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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งสามารถเห็นสถานะ

คณุภาพของโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในสว่นของดาต้า นําข้อมลูท่ีบ่งชีค้ณุภาพโครงข่ายมาทําการวิเคราะห์ตาม KPI ของ

องค์กร เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์คณุภาพของโครงข่ายในระดบัต่างๆ ทัง้ในระดบั ระดบัภูมิภาค ระดบัจงัหวดั ระดบัอําเภอ 

ระดบั Site และรายงานผลผ่าน web application โดยใช้ภาษา JAVAScript และ HTML ในการสร้างหน้าเว็บเพจ ร่วมกบั 

google map API สว่นโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูใช้ MongoDB การติดต่อระหว่างโปรแกรมใช้ภาษา Phyton กบัฐานข้อมลู 

MongoDB ในสว่นการออกแบบหน้าจอการติดต่อกบัผู้ ใช้งาน ใช้โปรแกรม Django และ Python ในการพฒันาระบบเฝ้าระวงั

คณุภาพของโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ผลการวิจยัพบว่าระบบเฝ้าระวงัโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ

อยู่ในระดบัท่ีดี โดยการประเมินความพึงพอใจของระบบ ทําการประเมินโดยกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ ใช้ระบบงานระบบ 

จํานวน 22 คน จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

พบว่าความพึงพอใจในด้านความสามารถทํางานตามความต้องการสําหรับผู้ ใช้ระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.47 และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 0.62  ความพงึพอใจในด้านหน้าท่ีของระบบ มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ 4.15 และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่

ท่ี 0.57  ความพงึพอใจในด้านการใช้งานระบบ มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ 4.22 และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ท่ี 0.58 และ ความพึง

พอใจในด้านความปลอดภยัของระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.22 และค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ท่ี 0.38  ซึ่งสรุปได้ว่าระบบท่ี

พฒันาขึน้นีม้ีประสทิธิภาพในการใช้งานอยูใ่นระดบัดี เป็นไปตามสมมตุิฐานท่ีกําหนดไว้ 

 

ABSTRACT 

This research aims to develop a surveillance system of the mobile network can see the status of the 

mobile network in the data. The data indicate the quality of the network were analyzed by KPI of the organization 

to be able to analyze the quality of the network at different levels, both at the regional, provincial and district level 

Site and reported through the web application by using JAVAScript and HTML code. To create a page with the 

google map API MongoDB Contact Manager database using the Phyton programming language and database 
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national university admissions system was effective in good condition, Arithmetic Mean of 4.11, Standard 

Deviation of 0.71, and Alpha coefficient reliability was .9552. The result of satisfaction assessment using the 

system was effective in good condition, Arithmetic Mean of 4.33, Standard Deviation of 0.62, and Alpha 

coefficient reliability of .7503 
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MongoDB in the design of user interface screen for using Django and Python. The monitoring system of the 

mobile network. It was found that the mobile phone network surveillance system efficiency is to a great extent. By 

assessing the satisfaction of the system. Evaluation samples. A group of system users, system number 22 of the 

satisfaction of the average (Mean) and standard deviation (SD) found that satisfaction with the work requirements 

for people. system, the average is 4.47 and the standard deviation is 0.62 in the satisfaction of the system. The 

average was 4.15 and the standard deviation is 0.57, satisfaction with the system. The average was 4.22 and the 

standard deviation is 0.58 and the satisfaction of the security system. The average was 4.22 and the standard 

deviation is 0.38, which concluded that the system developed was effective in applications where a high level. Is 

based on the hypothesis. 
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คาํนํา 

ปัจจบุนันัน้โทรศพัท์เคลือ่นท่ีนบัวา่เป็นอปุกรณ์สื่อสารท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายอาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจยั 5 ของคนใน

ยคุนีเ้ลยทีเดียว ซึง่การให้บริการของโทรศพัท์คลื่อนท่ีมีอยู่มากมายหลายประเภททัง้ด้านเสียง(Voice) และด้านข้อมลู(Data) 

โดยบริการเสริมด้านข้อมลู ก็จะมีทัง้ บริการ MMS, WAP, Internet wireless ซึ่งจะเรียกว่าเป็น Value-added-service ซึ่ง

บริการเหลา่นีต้้องให้บริการอยู่บนโครงข่ายของ GPRS/EDGE/3G Network ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วนัน้ GPRS/EDGE /3G เป็น

โครงขา่ยท่ีมีสาํคญัท่ีผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีต้องให้การดแูลและปรับปรุงในเร่ืองคณุภาพและประสิทธิภาพของ

โครงข่าย ถ้าโครงข่าย GPRS/EDGE/3G มีปัญหาแล้วนัน้ย่อมส่งผลกระทบต่อการให้บริการของ Value-added-service 

ดงันัน้ผู้ให้บริการต้องมีการดแูลเร่ืองของคณุภาพของการให้บริการเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในเร่ืองของการปรับปรุงโครงข่าย

ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ เพ่ือต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นอยา่งดี 

ในสว่นของการดูแลคณุภาพของโครงข่าย GPRS/EDGE/3G ผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแต่ละระบบจะมีการจัด

พนกังานดแูลสถานะและคณุภาพของโครงขา่ยแตว่ิธีการท่ีพนกังานใช้ในการดแูลคณุภาพของโครงข่าย GPRS/EDGE/3G มี

ขัน้ตอนท่ีซบัซ้อน และใช้เวลานานในการนําข้อมลูเพ่ือให้เห็นซึง่สถานะโครงขา่ย GPRS/EDGE/3G ได้ ซึง่ขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนนัน้

ทางทีมงานยงัคงไมเ่ห็นถึงภาพรวมของโครงขา่ย GPRS/EDGE/3G ทัง้ประเทศ ซึง่การเห็นสถานะและคณุภาพของโครงขา่ยท่ี

ช้ายิ่งทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาท่ีช้า ดงันัน้แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีจะสามารถช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได้จึงควรมีระบบท่ี

สามารถเห็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานะการณ์ เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ผู้ วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการ

พฒันาระบบเฝ้าระวงัคณุภาพของโครงข่าย GPRS/EDGE/3G เพ่ือให้ทราบว่าสถานะของโครงข่ายของผู้ ให้บริการนัน้อยู่ใน

สถานะไหนเป็นอยา่ไรบ้าง จะต้องมีปรับปรุง การเพ่ิมศกัยภาพ ของโครงข่ายของ GPRS/EDGE/3G Networkหรือไม่อย่างไร

ใน แตล่ะพืน้ท่ี รวมทัง้ยงัสามารถเห็นภาพรวมทัง้หมดของโครงขา่ยได้  

การพฒันาระบบเฝ้าระวงัคณุภาพของโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของผู้ให้บริการ โดยสามารถดูสถานะและคณุภาพ

โครงข่ายดงักล่าวได้ใน ระดบัภูมิภาค ระดับจังหวดั ระดบัอําเภอ ระดบั Site และสามารถดูข้อมูลเป็นรายชั่วโมง และดู

ย้อนหลงัได้ เพ่ือให้สามารถตอบสนองตามต้องการของลกูค้าได้อยา่งทนัเวลาและตรงกบัจดุพืน้ท่ีท่ีให้บริการ  
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อุปกรณ์ และวิธีการ 

การวิจัยครัง้นีเ้พ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพของโครงข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนท่ี จากการพัฒนาระบบโดยใช้

ระบบปฏิบตัิการ Windows 64-bit ในสว่นของเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ใช้ Apache โดยใช้ภาษา JAVAScript และ 

HTML ในการสร้างหน้าเว็บเพจ ร่วมกบั google map API สว่นโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูใช้ MongoDB การติดต่อระหว่าง

โปรแกรมภาษา Phyton กบัฐานข้อมลู MongoDB ในสว่นการออกแบบหน้าจอการติดต่อกบัผู้ ใช้งาน ใช้โปรแกรม Django 

and Python ในการพฒันา เกิดเป็นระบบท่ีมีช่ือเรียกว่า “SURVEILLANCE SYSTEM FOR MOBILE NETWORK 

QUALITY”     

การดาํเนินการวจิยั 

 
ภาพประกอบ 1 แผนภาพแสดงขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

 

โดยมี 5 ขัน้ตอนด้วยกนัดงันี ้

1.การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

2.การสร้างและพฒันาระบบ 

3.การสร้างเคร่ืองมือประเมินความพงึพอใจ โปรแกรม 

4.การทดสอบความพงึพอใจของโปรแกรม 

5.การวเิคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ
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แผนภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของระบบ (Overall picture of a system) 

 

 
ภาพประกอบ 2 ผงังานระบบ 

 

ประชากรในการวิจยั ครัง้นีค้ือ พนกังานในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบเฝ้าระวงัคณุภาพโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 

จํานวน 130 คน กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวจิยันีอ้าศยัหลกัการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบโควต้า (Quota sampling) โดยเลอืกจาก

ตําแหนง่ของพนกังาน เพ่ือให้สอดคล้องกบัรูปแบบการใช้งานระบบท่ีมีการกําหนดสทิธ์ิของผู้ใช้ตามตําแหนง่จํานวน 22 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. โปรแกรมระบบเฝ้าระวงัคณุภาพของโครงขา่ยโทรศพัท์ เคลือ่นท่ี 

 2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเฝ้าระวังคุณภาพของโครงข่าย

โทรศัพท์ เคลื่อนท่ีซึ่งประเมินโดยพนักงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานระบบท่ีมีการกําหนดสิทธ์ิของผู้ ใช้ตาม

ตําแหนง่จํานวน 22 คน การประเมินประสทิธิภาพของการพฒันาระบบการประเมินผลแบง่ออกเป็น 4 ด้านด้วยกนัคือ   

  2.1 ด้าน Functional Requirement Test เป็นการประเมินความถกูต้องตามความต้องการของผู้ใช้  

  2.2 ด้าน Functional Test เป็นการประเมินความถกูต้องและประสทิธิภาพในการทํางานของระบบ 

  2.3 ด้าน Usability Test เป็นการประเมินลกัษณะของการออกแบบระบบวา่มีความง่ายตอ่การใช้งาน 

  2.4 ด้าน Security Testเป็นการประเมินระบบในด้านการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู    

 แบบสอบถามใช้แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 

70) ซึง่กําหนดระดบัความคิดเห็นเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่โดยให้นํา้หนกัคะแนนระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั  

 3. แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบ ซึ่งประเมินโดยเจ้าหน้าท่ีสมาคมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบสว่นการรับสมคัรคดัเลอืกฯ แบบสอบถามใช้แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) ตาม

วิธีของลิเคิร์ต (Likert) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 70) ซึ่งกําหนดระดบัความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยให้

นํา้หนกัคะแนนระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั  
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การประเมินผลเคร่ืองมือในการวิจัย 

 สําหรับการประเมินผลเคร่ืองมือในการวิจยัจะใช้ค่าทางสถิติ คือตวักลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

และค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนดเกณฑ์ ซึ่งแปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบ่งเป็น 5 

ระดบั ดงันี ้

(บญุชม ศรีสะอาด, 2541: 100) เกณฑ์แปลความหมายของแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ / 

ความพงึพอใจของการใช้งานระบบ 

 คา่เฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีมาก / พงึพอใจมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดี / พงึพอใจมาก 

 คา่เฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัพอใช้ / พงึพอใจมากปานกลาง 

 คา่เฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้ต้องปรับปรุงแก้ไข / พงึพอใจน้อย 

 คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้ไมส่ามารถนําไปใช้งานได้ / พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

 

ผลการทดลอง และวิจารณ์ 

 

ผลจากการออกแบบระบบเฝ้าระวังคุณภาพของโครงข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 

 ผู้วิจัยจึงมีการพฒันาโปรแกรมระบบเฝ้าระวงัคุณภาพของโครงข่ายโทรศพัท์ เคลื่อนท่ี แสดงการนําเสนอ

ข้อมลู ในลกัษณะเวปแอพพลเิคชัน่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 หน้าจอเข้าระบบ (Log In) 
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ภาพประกอบ 2 หน้าจอแรกของการเข้าระบบ (Home) 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 หน้าจอ4แผงหน้าปัด4 Non Strategic 
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ภาพประกอบ 4 หน้าจอ4แผงหน้าปัด4 Strategic 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 หน้าจอ4รายละเอียดแผนท่ี 
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ภาพประกอบ 6 หน้าจอ4รายละเอียดแผนท่ี4เลอืกภมูิภาค 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 หน้าจอ4รายละเอียดแผนท่ี4เลอืกจงัหวดั 
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ภาพประกอบ 8 หน้าจอ4รายละเอียดแผนท่ี4เลอืกอําเภอ 

 

 

 
ภาพประกอบ 9 หน้าจอ4รายละเอียดแผนท่ี4เลอืกท่ีตัง้ 
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ภาพประกอบ 10 หน้าจอ4รายละเอียดข้อมลู 

 

           ผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของโปรแกรมเฝ้าระวังคุณภาพของโครงข่ายโทรศัพท์ 

 จากการนําระบบเฝ้าระวงัคณุภาพของโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี โดยเป็นผู้ใช้ระบบ จํานวน 22 คน เป็นผู้ประเมิน

เพ่ือหาความพงึพอใจของระบบท่ีได้พฒันาขึน้ ทําให้ทราบถึงผลการทดสอบดงันี ้คือ 

         - ผลการประเมินทางด้านความสามารถทํางานตามความต้องการของสําหรับผู้ ใช้ระบบ (Function 

Requirement Test) ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยท่ีได้ของแต่ละหวัข้อมาผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือทํา

การหาคา่เฉลีย่ มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ 4.47 และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 0.62 ดงันัน้ระบบท่ีได้พฒันาขึน้มีความพึงพอใจใน

ด้านความสามารถทํางานตามความต้องการสาํหรับผู้ใช้ระบบอยูใ่นระดบัดี 

         - ผลการประเมินทางด้านความสามารถทํางานตามหน้าท่ีของระบบ (Function Test) ผลของการประเมิน

ดงัแสดงให้เห็นวา่ เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยท่ีได้ของแต่ละหวัข้อมาผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือทําการหาค่าเฉลี่ย พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 

4.15 และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 0.57 ดงันัน้ระบบท่ีได้พฒันาขึน้มีความพงึพอใจในด้านหน้าท่ีของระบบอยูใ่นระดบั

ดี 

             - ผลการประเมินทางด้านการใช้งานระบบ (Usability Test) ผลของการประเมินแสดงให้เห็นว่า เมื่อนํา

คะแนนเฉลีย่ท่ีได้ของแตล่ะหวัข้อมาผา่นวิธีการทางสถิติเพ่ือทําการหาคา่เฉลีย่ พบวา่คา่เฉลีย่อยูท่ี่ 4.22 และค่าสว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน อยูท่ี่ 0.53 ดงันัน้ระบบท่ีได้พฒันาขึน้มีความพงึพอใจในด้านการใช้งานระบบอยูใ่นระดบัดี 

         - ผลการประเมินทางด้านความปลอดภยัของระบบ (Security Test) ผลของการประเมินแสดงให้เห็นว่า 

เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยท่ีได้ของแต่ละหวัข้อมาผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือทําการหาค่าเฉลี่ย พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.33 และค่าสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 0.38 ดงันัน้ระบบท่ีได้พฒันาขึน้มีความพงึพอใจในด้านความปลอดภยัของระบบอยูใ่นระดบัดี 

การประเมินผลเพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในการวิจยั 
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-  การประเมินผลเพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในการวิจยั 

การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ใช้วิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α -coefficient) ของครอนบาค พบว่า

แบบสอบถามในการวิจยันีม้ีคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั 0.91 ซึง่มากกวา่คา่มาตรฐาน 0.50 ดงันัน้ แบบสอบในการวิจยันีม้ี

ความเท่ียงโดยมีความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.91 

- การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้านความพึงพอใจของระบบ ดงันี ้ท่ีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.3 ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38 การทดสอบสมมติฐานยอมรับ H   นัน่คือระบบมีความพึงพอใจ

ของการใช้งานอยูใ่นระดบัดี 

 - การทดสอบคา่ความคลาดเคลือ่นจากการวดั  

 คา่ความคลาดเคลือ่นสมัพทัธ์หรือเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่นคา่เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่นเทา่กบั 1.32% 

 ความแมน่จากการทดลองระบบนัน้คา่ท่ีได้จากการทดลองมีคา่ความคลาดเคลือ่นเฉลีย่ 1.32% ดงันัน้ถือวา่ระบบเฝ้าระวงั

คณุภาพของโครงขา่ยในการทดลองมีคา่ความคลาดเคลือ่นท่ียอมรับได้  

ความเท่ียง (Precision) คา่ท่ีได้จากการทดลองแตล่ะครัง้มีความใกล้เคยีงกนั โดยท่ีในการทดลองแตล่ะครัง้คา่ท่ี

ได้มีความเท่ียงตรงเฉลีย่ 98% ดงันัน้ถือวา่ระบบเฝ้าระวงัคณุภาพของโครงขา่ยในการทดลองมีคา่ความเท่ียงตรงท่ียอมรับได้ 

 

สรุป 

 การประเมินผลความพึงพอใจของระบบระบบเฝ้าระวงัคุณภาพของโครงข่ายโทรศพัท์คล่ือนท่ีจาก   ผลการประเมิน

จากผูใ้ชร้ะบบ จาํนวน 22 คน เป็นผูป้ระเมินเพ่ือหาความพึงพอใจของระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ทาํให้ทราบถึงผลการทดสอบดงัน้ี 

ผลการประเมินทางดา้นความสามารถทาํงานตามความตอ้งการของสาํหรับผูใ้ชร้ะบบ (Function Requirement Test) ผล

การประเมินแสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือนาํคะแนนเฉล่ียท่ีไดข้องแต่ละหวัขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติเพ่ือทาํการหาค่าเฉล่ีย มีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 4.47 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 0.62 ดงันั้นระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมีความพึงพอใจในดา้นความสามารถทาํงานตาม

ความตอ้งการสาํหรับผูใ้ชร้ะบบอยูใ่นระดบัดี ผลการประเมินทางดา้นความสามารถทาํงานตามหนา้ท่ีของระบบ (Function 

Test) ผลของการประเมินดงัแสดงให้เห็นว่า เม่ือนาํคะแนนเฉล่ียท่ีไดข้องแต่ละหัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือทาํการหา

ค่าเฉล่ีย พบวา่ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.15 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 0.57 ดงันั้นระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมีความพึงพอใจในดา้น

หนา้ท่ีของระบบอยูใ่นระดบัดี ผลการประเมินทางดา้นการใชง้านระบบ (Usability Test) ผลของการประเมินแสดงให้เห็นวา่ 

เม่ือนาํคะแนนเฉล่ียท่ีไดข้องแต่ละหัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือทาํการหาค่าเฉล่ีย พบว่าค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.22 และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 0.53 ดงันั้นระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมีความพึงพอใจในดา้นการใชง้านระบบอยูใ่นระดบัดี ผลการประเมิน

ทางดา้นความปลอดภยัของระบบ (Security Test) ผลของการประเมินแสดงให้เห็นวา่ เม่ือนาํคะแนนเฉล่ียท่ีไดข้องแต่ละ

หัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือทาํการหาค่าเฉล่ีย พบวา่ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.33 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 0.38 ดงันั้น

ระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมีความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยัของระบบอยูใ่นระดบัดี 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 ผู้วิจยัขอขอบคณุขอขอบคณุ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) สําหรับข้อมลูท่ีใช้ในงานวิจยันีแ้ละ

ขอขอบคณุพนกังานทกุทา่น ซึง่ได้ให้ความอนเุคราะห์ในด้านเวลาและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือการวิจยั  
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 ขอขอบคุณพ่ีและเพ่ือน ๆ รวมถึงบุคคลอีกหลายท่านท่ีไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ท่ีนีท่ี้ได้ให้ความช่วยเหลือและเป็น

กําลงัใจให้กบัผู้วิจยัมาโดยตลอด 

 สดุท้ายนี ้ผู้วิจยัขอน้อมรําลกึถึงคณุของบิดามารดาและครูอาจารย์ ท่ีอบรมสัง่สอนให้ความรู้เป็นกําลงัใจและให้การ

สนบัสนนุผู้วิจยัด้วยดีตลอดมา 
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