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การประเมินความสามารถในการใช้งานระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรูว้ิถีชีวิตชาวอสีาน 

Assessing the usability testing of a system for applying QR code 
technology to promote learning about Isan people lifestyle 

 

ชุติญาภัค วาฤทธิ์1  กิติพงษ์ จันทร์ถาวร2  อธิต ทิวะศะศิธร์3 
 

 

บทคัดย่อ 
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบสารสนเทศการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน และ (2) เพื่อประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
บุคลากรมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ านวน 30 คน โดยวิธีการเลือกสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Sampling) การ
พัฒนาระบบครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC เป็นมาตรฐานในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย  1) ระบบสารสนเทศการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน 2) 
แบบประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน สามารถแสดงข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้ และวีดีโอสาธิตการใช้งาน   2) ผลการประเมิน

ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบโดยกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27 , S.D. = 0.65) 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ, คิวอารโ์ค้ด, วิถีชีวิตชาวอีสาน 
 

Abstract  
 The primary purposes of the research are (1) to develop a system for applying QR code 
technology to promote the learning of Isan people lifestyle, and (2) to assessing the usability testing 
of the current system. The target population of the research is 30 persons from Vongchavalitkul 
University, which the sample was selected though systematic sampling. The researchers employed  
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SDLC system as standard for system development. In addition, the research instruments are 1) system 
for applying QR code technology to promote learning about Isan people lifestyle, and 2) 
questionnaires. Mean and standard deviation are employed for statistical analysis. 
 The findings indicated that (1) a system for applying QR code technology to promote learning 
about Isan people lifestyle can display tools, appliances and a demonstration video, (2) the 

evaluations of usability testing from the sample group are relatively high ( X = 4.27 , S.D. = 0.65). 
Keywords: Usability Testing, QR Code, Isan Life 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสาน หัตถกรรมความสวยงามความประณีตแสดงออกถึงความเป็นชาวอีสาน 
ตั้งแต่อดีตกาลที่ก่อก าเนิดภูมิปัญญาของชาวบ้านที่หลากหลาย รวมถึงการน าวัสดุมีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็น
เครื่องมือเครื่องใช้ได้มากมายหลายรูปแบบ จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตชาวอีสาน เนื่องจาก
เครื่องมือเครื่องใช้แต่ละชนิดที่ประดิษฐ์อย่างประณีตละเอียดอ่อนและมีลักษณะวิธีใช้ที่ต่างกัน สะท้อนถึงการด ารงชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างของชาวอีสาน เช่น เครื่องมือเครื่องใช้
ประเภทเครื่องจักสาน เป็นต้น ใกล้สูญหายหรือบางชนิดได้สูญหายไปตามกาลเวลา แม้แต่ในชนบทยังเหลือน้อยหรือ
แทบไม่หลงเหลืออยู่เลยนอกจากในพิพิธภัณท์ต่างๆ (ประตูสู่อีสานบ้านเฮา, 2564; อุทัย สุขสิงห์, อิศว ปัทมธรรมกุล, 
วีระพันธ์ ศรีสม, เกรียงศักดิ์ ขุนไชย, ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ, กฤษณ์ ศรีวรมาศ และ ปัญญา แพงเหล่า, 2555) 
 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลให้ความส าคัญต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง รวมถึงการสร้างอาคารศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม 
เพื่อรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และอนุรักษ์เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานซึ่งถูกจัดแสดงในส่วนของพิพิธภัณฑ์ภายใน
อาคารแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานที่มหาวิทยาลัยฯ รวบรวมไว้ยังจัดเก็บไม่เป็นระบบ 
เครื่องมือเครื่องใช้บางช้ินไม่มีประวัติหรือข้อมูลประกอบ หรือมีป้ายข้อมูลที่บอกเพียงช่ือเครื่องมือเครื่องใช้ในบางช้ิน
เท่านั้นท าให้ยากต่อการเข้าถึงและจัดเก็บ ท าให้เกิดปัญหาในการจัดแสดงข้อมูล การสืบค้น และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
สาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยตามวิถีชีวิตชาวอีสาน (งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล, 2564) 
 ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท าได้ตระหนักถึงความส าคัญและต้องการร่วมสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยตามวิถีชีวิตอีสาน คณะผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ คิวอาร์โค้ด 
(Quick Response: QR Code) และเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสานเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง 
การจัดแสดง และการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้ชาวอีสานให้คงอยู่กับท้องถิ่น และเป็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความเป็นไทยต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน 
2. เพื่อประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน 

 
กรอบแนวคิดในการท าการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตามหลักการและขั้นตอนวงจรการพฒันาระบบ
สารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) และการประเมินความสามารถในการใช้งาน (Usability 
Testing) ระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  บุคลากรมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ านวน 300  คน โดยกลุ่ม

ตัวอย่างคือ บุคลากรมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ านวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Sampling) ซึ่ง
สอดคล้องตามเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความสามารถในการใช้งานได้ของระบบที่ก าหนด
ว่าต้องมีอย่างน้อย 5-12 คน (Battleson, Booth & Weintrop, 2001)   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน พัฒนาตามหลักการและ

ขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) มีขั้นตอนการด าเนินงาน
วิจัยดังนี ้
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1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตอีสาน 
    คณะผู้วิจัยได้ส ารวจ พืน้ท่ีห้องจัดแสดงภายในศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดังภาพ

ที่ 2 เพื่อส ารวจเครื่องมือเครื่องใช้ พบว่ามี จ านวน 22 ประเภท  122 ช้ินงาน ดังตารางที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงอาคารศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
ตารางที่ 1 ประเภทของเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานภายในศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 

ชื่อเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จ านวน(ชิน้) ชื่อเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จ านวน(ชิน้) 
1. กระติ๊บข้าวเหนียว 5 12.  เพนียด 3 
2. กระต่ายขูดมะพร้าว 7 13.  สุ่มจับปลา 3 
3. ไซรด์ักปลา 2 14.  ข้องใส่ปลา 5 
4. ผ้าไหม 5 15.  ตระกร้า 5 
5. เครื่องสีข้าว 1 16.  เตารีดโบราณ 30 
6. กระด้ง 2 17.  ผ้าขาวม้า 5 
7. กระบวยกะลา 3 18.  โหวต 3 
8. ครกหิน 1 19.  แคนแปด 4 
9. ปิ่นโต 2 20.  กลองยาว 9 
10. กรงปั่นด้าย 4 21.  ลอบดักปลา 4 
11. ผ้าซิ่น 18 22.  ฉมวก 1 

 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน 
  2.1 ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน โดยใช้ Adobe 
Dreamweaver และการตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premier Pro  
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  2.2 ออกแบบฟอร์มป้ายทะเบียนข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้แต่ละประเภท จากนั้นสร้างคิวอาร์โค้ดจาก
ที่อยู่ (URL) ของหน้าแสดงผลของจุดบริการข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรม QR Code Generator 
  2.3 ทดลองใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน โดยผู้ใช้งานสามารถ
สแกนคิวอาร์โค้ดจากกล้องโทรศัพท์มือถือทีป่้ายทะเบียนเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานที่ให้บริการแต่ละจุดเพือ่เขา้ถงึ
วีดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ ดังภาพท่ี 3 และ ภาพท่ี 4 
  2.4 ประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบสารสนเทศ (Usability Testing) ซึ่งเป็นการ
ทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบสารสนเทศในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ การทดสอบด้านความสามารถ
ในการเรียนรู้ การทดสอบด้านประสิทธิผลในการใช้งาน การทดสอบด้านความยืดหยุ่นของระบบ การทดสอบด้านความ
ผิดพลาดและความสมบูรณ์ของระบบ และการทดสอบด้านความพึงพอใจการใช้งาน (Lee, 1999) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าผลการประเมินความสามารถใน
การใช้งานได้ของระบบสารสนเทศที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (Best, 1997) ดังนี ้  
                                    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สดุ    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรูว้ิถีชีวิตชาวอีสาน  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบและทดลองใช้ระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอารโ์ค้ดเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน ดังภาพท่ี 3 - 4 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพป้ายทะเบยีนเครื่องมือเครื่องใช้ 
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จากภาพที่ 3 เป็นการออกแบบป้ายทะเบียนเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานด้วยคิวอาร์โค้ดที่น าไปติดตั้ง

ประจ าจุดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ ทั้งหมดจ านวน 22 ประเภท 122 ช้ินงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อการเข้าถึงวีดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ได้ในทันที ดังภาพที ่4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงวีดโีอสาธติการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ 
 

2. ผลทดสอบการประเมินความสามารถในการใช้งานระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรูว้ิถีชีวิตชาวอีสาน 
 

ตารางที ่2 ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานระบบ 

  จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน พบว่า ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาการประเมินเป็นรายด้าน พบว่า ทุกรายการประเมินมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
 

 

รายการประเมิน 

 

ผลการประเมิน 

X  S.D. 
ระดับการ 

แปลผล 

1. ด้านความสามารถในการเรียนรู ้ 4.30 0.65 มาก 

2. ด้านประสิทธิผลในการใช้งาน 4.20 0.66 มาก 

3. ด้านความยืดหยุ่นของระบบ 4.20 0.66 มาก 

4. ด้านความผดิพลาดและความสมบูรณ์ของระบบ 4.30 0.66 มาก 

5. ด้านความพงึพอใจการใช้งาน 4.33 0.61 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.27 0.65 มาก 
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มาก เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ การทดสอบด้านความพึงพอใจการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมาคือ ด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้  และด้านความผิดพลาดและความสมบูรณ์ของระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.30 และด้าน
ประสิทธิผลในการใช้งาน  และด้านความยืดหยุ่นของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.20 ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล  
(1)  ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน สามารถแสดงข้อมูลเครื่องมือ

เครื่องใช้ของชาวอีสาน เช่น ช่ือสามัญ ลักษณะ และวิธีการใช้งาน นอกจากนี้ระบบสามารถแสดงวีดีโอสาธิตการใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ โดยเว็บแอปพลิเคชันมีความสามารถในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาและแสดงข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้
ของชาวอีสานได้ 

(2)  ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน พบว่า ผู้ใช้งานประเมินผลทุกรายการอยู่ในระดับมาก ( X = 4.33 – 4.20 ตามล าดับ) โดยการ
ทดสอบด้านความพึงพอใจการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับผลการประเมินทุกด้าน   เนื่องจากป้ายทะเบียน
คิวอาร์โค้ดเครื่องมือเครื่องใช้ ณ จุดบริการแสดงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ และวีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือเครื่องใช้
สามารถแสดงข้อมูลทีม่ีประโยชน์ต่อผู้เข้าเยี่ยมชม ท าให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน และเข้าใจวิถี
ชีวิตของชาวอีสานได้มากขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของไพศาล กาญจนวงศ์ และอาบทิพย์ กาญจนวงศ์ (2560) ที่
ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ณ จุดท่องเที่ยว
ในวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่ พบว่าการให้บริการข้อมูลด้วยคิวอาร์โค้ดเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากท าให้ผู้เยี่ยม
ชมทราบข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง เช่นเดียวกับผลการวิจัยของจักรินทร์  สันติรัตนภักดี, กิติพงษ์ จันทร์ถาวร และชุติญาภัค 
วาฤทธ์ิ (2562) ที่ศึกษาความสามารถในการใช้งานได้ของโมบายแอปพลิเคชันส าหรับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พบว่า 
การทดสอบด้านความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน และด้านความพึงพอใจการใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของมงคล รอดจันทร์, อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล (2561) ที่ศึกษาการพัฒนา
แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค้ด ส าหรับการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร พบว่าผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเกี่ยวกับการออกแบบหน้าจอ ขนาดตัวอักษร และสีที่น าเสนอ การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
ความสวยงาม และง่ายต่อการใช้งาน  
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
      (1)  หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน สามารถน าแนวทางการพัฒนาระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับ
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหรือศูนย์การเรียนรู้อื่นๆได้ 
      (2)  ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาควรวางแผนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
(1)  ควรต่อยอดด้วยการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสานกับผู้เข้าเยี่ยมชมในวงกว้าง 
(2)  เพิ่มภาษาภายในระบบสารสนเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น เพื่อรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมที่

หลากหลาย  
 (3)  ควรน าเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดความสามารถในการน าชมเสมือนจริง เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน ซึ่งน าไปสู่การร่วมสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานอันจะสร้าง
ความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นโดยกว้าง 
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