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บทคัดย่อ
QR Code สำหรับกำรเข้ำใช้บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่
เนื้อหำเฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ รวมถึงวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบ
ฉบับออนไลน์ได้ โดยผู้ใช้บริกำรสแกน QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart Phone)
เพื่อดำเนินกำรส่งเสริมกำรใช้วำรสำรฉบับออนไลน์และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรเพิ่มขึ้น
จำกกำรนำเทคโนโลยี QR Code ที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่ำงสูงในปัจจุบันมำประยุกต์ใช้ในกำรบริกำร
วำรสำรฉบับออนไลน์ ซึง่ เริ่มดำเนินกำรจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน มกรำคม 2561 เป็นต้นมำ โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ได้แก่ นิสิต อำจำรย์ บุคลำกรภำยในและบุคคลภำยนอก
ห้องสมุด ผลกำรจัดกิจกรรมพบว่ำ กำรนำเทคโนโลยี QR Code มำประยุกต์ใช้ช่วยส่งเสริมกำรใช้
วำรสำรฉบับออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัด
กิจกรรม QR Code สำหรับกำรเข้ำใช้บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.57 และผู้ใช้บริกำรต้องกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมนี้ต่อไปอีก

คำสำคัญ
เทคโนโลยี QR Code, บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์

ABSTRACT
QR Code for Accessing Online Journal Services” is the new service of Library
Center of Thaksin University. The main purpose of this service is to provide
convenient accessibility for users to online journals that are in both online-only and
online-and-print journal types. The users can quickly access to online journals by
scanning QR codes via smartphones. Consequently, the service supports promoting
and using online journals. Moreover, the users are satisfied by the new library service
approach integrating smartphone and QR code technologies. The service has been
started since January 2018. The target users are students and lectures of Thaksin

University and public users. Hence, more users access online journals and they
continue to use this service to access the online journals via this service. The level
and average of satisfaction assessment are at the highest level and 4.57 respectively.
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บทนำ
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีกำรก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดอีกทั้งกระแสดิจิทัลทีก่ ำลังขับเคลื่อน
วงกำรสื่อที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนไปตำมพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ส่งผลกระทบต่อสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทวำรสำร นิตยสำร ที่จะต้องปรับตัวเพื่อควำมอยู่รอดเช่นกัน โดยกำรเปลี่ยนรูปแบบ
กำรเผยแพร่เนื้อหำเป็นแบบออนไลน์มีมำกขึ้นตั้งแต่ปลำยปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมำ นิตยสำรหลำยชื่อ
เช่น ขวัญเรือน ครัว ดิฉัน บำงกอกรำยสัปดำห์ พลอยแกมเพชร และสกุลไทย ได้ทยอยยุติกำรจัดทำ
ตัวเล่มลง ตลอดจนวำรสำรวิชำกำรหลำยชื่อได้เปลี่ยนรูปแบบกำรเผยแพร่เนื้อหำจำกฉบับพิมพ์เป็น
รูปแบบออนไลน์แทน เช่น วำรสำรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วำรสำรวิจัยระบบสำธำรณสุข
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข วำรสำรอำหำร วำรสำรกำรประมง วำรสำรหำดใหญ่วิชำกำร เป็นต้น
เพื่อกำรปรับตัวให้เข้ำกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตำมกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่นิยมเข้ำถึง
สื่อออนไลน์มำกขึ้นในยุคปัจจุบัน
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง มีพันธกิจหนึ่งที่สำคัญในกำรแสวงหำ
พัฒนำระบบจัดเก็บและเผยแพร่ทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทเพื่อสนับสนุนภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย งำนจัดหำวำรสำรเป็นกระบวนกำรจัดหำวำรสำรมำให้บริกำรในสำนักหอสมุด ซึง่ จะ
ดำเนินกำรจัดหำวำรสำรปีละ 1 ครั้ง ต่อปีงบประมำณ โดยมีบรรณำรักษ์เป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่
กำรสำรวจรำยชื่อวำรสำรจำกผู้ใช้บริกำร กำรสำรวจควำมซ้ำซ้อนของวำรสำรที่มีให้บริกำร
กำรรวบรวมข้อมูลใบสมัครสมำชิกวำรสำรเพื่อต่ออำยุสมำชิกวำรสำรกับทำงสำนักพิมพ์ ซึ่งจำก
กำรดำเนินงำนจัดหำวำรสำรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำ พบว่ำผู้จัดทำวำรสำรทีท่ ำงสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุงบอกรับเป็นสมำชิกได้ทยอยยุติกำรจัดทำตัวเล่ม และหลำย
รำยชื่อผู้จัดทำวำรสำรได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเผยแพร่เนื้อหำวำรสำรจำกฉบับพิมพ์เป็น
รูปแบบฉบับออนไลน์ เพือ่ ลดต้นทุนกำรผลิต และลดปริมำณกระดำษของผู้จัดทำวำรสำร จึงเป็น
สำเหตุทที่ ำให้วำรสำรฉบับพิมพ์ค่อย ๆ ทยอยหำยไปจำกชั้นวำรสำรไปเรื่อย ๆ และทำงผู้จัดทำ
วำรสำรหลำยรำยชื่อมีนโยบำยเผยแพร่เนื้อหำวำรสำรในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบ
ฉบับออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์
จำกเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้น บรรณรักษ์ได้ตระหนักและเล็งเห็นควำมสำคัญของ
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทวำรสำร จึงได้นำเทคโนโลยี QR Code (Quick
Response Code) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกำรเขำรหัสแบบสองมิติโดยนำข้อควำมมำเขำรหัสเปนภำพ
ที่สำมำรถใช้งำนผ่ำน อุปกรณสมำร์ทโฟน (Smart Phone) ในกำรสแกนเพื่อถอดรหัสในกำรเข้ำถึง
ขอมูลที่ไดนำมำเขำรหัสในรูปแบบอื่นหรือกำรทำงำนอื่น เชน ขอควำม กำรโหลดสูหนำเว็บเพจ

กำรสงอีเมลและอื่น ๆ QR Code เปนเทคโนโลยีที่เริ่มใชในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรทำกำรตลำด
และไดถูกนำมำใช้อยำงแพรหลำยในหลำยกระบวนกำรทำงธุรกิจ เชน กำรติดตำมกำรผลิต
กำรสงตอและกำรใหขอมูล กำรเช็คอินกำรเดินทำงของสำยกำรบิน (Hampton, Peach, & Rawlins,
2012, pp. 404-407) โดยนำมำประยุกต์ใช้สำหรับบริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ ในสองลักษณะคือ
1) วำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำเฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และ 2) วำรสำร
ที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบฉบับออนไลน์ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกและรวดเร็ว
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรฉบับออนไลน์โดยกำรสแกน QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน
(Smart phone) รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้งำนวำรสำรฉบับออนไลน์ผ่ำน QR Code ตลอดจนสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรจำกกำรนำเทคโนโลยี QR Coad มำประยุกต์ใช้ในกำรบริกำรวำรสำร
ฉบับออนไลน์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำ
เฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบ
ฉบับออนไลน์ได้
2. เพื่อเพิ่มควำมสะดวก รวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรฉบับออนไลน์โดยกำรสแกน
QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart Phone)
3. เพื่อส่งเสริมกำรใช้งำนวำรสำรฉบับออนไลน์ผ่ำน QR Coad
4. เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรใช้งำน QR Coad สำหรับบริกำร
วำรสำรฉบับออนไลน์
ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร
กำรนำเทคโนโลยี QR Code มำประยุกต์ใช้สำหรับบริกำรวำรสำรออนไลน์ทดแทนวำรสำร
ฉบับพิมพ์ที่ยกเลิกตีพิมพ์ มีขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 บรรณำรักษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
กำรนำเทคโนโลยี QR Code มำประยุกต์ใช้สำหรับบริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมรำยชื่อวำรสำรพร้อม URL ที่อยู่เว็บไซต์ของวำรสำรที่เปลี่ยนรูปแบบ
จำกวำรสำรฉบับพิมพ์มำเป็นวำรสำรฉบับออนไลน์ ตัวอย่ำงวำรสำร 10 ชื่อ ที่นำมำทำ QR Code
สำหรับบริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์

ตำรำงที่ 1 ตัวอย่ำงวำรสำร 10 ชื่อ ที่นำมำทำ QR Code สำหรับบริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์
ลำดับ

ชื่อวำรสำร

1

วำรสำรสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยทักษิณ
วำรสำรวิจัยระบบ
สำธำรณสุข
วำรสำรวิชำกำร
สำธำรณำสุข
วำรสำรควบคุมโรค
วำรสำรพฤติกรรม
ศำสตร์
วำรสำรพฤติกรรม
ศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
วำรสำรเภสัชศำสตร์
อีสำน
วำรสำรวิจัยเทคโนโลยี
กำรประมง
วำรสำรกำรพัฒนำชุมชน
และคุณภำพชีวิต
For Quality

2
3
4
5
6
7
8
9
10

URL

กำร
เผยแพร่
เนื้อหำ
http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/Journals_li ออนไลน์
brary/issue/current
https://www.hsri.or.th/researcher/media/eออนไลน์
journal/e-journal
http://thailand.digitaljournals.org/tdj/
ออนไลน์
http://irem.ddc.moph.go.th/content/index/47
http://bsris.swu.ac.th/journal/index_thai.html

ออนไลน์
ออนไลน์

http://bsris.swu.ac.th/jbsd/

ออนไลน์

https://tci-thaijo.org/index.php/IJPS/issue/archive ออนไลน์
http://www.fishtech.mju.ac.th/FishNew1/Journal ออนไลน์
_FT/main/index.php?select=journal&&set=main
https://tciออนไลน์
thaijo.org/index.php/JCDLQ/issue/view/1139
http://www.tpa.or.th/publisher/fqm.php
ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษำโปรแกรมที่จะนำมำสร้ำง QR Code โดยเลือกสร้ำง QR Code จำก
บริกำรสร้ำงรหัส QR Code ฟรี จำกเว็บ http://www.qr-code-generator.com

ขั้นตอนที่ 4 เลือกแถบเมนู URL และนำ URL ที่อยู่เว็บไซต์ของวำรสำรฉบับออนไลน์
มำวำงไว้ใต้ข้อควำม Enter URL

ภำพที่ 1 ภำพขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5 คลิกที่ปุ่ม “SHORTEN URL” ระบบจะทำให้ URL สั้นกระชับ
เป็น https://goo.gl/ORZZhF ซึ่งสำมำรถสแกนไปยังเว็บไซต์ URL ที่นำมำวำงได้ดังเดิม

ภำพที่ 2 ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6 คลิกปุ่ม SAVE ปรำกฏกล่องข้อควำมให้ตั้งชื่อ QR Code และเลือกรูปแบบ
(Format) เป็น PNG และคลิก SAVE ระบบจะทำกำรสร้ำง QR Code ให้โดยอัตโนมัติ

ภำพที่ 3 ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7 นำรหัส QR Code พร้อมหน้ำปกวำรสำรมำออกแบบตกแต่งให้สวยงำม
(ดังภำพ)

ภำพที่ 4 ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8 จัดวำงป้ำยรหัส QR Code ที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้ที่ชั้นติดผนัง
เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำเฉพำะในรูปแบบ
ฉบับออนไลน์ ผ่ำนสมำร์ทโฟน (Smart Phone) ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว

ภำพที่ 5 ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9 จัดวำงป้ำยรหัส QR Code ที่ชั้นวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่
กับรูปแบบฉบับออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลฉบับย้อนหลังของวำรสำรผ่ำน
สมำร์ทโฟน (Smart Phone) ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว

ภำพที่ 6 ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 10 ติดป้ำยประชำสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนกำรใช้ QR Code สำหรับบริกำร
วำรสำรออนไลน์

ภำพที่ 7 ขั้นตอนที่ 10
ขั้นตอนที่ 11 ติดป้ำยประชำสัมพันธ์กิจกรรม Journal Big Points เพื่อส่งเสริม
กำรใช้ QR Code สำหรับบริกำรวำรสำรออนไลน์เพียง “สแกน QR Code ปุ๊บ รับรำงวัลปั๊บ”
โดยสะสมแต้มครบ 10 แต้มผ่ำน TSULib Line Official Account รับของรำงวัลจำกบรรณำรักษ์ฟรี

ภำพที่ 8 ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 12 จัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน QR Code สำหรับวำรสำร
ฉบับออนไลน์ และให้ผู้ใช้บริกำรประเมินและสรุปผลควำมพึงพอใจ

ภำพที่ 9 ขั้นตอนที่ 12
ตัวอย่ำง QR Code แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน QR Code สำหรับวำรสำร
ออนไลน์

ภำพที่ 10 ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน QR Code สำหรับวำรสำรออนไลน์
ผ่ำน Google Form

ภำพที่ 11 ผู้ใช้บริกำรกำลังสแกน QR Code วำรสำรฉบับออนไลน์
สรุปผล อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะและกำรนำไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
จำกกำรกำรนำเทคโนโลยี QR Code มำประยุกต์ใช้ทำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
วำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำเฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และเข้ำถึงข้อมูลวำรสำร
ที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบฉบับออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลำ
เพรำะเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรฉบับออนไลน์ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart phone) และส่งเสริม
กำรใช้งำนวำรสำรฉบับออนไลน์จำกกำรสแกน QR Code ตลอดจนสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ผู้ใช้บริกำร ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.57
อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรสำรวจแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ในกำรใช้ QR Code สำหรับ
บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ ได้ผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบประเมินควำมพึงพอใจ
จำกจำนวน 125 คน อยู่ในระดับมำกที่สุด จำกกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมได้ผลกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี
บรรณำรักษ์เห็นควรดำเนินกำรจัดทำ QR Code สำหรับบริกำรวำรสำรภำษำอังกฤษฉบับออนไลน์
ขึ้นมำเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงที่หลำกหลำยและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเพิ่ม
มำกยิ่งขึ้น
กำรนำไปใช้ประโยชน์ในงำนห้องสมุด
1. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร
1.1 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำ
เฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่
กับรูปแบบฉบับออนไลน์ได้
1.2 ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรฉบับออนไลน์
ฉบับย้อนหลังโดยกำรสแกน QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart phone)

2. ประโยชน์ต่อบรรณำรักษ์
2.1 มีแหล่งสำรสนเทศรวบเกี่ยวกับวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำ
เฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบ
ฉบับออนไลน์
2.2 ประหยัดเวลำในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ URL ของวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์มำเป็น
แนะนำให้ผู้ใช้บริกำรสแกน QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart phone)
3. ประโยชน์ต่อห้องสมุด
3.1 ห้องสมุดมีบริกำรเชิงรุกโดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
3.2 เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงห้องสมุดสำมำรถนำข้อมูลไปปรับประยุกต์ใช้ให้
เหมำะสมกับบริบทของห้องสมุดอื่น ๆ ได้
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