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บทคัดย่อ  
การวิจัย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ด เ พ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด สนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้คิวอาร์โค้ดเพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน และ 3) เพ่ือการสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์อย่างคุ้มค่า โดยกลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการทดลองครั้งน้ี  ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนประจําอาคารเรียนรวมอาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติและอาคาร 31 
ยุพราชเบญจมงคล จํานวน 73 คน เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินการใช้งานเทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการออกแบบและประเมินคุณภาพการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือ

สนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (x�= 3.93)  
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการหลังการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน

โสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.64) ด้านการ

นําเสนออยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.72 ) ด้านเน้ือหาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.61 ) และด้านการ

ออกแบบอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 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 (x�= 3 . 9 3 )  2) the overall satisfaction were high level (x�= 3 .6 4 )  the 

satisfaction in presentation (x�=3.72 ), content (x�=3.61 ) and design (x�= 3.60)  were high level  

 
Keyword: Using QR-Code technology, QR-Code technology, Visual equipment utilization 

 
บทนํา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลายในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนในทุก ๆ ประเภทธุรกิจ ท้ังธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เน่ืองจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมายต่อองค์กรน้ัน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล   
และการประมวลผลข้อมูล การเข้าถึงสื่อต่าง ๆ เป็นต้น การเลือกเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรน้ันมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานภายในองค์กร ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
เทคโนโลยีน้ันก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย (จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา และคณะ, 2559, น. 1428 ) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย   
เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นผู้นําในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมมาบริหารจัดการมี
ระบบบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถ่ิน โดยมีพันธกิจ คือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มี
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและสังคมท้องถ่ิน นอกจากน้ียังทําหน้าท่ีจัดหาสนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ผู้บริหาร 
ตลอดจนเป็นแหล่งในการบริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย (สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558, น. 11) 

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เป็นกลุ่มงานหน่ึงท่ีสังกัดสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการออกแบบและพัฒนาการให้บริการ ให้
คําแนะนํา ฝึกอบรมด้านโสตทัศนูปกรณ์ มีพันธกิจในการคัดเลือก จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ ผลิตสื่อโสตทัศน์ และสื่อ
มัลติมีเดีย ส่งเสริมการใช้สื่อ ให้บริการซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนแนะนําให้คําปรึกษาการใช้โสตทัศนูปกรณ์
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน (กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 
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2559)  ในปัจจุบันมีอาคารเรียนท่ีรับผิดชอบให้บริการ จํานวน 2 อาคาร คือ อาคาร 9 และอาคาร 31 จํานวน
ห้องเรียนท่ีให้บริการ จํานวน 60 ห้องเรียน โดยภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศน์ท่ีให้บริการ คือ เครื่องเสียง 
ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD Projector  TV  เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ (Visualizer) ซ่ึงภายในห้องเรียน มี
การจัดทําผังการใช้งานเป็นลําดับข้ันตอนไว้ประจําห้องเรียน แต่การใช้งานอาจยังไม่ครอบคลุมความต้องการได้   
ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทต่อการทํางานมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดในการนํา
โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีนําเทคโนโลยี 
คิวอาร์โค้ด (QR code) มาใช้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้
งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หลังการใช้เทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ด เพ่ือส่งเสริมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ สําหรับบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและบริการอ่ืน 
ๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนองตอบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการมากท่ีสุด รวมท้ัง
เพ่ือการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยคิีวอาร์โค้ดในการใช้งานโสตทัศนูปกรณภ์ายในห้องเรียน 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้คิวอาร์โค้ดในการใช้งานโสตทัศนูปกรณภ์ายในห้องเรียน 

 3. เพ่ือการสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โดยแบ่งการดําเนินการวิจัยออกเป็นข้ันตอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายใน
ห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้กําหนดขอบเขต ดังน้ี 

ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อและนวัตกรรม เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  จํานวน 
2 คน 

ผู้เช่ียวชาญในด้านเน้ือหา ผู้มีประสบการณ์ทํางานเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
มีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 2 คน 
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ภาพ ป้าย QR Code แสดงข้ันตอนการใช้อุปกรณ์โสตในห้องเรยีน 

 
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากการใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) จากบุคลากรสายสอน ท่ีใช้ห้องเรียนอาคาร 9 และอาคาร 31 ในภาคเรียนท่ี 2/2559 

ขั้นตอนท่ี 3  การศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ คิวอาร์ โ ค้ด เ พ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผล  
1. ผลการออกแบบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน

โสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก (x�= 3.93) ด้านเน้ือหาได้มีการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 2 ท่าน ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ป้ายคิวอาร์โค้ดมีความง่ายต่อการเข้าใช้งาน สามารถเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ว สื่อความหมายได้ตรงตามความต้องการ สามารถนําไปใช้เพ่ือส่งเสริมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายใน
ห้องเรียนได้เป็นอย่างดี 

2. การศึกษาความพึงพอใจของการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับ
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มาก (x�= 3.60) ความพึงพอใจด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมาก (x�= 3.61) ด้านการนําเสนอความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก (x�= 3.72)  และโดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x�= 3.64)   
อภิปรายผล   
การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยประเมินด้านการใช้งานท่ัวไปมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก 
ระบบท่ีพัฒนาง่ายต่อการใช้งาน ส่วนประกอบของมัลติมีเดียแสดงผลได้ถูกต้อง การเรียกใช้งานมีความสะดวก
รวดเร็ว สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านการประมวลผลข้อมูลมีการ
ประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว การแสดงผลมีความถูกต้องชัดเจน ข้อความ 
รูปภาพ และเสียงบรรยายประกอบ แสดงผลได้ถูกต้องชัดเจน สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านการประมวลผลข้อมูลมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีการ
ลําดับข้ันตอนของสื่อได้ดี ภาพมีการสื่อความหมาย เสียงมีความชัดเจน-เข้าใจ สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้
งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก 
สามารถเป็นช่องทางท่ีช่วยในการแก้ไขปัญหาในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน เป็นระบบท่ีอํานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และเป็นการประยุกต์ใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนการ
สอน สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านความเหมาะสมของวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดแสดงคิวอาร์โค้ดมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก อุปกรณ์ท่ีใช้ทําคิวอาร์โค้ด
เหมาะทนทาน เห็นชัดเจน เน้ือหาบนแผ่นป้ายคิวอาร์โค้ดมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ และในด้านเน้ือหาผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ป้ายคิวอาร์โค้ดมีความ
ง่ายต่อการเข้าใช้งาน สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สื่อความหมายได้ตรงตามความต้องการ สามารถนําไปใช้เพ่ือ
สนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญจุฑา  คําบรรลือ 
(2558, น. 84-85) ได้ทําการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับ
ศูนย์รวบรวมสายพันธ์ุกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยได้ศึกษาสภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
ออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ศึกษาผลการใช้และความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินความรู้ของ
ผู้ใช้บริการและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมีความพึง
พอใจในด้านการออกแบบ ด้านเน้ือหา และด้านการนําเสนอ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงงานวิจัยน้ีผู้เช่ียวชาญให้ความ
คิดเห็นว่าเป็นงานวิจัยท่ีมีประโยชน์และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ทําให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของกล้วยไม้
ได้มากข้ึน สามารถนําไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หลังการใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.64) โดยระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านการนําเสนอ มีความพึง

พอใจมาก (x�= 3.72)  รองลงมา คือ ด้านเน้ือหา (x�= 3.61) และด้านการออกแบบ (x�= 3.60) จากการท่ีผู้วิจัยได้ใช้
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เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
น้ัน เป็นการอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสายสอนสามารถเรียนรู้การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้
ด้วยตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนได้ โดยการนํา
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการเก็บสื่อวิดีโอสําหรับแนะนําการใช้งานและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงกันทุกห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เยาวภา เข่ือนคํา (2558) ได้ศึกษาการใช้คิวอาร์โค้ดสําหรับวิทยานิพนธ์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์และงานวิจัยให้
ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน โดยได้ทําการศึกษาข้อมูล
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เลือกโปรแกรมการสร้างคิวอาร์โค้ดท่ีเหมาะสม ทําการติดคิวอาร์โค้ดท่ีตัวเล่มวิทยานิพนธ์และ
งานวิจัย ผลการวิจัย พบว่า การนําระบบคิวอาร์โค้ดไปประยุกต์ใช้กับวิทยานิพนธ์ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก 
และสามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ได้สะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
ท้ังน้ีปัญหาท่ีพบในการทํางานครั้งน้ี การสร้างคิวอาร์โค้ดในปริมาณมาก ๆ ทําให้เกิดการสับสน จึงต้องมีการ
ตรวจสอบก่อนนําไปติดท่ีตัวเล่มทุกเล่ม เพ่ือให้การแสดงผลวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ตรงกับตัวเล่ม ทําให้เกิด
ความล่าช้าในการติดคิวอาร์โค้ดกับตัวเล่ม ซ่ึงในการจัดทําใน collection อ่ืนจะต้องมีการแสดงบาร์โค้ด หรือสิ่งท่ี
แสดงว่าคิวอาร์โค้ด เป็นฉบับเดียวกับตัวเล่มเอกสาร ผลจากการนําระบบการใช้คิวอาร์โค้ด สําหรับวิทยานิพนธ์
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถต่อยอดเพ่ือทําใน collection งานวิจัยต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1.1 การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีดี 
 1.2 ผู้ใช้บริการต้องมีสมาร์ตโฟนท่ีสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ 

 1.3 ควรทําข้ันตอนในรูปแบบโปสเตอร์คู่กับคิวอาร์โค้ด เน่ืองจากผู้ใช้บริการบางท่านไม่
สะดวกในการใช้เทคโนโลยี 

 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  พัฒนาต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยคิีวอาร์โค้ด ร่วมกับระบบเสมือนจริง Augmented 

Reality เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้แบบเสมือนจริง 
  การนําไปใช้ประโยชน์ 

พัฒนาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน  เพ่ือสนับสนุนการใช้

งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นการอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสายสอนสามารถ

เรียนรู้การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ด้วยตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนได้ โดยการนําเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการเก็บสื่อวิดีโอสําหรับแนะนํา

การใช้งานและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง

กันทุกห้องเรียน 
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