
         จากการการน าเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลวารสารที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหา
เฉพาะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และสามารถเข้าถึงวารสารที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบฉบับออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว            
ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบประเมินความพึงพอใจจ านวน 125 คน 
พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด อีกท้ังกระแสดิจิทัลทีก่ าลังขับเคลื่อนวงการสื่อที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภคได้ส่งผลกระทบต่อสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท วารสาร นิตยสาร ที่จะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเช่นกัน โดยการเปลี่ยนรูปแบบ
การเผยแพร่เนื้อหาเป็นแบบออนไลน์มีมากขึ้นตั้งแต่ปลายปี พ .ศ.2559 เป็นต้นมา นิตยสารหลายชื่อได้ทยอยยุติการจัดท าตัวเล่ม ตลอดจน
วารสารวิชาการหลายชื่อได้เปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่เนื้อหาจากฉบับพิมพ์เป็นรูปแบบออนไลน์แทน เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทั นสมัย
ตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่นิยมเข้าถึงสื่อออนไลน์มากขึ้นในยุคปัจจุบัน จากการด าเนินงานจัดหาวารสารตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา 
พบว่า ผู้จัดท าวารสารที่บอกรับเป็นสมาชิกได้ทยอยยุติการจัดท าตัวเล่มและหลายรายชื่อได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่เนื้อหาวารสา ร
จากฉบับพิมพ์เป็นรูปแบบฉบับออนไลน์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดปริมาณกระดาษ จึงเป็นสาเหตุท าให้วารสารฉบับพิมพ์ค่อยๆ ทยอยหายไป
จากชั้นวารสารไปเรื่อยๆ ตลอดจนผู้จัดท าวารสารหลายรายชื่อมีนโยบายเผยแพร่เน้ือหาวารสารในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบฉบับออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์                                    
            บรรณรักษ์ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารจึงได้น าเทคโนโลยี QR Code 
(Quick Response Code) มาประยุกต์ใช้ส าหรับบริการวารสารฉบับออนไลน์โดยการสแกน QR Code  ผ่านสมาร์ทโฟน

         1. เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลวารสารที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เน้ือหาเฉพาะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และวารสารที่เผยแพร่
            ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบฉบับออนไลน์ได้

2. เพ่ือเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลวารสารฉบับออนไลน์โดยการสแกน QR Code ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้งานวารสารฉบับออนไลน์ผ่าน QR Code 
4. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการในการใช้ QR Code ส าหรับบริการวารสารฉบับออนไลน์  

วัตถุประสงค์

           บรรณารักษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์เก่ียวกับการสร้าง QR  Code
           รวบรวมรายชื่อวารสารพร้อม URL ที่อยู่เว็บไซต์ของวารสารที่เปลี่ยนรูปแบบจากวารสารฉบับพิมพ์มาเป็นวารสารฉบับออนไลน์
           ศึกษาโปรแกรมที่จะน ามาสร้าง QR Code โดยเลือกสร้าง QR Code ฟรี จากเว็บ http://www.qr-code-generator.com

       คลิกปุ่ม SAVE ปรากฏกล่องข้อความให้ตั้งชื่อ QR Code 
และเลือกรูปแบบ (Format) เป็น PNG และคลิก SAVE 

       ระบบจะสร้าง QR Code ให้โดยอัตโนมัติ

       น ารหัส QR Code พร้อมหน้าปกวารสารมา
       ออกแบบตกแต่งให้สวยงาม

           เลือกแถบเมนู URL และน า URL ที่อยู่เว็บไซต์ของวารสาร
           ฉบับออนไลน์มาวางไว้ใตข้้อความ Enter URL 

       คลิกปุ่ม “SHORTEN URL”  URL จะสั้นลง เป็น 
https://goo.gl/ORZZh.F ซึ่งสามารถสแกนไปยัง

       เว็บไซต์ URL ที่น ามาวางได้เหมือนเดิม

       จัดวางป้ายรหัส QR Code ที่ชั้นติดผนังเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
       สามารถเข้าถึงขอ้มูลวารสารที่ยกเลิกฉบับพิมพ์ และเผยแพร่
       เน้ือหาเฉพาะในรูปแบบฉบับออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน

        จัดวางป้ายรหัส QR Code ที่ชั้นวารสารที่เผยแพร่ใน
        รูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบฉบับออนไลนเ์พ่ือให้
        ผู้ใช้บริการเข้าถงึข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลังผ่านสมาร์ทโฟน

       ติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าขั้นตอนการใช้ QR Code ส าหรับ
       บริการวารสารฉบับออนไลน์

       ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Journal Big Points  
       สะสมแต้มผ่าน TSULib Line Official Account

       จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ QR Code 
       ส าหรับบริการวารสารฉบับออนไลน์

QR Code ส าหรับการเข้าใช้บริการวารสารฉบับออนไลน์ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลวารสารที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหาเฉพาะในรูปแบบฉบับออนไลน์ รวมถึงวารสารที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กั บ
รูปแบบฉบับออนไลน์ได้โดยผู้ใช้บริการสแกน QR Code ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เพื่อด าเนินการส่งเสริมการใช้วารสาร          
ฉบับออนไลน์และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นจากการน าเทคโนโลยี QR Code ที่ก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้
ในการบริการวารสารฉบับออนไลน์ซึ่งเริ่มด าเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด ได้แก่ นิสิต อาจารย์ บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกห้องสมุด ผลการจัดกิจกรรม พบว่าการน าเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้
ช่วยส่งเสริมการใช้วารสารฉบับออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้ QR Code ส าหรับบริการวารสาร
ฉบับออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 และผู้ใช้บริการต้องการให้มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อไปอีก

       จากการด าเนินการจัดกิจกรรมได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี ควรด าเนินการจัดท า QR Code ส าหรับบริการวารสารภาษาอังกฤษ               
ฉบั บ ออน ไลน์ ขึ้ น มา เพื่ อ เพิ่ ม ช่ องทางการ เข้ าถึ ง ที่ ห ลากหลายแล ะ ตอบสนองความต้ องการของผู้ ใ ช้ บริ ก าร เพิ่ มมากยิ่ ง ขึ้ น

อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ

SCANE
ME !

1. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
1.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลวารสารที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เน้ือหาเฉพาะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และสามารถเข้าถึงข้อมูล

          วารสารที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบฉบับออนไลน์ได้
1.2 ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลวารสารฉบับออนไลน์ฉบับย้อนหลังโดยการสแกน QR Code  ผ่าน

          สมาร์ทโฟน 
2. ประโยชน์ต่อบรรณารักษ์

2.1 มีแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับวารสารที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหาเฉพาะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และวารสารที่เผยแพร่ในรูปแบบ
           ฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบฉบับออนไลน์

2.2 ประหยัดเวลาในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ URL ของวารสารที่ยกเลิกฉบับพิมพ์มาเป็นแนะน าให้ผู้ใช้บริการสแกน QR Code ผ่าน
           สมาร์ทโฟน 
3. ประโยชน์ต่อห้องสมุด

3.1 ห้องสมุดมีบริการเชิงรุกโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
3.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดและสามารถน าข้อมูลไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของห้องสมุดอื่นๆได้

การน าไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด

บทน า

ผลการศึกษา

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

psaowapa@tsu.ac.th

บทคัดย่อ
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