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บทคัดยอ 

           หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดลมีบริการยืมระหวางหองสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล  

(Mahidol Book Delivery) เกิดจากความรวมมือของหองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 28 แหง ที่เขารวมเปน

สมาชิกเครือขายใหบริการ จัดใหบริการยืมระหวางหองสมุด พรอมมีบริการรถรับสงหนังสือว่ิงระหวางศาลายา- พญา

ไท-บางกอกนอย เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการใชบริการ เปนการสนับสนุนและสงเสริมให

เกิดการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุ มคา สถิติการใชบริการในแตละปมีจํานวนมากสงผลตอการทํางานของ

ผูปฏิบัติงานในการบริหารจัดการบริการ จึงนําไปสูการพัฒนา Application “Mahidol Library Book Delivery” 

ข้ึน สงผลใหเครือขายใหบริการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเปนรูปแบบใหมท่ีมีมาตรฐาน ลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน ลดคาใชจาย ความเสี่ยง และอุบัติเหตุแกพนักงานรับสง และเพิ่มความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน

ใหแกองคกรและผูปฏิบัติงาน สามารถติดตามการรับสง ทราบจํานวนการจัดสง ดูรายงานและสถิติไดแบบเรียลไทม 

และมีขอมูลติดตอหองสมุดดวย ถือไดวาเปนการประยุกตใชนวัตกรรมใหมที่ชวยแกปญหาใหงานบริการยืมระหวาง

หองสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปประยุกตใชกับงานบริการตาง ๆ ท่ีกําลังประสบ

ปญหาเดียวกันได 

 

คําสําคัญ: บริการยืมระหวางหองสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol Book Delivery, Application “Mahidol 

Library Book Delivery” 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 Mahidol University Library and Knowledge Center provided Mahidol Book Delivery 

service in cooperation with 28  Mahidol University libraries as the network members to provide 

book delivery service operated by car in Salaya, Phayathai, and Bangkok Noi Campuses to make 

convenience, meet the needs of library users, support and promote the cost-effective use of 

resource in the libraries. Due to a large amount of service use according to the statistic which 

effected library staff in service management, the library developed the application, ‘Mahidol Library 

Book Delivery’, changing in work methods to meet the standards, reduce process, shorten the time 

of working, reduce cost and accident risks might happen to the delivery drivers, and increase life 

safety and property protection of the organization and staff as well. Moreover, the application can 

get users track, the status of book delivered such as the book amount, report and statistic in real 

time, and library contact information. It is considered that the library applied innovation to solve 

problems of Mahidol Book Delivery and related effectively, and the application can be applied to 

other services which are having similar problems. 

 

Keyword: Mahidol Book Delivery service, Application “Mahidol Library Book Delivery” 

 

บทนํา 
 ในปจจุบันหอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดลมีบริการยืมระหวางหองสมุดใน

มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery) เกิดจากความรวมมือของหองสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งใน

และนอกสังกัด จํานวน 28 แหง ที่เขารวมเปนสมาชิกเครือขายใหบริการ จัดใหบริการยืมระหวางหองสมุดใน

มหาวิทยาลัยมหิดล พรอมมีบริการรถรับสงหนังสือวิ่งระหวางศาลายา-พญาไท-บางกอกนอย เพื่ออํานวยความ

สะดวกและตอบสนองความตองการใชบริการแกอาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร อีกทั้งเปนการสนับสนุน

และสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา โดยมีสถิติการใชบริการในป 2562 จํานวน 12,422 เลม 

(หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล, 2562) จากสถิติการใชบริการจํานวนมากสงผลตอกระบวนการทํางาน

ของผูใหบริการ ผูควบคุม กํากับ ดูแล ผูประสานงานรับ-สง และพนักงานรับสงในการบริหารจัดการบริการ อาทิเชน 

การแจงรับสงหนังสือ เปนตน 

 

วัตถปุระสงค  

 1. เพ่ือชวยลดปญหาและอุปสรรคบริการยืมระหวางหองสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล  

 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูใหบริการ ผูควบคุม กํากับ ดูแล ผูประสานงาน

รับ-สง และพนักงานรับสง  

 3. เพ่ือแจงตําแหนงหองสมุดลาสุดท่ีเขารับหนังสือ  

 4. เพ่ือการติดตามการรับสงหนังสือ  

 5. เพ่ือทราบจํานวนการจัดสง รายงาน และสถิติ 



ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

 1. การวิเคราะหสาเหตุ 

 เมื่อคณะทํางานสํานักงานเครือขายบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลทราบผลกระทบดังกลาว 

จึงรวมระดมสมองเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการบริการ ผลจาการสอบถาม สัมภาษณ และ

สังเกตุ (หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล, 2563)  พบประเด็น ดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 1 แผนผังสาเหตุและผลของปญหาและอุปสรรคของบริการยมืระหวางหองสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
ภาพท่ี 2 แผนผังสาเหตุและผลของประเด็นปญหาและอุปสรรคดานคน 

 

 
ภาพท่ี 3 แผนผังสาเหตุและผลของประเด็นปญหาและอุปสรรคดานอุปกรณ 

 

 
ภาพท่ี 4 แผนผังสาเหตุและผลของประเด็นปญหา 

และอุปสรรคดานวิธีการ 

 
ภาพท่ี 5 แผนผังสาเหตุและผลของประเด็นปญหา 

และอุปสรรคดานอ่ืน ๆ 

อ่ืน ๆ 

อ่ืน ๆ 



 2. การดําเนินการ 

 

 
ภาพท่ี 6 การดําเนินการบริการยมืระหวางหองสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 3. การปรับปรุง 

 วิธีการปรับปรุงการแจงรับสงหนังสือ ดังน้ี 

ระยะท่ี 1 ป 2546 (เริ่มใหบริการ) - 2558   

อุปกรณ/ชองทาง คือ โทรศัพท ...  วิธีการ คือ การโทรศพัทและการพูดคยุ  

ตารางท่ี 1 วิธีการปรับปรุงระยะท่ี 1 ป 2546 - 2558   

แนวทางแกไข ประโยชน ปญหา/อุปสรรค 

 สามารถใหบริการยืมระหวาง

หองสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลได 

 ระบบโทรศัพทขัดของ 

 ติดภารกิจงานอ่ืน 

 อยูระหวางการขับรถ ไมสะดวกรบัโทรศัพท 

 

ระยะท่ี 2 ป 2558 - ต.ค. 2562  

อุปกรณ/ชองทาง คือ สื่อโซเชียลมีเดีย “Line Group” – MU Cir + Book Delivery   

วิธีการ คือ สงขอความเขากลุม Line 

ตารางท่ี 2 วิธีการปรับปรุงระยะท่ี 2 ป 2558 - ต.ค. 2562  

แนวทางแกไข ประโยชน ปญหา/อุปสรรค 

สราง “Line Group” 

ข้ึนมาเพ่ือรวมกลุม          

ผูปฏิบัติงานใหบริการ

และใชเปนชองทางใน

การแจงรับสงหนังสือ  

 ชวยลดการประสานงานรับ-สง 

 ชวยลดคาใชจาย (คาโทรศัพท)  

 ชวยลดความเสี่ยงและอุบัตเิหตุแก

พนักงานรับสง 

 เพ่ิมความปลอดภยัตอชีวิตและ

ทรัพยสินใหแกองคกรและ

ผูปฏิบัติงาน 

 ขอความแจงรับหนังสือมีปริมาณ

มาก/หลากหลาย 

 ขอความปะปนกับการสอบถามงาน

อ่ืนๆ 

 เกิดความไมสะดวกในการอาน/ดู

ขอความแจงรับหนังสือ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพท่ี 7 Line Group – MU Cir + Book Delivery 

ระยะท่ี 3 ต.ค. 2562 - มิ.ย. 2563   

อุปกรณ/ชองทาง คือ สื่อโซเชียลมีเดีย “Line Group”, “QR Code” , “ระบบ Line Notify”  

วิธีการ คือ สแกน QR Code ระบบ Line Notify จะสงขอความแจงเตือนการรับสงอัตโนมัต ิ

ตารางท่ี 3 วิธีการปรับปรุงระยะท่ี 3 ต.ค. 2562 - มิ.ย. 2563 

แนวทางแกไข ประโยชน ปญหา/อุปสรรค 

สราง QR Code ใหกับหองสมุด

เครือขายใหบริการ จํานวน 28 

หองสมุด พัฒนาระบบ Line 

Notify เพ่ือสงขอความแจงเตือน

การรับสงอัตโนมตัิ และสราง 

Line Group สําหรับผู

ประสานงานรับ-สง และพนักงาน

รับสง 

 ขอมูลแจงรับหนังสือสงตรงถึง Line Group ของ           

ผูประสานงานรับ-สงและพนักงานรับสง  

 ขอความไมปะปนไปกับการสอบถามงานอ่ืนๆ  

 มีการแจงการเริ่มปฏบัิติงานรับ-สงหนังสือของ

พนักงานรับสง  

 มีการแจงปฏิบัติงานรับ-สงกรณรีบั-สงลาชา หรืองด

บริการรบั-สงหนังสือ จะสงตรงถึง Line Group 

ของผูใหบริการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 LINE Notify - QR Code แจงรับหนังสือ แจงการเริ่มปฏบัิติงานรับ-สงหนังสือของพนักงานรับสง แจง

ปฏิบัติงานรับ-สงกรณรีับ-สงลาชา แจงงดบริการรับ-สงหนังสือ และขอความแจงเตือนการรับสง 

สแกนคิวอารโคด 



 

ระยะท่ี 4 ก.ค. 2563 - มิ.ย. 2564 ผูใหบริการเกิดความตองการทราบตําแหนงหองสมดุลาสุดท่ีพนักงานรับสงเขารับ

หนังสือ และตองการทราบการปฏบัิติงานรับ-สงหนังสือของพนักงานรับสง(หอสมดุและคลังความรู

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2563)  

ตารางท่ี 4 วิธีการปรับปรุงระยะท่ี 4 ก.ค. 2563 - มิ.ย. 2564 

แนวทางแกไข ประโยชน ปญหา/อุปสรรค 

สราง QR Code ใหกับ

หองสมุดเครือขายใหบริการ 

จํานวน 28 หองสมุด พัฒนา

ระบบ Line Notify เพ่ือสง

ขอความ Check in Point   

 มีการแจงตําแหนงหองสมุด

ลาสดุท่ีพนักงานรับสงเขารับ

หนังสือ 

 ทราบการปฏบัิติงานรับ-สง

หนังสือของพนักงานรับสง 

ตอมาประสบปญหาการสงขอความแจง

เตือนอัตโนมตัิเน่ืองจากระบบรักษาความ

ปลอดภัยของอุปกรณเครือขายแสดง

ขอความสอบถามการอนุญาตกอนการสง

ขอความ ทําใหเกิดความไมสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 9 QR Code แจงตําแหนงหองสมุด และขอความแจงตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สแกนคิวอารโคด 



ระยะท่ี 5 ก.ค. 2564 - ปจจุบัน    

อุปกรณ/ชองทาง คือ Application “Mahidol Library Book Delivery”  

ประโยชน คือ สามารถใชงานผานเว็บ Browser หรือ อุปกรณเคลื่อนที่ตาง ๆ ได ผูปฏิบัติงานเขาใชงานไดอยาง

สะดวกและรวดเร็วผานระบบเดียวกัน ชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการติดตาม มีขอมูลติดตอของ

หองสมุดเครือขายใหบริการ อีกทั้งสามารถทราบจํานวนการจัดสงและเรียกดูรายงานการแจงรับสงหนังสือ รายงาน

การรับ-สง และสถิติตาง ๆ ไดแบบเรียลไทมอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 หนาตางการทํางานของ Application “Mahidol Library Book Delivery” 

 

 



องคประกอบของ Application “Mahidol Library Book Delivery” มี 5 เมนูการทํางาน ดังน้ี   

1. หนาหลัก ประกอบดวย 3 เมนูยอย คือ ติดตอ:ขอมูลการติดตอหองสมุด รายงาน:สถิติการใชบริการแบงตาม

หองสมุด และการรับ-สง:สถิติแจงรับสงหนังสือ 

2. แจงรับสง สําหรับแจงใหพนักงานรับสงทราบและเขารับหนังสือ 

3. แจงเช็คอิน สําหรับแจงใหผูปฏิบัติงานทราบตําแหนงท่ีพนักงานรับสงเขารับหนังสือ 

4. รับ-สง คือ รายการแจงรับสงประจําวัน 

5. จุดเช็คอิน คือ ตําแหนงลาสุดท่ีพนักงานรับสงเขารับหนังสือ 

 ข้ันตอนการใชงาน มีดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ข้ันตอนการใชงานของผูปฏิบัติงาน 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

ตารางท่ี 5 ผลการดําเนินการ อภิปรายผล      

ประเด็น อดีต ปจจุบัน 

1. ปญหาและอุปสรรคบริการยืมระหวางหองสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลลดลง 

 ระบบโทรศัพทขัดของ  ติดภารกิจงานอื่น  ขับรถ ไมสะดวกรับโทรศพัท   

 ขอความแจงรับหนังสือมีปริมาณมาก/หลากหลาย  ขอความปะปนกับการ

สอบถามงานอ่ืน ๆ  เกิดความไมสะดวกในการอาน/ดูขอความแจงรับหนังสือ  

 ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณเครือขายแดงขอความสอบถามการ

อนุญาตกอนการสงขอความ 

  

2. การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวกมากข้ึน   

ผูใหบริการแจงรับ-สงหนังสือ 

 

เมนูแจงรับสง 

 

พนักงานรับสงตรวจสอบรายการแจงรับ-สงหนังสือ 

 

เมนูรับ-สง 

 

พนักงานรับสงเขารับ-สงหนังสือ 

ผูปฏิบัติงานตรวจสอบตําแหนงลาสุดท่ีพนักงานรับสงเขารับ-สงหนังสือ 

เมนูจุดเช็คอิน 

ผูปฏิบัติงานแจงตําแหนงท่ีพนักงานรับสงเขารับ-สงหนังสือ 

เมนูแจงเช็คอิน 



ประเด็น อดีต ปจจุบัน 

3. ทราบตําแหนงหองสมดุลาสุดท่ีเขารับหนังสือ   

4. ติดตามการรับสงหนังสือได   

5. ทราบจํานวนการจัดสง รายงานและสถิต ิ   
  

จากการน ํา  Application “Mahidol Library Book Delivery” ใช  ในงานบร ิการย ืมระหว  างห องสม ุดใน

มหาวิทยาลัยมหิดล ชวยแกไขประเด็นปญหาในงานบริการยืมระหวางหองสมุดใหลดนอยลง ชวยใหการปฏิบัติงาน

ของผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวกมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียังสามารถทราบตําแหนงของหองสมุดลาสุดท่ีเขารับหนังสือ 

สามารถติดตามการรับสงหนังสือ ดูรายงานและสถิติไดแบบเรียลไทม อีกทั้งยังชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน ลดคาใชจาย ความเสี่ยง และอุบัติเหตุใหแกพนักงานรับสง ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสินใหแกองคกรรวมถึงผูปฏิบัติงานดวย 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

 การพัฒนา Application “Mahidol Library Book Delivery” ดวยเคร ื ่องม ือชวยพ ัฒนา 

Mobile Application มาประยุกตใชในงานบริการยืมระหวางหองสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล เปนผลทําใหเครือขาย

ใหบริการ Mahidol Book Delivery ทั ้ง 28 แหง (หองสมุดสมาชิกเครือขายใหบริการในวิทยาเขตศาลายา- 

บางกอกนอย-พญาไท) เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน เปนรูปแบบใหมท่ีมีรูปแบบมาตรฐาน ลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน ชวยลดคาใชจาย ลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุแกพนักงานรับสง และเพิ่มความปลอดภัย

ตอชีวิตและทรัพยสินใหแกองคกรและผูปฏิบัติงาน สามารถติดตามการรับสง ทราบจํานวนการจัดสง ดูรายงานและ

สถิติไดแบบเรียลไทม อีกท้ังมีขอมูลติดตอของหองสมุดเครือขายใหบริการดวย ถือไดวาเปนการประยุกตใชนวัตกรรม

ใหมที่ชวยแกปญหาใหงานบริการยืมระหวางหองสมดุในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery) ไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถนําไปประยุกตใชงานกับหองสมุดสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีจัดการบริการในรูปแบบ

เดียวกัน นอกจากนี้ยังนําไปใชในงานบริการตาง ๆ เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเชน งานธุรการ

ดานการรับสงหนังสือ งานบุคคลดานการติดตามเอกสาร งานพัสดุดานการดําเนินการ เปนตน 
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