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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การใช้ เ ทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ ง านโสตทั ศ นู ป กรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ นครราชสี ม า มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) เพื่ อใช้ เ ทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด สนั บ สนุ น การใช้ ง าน
โสตทั ศ นู ป กรณ์ ภ ายในห้ อ งเรี ย น 2) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ คิ ว อาร์ โ ค้ ด เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ ง าน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน และ 3) เพื่อการสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์อย่างคุ้มค่า โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนประจําอาคารเรียนรวมอาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติและอาคาร 31
ยุพราชเบญจมงคล จํานวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินการใช้งานเทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการออกแบบและประเมินคุณภาพการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อ
สนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (xത= 3.93)
2) ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารหลั ง การใช้ เ ทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ ง าน
โสตทัศนูป กรณ์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (xത= 3.64) ด้านการ
นําเสนออยู่ใ นระดับ พึง พอใจมาก (xത= 3.72 ) ด้ านเนื้ อหาอยู่ ในระดับ พึงพอใจมาก (xത= 3.61 ) และด้ านการ
ออกแบบอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (xത= 3.60 )

คําสําคัญ: การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด, เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด, โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
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ABSTRACT
The research has the objectives 1 ) to use QR code technology to support
audio visual equipment 2) to study satisfaction of QR code technology customers to support audio
visual equipment. 3) by use audio visual equipment cost effective as possible. The samples of this
study are the instructors of Nakhon Ratchasima Rajabhat University who teach in building no.9
and building 31. The tools for this experiment consisted QR code technology, QR code technology
assessment form and satisfaction questionnaire for customers.
The results of this research were as follows 1) design and assessment QR code
technology were high level ( xത= 3 . 9 3 ) 2) the overall satisfaction were high level ( xത= 3 .6 4 ) the
satisfaction in presentation (xത=3.72 ), content (xത=3.61 ) and design (xത= 3.60) were high level

Keyword: Using QR-Code technology, QR-Code technology, Visual equipment utilization
บทนํา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลายในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนในทุก ๆ ประเภทธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมายต่อองค์กรนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล
และการประมวลผลข้อมูล การเข้าถึงสื่อต่าง ๆ เป็นต้น การเลือกเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรนั้นมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานภายในองค์กร ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
เทคโนโลยีนั้นก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย (จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา และคณะ, 2559, น. 1428 )
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นผู้นําในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาบริหารจัดการมี
ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น โดยมีพันธกิจ คือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มี
ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ห ลากหลายรู ป แบบ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การศึ ก ษาค้ น คว้ า และวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยและสังคมท้องถิ่น นอกจากนี้ยังทําหน้าที่จัดหาสนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ผู้บริหาร
ตลอดจนเป็นแหล่งในการบริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย (สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558, น. 11)
กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เป็นกลุ่มงานหนึ่งที่สังกัดสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการออกแบบและพัฒนาการให้บริการ ให้
คําแนะนํา ฝึกอบรมด้านโสตทัศนูปกรณ์ มีพันธกิจในการคัดเลือก จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ ผลิตสื่อโสตทัศน์ และสื่อ
มัลติมีเดีย ส่งเสริมการใช้สื่อ ให้บริการซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนแนะนําให้คําปรึกษาการใช้โสตทัศนูปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
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2559) ในปัจจุบันมีอาคารเรียนที่รับผิดชอบให้บริการ จํานวน 2 อาคาร คือ อาคาร 9 และอาคาร 31 จํานวน
ห้องเรียนที่ให้บริการ จํานวน 60 ห้องเรียน โดยภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศน์ที่ให้บริการ คือ เครื่องเสียง
ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD Projector TV เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ (Visualizer) ซึ่งภายในห้องเรียน มี
การจัดทําผังการใช้งานเป็นลําดับขั้นตอนไว้ประจําห้องเรียน แต่การใช้งานอาจยังไม่ครอบคลุมความต้องการได้
ปัจจุบัน เทคโนโลยีโ ทรศัพ ท์มือถือ เข้ามามีบทบาทต่อ การทํ างานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดในการนํ า
โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่นําเทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ด (QR code) มาใช้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อสนับสนุนการใช้
งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หลังการใช้เทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ สําหรับบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็น
ข้อมูลในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและบริการอื่น
ๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการมากที่สุด รวมทั้ง
เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้คิวอาร์โค้ดในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน
3. เพื่อการสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์อย่างคุ้มค่า
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยแบ่งการดําเนินการวิจัยออกเป็นขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายใน
ห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้กําหนดขอบเขต ดังนี้
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและนวัตกรรม เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน
2 คน
ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา ผู้มีประสบการณ์ทํางานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 2 คน
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ภาพ ป้าย QR Code แสดงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์โสตในห้องเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ได้ จ ากการใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบบั ง เอิ ญ (Accidental
Sampling) จากบุคลากรสายสอน ที่ใช้ห้องเรียนอาคาร 9 และอาคาร 31 ในภาคเรียนที่ 2/2559
ขั้ น ตอนที่ 3 การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ คิ ว อาร์ โ ค้ ด เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ ง าน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
1. ผลการออกแบบและประเมิ นผลการใช้ เทคโนโลยีคิ วอาร์ โค้ ด เพื่อ สนั บสนุน การใช้ง าน
โสตทั ศ นูป กรณ์ ภายในห้ องเรีย น มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏนครราชสี มา พบว่า ผลการประเมิน ความคิ ด เห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก (xത= 3.93) ด้านเนื้อหาได้มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ป้ายคิวอาร์โค้ดมีความง่ายต่อการเข้าใช้งาน สามารถเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ว สื่อความหมายได้ตรงตามความต้องการ สามารถนําไปใช้เพื่อส่งเสริมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายใน
ห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
2. การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของการใช้ เ ทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ ง าน
โสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับ
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มาก (xത= 3.60) ความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (xത= 3.61) ด้านการนําเสนอความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (xത= 3.72) และโดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xത= 3.64)
อภิปรายผล
การใช้ เ ทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ ง านโสตทั ศ นู ป กรณ์ ภายในห้ อ งเรี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยประเมินด้านการใช้งานทั่วไปมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก
ระบบที่พัฒนาง่ายต่อการใช้งาน ส่วนประกอบของมัลติมีเดียแสดงผลได้ถูกต้อง การเรียกใช้งานมีความสะดวก
รวดเร็ว สามารถนําไปใช้เพื่อสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านการประมวลผลข้อมูลมีการ
ประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว การแสดงผลมีความถูกต้องชัดเจน ข้อความ
รู ป ภาพ และเสี ย งบรรยายประกอบ แสดงผลได้ ถู ก ต้ อ งชั ด เจน สามารถนํ า ไปใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ ง าน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านการประมวลผลข้อมูลมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีการ
ลําดับขั้นตอนของสื่อได้ดี ภาพมีการสื่อความหมาย เสียงมีความชัดเจน-เข้าใจ สามารถนําไปใช้เพื่อสนับสนุนการใช้
งานโสตทัศนู ปกรณ์ภ ายในห้อ งเรี ยนได้ ด้านประโยชน์ที่ ไ ด้รั บมีก ารประเมิน อยู่ใ นระดับมี ความเหมาะสมมาก
สามารถเป็นช่องทางที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน เป็นระบบที่อํานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และเป็นการประยุกต์ใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเอื้อต่อการเรียนการ
สอน สามารถนําไปใช้เพื่อสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านความเหมาะสมของวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงคิวอาร์โค้ดมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก อุปกรณ์ที่ใช้ทําคิวอาร์โค้ด
เหมาะทนทาน เห็นชัดเจน เนื้อหาบนแผ่นป้ายคิวอาร์โค้ดมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้เพื่อสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ และในด้านเนื้อหาผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ป้ายคิวอาร์โค้ดมีความ
ง่ายต่อการเข้าใช้งาน สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สื่อความหมายได้ตรงตามความต้องการ สามารถนําไปใช้เพื่อ
สนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญจุฑา คําบรรลือ
(2558, น. 84-85) ได้ทําการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับ
ศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยได้ศึกษาสภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
ออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ศึ กษาผลการใช้และความพึง พอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีคิ วอาร์โค้ ด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินความรู้ของ
ผู้ใช้บริการและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมีความพึง
พอใจในด้านการออกแบบ ด้านเนื้อหา และด้านการนําเสนอ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งงานวิจัยนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความ
คิดเห็นว่าเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ทําให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของกล้วยไม้
ได้มากขึ้น สามารถนําไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ได้
จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของการใช้ เ ทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ ง าน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หลังการใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (xത= 3.64) โดยระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการนําเสนอ มีความพึง
พอใจมาก (xത= 3.72) รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา (xത= 3.61) และด้านการออกแบบ (xത= 3.60) จากการที่ผู้วิจัยได้ใช้
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เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นั้น เป็นการอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสายสอนสามารถเรียนรู้การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้
ด้วยตนเอง และสามารถแก้ไ ขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนได้ โดยการนํา
เทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด มาใช้ ใ นการเก็ บ สื่ อ วิ ดี โ อสํ า หรั บ แนะนํ า การใช้ ง านและการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงกันทุกห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เยาวภา เขื่อนคํา (2558) ได้ศึกษาการใช้คิวอาร์โค้ดสําหรับวิทยานิพนธ์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์และงานวิจัยให้
ผู้ใช้ บริก ารห้ องสมุดสามารถเข้า ถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ ายและสะดวกมากขึ้ น โดยได้ทํ าการศึก ษาข้ อมู ล
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เลือกโปรแกรมการสร้างคิวอาร์โค้ดที่เหมาะสม ทําการติดคิวอาร์โค้ดที่ตัวเล่มวิทยานิพนธ์และ
งานวิจัย ผลการวิจัย พบว่า การนําระบบคิวอาร์โค้ดไปประยุกต์ใช้กับวิทยานิพนธ์ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก
และสามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น
ทั้งนี้ ปัญ หาที่พบในการทํา งานครั้งนี้ การสร้ างคิ วอาร์ โค้ด ในปริ มาณมาก ๆ ทําให้เ กิด การสับ สน จึง ต้อ งมี การ
ตรวจสอบก่อนนําไปติดที่ตัวเล่มทุกเล่ม เพื่อให้การแสดงผลวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ตรงกับตัวเล่ม ทําให้เกิด
ความล่าช้าในการติดคิวอาร์โค้ดกับตัวเล่ม ซึ่งในการจัดทําใน collection อื่นจะต้องมีการแสดงบาร์โค้ด หรือสิ่งที่
แสดงว่าคิวอาร์โค้ด เป็นฉบับเดียวกับตัวเล่มเอกสาร ผลจากการนําระบบการใช้คิวอาร์โค้ด สําหรับวิทยานิพนธ์
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถต่อยอดเพื่อทําใน collection งานวิจัยต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดี
1.2 ผู้ใช้บริการต้องมีสมาร์ตโฟนที่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้
1.3 ควรทําขั้นตอนในรูปแบบโปสเตอร์คู่กับคิวอาร์โค้ด เนื่องจากผู้ใช้บริการบางท่านไม่
สะดวกในการใช้เทคโนโลยี
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
พัฒนาต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ร่วมกับระบบเสมือนจริง Augmented
Reality เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้แบบเสมือนจริง
การนําไปใช้ประโยชน์
พัฒนาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการใช้
งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นการอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสายสอนสามารถ
เรียนรู้ การใช้งานโสตทัศ นูปกรณ์ ภายในห้องเรียนได้ด้วยตนเอง และสามารถแก้ไ ขปัญหาที่เกิด ขึ้นกับ อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนได้ โดยการนําเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการเก็บสื่อวิดีโอสําหรับแนะนํา
การใช้งานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
กันทุกห้องเรียน
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