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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์คอื 1) เพือ่ ประยุกต์ใช้ควิ อาร์โค้ด
ในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สำ�เร็จการศึกษา
โดยนำ�เข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ 2) เพือ่ ศึกษา
วิธีการลดและแก้ไขปัญหาในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสำ�เร็จการศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การประยุกต์ใช้ควิ อาร์โค้ด
ในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สำ�เร็จการศึกษา
โดยนำ�เข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ ซึง่ ปัจจุบนั ใช้
วิธกี ารจดในสมุดจดบันทึก ทำ�ให้ยากต่อการตรวจสอบอีกทัง้
ใช้เวลานาน นอกจากนี้เครื่องอ่านบัตรนักศึกษาต้องขอยืม
จากหน่วยงานภายใน โดยมีข้อจำ�กัดเรื่องจำ�นวนเครื่องและ
ระยะเวลาในการยืมคืน ซึ่งงานวิจัยนี้กำ�หนดให้มีการบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาลงในคิวอาร์โค้ด แล้วให้ผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านบริการซิงก์และฝาก
ข้อมูลของ “Dropbox” ในรูปแบบออนไลน์ จากนั้นจะทำ�การ
เชือ่ มโยงข้อมูลทีไ่ ด้สรู่ ะบบ “Electronic Diamond Book” โดย
สำ�นักทะเบียนเป็นผูต้ รวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา ถ้าไม่ครบตามข้อตกลงนักศึกษาจะไม่สามารถแจ้ง
สำ�เร็จการศึกษาได้
จากผลการวิจัยพบว่าการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการ
บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสำ�เร็จการศึกษา โดย
นำ�เข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง และช่วยให้การบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษามีความถูกต้อง ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ เมือ่ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของคณะ

Saelee)** และ

กรรมการนักศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการ
บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สำ�เร็จการศึกษา พบว่า
อยู่ในระดับดี อีกทั้งมีข้อเสนอแนะว่าควรนำ�คิวอาร์โค้ดไป
ผนวกกับบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
คำ�สำ�คัญ: คิวอาร์โค้ด ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
Abstract
The objectives of this research are 1) to apply QR code
helping record information for student activity by importing
data via online, 2) to learn how to reduce and fix the student
activity record attendance for graduation, and 3) to find out
the Board of Students’ satisfaction with the application of QR
code.
Nowadays, recording data in notebook is took time to
check. Also, student’s identification card readers have to be
borrowed from the responsible authority. These are limits on
the number and duration of circulation.
In this research, we will record information of each student
inside the QR code. Then let the participants check it via
online by using “Dropbox”. After that, it will be linked to the
“Electronic Diamond Book” and the Registrar’s office will
monitor it. At last if students did not participate they require
activity, and then they cannot complete their studies.
The results showed that to apply QR code helping record
information for student activity by importing data via online
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can solve the problem and this were precise, concise, and
clear. The result of evaluation by asking the Board of Students’
satisfaction with the QR code applying through the situation,
there is at a good level. There is also a suggestion that should
apply the QR code to integrate with the student Identification
card, in order to facilitate students overall in efficiency.
Keyword: Online QR code, information storage system.

1. บทนำ�
1.1 ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ จั ด ให้ มี ก ารทำ � กิ จ กรรมนอก
หลักสูตร โดยมีการกำ�หนดเป็นหัวข้อกิจกรรม ซึ่งนักศึกษา
จะต้องบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่ทำ�ลงในสมุดบันทึกกิจกรรม
ในรูปแบบออนไลน์ (Electronic Diamond Book) ซึ่งถือเป็น
หลั ก ฐานในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำ�หนดที่นักศึกษาจะต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามเพื่ อ ให้ ส ามารถแจ้ ง สำ � เร็ จ การศึ ก ษาได้ ต าม
ปกติ[1] ส่งผลให้นักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบันทึก
ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะจำ�เป็นต้องหาวิธีการ
ในการจัดการข้อมูลข้างต้น ในอดีตใช้วิธีการจดบันทึกลงใน
สมุด หรือต้องยืมเครือ่ งบันทึกข้อมูลในรูปแบบแถบแม่เหล็ก
จากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่จำ�กัด และ
ทุกคณะก็มีความจำ�เป็นต้องใช้ ทำ�ให้เกิดปัญหาความไม่
เพียงพอต่อความต้องการ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยอำ�นวยความ
สะดวกแก่ผใู้ ช้งาน ซึง่ ในหลายหน่วยงานมีการนำ�มาประยุกต์
ใช้ทำ�ให้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เช่น การโฆษณา การระบุ
ข้อมูลหรือรายละเอียดทีจ่ �ำ เป็นและเป็นช่องทางในการสืบค้น
ข้อมูลเชิงลึก นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาท
กับชีวิตมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อนำ�คิวอาร์โค้ดมาทำ�งานร่วมกับ
โทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง และมีระบบที่รองรับ จึงเป็นเรื่องที่
น่าสนใจ ทีจ่ ะนำ�เอาเทคโนโลยีควิ อาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้กบั
การจัดการทางด้านข้อมูลต่างๆ [2] และปัจจุบนั การให้บริการ
ด้านคลาวด์เซอร์วสิ ทีเ่ น้นการแชร์ใช้ทรัพยากรด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของไอทีให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้ใช้ไม่ต้อง
กังวลเรื่องระบบที่ช้าเมื่อมีข้อมูลเก็บมากขึ้นเพราะระบบจะ
ขยายความสามารถในการบริการตามความต้องการของผูใ้ ช้
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โดยอัตโนมัติ และผู้ใช้สามารถจ่ า ยค่า ใช้ทรัพ ยากรด้า น
โครงสร้างพื้นฐานของไอที คือใช้มากจ่ายมาก ใช้น้อยจ่าย
น้อย และจากการคาดการณ์ของบริษัทการ์ทเนอร์ระบุว่า
ตลาดคลาวด์เซอร์วสิ ทัว่ โลกจะขยายใหญ่ขนึ้ และจะมีมลู ค่า
ประมาณ 150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2013 [3]
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าหากสามารถประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดใน
การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สำ�เร็จการศึกษา จะ
ช่วยอำ�นวยความสะดวกในการจัดการด้านการบันทึกข้อมูล
ได้ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะบัน
ทึกลงในระบบเก็บข้อมูลออนไลน์โดยเลือกใช้ “Dropbox” ซึง่
หากเกิดปัญหาการสูญหายของข้อมูล สามารถย้อนค้นหา
ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบออนไลน์ได้
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
		 1.2.1 เพือ่ ประยุกต์ใช้ควิ อาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูล
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสำ�เร็จการศึกษา โดยนำ�เข้าข้อมูล
ผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
		 1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการลดและแก้ไขปัญหาในการ
บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสำ�เร็จการศึกษา
		 1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการ
นักศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึก
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสำ�เร็จการศึกษา โดยนำ�เข้า
ข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ด
คิวอาร์โค้ด (QR Code : Quick Response Code) เป็น
สัญลักษณ์สองมิติแบบบิตแม็พ ประดิษฐ์ขึ้นในปี 1994 โดย
บริษัท เดนโซ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โตโยต้า และผ่าน
การตรวจสอบจากมาตรฐานสากล ISO (ISO/IEC18004) และ
ต่อมามีการกำ�หนดมาตรฐานของสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดขึ้น
โดย AIM International Standard (AIM-ITS 97/01) เป็น
มาตรฐานในการระบุข้อมูลอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยถูก
เสนอเป็นมาตรฐาน ISO/IEC JTC 1SC 31 เนื่องจากคิวอาร์
โค้ดสามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้าง
คิวอาร์โค้ด เป็นสัญลักษณ์เมทริกซ์ชนิด มีโครงสร้างเซลล์
จัดเรียงในช่องสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยรูปแบบการทำ�งาน
สำ�หรับการทำ�ให้อ่านง่ายและพื้นที่ข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่ง
คิวอาร์โค้ด จะมี Finder pattern, Alignment pattern, Timing
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pattern

และ quiet zone (ดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 โครงสร้างของคิวอาร์โค้ด
ลักษณะการทำ�งานของคิวอาร์โค้ด เป็นรหัสแบบเมทริกซ์
เป็นการบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ 7,089 อักขระ มีความหนา
แน่นในการบันทึกข้อมูลประมาณ 100 ครั้งของสัญลักษณ์
เชิงเส้นและสามารถอ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงในทุกทิศทาง
โดยการใช้เซ็นเซอร์ CCD อ่านข้อมูลจากการสแกนภาพแล้ว
จัด เก็บไว้ในหน่วยความจำ� ทำ�ให้สามารถอ่านข้อมูลด้วย
ความเร็วสูงในทุกทิศทาง 360 องศา
อีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำ�คัญคือการป้องกันความเสีย
หายของข้อมูล แบ่งเป็น 4 ระดับคือ 7%, 15%, 25% และ
30% ต่อพื้นที่สัญลักษณ์ การแก้ไขข้อผิดพลาดจะมีฟังก์ชัน
การทำ�งานจะถูกนำ�มาใช้ตาม จุดข้อบกพร่องหรือพืน้ ทีค่ วาม
เสียหายทันทีโดยจะใช้รหัสรีดโซโลมอนเพื่อป้องกันการ
ความผิดพลาดนั้น โดยรหัสรีดโซโลมอนจะจัดเรียงในพื้นที่
ข้อมูลคิวอาร์โค้ดใหม่โดยการแก้ไขข้อผิดพลาด ณ จุดนั้นๆ
ซึ่งฟังก์ชันการทำ�งานทำ�ให้รหัสยังคงสามารถอ่านได้อย่าง
ถูกต้องแม้วา่ จะมี จุดหรือรอยเปือ้ นหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
จนกว่ามีการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นเสร็จสิ้น ระดับการแก้ไข
ข้อผิดพลาดสามารถถูกกำ�หนดค่าโดยผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ได้สร้าง
สัญลักษณ์ขนึ้ ถ้าหากรหัสมีความละเอียดมากโอกาสทีจ่ ะได้
รับความเสียหายขึน้ จากการใช้งานไม่ควรมีขอ้ ผิดพลาดเกิน
30% [4]
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2.2 การนับจำ�นวนกิจกรรมเพื่อสำ�เร็จการศึกษา
สำ�นักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการ
วางแผนกลยุทธในการพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์ให้เป็นผู้ที่
มีความพร้อม มีคณ
ุ ภาพ มีความรู้ ความดี และสามารถดำ�รง
ชีวิตอย่างมีความสุขได้ โดยจัดให้มีการทำ�กิจกรรมนอก
หลั ก สู ต ร กำ � หนดเป็ น หั ว ข้ อ กิ จ กรรมต่ า งๆ แบ่ ง เป็ น 2
ลักษณะคือ กิจกรรมเชิงบังคับ และกิจกรรมที่สามารถเลือก
ทำ�ได้ ซึ่งนักศึกษาจะต้องบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่ทำ�ลงใน
ระบบบันทึกกิจกรรมออนไลน์ (Electronic Diamond Book)
นับเป็นหลักฐานสำ�คัญว่านักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมนอก
หลักสูตร และได้รบั การรับรองจากมหาวิทยาลัยว่าตนมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ อันมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีส่ มบูรณ์เปีย่ มด้วยความรูค้ คู่ วามดี
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และดำ�เนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขสำ�หรับกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาต้องทำ�เป็น 3 หัวข้อใหญ่
คือ ดีมีคุณธรรม มีหัวข้อย่อย ได้แก่ มีคุณธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมหรือภาคภูมใิ จในสถาบันคณะ มีความรอบรูแ้ ละเปิด
โลกทัศน์เชิงวิชาการ วิชาชีพ มีหวั ข้อย่อยได้แก่ เปิดโลกทัศน์
สู่โลกภายนอกและพัฒนาตนเองในเชิงวิช าชีพ มีชีวิต ที่
เป็นสุข มีหัวข้อย่อยได้แก่ ความเข้าใจต่อการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย สุขภาพกายและจิตดี รูจ้ กั และชืน่ ชมงานศิลปะ
คนตรีและวรรณกรรม นักศึกษาทุกหลักสูตรปริญญาตรี ต้อง
ทำ�กิจกรรมให้ครบทัง้ หมด โดย 4 ปีภาคปกติจะต้องมีจ�ำ นวน
กิจกรรมทีก่ �ำ หนดไม่นอ้ ยกว่า 30 กิจกรรม ต่อเนือ่ งภาคปกติ
ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม ภาคพิเศษไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
จึงจะถือว่าทำ�กิจกรรมนอกหลักสูตรและได้รับประสบการณ์
เพื่อพัฒนาตนเองสมคุณค่าแห่งการเป็นบัณฑิต [1]
2.3 ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
ปัจจุบันการให้บริการจัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต หรือ
กลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกบริหารจัดการและขยายตัว
ได้อย่างมาก ซึ่งมีขีดความสามารถในการรองรับโปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆ ของผู้ใช้ และเก็บค่าบริการตามการใช้งาน
ผู้ใช้สามารถฝากไฟล์และดึงไฟล์มาใช้งานได้อย่างสะดวก
โดยการใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นสือ่ กลาง และมีปจั จัยสนับสนุนคือ
การเติบโตของโทรศัพท์มือถือทำ�ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
อัพเดต และแชร์ข้อมูลได้รวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ปัจจุบนั มีผใู้ ห้บริการจัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เช่น iCloud
จาก Apple และ Dropbox จาก Dropbox, Inc. เป็นต้น [5]
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เป็นเครื่องมือที่ทำ�ให้สามารถเรียกใช้ ไฟล์
งานต่างๆ ของผูใ้ ช้ และสามารถแชร์ไฟล์ตา่ งๆ ทีต่ อ้ งการได้
ทุกที่ ทุกเวลา อีกทัง้ รองรับการทำ�งานทีห่ ลากหลายอุปกรณ์
โดยผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลด แก้ไข ไฟล์ใดๆ ซึ่งในกรณีนี้ผู้วิจัย
ได้เลือกใช้ Dropbox ที่สามารถทำ�ข้อมูลตรงกันอัตโนมัติ
(Synchronize) รองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น
Windows, Mac, Linux, และโทรศัพท์มือถือ ไม่วา่ ข้อมูลจะ
ถูกแก้ไขเพิม่ เติมเมือ่ ใด Dropbox จะอัพเดทให้กบั เครือ่ งอืน่ ๆ
อัตโนมัติ การแชร์โฟลเดอร์ตา่ งๆ ให้กบั คนอืน่ เพือ่ ให้ท�ำ งาน
ร่ ว มกั น ได้ ทั้ ง นี้ ยั ง ให้ ผู้ ใ ช้ สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ เ ช่ น
เดียวกัน รวมถึงมีระบบสำ�รองข้อมูล ทำ�ให้ข้อมูลได้รับการ
สำ�รองอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์
ทำ � ให้ ผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ถึ ง ประเด็ น การนำ � Dropbox มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการบั น ทึ ก ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมสามารถบันทึกข้อมูลไปพร้อมๆ กันได้หลายคนใน
เวลาเดียวกัน โดยใช้โทรศัพท์มือถือที่ได้ทำ�การเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายที่กำ�หนดทำ�ให้มีความปลอดภัยสูง [6]
“Dropbox”

3. ขั้นตอนวิธีการดำ�เนินการวิจัย
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
รวบรวมข้ อ มู ล ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด การระบบบั น ทึ ก
กิจกรรมออนไลน์ (Electronic Diamond Book)
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ คณะกรรมการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวม 30 คน
3.3 รูปแบบการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participation Action Research) มุง่ เน้นการสร้างสรรค์วธ
ิ กี าร
ขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเกี่ยวกับระบบบันทึกกิจกรรม
ออนไลน์
3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 3.4.1 คิวอาร์โค้ดประจำ�ตัวนักศึกษา
		 การสร้างคิวอาร์โค้ดเริม่ จากรวบรวมข้อมูลนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบบัตรคิวอาร์โค้ด และดำ�เนินสร้าง
คิวอาร์โค้ดผ่านเว็บไซต์ ของ RACO Industries เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว และเพื่อให้ได้คิวอาร์โค้ดตามที่กำ�หนด คือ
มีค่าความคาดเคลื่อนที่ 25% และมีขนาด 2.5 นิ้ว [7]
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3.4.1.1 ดำ�เนินการสร้างบัตรสำ�หรับบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา โดยนำ�คิวอาร์โค้ดที่สร้าง
ขึ้นมาทดลองผลการใช้งาน
			
3.4.1.2 ทดลองและสรุปผลการใช้บตั รสำ�หรับ
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
		 3.4.2 สร้างระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
			
3.4.2.1 สมัครบัญชีผู้ใช้งานของ “Dropbox”
			
3.4.2.2 ติดตั้งแอพพลิเคชัน “QuickMark”
บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ ใช้ ใ นการสแกนคิ ว อาร์ โ ค้ ด ของ
นักศึกษา
			
3.4.2.3 เชือ่ มต่อแอพพลิเคชัน “QuickMark”
กับฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของ “Dropbox”
			
3.4.2.4 ทดลองและสรุปผลการใช้งานระบบ
เก็บข้อมูลออนไลน์
3.5 ขั้นติดตามผล ตรวจสอบ ปรับปรุง
		 3.5.1 ขั้นตอนการติดตามผล
			
3.5.1.1 กำ�หนดรูปแบบและผู้รับผิดชอบใน
การจัดการการบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
			
3.5.1.2 แจกคิวอาร์โค้ดให้กบั นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1
			
3.5.1.3 ดำ�เนินการบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้คิวอาร์โค้ดและนำ�เข้าข้อมูลผ่าน
ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
			
3.5.1.4 นำ�ข้อมูลในระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
เข้าสู่ระบบบันทึกกิจกรรมออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาคณะ
เป็นผู้ดำ�เนินการ ในขั้นตอนนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะนำ�ไฟล์ที่
ได้จากการแสกนคิวอาร์โค้ด จากนักศึกษาที่จัดเก็บไว้ใน
Dropbox โดยนำ � เข้ า ข้ อ มู ล ผ่ า นโปรแกรมจั ด การระบบ
e-Diamond 2011 (Faculty: Windows Application)
		 3.5.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ
ขั้ น ตอนนี้ กำ � หนดให้ ค ณะกรรมการนั ก ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูก
ต้อง อาทิ คิวอาร์โค้ดที่นักศึกษาได้รับตรงกับข้อมูลของ
นักศึกษาหรือไม่ การบันทึกข้อมูลถูกต้องตามข้อกำ�หนดของ
กิจกรรมนั้นๆ หรือไม่ เป็นต้น
		 3.5.3 ขั้นตอนการปรับปรุง
ปรับปรุงข้อผิดพลาดจากขั้นตอนการตรวจสอบ
3.6 สรุปผลการวิจัย
		 3.6.1 วิเคราะห์ผลการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการ
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บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสำ�เร็จการศึกษา โดย
นำ�เข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
		 3.6.2 สรุปผลการศึกษาวิธีการลดและแก้ไขปัญหา
ในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สำ�เร็จการศึกษา

ภาพที่ 3 โปรแกรมจัดการระบบ e-Diamond 2011

4. ผลการดำ�เนินการวิจัย
4.1 ผลที่ได้จากการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 4.1.1 คิวอาร์โค้ดประจำ�ตัวนักศึกษา
			
4.1.1.1 ผลการรวบรวมข้อมูลนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างสรุปได้ว่ามีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 175 คน
			
4.1.1.2 ผลการออกแบบบัตรสำ�หรับบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา กำ�หนดให้ดา้ นหน้าประกอบ
ด้ว ยชื่อนามสกุล รหัสนั กศึกษา และคิว อาร์โ ค้ดสำ�หรั บ
กิจกรรมสายรหัส และกำ�หนดให้ดา้ นหลังเป็นคิวอาร์โค้ดรหัส
นักศึกษา ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
			
4.1.1.3 ผลการสร้างคิวอาร์โค้ดผ่านเว็บไซต์
และกำ�หนดให้ใช้คา่ ความผิดพลาดที่ 25 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพ
ที่ 4
			
4.1.1.4 ผลการประกอบรวมคิวอาร์โค้ดทีส่ ร้าง
ผ่านเว็บไซต์กับบัตรสำ�หรับบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา ได้ผลดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 คิวอาร์โค้ดประจำ�ตัวนักศึกษาด้านหน้าและหลัง

ภาพที่ 4 การสร้างคิวอาร์โค้ดผ่านเว็บไซต์
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		 4.1.2 ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
		 ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการสมัครบัญชีผใู้ ช้งานของ “Dropbox”
และทำ�การติดตัง้ แอพพลิเคชัน “QuickMark” ใช้ในการสแกน
คิวอาร์โค้ดของนักศึกษา จากนัน้ ทำ�การเชือ่ มต่อแอพพลิเคชัน
“QuickMark” กับฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของ “Dropbox”
และทดสอบ สรุปผลการใช้งานระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
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4.2 ผลการติดตามผล ตรวจสอบ ปรับปรุง
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของประชากร
และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ คณะกรรมการนั ก ศึ ก ษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวม 30 คน โดย
ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลดังกล่าวออกมาในรูปแบบค่าเฉลี่ยตาม
ประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษาซึง่ ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ดงั ตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางการประเมินประสิทธิภาพการค้นคืน
เลือกตั้งผู้ว่ากทม

ภาพที่ 6 แอพพลิเคชัน “Quickmark” บนระบบปฏิบตั กิ าร iOS

ระดับความพึงพอใจ
x

S.D.

แปลผล

1. ประสิทธิภาพของการใช้คิวอาร์โค้ดฯ

4.48 0.561

ดี

2 ความง่ายต่อการใช้คิวอาร์โค้ดฯ

4.35 0.532

ดี

3. ความรวดเร็วในการใช้คิวอาร์โค้ดฯ

4.45 0.642

ดี

4. การใช้คิวอาร์โค้ดร่วมกับการนำ�เข้า
4.62 0.512
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้งานได้จริง

ดีมาก

5. ความพึงพอใจในภายรวมของการใช้
คิวอาร์โค้ดฯ

ดีมาก

4.72 0.502

ภาพรวม 4.53 0.0503 ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบว่าจากการศึกษาความพึงพอใจมีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.53) เมื่อพิจารณาจากรายข้อ
ภาพที่ 7 แอพพลิเคชัน “Quickmark” บนระบบปฏิบัติการ แล้วนั้น ปรากฏว่า คณะกรรมการนักศึกษา มีความพึงพอใจ
แอนดรอยด์
มากที่สุด คือ ความพึงพอใจในภายรวมของการใช้คิวอาร์
โค้ดฯ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.72) ความพึงพอใจ
อันดับที่ 2 คือ ความการใช้คิวอาร์โค้ดร่วมกับการนำ�เข้า
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้
จริง ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับดีมาก ( x = 4.62) อีกทัง้ เมือ่ พิจารณา
ถึงความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้ควิ อาร์โค้ดฯ ค่าเฉลีย่
อยูใ่ นระดับดีมาก เมือ่ พิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า ผลการ
ประเมินในประเด็นความง่ายต่อการใช้คิวอาร์โค้ดฯ มีความ
พึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( x = 4.35)
สุดท้ายสรุปได้วา่ การประยุกต์ใช้ควิ อาร์โค้ดในการบันทึก
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสำ�เร็จการศึกษา โดยนำ�เข้า
ภาพที่ 8 การเลือกรูปแบบการนำ�เข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บ ข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ ได้รับผลตอบรับจาก
ผู้ใช้หรือกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างดี และสามารถลดและแก้ไข
ข้อมูลออนไลน์
ปัญหาในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สำ�เร็จการ
ศึกษา อีกทั้งผลการศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการ
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นักศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึก กลุ่มผู้เรียน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และอื่นๆ อีกมากมาย ถือ
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสำ�เร็จการศึกษา โดยนำ�เข้า เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ อยู่ในระดับดีมาก และ ประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถนำ�ไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เอกสารอ้างอิง
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