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บทคัดย่อ
การให้บริการ Journal Current Contents ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทความวารสารฉบับเต็ม
ของวารสารที่บอกรับในรูปแบบตัวเล่ม (Print) ได้ผ่านระบบบริการออนไลน์ ซึง่ ระบบได้รับ
การออกแบบและพัฒนาโดยใช้โปรแกรม WordPress ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการเนื้อหา
บนเว็บไซต์แบบเปิดเผยรหัส (open source) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทความวารสารฉบับเต็มได้อย่างตรงตามความต้องการ
ทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้วารสาร ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้นาระบบการให้บริการ Journal Current Contents
ไปใช้งานจริงพร้อมกับศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด อาจารย์ นักวิจัย และ
เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มีความสนใจใช้บริการดังกล่าว
เพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ ทาให้การใช้
วารสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คาสาคัญ:
วารสารฉบับปัจจุบัน, ระบบบริการวารสารฉบับปัจจุบัน, บทความวารสาร

ABSTRACT
Journal Current Contents is an online service of the Learning Resources and
Educational Media Center, Mae Fah Luang University. It is for users who need to
reach subscribed printed version of journals in electronic format through online.
The system was designed and developed using WordPress which is open-source
content management system. The purpose is to facilitate users to get access to
full-text journal article which meet their needs; both promote the use of journals
to make our journal subscriptions more cost-effective.
The user satisfaction of using Journal Current Contents service was studied
using online Google form. The highest level of satisfaction was found among faculty,
researchers and staff of the university who are the main target group. They are more
interested in using this service because it is convenient, rapid and accurately meet
their needs. The use of journals is more effective.
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บทนา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานบริการ
ทางวิชาการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการจัดหา
และให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ทุกรูปแบบ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2558) วารสาร
เป็นหนึ่งในทรัพยากรสารนิเทศที่ทางศูนย์บรรณสารฯ จัดหา และให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่มี
กาหนดการพิมพ์ และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้บอกรับวารสารในรูปแบบตัวเล่ม
(Print) และอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนทุกสานักวิชา
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้วารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) จัดเก็บและให้บริการค้นคว้าภายในห้องสมุด
เท่านั้น ด้วยเทคโนโลยี และรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปทาให้ผู้ใช้บริการมีช่องทางการเข้าใช้
บริการของห้องสมุดที่หลากหลายมากขึ้น การใช้บริการวารสารในรูปแบบตัวเล่มจึงถูกลดบทบาทลง
อย่างน่าเสียดาย
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้วารสารในรูปแบบตัวเล่มให้เกิดความคุ้มค่า และอานวย
ความสะดวกไปยังผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จึงได้ให้บริการ Journal Current Contents เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบ และเข้าถึงวารสาร
และบทความได้อย่างตรงตามความต้องการ ผ่านระบบบริการออนไลน์ บนเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ
ทาให้สามารถใช้ประโยชน์จากวารสารได้ตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

การให้บริการ Journal Current Contents ดังกล่าว พบว่า ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
บทความ จากวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) ทีม่ ีให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และตรงกับความต้องการ โดยไม่จากัดเวลา โอกาส และสถานที่ ทาให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการวารสาร
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้วารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) ให้เกิดความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) และบทความวารสาร
ทีต่ ้องการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. งานบริการเอกสารและวารสาร ทาการจัดหา และตรวจรับวารสารแล้วเสร็จ ทาการ
ลงรายการและบันทึกข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ติดบาร์โค้ด เลขหมู่ และลิงค์สถานะวารสาร
2. เจ้าหน้าที่งานวารสาร คัดแยกวารสาร ออกเป็นหมวดหมู่เนื้อหา 3 สาขา คือ
2.1) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3) ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. เจ้าหน้าที่งานวารสารทาการสแกนหน้าปก และสารบัญ วารสารฉบับปัจจุบัน โดยใช้
เครื่องสแกนเนอร์ Laser Jet (hp/ Model: GRLYB-0206) โดยกาหนดให้เป็นไฟล์ .jpg หรือ .jpeg
เท่านั้น พร้อมทั้งกาหนดขนาดความละเอียดของไฟล์ คือ 1200 x 1606 Pixel ด้วยโปรแกรม
Photoshop เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมเมื่อแสดงบนเว็บไซต์

ภาพที่ 1 หน้าจอแสดงสแกนหน้าปกและปรับขนาดที่ด้วยโปรแกรม Photoshop

4. เจ้าหน้าที่งานวารสาร เข้าสู่หน้าเว็บไซต์สาหรับผู้ดูแลระบบ (WordPress) เพื่อนา
รูปภาพหน้าปก หน้าสารบัญ พร้อมรายละเอียดปีพิมพ์และฉบับพิมพ์ของวารสาร ขึ้นแสดงยังเว็บไซต์
บริการออนไลน์ “Journal Current Contents Service”
เว็บไซต์/ ระบบของบริการ Journal Current Contents ออกแบบและพัฒนาโดย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ ประจาศูนย์บรรณฯ โดยนาโปรแกรม WordPress ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (CMS) แบบเปิดเผยรหัส (open source) มาใช้ในการจัดแสดงข้อมูล
ของวารสารที่บอกรับ และสร้างแบบฟอร์มออนไลน์สาหรับรับคาขอใช้บริการ ใช้ภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ PHP ร่วมกับ HTML5 และ JAVA Script (JQuery Library) ในการพัฒนาระบบ
และใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล ทางานบนเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งระบบปฏิบัติ CentOS Linux
7.5

ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงการเข้าระบบปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่ (admin)
5. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ หัวข้อบริการออนไลน์:
Journal Current Contents Service

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ และช่องทางการใช้บริการ Journal Current
Contents Service
6. เมื่อผู้ใช้บริการคลิกเลือกบริการออนไลน์: Journal Current Contents Service
จะแสดงหน้าจอหลักของบริการ จะปรากฏหน้าปกวารสารให้เลือก ดังภาพ

ภาพที่ 4 หน้าจอหลักบริการ Journal Current Contents Service
7. ผู้ใช้บริการ สามารถขอใช้บริการโดยคลิกเลือก Request Article และกรอก
รายละเอียดวารสาร และบทความวารสารที่ต้องการให้ครบ ดังภาพ

ภาพที่ 5 หน้าจอ Request Article เพื่อขอบทความวารสารฉบับเต็ม
8. เมื่อผู้ใช้บริการ กรอกรายละเอียดวารสาร และบทความวารสารที่ต้องการครบถ้วน
และคลิก Submit ระบบจะทาการส่งคาร้องขอบทความไปยังอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบ
และดาเนินการจัดส่งบทความวารสารฉบับเต็มให้ผู้ใช้บริการในลาดับต่อไป ดังภาพ

ภาพที่ 6 หน้าจออีเมล์แจ้งเตือนการขอใช้บริการของเจ้าหน้าที่

9. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเตือนคาร้องขอบทความฉบับเต็มจากผู้ใช้บริการทาง
อีเมล์แล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการสแกนบทความวารสารฉบับเต็ม เป็น PDF ไฟล์ ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ แล้วทาการจัดส่งไฟล์บทความ พร้อมแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการ Journal
Current Contents ไปยังผู้ขอใช้บริการทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในแบบคาร้องขอใช้บริการ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ทดลองเปิดใช้งานบริการออนไลน์: Journal Current
Contents Service เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในเบื้องต้น ให้บริการเฉพาะอาจารย์
นักวิจัย และเจ้าหน้าที่บุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการ
ได้จากหน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พบว่า มีผู้เข้ามาทดลองใช้บริการและ
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จานวนทั้งสิ้น 20 คน เมื่อจาแนกตามประเภท พบว่า ผู้ใช้บริการ
ประเภทอาจารย์ มากที่สุดจานวน 9 คน (ร้อยละ 45) รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ บุคลากรอื่น ๆ
จานวน 6 คน (ร้อยละ 30) และนักวิจัย จานวน 5 คน (ร้อยละ 25) ตามลาดับ
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นักวิจัย

เจ้าหน้าที่ บุคลากรอื่นๆ

ภาพที่ 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบริการออนไลน์: Journal Current Contents Service
ผู้ทดลองใช้บริการ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการออนไลน์: Journal Current
Contents Service โดยลาดับที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวม เฉลี่ย 4.90 ระดับ
รองลงมาคือ ได้รับข้อมูลถูกต้องตรงตามความต้องการ เฉลี่ย 4.80 และลาดับสุดท้ายคือ ระยะเวลา
ในการดาเนินการมีความเหมาะสม เฉลี่ย 4.70 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจผู้ใช้ต่อบริการออนไลน์: Journal Current Contents Service
ข้อมูล

X

SD

1. ได้รับข้อมูลถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ
2. ระยะเวลาในการดาเนินการมีความ
เหมาะสม
3. การอานวยความสะดวกและการ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่
4. ขั้นตอนและรูปแบบบริการมีความ
เหมาะสม
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ในภาพรวมระดับใด
รวม

4.80

0.41

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.70

0.47

มากที่สุด

4.75

0.44

มากที่สุด

4.75

0.44

มากที่สุด

4.90

0.30

มากที่สุด

4.78

0.43

มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้บริการ Journal Current Contents ใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น
หากห้องสมุดมีบุคลากรที่เพียงพอ สามารถรับผิดชอบบริการ Journal Current Contents ได้
โดยไม่กระทบภาระหน้าที่รับผิดชอบอื่น ๆ ในลาดับต่อไปควรให้บริการครอบคลุมสมาชิกทุกประเภท
ของห้องสมุด เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารนิเทศประเภทวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print)
ให้เกิดความคุ้มค่า และอานวยความสะดวกไปยังผู้ใช้บริการให้มากที่สุด
การนาไปใช้ประโยชน์
1. เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการที่ได้รับบทความวารสาร จากวารสารในรูปแบบตัวเล่ม
(Print) ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
2. เป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการด้วย
ตนเองเพื่อเป็นการให้บริการเชิงรุก ทาให้เกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
3. เป็นการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ ประเภทวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) อย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ
รายการอ้างอิง
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