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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด ส าหรับการ
บันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร 2) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครู
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่มีต่อระบบ กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้คือ ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 30 คน 
เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด ส าหรับการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา
วิชาทหาร  แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด ส าหรับการบันทึกการ
เข้าเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของโมบายแอปพลิเคชัน ส าหรับแสกน
คิวอาร์โค๊ด และส่วนเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับบริหารจัดการข้อมูล  2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน โดย
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.60, S.D. = 0.43) และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจ
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.56, S.D. = 0.60) 

ค าส าคัญ: คิวอาร์โค๊ด, นักศึกษาวิชาทหาร, แอนดรอยด์, การบันทึกเข้าเรียน 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to 1) development an Android application with QR code 
to record class attendance of military students, 2) perform system performance test and 3) 
measure the satisfaction of military trainers in the system. The target group of this research is 30 
military training. Research tools are melding an Android application Reading QR code to record class 
attendant of military students. Quality assessment is evaluated by experts and using questionnaire on 
a sample group. The statistics used in the research are mean and standard deviation.  
 As a result of this research 1) the application was divide into two parts, including, a 
mobile application for QR code scanning and database management via web application. 2) 
Application performance has been evaluated by three experts. The result is in the highest laver 
which is  �̅� = 4.60 and S.D. = 0.43. and 3) In terms of the satisfaction result, the target user are 
satisfied by the system, in average, it is at a high level at  �̅� = 4.56 and S.D. = 0.60 
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บทน า 

 เทคโนโลยีปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สนับสนุนให้ผู้ใช้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีคิว
อาร์โค๊ด เป็นอีกระบบหนึ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ปรับใช้กับนามบัตรทางธุรกิจ สื่อโฆษณาต่างๆ  [1] คิวอาร์โค๊ดยังเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเก็บข้อมูลในรูปของ
ตัวอักษรได้เป็นจ านวนมาก [2,3] ระบบโมบายก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือมีแอปพลิเคชันต่างๆ มากมาย มีระบบกล้อง มีช่องการจัดเก็บข้อมูลส ารองที่เรียกว่าเมน
โมรีการ์ด จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะน าเอาเทคโนโลยีทั้งสองมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน โดยน าเอาเทคโนโลยีคิวอาร์
โค๊ดมาประยุกต์ใช้การจัดการข้อมูลต่างๆ 
 ศูนย์การก าลังส ารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นหน่วยงานที่รับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในแต่
ละปีมีผู้เข้ารับการฝึกเป็นจ านวนมาก การเข้ารับการฝึกแต่ละครั้งจะต้องมีการเช็คช่ือนักศึกษาวิชาทหาร ปัจจุบันอยู่
ในรูปแบบเอกสารการเรียกช่ือ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบรายช่ือต้องใช้เวลานาน เกิดความล่าช้าต่อการ
ท างานของหน่วยงาน การค้นหาข้อมูลก็เป็นไปด้วยความยากล าบาก จากการสอบถามครูฝึกพบว่าทางหน่วยงานมี
ความต้องการระบบเช็คช่ือนักศึกษาวิชาทหารที่ทันสมัย สามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากมาใช้งาน เพื่อลดปัญหา
ในการเช็คช่ือนักศึกษาวิชาทหาร  
 จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีแนวคิดที่จะน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการเก็บข้อมูลการเข้าเรียน
ของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความ
ล่าช้าต่อการท างานของหน่วย ส าหรับด้านการตรวจสอบการเข้าเรียนได้น าเอาเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ดมาประยุกต์ใช้
งานร่วมกับบัตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยใช้สมาร์ตโฟนบนพื้นฐานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อ่านคิวอาร์โค๊ด เพื่อ
ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร จะช่วยอ านวยความสะดวกในการการจัดการด้านการบันทึกข้อมูลได้
ดียิ่งขึ้นเพื่อง่ายต่อการใช้งานและท าให้รวดเร็ว มีความผิดพลาดได้น้อยลง 

 1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด ส าหรับการบันทึกการเข้าเรียนของ

นักศึกษาวิชาทหาร 
1.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูฝึก นักศึกษาวิชาทหารที่มีต่อระบบ 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
คิวอาร์โค๊ด (Quick Response Code: QR Code) หรือที่เรียกว่า บาร์โค้ดสองมิติ [2, 3, 4] ได้ถูก

พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลตัวอักษรโดยใช้รูปภาพที่แทนด้วยจุดด าบนพื้นหลังสีขาว คิวอาร์โค๊ดถูกพัฒนาโดยบริษัท 
Denso-Wave ได้พัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบเดียวกันกับบาร์โค้ดซึ่งเก็บข้อมูลได้ในเพียงมิติเดียว โดยคิวอาร์
โค๊ดสามารถเก็บข้อมูลเป็นสองมิติท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ภาพที่ 1 (ก) แสดงให้เห็นถึงบาร์โค้ดแบบเดิม 
เป็นรูปแบบท่ีใช้เก็บข้อมูลได้เฉพาะในแนวนอน โดยจะใช้เก็บตัวเลข ส่วนภาพท่ี 1 (ข) เป็นการเก็บข้อมูลของคิวอาร์
โค๊ดสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนท าให้เก็บข้อมูลได้มากขึ้น ส าหรับมาตรฐานในการเก็บข้อมูลดัง
แสดงในตารางที่ 1 ซึ่งบอกถึงปริมาณตัวอักษรหรือตัวเลขสูงสุดที่สามารถเก็บได้ โดยขนาดของภาพมีได้ตั้งแต่ 21 x 
21 ถึง 177 x 177 พิกเซล 
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         (ก) บาร์โค๊ด               (ข) คิวอาร์โคด๊ 
ภาพที่ 1 ความแตกตา่งระหว่างบาร์โค้ดกับคิวอาร์โคด๊ 

ตารางที่ 1 มาตรฐานในการเก็บข้อมูลของบาร์โค๊ดและคิวอาร์โค๊ต [5] 
รายละเอียด บาร์โค้ดหนึ่งมติ ิ คิวอาร์โค้ด 

ผู้พัฒนา Norman Joseph Woodland และ Bernard 
Silver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษัท Denso-Wave จ ากัด 
ประเทศญี่ปุ่น 

ปีที่จดสิทธิบัตร 1952 1994 

รูปแบบ แบบแท่ง แบบเมตริกซ์ 

ขนาด
ความจ ุ

ตัวเลข 20 ประมาณ 7,000 

ตัวอักษร 20 ประมาณ 4,000 

การใช้งาน ต้องใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลเพื่อเรียกดขู้อมูล สามารถแสดงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียกดจูาก
ฐานข้อมูล 

การรักษาความปลอดภัย ไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลได้หากถูกลบหรือ
เสียหายบางส่วน 

สามารถถอดรหัสขอ้มูลได้แม้บางส่วนถกูลบหรือ
เสียหาย 

 ปัจจุบันได้มีการน าเอาคิวอาร์โค๊ดมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บยูอาร์แอลของเว็บ
ไซด์ต่างๆ ดังจะเห็นภาพของคิวอาร์โค๊ตจากป้ายโฆษณาสินค้า ตามหนังสือ หรือตามเว็บไซด์ต่างๆ ซึ่งจะอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์ช่ือเว็บไซด์เพียงใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถืออ่านภาพ ก็สามารถเข้าสู่เว็บไซดไ์ดเ้ลย 

มีนักวิจัยจ านวนมากท่ีน าเอาเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ดมาใช้ในการเก็บข้อมูล และอ่านข้อมูล การอ่านข้อมูลที่
อยู่ในคิวอาร์โค๊ด โดย Kewselberg Peter [4] ได้แนะน าวิธีการอ่านข้อมูลที่อยู่ในคิวอาร์โค๊ด โดยแสดงถึงวิธีการเก็บ
ข้อมูลและการอ่านข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมทั้งเสนอวิธีการเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบคิวอาร์โค๊ด มีการน าเอา
ระบบคิวอาร์โค๊ดมาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อแนะน าห้องสมุด ข้อมูลด้าน
บริการ ทรัพยากรห้องสมุด จุดบริการต่างๆ และเวลาบริการของห้องสมุด [5, 6] ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลมีนักวิจัยได้น าเอาเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ดส าหรับการเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ด้วยคิวอาร์โค๊ดบนแอนดรอยด์ 
เพื่อดูเกรดของนักศึกษาโดยไม่ต้องป้อนช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน [7] นอกจากน้ีมีการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึก
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส าเรจ็การศึกษา การตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษา ซึ่งเป็นการน าเข้าข้อมูลผ่าน
ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ [8, 9, 10]  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
1.1 แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด ส าหรับการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร 
1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด  
1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
2.1 ประชากร คือ ครูฝึกกองก าลังส ารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูฝึกกองก าลังส ารอง จ านวน 30 นาย จากค่ายก าแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัด

สมุทรสาคร 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
3.1 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัการและวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์รว่มกับคิวอาร์

โค๊ด ส าหรับการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ รูปแบบการ
เก็บข้อมูลของคิวอาร์โค๊ด การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยท าการออกแบบจากการวิเคราะห์ระบบเดิมของการเช็คช่ือเข้า
เรียนของนักศึกษาวิชาทหาร คณะผู้วิจัยได้ออกแบบการท างานออกเป็น 2 ส่วนคือ การสแกนคิวอาร์โค้ต ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และการตรวจสอบการเข้าเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โครงสร้างการ
ท างานของระบบ แสดงดังภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการท างานของระบบ 

 จากภาพท่ี 2 เป็นโครงสร้างการท างานของระบบแบ่งการท างาน ดังนี ้
 1) การสแกนคิวอาร์โค้ต จะผ่านทาง Mobile Application ตัวคิวอาร์โค้ดจะประกอบด้วยข้อมูล
เบื้องต้นของนักศึกษาวิชาทหาร 
 2) การตรวจสอบการเข้าเรียนจะด าเนินการโดยครูฝึกซึ่งสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ดูรายละเอียด
ข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาวิชาทหารผ่าน Web Application 
 3) ระบบจะท าการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล จากฐานข้อมูลภายในระบบได้ 
 1.3 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด ส าหรับการบันทึกการเข้าเรียนของ
นักศึกษาวิชาทหาร จะอยู่ภายใต้ซอฟท์แวร์รหัสเปิด (Open Source Software) โดยเว็บเซิฟเวอร์ใช้อาปาเช่ 
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(Apache) ฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) โปรแกรมภาษาใช้จาวา (Java) โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ 
(Android Studio) ส าหรับแก้ไขข้อความ 

1.4 การทดสอบระบบและการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ การทดสอบระบบ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการ
แบบแบล็กบ็อกซ์ [11] โดยแบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 1) การทดสอบระบบโดยคณะผู้วิจัย เป็นการทดสอบฟังก์ชันการท างานของระบบที่ต้องการทราบ
การป้อนอินพุตและเอาท์พุตได้ตรงกับที่ออกแบบไว้หรือไม่ เพื่อน าไปปรับปรุงระบบให้มีความเหมาะสมตรงตามที่ได้
วิเคราะห์และออกแบบไว้ 
 2) การทดสอบโดยผู้เช่ียวชาญ คณะผู้วิจัยได้น าระบบมาให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการ
ทดสอบระบบ และน าไปทดลองใช้กับศูนย์การก าลังส ารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและประเมินผลความพึง
พอใจในการใช้งานระบบโดยใช้แบบสอบถามกับครูฝึกหน่วยก าลังส ารอง จากค่ายก าแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัด
สมุทรสาคร จ านวน 30 คน 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลทีไ่ด้เทยีบกับเกณฑ์การ
ประเมิน [12] ดังนี ้

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ 
  

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด ส าหรับการบันทึกการเข้าเรียน

ของนักศึกษาวิชาทหาร ตามขั้นตอนการวิจัย โดยน าข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดท าแอปพลิเคชันบน
แอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด ส าหรับการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องมือของกิจกรรม ผล
การพัฒนาแอปพลิเคชัน แสดงดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 แบบแอปพลิเคชันบนแอนดรอยดร์่วมกับคิวอารโ์ค๊ด 
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 จากภาพท่ี 3 (ก) จะเป็นการออกแบบโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นส่วนสแกน
คิวอาร์โค้ด การเข้าเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประกอบด้วย เมนูการสแกน QR Code ประวัติการสแกนและการ
จัดการข้อมูล การส่งข้อมูล และการออกจากแอปพลิเคชัน ภาพที่ 3 (ข) เป็นการออกแบบในส่วนเว็บแอปพลิเคชัน 
เป็นส่วนท่ีท าการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาวิชาทหารจะด าเนินการโดยครูฝึก ประกอบด้วยเมนูเช็คเวลา
เรียน รายงานผลการเข้าเรียน การสืบค้นข้อมูล การจัดการข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร และเมนูการออกจากระบบ 
ภาพที่ 3 (ค) เป็นการก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน 

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด 
 ผู้วิจัยด าเนินการคณะผู้วิจัยได้น าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการ
ทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน จากนั้นน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผล  แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
รายการ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความสามารถในการท างาน 
   1.1 ด้านโมบายแอปพลิเคชัน 4.67 0.47 มากที่สุด 
   1.2 ด้านเว็บแอปพลิเคชัน 5.00 0.47 มากที่สุด 
   1.3 ด้านการจัดการข้อมูลระบบ 4.33 0.00 มาก 
   1.4 ด้านการสืบค้นข้อมูลตามเง่ือนไข 4.67 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.35 มากที่สุด 
2. การออกแบบหน้าจอ 
   2.1 ขนาดตัวอักษร และสีที่น าเสนอ 4.67 0.47 มากที่สุด 
   2.2 การใช้ภาษาในการส่ือสาร 4.67 0.47 มากที่สุด 
   2.3 ความสวยงาม และง่ายต่อการใช้งาน 4.33 0.47 มาก 
   2.4 ค าแนะน าการใช้งานระบบ 4.33 0.47 มาก 

รวม 4.50 0.47 มากที่สุด 
3. การทดสอบการใช้งาน 
   3.1 ความเร็วในการประมวลผล 4.33 0.47 มาก 
   3.2 ความถูกต้องในการประมวลผล 4.67 0.47 มากที่สุด 
   3.3 ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4.67 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.47 มากที่สุด 
4. ความปลอดภัย 
   4.1 การก าหนด username/password 4.67 0.47 มากที่สุด 
   4.2 การก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 4.67 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.47 มากที่สุด 
โดยรวม 4.60 0.43 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่าแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิว
อาร์โค๊ด ส าหรับการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาวิชาทหารมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.60, 
S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ ความสามารถในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.67, 
S.D. = 0.35) ด้านการออกแบบหน้าจออยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.50, S.D. = 0.47) ด้านการทดสอบการใช้งาน
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.56, S.D. = 0.47) และด้านความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.67, 
S.D. = 0.47) 
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
 ผู้วิจัยด าเนินการน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าฝึกในค่ายก าแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งเป็นหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้กับศูนย์การก าลังส ารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นครูฝึกจ านวน 30 นาย เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการใช้
งานระบบ จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสามารถในการท างาน 
   1.1 โมบายแอปพลิเคชัน 4.50 0.67 มากที่สุด 
   1.2 เว็บแอปพลิเคชัน 4.37 0.75 มาก 
   1.3 ด้านการจัดการข้อมูลระบบ 4.47 0.67 มาก 
   1.4 การสืบค้นข้อมูลตามเง่ือนไข 4.47 0.67 มาก 

รวม 4.45 0.69 มาก 
2. การออกแบบหน้าจอ 
   2.1 ขนาดตัวอักษร และสีที่น าเสนอ 4.53 0.56 มากที่สุด 
   2.2 การใช้ภาษาในการส่ือสาร 4.57 0.56 มากที่สุด 
   2.3 ความสวยงาม และง่ายต่อการใช้งาน 4.57 0.62 มากที่สุด 
   2.4 ค าแนะน าการใช้งานระบบ 4.50 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.57 มากที่สุด 
3. การทดสอบการใช้งาน 
   3.1 ความเร็วในการประมวลผล 4.70 0.53 มากที่สุด 
   3.2 ความถูกต้องในการประมวลผล 4.63 0.66 มากที่สุด 
   3.3 ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4.77 0.42 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.54 มากที่สุด 
โดยรวม 4.56 0.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การใช้งานแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.56, S.D. = 0.60) 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พอสรุปได้ดังนี้ ด้านความสามารถในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.45, S.D. = 
0.69) ด้านการออกแบบหน้าจออยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.54, S.D. = 0.57) และด้านการทดสอบการใช้งานอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.70, S.D. = 0.54) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด ส าหรับการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา
วิชาทหาร ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ 1) ส่วนที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันส าหรับการแสกนคิวอาร์โค๊ดเพื่ออ่าน
ข้อมูลส่งให้ส่วนเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบ และ 2) ส่วนที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการเก็บข้อมูลการเข้าเรียน
ของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งสามารถพิมพ์เป็นรายงาน เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้  
 2. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ พบว่าระบบมีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.60, S.D. = 0.43) ทั้งนี้เนื่องจากระบบมีองค์ประกอบช่วยสนับสนุน
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ให้ครูฝึกไม่ต้องเสียเวลาในการเช็คช่ือการเข้าเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร เพียงใช้สมาร์ตโฟนสแกนคิวอาร์โค๊ดบน
บัตรประจ าตัวนักศึกษาวิชาทหาร ระบบจะเก็บข้อมูลการเข้าเรยีนอัตโนมัติทันที สอดคล้องกับ โป่งลาง เพ็ชรรุ่ง และ 
ประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ [9] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจสอบการเข้าเรียนของนิสิตโดยใช้ QR-CODE สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสอดคล้องกับ รัชณาภา ดวงบุบผา และอมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์
ขจร [10] ได้วิจัยเรื่อง ระบบการเช็คช่ือเข้าห้องเรียนออนไลน์ พบว่างานวิจัยท้ังสองสามารถช่วยลดภาระการเช็คช่ือ
เข้าเรียนของอาจารย์ผู้สอนได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นการลดความผิดพลาดในกรณีที่มีการลืมเช็คช่ือได้อีกด้วย 
 3. ผลการทดลองใช้แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด ส าหรับการบันทึกการเข้าเรียนของ
นักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มเป้าหมายมีความพึงใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.56, S.D. = 0.60) ทั้งนี้
เนื่องจากระบบมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน สะดวกและสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ 
ได้ สอดคล้องกับ ธานิล ม่วงพูล และคณะ [13] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันการออกตรวจ
ของต ารวจสายตรวจ ณ ต าแหน่งตู้แดง แบบออนไลน์ เป็นระบบที่สนับสนุนการตรวจสอบการออกตรวจของต ารวจ
สายตรวจ และเป็นการยืนยันการออกตรวจได้เป็นอย่างดี ผลการส ารวจความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้ด าเนินงานโดยมีความร่วมมอืจากศูนย์การก าลังส ารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และครูฝึก
นักศึกษาวิชาทหารจากค่ายก าแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร  ดังนั้นในการน าผลการวิจัยไปใช้งาน
จ าเป็นต้องศึกษาบริบทของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งความต้องการให้บริการวิชาการตามทีห่น่วยทหารต้องการ 
 ส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไปเป็นการน าเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ดท างานร่วมกับเทคโนโลยีกลุ่มเมฆโดยการ
เชื่อมต่อแบบออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลที่อยู่บนกลุ่มเมฆ 
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