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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์
โค้ด มาทดแทนระบบตรวจเช็คแบบเดิม และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบตรวจเช็คพนักงาน
รักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ กลุ่มบุคลากรของสถาบันฯ ที่มีการ
ทำงานเกี่ยวข้องกบัระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันฯ ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีหน่วยกายภาพและการ
บริการ หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 คน ผลการศึกษา
พบว่าระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ดเป็นระบบท่ีใช้งานสะดวกมีประสิทธิภาพใน      
การจัดการ และมีประโยชน์ในการใช้งาน ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ 
ผลประเมินโดยรวมของผู้ใช้งานในด้านประสิทธิภาพ และด้านประโยชน์การใช้งาน มีความพึงพอใจระดับ 4.60 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เท่ากันทุกด้าน ซึ่งอยู่ในช่วงเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ  พนักงานรักษาความปลอดภัย คิวอาร์โค้ดระบบรักษาความปลอดภัย 

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 

Abstract 
This study aims to 1) develop a QR code verification system for security personnel 

and 2) to survey the satisfaction in using the QR code verification system for security personnel. 
The samples for this study included the personnel with security responsibilities of the 
Population and Social Research Institute; executives, Premises and Service Unit staff, security 
chief and nine security staff. The results of the study showed that the using of the QR code 
verification system for security personnel is convenient, effective for management and useful. 
The questionnaires were used to survey the satisfaction of the system users. The results 
showed that the level of satisfaction on the effectiveness and usage was at 4.60 with standard 
deviation of 0.52 which was at the highest level. 
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บทนำ 
ในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมากมายอย่างรวดเร็วและยังสามารถพัฒนาได้แบบ

ไร้ขีดจํากัด ชีวิตประจำวันของเราจึงแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีมากมาย ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลและ
บทบาทอย่างมากเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ใช้งานได้ง่าย สะดวก สบาย ประหยัดทรัพยากร ลด
ต้นทุน และมีความปลอดภัย จึงทำให้เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคิวอาร์โค้ด (QR Code: Quick 
Response) เป็นหนึ ่งในเทคโนโลยีที ่ได้ร ับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันและถูกนำมาปรับใช้เพื่อ         
ความสะดวกในการทำงานหลายด้าน คิวอาร์โค้ด หรือเรียกว่า บาร์โค้ด 2 มิติ คือ รหัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บ
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ข้อมูลสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น ช่ือ ราคาสินค้า เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และช่ือเว็บไซต์ คิวอาร์โค้ดเป็นเทคโนโลยี
ที่ได้รับการพัฒนามาจากบาร์โค้ด โดยบริษัทเดนโซ-เวฟ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น คิวอาร์
โค้ดได้รับการคิดค้นขึ้นในปี 1994 และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในช่ือ "QR Code" แล้วทั้งในประเทศญี่ปุ่น และใน
ประเทศทั่วโลก (ดวงกมล, 2554) โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคิวอาร์โค้ดก็เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถ
ทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยผ่านการอ่านคิวอาร์โค้ด คิวอาร์โค้ดส่วนใหญ่นิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือ
สำหรับรุ่นที่มีกล้อง ถ่ายภาพ และรุ่นที่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้ สำหรับวิธีการใช้งานคิวอาร์โค้ดนั้น 
ผู้ใช้งานต้องใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันอ่านคิวอาร์โค้ด เพียงนํากล้องที่อยู่บนมือถือสแกนบน   
คิวอาร์โค้ด รอการประมวลผลเพียงครู่เดียว เครื่องจะสามารถอ่านคิวอาร์โค้ดสีดำออกมาเป็นตัวหนังสือที่มีข้อมูล
มากมาย เช่น รายละเอียดสินค้า โปรโมช่ัน สถานที่ตั้งของบริษัทร้านค้า เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ กรณีที่นำคิวอาร์
โค้ดมาใช้กับนามบัตร เจ้าของนามบัตรสามารถใส่รายละเอียดส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ 
ฯลฯ ได้ นอกจากนี้คิวอาร์โค้ดยังสามารถใช้ในการสื่อบอกความในใจได้ด้วย เพียงพิมพ์คิวอาร์โค้ดลงบนการ์ด  
ผู้ที่ได้รับการ์ดนําโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องมาสแกน จะทำให้เห็นข้อความที่ผู้ให้จะสื่อถึงผู้รับ  

คิวอาร์โค้ด (2D Code) มีข้อมูลทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ในขณะที่บาร์โค้ดธรรมดานั้น มีข้อมูลเพียง
แนวตั้งเพียงแนวเดียวเท่านั้น การที่คิวอาร์โค้ดมีข้อมูลในสองลักษณะ ทำให้คิวอาร์โค้ดนั้นสามารถบรรจุข้อมูลได้
มากกว่าบาร์โค้ดธรรมดาซึ่งสามารถจุข้อมูลได้ถึง 4,296-7,089 ตัวอักษร ปัจจุบันมีการนำบาร์โค้ดสองมิติมา
ประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากใช้งานง่าย และสะดวกในการอ่านรหัสข้อมูลที่ปรากฏในบาร์โค้ดสองมิติ 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องดิจิทัลและโปรแกรมถอดรหัสได้ โดยสามารถหามา
ติดตั้งได้โดยง่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ตัวอย่างการใช้ในแวดวงการค้าขายสินค้า หรือการขนส่ง และ   
แวดวงธุรกิจอื่น ๆ พบว่า มีการใช้บาร์โค้ดสองมิติอย่างแพร่หลาย (จักรกฤษณ์, 2557) นอกจากนี้ ยังพบว่ามี    
การนํา คิวอาร์โค้ด ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจนับครุภัณฑ์ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้เกิดความสะดวก
มากยิ่งขึ้น ช่วยลดปริมาณในการใช้กระดาษ ลดระยะเวลาในการนับครุภัณฑ์ ลดกำลังคน อีกทั้งยังแสดงรูปภาพ
ของครุภัณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบทราบถึงรูปลักษณะภายนอกของครุภัณฑ์ว่าเป็นอย่างไร (คณิน, 2556; ธัญญา 
และเยาวลักษณ์, 2558) มีการขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา บริการทาง
การแพทย์ การท่องเที่ยว การตลาด และการบริการลูกค้า การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น (ณัฐวุฒิ และกชกร, 
2560) โดยในด้านงานการรักษาความปลอดภัยเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจมากขึ้น และมีคนไทยจำนวนไม่น้อยได้
เข้าสู่อาชีพนี้เพราะเป็นอาชีพที่ใช้วุฒิการศึกษาในระดับภาคบังคับเท่านั้น และมีรายได้ดีเมื่อเทียบกับอาชีพอ่ืน ๆ 
ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับเดียวกัน คือ นอกจากเงินเดือนแล้วยังมีค่าล่วงเวลาและโบนัสด้วย ปัจจุบันในประเทศไทย
มีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยประมาณ 4.5 แสนคนทั่วประเทศ (Forbes Thailand, 2560 ) แต่อย่างไรก็
ตาม ลักษณะการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากการทำงานปกติ เช่น 
เป็นงานเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพราะเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ
อาจจะเกิดขึ้นเวลาใดและสถานที่ใดก็ได้ ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการรักษาความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องมี
ระบบการควบคุม ดูแล และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีงานศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในระบบ   
การรักษาความปลอดภัย การนำคิวอาร์โค้ดมาในการจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ และการนำคิวอาร์โค้ดมาใช้เพื่อ
การเข้าถึงบทความวารสารฉบับออนไลน์ เป็นต้น โดยงานศึกษาที่นำคิวอาร์โค้ดมาใช้ในระบบการรักษา      
ความปลอดภัย ได้แก่ งานศึกษาของ กนกภรณ์ (2560) ได้ชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากในปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน 
บ้าน คอนโด และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เจริญเติบโตสูงขึ้นพร้อมกับบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัย
แนวโน้มการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้
บริการจากบริษัทรักษาความปลอดภัยสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลดเวลาในการบริหารจัดการและการจัดหา
บุคลากรในระยะยาวได้ และบริษัทรักษาความปลอดภัยยังได้พัฒนาการรักษาความปลอดภัยโดยนำเทคโนโลยี
และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยเข้ามา
สนับสนุนการให้บริการรักษาความปลอดภัย สามารถให้บริการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจาก     
การนำคิวอาร์โค้ดมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังมีการนำคิวอาร์โค้ดไปใช้ในงานด้านอื่น  ๆ เช่น 
ทวีศักดิ์ และไพฑูรย์ (2560) ได้ศึกษาและทดลองระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด 
กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า ผลที่ได้คือมีความพึงพอใจในด้านออกแบบหน้าจอของ
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แอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมาก ด้านประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี และในด้านความพึง
พอใจภาพรวมแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมาก และผลการวิจัยด้านความพึงพอใจในด้านออกแบบหน้าจอ     
แอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมาก ด้านประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับดี และในด้านความ
พึงพอใจภาพรวมการใช้แอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมากสำหรับการนำคิวอาร์โค้ดมาในการจัดการพัสดุและ
ครุภัณฑ์นั้นมีหลายช้ินงาน เช่น  นราธิป (2556) ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ 
สำหรับหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พบว่า ข้อมูลครุภัณฑ์ตรงความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และได้รับการประเมินความพึงใจในการใช้งานในระดับดีมาก (เฉลี่ย 4.60) ส่วนงานศึกษาของ 
อนุชา และ ธีรวัฒน์ (2555) เรื่องการพัฒนาระบบการจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยรหัสแท่งสองมิติ (คิวอาร์
โค้ด) บนเครือข่ายอินทราเน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบว่า  คิวอาร์โค้ดสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับผลประเมินจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.35) ในขณะที ่การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บครุภัณฑ์ออนไลน์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน 
(ค่าเฉลี่ย 4.73) (เจษฎา,2560) นอกจากนี้ ชารีฟ และศิริรัตน์ (2562) ได้ประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดมาใช้ในระบบ
จัดการ QR Code เพื่อการเข้าถึงบทความวารสารฉบับออนไลน์ พบว่า ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทความวารสาร
ฉบับออนไลน์ด้วยสมาร์ตโฟน (Smartphone) ที่มีแอปพลิเคชัน (Application) QR Code Reader สแกน QR 
Code บนตัวเล่มวารสาร ทำให้สามารถเข้าถึงวารสารฉบับออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังส่งเสริมการเข้า
ใช้งานวารสาร เพิ่มความคุ้มค่าของการใช้งานวารสาร และส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 

จากแนวทางการนำคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ในการงานด้านต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็น
ว่าคิวอาร์โค้ดช่วยสร้างความสะดวก ความรวดเร็วในการทำงาน และเป็นระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อีก
สามารถปรับใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการใช้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสถาบันฯ มีอาคาร
ประชาสังคมอุดมพัฒน์ เป็นอาคารสูง 6 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานจำนวน
มาก และยังเปิดให้ใช้บริการห้องประชุมให้แก่บุคคลภายนอกสถาบันฯ และภายในสถาบันฯ ดังนั ้น เพื่อ      
ความปลอดภัยในทรัพย์สินและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สถาบันฯ จึงได้ว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย 
เพื่อตรวจสอบดูแลทรัพย์สินและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณของสถาบันฯ โดยมีจำนวนพนักงาน
รักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คน ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้กำหนดจุดในการตรวจสอบหลายจุดตามอาคาร เพื่อให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เดินตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับการเดินตรวจตามจุดที่
กำหนดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ และสำหรับไว้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างด้วย ซึ่ง
พบว่า ระบบงานดังกล่าวมีปัญหาการกำกับติดตามทำได้ยาก เนื่องจากมีจุดตรวจหลายจุด การรวบรวมข้อมูลที่
บันทึกไว้ไม่เป็นปัจจุบัน และผู้ดูแลในส่วนงานนี้ไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยได้  

ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จึงมีความต้องการที่จะนำระบบคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจำอาคาร เพราะจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ระบบคิวอาร์โค้ดเป็นระบบที่มี   
แม่นยำสูง มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย (นราธิป, 2556 ; อนุชา และธีรวัฒน์ 2555; เจษฎา,2560; ชารีฟ 
และศิริรัตน์ 2562) โดยได้ดำเนินการคิดค้นรูปแบบในการตรวจจุดรักษาความปลอดภัยให้สามารถใช้งานรวมกับ
ระบบของโทรศัพท์ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้งานอยู่และสามารถใช้งานได้โดยไม่กระทบต่อระบบที่ใช้
งานอยู ่เดิม ทั ้งนี ้ในปัจจุบันผู ้คนส่วนมากใช้บริการโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื ่อสารควบคู ่กับการใช้
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเสียค่าบริการให้แกเ่ครือข่ายโทรศัพท์เป็นประจำอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาใน
ครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด โดยส่งข้อมูลเก็บและประมวลผลที่ 
Server และหลังจากที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาระบบและได้มีการทดลองใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2562- มกราคม 2563 ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาความพึงพอใจ “การพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงาน
รักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยของสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภยัด้วยคิวอาร์โคด้มาทดแทนระบบตรวจเช็คแบบเดิม 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยได้พัฒนาระบบ
ตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด และทดลองใช้ระบบ จากนั้นจึงทำการสำรวจความพึง
พอใจ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิด ทั้งนี้ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Description Statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ขอบเขตการศึกษา 

1. การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการรักษาความปลอดภัยของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น  

2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562- มกราคม 2563 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 บุคลากรที ่ เก ี ่ยวข้องระบบการร ักษาความปลอดภัยของสถาบันว ิจ ัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจำนวน 9 คน ประกอบด้วย 

1. เจ้าหน้าท่ีของสถาบันฯ ที่ดูและระบบความปลอดภัยและระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 3 คน ซึ่งเป็น
ผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบรายงาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คน เป็นผู้ใช้ระบบเพื่อรายงานสถานการณ์ในการออก
ตรวจสถานท่ี 

3. หัวหน้าผู้ดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน เป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยใน   
การทำงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

4. ผู้บริหารสถาบันฯ ด้านการบริหารและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน เป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ีที่ดูแลระบบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ดำเนินการวิจัยตามแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 2) ออกแบบหรือเลือกวิธีการ รูปแบบหรือนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหา 3) ทดลองใช้และปรับปรุงหรือตรวจสอบ 4) ประเมินผลการทดลองใช้นวัตกรรม (กิตติยา, 
2561) ดังนี ้

1. การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีระบบรักษา   

ความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบดูแลทรัพย์สินและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยได้กำหนดจุดตรวจสอบให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจภายในบริเวณอาคาร ทั้งหมด 12 จุด พร้อมทั้งมีเอกสารประจำจุดให้
เซ็นช่ือกำกับการเดินตรวจตามจุดที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ และสำหรับ
เก็บไว้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบของผู้ว่าจ้าง (ภาพท่ี 1) 

 
 

 
ภาพที่ 1 ระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ระบบงานเดิม) 
 
จากการศึกษาสภาพปัญหาระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันฯ ผู้วิจัยพบว่า มีปัญหาการกำกับ

ติดตามทำได้ยากเพราะมีจุดตรวจหลายจุด การรวบรวมสรุปทำได้ไม่ เป็นปัจจุบัน และผู้ดูแลในส่วนงานนี้ไม่
สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยได้  

ออกตรวจ 

 

 

 

จดบันทึก 

 

 

รวบรวมและสรุป 
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2. การออกแบบและจัดทำระบบใหม่ 
ผู้วิจัยสร้างคิวอาร์โค้ดผ่าน www.the-qrcode-generator.com จากนั้นติดตั้งระบบคิวอาร์โค้ดตาม

จุดสำคัญภายในอาคารจำนวน 12 จุด เพื่อกำหนดรหัสให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ารหัสสแกนคิวอาร์
โค้ด โดยส่งข้อมูลเก็บและประมวลผลที่ Server ให้สามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน (ภาพที่ 2) และ
สามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ต่อไป  

 
 
 
 

ภาพที่ 2 ระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ระบบงานใหม)่ 

 
ขั้นตอนการใช้งานระบบใหม่ มีดังนี้ 
สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ภาพท่ี 3) 

1. ใช้แอปพลิเคชันไลน์ในโทรศัพท์มอืถือเปิดโปรแกรมสแกนคิวอาร์โคด้ 
2. เมื่อสแกนคิวอารโ์ค้ดแล้ว จะเขา้สูห่น้าระบบบันทึกตรวจจดุออนไลน์ 
3. ใส่รหัสผ่านของเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย 
4. กดเลือกเหตุการณ์ หรือจะดำเนินการถ่ายรูปบริเวณจุดตรวจ 
5. กดบันทึก ระบบจะทำการบันทึกและจัดเก็บในระบบ Server แบบอัตโนมัต ิ

สำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ(ภาพท่ี 4) 
1. Login เข้าสู่ระบบ  
2. ตรวจสอบการตรวจเช็คจุดของ รปภ. ไดต้ลอดเวลา 
3. สามารถทำการเพิ่ม-ลด จดุตรวจได้ตามความต้องการ 

 

 
ภาพที่ 3 ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์การตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัย สถาบันวิจยัประชากร 

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

           

 

http://www.the-qrcode-generator.com/
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ภาพที่ 4 ระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ A: หน้าแรกของระบบบันทึกข้อมลูออนไลน์, B: หน้าเข้าสู่ระบบเพื่อ
บันทึกข้อมูลออนไลน,์ C:หน้าแสดงข้อมูลออนไลน ์

 
3. การทดสอบใช้งานระบบใหม่ 
การทดสอบใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ติดคิวอาร์โค้ดไว้ตาม

จุดตรวจ 12 จุดภายในอาคาร และได้ติดตั ้งระบบเชื่อมต่อเข้าระบบ Server ของสถาบันฯ และทดลองใช้
ระบบงานใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้ที่ทดลองใช้ระบบใหม่นี้ ประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษา
ความปลอดภัยของสถาบันฯ คือ เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่ดูและระบบความปลอดภัยและระบบอินเทอร์เน็ต 
จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คนหัวหน้าผู้ดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 
1 คน และผู้บริหารสถาบันฯ ด้านการบริหารและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 9 คน 

4. สร้างแบบสอบถามและการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามปลายปิด กลุ่มตัวอย่างประชากร  คือ    

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จำนวน 9 คน โดยใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง ประเมินความพึงพอใจด้าน     
การออกแบบด้านประสิทธิภาพของการทำงาน และด้านประโยชน์ในการใช้งาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
หลักสถิติ การคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มีการวัดระดับความพึงพอใจ
ในแต่ละด้านเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ ระดับคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ และให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดย
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามจากผู ้เชี ่ยวชาญทางการพัฒนาระบบและคณาจารย์จาก
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

A B 

C 
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ผลการวิจัย 
ผลการทดสอบใช้งานระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลา 1 ปี มีผู้ทดลองใช้งานเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ
รักษาความปลอดภัยของสถาบันฯ จำนวน 9 คน ได้ผลการทดลอง ดังนี้ 

1. การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันฯ พบว่า  มีปัญหาการกำกับ

ติดตามทำได้ยากเพราะมีจุดตรวจหลายจุด การรวบรวมสรุปทำได้ไม่เป็นปัจจุบัน และผู้ดูแลในส่วนงานนี้ไม่
สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยได้ 

2. การออกแบบและจัดทำระบบใหม่ 
ระบบใหม่ที่ได้สร้างขึ้นมีความสะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิในการจัดส่งข้อมูล โดยมีวิธีการใช้

งาน คือ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยภาพเปิดโปรแกรมสแกนคิวอาร์โค้ด สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วจะเข้าสู่หน้า
ระบบบันทึกตรวจจุดออนไลน์ เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใส่รหัสผ่านของของตนเองแล้ว จะสามารถ
กดเลือกเหตุการณ์หรือจะดำเนินการถ่ายรูปบริเวณจุดตรวจ และกดบันทึกได้ทันที โดยส่งข้อมูลเก็บและ
ประมวลผลที่ Server แบบอัตโนมัติและรวดเร็ว  

3. การทดสอบใช้งานระบบใหม่ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

ระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันฯเข้าสู ่ระบบ สามารถตรวจสอบการตรวจเช็คจุดของ รปภ. ได้
ตลอดเวลา สามารถทำการเพิ่ม-ลด จุดตรวจได้ตามความต้องการ สามารถกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้จากทุกท่ีที่มีอินเทอเน็ต อีกทั้งมีความสะดวกต่อ
การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยของสถาบันฯ ที่เป็นปัจจุบัน  

4. ผลประเมินการทำงานของระบบ 
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด 

โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed Formal Structured Questionnaire) เป็นเครื ่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องระบบการรักษาความปลอดภัยของสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคมมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 9 คนพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งด้านการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพของ      
การทำงาน และด้านประโยชน์ในการใช้งานในระดับเท่ากัน คือ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 อยู่ในช่วง
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งสามด้าน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจต่อระบบตรวจเช็คพนักงานรกัษาความปลอดภยัด้วยคิวอารโ์คด้ สถาบันวิจยัประชากร

และสังคม มหาวิทยาลยัมหดิล ด้านการออกแบบ ด้านประสิทธภิาพ และดา้นการใช้ประโยชนก์ารใช้งาน 
ประเดน็คำถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการออกแบบ 
1. รูปแบบและความเหมาะสมของโปรแกรม 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
2. ขนาดตัวอักษรมีความชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
3. ความรวดเร็วในการใช้งานไม่ซับซ้อน 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
4. ระบบการใช้งานบนเมนูต่าง ๆ ของหน้าจอ 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
5. การจัดวางแตล่ะส่วนขอโปรแกรมมีความเหมาะสม 4.67 0.50 มากท่ีสุด 

ผลประเมนิด้านการออกแบบเฉลี่ยรวม 4.60 0.52 มากที่สุด 
ด้านประสิทธิภาพของการทำงาน 
1. ความสะดวก ใช้งานง่าย 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
2. ความรวดเร็วในการทำงาน 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
3. ผลลัพธ์ท่ีได้มีความถูกต้อง 4.5 0.53 มากท่ีสุด 

ผลประเมนิด้านประสิทธิภาพของการทำงานเฉล่ียรวม 4.60 0.52 มากที่สุด 
ด้านประโยชน์การใช้งาน 
1. โปรแกรมน้ีสามารถนำไปใช้งานได้จริง 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
2. โปรแกรมน้ีมีประโยชน์ 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
3. ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม 4.56 0.53 มากท่ีสุด 

ผลประเมนิด้านการใช้ประโยชนก์ารใช้งานเฉล่ีย 4.60 0.52 มากที่สุด 



การพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

8  
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด มา

ทดแทนระบบตรวจเช็คแบบเดิมของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนประเมินผล
การทำงานของระบบ และประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 
โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด มาทดแทนระบบ
ตรวจเช็คแบบเดิม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม กำกับดูแล การทำงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ส่วน
ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถรวบรวมสรุปข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของระบบจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องระบบการรักษา
ความปลอดภัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 9 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจในด้านการออกแบบด้านประสิทธิภาพของการทำงาน  และด้านประโยชน์ในการใช้งาน อยู่ใน
ระดับที่เท่ากันคือ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ซึ ่งอยู ่ในช่วงเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
นอกจากน้ี พบว่า ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทุกคนเห็นว่าเป็นระบบที่ใช้งานสะดวกมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมี
ประโยชน์ท้ังต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบการทำงาน 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในครั้งน้ี สามารถกล่าวได้ว่า การพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัย
ด้วยคิวอาร์โค้ดมาทดแทนระบบตรวจเช็คแบบเดิมของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตลอดจนการประเมินผลการทำงานของระบบ และประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ  สามารถ
ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ กล่าวคือ ได้ระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยที ่มี
ประสิทธิภาพ และผลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบอยู่ในช่วงเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด   

จากผลการวิจัยข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานศึกษาของ กนกภรณ์ (2560) ที่ชี้ให้เห็นว่าการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการให้บริการรักษาความปลอดภัย สามารถให้บริการได้เป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทวีศักดิ์ และ ไพฑรูย์ (2560) ที่ศึกษาระบบ
ตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งพบว่าการเช็ค
พนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ดเป็นระบบที่ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 

นอกจากผลการวิจ ัยในคร ั ้งนี ้ม ีความสอดคล้องกับผลงานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวกับระบบการรักษา            
ความปลอดภัยของคนอ่ืน ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้นำคิวอาร์โค้ดไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น การนำคิวอาร์โค้ดมาในการจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ของ นราธิป 
(2556) อนุชาและธีรวัฒน์ (2555) และ เจษฎา (2560) รวมทั้งงานศึกษาของ ชารีฟ และศิริรัตน์ (2562) ที่นำ
คิวอาร์โค้ดมาใช้ในระบบการเข้าถึงบทความวารสารฉบับออนไลน์ จากผลการศึกษาท้ังหมดดังกล่าว สะท้อนให้
เห็นว่าสามารถนำคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ในลักษณะงานที่หลากหลาย ระบบคิวอาร์โค้ดสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบงานได้เป็นอย่างดี และมีความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย ดังนั้น ผลการศึกษาท่ีเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ และมีข้อค้นพบที่สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นอื่น  ๆ ที่ผู้วิจัยได้กล่าวแล้วนั้น 
เนื่องจากคิวอาร์โค้ดเป็นระบบที่มีความแม่นยำสูง มีระบบการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน มีความสะดวก รวดเร็ว ใน
การประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ดังนั ้น ไม่ว่าจะนำระบบคิวอาร์โค้ดไปปรับใช้งานในรูปแบบใดก็ตาม ย่อมมี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานเป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัย
ด้วยคิวอาร์โค้ดในครั้งนี้ออกมาในระดับดีมาก แต่ผลการประเมินยังไม่ได้คะแนนเต็มเนื ่องจากระบบยังมี
ข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ระบบสามารถส่งได้เฉพาะไฟล์รูปภาพเท่านั้น ยังไม่สามารถส่งไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้ 
รวมทั้งยังไม่สามารถระบุพิกัดตำแหน่งท่ีออกตรวจได้ (GPS) เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งต่อไป และการนำระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย
คิวอาร์โค้ดไปใช้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะ 5 ประเด็นคือ  
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1. ควรพัฒนาระบบการทำงานของคิวอาร์โค้ดตรวจจุดรักษาความปลอดภัย โดยการเพิ่มฟังก์ชัน       
การทำงานของระบบที่มีรายละเอียดของข้อมูลในการตรวจแต่ละครั้งให้มากขึ้น เช่น พิกัดของตำแหน่งจุดตรวจ 
(GPS) เพื่อให้ทราบถึงจุดตำแหน่งในการปฏิบัติงานว่า พนักงานคนนั้นกําลังปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานที่ หรือจุด
ตำแหน่งที่ตนได้รับมอบหมายงานหรือไม่ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มระบบเช่ือมต่อกับ GPS จาก Google Maps  

2. การแนบภาพถ่าย ซึ ่งนอกจากการแนบภาพถ่ายแล้ว ควรเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่สามารถส่ง
ภาพเคลื่อนไหวได้ และสามารถเขียนรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาที่ออกตรวจ 
และส่งข้อมูลรายงานนั้นเข้าสู่ระบบแบบอัตโนมัติ โดยอย่างน้อยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขียนส่งวันละ
หนึ่งรอบก่อนออกเวร จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการรวบรวมรายงานประจำวันและรายงานประจำเดือน 

3. ควรเพิ่มจุดที่ให้หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้ผู ้ดูแลระบบ 
กล่าวคือ ระบบที่ทดสอบในครั้งนี้มีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงขั ้นตอน
เดียว คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งข้อมูลภาพถ่ายเข้าระบบ จากนั้นผู้ดูแลระบบของสถาบันฯ ก็เข้าไป
ตรวจสอบข้อมูล ซึ่งยังขาดขั้นตอนการตรวจสอบของหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้วิจัยจึงเห็ นว่า    
ควรเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบรายงานจากหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อน แล้วจึงส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่
ดูแลระบบของสถาบันฯ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และประสิทธิภาพของการเขียนรายงานสถานการณ์ใน    
การออกตรวจแต่ละวัน 

4. ระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ดในครั้งนี้ เป็นระบบที่เหมาะสมกับ
องค์กรขนาดเล็กที่มีพื้นที่ไม่กว้างและอาคารไม่ใหญ่มาก มีจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนน้อย 
ดังนั้น หากต้องการนำระบบนี้ไปปรับใช้ควรคำนึงความเหมาะสมของขนาดองค์กรและสถานที ่ 

5.หากต้องการนำระบบนี้ไปใช้งาน ควรมีการสุ่มสลับคิวอาร์โค้ดของแต่ละจุดหรือเปลี่ยนคิวอาร์โค้ด
เป็นระยะเพื่อป้องกันและตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เดินออกตรวจตามจุดที่กำหนดไว้จริง 
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