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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า 

กรณีศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2) หาความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปได้ ของระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรู้จ าใบหน้า  
5 คน และนักเรียน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จ านวน 17 คน ด้วยการ
เลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบประสิทธิภาพ แบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการด าเนินงานพบว่า ระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า สามารจัดการข้อมูล
ฐานข้อมูล เพ่ิมข้อมูล สามารถลงเวลาเข้าออกห้องปฏิบัติการฯของนักศึกษาได้ ส าหรับความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า อยู่ในระดับ ปานกลาง (�̅� = 3.30, S.D. = 

0.24) และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษา 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระดับ มาก (�̅� = 3.60, S.D. = 
0.07)  
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop a laboratory access system with facial 
recognition technology, a case study of the Information Technology Department. Phitsanulok 
Vocational College Phitsanulok Province 2 )  Find the suitability and feasibility 3 )  to study the 
satisfaction of users of the laboratory access system with facial recognition technology. The group 
of informants included five face recognition experts and students in the field of information 
technology. Phitsanulok Vocational College, 17  people by purposive sampling. The tools used 
were data collection for performance testing. suitability and feasibility assessment form and a 
satisfaction questionnaire for users of the system. Statistics used were percentage, mean, standard 
deviation. 

Performance found that Laboratory Access System with Facial Recognition Technology 
Able to manage database information, add information, able to enter the time of entry and exit 
of students For the suitability and feasibility of the laboratory access system with facial recognition 

technology, it was at a moderate level (𝑥 ̅= 3.30, SD = 0.24).Case Study Information Technology 

Department Phitsanulok Vocational College Phitsanulok Province, at a high level (𝑥 ̅= 3.60 , SD = 
0.07 ) 
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บทน า 

เทคนิคการรู้จ าใบหน้า (Face recognition) เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
intelligence) ที่มีประสิทธิภาพในการจดจ าใบหน้าของบุคคล โดยท าการจดจ าลักษณะใบหน้าของบุคคล และ
สามารถน าข้อมูลรูปภาพมาท าการหาคุณลักษณะ (Feature) บนใบหน้าแล้วบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
จากนั้นระบบจะท าการระบุตัวตนโดยการค านวนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลใบหน้าปัจจุบันกับข้อมูล
ที่อยู่ในฐานข้อมูล โดยจะมีการบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้
ห้องปฏิบัติการนอกเวลาเรียนได้ ข้อดีของการยืนยันตัวตนด้วยเทคนิคการรู้จ าใบหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับการยืนยัน
ตัวตนด้วยวิธีการอย่างอ่ืน เช่นการสแกนลายนิ้วมือ การยืนยันตัวตนด้วย RFID  หรือการแสกน QR code แล้วการ



ยืนยันตัวตนด้วยเทคนิคการรู้จ าใบหน้า ใช้เวลาส าหรับยืนยันตัวตนที่รวดเร็วกว่าและ ไม่เป็นภาระกับผู้ท าการ
ยืนยันตัวตนนอกจากนี้ระบบยังสามารถที่จะท าการยืนยันตัวตนได้หลายคนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน  

จากการท างานข้างต้นที่กล่าวมา ระบบการรู้จ าใบหน้าจึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาแก้ปัญหาผู้เรียนไม่
เขียนบันทึกการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยีการรู้จ าใบหน้ามาใช้ในการบันทึกการ
เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการและแสดงผลข้อมูล ผ่านการแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์ การใช้เทคนิคในการพัฒนาระบบ
รู้จ าใบหน้าประกอบด้วยการใช้กล้อง ESP32-CAM ในการบันทึกใบหน้า  

งานวิจัยนี้ได้ท าการทดลองความถูกต้องในการใช้งานการตรวจสอบใบหน้า ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้มีการ
พัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยการน าระบบจดจ าใบหน้า หรือ Face Recognition โดยใช้ Algorithm ในการ
วิเคราะห์จากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่บนใบหน้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวมา โดยให้นักศึกษา
สามารถสแกนใบหน้าเพ่ือเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์กรให้มีความสะดวกสบาย และประหยัดทรัพยากร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า 
2. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการท างานของระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วย

เทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
 อะดาว น้องวี, บุญชัย แซ่สิ้ว และ ศุภรัชชัย วรรัตน์ [1] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรู้จ าใบหน้า เพ่ือ
บันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน The Application of Face Recognition Technology for Recording Time 
in - out of Employees.รัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทาง
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรู้ จ าใบหน้า เพ่ือบันทึกเวลาเข้าออกของ
พนักงาน แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสแกนใบหน้าจะผ่านกล้อง CCTV ใช้เทคนิค Haar like และ
ส่วน โปรแกรมส าหรับบริหารจัดการข้อมูลการเข้าออกปฏิบัติงานงาน ผลการทดสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบ
การ ตรวจจับใบหน้าและปัจจัยของกล้อง CCTV โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า 



การรู้จ าใบหน้า Eigenface recognition มีค่าประสิทธิภาพการรู้จ าและส่วนของ โปรแกรมส าหรับบริหารจัดการ
ข้อมูลการบันทึกการท างานของพนักงาน ผลการศึกษาค่าที่ดีที่สุดของการก าหนด ปัจจัยกล้องในการบันทึกภาพ
พบว่าค่าของแสงมีค่าสูงถึง 90% กับระยะโฟกัส 278/100 นอกจากนี้ ส่วนขนาดของ ภาพ อัตราส่วนใบหน้าและ
แนวของภาพ สามารถใช้ได้ทุกแบบ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ส่วนต าแหน่งการติดตั้ง กล้องที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด 
คือมุม 45 องศา  92.15% ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีระดับความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 นางสาวแสงเดือน โปธา [2] การพัฒนาเครื่องมือช่วยเช็คชื่อนักศึกษาเข้าชั้นเรียนด้วย เทคนิคการตรวจจับ
ใบหน้ า โดยใช้  Raspberry Pi Development of a Student Attendance System using Face Detection 
Technique on Raspberry Pi ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา
เครื่องมือบันทึกชื่อและเวลาเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยน า เทคนิคการตรวจจับใบหน้า 
(Face Detection) และการรู้จ าใบหน้า (Face Recognition) มาประยุกต์ใช้ในการ ระบุตัวตนของนักศึกษา โดย
ระบบจะน าภาพที่ได้จากการตรวจจับใบหน้าผ่านกล้อง USB camera ไปเปรียบเทียบ กับใบหน้าในฐานข้อมูลเพ่ือ
ระบุตัวตนของใบหน้านั้น ในขั้นตอน Face detection จะใช้เทคนิค Haar-like feature และข้ันตอนการ training 
จะใช้วิธี Adaboost เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจจับให้มีความถูกต้อง มากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ตัวจ าแนกแบบ 
Cascading Classifiers ในส่วนของการรู้จ าใบหน้าที่เป็นกระบวนการน าภาพ  ที่ตรวจจับได้จากขั้นตอนการ
ตรวจจับใบหน้าแล้ว น ามาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าเพ่ือระบุว่า ใบหน้าที่  ตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด   
โดยระบบที่พัฒนามี ซึ่งเครื่องมือที่ได้มีค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นย าที่ 54.7% และมีค่าเปอร์เซ็นต์ความมั่นใจในการ
จ าแนก ใบหน้าของเครื่องมือที่ 34.43% 
 อะดาว น้องวี, บุญชัย แซ่สิ้ว และ ศุภรัชชัย วรรัตน์ [3] หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยเป็นการน าระบบรู้จ าใบหน้า (Face 
Recognition) ซึ่งเป็นกระบวนการน าภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้และประมวลผลแล้วมาเปรียบเทียบ  กับฐานขอมูล
ของใบหน้าเพ่ือระบุวาใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด มาประยุกต์ใช้กับการปลดล็อค ประตูหรือทางเข้าออก
อาคาร ที่พักอาศัย การพัฒนาระบบเปิดประตูด้วยระบบจดจ าใบหน้านั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนฮาร์ดแวร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย Camera Module ส าหรับจับภาพใบหน้า บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Raspberry Pi ส าหรับ
ประมวลผล ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด และ Solenoid Door Lock ส าหรับล็อคประตูส่วนซอฟต์แวร์ เป็น
การ พัฒนาชุดค าสั่งของระบบเปิดประตูด้วยระบบจดจ าใบหน้า ใช้ภาษา Python และ ไลบราลี่ OpenCV พร้อม
ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดประตู ผ่าน Line Notify ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเปิดประตู
ด้วยระบบจดจ าใบหน้า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

 



วิธีด าเนินการวิจัย 

 การพัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในที่นี้จะเป็นอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์ใน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบสารสนเทศ จ านวน 5 คน 
 ผู้ให้ข้อมูลในการสอบถามความพึงพอใจ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จ านวน 17 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1.ตัวแปรต้น  

ระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

2.ตัวแปรตาม 
2.1 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการท างานของระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วย 

เทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า 
  2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า 
  2.3 ประสิทธิภาพของระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า 
 
การออกแบบและสร้างระบบการพัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า  
 ในขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบระบบการท างานของระบบโดยรวมและระบบงานย่อยทั้งหมดโดยผู้วิจัยได้
อธิบาย ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการท างานของระบบ 

 2) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) เป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ใช้บรรยายภาพรวม
ของส่วนเสริมระบบ โดยแสดงขั้นตอนการท างานของส่วนเสริมระบบหรือโพรเซส (Process) ในการระบุ
แหล่งก าเนิดของข้อมูล การไหลของข้อมูล ปลายทางข้อมูลการเก็บข้อมูล และการประมวลแผนของข้อมูล
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) แสดงถึง กระบวนการท างานย่อยในส่วนของ
กระบวนการท างานหลักของระบบ ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 

 

 

    

 

 

 
ภาพที่ 2 กระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 

 
 
 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย แบบสอบถาม ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบเข้าใช้งาน

ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีจดจ าใบหน้า กรณีศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พิษณุโลก โดยคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และบางส่วนปรับมาจาก
แบบสอบถามในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อดังนี้ 

 1. แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วย
เทคโนโลยีจดจ าใบหน้า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 4 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 
ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านความปลอดภัย และ ด้านการสอบสนอง/เชื่อมโยง รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 ข้อ  

 2. แบบบันทึกประสิทธิภาพของระบบเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีจดจ าใบหน้า โดย
ใช้ทฤษฎีการประเมินแบบกล่องด า (Black Box Testing) เป็นแบบบันทึกผลการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการของ
กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างละ 3 ครั้ง  

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ ระบบเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยี
จดจ าใบหน้า แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ เป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับชั้น สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยเอง ตอนที่ 2 
แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 4 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 
ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านความปลอดภัย และ ด้านการสอบสนอง/เชื่อมโยง รวมทั้งสิ้นจ านวน 11 ข้อ  
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการรวบรวมข้อมูลและ ท าการวิเคราะห์ห า
ค่าเฉลี่ย และค าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการตอบแบบสอบถามในแต่ละประเด็น น าเสนอในรูปแบบตาราง 
เกณฑ์การแปลผลค าเฉลี่ยของความคิดเห็นใช้เกณฑ์ 5 ระดับโดยใช้มาตราวัดของลิเคิร์ต (Likert) ดังนี้ [4] 
             ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.50 -5.00 มีความพ่ึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
             ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  มีความพ่ึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
             ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.43  มีความพ่ึงพอใจอยู่ในระดับ ป่านกลาง 
             ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  มีความพ่ึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
             ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.40  มีความพ่ึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
 
 
 



ผลการวิจัย 
           1. ผลการออกแบบการพัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษา แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ได้ออกแบบและแก้ไขข้อบกพร่องจากจุดที่
การออกแบบมองข้ามจุดส าคัญไป ดังแสดงในภาพที่ 3 
           จากการพัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า จากนั้นจะท างาน 
บันทึกข้อมูลของ ผู้ใช้งานลงในฐานข้อมูลเพ่ือให้ในการสร้างรายงาน รายละเอียด การพัฒนาระบบเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กล้อง ESP32-CAM ขนาดเครื่องกว้าง 3.4 ซม x สูง 4.9 ซม. ใช้
ก าลังไฟฟ้า 5V 3A เชื่อมต่อ เครื่อข่ายไร้สายความถี่สัณญาณ 2.4 Ghz จ ากัดดังภาพท่ี 3 
 
 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 3 ผลงานที่ได้ท าการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

2. ผลจากการพัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษาแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   ดังภาพที่ 4 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 หน้าต่างลงชื่อเข้าใช้ 

 



  3. หน้าเว็บรายงานการเข้าออกของนักเรียนนักศึกษา ดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าต่างแสดงข้อมูลการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 
4. การหาความเหมาะสมและความเป็นได้ของระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า 

กรณีศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยการทดสอบการ
ประมวณผลดังตารางที่1 

          ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการออกแบบการพัฒนาระบบเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความเป็นไปได้ 
ระดับ
ความ
คิดเห็น �̅� S.D. �̅� S.D. 

1.ด้านการออกแบบ 3.07 0.00 ปานกลาง 3.40 0.20 ปานกลาง 

2.ด้านการใช้งาน 3.50 0.22 มาก 3.40 0.22 ปานกลาง 
3.ด้านความปลอดภัย 3.33 0.30 ปานกลาง 3.67 0.20 มาก 

4.ด้านการตอบสนอง/เชื่อมโยง 3.20 0.00 ปานกลาง 3.10 0.18 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.28 0.15 ปานกลาง 3.39 0.02 ปานกลาง 

          จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการออกแบบการพัฒนาระบบเข้า
ใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยรวม ความเหมาะสม อยู่ในระดับ ปานกลาง (�̅�= 3.28, S.D. = 0.15) 

ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.39, S.D. = 0.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน 



พบว่า ด้านการออกแบบ พบว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.07, S.D. = 0.00) และระดับความ

คิดเห็นความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.40, S.D. = 0.20) ด้านการใช้งาน พบว่า ความเหมาะสม    

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.50, S.D. = 0.22) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.40, S.D. = 0.22)    

ด้านความปลอดภัย พบว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.33, S.D. = 0.30) และความเป็นไปได้อยู่

ในระดับมาก (�̅�= 3.67, S.D. = 0.20) ด้านการตอบสนอง/เชื่อมโยง พบว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

(�̅�= 3.20, S.D. = 0.00) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.10, S.D. = 0.18)  

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการออกแบบการพัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วย
เทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ล าดับที่ ผู้ทดลอง ผลครั้งที่ 
1 

ผลครั้งที่ 2 ผลครั้งที่ 3 ร้อยละ 

1 นักศึกษาคนที่1 ได้ ไม่ได้ ได้ 66.67 

2 นักศึกษาคนที่2 ได้ ได้ ได้ 100.00 

3 นักศึกษาคนที่3 ได้ ได้ ได้ 100.00 
4 นักศึกษาคนที่4 ไม่ได้ ได้ ได้ 66.67 

5 นักศึกษาคนที่5 ได้ ได้ ไม่ได้ 66.67 

6 นักศึกษาคนที่6 ได้ ได้ ได้ 100.00 
7 นักศึกษาคนที่7 ไม่ได้ ได้ ได้ 66.67 

8 นักศึกษาคนที่8 ได้ ได้ ได้ 100.00 
9 นักศึกษาคนที่9 ได้ ได้ ได้ 100.00 

10 นักศึกษาคนที่10 ได้ ได้ ได้ 100.00 

11 นักศึกษาคนที่11 ได้ ได้ ได้ 100.00 
12 นักศึกษาคนที่12 ได้ ได้ ได้ 100.00 

13 นักศึกษาคนที่13 ได้ ได้ ได้ 100.00 

14 นักศึกษาคนที่14 ได้ ได้ ได้ 100.00 
15 นักศึกษาคนที่15 ไม่ได้ ได้ ได้ 66.67 

16 นักศึกษาคนที่16 ได้ ไม่ได้ ได้ 66.67 

17 นักศึกษาคนที่17 ได้ ไม่ได้ ได้ 66.67 
รวมค่าเฉลี่ย 86.28 



          ผลจากตารางที่ 2 พบว่าการท างานของระบบบันทึกภาพวงจรปิดผู้เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยการรู้จ า
ใบหน้าของผู้ใช้งานมีเสถียรภาพและแม่นย าอยู่นระดับดี โดยในการทดสอบประสิทธิภาพระบบบันทึกภาพวงจรปิด
ผู้เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยการรู้จ าใบหน้ามีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ที่ 86.28 

          ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการด้วยการรู้จ า
ใบหน้าของห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

          จากตารางที่  3 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งานที่มีต่อการใช้งานการพัฒนาระบบเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.65,S.D. = 0.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านซึ่งมีทั้งหมด  

4 ด้าน พบว่า ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.41,S.D. = 0.10) ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก 

(�̅�= 3.63,S.D. = 0.05) ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.62,S.D. = 0.08) ด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ

มาก (�̅�= 3.94,S.D. = 0.00) 

การอภิปรายผลการวิจัย 
            จากการวิจัยและพัฒนาระบบการพัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า 
กรณีศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

          ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้ว ย
เทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (�̅�= 3.65,S.D. = 0.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน พบว่า โดยด้าน

ความน่าเชื่อถือ มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.94,S.D. = 0.00) รองลงมา ได้แก่ ด้านการ

ใช้งาน  ระดับความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (�̅�= 3.63,S.D. = 0.05)  ด้านคุณภาพ ระดับความคิดเห็นอยู่ระดับมาก 

รายการประเมิน �̅� S.D. ผลประเมิน 
1.ด้านการออกแบบ 3.41 0.10 ปานกลาง 

2.ด้านการใช้งาน 3.63 0.05 มาก 

3.ด้านคุณภาพ 3.62 0.08 มาก 
4.ด้านความน่าเชื่อถือ 3.94 0.00 มาก 

ภาพรวม 3.65 0.04 มาก 



(�̅�= 3.62,S.D. = 0.08) ด้านการออกแบบมีระดับความคิดเห็นต่ าสุด ทั้งนี้อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.41,S.D. = 
0.10) ดังนั้นสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า กรณีศึกษา แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

         จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้จะท าการศึกษาต่อ หรือ การศึกษาอ่ืน ๆ 
ที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาในครั้งนี้ โดยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็นข้อ ดังนี้ 
         1.ปรับปรุงการใช้งานระบบให้มีการใช้งานง่ายขึ้นโดยให้สามารถเพ่ิมภาพใบหน้า และข้อมูลผู้ใช้บริการให้
อยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน   
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