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บทที่ 1 
บทนํา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 3 สวน โดยแบงออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้  

พ้ืนท่ีสวนทะเลแกว 993 ไร จํานวน 8 คณะ 22 หนวยงาน พ้ืนท่ีสวนวังจันทน 40 ไร จํานวน 3 

หนวยงาน และพ้ืนท่ีสวนสนามบิน 44 ไร จํานวน 1 หนวยงาน การดูแลทรัพยสินของทางราชการ 

การรักษาความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญหลักสําหรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงการปองกันมิใหทรัพยสินของมหาวิทยาลัยสูญหายเปนเรื่องท่ียาก 

โดยเฉพาะอาคารสํานักงาน หองเรียนรวมซ่ึงมีครุภัณฑโสตทัศนูปกรณท่ีมีราคาแพงจํานวนมาก เชน 

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร และอุปกรณอ่ืน ๆ 

อาคารสํานักงานและหองเรียนรวมเหลานี้ มีบุคลากร นักศึกษา และผูเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก 

และในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีกลองวงจรปด (CCTV) จํานวนท้ังหมด 422 กลอง (จากขอมูลสํารวจ

สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560) ตัวอยางจากการสํารวจอาคารคณะครุศาสตร ติดต้ังกลองวงจรปด

เม่ือ พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน พ.ศ. 2561 มีอายุการใชงานไมนอยกวา 5 ป และมีการใชงานตลอดเวลา 

ทําใหเสื่อมสภาพและเกิดการชํารุดในสวนประกอบกลองวงจรปดท่ีระบบจายไฟท่ีตัวกลองวงจรปด  

ทําใหใชงานไมได และโดยสภาพการใชงานท่ัวไปของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชงานตลอดเวลานั้น    

จะมีอายุการใชงานสั้นลง จึงมีอุปกรณกลองวงจรปดบางอยางจะชํารุดทรุดโทรมตามอายุการใชงาน 

และการซอมแซมแกไขปรับปรุงในระบบกลองวงจรปดระบบเดิมใหกลับมาใชงานไดตองใชแนวคิด

และปฏิบัติใหไดประโยชนมากข้ึน เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัยอีกดวย 

ในปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง

ของเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการพัฒนาอยางล้ําสมัย ซ่ึงสงผลใหเกิดความสะดวกตอการใชงาน            

การสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว สนองความตองการดานตาง ๆ ประกอบกับพัฒนาการดานเทคโนโลยี

มีการแขงขันกันสูงมากและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีมีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

ผูใชสามารถใชงานอุปกรณดังกลาวไดทุกท่ี ทุกเวลา และมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา                    

มีอุปกรณการสื่อสาร อุปกรณการเรียนรู เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต    

ดังนั้น  ดานการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยจะตองสําคัญ  บุคลากรและนักศึกษา และ

ทรัพยสินทางราชการ ก็จะไมสามารถจัดการดูแลความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกลองวงจรปด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือสงเสริมความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย และเพ่ือวิเคราะห

ปริมาณการติดต้ังกลองวงจรปดใหเหมาะสมกับงบประมาณในการสนับสนุนดานความปลอดภัย          

ในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ  มีความตระหนักถึงความปลอดภัย การตรวจสอบลักษณะ
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บุคคล การตรวจสอบยานพาหนะ การตรวจสอบการเขา-ออกมหาวิทยาลัย และเพ่ือประโยชนในการ

เฝาระวัง จุดเสี่ยงหรือเหตุการณใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต ซ่ึงระบบกลองวงจรปดสามารถการ

ลดชองโอกาสในการกระทําความผิด สามารถบันทึกภาพผูกระทําความผิดเหตุการณยอนหลัง และ

ผูดูแลระบบสามารถทราบถึง วัน เวลาและสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณนั้น ๆ ไดดวย อีกท้ังเพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบกลองวงจรปดของมหาวิทยาลัยใหเพียงพอครอบคลุมพ้ืนท่ี              

ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  

1.2 ปญหาการวิจัย 

1.2.1 ระบบกลองวงจรปดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีจํานวนสามารถใชงานไดเทาไร 

1.2.2 กลองวงจรปดมีจํานวนไมเพียงพอครอบคลุมพ้ืนท่ีตอจุดเสี่ยงหรือไมอยางไร 

1.2.3 มีแนวทางในการปรับปรุงหรือต้ังต้ังเพ่ิมเติมอีกเทาไรถึงจะครอบคลุมพ้ืนท่ีสุมเสียง 

  

1.3 คําถามในการวิจัย 

1.3.1 ระบบกลองวงจรปดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร 

1.3.2 ระบบกลองวงจรปดมีจํานวนเพียงพอครอบคลุมพ้ืนท่ีตอจุดเสี่ยงหรือไม 

1.3.3 แนวทางในการพัฒนาระบบกลองวงจรปดใหมีประสิทธิภาพอยางไร 

 

1.4 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.4.1 เพ่ือสํารวจสภาพกลองวงจรปดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีอยู 

1.4.2 เพ่ือสํารวจประสิทธิภาพของระบบกลองวงจรปดจํานวนเพียงพอครอบคลุมพ้ืนท่ีตอ  

จุดเสี่ยง 

1.4.3 เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบกลองวงจรปดของมหาวิทยาลัย 

   

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

การสํารวจจุดติดต้ังกลองวงจรปด และพ้ืนท่ีใหมท่ียังไมมีการดําเนินการติดต้ังกลองวงจรปด

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
1.6 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

โทรทัศนวงจรปด หรือ ระบบกลองวงจรปด (Closed circuit television หรือ CCTV) 

หมายถึง ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด (CCTV Camera) ซ่ึงเปนระบบสําหรับ

การใชเพ่ือรักษาความ ปลอดภัย หรือใชเพ่ือสอดสองดูแลเหตุการณ หรือสถานการณตาง ๆ  
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กลองโทรทัศนวงจรปด หรือ กลองวงจรปด (CCTV Camera = Closed Circuit Television 

Camera) หมายถึง กลองวิดีโอท่ีใชเพ่ือถายทอดภาพไปยังอุปกรณ ปลายทาง อาทิเชน จอมอนิเตอร 

หรือ เครื่องบันทึกภาพ 

กลอง IP Camera (Internet Protocol Camera) หมายถึง กลองวงจรปดท่ีรวมเอา

คุณสมบัติของ Web Server ไวในตัวกลอง เพ่ือใหสามารถดูภาพสดบนระบบอินเทอรเน็ตหรือระบบ

เครือขายได 

กลอง Fixed Camera หมายถึง กลองวงจรปดแบบติดต้ังตายตัว หรือกลองติดอยูกับท่ีไม

สามารถจะขยับ หรือหมุนเปลี่ยนทิศทางในการดูได 

DVR (Digital Video Recorder) หมายถึง อุปกรณท่ีบันทึกวิดีโอในรูปแบบดิจิตอลไปยัง 

ฮารดดิสก หรือหนวยความจําภายในใชกับอุปกรณกลองวงจรปดระบบ Analog 

NVR (Network Video Recorder) หมายถึง อุปกรณท่ีบันทึกวิดีโอในรูปแบบดิจิตอลไปยัง

ฮารดดิสก หรือหนวยความจําภายในอุปกรณใชกับอุปกรณกลองวงจรปดระบบ IP 

มาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum) หมายถึง องคกรในภาคของ

อุตสาหกรรม หรือีกนัยหนึ่ง คือแหลงแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น ความรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับความ

ปลอดภัยทางดานกายภาพ หรือสามารถเรียกอีกอยางหนึ่งวา มาตรฐานของการสื่อสารระหวาง

เครือขายอุปกรณวิดีโอ 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร หมายถึง ระบบเครือขายแบบมีสาย และแบบไรสายท่ีใชใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หมายถึง การเชื่อมตอระบบเครือขายภายในสูภายนอกองคกร

สายเคเบิล หมายถึง สายท่ีเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับบริภัณฑรอบขางตาง ๆ   

เชน สายท่ีเชื่อมตอระหวางจอภาพและหนวยประมวลผลกลาง  

ฮารดดิส หมายถึง อุปกรณท่ีเก็บขอมูลไดมาก สามารถเก็บไดอยางถาวรโดยเม่ือปดเครื่อง  

ขอมูลก็จะไมสูญหาย 

 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.7.1 ขอมูลสภาพกลองวงจรปดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีอยู 

1.7.2 ไดทราบถึงประสิทธิภาพของระบบกลองวงจรปดหรือจํานวนไมเพียงพอครอบคลุม 

พ้ืนท่ีตอจุดเสี่ยง 

1.7.3 ไดขอมูลแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบกลองวงจรปดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม  ซ่ึงเปนเครื่องมือชวยปองปรามการกระทําความผิด  สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัย 

1.7.4 ไดขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการใชงบประมาณในการลงทุนพัฒนาปรับปรุงเพ่ิม 

ประสิทธิภาพระบบกลองวงจรปดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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