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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อปรับปรุงวิ ธีการปฏิบัติง านของผู้ ให้ บ ริการ ในการ
ให้บริการผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการ 2) เพื่อลดขั้นตอนการดาเนินการ 3) เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริก ารด้วยการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในการอานวย
ความสะดวกกั บ ขั้ น ตอนการต่ อ อายุ บั ต รสมาชิ ก โดยได้ ท ดลองน ามาใช้ ณ หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ผลการดาเนินการพบว่า การนาเทคโนโลยีคิว อาร์โค้ด
(QR Code) มาใช้เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลแสดงหลักฐานการลงทะเบียน สามารถปรับปรุงวิธีการ
ทางานในเรื่องการลดเวลาในการให้บริการต่ออายุสมาชิกเป็นเวลา 90 วินาที (1.30นาที) และ ลด
ขั้นตอนการทางานได้ถึง 2 ขั้นตอน ด้านความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 จากผลการประเมินระบบงาน
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การนาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาแก้ปัญหาในการต่ออายุสมาชิก
ห้องสมุดให้กับ นักศึกษาที่มาใช้บริการ ช่วยลดขั้นตอนการให้บริการต่ออายุสมาชิกสาหรับเจ้า หน้าที่
ช่วยลดระยะเวลาในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษาและเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
คาสาคัญ:
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code), การต่ออายุสมาชิกห้องสมุด,
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
The purpose of this study is 1) to improve the procedures of the staffs’ working
to serve the users as quickly as users’ needs. 2) to reduce the steps of the procedures
and 3) to satisfy to the staffs and the users by using QR Code Technology as the
convenience to renew the membership. The test is in Mahidol University Central
library in August 2015. The result of the study is found that the usage of QR Code
Technology is a channel to access the data of registers, is able to improve the work
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flow time of the renewing membership in 90 seconds (1.30 minutes), and is able to
reduce 2 work steps. The overview satisfaction in using the QR Code Technology is
good. The average are 4.01 and the standard deviations are 0.15. The evaluation of
the above system is concluded that the QR Code Technology usage to solve the
renewal library memberships’ problems to the students is able to reduce the work
flow steps membership, is able to reduce the renewal membership time, is able to
satisfy the students, and is able to increase the efficiency work.
Keyword:
QR Code Technology, Renewal Membership, Mahidol University’ Main Library
บทนา
ปัจจุบัน หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ต่ออายุสมาชิกห้องสมุดให้แก่นักศึกษาทุกภาคการศึกษา ไม่ต่า
กว่า 1,000 คนต่อภาคการศึกษา ตามระเบียบประกาศของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2554
เรื่อง สมาชิกห้องสมุดประเภทนักศึกษา ระบุว่าไว้ว่าสมาชิกสามัญประเภทนักศึกษา บัตรสมาชิ กห้องสมุดมีอายุ
1 ภาคการศึกษา (หอสมุดและคลังความรู้ฯ, 2554) ดังนั้นการทาบัตรสมาชิกห้องสมุดให้แก่นักศึกษาทุกภาคการศึกษา
จึงเป็นการตรวจสอบว่าปัจจุบันนักศึกษายังคงสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อเป็นการปรับปรุง
แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลในทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการสูญ หายของ
ทรัพยากรห้องสมุดกรณีนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนที่ใช้ในการต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุด ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติดังนี้ 1) ผู้ใช้แสดงบัตรนักศึกษาและ
ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทาการต่ออายุบัตรสมาชิกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
2) แสดงบัตรนักศึกษาและแสดงหลักฐานการชาระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบันจากระบบลงทะเบียนออนไลน์
(e-Registration) กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการศึกษา ซึ่งในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปฏิบัติงานโดยผู้ใช้ต้องกรอก รหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ทาให้เกิด
ความยุ่งยาก เสียเวลาและไม่สะดวก และอาจเกิดความไม่ปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้หากเจ้าหน้าที่ลืม log out ออกจาก
ระบบหรือตรวจสอบจากเครื่องมือสื่อสารของผู้ใช้ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ผู้ใช้ไม่สะดวกเพราะไม่สามารถจดจา
URL เว็บไซต์ได้
ในช่วงเปิดภาคการศึกษาจะมีผู้มาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการจานวนมาก และใช้บริการด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ
กัน ได้แก่ ยืมหนังสือ คืนหนังสือ เสียค่าปรับ ต่ออายุการยืม จองหนังสือ ขอรับหนังสือที่จอง และต่ออายุสมาชิก ทาให้
ผู้ใช้บริการเข้าคิวยาวเพื่อรอติดต่อเจ้าหน้าที่
จากปัญหาดังกล่าว หอสมุดกลางจึงได้นา เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้อย่าง
แพร่หลายมาประยุกต์ใช้ ในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด เพื่อช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการต่ออายุสมาชิก
ห้องสมุดของนักศึกษาให้สั้นลง เพื่ออานวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษาที่มาใช้บริการ ณ
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ ในการให้บริการผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการ
2. เพื่อลดขั้นตอนการดาเนินการ
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้วยการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ต (QR Code) ใน
การอานวยความสะดวกกับขั้นตอนการต่ออายุบัตรสมาชิก
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาโปรแกรมที่จะใช้ในการสร้างรหัส QR Code
2. นาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาใช้ในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดในเดือน สิงหาคม 2558
3. ประเมินความพึงพอใจ กระบวนการทางานลดเวลาในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
4. ปรับปรุงพัฒนาเอกสารแนะนาการใช้ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
1. ศึกษาโปรแกรมที่จะใช้ในการสร้างรหัส QR Code โดยสามารถสร้าง QR Code ออนไลน์ฟรีได้ที่
http://www.qr-code-generator.com (GET QR CODE GENERATOR PRO, 2558) ซึ่งมีวิธีการสร้างดังนี้
1.1 คัดลอก URL ที่อยู่เว็บไซต์ ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ e-Registration ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 นา URL หน้าเว็บไซต์ ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ e-Registration ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี (มหาวิทยาลัยมหิดล. กองบริหารการศึกษา, 2558) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย, 2558) มา
วางในส่วน Create your QR Code for free ของเว็บไซต์ http://www.qr-code-generator.com
1.3 คลิก Create QR Code ระบบแสดงรูปภาพ QR Code ด้านขวามือในส่วน with logo
1.4 คลิก Download ไฟล์รูปภาพ QR Code ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ นามสกุลไฟล์ภาพ JPG.
2. นาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาใช้ในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดในเดือน สิงหาคม 2558 โดยการ
o นาข้อมูล URL หน้าแสดงหลักฐานการลงทะเบี ยน ของนัก ศึกษาปริญ ญาตรี นัก ศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา มาจัดทาเป็น รหัส QR Code
o จัดทาป้ายแนะนาขั้นตอนการใช้ QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงหลักฐานการลงทะเบียนการศึกษา
o แนะนาให้นักศึกษาทาตามขั้นตอนตามป้ายขณะที่เข้าแถวคอยใช้บริการก่อนถึงคิว
o เมื่อถึงคิวติดต่อที่หน้าเคาน์ เตอร์ นักศึกษานาสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต แสดงหน้าหลักฐานการ
ลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที
3. ประเมินความพึงพอใจ โดยการแจกแบบสารวจให้แก่นักศึกษาที่มาใช้บริการ และ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
4. สรุปผลการสารวจ และปรับปรุงเอกสารแนะนาการใช้ QR Code ให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมาก
ยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 1 เอกสารแนะนาสาหรับผูใ้ ช้บริการ

ภาพที่ 2 เอกสารแนะนาสาหรับผูใ้ ห้บริการ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดระหว่างการปฏิบตั ิสาหรับงานเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและ
การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code)
เปรียบเทียบตารางการปฏิบัตงิ าน
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code)

1.เจ้าหน้าที่เปิดหน้าเว็บไซต์ e-Registration
เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนการศึกษาของ
ผู้ใช้
2.ผู้ใช้บริการกรอก username และ password
เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนออนไลน์จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ให้บริการ
3.เจ้าหน้าที่เลือกเมนู ตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียน
4.เจ้าหน้าที่เลือกเมนู ใบชาระเงินพิมพ์ใบ
ลงทะเบียน
5.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาและผล
การลงทะเบียน
6.เจ้าหน้าที่ Log Out ออกจากหน้าตรวจสอบผล
การลงทะเบียนการศึกษาของผู้ใช้
7.เจ้าหน้าที่สลับการทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์
จากหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนการศึกษาของ
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Sierra ในแถบเมนู Circulation
Desk พร้อมสแกนบัตรนักศึกษาเข้าสู่ระบบ
8.เจ้าหน้าที่เลือกเมนู แก้ไขข้อมูลทะเบียน
นักศึกษา พร้อมขยายเวลาต่ออายุสมาชิกห้องสมุด

1.ผู้ใช้บริการนา Smart Phone หรือ Tablet
เชื่อมต่อ Application QR Code Reader เพื่อ
สแกน QR Code ตามเอกสารแนะนา
2.ผู้ใช้บริการกรอก username และ password
เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ด้วย
ตนเอง บน Smart Phone หรือ Tablet
3.ระบบแสดงแถบเมนู ผู้ใช้บริการเลือกเมนู ใบ
ชาระเงินพิมพ์ใบลงทะเบียน
4.ระบบแสดงข้อมูลและผลการลงทะเบียน
การศึกษาของผู้ใช้

เปรียบเทียบระยะเวลา/
ระยะเวลา
วินาที
ที่ลดลง/
คอมพิวเตอร์
QR Code วินาที
ตั้งโต๊ะ
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5.เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ Sierra ในแถบเมนู
Circulation Desk พร้อมสแกนบัตรนักศึกษาเข้า
สู่ระบบ

6.เจ้าหน้าที่เลือกเมนู แก้ไขข้อมูลทะเบียน
นักศึกษา พร้อมขยายเวลาต่ออายุสมาชิก
ห้องสมุด
รวมระยะการปฏิบตั ิงานทั้งหมด
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จากขั้นตอนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรวมระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด 240 วินาที
(4.00นาที) ขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) รวมระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด 150 วินาที (2.30 นาที) ซึ่ง
ช่วยลดระยะเวลาในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดลดลงได้ถึง 90 วินาที (1.30นาที)
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ในการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code)
รายการประเมิน
1. เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ลดเวลาต่ออายุสมาชิก
ห้องสมุด
2. เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ลดขั้นตอนการต่ออายุสมาชิก
ห้องสมุด
3. เอกสารแนะนาขั้นตอนการต่ออายุสมาชิกเข้าใจง่าย
4. เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) อานวยความสะดวกในการ
ต่ออายุสมาชิก
5. ในภาพรวมความพึงพอใจการให้บริการการต่ออายุสมาชิก
ความพึงพอใจในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ
ภาพรวม
3.95
4.30
4.13
4.04

4.20

4.12

3.69
3.86

3.84
4.20

3.76
4.03

3.82
3.87 (มาก)

4.20
4.14 (มาก)

4.01
4.01 (มาก)

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ในการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code)
ในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด ผู้ตอบแบบสารวจแสดงความคิดเห็นการตอบแบบสอบถามดังนี้
 การใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว แต่ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดในทุกภาคการศึกษา
 ควรมีช่องทางในการเข้าถึง เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้มากขึ้นนอกเหนือจากการสแกน
QR Code จากแอพพลิเคชั่นไลน์
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ในการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ใน
การต่ออายุสมาชิกห้องสมุด ภาพรวมทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 (ระดับมาก) สามารถจาแนก
ผลความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้ดังต่อไปนี้
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจงแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ จานวน 54 คนและผู้ให้บริการ จานวนทั้งหมด 20 ชุด โดยมีระดับการให้คะแนนความคิดเห็น 5 ระดับ
Likert Scale ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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2. การแปลผลค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ความหมาย
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการการนาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาแก้ปัญหาในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดให้กับนักศึกษา
ที่มาใช้บริการ ณ หอสมุดกลาง โดยใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาช่วยลดขั้นตอนการให้บริการ
ต่ออายุสมาชิกสาหรับเจ้าที่ ช่วยลดระยะเวลาในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษา
สามารถสรุปผลเป็นตารางเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน ระหว่างการต่ออายุสมาชิก สาหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ต (QR Code) พร้อมทั้งสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็น
ตาราง ได้ดังนี้
1. สรุปผลจากตารางเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดระหว่างเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จานวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ ทั้งหมด 8 ขั้นตอน จานวนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยการนาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) รวมทั้งสิ้น 6
ขั้นตอน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดได้ถึง 2 ขั้นตอน
1.2 ช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรวมระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด 240 วินาที
(4.00นาที) ขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) รวมระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด 150 วินาที (2.30 นาที) ซึ่ง
ช่วยลดระยะเวลาในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดลดลงได้ถึง 90 วินาที (1.30นาที)
สรุปผลจากตารางการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
(QR Code) สามารถสรุปผลจากตารางได้ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ
1. เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ลดเวลาต่ออายุ
3.95
4.30
มาก
มาก
สมาชิกห้องสมุด
2. เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ลดขั้นตอนการต่อ
4.04
4.20
มาก
มาก
อายุสมาชิกห้องสมุด
3. เอกสารแนะนาขั้นตอนการต่ออายุสมาชิกเข้าใจง่าย
3.69
3.84
มาก
มาก
4. เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) อานวยความ
3.86
4.20
มาก
มาก
สะดวกในการต่ออายุสมาชิก
5. ในภาพรวมความพึงพอใจการให้บริการการต่ออายุ
3.82
4.20
มาก
มาก
สมาชิก
รายการ

สรุปผลได้ว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่ให้บริการต่ออายุ
สมาชิกทั้งหมด 8 ขั้นตอนใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 240 วินาที (4 .00 นาที) ซึ่ งจะเห็นได้ว่าในส่วนการปฏิบัติงานโดย
ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ช่วยลดขั้นตอนการต่ออายุสมาชิกบัตรห้องสมุดได้ถึง 2 ขั้นตอน ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทใี่ ห้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้ถึง 90 วินาที (1.30 นาที) ซึ่งการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) จึงเป็นตัวช่วยสาคัญในการลดปัญหาในด้านระยะเวลา และลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ ได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาความเป็นส่วนตัวต่อ รหัสการใช้
งาน username และ password สาหรับผู้ใช้บริการในการต่ออายุสมาชิกอีกด้วยในกรณีเจ้าหน้าที่ลืม Logout ออก
จากระบบ ซึ่งระบบ e-Registration เป็นข้อมูลลับสาหรับนักศึกษา แต่ถ้าผู้ใช้บริการทาการเข้าระบบ e-Registration
ด้วยตนเองผ่าน Smart Phone หรือ Tablet จะทาให้ตัดความกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัวต่อ รหัสการใช้งาน
username และ password ของนักศึกษาได้ ส่วนในด้านประเมินความพึงพอใจ ผลการตอบแบบประเมินความพึง
พอใจ สาหรับผู้ใช้บริ การและผู้ ให้บริการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.15 และนอกจากนี้ยังสามารถที่จะนาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code)ไปประยุกต์ใช้งานใน
ห้องสมุดอื่นๆได้อีกด้วย
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
1.1 ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการต่ออายุสมาชิกมากยิ่งขึ้น
1.2 ผู้ใช้บริการไม่จาเป็นต้องนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อต่ออายุสมาชิก
ห้องสมุดในทุกภาคการศึกษา
2. ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ
2.1 ลดเวลาในการต่ออายุสมาชิกสาหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยใช้เวลาในการให้บริการต่ออายุสมาชิก
ห้องสมุด ประมาณท่านละ 2.30 นาที ต่างจากเจ้าหน้าที่ทใี่ ห้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ต้องใช้เวลา 4-5 นาทีต่อ
ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน
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2.2 เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด จากปฏิบัติงาน
ให้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 8 ขั้นตอน เมื่อนาเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าที่ได้ถึง 2 ขั้นตอน
3. ประโยชน์ต่อห้องสมุด
3.1 ห้องสมุดมีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
3.2 จากการพั ฒ นากระบวนการต่ อ อายุ ส มาชิ ก ห้ อ งสมุ ด ของนั ก ศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี เทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้เผยแพร่ไปยังห้องสมุดในเครือมหาวิทยาลัยมหิดล ในกิจกรรมส่งต่อความรู้ เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีห้องสมุดคณะฯต่างๆ ให้
ความสนใจ และขอนา เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ไปใช้งานจริง ที่ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีและ ห้องสมุดคณะ
ศิลปศาสตร์ เพื่อช่วยลดปัญหานักศึกษาต้องใช้เวลานานในการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
ข้อเสนอแนะ
1. งานบริการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ควรประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดให้ใช้
งานได้ง่ายขึ้น เพิ่มความสะดวกให้แก่นักศึกษา
2. งานบริก ารต่ออายุสมาชิกห้ องสมุด ควรพั ฒนาให้มีแอปพลิเคชั่น สาหรับการต่อ อายุสมาชิกโดยตรง
สาหรับนักศึกษาสามารถต่ออายุสมาชิกห้องสมุด ผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ
Android
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