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บทคัดย่อ 
           ระบบ “Online Article Service & Tracking System” เป็นระบบบริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นงำนที่พัฒนำขึ้นจำกกำรท ำงำนร่วมกัน
ของคณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรม ส ำนักหอสมุด และฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือตอบเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “บริกำรที่มีคุณภำพและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และ
กำรวิจัย” และตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำรหลัก “จ ำนวนนวัตกรรมบริกำร/ บริกำรใหม่” ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
พัฒนำระบบบริกำรและติดตำมบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ โดยไดน้ ำวงจรคุณภำพ PDCA ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กำรวำงแผน (Plan) กำรปฏิบัติ (Do) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ (Check) 
และกำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม (Act) มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และใช้ MEAN stack  
และ Materialize Framework ในกำรพัฒนำระบบ Online Article Service & Tracking System 
ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ อีกทั้ง สำมำรถให้ห้องสมุดคณะอ่ืน ๆ ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
และห้องสมุดต่ำงสถำบันน ำระบบไปประยุกต์ใช้ได้ 
           ผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบ “Online Article Service & Tracking System”  
ท ำให้ห้องสมุดมีระบบติดตำมค ำขอบริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ใน
กำรขอรับบริกำรและติดตำมค ำขอบทควำมของตนเอง เป็นกำรพัฒนำบริกำรของห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ให้บริกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็น
ระบบมำกข้ึน สำมำรถให้บริกำรและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือกำรรำยงำนผลต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
ค าส าคัญ:  
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ABSTRACT 
 "Online Article Service & Tracking System" is a system of electronic article 
services of Chiang Mai University Library. Operated by the Innovation Development 
Board and Science and Technology Libraries Department, Chiang Mai University.  
The purpose is to create a service system and track the provision of electronic article 
services. In this operation, the team has adopted the PDCA cycle, which consists of 
four stages: Plan, Do, Check, and act as a guideline for implementation. The system 
was developed by using the MEAN Stack and Materialize Framework to be fully 
functional. In addition, it can also be used by other libraries in Chiang Mai University 
and libraries of different institutions. 
 The "Online Article Service & Tracking System" has been developed to 
enable the library to track requests for electronic article services that facilitate users 
to request and track their own article requests. The library service development is 
more efficient. At the same time, it is a tool to help service providers work more 
systematically. Can serve and store data for effective reporting. 
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บทน า 
          ด้วยฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำร/ บริกำรใหม่ในแต่ละปี  
เพ่ือตอบเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “บริกำรที่มีคุณภำพและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรวิจัย”  
และตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำรหลัก “จ ำนวนนวัตกรรมบริกำร/ บริกำรใหม”่ ตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จึงได้พัฒนำบริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบริกำรที่ได้รับควำมนิยมจำกผู้ใช้บริกำรห้องสมุดคณะทั้ง 5 แห่งในฝ่ำยเป็น
อย่ำงมำก ได้แก่ ห้องสมุดคณะเกษตรศำสตร์ ห้องสมุดคณะวิทยำศำสตร์ ห้องสมุดคณะ 
วิศวกรรมศำสตร์ ห้องสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ และห้องสมุดคณะอุตสำหกรรมเกษตร แต่ทั้งนี้ 
ในกำรให้บริกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำ มีข้อจ ำกัดในด้ำนกำรให้บริกำร คือ ห้องสมุดยังไม่มีระบบบันทึก
ข้อมูลและสถิติกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ อีกท้ังไม่มีช่องทำงติดตำมข้ันตอนของกำรให้บริกำรตั้งแต่
ขั้นตอนส่งค ำขอใช้บริกำรจนกระทั่งได้รับเอกสำร ซ่ึงเป็นควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำร
ติดตำมให้ทรำบว่ำบทควำมที่ตนติดต่อขอจำกห้องสมุดนั้นอยู่ในระหว่ำงขั้นตอนใด 
  ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ได้มีแนวคิดที่จะจัดท ำระบบ “Online Article Service & Tracking System” เพ่ือพัฒนำกำร
บริกำรดังกล่ำวให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้โดยขั้นตอนของกำรด ำเนินงำนนั้นได้ใช้วงจรคุณภำพ 
PDCA มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกวงจร PDCA สำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปรับปรุงงำนและบริกำรของห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้นซ่ึงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
กำรวำงแผน (Plan) กำรปฏิบัติ (Do) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ (Check) และกำรด ำเนินกำรให้



เหมำะสม (Act) (ศุภชัย อำชีวระงับโรค, 2549, หน้ำ 28) และในกำรพัฒนำระบบ “Online Article 
Service & Tracking System” ไดใ้ช้ MEAN stack ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้ำน Web application  
ตัวหนึ่งที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี Javascript 4 ตัว ได้แก่ 1) MongoDB 2) Express 3) AngularJs 
+ HTML และ 4) NodeJS มำรวมกันเพ่ือให้โครงสร้ำงและกำรจัดกำร Web application เป็นไป
อย่ำงสมบูรณ์ กำรพัฒนำระบบ “Online Article Service & Tracking System” นี้ได้สร้ำงและ
พัฒนำขึ้นจำกควำมร่วมมือของฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศศำสตร์สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
และคณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ได้ระบบบริกำรค ำขอ
บทควำมอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถบันทึก จัดเก็บข้อมูล และรำยงำนสถิติกำรให้บริกำรได้อย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถแจ้งเตือนค ำขอ อีกทั้งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรให้สำมำรถตรวจสอบสถำนะ
ค ำขอบทควำมของตนเองได้ทุกท่ี ทุกเวลำ  
  ปัจจุบัน ห้องสมุดคณะ 5 แห่ง ในฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ให้บริกำรค ำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย “Online Article Service & Tracking 
System” แล้ว และยังเผยแพร่ให้ห้องสมุดคณะอ่ืนได้น ำไปใช้อีกด้วย เช่น ห้องสมุดคณะศึกษำศำสตร์ 
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศำสตร์ และห้องสมุดคณะสังคมศำสตร์ เป็นต้น  
 
วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือพัฒนำระบบบริกำรและติดตำมบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 2.  เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมใหม่ตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของส ำนักหอสมุด ให้เป็น 
ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีใช้วงจรคุณภำพ PDCA  
มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 
 1.  วำงแผน (Plan)  
  ขั้นตอนกำรวำงแผนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหำโอกำสในกำรปรับปรุงงำนซ่ึง 
ฝ่ำยห้องสมุด ฯ ไดป้ระชุมร่วมกันเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1.1  ก ำหนดหัวข้อนวัตกรรมที่จะจัดท ำ โดยหัวหน้ำงำนห้องสมุดคณะในฝ่ำย ฯ                
เสนอแนวคิดและปัญหำจำกกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดซึ่งที่ประชุมเสนอกำรสร้ำงระบบ 
“Online Article Service & Tracking System” ด้วยวัตถปุระสงค์เพ่ือพัฒนำกำรบริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น  

 1.2  วำงแผนกำรจัดท ำระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ข้ันตอนของกำรวิเครำะห์และออกแบบ 
ระบบ กำรพัฒนำและปรับปรุงให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน ตลอดจนประเมินผลกำรใช้ 
 2.  ปฏิบัติ (Do)  
   2.1  วิเครำะห์และออกแบบระบบ (System analysis and design) 

  กำรใช้งำนระบบ “Online Article Service & Tracking System” สำมำรถแยก
ผู้ใช้งำนระบบออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใช้งำนประเภทผู้ใช้บริกำร และ 2) กลุ่มผู้ใช้งำนประเภท
ผู้ให้บริกำร ผู้ใช้งำนทั้ง 2 กลุ่มสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้ผ่ำนเว็บไซต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ประเภท Smart devices โดยท ำกำรยืนยันตนเองเพ่ือขอเข้ำใช้บริกำรด้วย CMU it 
account ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และระบบจะท ำกำรแยกประเภทของผู้ใช้งำนตำม Account  
ที่ยืนยันตนเอง 



  ผู้พัฒนำได้ออกแบบโครงสร้ำงระบบโดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบส่วนหน้ำ (Front-
end) และระบบส่วนหลัง (Back-end) ที่ท ำหน้ำที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ระบบส่วนหน้ำจะมีหน้ำที่
ติดต่อกับผู้ใช้งำน และระบบส่วนหลังท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลโดยท ำงำนในรูปแบบ Web 
Service API’s ที่ท ำงำนในรูปแบบ Cloud computing และถูกออกแบบมำรองรับกำรเขียน
โปรแกรมเชื่อมโยงจำกระบบอ่ืนที่ต้องกำรใช้บริกำรได้ ท ำให้ระบบ “Online Article Service & 
Tracking System” สำมำรถบูรณำกำรท ำงำนแบบเชื่อมโยงกับระบบหรือโปรแกรมอ่ืนภำยนอกได้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  ออกแบบโครงสร้ำงระบบ  
 
  2.2  กำรพัฒนำระบบ (System development) 
  จำกกำรออกแบบระบบดังที่ได้กล่ำวมำนั้น กำรพัฒนำระบบจึงจ ำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่
สนับสนุนรูปแบบกำรให้บริกำรตำมที่ออกแบบไว้ ผู้พัฒนำจึงเลือกใช้ MEAN stack เป็น Framework 
ในกำรพัฒนำโปรแกรมโดยเน้นภำษำ Javascript เป็นหลัก ประกอบด้วยเครื่องมือส ำหรับพัฒนำ
โปรแกรม 4 เครื่องมือด้วยกันดังนี้ 
 
ล าดับ เครื่องมือ รายละเอียด 

1 MongoDB ใช้เป็นระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (DBMS) 
2 Express ส ำหรับจัดกำรกำรเชื่อมโยงข้อมูลผ่ำน Web Service API 
3 Angular ใช้ส ำหรับ Render ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำนในส่วนของ Front-end 
4 NodeJS ส ำหรับพัฒนำโปรแกรมในส่วนของ Back-end 

   
  นอกจำกเครื่องมือส ำหรับพัฒนำโปรแกรมท่ีผู้พัฒนำเลือกใช้ MEAN Stack ในกำร
พัฒนำระบบ “Online Article Service & Tracking System” แล้ว ผู้พัฒนำยังใช้ Materialize 
เป็น Responsive Framework ในกำรสร้ำงส่วนของ User Interface ในรูปแบบ Responsive 
Website และโปรแกรม Postman ในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของ Web Service API’s อีกด้วย 
ทั้งนี้ กำรออกแบบระบบและ User Interface ไดพิ้จำรณำถึงควำมเหมำะสมกับขั้นตอนกำรใช้งำน 
ตลอดจนควำมสวยงำมของหน้ำแสดงผลต่ำง ๆ 
            คุณสมบัติของ “Online Article Aervice & Tracking System” 
  1)  บันทึกรำยละเอียดกำรให้บริกำร ได้แก ่ชื่อ-สกุลผู้ใช้บรกิำร ชื่อบทควำม วันที่ส่ง
ค ำขอ สังกัดหน่วยงำน e-Mail 



 2)  มีระบบแจ้งเตือนผู้ให้บริกำรเมื่อมีค ำขอรับบริกำรเข้ำมำใหม่  
 3)  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดตำมกำรให้บริกำรบทควำมได้ในทุกขั้นตอน 

4)  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถย้อนดูประวัติกำรขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองได้ 
5)  ระบบสำมำรถรำยงำนสถิติ และ Export ข้อมูลสู่ Microsoft excel ไดเ้พ่ือ 

ประโยชน์ในกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์และวำงแผนกำรให้บริกำรในครั้งต่อไป 
  2.3  น ำร่ำงแบบเข้ำที่ประชุมฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงระบบให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
  2.4  คณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมส ำนักหอสมุด รวบรวมข้อเสนอแนะจำกท่ีประชุม 
ฝ่ำย ฯ และส่งต่อให้นักพัฒนำระบบด ำเนินกำรวิเครำะห์ ออกแบบและจัดท ำระบบ  
  2.5  นักพัฒนำระบบจัดท ำระบบตำมร่ำงแบบที่ก ำหนดไว้โดยใช้เครื่องมือ/ โปรแกรม
ต่ำง ๆ ตำมผังกำรท ำงำนของระบบ 
 3.  ตรวจสอบกำรปฏิบัติ (Check)  

 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและทดลองระบบ Online Article 
Service & Tracking System ที่สร้ำงเสร็จแล้วเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสม/ ปัญหำจำกกำรใช้งำน
ในขั้นตอนต่ำง ๆ ก่อนน ำระบบไปใช้ในกำรบริกำรค ำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ 
   3.1  กำรตรวจสอบโปรแกรมที่พัฒนำ 
  ด้วยส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำโปรแกรม
กล่ำวคือ โปรแกรมที่พัฒนำต้องมีมำตรฐำนในระดับสำกล สำมำรถเข้ำใช้งำนได้อย่ำงเป็นมิตร 
(Friendly users) จำกทุกอุปกรณส์ื่อสำร (Smart devices) ดังนั้นระบบ Online Article Service & 
Tracking System จึงจ ำเป็นต้องผ่ำนกำรทดสอบจำกเครื่องมือที่มีมำตรฐำนระดับสำกล ซึ่งได้ผล 
กำรทดสอบดังนี้ 
   1)  ได้รับมำตรฐำน HTML5 จำกกำรทดสอบด้วยโปรแกรม Markup validator 
service จำกองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) 
  2)  ได้รับคะแนน 99/ 100 จำกกำรทดสอบกำรใช้งำนจำกอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย

โปรแกรม PageSpeed Insights จำก Google 
 

 
 
ภำพที่ 2  ผลกำรทดสอบโปรแกรมด้วย Google PageSpeed Insights 
    3.2  กำรวิพำกษโ์ปรแกรม 
  ก่อนน ำโปรแกรม “Online Article Service & Tracking System” ไปใช้งำนจริง 
ทีมงำนคณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมได้น ำโปรแกรมต้นแบบมำจัดแสดงในงำนวันนวัตกรรม 
ส ำนักหอสมุด 2561 (CMUL service innovations day's 2018) เพ่ือให้บุคลำกรส ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บุคลำกรห้องสมุดต่ำงสถำบัน และผู้ใช้บริกำร ได้มีส่วนในกำรวิพำกษ์โปรแกรม



ด้วยกำรท ำแบบสอบถำม พบว่ำ กำรจัดท ำ “Online Article Service & Tracking System”  
เป็นประโยชน์และเป็นนวัตกรรมที่ใช้ร่วมกันได้ทุกห้องสมุดคณะ ระบบสำมำรถท ำควำมเข้ำใจและ 
ใช้งำนไดง้่ำย  
 4.  กำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม (Act)  
 ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไดเ้ริ่มให้บริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ “Online Article Service & Tracking System” และประชำสัมพันธ์ 
แก่ผู้ใช้บริกำรและห้องสมุดคณะอ่ืนในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ นอกจำกนีไ้ดป้ระเมินผลกำรใช้งำน  
และรวบรวมข้อเสนอแนะ/ ปัญหำต่ำง ๆ มำปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน พร้อมทั้งจัดท ำคู่มือ 
กำรใช้ระบบ “Online Article Service & Tracking System” เผยแพร่แก่ผู้ให้บริกำรห้องสมุด 
อีกด้วย 
 
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการน าไปใชประโยชน์  

 สรุปผล 
 1.  ผลกำรพัฒนำระบบ 
 ได้ระบบบริกำรค ำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ “Online Article Service & Tracking 
System” ซึ่งมขีั้นตอนของกำรใช้ระบบดังนี้ 
  1.1  เข้ำสู่หน้ำหลักของ “Online Article Service & Tracking System” ที ่
http://library.cmu.ac.th/articletrack/ 
 

 
 
ภำพที่ 3  หน้ำแรกของระบบ “Online Article Service & Tracking System” 
 
  -  LOGIN เลือกปุ่มนี้เพื่อลงทะเบียนด้วย e-mail ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เพ่ือ
เข้ำสู่หน้ำค ำขอบทควำม 
  -  READ ME เลือกเพ่ืออ่ำนค ำอธิบำยกำรกรอกค ำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.2  ลงทะเบียนด้วย e-Mail ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (xxxxxxxxx@cmu.ac.th) 
 

http://library.cmu.ac.th/articletrack/
mailto:xxxxxxxxx@cmu.ac.th


 
 
ภำพที่ 4  หน้ำจอกำรลงทะเบียนด้วย CMU it account  
 
  1.3  กรอกค ำขอบทควำมในแบบฟอร์ม โดยระบุรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น คณะที่
ต้องกำรขอบทควำม รำยละเอียดของบทควำมซึ่งสำมำรถคัดลอกรำยกำรอ้ำงอิงของเอกสำรที่ต้องกำร
ได้ หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ และรำยละเอียดเพ่ิมเติม เป็นต้น หำกต้องกำรส่งค ำขอมำกกว่ำ 1 
รำยกำร สำมำรถเพ่ิมรำยกำรได้โดยเลือก More article ซึ่งไม่จ ำกัดจ ำนวนรำยกำรที่ต้องกำรขอ  
 

  

 
 
ภำพที ่5  แบบฟอร์มค ำขอระบบ 
 
 

  1.3  ผู้ใช้บริกำรจะได้รับหมำยเลข Tracking ID ทำงอีเมลที่ได้ระบุไว้ในค ำขอ  
 

 
 
ภำพที่ 6  หน้ำอีเมลของผู้ใช้บริกำร 



  1.4  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดตำมค ำขอบทควำมได้จำก Tracking ID ที่ได้รับ 
 

 
 
ภำพที่ 7  หน้ำจอแสดงสถำนะของบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริกำรขอ 
 
   1.5  ผู้ดูแลระบบสำมำรถบันทึกสถำนะของผู้ใช้บริกำรได้ในแต่ละรำยกำร เพ่ือให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบสถำนะได้ด้วยตนเอง 

 

 
 
ภำพที่ 8  หน้ำจอของผู้ดูแลระบบ 
 

 
 
ภำพที่ 9  ตัวอย่ำงหน้ำรำยงำนสถิติค ำขอของทุกคณะ  
 



 
 
ภำพที ่10  ตัวอย่ำงหน้ำรำยงำนสถิติค ำขอแยกตำมสังกัดคณะ  
 
 2.  ผลกำรใช้ 
 จำกกำรใช้ “Online Article Service & Tracking System” ของผู้ใช้บริกำรและผู้
ให้บริกำร สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 
    2.1  ห้องสมุดมีนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นระบบบริกำรค ำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ที่
สำมำรถจัดเก็บข้อมูล แจ้งเตือนค ำขอ พร้อมทั้งสำมำรถออกรำยงำนสถิตกิำรให้บริกำรได้  

2.2  บุคลำกรผู้ให้บริกำรได้รับควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกกำรให้บริกำร 
ค ำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย “Online Article Service & Tracking System” ท ำให้ 
กำรด ำเนินงำนเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งสำมำรถน ำข้อมูลและสถิตบิริกำรไปรำยงำนผลประจ ำปี 
หรือต่อยอดใช้ในงำนอื่นของห้องสมุดได้ เช่น กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน e-Current Statistics 
กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เป็นต้น 
   2.3  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดตำมกำรขอรับบริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย
ตนเอง และสำมำรถดูประวัติกำรส่งค ำขอของตนเองในหน้ำ History ได้ 
   2.4  เป็นกำรพัฒนำบริกำรของห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

ในด้ำนกำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ระบบ “Online Article Service & Tracking System” นั้น ไดใ้ช้รูปแบบของกำรประเมินออนไลน์
โดยแบ่งระดับควำมพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด  
ซ่ึงผู้ให้บริกำรจะส่งแบบประเมินไปพร้อมกับกำรส่งบทควำมฉบับเต็มให้แก่ผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้ นอกจำก
ผู้ใช้บริกำรจะประเมินควำมพึงพอใจใน 5 ระดับแล้วนั้น ยังเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมอีกด้วย 
  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจำกห้องสมุดคณะในฝ่ำยฯ ได้น ำระบบ “Online Article Service & Tracking 
System” มำให้บริกำรค ำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ไดใ้นระยะเวลำเพียงไม่นำน ดังนั้น ในส่วนของ
กำรประเมินผลควำมพึงพอใจจึงอยู่ในระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ใช้บริกำรให้ได้ปริมำณที่
เหมำะสมซึ่งจะไดน้ ำข้อมูลทั้งหมดมำวิเครำะห์ สรุปผล และอภิปรำยผลต่อไป 
  ข้อเสนอแนะ 
 จำกผลกำรใช้งำนข้ำงต้น มีข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 2 ด้ำน ดังนี้  
 1.  ด้ำนกำรพัฒนำระบบ 
 ในหน้ำ Request form มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมช่องกรอก URL ของบทควำมที่ผู้ใช้บริกำร
ต้องกำรขอเอกสำรฉบับเต็ม ทั้งนี้เพ่ือช่วยชี้แหล่งของบทควำมให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถตรวจสอบ
รำยกำรอ้ำงอิงก่อนด ำเนินกำรสืบค้นบทควำมฉบับเต็มไดต้รงควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
 2.  ด้ำนกำรบริกำร 



  2.1  ควรประชำสัมพันธ์บริกำรค ำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ “Online  
Article Service & Tracking System” แก่ผู้ใช้ในหลำยช่องทำงเพ่ือให้ระบบบริกำรนี้เป็นที่รู้จัก 
มำกขึ้น  
  2.2  ควรจัดอบรมกำรใช้ระบบ “Online Article Service & Tracking System” 
ให้แก่บุคลำกรทุกห้องสมุดในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถให้บริกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  การน าไปใช้ประโยชน์    
  1.  ประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 1.1  สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : บริกำรที่เป็นเลิศ ในกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรให้บริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
 1.2  ห้องสมุดทุกแห่งในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่สำมำรถน ำระบบ Online Article 
Service & Tracking System ไปเป็นเครื่องมือส่งเสริมบริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละ
ห้องสมุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรให้บริกำรที่เป็นระบบมำกยิ่งข้ึน และสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ทุก
ห้องสมุด   
 1.3  ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดได้รับควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์
จำกห้องสมุด โดยสำมำรถติดตำมและตรวจสอบกำรให้บริกำรได้ทุกข้ันตอน 
 1.4  ห้องสมุดได้แนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้ำง
ควำมพึงพอใจและควำมประทับใจแก่ผู้ใช้บริกำร 
 1.5  เป็นกำรส่งเสริมให้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด ได้ถูกน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เกิดควำมคุ้มค่ำกับงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดหำมำให้บริกำร  
  2.  ประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยอื่น 
  ห้องสมุดมหำวิทยำลัย/ สถำบันอื่น สำมำรถน ำระบบ Online Article Service & 
Tracking System ไปประยุกต์ใช้กับงำนห้องสมุดของแต่ละแห่งเพ่ือพัฒนำบริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์หรือบริกำรเอกสำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนได้ 
  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรแบ่งปันระบบกำรใช้งำนหรือกำรใช้ทรัพยำกรระหว่ำง
ห้องสมุด เป็นกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยได้อย่ำงยั่งยืน  
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