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บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตู
ล็อคไฟฟ้า 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า3) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า 
กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ท่าน และ 2) 
บุคลากรในสถานประกอบการ บริษัท ผูเหลา เน็ตเวิร์ค จำกัด จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) 
แบบประเมินหาประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า และ  2) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ผลวิจัยพบว่า ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า สามารถสแกนคีย์การ์ด
เปิดปิดประตูเข้าออกได้และสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ใช้ประตูเข้าออกได้ในฐานข้อมูลและ ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับมาก  
 
คำสำคัญ : ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ 
 

___________________________________________ 
1-4 วิทยาลัยอาชวีศึกษาพิษณุโลก สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3  
1-4 Phitsanulok Vocational College, Institute of Vocational Education Northern Region 3  
Corresponding Author, E-mail: pee77423@gmail.com 
  

mailto:pee77423@gmail.com


 

Abstract  
 

 The objectives of this research were 1) to establish a security system with a key card 
to open and close an electric door 2) to study the effectiveness of a security system with a 
key card to open and close an electric lock 3) to study the group's satisfaction. Information 
provider for security systems with a key card to open and close the electric door lock. The 
target groups were divided into 2 groups, namely 1) 3 information technology experts and 2) 
12 personnel in the Phu Lao Network Company Limited's workplace. Security with a key card 
to open and close the electric door and 2) the satisfaction assessment form of the security 
system with a key card to open and close the electric door lock. The statistics used in the 
research were percentage, mean and standard deviation. 

The research found that the security system with a key card opens and closes the 
electric door lock. can scan the key card to open and close the door and can check the list 
of door access in the database, and User satisfaction level at a high level 
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บทนำ 
 

 ทุกวันนี้ความปลอดภัยมีความจำเป็นอย่างมากในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำงานในองค์กร การเข้า
ใช้ส่วนต่างๆในองค์กรในบางครั้งคนในองค์กรอาจะออกไปทำงานนอกสถานที่  ทั้งนี้ บุคลากรในองค์กรจะไม่รู้
เลยว่า มีบุคลากรในองค์กรคนใดบ้างที่เข้าออกองค์กร 
 การแสกนบัตร เป็นการตรวจสอบและระบุตัวตนบุคคลอย่างหนึ่งที่ใช้การอย่างแพร่หลายในองค์การ
ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่นิยมสำหรับการระบุตัวตนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการสแกนบัตรเปิดประตู  สแกนบัตรเข้า
ทำงาน หรือแม้กระทั้ง สแกนบัตรเข้าอบรม นอกจากนี้การตรวจสอบและระบุตัวตนยังสามารถประยุกต์ใช้กับ
วัตถุประสงค์อ่ืนๆได้อีกหลากหลาย  
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อค
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบที่พนักงานไม่สามารถลงชื่อแทนกันได้ ยังสามารถให้พนักงานทำการแสกนบัตรตนเองได้ 
ช่วยประหยัดการตรวจสอบ การเข้าออกและการแสกนบัตรบันทึกเข้าออกภาพในองค์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิม
ความรวดเร็วและความแม่นยำมากขึ้น ในการตรวจสอบที่สำคัญยังช่วยลดเวลาที ่ต้องสูญเสียไปกับการ
ตรวจสอบและป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินภาพในองค์ 
  



 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือสร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิด

ประตูล็อคไฟฟ้า 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ภาษาซี (C Programming Language) [1] ค ือ ภาษาคอมพิวเตอร ์ใช ้สำหร ับพัฒนาโปรแกรม

ทั่วไป ถูกพัฒนาครั้งแรกเพื่อใช้เป็นภาษาสำหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix Opearating  System) 

แทนภาษาแอสเซมบลี ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำที่สามารถกระทำในระบบฮาร์ดแวร์ได้ด้วยความรวดเร็ว  แต่

จุดอ่อนของภาษาแอซเซมบลีก็คือความยุ่งยากในการโปรแกรม ความเป็นเฉพาะตัว และความแตกต่างกันไปใน

แต ่ละเคร ื ่องเดนนิสร ิตชี  (Dennis Ritchie) จ ึงได ้ค ิดค ้นพ ัฒนาภาษาใหม ่น ี ้ข ึ ้นมาเม ื ่อประมาณต้น

ปี ค.ศ. 1970 โดยการรวบรวมเอาจุดเด่นของแต่ละภาษาระดับสูงผนวกเข้ากับภาษาระดับต่ำ  เรียกชื่อ

ว่า ภาษาซ ี

RFID [2 ] คือเทคโนโลย ีในการบ ่งช ี ้แบบหนึ ่ง  ย ่อมา จาก Radio Frequency Identification

วัตถุประสงค์หลักเพื ่อนำมาใช้ ติดกับวัตถุต่างๆ เพื ่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนเฉพาะเจาะจง  หรือเป็น

หมายเลขประจำตัว เช่นใช้แทนฉลาก หรือรหัสแท่ง (Bar Code) ที่ติดกับสินค้า หรือใช้เป็นป้ายที่ติดกับใบหู

ของสัตว์เลี้ยง  การทำงานของ RFID อาศัยคลื่นวิทยุ โดยจะมีส่วนประกอบสำคัญคือ เครื่องอ่าน กับ แท็ก โดย

แท็กจะมีการส่งข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์หรือหมายเลขประจำตัวออกมาเป็นคลื่นวิทยุเมื ่อถูกกระตุ ้นด้วย

กระบวนการบางอย่างจากเครื่องอ่าน สำหรับเครื่องอ่านจะมีส่วนที่รับสัญญาณคลื่นวิทยุได้เพื่อถอดรหัสข้อมูล

ที่ส่งมาจากแท็ก 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ปเนต หมายมั่น [3] ทำวิจัยเรื่อง RFID กับการจัดการปัญหารถติด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทําระบบ
RFID จัดการปัญหารถติดของการมารับบุตรหลานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ซึ่งการจัดทําระบบนี้ได้มาจาก
การศึกษาระบบงานที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับระบบงานโดยผู้วิจัยได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ระบบที่
สะดวกสบาย รวดเร็วกับผู้ใช้งานระบบ และได้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนการออกแบบระบบใหม่
เพื่อพัฒนาระบบได้เก็บข้อมูลความต้องการจากผู้ปกครอง  และคุณครู จากนั้นนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์
ออกแบบระบบและพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษาพีเฮชพี(PHP)ผู้ใช้งานสามารถใช้งานตามที่ต้องการมี
ความรวดเร็วประหยัดเวลาสะดวกและเข้าใจง่ายจากการดําเนินงานต่างๆ นั้นพบว่าระบบRFID จัดการปัญหา
รถติดมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการใช้งานของผู้ใช้งาน 



 

 นวภัทร์ อุทัยรัตน์ วีระพัฒน์ เฉลยพจน์ (2563) ได้จัดทำวิจัยเรื่องชุดทดสอบล็อคปะตูแม่เหล็กไฟฟ้า 
เพื่อหาประสิทธิภาพของ ชุดทดสอบล็อค ประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่านจาก
หน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส ประเมินการออกแบบและสร้างชุดทดสอบ
ล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพผู้วิจัยทำการทดสอบชุดทดสอบล็อคประตูด้วย
แม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 10 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของการออกแบบและแบบประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า 
การออกแบบและสร้างชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเหมาะสม   และมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า  ที่สร้างขึ้นสามารถ
ทดสอบตรวจความถูกต้องในการล็อคไฟฟ้าแบบลงกลอนที่มีสภาพดี จากการทดสอบจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 90 และทดสอบที่มีสภาพเสีย จากการทดสอบ จำนวน 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 92  และผลจากการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นสามารถทดสอบตรวจความถูกต้อง
ในการล็อคแบบกลอน แม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสภาพดี จากการทดสอบจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 และ
ทดสอบท่ีมีสภาพเสียจากการทดสอบจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 9 

จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกันในด้านของการพัฒนาระบบและการนำไปใช้ 
ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัท ผูเหลา เน็ตเวิร์ค จำกัด คณะผู้จัดทำโครงงานวิจัยได้ข้อสรุปว่า การนำเทคโนโลยีระบบ
รักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า เพ่ือควบคุมการทำงาน ช่วยให้บุคลากรภายในสถาน
ประกอบการมีความ ประหยัดเวลาและไม่เสียเวลาการทำงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำ
โครงงานวิจัยจึงเห็นแนวทางการนำข้อดีและกระบวนการ การทำงานไปพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วย
คีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้าสำหรับกรณีศึกษาบริษัท ผูเหลา เน็ตเวิร์ค จำกัด ให้มีการนำเทคโนโลยีแสกน
บัตรเปิด-ปิดประตู มาทดแทนระบบเดิมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  



 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเพื ่อสร้างและการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า โดยผู้วิจัยมีวิธีดำเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

 

 กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่มีความ

เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในที่นี้จะเป็นอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบสารสนเทศ จำนวน 3 คน 
 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการสอบถามความพึงพอใจ ได้แก่ พนักงานในพนักงานบริษัท ผูเหลา 
เน็ตเวิร์ค จำกัด  จํานวน 10 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 

ออกแบบและสร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบระบบงานเพ่ือให้ทราบถึงการทำงานของระบบโดยรวมและ 
ระบบงานย่อยทั้งหมดโดยผู้ศึกษาได้อธิบาย ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่1 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ 



 

2) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) เป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างที ่ใช้บรรยาย
ภาพรวมของส่วนเสริมระบบ โดยแสดงขั้นตอนการทำงานของส่วนเสริมระบบหรือโพรเซส (Process) ในการ
ระบุแหล่งกำเนิดของข้อมูล การไหลของข้อมูล ปลายทางข้อมูลการเก็บข้อมูล และการประมวลแผนของข้อมูล 

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) แสดงถึง กระบวนการทำงานย่อยใน
ส่วนของกระบวนการทำงานหลักของระบบ ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
 

 ภาพที่ 2 กระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
  



 

สร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย 
แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ เป็นคำถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

Scale) ซึ่งจะมีให้เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว จำนวน 10 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน  
ส่วนที่ 1 ความเหมาะสม ด้านการออกแบบ 

 ส่วนที่ 2 ความเหมาะสม ด้านการจัดการข้อมูล 
 ส่วนที่ 3 ความเหมาะสม ด้านความปลอดภัย 
 ส่วนที่ 4 ความเหมาะสม ด้านการตอบสนอง/เชื่อมโยง 
 ส่วนที่ 5 ความเหมาะสม ด้านการใช้งาน 
 

5. สถิตทิี่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการรวบรวมข้อมูลและ ทำการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ กลุ่มตัวอย่าง (S.D.) ของการตอบแบบสอบถาม
ในแต่ละประเด็น นำเสนอในรูปแบบตาราง เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นใช้เกณฑ์ 5 ระดับโดยใช้
มาตราวัดของลิเคิร์ต (Likert) ดังนี้ [6] 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00     ความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
 ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20     ความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
 ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40     ความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
 ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60     ความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
 ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80     ความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 
  



 

ผลการวิจัย 
 

 1 ผลการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า สำหรับกรณีศึกษา
บริษัท ผูเหลา เน็ตเวิร์ค จำกัดได้ออกแบบและแก้ไขข้อบกพร่องจากจุดที่การออกแบบมองข้ามจุดสำคัญไป ดัง
แสดงในภาพที ่3 
 

 
 

ภาพที่ 3 ผลงานทีไ่ด้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 
 

 2. ผลจากการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า สำหรับ
กรณีศึกษาบริษัท ผูเหลา เน็ตเวิร์ค จำกัดไดห้น้าต่างลงชื่อเข้าใช้ระบบ ดังภาพที ่4 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าต่างลงชื่อเข้าใช้งานระบบ 
  



 

 3. หน้าเว็บรายงานการเข้าออกของพนักงาน  ดังภาพที ่5 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าต่างแสดงข้อมูลการเข้าออกของพนักงาน 
 

 4.การประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า สำหรับกรณีศึกษา
บริษัท ผูเหลา เน็ตเวิร์ค จำกัดโดยการทดสอบการประมวลผลดังตารางที่1 
 

ตารางท่ี1ผลการหาประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า สำหรับ
กรณีศึกษาบริษัท ผูเหลา เน็ตเวิร์ค จำกัด 
 

ลำดับ 
บัตรคีย์การ์ด

ผู้ทดสอบ 
ผลครั้งท่ี 1 ผลครั้งท่ี 2 ผลครั้งท่ี 3 ร้อยละ 

1 พ่ีโจ้ ได้ ได้ ไม่ได้ 66.66 
2 พ่ีปอน ไม่ได้ ได้ ได้ 66.66 
3 พ่ีหนิ่ง ได้ ได้ ได้ 100 
4 พ่ีชาติ ได้ ได้ ได้ 100 
5 พ่ีบิ๊ก ได้ ได้ ได้ 100 
6 พ่ีอ๋ัน ได้ ไม่ได้ ได้ 66.66 
7 พ่ีเอฟ ได้ ได้ ไม่ได้ 66.66 
8 พ่ีมารุต ได้ ได้ ได้ 100 
9 พ่ีไพรัตน์ ได้ ได้ ได้ 100 
10 พ่ีประยงค์ ได้ ได้ ได้ 100 

รวมทั้งหมด 86.66 
 

  



 

5. ในการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า 
สำหรับกรณีศึกษาบริษัท ผูเหลา เน็ตเวิร์ค จำกัด 

โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานได้ผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี2 ผลประเมินความพึงใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อค
ไฟฟ้า สำหรับกรณีศึกษาบริษัท ผูเหลา เน็ตเวิร์ค จำกัด 
 

รายการคำถาม 
ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความพึง
พอใจ 

1. ด้านการออกแบบ    
1.1  ผลงานมีความทันสมัย 4.10 0.88 มาก 
1 .2  ผลงานถ ูกสร ้ า ง ให ้ม ี ค ุณล ั กษณะตรงตาม
วัตถุประสงค์และการใช้งาน 

4.00 0.94 มาก 

1.3  การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกมีความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน 

3.20 0.42 
 

ปานกลาง 

1.4  สิ่งประดิษฐ์มีความประณีต ไม่เป็นอันตรายต่อ
ผู้ใช้งาน 

4.10 0.88 มาก 

2. ด้านการจัดการข้อมูล    
2.1  มีความรวดเร็วในการใช้งานแสดงผลข้อมูล 4.00 0.82 มาก 
2.2  มีความถูกต้องในการแสดงข้อมูล 3.90 0.88 มาก 
2.3  การเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน 4.00 0.94 มาก 
2.4  การตอบสนองของระบบมีความรวดเร็ว 4.00 0.94 มาก 
3. ด้านการใช้งาน    
3.1  สามารถทำความเข้าใจและใช้งานสิ่งประดิษฐ์ได้
ง่าย 

4.00 0.67 มาก 

3.2  สามารถนำไปใช้งานได้จริง 4.60 0.52 มาก 
รวมการดำเนินการ 3.99 0.19 มาก 

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้งานที่มีต่อระบบรักษาความปลอดภัยด้วย

คีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้า สำหรับกรณีศึกษาบริษัท ผูเหลา เน็ตเวิร์ค จำกัด  ที่ได้จากผู้ใช้งาน พบว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.10, S.D. = 0.88) ส่วนข้อคำถามเรื่องผลงานถูกสร้างให้มีคุณลักษณะตรงตาม

วัตถุประสงค์และการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.00, S.D. = 0.94) ในด้านการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก



 

มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.20, S.D. = 0.42) สิ่งประดิษฐ์มีความประณีต ไม่

เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน อยู่ในระดับมาก( x̄ = 4.10, S.D. = 0.88) ในด้านการจัดการข้อมูลมีความรวดเร็วใน

การใช้งานแสดงผลข้อมูล อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.00, S.D = 0.82) ส่วนข้อคำถามเรื่องความถูกต้องในการ

แสดงข้อมูล อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.90, S.D. = 0.88) การเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน อยู่

ในระดับมาก (x̄ = 4.00, S.D. = 0.94) การตอบสนองของระบบมีความรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.00, 

S.D. = 0.94) ในด้านการใช้งานสามารถทำความเข้าใจและใช้งานสิ่งประดิษฐ์ได้ง่าย อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 

4.00, S.D. = 0.67) และสามารถนำไปใช้งานได้จริง อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.60, S.D. = 0.52) 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยและการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตูล็อคไฟฟ้าสำหรับ
กรณีศึกษาบริษัท ผูเหลา เน็ตเวิร์ค จำกัด  พบว่าผู้ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเปิดปิดประตู
ล็อคไฟฟ้า มีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อ งกับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมและความเป็นได้ของระบบที่อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้อง นวภัทร์ 
อุทัยรัตน์ วีระพัฒน์ เฉลยพจน์ (2563) ทำวิจัยเรื่องชุดทดสอบล็อคปะตูแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของ ชุดทดสอบล็อค ประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ให้การตรวจสอบการเข้าออกประตูมีความสะดวกและสามารถรู้
ว่ามีบุคคลภาพนอกหรือพนักงานคนไหนที่เข้าแกองค์และสามารถรู้ว่าที่พนักงานเข้าออกองค์กรและ จากการ
ประเมินการใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระบบสามารถทำ งานได้อย่าง  รวดเร็วและแสดงรายงานสรุปได้
อย่างถูกต้องและผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานบางรายการมีระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าหัวข้อ
ประเมินอื่นๆ คือ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.20) ได้แก่ ผลงานมีความทันสมัย และการ
ออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ทั้งนี้เป็นเพราะความชำนาญในด้านการออกแบบ
และการประดิษฐ์นวัตกรรมของผู้จัดทำโครงการวิจัยมีความชำนาญไม่มากในการออกแบบนวัตกรรม ดังนั้น
นวัตกรรมที่สำเร็จออกมาจึงมีรูปร่างที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าในการใช้งานทำให้การแสกนบัตรคีการ์ดเกิดการคาด
เคลื่อน และอุปกรณ์ที่ใช้มีราคาประหยัดเครื่องประมวลผลจึงเกิดความล่าช้าจึงทำให้การแสกนเกิดความล่าช้า
เล็กน้อย 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 

จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้จะทำการศึกษาต่อ หรือการศึกษา
อ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาในครั้งนี้ โดยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็นข้อดังนี้ 

5.4.1 ปรับปรุงชิ้นงานให้มีความเรียบง่ายและทันสมัยมากข้ึน 
5.4.2 ควรปรับปรุงอุปกรณ์ซึ่งทำให้การแสกนอุปกรณ์เกิดการล่าช้า 



 

เอกสารอ้างอิง 
 

[1] นวภัทร์ อุทัยรัตน์ วีระพัฒน์ เฉลยพจน์ (2563). ชุดทดสอบล็อคปะตูแม่เหล็กไฟฟ้า เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของ ชุดทดสอบล็อค ประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 
[2] ปเนต หมายมั่น. (2562) .RFID กับการจัดการปัญหารถติด. คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
[3] สุรินทร์ แหงมงาม (2564) ทำวิจัยเรื่องระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเติมเงินผ่าน RFID ควบคุมด้วย 
Arduino UnoR3 


