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บทคัดย่อ
ระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อ
อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนและให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันในกำรจัดทำ QR Code เพื่อเป็น
ช่องทำงในกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ มีขั้นตอนในกำรดำเนินกำร คือ 1. พัฒนำระบบ
จัดกำร QR Code ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนสำคัญคือ รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำร วิเครำะห์
ระบบ ออกแบบระบบ พัฒนำระบบจัดกำร QR Code และทดสอบระบบ 2. กำรเตรียมข้อมูล
3. กำรจัดกำร QR Code 4. กำรติด QR Code วำรสำรและขึ้นชั้นให้บริกำร 5. กำรเข้ำถึงวำรสำร
ฉบับออนไลน์ โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ด้วยสมำร์ทโฟน
(Smartphone) ที่มีแอพลิเคชัน (Application) QR Code Reader แสกน QR Code บนตัวเล่ม
วำรสำรทำให้สำมำรถเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังส่งเสริม กำรเข้ำใช้
งำนวำรสำร เพิ่มควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งำนวำรสำร และส่งผลให้ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมำก
ยิ่งขึ้น
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Abstract
The purposes of this research were to facilitate the workers and to role the
same standard in the process of QR Code creation as a channel to access online
journal articles. The operating procedures were 1. To develop the QR Code
management system containing important processes as follow: to realize the
problem and needs, to analyze the system, to design the system, to develop the
system and to test the system. 2. Data preparation process 3. QR Code

management process 4. QR Code installation process 5. Online journal access by a
smartphone with an application QR Code reader. To access to the online journal, the
readers must scan the QR Code. By doing so, they can access to the online journals
faster. Moreover, the access to the journals will be promoted, the use of the journals
will be more valuable. As a result, the customer satisfaction is even greater.
บทนา
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นหอสมุดกลำงของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี มีหน้ำที่ให้บริกำรสำรสนเทศหลำกหลำยรูปแบบให้แก่ อำจำรย์ นักศึกษำ นักเรียน บุคลำกร
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป กำรให้บริกำรวำรสำรฉบับพิมพ์ เป็นอีกหนึ่งกำรให้บริกำรที่สำคัญของหอสมุดฯ
วำรสำรฉบับพิมพ์มี 2 ประเภท ได้แก่ วำรสำรฉบับปัจจุบัน และวำรสำรฉบับล่วงเวลำ
สำหรับวำรสำรฉบับปัจจุบันไม่สำมำรถให้บริกำรยืมได้ เนื่องจำกมีผู้ใช้บริกำรต้องกำรจำนวนมำก
จึงทำให้ผู้ใช้บริกำรต้องยืมตัวเล่มไปถ่ำยสำเนำเอกสำร และทำให้ไม่สะดวกในกำรใช้บริกำรวำรสำร
ดังกล่ำว ส่วนวำรสำรฉบับล่วงเวลำสำมำรถยืมได้เป็นเวลำ 2 วัน ซึ่งผู้ใช้บริกำรบำงท่ำนมีควำมเห็นว่ำ
ระยะเวลำกำรยืมไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร จะเห็นว่ำกำรให้บริกำรวำรสำรฉบับปัจจุบันและ
วำรสำรฉบับล่วงเวลำไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และยังส่งผลต่อควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร
จำกปัญหำดังกล่ำวผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่ำในปัจจุบันผู้ผลิตวำรสำรวิชำกำรได้มีกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรเผยแพร่บทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์มำกขึ้น ทั้งจำกฐำนข้อมูลศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิง
วำรสำรไทย (TCI), Thai Journals Online (ThaiJO) หรือจำกฐำนข้อมูลหน่วยงำนที่ผลิตวำรสำรเอง
ผู้พัฒนำจึงได้พัฒนำระบบจัดกำร QR Code เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกำรสร้ำง QR
Code และนำ QR Code ที่ได้จำกระบบไปติดที่เล่มวำรสำร เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรเข้ำถึงบทควำม
วำรสำรด้วย สมำร์ทโฟนที่มีแอพลิเคชัน QR Code Reader สแกน QR Code ให้สำมำรถเข้ำถึง
บทควำมวำรสำรออนไลน์ฉบับเต็มที่ต้องกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมเข้ำใช้งำนวำรสำร
เพิ่มควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งำนวำรสำร และส่งผลให้ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกำรจัดทำ QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำม

วำรสำรฉบับออนไลน์
2. เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำร และให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึง
บทควำมวำรสำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อให้บทควำมวำรสำรนั้นเพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
ระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ มีขั้นตอนและ
วิธีกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้

1. พัฒนำระบบจัดกำร QR Code ผู้วิจัยได้พัฒนำระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึง
บทควำมวำรสำรออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกำรจัดทำ CR Code และนำ
QR Code ที่ได้จำกระบบไปติดที่เล่มวำรสำรเพื่อใช้เป็นช่องทำงสำหรับผู้ใช้บริกำรในกำรเข้ำถึง

บทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ โดยมีขั้นตอนกำรพัฒนำระบบดังกล่ำวดังต่อไปนี้
1.1 รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำร ผู้วิจัยได้ศึกษำปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรให้บริกำร
วำรสำรฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลำ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำน
1.2 วิเครำะห์ระบบ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จำกกำรรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง มำวิเครำะห์เพื่อออกแบบโครงสร้ำงข้อมูลและโครงสร้ำงกำรทำงำนของระบบดังภำพที่ 1

ภำพที่ 1 Data Flow Diagram Level 1 โครงสร้ำงกำรทำงำนระบบจัดกำร QR Code
1.3 ออกแบบระบบ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จำกวิเครำะห์มำออกแบบส่วนนำข้อมูลเข้ำ
ผลลัพธ์ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ร่วมทั้งออกแบบโครงสร้ำงกำรจัดเก็บฐำนข้อมูล
1.4 พัฒนำระบบจัดกำร QR Code เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัดทำ QR Code
สำหรับผู้ปฏิบัติงำนและนำ QR Code ที่ได้จำกระบบไปติดที่เล่มวำรสำรเพื่อใช้เป็นช่องทำงใน
กำรเข้ำถึงสำรสำรฉบับออนไลน์ ผู้วิจัยได้พัฒนำระบบเป็นเว็บแอพลิเคชัน (Web Application)
และใช้เครื่องมือในกำรพัฒนำ ได้แก่ ระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL ภำษำโปรแกรม PHP,
Javascript, JQuery Library และภำษำ HTML
1.5 ทดสอบระบบ นำระบบจัดกำร QR Code ที่ได้จำกพัฒนำไปทดสอบกำรสร้ำง
QR Code และนำ QR Code ที่ได้ใช้ไปใช้แสกนด้วยสมำร์ทโฟนที่มีแอพลิเคชัน QR Code Reader
เพื่อทดสอบควำมถูกต้องของ QR Code ในกำรเข้ำถึงข้อมูล
2. ขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูล คัดเลือกวำรสำรที่มีกำรให้บริกำรฉบับออนไลน์ วำรสำร
ดังกล่ำวสำมำรถค้นหำได้จำกเว็บไซต์ TCI ThaiJO หรือจำกฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่ผลิตบทควำม

วำรสำรฉบับที่ให้บริกำรออนไลน์ และรวบรวมรำยละเอียดข้อมูลของวำรสำร ได้แก่ ชื่อวำรสำร ปีที่
ฉบับที่ เดือน ปี และ URL ของวำรสำรที่ให้บริกำรออนไลน์ โดย URL ของวำรสำรจะนำไปใช้ใน
กำรสร้ำง QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงวำรสำร
3. ขั้นตอนกำรจัดกำร QR Code เป็นขั้นตอนกำรนำข้อมูลบทควำมวำรสำรฉบับที่
ให้บริกำรออนไลน์ที่ได้จำกขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูลเข้ำสู่ระบบจัดกำร QR Code เพื่อจัดทำ QR Code
สำหรับช่องทำงกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 เข้ำสู่ระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ ได้ดัง
ภำพที่ 2

ภำพที่ 2 หน้ำจอเข้ำสู่ระบบ
3.2 กำรจัดกำรข้อมูลวำรสำร นำรำยละเอียดข้อมูลวำรสำรที่ให้บริกำรออนไลน์ ได้แก่
ชื่อวำรสำร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี และ URL ป้อนข้อมูลในระบบดังภำพที่ 3 และข้อมูลวำรสำรที่ถูก
บันทึกจะแสดงดังภำพที่ 4

ภำพที่ 3 หน้ำจอจัดกำรข้อมูลวำรสำร

ภำพที่ 4 รำยกำรวำรสำรที่ถูกบันทึก
3.3 กำรเลือกรำยกำรวำรสำรที่ต้องกำรพิมพ์ ดังภำพที่ 5

ภำพที่ 5 หน้ำจอเลือกวำรสำรที่ต้องกำรพิมพ์

3.4 กำรสั่งพิมพ์รำยกำรวำรสำร แสดงดังภำพที่ 6

ภำพที่ 6 หน้ำจอสั่งพิมพ์วำรสำร
4. กำรติด CR Code วำรสำรและขึ้นชั้นให้บริกำร นำ QR Code ที่ได้จำกกำรพิมพ์
มำตัดตำมขนำดที่ต้องกำร และใช้เทปใสขนำดประมำณ 5x5 ซ.ม. ติดทับตำมภำพที่ 7

ภำพที่ 7 กำรติดเทปใส
เมื่อติดเทปใสเรียบร้อยแล้วนำ CR Code ที่ได้มำติดที่วำรสำรดังภำพที่ 8

ภำพที่ 8 วำรสำรที่ติด QR Code
นำวำรสำรฉบับพิมพ์ที่ติด QR Code เสร็จเรียบร้อยขึ้นชั้นให้บริกำรดังภำพที่ 9

ภำพที่ 9 วำรสำรที่ติด CR Code ขึ้นชั้นให้บริกำร
5. กำรเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ ผู้ใช้บริกำร ได้แก่ อำจำรย์ นักศึกษำ นักเรียน
บุคลำกร ตลอดผู้สนใจทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ โดยใช้สมำร์ทโฟนที่มีแอพลิเคชัน
QR Code Reader แสกนไปที่ QR Code ทีว่ ำรสำร จำกนั้น QR Code Reader จะลิงค์ไปยังที่อยู่
วำรสำรทำให้สำมำรถอ่ำนบทควำมวำรสำรบนสมำร์ทโฟนได้
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีระบบ QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับ
ออนไลน์ อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนและให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันในกำรสร้ำง QR Code
ผลกำรประเมินจำกกำรทดลองใช้งำนระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำร
ออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงำน (บรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด) จำนวน 13 คน พบว่ำได้รับ

กำรแปลผลในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 4.83
อยู่ระดับมำกที่สุด
ตำรำงที่ 1 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบ
รายการประเมิน
ด้านการความถูกต้องของระบบ
1. ระบบสำมำรถจัดกำรข้อมูลวำรสำรได้อย่ำงถูกต้อง
2. QR Code ที่ได้จำกระบบสำมำรถสแกนด้วยสมำร์ทโฟนได้
3. QR Code ที่ ไ ด้ จ ำกระบบสำมำรถลิ ง ค์ ไ ปยั ง บทควำม
วำรสำรฉบับออนไลน์ได้อย่ำถูกต้อง
เฉลี่ยด้านความถูกต้องของระบบ
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
1. ระบบใช้งำนง่ำย ไม่ซับซ้อน
2. ระบบมีควำมยืดหยุ่นในกำรพิมพ์รำยกำร QR Code
3. สีของระบบดูเรียบง่ำย สบำยตำ
4. กำรวำงปุ่มกด รูปภำพ ชัดเจน ใช้งำนง่ำย
5. เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรสร้ำง QR Code ส ำหรับ
กำรเข้ำบทควำมสำรฉบับออนไลน์
เฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
1. ระบบสำมำรถประมวลผลข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว
2. ระบบมีป้องกันข้อผิดพลำดในกำรจัดกำรข้อมูลวำรสำร
เฉลี่ยด้านประสิทธิภาพของระบบ
เฉลี่ยโดยภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
SD
แปลผล
̅
𝒙
4.85
5.00
4.92

0.112
0.00
0.083

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

4.92

0.270

มากที่สุด

5.00
4.92
4.92
5.00
4.92

0.00
0.083
0.083
0.00
0.083

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

4.95

0.211

มากที่สุด

4.85
4.38
4.62
4.83

0.112
0.152
0.496
0.150

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

จำกผลกำรประเมินระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรออนไลน์
มีประเด็นอภิปรำยผลดังนี้
1. ด้ำนควำมถูกต้องของระบบ พบว่ำผลกำรประเมินมีค่ำเฉลี่ย 4.92 แปลผลอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ทั้งนี้เนื่องจำกระบบจัดกำร QR Code สำมำรถจัดกำรข้อมูลบทควำมวำรสำรได้อย่ำง
ถูกต้อง ส่วนของ QR Code ที่ได้จำกระบบสำมำรถสแกนด้วยสมำร์ทโฟนที่มีโปรแกรม QR Code
reader และ QR Code ที่ได้จำกระบบสำมำรถลิงค์ไปยังบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ได้อย่ำง
ถูกต้อง จึงทำให้ผลกำรประเมินด้ำนควำมถูกต้องของระบบอยู่ในระดับมำกที่สุด

2. ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน ได้แก่ บรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดมีควำม
พึงพอใจ 4.96 แปลผลอยู่ในระดับมำกที่สุด เนื่องจำกระบบมีกำรใช้งำนง่ำย ไม่ซับซ้อน ยืดหยุ่นและ
สะดวกในกำรสร้ำงรำยกำร QR Code ซึง่ ระบบจะสร้ำง QR Code ตำมรูปแบบและขนำดที่
ผู้ปฏิบัติงำนกำหนด ทำให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรสร้ำง QR Code ที่จะนำไปติดที่เล่ม
วำรสำร ส่งผลให้ผลกำรประเมินด้ำนควำมพีงพอใจของผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำกที่สุด
3. ด้ำนประสิทธิภำพของระบบ พบว่ำผลกำรประเมินที่ได้ 4.62 แปลผลอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ทั้งนี้สืบเนื่องจำกระบบมีกำรประมวลผลอย่ำงรวดเร็ว ระบบมีกำรป้องกันข้อผิดพลำดใน
กำรจัดกำรข้อมูลวำรสำร ตัวอย่ำงเช่น ระบบมีกำรแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งำนป้อนข้อมูลวำรสำรไม่ครบ
ตำมที่ระบบกำหนด ขณะป้อนข้อมูลถ้ำเซสซั่นกำรใช้งำนหมดเวลำ ระบบจะออกจำกระบบอัตโนมัติ
เป็นต้น
นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะจำกกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนที่ได้ใช้งำนระบบจัดกำร QR Code
เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรออนไลน์ แบ่งตำมประเด็นดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะด้ำนระบบ
1.1 ระบบควรแสดงผลข้อมูลบทควำมวำรสำรเรียงตำมชื่อตัวอักษร ปีที่ และฉบับที่
1.2 ควรมีข้อตกลงหรือมำตรฐำนในกำรป้อนข้อมูล เดือน ปี ของวำรสำร
1.3 ะบบควรมีกำรตรวจสอบข้อมูลบทควำมวำรสำรที่ซ้ำกัน
2. ข้อเสนอแนะด้ำนกำรใช้งำน
2.1 QR Code ที่ได้จำกระบบนอกจำกจะติดที่วำรสำรแล้ว สำมำรถนำไปใช้ที่อื่นได้
เช่น ในระบบ OPAC
2.2 ผู้ปฏิบัติงำนควรใช้มำตรฐำนในกำรบันทึกข้อมูลให้เหมือนกัน เพื่อลดข้อผิดพลำด
ในกำรคีย์ข้อมูล
กำรนำไปใช้ประโยชน์
ระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงวำรสำรออนไลน์ สำมำรถอำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงำนและให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันในกำรสร้ำง QR Code โดย QR Code ที่ได้สำมำรถนำไปติดที่
วำรสำรเพื่อใช้เป็นช่องทำงให้กับผู้ใช้บริกำรในกำรเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ อีกทั้งยังส่งเสริม
กำรเข้ำใช้งำนวำรสำร สะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึงวำรสำร และส่งผลให้ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
มำกยิ่งขึ้น
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