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บทคัดย่อ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 2) พัฒนาระบบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ตามหลักแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development life Cycle) มาปรับใช้ใน
กระบวนการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบฯ 3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบฯ ใน
มิติต่างๆ 4) ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบฯ มีกลุ่มเป้าหมายการวิจัย จํานวน 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบ จํานวน 3 คน และกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี และหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ          
1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบบันทึกข้อมูล และ 3) แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความเหมาะสมของระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบอยู่
ในระดับมาก ( x  = 4.30) ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.24) 
และด้านการออกแบบระบบให้มีความง่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.20) 
 2. แอปพลิเคชันและระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.15) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพมิติด้านตัวบุคคลอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.50)  ภาพรวม
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.10) มิติด้านเวลาและมิติด้านสถานที่อยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.00) 
 3. ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก ( x  = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า เร่ืองระบบที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการจัดระดับความปลอดภัยหรือ
กําหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.50) เรื่องการทํางานของระบบที่มีข้อความ
ชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน เรื่องข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือถูกต้อง เรื่องการเข้าถึงระบบที่เข้าถึงได้
ทุกที่ทุกเวลา เรื่องความครอบคลุมของระบบที่พัฒนากับระบบงานเดิม เรื่องการสืบค้นที่ตรงกับ
ความต้องการการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธ์ิในการ
เข้าถึงข้อมูล และความพึงพอใจต่อภาพรวมของระบบอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.00) ส่วนเร่ืองการ
ป้องกันความผิดพลาดของระบบการใช้งาน  มีความพึงใจอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.50) 
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กิตติกรรมประกาศ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานวิจัยน้ีสําเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก คุณเอมอร กมลวรเดช 
ผู้ อํานวยการกองนโยบายและแผน  ผู้สนับสนุนในการจัดทํางานวิจัยครั้ง น้ี  และขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุ เจริญวงศ์ระยับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผ่องลักษม์ 
จิตต์การุญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเมตตาให้คําปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการจัดทําเคร่ืองมือสําหรับ
งานวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และกรุณาตรวจทานให้ด้วยความกรุณาย่ิง 

ขอกราบขอบพระคุณผู้เ ช่ียวชาญ ได้แก่ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ชุติพนธ์ ศรีสวัสด์ิ          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช  และอาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย ที่กรุณาตรวจสอบ 
แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่ดีเกี่ยวกับเคร่ืองมือวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการวิจัยใน
ครั้งน้ีเป็นอย่างมาก 

ขอกราบขอบพระคุณนายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และ       
นายบัญหยัด นาคทอง ผู้ให้ความร่วมมือในการวิจัยทุกท่านที่ช่วยเหลือและกรุณาตอบแบบสอบถาม
ของผู้วิจัยด้วยความเต็มใจ พร้อมทั้งให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การวิจัย เพ่ือนํามาวิเคราะห์ได้
อย่างสมบูรณ์ตามแผนการทํางานที่ได้วางไว้ 
 ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่ผู้วิจัยไม่ได้
ระบุไว้ในที่น้ี 
  ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี ทั้งหมดน้ีให้แก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องและประสานงานจนทําให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ หากมีข้อบกพร่อง
ประการใดที่เกิดข้ึนกับงานวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอน้อมรับข้อบกพร่องน้ันไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

                                                             วุฒิพงศ์ คงสิบ  และคณะ 
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สารบญัตาราง 

 ---------------------------------------------------------------------------- 
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ภาพที ่7 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเมื่อมีการลบข้อมูลพนักงานรักษาความปลอดภัย  30 
ภาพที่ 8 แสดงสถานที่และอาคารท่ีบันทึกในระบบ      30 
ภาพที่ 9 แสดงหน้าต่างเพ่ือเพ่ิมสถานที่และอาคารใหม่     31 
ภาพที ่10 แสดงหน้าต่างระบุตําแหน่งบริเวณการตรวจพ้ืนที่     31 
ภาพที่ 11 หน้าต่างแสดงการเพ่ิมและแก้ไขตําแหน่งบริเวณการตรวจพ้ืนที่   31 
ภาพที ่12 หน้าต่างแสดงตารางการเข้าเวรของพนักงานรักษาความปลอดภัย   32 
ภาพที่ 13 หน้าต่างแสดงการเพ่ิมการเข้าเวร       32 
ภาพที ่14 หน้าต่างแสดงรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รายวัน) 33 
ภาพที ่15 หน้าต่างแสดงรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รายเดือน) 33 
ภาพที่ 16 แสดงหน้าต่างการเข้าสู่แอปพลิเคชัน (LOG IN)     34 
ภาพที ่17 แสดงหน้าต่างการเริ่มใช้งาน แอปพลิเคชัน      34 
ภาพที ่18 แสดงหน้าต่างการหยุดใช้งาน แอปพลิเคชัน     34 
ภาพที ่19 แสดงหน้าต่างการออกจากแอปพลิเคชัน (LOG OUT)                 34
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บทที่ 1 
บทนํา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่ให้ความรู้
แก่นักศึกษาแล้ว ยังมีการให้บริการและจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่หลากหลาย จนทําให้ในแต่ละวันมี
ผู้รับบริการ ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการเป็นจํานวนมาก ซึ่งนอกเหนือจากคุณภาพ
ด้านการบริการแล้ว ปัจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงที่มีผลต่อความเช่ือมั่นในองค์กร คือความม่ันใจใน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เข้ามารับบริการ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจําเป็นต้องให้
ความสําคัญในการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ของทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ให้พ้น
จากการโจรกรรมและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งน้ีเพราะความสามารถด้านการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยในองค์กรน้ัน ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความเช่ือมั่นว่าองค์กรสามารถคุ้มครอง ดูแล 
ปกป้องทรัพย์สินและชีวิตได้ ถ้าองค์กรใดมีการจัดการความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์กรน้ันก็มีโอกาสจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรใดไม่
สามารถจัดการความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กรใน
ระยะยาวได้ เพราะผู้เข้ารับบริการจะเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจกับความม่ันคงปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินอันมีค่าของตน ซึ่งอาจทําให้หมดความไว้วางใจไปได้ แม้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรร
พนักงานรักษาความปลอดภัยตามพ้ืนที่จุดตรวจภายในมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดตารางเวรตรวจ
ความเรียบร้อยกับทรัพย์สินตามอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย
แล้วอย่างชัดเจนแล้ว แต่ก็ยังมีเหตุการณ์โจรกรรมทรัพย์สินอันมีค่าของมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้ง 
ดังเช่นกรณีของคณะวิทยาการจัดการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อศึกษาสภาพการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบเดิมพบว่า การตรวจสอบเป็นไปได้ยาก ไม่สามารถ
ทราบได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยคนน้ันมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด Google Maps ในการแสดงข้อมูล
ประกอบแผนที่มาใช้ในโมบายแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิชัน โดยการดําเนินการวิจัยได้ประยุกต์
แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ SDLC มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนา เพ่ือช่วยตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามบริเวณอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยจะใช้การระบุพ้ืนที่การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามบริเวณต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยจากโทรศัพท์มือถือของพนักงานรักษาความปลอดภัย ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ
ฐานข้อมูล และสรุปเป็นรายงานให้ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้เก่ียวข้องทราบ ซึ่งเป็นการช่วยตรวจสอบ
และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ดีย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยเพ่ิมความม่ันใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

2. ปัญหาการวิจัย 
การพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถนํามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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3. คําถามในการวิจัย 
3.1 สภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคาร

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ส่วนทะเลแก้วเป็นอย่างไร 

3.2 ควรพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีความเหมาะสมอย่างไร 

3.3 ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพิบูลสงครามพัฒนาข้ึน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานในมิติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ อยู่ในระดับใด 

3.4 ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความพึงพอใจในระบบฯ หรือไม่ และอยู่ในระดับใด  

4. วัตถุประสงค์การวิจัย 
4.1 ศึกษาสภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณ

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว  

4.2 พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

4.3 ประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในมิติต่างๆ  

4.4 ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

5. ขอบเขตการวิจัย 
5.1 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยทําการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผู้วิจัยได้ออกแบบ
และพัฒนา 2 โมดูล คือ รูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) และรูปแบบของโมบาย
แอปพลิเคชัน (Mobile Application)  

5.2 พ้ืนที่วิจัย คือ พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เท่าน้ัน 

5.3 ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองกับระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นข้อมูลจริงจากการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563 

5.4 ด้านกลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาวิจัยน้ี จํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่  
5.4.1 กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4.2 กลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ 

1) นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
2) นายบัญหยัด นาคทอง ตําแหน่ง หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 
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5.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.5.1 แบบสัมภาษณ์  
 5.5.2 แบบบันทึกข้อมูลที่ใช้จัดเก็บ เรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาแหล่งข้อมูลที่ได้มา 
 5.5.3 ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 5.5.4 แบบประเมินความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน

รักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 5.5.5 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา

ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 5.5.6 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5.6 ขอบเขตของระบบในการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 5.6.1 ทําการศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 5.6.2 ทําการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 5.6.3 การพัฒนาระบบ 
 5.6.4 ทดลองใช้งานระบบในการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน

รักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 5.6.5 ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม 
 5.6.6 ปรับปรุงแก้ไขระบบในการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน

รักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5.6.7 ประเมินประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจต่อระบบในการพัฒนาระบบ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

6. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
6.1 ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบด้วย 
 6.1.1 ผู้ปฏิบัติงาน  หมายถึง พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานบริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 

  6.1.2 หัวหน้างาน หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่จัดการตารางเวร และดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 6.1.3 ผู้ตรวจสอบ  หมายถึง ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว  
 6.2 ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม หมายถึง โปรแกรมที่ช่วยประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
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ความปลอดภัย ออกแบบมาสําหรับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อ่ืนๆ โดยจะเปิดให้
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใช้งาน และมีหัวหน้างานคอย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากระบบน้ี 
 6.3 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการทํางานของระบบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในมิติต่างๆ ประกอบด้วย มิติด้านเวลา มิติด้านสถานที่ 
มิติด้านตัวบุคคล โดยระบบสามารถระบุตัวบุคคลได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใด เดินตรวจ
เวรท่ีใดบ้าง ระยะเวลาในการตรวจเวรแต่ละสถานที่น้ันใช้เวลาเท่าใด เพ่ือให้การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความเรียบร้อย และ
สามารถตรวจสอบได้ 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ทําให้ได้ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 7.2 ทําให้การตรวจสอบเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในมิติต่างๆ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว  
 7.3 เสริมสร้างให้การทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 7.4 งานอาคารและสถานที่ สามารถนําระบบไปประยุกต์ใช้เพ่ือจัดกระบวนการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพได้ 
 7.5 ผู้บริหารสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการทํางาน กําหนด
อัตรากําลังพนักงานให้เพียงพอต่อการทํางานได้ 

8. ข้อจํากัดการวิจัย (ถ้ามี)  
ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม สามารถทํางานในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่าน้ัน
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  การวิจัยในหัวข้อ “การพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งนํามาเป็นข้อมูลเพ่ือดําเนินการวิจัยและใช้ในการอ้างอิง ดังน้ี 
 1. ความหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย 

2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
3. ลักษณะงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
4. ความหมายของประสิทธิภาพ  
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6. ทฤษฎีเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 
7. ทฤษฎีเก่ียวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
8. Google Maps  
9. โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) 
10. เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 

  11. งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
1. ความหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2562 : ออนไลน์) อธิบายว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
หรือ ผู้ที่ทําการป้องกันซึ่งทรัพย์สินสิ่งของ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า รปภ. เป็นอาชีพหน่ึงที่
ผู้ประกอบการหรือบุคคลอ่ืนจ้างมาเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ หรือ
กระทั่งที่อยู่อาศัย ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยส่วนมากมักจะจ้างบริษัทที่ทํางานเก่ียวกับการ
รักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ แล้วให้บุคคลที่จะมาเฝ้าจุดปฎิบัติงาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตาม
ช่วงเวลา ซึงการทํางานในอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการอบรมเก่ียวกับวิชาชีพ
รักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.รักษาความปลอดภัย โดยจะต้องฝึกอบรมอย่างน้อย 40 ช่ัวโมงถึงจะ
เข้าปฎิบัติงานจริงได้ โดยการอบรมจะเก่ียวข้องกับ 1.การอบรมการใช้ถังดับเพลิง เพลิงไหม้                 
การช่วยชีวิต เป็นต้น 2.การอบรมการต่อสู้ด้วยกระบอง การต่อสู้ด้วยมือเปล่า หรือวิธีการเอาตัวรอด
จาก สถาณการณ์เสี่ยง เป็นต้น 
 วีซี ซีเคียวริต้ี (2556 : ออนไลน์) อธิบายว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ปกป้อง
ดูแลชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมท้ังการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุก
รุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอ่ืนๆ ตลอดจนความ
เสียหายต่างๆ ในอันที่จะทําให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป 
 สรุปได้ว่า พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการดูแล
รักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจะทําหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันตามช่วงเวลาที่หัวหน้าได้กําหนดไว้ทั้งกลางวันและกลางคืน และบันทึกผลการปฏิบัติงานในแต่ละ
วันลงในสมุดบันทึก เพ่ือรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
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2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 จิราพร  พฤกษศรี (2561 : 15) อธิบายว่า การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน  
(Operational  Auditing) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามท่ีฝ่ายบริหารกําหนดไว้ เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
ประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมรระบบการควบคุมภายในท่ีดีและ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ธรรมนิติเพรส และสมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2561 : 15) อธิบายว่า การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน (Operation Auditing) เป็นการประเมินผลข้ันตอนต่างๆ ในการตัดสินใจจากการปฏบัติ
งานให้สัมพันธ์กับเป้าหมายนโยบายของกิจการ โดยเน้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมท้ังให้
ข้อเสนอแนะอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ เพ่ือจะนําไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ศูนย์บริการเหล็กสยามจํากัด มหาชน (2558 : 7) อธิบายว่า การตรวจสอบการปฏิบัติงาน             
( OPERATIONAL AUDIT ) คือ การหาข้อเท็จจริง ช้ีให้เห็นจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลท่ีเพียงพอ 
 สรุปได้ว่า การตรวจสอบการปฏิบัติงาน หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ประเมินผลเพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่ยัง
บกพร่องให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

3. ลักษณะงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความปลอดภัยความเรียบร้อย ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ภายในบริเวณ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 2 คน ได้แก่ 
  1. นายเสนาะ เถ่ือนด้วง 
  2. นายสุเทพ พิรณฤทธ์ิ 
 โดยจะมีการจัดสรรตารางเวลาเฝ้าจุดปฎิบัติงาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 
เวลา 06.00 – 18.00 น. และ เวลา 18.00 – 06.00 น. เมื่อถึงวันศุกร์จะมีการดันเวร จากเวลา 06.00 
– 06.00 ของอีกวัน เพ่ือให้อีกคนพัก และเพ่ือเป็นการสลับเวลาทํางานกันในแต่ละอาทิตย์ด้วย 
 ในการปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้รับ
มอบหมาย จะทําการเดินตรวจตราบริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ มีการลงช่ือในสมุดลงเวลาการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ และบันทึกการปฏิบัติงานลงใน
แบบบันทึก 

4. ความหมายของประสิทธิภาพ 
 นักวิชาการและนักบริหารหลายท่านได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายของคําว่า 

ประสิทธิภาพ แตกต่างกันออกไป ดังน้ี 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 667) ได้ให้ความหมายของคําว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง

ความสามารถที่ทําให้เกิดผลในการทํางาน 
กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ (2545 : 350) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิที่บรรลุ แล้วโดย

การเทียบกับทรัพยากรท่ีใช้ไป 
สวัสด์ิ กาญจนสุวรรณ (2542 : 4) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงการใช้ทรัพยากรและ

เวลาน้อยแต่งานบรรลุเป้าประสงค์และมีคุณภาพมาก 
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ปีเตอร์ดรักเกอร์ (Peter Drucker 1967, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพันธ์ พันธ์พฤษ์, 
2545 : 3) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุจุดหมายขององค์การได้ดี 

ประเวศน์ มหารัตน์กุล (2542 : 113-114) ) ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้คน
น้อยกว่างาน แต่สามารถทํางานให้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความสําเร็จในรูปแบบของภารกิจ 
นโยบายเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ก็แล้วแต่ ผลงานที่สําเร็จได้ใช้คนและทุนพอดีกับงาน และยิ่ง
ผลงานที่สําเร็จได้ใช้คนและทุนตํ่ามากเท่าใดยิ่งถือว่าเกิดประสิทธิภาพได้มากเท่าน้ัน 
 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้นในด้าน
ต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
มากที่สุด 

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2554 : ออนไลน์) อธิบายว่า การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

(Systems analysis) เป็นการศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน เพ่ือออกแบบระบบการ
ทํางานใหม่ นอกจากออกแบบสร้างระบบงานใหม่แล้ว เป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบต้องการ
ปรับปรุงและแก้ไขระบบงานเดิมให้มีทิศทางที่ดีขึ้น  

วิทวัฒน์ พัฒนา (2553 : ออนไลน์) อธิบายว่า ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบ คือ วิธีการที่
ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงหรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการ
สร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้วการวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้
ดีขึ้นด้วย การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis) เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ระบบงานปัจจุบัน (Current System) เพ่ือออกแบบระบบการทํางานใหม่ (New System) นอกจาก
ออกแบบสร้างระบบงานใหม่แล้วเป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบ ต้องการปรับปรุงและแก้ไข
ระบบงานเดิมให้มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยก่อนที่ระบบงานใหม่ยังไม่นํา มาใช้งานระบบงานที่ดําเนินการอยู่
ในปัจจุบัน เรียกว่า ระบบปัจจุบัน แต่ถ้าต่อมามีการพัฒนาระบบใหม่และนํามาใช้งานจะเรียกระบบ
ปัจจุบันที่เคยใช้น้ันว่าระบบเก่า (Old System) วงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle: SDLC) คือกระบวนการทางความคิด (Logical Process) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้วงจรพัฒนาระบบมี ทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ  

1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) การที่จะแก้ไขระบบเดิมที่มีอยูแล้วไม่ใช่เร่ืองที่ง่าย
นัก หรือแม้แต่การสร้างระบบใหม่ ด้ังน้ันควรจะมีการศึกษาระบบเดิมเสียก่อนว่ามีการทํางานอย่างไร 
ความต้องการของเราเพียงพอที่เป็นไปได้หรือไม่  

2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ 
การกําหนดว่าปัญหาคืออะไรและตัดสินใจว่าการพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบ
สารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด  
 3. วิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์ระบบเริ่มต้ังแต่การศึกษาระบบการทํางานของระบบ
น้ันใน กรณีที่ระบบเราศึกษาน้ันเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษาว่าทํางานอย่างไร เพราะ
เป็นการยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมทํางานอย่างไร หลังจากน้ันกําหนด
ความต้องการของระบบใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ศึกษา
เอกสารที่มีอยู่ ตรวจสอบวิธีการทํางานในปัจจุบัน สัมภาษณ์ ผู้ใช้และผู้จัดการที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
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ระบบ เอกสารที่มีอยู่ ได้แก่ คู่มือการใช้งาน แผนผังใช้งานขององค์กร รายงานต่างๆท่ีหมุนเวียนใน
ระบบการศึกษา วิธีการทํางานในปัจจุบัน จะทําให้นักวิเคราะห์ระบบรู้ว่าระบบจริงๆทํางานอย่างไร  

4. ออกแบบ (Design) ในระยะแรกของการออกแบบนักวิเคราะห์ระบบจะทําการตัดสินใจ
ของฝ่ายบริหาร หลังจากน้ันจะนําแผนภาพต่าๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลงเป็น
แผนภาพลําดับข้ัน เพ่ือให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของโปรแกรมว่ามีความสัมพันธ์กัน อย่างไร 
และโปรแกรมอะไรบ้างที่จะต้องเขียนในระบบ หลังจากน้ันก็เริ่มตัดสินใจว่า ควรจะจัดโครงสร้างจาก
โปรแกรมอย่างไร การเช่ือมระหว่างโปรแกรมควรจะทําอย่างไรโดยต้องคํานึงถึงความปลอดภัย 
(Security) ของระบบด้วย เพ่ือป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน ถัดมาระบบจะต้องออกแบบ
วิธีการใช้งาน เช่น กําหนดว่าการป้อนข้อมูลจะต้องทําอย่างไรจํานวนบุคลากรที่ต้องการในหน้าที่ต่างๆ 
เป็นต้น สิ่งที่ออกแบบมาทั้งหมดจะนํามาเขียนรวมเป็นเอกสารชุดหน่ึงเรียกว่า "ข้อมูลเฉพาะของการ
ออกแบบระบบ" เมื่อออกแบบสําเร็จแล้วโปรแกรมเมอร์ สามารถใช้เป็นแบบในการเขียนโปรแกรมได้
ทันที ก่อนที่จะส่งถึงมือโปรแกรมเมอร์เราควรจะตรวจสอบกับผู้ใช้ว่าพอใจหรือไม่ และตรวจสอบกับ
ทุกคนในทีมว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ และแน่นอนที่สุดต้องส่งให้ฝ่ายบริหารเพ่ือตัดสินใจว่าจะ
ดําเนินการ ต่อไปหรือไม่ ถ้าอนุมัติก็ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 

5. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) ในขั้นตอนน้ีโปรแกรมเมอร์ จะเริ่มเขียนและ
ทดสอบโปรแกรมว่า ทํางานถูกต้องหรือไม่ต้องมีการทดสอบกับข้อมูลจริงที่เลือกแล้ว ถ้าทุกอย่าง
เรียบร้อย เราจะได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะนําไปใช้งานจริงต่อไป หลังจากน้ันต้องเตรียมคู่มือการใช้และ
การฝึกอบรมผู้ใช้งานจริงของระบบ 

6. การปรับเปลี่ยน (Conversion) ขั้นตอนน้ีบริษัทนําระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้การ
ดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ การป้อนข้อมูลต้องทําให้เรียบร้อย และในที่สุดบริษัทเร่ิมต้นใช้งานระบบ
ใหม่น้ีได้ การนําระบบเข้ามาควรจะทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ที่ดีที่สุดคือ ใช้ระบบใหม่ควบคู่
ไปกับระบบเก่าไปสักระยะหน่ึง โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้า
เรียบร้อยก็เอาระบบเก่าออกได้ แล้วใช้ระบบใหม่ต่อไป  
 7. บํารุงรักษา (Maintenance) การบํารุงรักษา ได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งาน
แล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ     
1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) และ 2. การดําเนินงานในองค์กรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป  
 Pope2536 (2560 : ออนไลน์) อธิบายว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ใช้
เทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศขององค์การให้สามารถดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางคร้ังจะเรียกวิธีการดําเนินงานในลักษณะน้ีว่า “การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ (System Analysis and Design)” เน่ืองจากผู้พัฒนาระบบต้องศึกษาและวิเคราะห์
กระบวนการ การไหลเวียนของข้อมูล ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า ทรัพยากร
ดําเนินงาน และผลลัพธ์ เพ่ือทําการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ แต่ในความเป็นจริงการพัฒนา
ระบบมิได้สิ้นสุดที่การออกแบบ ผู้พัฒนาระบบจะต้องดูแลการจัดหา การติดต้ัง การดําเนินงาน และ
การประเมินระบบว่าสามารถดําเนินงานได้ตามต้องการหรือไม่ ตลอดจนกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ระบบในอนาคต อย่างไรก็ดีจะใช้ทั้ง “การพัฒนาระบบ” และ “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ” ใน
ความหมายที่ทดแทนกัน การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นงานท่ีละเอียดอ่อนเก่ียวข้องกับบุคลากรและ
ส่วนประกอบขององค์การในหลายด้าน จึงต้องมีแนวทางและแผนดําเนินงานท่ีเป็นระบบ เพ่ือที่จะให้
ระบบที่ถูกพัฒนาข้ึนมีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการและสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้ แต่ถ้าระบบที่

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

 

9 
 

พัฒนาขึ้นมีปัญหาหรือขาดความเหมาะสมก็อาจก่อให้เกิดผลเสียทั้งโดยตรงและทางอ้อมแก่ธุรกิจ 
โดยเฉพาะในด้านค่าใช้จ่ายที่สูงและความเช่ือมั่นที่สูญเสียไป 
 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551 : 63)  การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System 
Development) ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตามความต้องการของผู้ใช้ ภายใต้กรอบ
งบประมาณและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดน้ัน นอกจากจะต้องได้รับความเห็นชอบและส่งเสริมจากผู้
บริหารองค์การแล้ว ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจ และจะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบที่ต่อเน่ืองสอดคล้องกันรวมทั้งทีมงานพัฒนาระบบต้องเข้าใจในกระบวนการเหล่าน้ัน พร้อมกับ
รายละเอียดความต้องการในแต่ละข้ันตอนเป็นอย่างดี  
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2551 : 134) วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอน 
ดังน้ี (1) การศึกษาเบ้ืองต้น (Database Initial Study) การศึกษาเบ้ืองต้นเป็นระยะแรกในวงจรการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์์ (Analyze 
the Company Situation) การกําหนดปัญหา (Define Problems) การกําหนดวัตถุประสงค ์ 
(Define Objectives) และการกําหนดขอบเขตของฐานข้อมูล (Define Scope and Boundaries) 
(2) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ในระยะที่ 2 จะมุ่งประเด็นอยู่บนการออกแบบ
แบบจําลองฐานข้อมูล (Database Model) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและตามวัตถุประสงค์ของ
บริษัท ระยะการออกแบบฐานข้อมูลน้ีถือเป็นระยะสําคัญที่สุดในบรรดาระยะอ่ืนๆของวงจรการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลโดยเมื่อดําเนินการมาถึง ณ จุดน้ีจะต้องนําเสนอมุมมองของข้อมูลอยู่ 2 มุมมองด้วย
กัน คือ มุมมองทางธุรกิจและมุมมองของผู้ออกแบบ (3) การนําไปใช้ (Implementation) เมื่อระยะ
การออกแบบได้ เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่การทําให้ระบบเกิดข้ึนเป็นรูปธรรม ซึ่งก็
คือการนําไปใช้ด้วยการสร้างฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชัน (4) การทดสอบและ
ประเมินผล (Testing and Evaluation) เมื่อข้อมูลได้ถูกโหลดเข้าไปยังฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ผู้บริหารฐานข้อมูลจะดําเนินการ ทดสอบการทํางานของระบบฐานข้อมูลเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น (5) การปฏิบัติงาน (Operation) คือการปฏิบัติงานจริงบนข้อมูลจริง ในสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้ได้ระบบที่สมบูรณ์พร้อมใช้ โดยปราศจากปัญหา (6) การบํารุงรักษาและ
สนับสนุน (Maintenance and Supporting) หลังจากที่ระบบถูกติดต้ัง ทดสอบและปฏิบัติงานเป็นที่
เรียบร้อย แล้วถือว่าระบบได้ถูกทําให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยสมบูรณ์และหลังจากน้ีไปก็จะเข้าสู่ระยะการ
บํารุงรักษาและสนับสนุนระบบ  
 สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการท่ีใช้เทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์ 
และการออกแบบระบบสารสนเทศขององค์การให้สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้พัฒนาระบบต้องศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ การไหลเวียนของข้อมูล ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยนําเข้า ทรัพยากรดําเนินงาน และผลลัพธ์ เพ่ือทําการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่  
โดยการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอนคือ 1. เข้าใจปัญหา 2. ศึกษาความเป็นไปได้ 3. วิเคราะห์ 
4. ออกแบบ 5. สร้างหรือพัฒนาระบบ 6. การปรับเปลี่ยน และ 7. บํารุงรักษา ดังเช่นการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ที่มีการศึกษาสภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพ่ือเข้าใจถึง
ปัญหา ความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนําระบบมาใช้ โดยออกแบบระบบให้ง่าย
ต่อการใช้งานมากที่สุด จากน้ันจึงวิเคราะห์ความต้องการ เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบ ทดสอบ
ระบบ หากเกิดข้อผิดพลาด จึงปรับปรุงให้ถูกต้อง และทําการบํารุงรักษาให้ระบบให้ทันสมัยและ
เหมาะสมอยู่เสมอ 
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6. ทฤษฎีเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 
 6.1 ความหมายของระบบฐานข้อมูล 
  ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมาเก็บรวบรวม 
เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลน้ันต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้
งานขององค์กรด้วยเช่นกัน เช่น ในสํานักงานก็รวบรวมข้อมูล ต้ังแต่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่มา
ติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุกอย่างของสํานักงาน ซึ่งข้อมูลส่วนน้ีจะมีส่วนที่สัมพันธ์กันและเป็นที่
ต้องการนําออกมาใช้ประโยชน์ต่อไปภายหลัง ข้อมูลน้ีอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือ
เหตุการณ์ใดๆ ก็ได้ที่เราสนใจศึกษา หรืออาจได้มาจากการสังเกต การนับ หรือการวัดก็เป็นได้ รวมท้ัง
ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อความ และรูปภาพต่าง ๆ ก็สามารถนํามาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ และที่สําคัญ
ข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการนํามาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  
  ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง การรวมตัวกันของฐานข้อมูล ต้ังแต่ 
2 ฐานข้อมูลเป็นต้นไปท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล
และทําให้การบํารุงรักษาตัวโปรแกรมง่ายมากข้ึน โดยผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือ เรียกย่อๆ 
ว่า DBMS  
 6.2 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้  

   - แอพลิเคชันฐานข้อมูล (Database Application)  
   - ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System หรือ DBMS)  
   - ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์(Database Server)  
   - ข้อมูล (Data)  
   - ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator หรือ DBA)  

 6.3 แอพพลิเคชันฐานข้อมูล เป็นแอพพลิเคชันที่สร้างไว้ให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับ
ฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก ซึ่งมีรูปแบบการติดต่อกับฐานข้อมูลแบบเมนูหรือกราฟฟิก โดยผู้ใช้ไม่
จําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเลยก็สามารถเรียกใช้งานฐานข้อมูลได้  
 6.4 ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
ชนิดหน่ึงที่สร้างขึ้นมา เพ่ือทําหน้าที่บริหารฐานข้อมูลโดยตรง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็น
เครื่องมือที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดภายในโครงสร้างฐานข้อมูล พูดง่ายๆ ก็คือ DBMS น้ีเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงระหว่าง
ผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ตัวอย่างของ DBMS ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ 
Microsoft Access FoxPro SQL Server Oracle Informix และ DB2 เป็นต้น ซึ่งมีหน้าที่ในการ
กําหนดมาตรฐานข้อมูล ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแบบต่าง ๆ ดูแลจัดเก็บข้อมูลใหม่ให้มีความถูกต้อง
แม่นยํา จัดการเรื่องการสํารองและฟ้ืนสภาพแฟ้มข้อมูล รักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน
ฐานข้อมูลและป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย บํารุงรักษาฐานข้อมูล และเช่ือมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์
เข้าด้วยกันเพ่ือรองรับความต้องการใช้ข้อมูลในระดับต่าง ๆ  
 6.5 ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่คอยให้บริการการจัดการฐานข้อมูลซึ่งก็คือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ระบบจัดการฐานข้อมูลทํางานอยู่น่ันเอง เพราะฉะน้ันควรเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความ
รวดเร็วในการทํางานสูงกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโดยทั่วไป  
 6.6 ข้อมูล คือ เน้ือหาของข้อมูลที่เราใช้งาน ซึ่งจะถูกเก็บในหน่วยความจําของดาต้าเบส
เซิร์ฟเวอร์ โดยจะถูกเรียกมาใช้งานจากระบบจัดการฐานข้อมูล  
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 6.7 ผู้บริหารฐานข้อมูล ผู้บริหารฐานข้อมูล คือ กลุ่มบุคคลที่ทําหน้าที่ดูแลข้อมูลผ่านระบบ
จัดการฐานข้อมูลซึ่งจะควบคุมให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากน้ียังทําหน้าที่กําหนดสิทธิ
การใช้งานข้อมูล กําหนดในเรื่องความปลอดภัยของการใช้งาน พร้อมทั้งดูแลดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ให้
ทํางานอย่างปกติด้วย 
 6.8 รูปแบบฐานข้อมูล  
  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นฐานข้อมูลที่ นิยมนํามาใช้งานในปัจจุบันมากที่สุด
ฐานข้อมูลหน่ึง โดยผู้ริเริ่มพัฒนาก็ คืออีเอฟคอดด์และระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ฐานข้อมูลแบบน้ี
ได้แก่ Microsoft Access,DB2 และ Oracle เป็นต้น ลักษณะโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูลชนิดน้ี
ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบของตาราง ซึ่งภายในตารางก็จะแบ่งออกเป็นแถว (Row) และคอลัมน์
(Column) แต่ละตารางจะมีจํานวนแถวได้หลายแถว และจํานวนคอลัมน์ได้หลายคอลัมน์ แถวแต่ละ
แถวสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า ระเบียนหรือเรคคอร์ด (Record) และคอลัมน์แต่ละคอลัมน์เรียกได้
อีกอย่างหน่ึงว่า เขตข้อมูล หรือ ฟิลด์(Field) จุดเด่นของข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือง่ายต่อการเรียนรู้และ
การนําไปใช้งาน ทําให้เห็นภาพข้อมูลชัดเจน มีภาษาที่ใช้จัดการข้อมูลเป็นแบบซีเควนซ์ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงเข้าใจง่าย การออกแบบระบบมีทฤษฎีรองรับสามารถลดความซ้ําซ้อนของข้อมูลได้ 
 พลชัย (2561: ออนไลน์) อธิบายว่า ระบบฐานข้อมูล คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยจะ
ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่าน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆ เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล 
หรือ DBMS (database management system) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวก
และมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือ
การต้ังคําถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องรับรู้เก่ียวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล 
 ชเอม (2561: ออนไลน์) อธิบายว่า ระบบฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่
ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกันที่จะนํามาใช้ในระบบงานต่าง ๆ 
ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลจึงนับเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูล
ได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพ่ิมข้อมูล การแก้ไข การลบ การค้นหา ตลอดจนการเรียกดูข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งส่วนจะเป็นการประยุกต์นําเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล 
และนําฐานข้อมูลผ่านกระบวนการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการ 
 สรุปได้ว่า ระบบฐานข้อมูล คือ ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่างมีความสัมพันธ์กัน เข้า
ไว้ด้วยกัน โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS เป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงระหว่างผู้ใช้และ
โปรแกรม ทําให้สามารถจัดการฐานข้อมูลได้ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ โดยการทํางานของ
ระบบที่พัฒนาขึ้นน้ัน แอปพลิเคชันจะทําการส่งข้อมูลพ้ืนที่ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจ
เวรเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้ระบบประมวลผลโดยทําการตรวจสอบว่าพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยได้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เป็นระยะเวลาเท่าใด และแสดงผลออกมาในรูปแบบรายงานการ
ปฏิบัติงานประจําวัน และประจําเดือน 
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7. ทฤษฎีเก่ียวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2562: ออนไลน์) อธิบายว่า แอนดรอยด์ (Android) เป็น
ระบบปฏิบัติการที่มีพ้ืนฐานอยู่บนลินุกซ์ ในอดีตถูกออกแบบมาสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้จอสัมผัส เช่น
สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันได้แพร่ไปยังอุปกรณ์หลายชนิด เช่น กล้องดิจิตอล
ระบบแอนดรอยด์ หม้อหุงข้าว ระบบแอนดรอยด์ และ Smart TV  เป็นต้น โดยถูกคิดค้นและพัฒนา
โดยบริษัทแอนดรอยด์ (Android, Inc.) ซึ่งต่อมากลายเป็นของกูเกิล แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการ
แบบโอเพนซอร์ซ ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ผลิต นักพัฒนาและผู้ให้บริการเครือข่ายปรับแต่งและวางจําหน่าย
ได้ และแอนดรอยด์ยังเป็นระบบปฏิบัติการท่ีรวมนักพัฒนาที่เขียนโปรแกรมประยุกต์มากมาย ภายใต้
ภาษาจาวา จากการสํารวจในช่วงปี พ.ศ. 2556 พบว่า แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการที่นักพัฒนา
เลือกที่จะพัฒนาโปรแกรมมากที่สุด ถึง 71% ปัจจัยเหล่าน้ีทําให้แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการท่ีใช้
กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
 พงศธร (2561: ออนไลน์) อธิบายว่า Android Studio เป็น IDE Tool จาก Google ไว้
พัฒนา Android สําหรับ Android Studio เป็น IDE Tools ล่าสุดจาก Google ไว้พัฒนาโปรแกรม 
Android โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากแนวคิดพ้ืนฐานมาจาก InteliJ IDEA คล้าย ๆ กับการทํางานของ 
Eclipse และ Android ADT Plugin โดยวัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนา
เครื่องมือ IDE ที่สามารถพัฒนา App บน Android ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ 
GUI ที่ช่วยให้สามารถ Preview ตัว App มุมมองที่แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ละรุ่น สามารถ
แสดงผลบางอย่างได้ทันทีโดนไม่ต้องทําการรัน App บน Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง
ของความเร็วของ Emulator ที่ยังเจอปัญหากันอยู่ในปัจจุบัน 
 BIGGAF (2558:  ออนไลน์ )  อธิบายว่า  Android Studio เ ป็น เค ร่ืองมือ พัฒนา  ( IDE: 
Integrated Development Environment) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือการพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคช่ัน 
บนพ้ืนฐานของแนวคิด IntelliJ โดยมีความสามารถในการทํางานเด่น ๆ ในขณะนี้ ดังต่อไปนี้ 

- มีความยืดหยุ่นในการใช้งานด้วยใช้ Gradle-based 
- การสร้างตัวแปรและการสร้างไฟล์ APK ในหลาย ๆ แม่แบบ 
- แม่แบบที่ช่วยอํานวนความสะดวกในการใช้งานคุณสมบัติที่ถูกใช้งานบ่อย ๆ 
- ตัวช่วยแก้ไขรูปแบบ (Layout) ที่รองรับการลากและวาง 
- เคร่ืองมือที่จะตรวจจับประสิทธิภาพการใช้งาน การทํางานร่วมกันรุ่นและปัญหาอ่ืน ๆ 
-  การสนับสนุนบิวท์อินสําหรับแพลตฟอร์ม Google Cloud ทําให้ง่ายต่อการรวม Google 

Cloud Messaging และ App Engine และอื่น ๆ อีกมากมาย 
 สรุปได้ว่า แอนดรอยด์ (Android) เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ติดต่อกับฮาร์ดแวร์เพ่ือ
ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทํางานร่วมกันได้ โดยผู้วิจัยใช้ Android Studio ที่มี
ไลบรารีต่างๆไว้ใช้งานมากมาย เป็นเคร่ืองมือสําหรับพัฒนาแอปพลิเคชันให้แก่พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เพ่ือใช้ในขณะเดินตรวจเวร โดยแอปพลิเคชันจะทําการส่งพิกัดที่พนักงาน รักษาความ
ปลอดภัยเดินตรวจเวรเข้าสู่ฐานข้อมูล เพ่ือจัดทําเป็นรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อ หัวหน้าและผู้
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยต่อไป 

  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

 

13 
 

8. Google Maps  
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2562 : ออนไลน์) อธิบายว่า Google Maps หรือ กูเกิล แผนที่ 
เป็นเว็บไซต์ค้นหาส่วนหน่ึงของกูเกิล โดยเน้นที่การค้นหาบริการและร้านค้าต่าง ๆ โดยการใส่สิ่งที่
ต้องการค้นหา เช่น ร้านก๋วยเต๋ียว หรือ ธนาคาร และใส่สถานที่ที่ต้องการค้นหา เช่น นิวยอร์ก หรือ
ถนนสเตตในเมืองชิคาโก แล้วกูเกิลแผนที่จะแสดงผลว่ามีร้านที่ต้องการอยู่จํานวนกี่ร้าน และแสดง
ตําแหน่งพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์กูเกิลแผนที่ในปัจจุบันยังคงเป็นซอฟต์แวร์เบต้า ฐานข้อมูล
บางส่วนได้ถูกนํามารวมกับกูเกิลเอิร์ท  
 Chalisa (2559: ออนไลน์) อธิบายว่า Google Maps คือ บริการแผนที่ออนไลน์จาก Google 
ที่อนุญาตให้เจ้าของเว็บไซต์นําโปรแกรม Google Maps ไปติดต้ังลงบนเว็บไซต์ของตัวเองโดยใช้ 
Google Maps API จึงเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับการนําแผนที่ Google Maps ไปใส่บนเว็บไซต์ได้ 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2558: ออนไลน์) 
อธิบายว่า Google Maps API ช่วยให้เราสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อแทรก Google Maps เข้าไป
เป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงในเว็บเพจที่ต้องการได้โดยเขียนเป็นรหัส html และ javascript ในรูปแบบ
ที่ไม่สลับซับซ้อนนักสําหรับงานแผนที่ง่ายๆ Google Maps API มีขีดความสามารถกว้างขวางเน้นใน
ด้านการนําเสนอข้อมูลแผนที่ในลักษณะหมุดปัก (Push pin / Place marker) ซึ่งสามารถกําหนดให้
แสดงข้อมูลประกอบแผนที่เมื่อผู้ใช้คลิกที่ตัว push pin /marker น้ันๆ หรือองค์แผนที่แบบเส้น 
(Polyline) พ้ืนที่ (Polygon) และภาพ (Ground overlay)  บริการด้านแผนที่ของ Google น้ีเริ่มต้น
ต้ังแต่กลางปี ค.ศ. 2005 เป็นบริการฟรี จัดให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลกโดยคาดหวังที่จะใช้การโฆษณาบนแผนท่ี
เป็นรายได้กลับ คืนแต่ในระยะแรกจะยังไม่มีการโฆษณาดังกล่าว ในการจัดบริการแผนที่ น้ี 
ส่วนประกอบพ้ืนฐานสําคัญที่ดึงดูดใจให้มีผู้ใช้งานแผนที่ของกูเกิ้ลเป็นอย่าง มากคือแผนที่และ
ภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดีซึ่งครอบคลุมทั่วพ้ืนผิวโลกในมาตราส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม ทําให้
การพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่กูเกิลจัดไว้ให้แล้วเป็นงานที่น่าสนใจ ไม่ต้องลงทุนจัดหาทรัพยากรท่ีหายาก
และราคาแพงเองมาใช้ในโครงการอย่างที่เคยเป็นในอดีต 

ARTHIT HONGCHINTAKUL (2558: ออนไลน์) อธิบายว่า Google Maps API เป็นชุด API 
ของ Google สําหรับพัฒนา web application และ mobile application (Android, iOS) ไ ว้
สําหรับเรียกใช้แผนที่และชุด service ต่าง ๆ ของ Google เพ่ือพัฒนา Application ได้เหมือนกับที่ 
Google โดยแผนที่ยัง features ต่าง ๆ มากมายให้เรียกใช้ 

– การปรับแต่งแผนที่ (Styled Map) 
– ชุดควบคุมแผนที่ (Map Control) 
– ชุดเคร่ืองมือวาดภาพบนแผนที่ (Drawing) 
– การนําทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง (Directions Service) 
– การคํานวณความสูงของจุดพิกัด (Elevation Service) 
– การแปลงที่อยู่เป็นพิกัด Lattitude เเละ Longtitude (GeoCoding Service) 
– การดึงข้อมูล POI (Point of Interest) คือข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ที่ Google รวบรวมไว้ให้ 

เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน เเละอ่ืนๆ มาใช้งานใน application 
– Street View 
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 Chan-chanok (2557: ออนไลน์) อธิบายว่า Google maps คือ บริการเก่ียวกับแผนที่ ผ่าน
เว็บบราวเซอร์ ของ Google เราสามารถเปิดเว็บไซต์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ เพ่ือเปิดใช้ 
บริการแผนที่ของ Google maps โดยความสามารถของ Google maps คือ  

1. สามารถใช้วางแผนการเดินทางได้ 
2. สามารถตรวจสอบระยะทางถนนได้ 
3. สามารถตรวจสอบความกว้างยาว ของพื้นที่ ต่างๆ ได้ 
4. สามารถตรวจสอบเน้ือที่ ของพ้ืนที่ ที่เราต้องการได้ 
5. สามารถนําแผนที่ไปใช้งานได้ในเว็บของเราเอง เช่นกําหนดที่ต้ังของ อบต. 
6. สามารถประยุกต์สร้างฐานข้อมูลเพ่ือการใช้งานเช่น ระบบแผนที่ภาษีได้ 

 ปฐมพงษ์ ฉับพลัน และฐิมาพร เพชรแก้ว (2553: ออนไลน์) อธิบายว่า API (Application 
Programming Interface) เป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมเพ่ือเช่ือมต่อกับผู ้ให้บริการ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แล้ว เหมือนกับเป็นอินเตอร์เฟสของคลาสต่าง ๆ ซึ่งผู้ให้
บริการจะมีไลบรารีหรือคลาสเพ่ือให้บริการ โดยการเรียกใช้ผ่านอินเตอร์เฟสที่จัดไว้ให้ โดยการทํางาน
กับ Google API โดยในการเรียกดูแผนที่แต่ละคร้ังจําเป็นต้องมีการระบุ Google Map API Key 
ตามท่ีได้้ลงทะเบียนไว้กับ Google เพ่ือแจ้งความต้องการขอใช้ Google Maps API เพ่ือทําการ
ประมวลผล จากน้ัน Google ก็จะส่งข้อมูลแผนที่กลับมาเพ่ือแสดงข้อมูลแผนที่ให้กับผู้ที่ร้องขอผ่า
นทางเว็บเพจ การสร้างแผนทีฎ่ต้องระบุละติจูดและลองติจูดของศูนย์กลางแผนที่ที่ต้องการ การสร้าง
ตัวควบคุมแผนที่สามารถใช้ GMapTypeControl() ที่ Google Maps เตรียมไว้ให้แล้ว เพ่ือกําหนด
ลักษณะการแสดงผลแผนที่แบบ Map, Satellite หรือ Hybrid  
 สวัสด์ิชัย เกรียงไกรเพชร (2551: ออนไลน์) อธิบายว่า google Maps API เป็นเคร่ืองมือที่
ช่วยให้เราสามารถพัฒนาโปรแกรม เพ่ือแทรก Google Maps เข้าไปเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงในเว็บ
เพจที่ต้องการได้โดยเขียนเป็นรหัส html และ javascript ในรูปแบบที่ไม่สลับซับซ้อนนัก สําหรับงาน
แผนที่ง่ายๆ Google Maps API มีขีดความสามารถกว้างขวางเน้นในด้านการนําเสนอข้อมูลแผนที่ใน
ลักษณะหมุดปัก (Push pin / Place marker) ซึ่งสามารถกําหนดให้แสดงข้อมูลประกอบแผนท่ีเมื่อ
ผู้ใช้คลิกที่ตัว push pin /marker น้ันๆ หรือองค์แผนที่แบบเส้น (Polyline) พ้ืนที่ (Polygon) และ
ภาพ (Ground overlay)  บริการด้านแผนที่ของ Google น้ีเร่ิมต้นต้ังแต่กลางปี คศ. 2005 เป็น
บริการฟรี จัดให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก ส่วนประกอบพ้ืนฐานสําคัญที่ดึงดูดใจให้มีผู้ใช้งานแผนที่ของกูเกิ้ลเป็น
อย่างมากคือแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดี ซึ่งครอบคลุมทั่วพ้ืนผิวโลกในมาตราส่วนต่างๆ 
ตามความเหมาะสม เน่ืองจากจัดทํา Google Maps API เป็นโปรแกรมรหัสเปิด (Open source 
program) จึงทําให้ผู้ใช้ที่เป็นนักพัฒนาโปรแกรมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของรหัสโปรแกรมได้
สะดวก รวมท้ังสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรมได้ ทําให้ Google Maps API มีผู้ใช้กันอย่าง
กว้างขวาง เหตุผลสําคัญอีก 2 อย่างที่ส่งเสริมให้มีผู้ใช้มากคือ แผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดี
ที่ใช้สนับสนุนการทําแผนที่มีให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
 สรุปได้ว่า Google maps คือ บริการของ Google ที่ให้บริการเทคโนโลยีด้านแผนที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย โดยมี Google Maps APIs ซึ่งเป็นชุดคําสั่งที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเรียกใช้แผน
ที่และ Service ต่างๆ ของทาง Google เพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถนํามาใช้พัฒนา Web App และ Mobile 
App ได้ ซึ่งในงานวิจัยน้ี ได้นํา Google maps มาใช้ในการระบุตําแหน่งบริเวณการตรวจพ้ืนที่ของแต่
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ละอาคาร เพ่ือตรวจสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย ว่าได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวหรือไม่ 
ซึ่งในการกําหนดพ้ืนที่ ต้องมีการระบุละติจูด ลองจิจูดทั้งสี่มุมของบริเวณดังกล่าวด้วย 

9. โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) 
โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) หมายถึงแอปพลิเคชันที่ช่วยการทํางานของผู้ใช้

บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่าน้ันจะทํางานบนระบบ 
ปฏิบัติการ (OS) ที่แตกต่างกันไป (สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล, 2554) ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น 

- Symbian OS ของโนกีย  
- Windows Mobile ของ Microsoft  
- BlackBerry OS ของ RIM  
- Web OS ของ Palm  
- iOS ของ Apple  
- Android OS ของ Google  

โมบายแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (อภิศักด์ิอาจนันท์, 2557) ดังน้ี  
1. เนทีฟแอปพลิเคชัน (Native Application) คือ แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นด้วย ชุดคําสั่ง

เพ่ือเอาไว้สําหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของ OS Mobile น้ันโดยเฉพาะ ข้อดีคือ ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย จาก Google Play หรือ App Store รวมถึงการทํางานแบบไม่ต้องเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตในบางแอปพลิเคชัน ทําให้ผู้ใช้งานสะดวก  

2. ไฮบริดแอปพลิเคชัน (Hybrid Application) คือ แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วย 
จุดประสงค์ที่ต้องการให้สามารถรันบนระบบปฏิบัติการได้ทุก OS โดยใช้ชุดคําสั่งเข้าช่วย เพ่ือให้
สามารถทํางานได้ทุกระบบปฏิบัติการ และหลายแพลตฟอร์ม ในแอปพลิเคชันเดียว จึงมีข้อดีคือ ทํา
ให้ผู้พัฒนาไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาเพราะเขียนชุดคําสั่งครั้งเดียว สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม 
และเสียค่าใช้จ่ายน้อย  

3. เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) คือ แอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือเป็น 
Browser สําหรับการใช้งานเว็บเพจต่าง ๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จําเป็น เพ่ือเป็นการลด
ทรัพยากรในการประมวลผลของตัวเครื่องสมาร์ตโฟน หรือ แท็บเล็ต ทําใหโ้หลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น 
ข้อดีคือใช้งานง่ายได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงมีการอัปเดต แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 
และใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม  

เทรนด์การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันปี 2017 (gmbizmagazine, 2016)  
1. บริการที่พ่ึงระบบตําแหน่งจะยังได้รับความนิยมอยู่ GPS ที่มีอยู่ทั่วไปในมือถือทําให้บริการ

ที่พ่ึงระบบตําแหน่ง หรือ Location-Based Services (LBS) ก้าวหน้ามากขึ้นจนสามารถให้ ข้อมูล
ผู้ใช้งานแบบทันทีแบบเรียลไทม์และให้ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งที่อยู่ต่าง ๆ แถมมีฟีเจอร์ที่รักษาความ
ปลอดภัยและการควบคุมการใช้งานเพ่ือบริการท่องเที่ยวอีกด้วย 

2. เทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) จะรวมอยู่ในแอปพลิเคชันเพ่ือประโยชน์ใช้สอย 
แอปพลิเคชันที่ใช้ Augmented Reality (AR) ถูกมองว่าเป็นแค่ลูกเล่นหรือเป็นเคร่ืองมือไว้โปรโมทส่ิง
ต่าง ๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป แอปพลิเคชันที่ใช้AR ก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ เมื่อมีอุปกรณ์สวมใส่ให้เรา
ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น AR ก็ถูกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อน  
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3. แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ที่เรียกใช้งานได้ทันทีจะเป็นเร่ืองปกติ Google เพ่ิงประกาศ 
ฟีเจอร์ที่ทําให้แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดหรือติดต้ัง แค่แตะ 
แอปพลิเคชันพวกน้ีก็ทํางานได้ทันที  

4. การสอดแทรกปัญญาประดิษฐ์ในแอปพลิเคชันกลายเป็นเร่ืองมาตรฐานที่ต้องทํา มี
นักพัฒนาหลายคนที่กําลังสร้างการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) และ 
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) นักพัฒนาสามารถหาทางใหม่ ๆ ให้แอปพลิเคชัน
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจนสามารถปรับหน้าจอตาม ความชอบของผู้ใช้งานและข้อมูลตามตําแหน่งได้  

5. การรวมแอปพลิเคชันสําหรับ Internet of Things (IoT) เป็นเร่ืองที่ยังไม่ถูกท้าทายมาก 
อุตสาหกรรม IoT ที่กําลังมาแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในตอนนี้บริษัทที่ให้บริการด้านสุขภาพ การศึกษา ความ
ปลอดภัย บ้านอัจฉริยะ ยานพาหนะ และอีกมากมาย ก็เตรียมรอที่จะพัฒนาให้เข้ากับ ความก้าวหน้า
ของ IoT  

6. ความปลอดภัยของแอปพลิเคชันกลายเป็นเรื่องสําคัญมากกว่ายุคก่อน ๆ เพราะข้อมูลของ
ผู้ใช้งานท่ีละเอียดอ่อนและปริมาณเยอะในสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะข้อมูลการติดต่อและบัญชี ผู้ใช้งาน
ทําให้ความปลอดภัยของสมาร์ทโฟนเป็นเร่ืองสําคัญมากกว่าแต่ก่อน ซึ่งนักพัฒนาต้องไม่ละเลยเร่ืองน้ี 

สรุปได้ว่า โมบายแอปพลิเคชัน หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น ช่วยให้การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถ
ใช้งานได้สะดวกบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
อ่ืนๆ  

10. เว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) 
เคทีเอ็น ดีเวลลอป จํากัด (2561)เว็บแอพพลิเคชัน คือ การพัฒนาระบบงานในเว็บไซต์ ซึ่งมี

ระบบการไหลเวียนในแบบออนไลน์ทั้งแบบโลคอลภายในวงแลนและโกลบอลออกไปยังเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทําให้เหมาะสําหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ เป็นการสร้างแอพพลิเคช่ันหรือ
โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพ่ือการทํางานเฉพาะด้าน และถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือเป็นเบราว์เซอร์สําหรับ
การใช้งานเว็บเพจต่าง ๆ เว็บแอพพลิเคช่ันสามารถตอบสนองปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี และ
สามารถแทนที่เดสก์ท็อป แอพพลิเคช่ันที่เป็น Client-Server Application ได้เป็นอย่างดี 

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จํากัด (2559) เว็บแอพพลิเคชัน คือ แอพพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือเป็น     
เบราเซอร์ สําหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จําเป็น เพ่ือเป็นการลด
ทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเคร่ืองสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทําให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็ว
ขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตในความเร็วต่ําได้ ข้อดีของเว็บ
แอพพลิเคชันน้ัน คือ ในส่วนของการใช้งานที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ถ้าหากไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ต้องการใช้เว็บเบราเซอร์ก็สามารถใช้แอพพลิเคชันประเภทนี้ได้ รวมถึงมีการ
อัพเดท แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม 

สรุปได้ว่า เว็บแอปพลิเคชัน หมายถึง ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยในการจัดการระบบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถใช้งานได้ทั้งผ่านหน้าเบราเซอร์ของ
คอมพิวเตอร์ และใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา โดยจะแสดงรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ 
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11. งานวิจัยต่างๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ทวีศักด์ิ พุทธรัตน์ และไพฑูรย์ ง้ิวทั่ง (2560) ได้ทําการพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษา

ความปลอดภัยด้วย คิวอาร์โค้ด (QR Code) ผลการวิจัย พบว่า ระบบสามารถทราบจุดตําแหน่งใน
การปฏิบัติว่าพนักงานคนนั้นกําลังปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่ใด ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ทดลองใช้แอพพลิเคช่ัน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น2กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ และกลุ่มผู้ใช้งาน
จํานวน 96 คน พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ัง 3ท่าน ผลที่ได้คือมีความพึงพอใจในด้านออกแบบหน้าจอของ
แอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดีมาก ด้านประสิทธิภาพการทํางานของแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดี และใน
ด้านความพึงพอใจภาพรวมแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดีมาก และผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง 96 คน
ผลที่ได้คือมีความพึงพอใจในด้านออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชันอยู่ในระดับดีมาก ด้านประสิทธิภาพ
การทํางานของแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดี และในด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชันอยู่
ในระดับดีมาก 

ธัชพล บุญบุตร (2557) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานร่วมกันกับแผนที่กูเกิล 
แมพ เอพีไอ ในการแสดงตําแหน่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก โดยนําเข้าข้อมูลต่างๆ จากหนังสือ
และเอกสารที่เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งโบราณคดี ให้เปลี่ยนจากข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศ เพ่ือให้
ง่ายต่อการค้นหา และแสดงผล โดยผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลจากภาษาพีเอชพี และ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โดยใช้งานร่วมกับระบบแผนที่ของกูเกิล แมพ เอพีไอ ผลจายวิจัย ทําให้
สามารถแสดงผลแหล่งโบราณคดีที่มีผ่านระบบสารสนเทศได้ ทําให้สามารถเห็นการเช่ือมโยงต่าง ๆ 
ของแหล่งโบราณคดีในประเภทที่มีข้อมูลเหมือนกัน เช่น ยุคสมัย หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ผ่าน
การค้นหาข้อมูลหรือผ่านการแสดงผลตามป้ายกํากับข้อมูล ทําให้เห็นร่องรอยการต้ังถิ่นฐานของคนใน
ยุคโบราณ การพัฒนานี้ทําให้บุคคลที่สนใจทางโบราณคดี สามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการค้นคว้าต่อไป
ได้ หรือผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการเลือกแหล่งโบราณคดีที่
ตนเองสนใจ ก่อนไปเย่ียมชมสถานที่ต้ังจริง 

ปฐมพงษ์ ฉับพลัน และฐิมาพร เพชรแก้ว (2554) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ Google 
Maps API ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยได้นําเสนอระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดสําหรับ
สถานีตํารวจ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Google Maps API เป็นระบบที่พัฒนาสําหรับให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายปราบปรามยาเสพติดได้นําไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและติดตามจับกุม
ผู้ต้องหาโดยสามารถกําหนดพ้ืนที่แหล่งเสี่ยง ผู้ค้า ผู้เสพ สถานที่ค้า และจุดตรวจ บนแผนที่ Google 
Maps ได้สามารถแสดงรายงานสถิติการจับกุมยาเสพติด รายงานผลการดาเนินการจับกุมแสดงกราฟ
สถิติเปรียบเทียบการจับกุมตามช่วงเวลาได้ การพัฒนาโปรแกรมมีการพัฒนาในรูปแบบ Web-based 
application ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคือ PHP V.5 ร่วมกับ
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL V.5.0.22 และใช้ Apache V.2.0.55 ทําหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

อภิรักษ์ บุตรละ (2553) ได้ประยุกต์ใช้ Google Map ในการทําในการพัฒนาระบบการ
คํานวณค่ารถ Taxi ที่มีความพึงพอใจและความถูกต้องเกิน 85% ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นการเน้นที่การ
ประยุกต์ใช้งานของ Google Map เ ป็นหลักเ พ่ือนําข้อมูลในการเดินทางมาใช้ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการใช้งานระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่แสดงรายละเอียด
การเดินทางพร้อมแผ่นที่ และส่วนการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ โดยผลท่ีได้จากการคํานวณมีค่าเฉลี่ย
ใกล้เคียงค่าใช้จ่ายจริงที่ 88% และผลที่ต่างกันมากน้ันเกิดจากสภาพการจราจรที่แตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงถนน โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสม 
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จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า สามารถนํา Google Map มาประยุกต์ใช้
กับการดําเนินงานหลายๆ อย่าง เช่น การนําทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในเส้นทางที่ดีที่สุด การกําหนด
จุดเพ่ือคํานวณระยะทาง ระยะเวลา เป็นต้น ซึ่ง Google Map เป็นแอพพลิเคชันที่ช่วยในการพัฒนา
โปรแกรม โดยแทรก Google Maps เข้าไปเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงในเว็บแอพพลิเคชัน หรือโมบาย
แอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้น เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการค้นหาข้อมูล สํารวจ หาเส้นทางไปยังที่
ต่างๆ ทั่วโลก ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ช่วยในการเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน โดยการกําหนด
พ้ืนที่บนแผนที่ ระบุตําแหน่งที่ต้องการใน Google Maps ทําให้สามารถแสดงรายงานการเฝ้าระวัง 
ตรวจตรา ติดตาม และรายงานผลการดําเนินการ และแสดงกราฟสถิติของข้อมูลต่างๆ เปรียบเทียบ
ตามช่วงเวลาได้  
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ขั้นตอนการทําวิจัย 

    การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อพัฒนาระบบแล้วเสร็จ  
จึงประเมินความเหมาะสม ประเมินประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบฯ 
โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ 4 หัวข้อ แต่ละหัวข้อมีกระบวนการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1.1 ศึกษาสภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย                 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1.1.1 แหล่งข้อมูลที่ศึกษา 
1) ตารางเวรการปฏิบัติงาน 

  2) บันทึกการตรวจเวร 
1.1.2 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยศึกษาจากความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมาย 

ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่   
 1) นายบัญหยัด นาคทอง ตําแหน่ง หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 
  1.1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยของขั้นตอนที่ศึกษา  

1) แบบบันทึกข้อมูลที่ใช้จัดเก็บ เรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาแหล่งข้อมูลที่ได้มา เพ่ือ
สรุปข้อมูลการปฏิบัติงาน ว่าแบ่งเวรอย่างไร จํานวนกี่คน สถานที่มีกี่จุด ที่ไหนบ้าง จากการตรวจมี
ความเห็นว่าอย่างไร 

2) ประเด็นคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จัดทําเป็นแบบฟอร์มสัมภาษณ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ประเด็นคําถามเกี่ยวลักษณะ
งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบเดิม เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น รวมท้ัง
ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแบบเดิม โดยดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
  1.1.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) ผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร หลักฐานต่างๆ ได้แก่ ตารางเวรการ
ปฏิบัติงาน และบันทึกการตรวจเวรของพนักงานรักษาความปลอดภัย จากกองกลาง มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพิบูลสงคราม และศึกษาจากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2) ผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เป็นประเด็นคําถาม และทําการติดต่อ
ขอสนทนากับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณานํามาเรียบเรียงข้อมูลในการวิจัยต่อไป 
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  1.1.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยใช้วิธีดําเนินการวิเคราะห์เน้ือหาแบบลงข้อสรุป โดยตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล จําแนกและจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากตารางเวร บันทึกการตรวจเวร ออกมาในรูปแบบของ
แบบบันทึกข้อมูล และรวบรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์มาจัดให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 
จากน้ันเรียบเรียง วิเคราะห์โดยการสรุปประเด็นในแต่ละด้าน ใช้การพรรณนาข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุป 
 1.2 พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 1.2.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่   

 1) นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกลาง 
 2) นายบัญหยัด นาคทอง ตําแหน่ง หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 1.2.2 แหล่งข้อมูล   
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา

ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่ สภาพงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีอยู่เดิม 

ประเด็นคําถามที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มาจากการ
นิยามศัพท์ที่ได้มาจากการศึกษาสภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเดิมที่ใช้กันอยู่ และจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1.2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยของขั้นตอนที่ศึกษา  
1) ในการพัฒนาระบบระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของระบบโดยใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทาง “วงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC)” มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) เข้าใจปัญหา 
(Problem Recognition) 2) ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 3) วิเคราะห์ (Analysis) 4) 
ออกแบบ (Design) 5) สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 6) ปรับเปลี่ยน(Conversion) 7) 
บํารุงรักษา (Maintenance) เป็นแนวทางในการศึกษา โดยการสัมภาษณ์และสังเคราะห์เอกสารที่
เก่ียวข้อง โดยผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือ ดังน้ี 

- ภาษา PHP และ JAVA  
- ภาษา SQL บนระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL 
- โปรแกรมสําหรับจําลองการให้บริการเว็บ Appserv Version 2.5.10 
- บริการเว็บของ Google MAPs API 

2) แบบประเมินความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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 1.2.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการส่งแบบประเมินความเหมาะสมของระบบตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 3 
ชุด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่จะอํานวยความสะดวกในการแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามคืน  เมื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบตามจํานวนแล้วจึงดําเนินการนํามาวิเคราะห์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
 1.2.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต (Microsoft Excel) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Type) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังน้ี 

ความเหมาะสมมากที่สุด  คะแนนเท่ากับ 5 
ความเหมาะสมมาก  คะแนนเท่ากับ 4 
ความเหมาะสมปานกลาง  คะแนนเท่ากับ 3 
ความเหมาะสมน้อย  คะแนนเท่ากับ 2  
ความเหมาะสมน้อยที่สุด  คะแนนเท่ากับ 1 

การแปรผลความเหมาะสม 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต (Microsoft Excel) ในการแจกแจงความถี่
เป็นจํานวน ร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.3 ประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากรายงานที่ได้จากระบบในมิติต่างๆ  
 1.3.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ 
1) นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกลาง 
2) นายบัญหยัด นาคทอง ตําแหน่ง หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 
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1.3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยของขั้นตอนที่ศึกษา  
 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในมิติต่างๆ ประกอบด้วย มิติด้านเวลา มิติ
ด้านสถานที่ มิติด้านตัวบุคคล โดยแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
 1.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการส่งแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 3 ชุด
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่จะอํานวยความสะดวกในการแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามคืน  เมื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบตามจํานวนแล้วจึงดําเนินการนํามาวิเคราะห์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
 1.3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต (Microsoft Excel) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Type) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังน้ี 

ประสิทธิภาพมากที่สุด  คะแนนเท่ากับ 5 
ประสิทธิภาพมาก  คะแนนเท่ากับ 4 
ประสิทธิภาพปานกลาง  คะแนนเท่ากับ 3 
ประสิทธิภาพน้อย  คะแนนเท่ากับ 2  
ประสิทธิภาพน้อยที่สุด  คะแนนเท่ากับ 1 

การแปรผลประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต (Microsoft Excel) ในการแจกแจงความถี่
เป็นจํานวน ร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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1.4 ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของผู้ตรวจสอบ 

1.4.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ 
1) นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
2) นายบัญหยัด นาคทอง ตําแหน่ง หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

1.4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยของขั้นตอนที่ศึกษา  
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ 

1.4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในข้ันตอนน้ี ผู้วิจัยทําการส่งประเมินความพึงพอใจต่อการ

ใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จํานวน 2 ชุด ไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จะอํานวยความสะดวกในการแจกแบบสอบถาม
และรวบรวมแบบสอบถามคืน  เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบตามจํานวนแล้วจึงดําเนินการนํามา
วิเคราะห์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

1.4.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต (Microsoft Excel) ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยลักษณะของแบบประเมิน
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Type) ซึ่งมี 5 ระดับ โดย
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ความพึงพอใจมากที่สุด  คะแนนเท่ากับ 5 
ความพึงพอใจมาก  คะแนนเท่ากับ 4 
ความพึงพอใจปานกลาง  คะแนนเท่ากับ 3 
ความพึงพอใจน้อย  คะแนนเท่ากับ 2  
ความพึงพอใจน้อยที่สุด  คะแนนเท่ากับ 1 

การแปรผลความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต (Microsoft Excel) ในการแจกแจงความถี่
เป็นจํานวน ร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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2. การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยดําเนินการสร้างและตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดังน้ี 

2.1 แบบบันทึกข้อมูลมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี 
2.1.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของแบบบันทึก 
2.1.2 ระบุตัวแปรที่จะศึกษา ได้แก่ ลักษณะการจัดตารางเวร ว่าใคร ต้องไปสถานที่

ใด ณ เวลาใด 
2.1.3 กําหนดรูปแบบบันทึก ให้มีความครบถ้วนของประเด็นที่สังเกต และชัดเจน

พอที่จะบันทึกผลการสังเกตได้อย่างรวดเร็ว  
2.2 แบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี  

2.2.1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์  
2.2.2 กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ

ประโยชน์ของการศึกษาวิจัย 
2.2.3 จัดทําแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา

ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2.2.4 นําแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือประกอบด้วย เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง และนําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
2.2.5 นําแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

2.3 แบบประเมินความเหมาะสมของการใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้ เ ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

2.4 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้ใช้งานระบบ) 

2.5 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้ใช้งานระบบ) 

ในข้อ 2.3, 2.4 และ 2.5 น้ัน มีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

1) ศึกษาเอกสาร เกณฑ์และวิธีในการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของระบบ 
ประเมินประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจของระบบ จากเอกสารวัดและประเมินผลต่างๆ ให้
ตรงตามตัวช้ีวัดเก่ียวกับการวิจัย  

2) สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของระบบ แบบประเมินประสิทธิภาพ และ
แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ 

 3) ขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแบบประเมินความเหมาะสมของระบบ 
แบบประเมินประสิทธิภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ และตรวจสอบและประเมินเพ่ือ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์หรือเน้ือหา (Index of item objective 
congruence: IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย   
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3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสด์ิ  
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช  
3.3 อาจารย์ ดร.เสกสรรค ์ศิวิลัย 

และแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ  
4) จากน้ันนําร่างแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแก้ของผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์หา

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) คํานวณได้ตามสูตร ดังน้ี 

 สูตร  IOC =  
N
R  

 เมื่อ  IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง 
    R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
   N แทนจํานวนผู้เช่ียวชาญ 
 โดยที่  +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง 
     0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 

โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งข้อคําถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.80 – 
1.00 ซึ่งผลของค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามท้ัง 3  ได้ค่า IOC รายข้อคําถามแต่ละ
ข้อคะแนนไม่ตํ่ากว่า 0.8 คะแนนแสดงว่าข้อคําถามสามารถนํามาใช้ในการเก็บข้อมูลได้ โดย
รายละเอียด สามารถดูที่ภาคผนวก ข แบบประเมิน IOC หน้าที่ 51 

 5. แบบประเมินความเหมาะสมของระบบ แบบประเมินประสิทธิภาพ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของระบบ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert Type) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ความพึงพอใจมากที่สุด  คะแนนเท่ากับ 5 
ความพึงพอใจมาก  คะแนนเท่ากับ 4 
ความพึงพอใจปานกลาง  คะแนนเท่ากับ 3 
ความพึงพอใจน้อย  คะแนนเท่ากับ 2  
ความพึงพอใจน้อยที่สุด  คะแนนเท่ากับ 1 

การแปรผลความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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3. สถิติที่ใชใ้นการวิจัย 
การวิจัย เ ร่ือง น้ี  มี ใ ช้สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา  (Descriptive Statistics)  ไ ด้แก่  ค่ าความ ถ่ี  

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือบรรยาย
ข้อมูลทั่วไป 

สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังน้ี 
1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) 

P =  
N

Xx100  

                               P =  ค่าร้อยละ 
X = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จํานวนประชากร 
 

2) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) หรือมัชฌิมเลขคณิต 

x   =  N
x

 

x  =  ค่าเฉลี่ย 
X =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จํานวนประชากร 
 

3) การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
S =  

)1(
)( 22



 
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
fX =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จํานวนประชากร 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

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

ผลจากการศึกษาการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1. เพ่ือศึกษาสภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว  

2. เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและประเมินความเหมาะสมของระบบฯ โดยผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน 

3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในมิติต่างๆ ช่วงเวลาที่ทําการศึกษาคือ วันที่ 1 – 
30 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยผู้ตรวจสอบ จํานวน 2 คน 

4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงเวลาที่ทําการศึกษาคือ วันที่ 1 – 30 
มกราคม พ.ศ. 2563 โดยผู้ตรวจสอบ จํานวน 2 คน 

4.1 ผลการศึกษาสภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 จากการเข้าไปสัมภาษณ์หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์ พบว่า
พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดูแล
รักษาความปลอดภัยความเรียบร้อย ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ภายในบริเวณอาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 2 คน ได้แก่ 
  1. นายเสนาะ เถ่ือนด้วง 
  2. นายสุเทพ พิรณฤทธ์ิ 
 โดยจะมีการจัดสรรตารางเวลาเฝ้าจุดปฎิบัติงาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 
เวลา 06.00 – 18.00 น. และ เวลา 18.00 – 06.00 น. เมื่อถึงวันศุกร์จะมีการดันเวร จากเวลา 06.00 
– 06.00 ของอีกวัน เพ่ือให้อีกคนพัก และเพ่ือเป็นการสลับเวลาทํางานกันในแต่ละอาทิตย์ ในการ
ปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้รับมอบหมาย จะทํา
การเดินตรวจตราบริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ มีการลงช่ือในสมุดลงเวลาการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย หน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ และบันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบบันทึก  
 ผู้วิจัยจึงใช้แบบบันทึกข้อมูลในการบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยแต่ละคนในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละวัน ทําการกําหนดพ้ืนที่ โดยการระบุละติจูด ลองจิจูดทั้งสี่มุม
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ของบริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลงใน
แบบบันทึกข้อมูล 

4.2 ผลการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและประเมินความเหมาะสมของระบบฯ 
 4.2.1 ผลการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผู้วิจัยใช้สีโทนขาวในการพัฒนาระบบ ส่วนตัวหนังสือใช้เป็น
ทางการและอ่านง่าย และใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการสื่อความหมาย ทําการกําหนดพ้ืนที่ 
ระบุละติจูด ลองจิจูดทั้งสี่มุมของบริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังน้ี 

 ละติจูด1 ลองจิจูด1 ละติจูด2 ลองจิจูด2 ละติจูด3 ลองจิจูด3 ละติจูด4 ลองจิจูด4 

1. อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร ์

16.8278
47 

100.206
979 

16.8281
40 

100.207
325 

16.8276
60 

100.207
789 

16.8273
54 

100.207
446 

2. อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

16.8273
13 

100.206
949 

16.8261
73 

100.208
226 

16.8245
35 

100.207
420 

16.8256
95 

100.205
142 

โดยได้พัฒนาระบบเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1) ส่วนของผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Admin) 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอหลักของระบบ หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

เมนูในระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกอบด้วย 

1. หน้าหลัก 
2. จัดการข้อมูล 
3. จัดการสถานท่ีและอาคาร 
4. จัดการตารางเข้าเวร 
5. สรุปรายงาน 

ภาพที่ 1 แสดงหน้าตา่งการเข้าสู่ระบบ 
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1.1) หน้าหลัก แสดงจํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวนหัวหน้า/ผู้ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย และจํานวนอาคาร ที่มีในระบบ 

 

ภาพที่ 3 แสดงข้อมูลที่มใีนระบบ 

1.2) จัดการขอ้มูล ใช้สําหรบัเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลพนักงานรักษาความปลอดภัย  

 

ภาพที่ 4 แสดงข้อมูลพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีในระบบ 

 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่างการเพ่ิมข้อมูลพนักงานรักษาความปลอดภัยใหม่ 
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ภาพที่ 6 แสดงหน้าต่างการแก้ไขข้อมูลพนักงานรักษาความปลอดภัยใหม่ 

 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเมื่อมีการลบข้อมูลพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 

1.3) จัดการสถานที่และอาคาร ใช้เพ่ิมสถานที่และอาคารใหม่ และระบุตําแหน่งบริเวณการ
ตรวจพ้ืนที่  

 

ภาพที่ 8 แสดงสถานที่และอาคารที่บันทึกในระบบ 
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ภาพที่ 9 แสดงหน้าต่างเพ่ือเพ่ิมสถานที่และอาคารใหม่ 

 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าต่างระบุตําแหน่งบริเวณการตรวจพ้ืนที่ 

 

ภาพที่ 11 หน้าต่างแสดงการเพ่ิมและแก้ไขตําแหน่งบริเวณการตรวจพ้ืนที่ 
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1.4) จัดการตารางเข้าเวร โดยทําการกําหนดตารางเข้าเวรของพนักงานรักษาความปลอดภัย  

 

ภาพที่ 12 หน้าต่างแสดงตารางการเข้าเวรของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 

ภาพที่ 13 หน้าต่างแสดงการเพ่ิมการเข้าเวร  
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1.5) สรุปรายงาน ประกอบด้วย 

(1) รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รายวัน) 

 

ภาพที่ 14 หน้าต่างแสดงรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รายวัน) 

(2) รายงานการปฏิบัติงานของ พนักงานรักษาความปลอดภัย (รายเดือน)  

 

 

ภาพที่ 15 หน้าต่างแสดงรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รายเดือน) 
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2) ส่วนของผู้ปฏิบัติงาน 
  

 
ภาพที่ 16 แสดงหน้าต่างการเข้าสู่แอปพลิเคชัน (Log in) 

 

ภาพที่ 17 แสดงหน้าต่างการเร่ิมใช้งาน แอปพลิเคชัน 

 

 

 
ภาพที่ 18 แสดงหน้าต่างการหยุดใช้งาน แอปพลิเคชัน 

 

ภาพที่ 19 แสดงหน้าต่างการออกจากแอปพลิเคชัน (Log out) 
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผู้เช่ียวชาญ 

ประเด็นการประเมิน x  S.D. แปลผล
1. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานได้ครบถ้วน 4.33 0.58 มาก 
2. ระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 4.33 0.58 มาก 
3. ระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้อง 4.00 1.00 มาก 
4. ความถูกต้องของการประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์ในรูป
รายงาน 

4.33 0.58 มาก 

5. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.33 0.58 มาก 
รวม 4.26 0.66 มาก 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบฯ ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชัน
งานของระบบ (Functional Test) จากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน พบว่า ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานได้ครบถ้วน ระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลพ้ืนฐานได้ถูกต้อง ความถูกต้องของการ
ประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์ในรูปรายงาน และความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.33, S.D. = 0.58) และระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้อง 
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = 1.00) ตามลําดับ 

ประเด็นการประเมิน x  S.D. แปลผล 
1. ความง่ายในการใช้งานของระบบ 4.00 0.00 มาก 
2. ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 4.33 0.58 มาก 
3. ความเหมาะสมของการใช้สี และขนาดของตวัอักษร 4.00 0.00 มาก 
4. ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง 4.33 0.58 มาก 
5. ความเหมาะสมของการใช้รปูภาพประกอบ 4.33 0.58 มาก 
6. ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นําเสนอในแต่ละหน้าจอ 4.00 1.00 มาก 
7. ความเหมาะสมของการจดัวางตําแหน่งของส่วนต่างๆ บนจอภาพ 4.33 0.58 มาก 
8. ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ความ สัญลักษณ์ หรือรูปภาพในการส่ือ
ความหมายให้ชดัเจน 

4.33 0.58 มาก 

9. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกบัผู้ใช้งาน 4.33 0.58 มาก 
รวม 4.22 0.50 มาก 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบฯ ด้านการออกแบบระบบให้มีความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) 
จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการออกแบบระบบให้มี
ความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) จากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน พบว่า ความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใช้สีพ้ืนหลัง ความเหมาะสมของการใช้
รูปภาพประกอบ ความเหมาะสมของการจัดวางตําแหน่งของส่วนต่างๆ บนจอภาพ ความเหมาะสมใน
การใช้ข้อความ สัญลักษณ์ หรือรูปภาพในการสื่อความหมายให้ชัดเจน และ ความเหมาะสมในการ
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ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้งานอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.33, S.D. = 0.58) ความง่ายในการใช้งานของ
ระบบ และความเหมาะสมของการใช้สีและขนาดของตัวอักษร อยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = 
0.00) และความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นําเสนอในแต่ละหน้าจออยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, 
S.D. = 1.00) ตามลําดับ 

ประเด็นการประเมิน x  S.D. แปลผล
1. ผลลัพธ์ที่ได้จากการเพ่ิม แก้ไข และลบขอ้มูลของระบบมีความ
ถูกต้อง 

4.33 0.58 มาก 

2. ผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูลของระบบมีความถูกต้อง 4.33 0.58 มาก 
3. ผลลัพธ์จากการออกรายงานของระบบมีความถูกต้อง 4.33 0.58 มาก 
4. ผลลัพธ์ที่ได้ช่วยให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานง่าย และรวดเร็ว 4.33 0.58 มาก 

รวม 4.33 0.58 มาก 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบฯ ด้านผลลัพธ์ท่ีได้จากโปรแกรม (Result Test) 

จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านผลลัพธ์ที่ได้จาก
โปรแกรม (Result Test) จากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการเพ่ิม แก้ไข และ
ลบข้อมูลของระบบมีความถูกต้อง ผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูลของระบบมีความถูกต้อง ผลลัพธ์จาก
การออกรายงานของระบบมีความถูกต้อง และผลลัพธ์ที่ได้ช่วยให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานง่าย 
และรวดเร็ว มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.33, S.D. = 0.58) เท่ากัน 

ประเด็นการประเมิน x  S.D. แปลผล
1. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานได้ครบถ้วน 4.33 0.58 มาก 
2. ระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 4.33 0.58 มาก 

รวม 4.33 0.58 มาก 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบฯ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 

จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ (Security Test) จากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน พบว่า ระบบสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานได้ครบถ้วน และระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลพ้ืนฐานได้ถูกต้อง มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก ( x = 4.33, S.D. = 0.58) เท่ากัน 

4.3 ผลการวิเคราะห์ประสทิธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในมิติต่างๆ โดยผู้ตรวจสอบ 

ประเด็นการประเมิน x  S.D. แปลผล
1. ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ 4.00 0.00 มาก 
2. ด้านความถูกต้อง เช่ือถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ของข้อมูลใน
ระบบ  

4.00 0.00 มาก 

3. ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานง่าย 4.50 0.71 มาก 
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ประเด็นการประเมิน x  S.D. แปลผล
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 4.00 0.00 มาก 
5. ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ โดยระบบที่พัฒนาสามารถลดขั้นตอน
การทํางานจากระบบเดิม ช่วยให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานง่าย รวดเร็ว  

4.00 0.00 มาก 

รวม 4.10 0.14 มาก 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบฯ ในภาพรวมของระบบ 

จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมของระบบ โดยผู้
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 ท่าน พบว่า ด้านการออกแบบ
ระบบให้สามารถใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.50, S.D. = 0.71) และด้านความ
ถูกต้องในการทํางานของระบบ ด้านความถูกต้อง เช่ือถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ของข้อมูลใน
ระบบ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ และด้านการนําไปใช้ประโยชน์ โดยระบบที่
พัฒนาสามารถลดขั้นตอนการทํางานจากระบบเดิม ช่วยให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานง่าย รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.00, S.D. = 0.00) เท่ากัน 

ประเด็นการประเมิน x  S.D. แปลผล
1. ระบบสามารถรายงานระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของแต่ละคนได้ 

4.00 0.00 มาก 

2. ระบบสามารถรายงานระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของแต่ละคน ในแต่ละสถานที่ได้ 

4.00 0.00 มาก 

รวม 4.00 0.00 มาก 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบฯ ในมิติด้านเวลา 

จากตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในมิติด้านเวลา โดยผู้
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 ท่าน พบว่า ระบบสามารถ
รายงานระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของแต่ละคนได้ และระบบ
สามารถรายงานระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของแต่ละคน ในแต่ละ
สถานที่ได้ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.00, S.D. = 0.00) เท่ากัน 

ประเด็นการประเมิน x  S.D. แปลผล
1. ระบบสามารถกําหนดบริเวณท่ีใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 4.00 0.00 มาก 

2. ระบบสามารถรายงานได้ว่าในแต่ละสถานท่ี มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
คนใดปฏิบัติงาน 4.00 0.00 มาก 

3. ระบบสามารถรายงานได้ว่าในแต่ละสถานท่ี มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
มาปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาเท่าไร 4.00 0.00 มาก 

รวม 4.00 0.00 มาก 
ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบฯ ในมิติด้านสถานท่ี 
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จากตารางที่ 7  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในมิติด้านสถานที่ โดยผู้
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 ท่าน พบว่า ระบบสามารถ
กําหนดบริเวณที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ระบบสามารถรายงานได้ว่าในแต่
ละสถานที่ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใดปฏิบัติงาน และระบบสามารถรายงานได้ว่าในแต่ละ
สถานที่ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาเท่าไร มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 
มาก ( x = 4.00, S.D. = 0.00) เท่ากัน 

ประเด็นการประเมิน x  S.D. แปลผล
1. ระบบสามารถรายงานได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยคนน้ันๆ 
ปฏิบัติงานบริเวณใดบ้าง 

4.50 0.71 มาก 

2. ระบบสามารถรายงานได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยคนน้ันๆ 
ปฏิบัติงานเวลาใดบ้าง 

4.50 0.71 มาก 

3. ระบบสามารถรายงานได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยคนน้ันๆ 
ปฏิบัติงานในแต่ละสถานที่เป็นระยะเวลาเท่าใร 

4.00 0.00 มาก 

รวม 4.33 0.47 มาก 
ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบฯ ในมิติด้านตัวบุคคล 

จากตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในมิติด้านตัวบุคคล โดยผู้
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 ท่าน พบว่า ระบบสามารถ
รายงานได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยคนนั้นๆ ปฏิบัติงานบริเวณใดบ้าง และระบบสามารถ
รายงานได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยคนน้ันๆ ปฏิบัติงานเวลาใดบ้าง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 
มาก ( x = 4.50, S.D. = 0.71) เท่ากัน และระบบสามารถรายงานได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัย
คนน้ันๆ ปฏิบัติงานในแต่ละสถานที่เป็นระยะเวลาเท่าใร มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, 
S.D. = 0.00) ตามลําดับ 

4.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในมิติต่างๆ โดยผู้ตรวจสอบ 

ประเด็นการประเมิน x  S.D. แปลผล
1. การทํางานของระบบที่มีข้อความชัดเจน และง่ายต่อการใช้งาน  4.00 0.00 มาก 
2. ข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง  4.00 0.00 มาก 
3. ระบบที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 4.50 0.71 มาก 
4. การเข้าถึงระบบ ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา  4.00 0.00 มาก 
5. ความครอบคลุมของระบบที่พัฒนากับระบบงานเดิม 4.00 0.00 มาก 
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ประเด็นการประเมิน x  S.D. แปลผล
6. การสืบค้นทีต่รงกับความต้องการ 4.00 0.00 มาก 
7. การประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว 4.00 0.00 มาก 
8. การจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล 4.50 0.71 มาก 
9. การป้องกันความผิดพลาดของระบบการใช้งาน 3.50 0.71 มาก 
10. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของระบบ 4.00 0.00 มาก 

รวม 4.05 0.21 มาก 
ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

จากตารางที่ 9  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมของระบบ โดยผู้
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 ท่าน พบว่า ระบบที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.50, S.D. = 0.71) เท่ากัน การทํางานของระบบที่มีข้อความ
ชัดเจน และง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง ข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง 
ความครอบคลุมของระบบที่พัฒนากับระบบงานเดิม การสืบค้นที่ตรงกับความต้องการ การ
ประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว และความพึงพอใจต่อภาพรวมของระบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
( x = 4.00, S.D. = 0.00) และการป้องกันความผิดพลาดของระบบการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ( x = 3.50, S.D. = 0.71) ตามลําดับ  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

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

1. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเป็นการศึกษาสภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยทําการพัฒนาระบบ
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ประเมินความเหมาะสมของ
ระบบ ประเมินประสิทธิภาพของระบบ และประเมินผลความพึงพอใจของระบบ มีผลการวิจัยดังน้ี 

1.1 ผลการศึกษาสภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการสัมภาษณ์หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย พบว่า
พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน มี 2 
คน ได้แก่ นายเสนาะ เถื่อนด้วง และนายสุเทพ พิรณฤทธ์ิ โดยจะมีการจัดสรรตารางเวลาเฝ้าจุด
ปฎิบัติงาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 06.00 – 18.00 น. และ เวลา 18.00 – 
06.00 น. โดยในการปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะทําการเดินตรวจตราบริเวณใน
ช่วงเวลาที่รับผิดชอบ มีการลงช่ือในสมุดลงเวลาการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
หน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ และบันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบบันทึก ผู้วิจัยจึงทําการ
กําหนดพ้ืนที่ ระบุละติจูด ลองจิจูดทั้งสี่มุมของบริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือนําไปใช้ในระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าพนักงานรักษา
ความปลอดภัยได้เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่และรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในมิติด้านเวลา มิติด้านสถานที่ และมิติด้านตัวบุคคลทั้งแบบรายวันและราย
เดือน 
 1.2 ผลการพัฒนาระบบทําให้ได้ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในส่วนของผู้ตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในมิติด้านเวลา ด้านสถานที่ และตัวบุคคลได้ และในส่วนแอปพลิเคชันสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานโดยสามารถเปิดใช้งานจากโทรศัพท์มือถือของผู้ปฏิบัติงานได้เลย 
เมื่อพัฒนาระบบฯ แล้วมีการประเมินความเหมาะสม ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ทั้ง 4 ด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย ( x = 4.27, S.D. = 0.56) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ความเหมาะสมด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม (Result Test) 
และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) มีค่าเฉล่ีย 4.33 เท่ากัน 
รองลงมา คือความเหมาะสมด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) มี
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ค่าเฉลี่ย 4.26 และด้านการออกแบบระบบให้มีความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) มีค่าเฉลี่ย 
4.22 ตามลําดับ 

1.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน พบว่า 
ประสิทธิภาพของระบบทั้ง 3 มิติและภาพรวมของระบบ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย      
( x = 4.05, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติแล้ว พบว่าอยู่ในระดับมากทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านตัว
บุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมาคือด้านภาพรวมของระบบ มีค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนมิติด้านเวลาและมิติ
ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.00 เท่ากัน ตามลําดับ 

1.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานมี       
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.05, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ประเด็นเร่ืองระบบที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และการจัดระดับความปลอดภัยหรือ
กําหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล มีความพึงใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.50, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ 
ประเด็นการทํางานของระบบที่มีข้อความชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ 
ถูกต้อง  การเข้าถึงระบบที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา  ความครอบคลุมของระบบที่พัฒนากับระบบงาน
เดิม การสืบค้นที่ตรงกับความต้องการ การประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว และความพึงพอใจต่อภาพรวม
ของระบบ มีความพึงใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = 0.00) และประเด็นเร่ืองการป้องกันความ
ผิดพลาดของระบบการใช้งาน มีความพึงใจอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.50, S.D. = 0.71) 

2. อภิปรายผลการวิจัย 
 2.1 การศึกษาสภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการสัมภาษณ์หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย และศึกษา
ลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ในแต่ละวัน ในแบบบันทึกข้อมูล เพ่ือ
กําหนดความต้องการของระบบ ทําการกําหนดพ้ืนที่ ระบุละติจูด ลองจิจูดทั้งสี่มุมของบริเวณอาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และใช้ข้อมูลดังกล่าวใน
การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 2.2 จากการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขึ้นมาใหม่นี้ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้ใช้งาน 
แล้วนําเอาข้อมูลความต้องการต่างๆ มาประยุกต์ และพัฒนาระบบฯ พบว่า การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการส่วนใหญ่น้ัน มีความสําคัญต่อการจัดระบบการบริหารจัดการงานให้
เกิดประสิทธิภาพท้ังสิ้น โดยอาศัยหลักการพัฒนาระบบโดยยึดหลักทฤษฎี System Development 
Life Cycle (SDLC) มีการประเมินระบบจากผู้ เ ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและ
ได้ผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังน้ันระบบที่พัฒนาขึ้นมาน้ันสามารถที่จะนําไปใช้งานจริงได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มัลลิกา เสียงกล่อม (2551) ที่ได้ทําการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ คมสันต์ รีตานนท์ (2550) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บสําหรับ
การประกันคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการวิจัยตามข้ันตอนการพัฒนาระบบเช่นเดียวกัน คือ วางแผน 
วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง พัฒนา ทดสอบระบบ และได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ เช่นเดียวกับการพัฒนางานวิจัยน้ีที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการต่างๆ จากผู้บริหาร
และผู้ตรวจสอบที่ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามเอง และตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยเองด้วย ในด้านความเหมาะสมของระบบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
โดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ 
ความเหมาะสมด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม ความเหมาะสมด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ในระบบ ความเหมาะสมด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ และความเหมาะสมด้านการ
ออกแบบระบบให้มีความง่ายต่อการใช้งาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ (2548: 
บทคัดย่อ) เรื่องระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งจากการศึกษา
พบว่ามีการนําเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการและการประมวลผล 
รวมท้ังการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ และการทํารายงาน 
 2.3 ประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิภาพของ
ระบบทั้ง 3 มิติและภาพรวมของระบบ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการออกแบบระบบ
ให้สามารถใช้งานง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมา คือด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ 
และด้านความถูกต้อง เช่ือถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ของข้อมูลในระบบ ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ โดยระบบที่พัฒนาสามารถลดขั้นตอนการ
ทํางานจากระบบเดิม ช่วยให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานง่าย รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

2.4 ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  โดยผู้ใช้งานเห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้น ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางานโดยสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว 
และมีการกําหนดสิทธ์ิในการใช้งานระบบที่ต่างกัน ทําให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความปลอดภัยและ
สามารถแก้ปัญหาระบบงานปัจจุบัน โดยตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ว่าได้ปฏิบัติงานจริงในบริเวณที่กําหนดหรือไม่ เป็นระยะเวลาเท่าใด แม้ประเด็นเรื่องการป้องกันความ
ผิดพลาดของระบบการใช้งาน มีความพึงใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 แต่ถือได้ว่า
ได้ผลและประสบความสําเร็จในระดับดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการพัฒนาระบบดังกล่าวมีการศึกษาถึง
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากสภาพจริงที่เป็นอยู่ด้วย และมีความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ 
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีที่ต้องการใช้เทคโนโลยีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานในทุกภาค
ส่วนของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว จึงมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักด์ิ คําผัด (2553:84) ได้ทําวิจัยเร่ือง “ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการครูที่ปรึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่” ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของประสิทธิภาพ
ของระบบเท่ากับ 3.34 สรุปว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งานโปรแกรมโดยรวมมี
ประสิทธิภาพมาก และพึงพอใจต่อผู้ใช้งาน  
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3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช้ 

3.1.1 ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่พัฒนาข้ึนน้ัน ได้ออกแบบมาเพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไว้ แล้วปฏิบัติงานเดินเวรได้ตามปกติ 

3.1.2 ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วยทําให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยมิติต่างๆ ดังน้ี 

- มิติด้านเวลา ผู้ตรวจสอบสามารถดูรายงานเวลาปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ละคนได้ รายงานระยะเวลาในการฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ได้ และสามารถค้นหาได้ว่า ณ เวลาน้ันในสถานที่น้ันมี
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ โดยผู้ปฏิบัติงาน คนใดปฏิบัติงาน 

  - มิติด้านสถานที่ ผู้ตรวจสอบสามารถกําหนดบริเวณที่ใช้ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานแต่ละจุดได้อย่างถูกต้อง ระบบฯ สามารถรายงานได้ว่าในแต่ละสถานท่ี มีพนักงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัยคนใดปฏิบัติงาน และรายงานได้ว่าในแต่ละสถานท่ี มีผู้ปฏิบัติงาน มา
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาเท่าไร 

- มิติด้านตัวบุคคล ผู้ตรวจสอบสามารถรายงานได้ว่าพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยคนน้ันๆ ปฏิบัติงานบริเวณใดบ้าง ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติเวลาใดบ้าง เป็นระยะเวลาเท่าไร และ
ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในแต่ละสถานที่เป็นระยะเวลาเท่าไร 
  3.1.3 ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามช่วยทําให้ผู้ตรวจสอบสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้ ส่งเสริมให้
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   3.1.4 ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามช่วยให้หน่วยงานงานอาคารและสถานที่ สามารถกําหนดพ้ืนที่การ
ปฏิบัติงานและจัดสรรจํานวนผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ อันเป็นการจัด
กระบวนการบริหารจัดการการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ 
   3.1.5 ผลสรุปจากรายงานผลระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทําให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาวางแผนการ
ปฏิบัติงาน กําหนดอัตรากําลังพนักงานให้เพียงพอต่อการทํางานได้ 

  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

 

44 
 

3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
3.2.1 ในการทําวิจัยคร้ังต่อไป ควรเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงให้ระบบง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น และควรศึกษาความเป็นไปได้
ของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถนําระบบฯ มาใช้ให้ครบคลุมทั่วมหาวิทยาลัยต่อไป 

3.2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาระบบให้รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 
ให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา

ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ข้อที่ 

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ

IOC แปลผล 
ผู้เช

ีย่ว
ชา

ญค
นที่

 1 

ผู้เช
ีย่ว

ชา
ญค

นที่
 2 

ผู้เช
ีย่ว

ชา
ญค

นที่
 3 

ข้อ 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 2 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 3 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 4 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 5 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 6 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 7 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 8 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 9 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 10 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 11 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 12 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 13 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 14 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 15 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 16 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 17 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 18 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 19 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 20 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 21 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 22 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 23 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ของแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย  

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ข้อที่ 

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ

IOC แปลผล 
ผู้เช

ีย่ว
ชา

ญค
นที่

 1 

ผู้เช
ีย่ว

ชา
ญค

นที่
 2 

ผู้เช
ีย่ว

ชา
ญค

นที่
 3 

ข้อ 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 2 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 3 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 4 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 5 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 6 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 7 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 8 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 9 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 10 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 11 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 12 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 13 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 14 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 15 1 1 1 1.00 ใช้ได้

ข้อ 16 1 1 1 1.00 ใช้ได้
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังานรักษา

ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ข้อที่ 

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ

IOC แปลผล 
ผู้เช

ีย่ว
ชา

ญค
นที่

 1 

ผู้เช
ีย่ว

ชา
ญค

นที่
 2 

ผู้เช
ีย่ว

ชา
ญค

นที่
 3 

ข้อ 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 2 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 3 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 4 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 5 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 6 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 7 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 8 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 9 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 10 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 11 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 12 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 13 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เก่ียวกับความเหมาะสมของระบบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ รายการประเมินความเหมาะสม 
ระดับความคิดเห็น 

คะแนน x  
แปล

ความหมาย 5 4 3 2 1 
1. ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 
1.1 ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานได้ครบถ้วน 1 2    13 4.3 มาก 
1.2 ระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 1 2    13 4.3 มาก 
1.3 ระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้อง 1 1 1   12 4 มาก 
1.4 ความถูกต้องของการประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์

ในรูปรายงาน 
1 2    13 4.3 มาก 

1.5 ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 1 2    13 4.3 มาก 
2.  ด้านการออกแบบระบบให้มีความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) 
2.1 ความง่ายในการใช้งานของระบบ  3    12 4 มาก 
2.2 ความเหมาะสมของข้ันตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 1 2    13 4.3 มาก 
2.3 ความเหมาะสมของการใช้สี และขนาดของตัวอักษร  3    12 4 มาก 
2.4 ความเหมาะสมของการใช้สีพ้ืนหลัง 1 2    13 4.3 มาก 
2.5 ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ 1 2    13 4.3 มาก 
2.6 ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลท่ีนําเสนอในแต่ละ

หน้าจอ 
1 1 1   12 4 มาก 

2.7 ความเหมาะสมของการจัดวางตําแหน่งของส่วนต่างๆ 
บนจอภาพ 

1 2    13 4.3 มาก 

2.8 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ สัญลักษณ์ หรือ
รูปภาพในการสื่อความหมายให้ชัดเจน 

1 2    13 4.3 มาก 

2.9 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้งาน 1 2    13 4.3 มาก 
3. ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม (Result Test) 
3.1 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลของระบบมี

ความถูกต้อง 
1 2    13 4.3 มาก 

3.2 ผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูลของระบบมีความถูกต้อง 1 2    13 4.3 มาก 
3.3 ผลลัพธ์จากการออกรายงานของระบบมีความถูกต้อง 1 2    13 4.3 มาก 
3.4 ผลลัพธ์ท่ีได้ช่วยให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานง่าย 

และรวดเร็ว 
1 2    13 4.3 มาก 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 
4.1 การตรวจสอบความถูกต้องในการล็อกอิน (login) เข้าใช้

งานระบบ 
1 2    13 4.3 มาก 

4.2 การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 1 2    13 4.3 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน เก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ รายการประเมินประสิทธิภาพ 
ระดับประสิทธิภาพ 

คะแนน x  
แปล

ความหมาย5 4 3 2 1 
1. ภาพรวมของระบบ 
1.1 ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ  2    8 4 มาก 
1.2 ด้านความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถ

ตรวจสอบได้ของข้อมูลในระบบ  
 2    8 4 มาก 

1.3 ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานง่าย 1 1    9 4.5 มาก 
1.4 ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ  2    8 4 มาก 
1.5 ด้านการนําไปใชป้ระโยชน์ โดยระบบท่ีพัฒนา

สามารถลดข้ันตอนการทํางานจากระบบเดิม 
ช่วยให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานง่าย รวดเร็ว 

 2    8 4 มาก 

2. มิติด้านเวลา    
2.1 ระบบสามารถรายงานระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของแต่ละคนได้ 

 2    8 4 มาก 

2.2 ระบบสามารถรายงานระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของแต่ละคน ในแต่ละสถานท่ีได้ 

 2    8 4 มาก 

3.  มิติด้านสถานที่    
3.1 ระบบสามารถกําหนดบริเวณท่ีใช้ในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 2    8 4 มาก 

3.2 ระบบสามารถรายงานได้ว่าในแต่ละสถานท่ี มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยคนใดปฏิบัติงาน  

 2    8 4 มาก 

3.3 ระบบสามารถรายงานได้ว่าในแต่ละสถานท่ี มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลาเท่าไร 

 2    8 4 มาก 

4.  มิติด้านตัวบุคคล    
4.1 ระบบสามารถรายงานได้ว่าพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยคนนั้นๆ ปฏิบัติงานบริเวณใดบ้าง 
1 1    9 4.5 มาก 

4.2 ระบบสามารถรายงานได้ว่าพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยคนนั้นๆ ปฏิบัติงานเวลาใดบ้าง 

1 1    9 4.5 มาก 

4.3 ระบบสามารถรายงานได้ว่าพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยคนนั้นๆ ปฏิบัติงานในแต่ละสถานท่ี 
เป็นระยะเวลาเท่าใร 

 2    8 4.5 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ รายการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน x  
แปล

ความหมาย5 4 3 2 1 
1.1 การทํางานของระบบท่ีมีข้อความชัดเจน และ

ง่ายต่อการใช้งาน 
 2    8 4 มาก 

1.2 ข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง  2    8 4 มาก 
1.3 ระบบท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 1 1    9 4.5 มาก 
1.4 การเข้าถึงระบบ ท่ีเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา   2    8 4 มาก 
1.5 ความครอบคลุมของระบบท่ีพัฒนากับ

ระบบงานเดิม 
 2    8 4 มาก 

1.6 การสืบค้นท่ีตรงกับความต้องการ  2    8 4 มาก 
1.7 การประมวลผลข้อมูลท่ีรวดเร็ว  2    8 4 มาก 
1.8 การจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธ์ิ

ในการเข้าถึงข้อมูล 
1 1    9 4.5 มาก 

1.9 การป้องกันความผิดพลาดของระบบการใช้
งาน 

 1 1   7 3.5 ปานกลาง 

1.10 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของระบบ  2    8 4 มาก 
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ประวัติผู้วิจัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ชื่อ-นามสกุล    : นายวุฒิพงศ์ คงสิบ 
ตําแหน่ง    : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
สังกัด คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย์   : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ระดับการศึกษา      
ปีที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั 
2556 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
สถานที่ติดต่อ  : 156 หมู่ 5   

ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
หมายเลขโทรศัพท์ 0885556340 
หมายเลขโทรสาร – 
E–mail : woottipong523@psru.ac.th 
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ประวัติผู้วิจัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ชื่อ-นามสกุล    : นางสาวจรรยา ยานะโส 
ตําแหน่ง    : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
สังกัด คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย์   : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ระดับการศึกษา      
ปีที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั 
2553 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
2560 ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ประสบการณ์ในการทํางาน/การวิจัย 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์ออกเผยแพร่ (ถ้ามี) 

- 
สถานที่ติดต่อ  : 199/17 Town Avenue Songkwae  

ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
หมายเลขโทรศัพท์ 095-6355651 
หมายเลขโทรสาร – 
E–mail : jib.junya@psru.ac.th 
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