 
 5. ประสานงานกับผู้ดูแลระบบ EDS เปลี่ยน url ส าหรับให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  
แจ้ง url ของระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดของศูนย์บรรณสารฯ (http://www.library.mfu.ac.th/ill/) เพื่อให้
ผ ู ้ ด ู แล ระบบ EDS น  า ไปแทนท ี ่  url ของระบบบร ิก ารย ื ม ระหว ่ า งห ้ อ งสม ุ ด เด ิ มของระบบ EDS 
(http://www.library.mfu.ac.th/ill/) 
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ผลการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาการส่งข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล PULINET Sharing ในระบบ EDS และ
แก้ไขโปรแกรมระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดของศูนย์บรรณสารฯ (MFU ILL) เพื่อให้สามารถ
น าข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้รับจากระบบ EDS มาประมวลผลได้อย่างถูกต้อง และประสานงานผู้ดูแลระบบ EDS เพื่อ
ก าหนดให้ระบบ EDS ส่งคิวรี่สตริงไปยัง url ของระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดของศูนย์บรรณ
สารฯ (MFU ILL) แทน url เดิมซึ่งเป็นแบบฟอร์มบริการยืมระหว่างห้องสมุดของระบบ EDS  ท าให้เมื่อผู้ใช้บริการ
ค้นหารายการทรัพยากรสนเทศในฐานข้อมูล PULINET Sharing และคลิกที่เมนู  “Inter library loan Request”  
แล้ว ระบบ EDS จะส่งค าขอใช้บริการที่ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมมายังแบบฟอร์มออนไลน์ของระบบบริการ
น าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดของศูนย์บรรณสารฯ (MFU ILL) และสามารถน าข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้รับมา
แสดงในแบบฟอร์มค าขอใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้บริการเพียงแต่กรอกข้อมูลในส่วนอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการขอใช้
บริการเพิ่มเติมจากข้อมูลบรรณานุกรม ในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อผู้ใช้บริการคลิกที่ปุ่มส่งค าขอใช้บริการ ระบบ MFU 
ILL ก็จะน าข้อมูลทั้งหมดมาบันทึกในฐานข้อมูลของระบบ เพื่อให้บรรณารักษ์พร้อมด าเนินการในการให้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุดในขั้นตอนต่อไป 
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ภาพที ่4 แสดงการส่งข้อมลูค าร้องการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านฐานข้อมลู PULINET Sharing   
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 การปรับปรุงระบบยืมระหว่างห้องสมุด ของศูนย์บรรณสารฯ (MFU Interlibrary Loan 
Service : MFU ILL) โดยการเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูล  PULINET Sharing ในระบบ EBSCO Discovery Service 
(EDS) ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในการส่งค าร้องขอผ่านหน้าจอการสืบค้นในฐานข้อมูล PULINET Sharing ได้
โดยตรง โดยระบบสามารถรับค่าข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล PULINET Sharing มาประมวลผลได้อัตโนมัติ 
ท าให้ระบบยืมระหว่างห้องสมุดมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเชื่อมโยงระบบ MFU ILL และระบบฐานข้อมูล 
PULINET Sharing (EDS) เข้าด้วยกัน จึงเป็นการสนับสนุนกระบวนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดอย่างครบวงจร 
มีความเป็นมิตรต่อผู ้ใช้บริการและบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้การรวมข้อมูลการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด มาไว้ที่ฐานข้อมูลเดียวกัน ท าให้บรรณารักษ์สามารถวิเคราะห์สถิติการให้บริ การได้อย่างถูกต้อง สะดวก
และรวดเร็ว  
 จากการผสานข้อดีของทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน ท าให้ได้ระบบยืมระหว่างห้องสมุดที่สมบูรณ์
แบบ เป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการและบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 


