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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ด้วยลายนิ้วมือแบบออนไลน์ 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วย
ลายนิ้วมือแบบออนไลน์ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วย
ลายนิ้วมือแบบออนไลน์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วย
ลายนิ้ วมือแบบออนไลน์ซึ่ งประกอบด้วย ส่วนฮาร์ดแวร์ของระบบ คือ โมดูลสแกนลายนิ้ วมือ  บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU จอแสดงผล OLED และส่วนซอฟต์แวร์ของระบบพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอป
พลิเคชัน(Web Application) ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL 2) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบ
ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือแบบออนไลน์ โดยประเมินจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้าน
ออกแบบและพัฒนาระบบ  3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาออนไลน์ด้วยลายนิ้วมือแบบออนไลน์โดยประเมินจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 20 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาออนไลน์ด้วยลายนิ้วมือ 
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.63 
ค าส าคัญ: กิจกรรมนักศึกษา / เว็บแอปพลิเคชัน / ลายนิ้วมือ  
 

Abstract 
 The purposes of this research are 1)  to design and develop online student activities 
attendance checking system by fingerprint.  2)  to find the efficiency of online student activities 
attendance checking system by fingerprint. 3) to satisfaction of online student activities attendance 
checking system by fingerprint. The tool used in this research was 1)  online student activities 
attendance checking system by fingerprint.  The hardware of system consists fingerprint module, 
NodeMCU, OLED display. The system software was developed as a web application using PHP and 
MySQL 2) Questionnaires assess the effectiveness of online student activities attendance checking 
system by experts in the system design.  3)  Questionnaires evaluate satisfaction for using online 
student activities attendance checking system by 20 students of Computer technology program at 
Kamphaengphet Rajabhat University Masot. The sampling group was selected by the purposive 
sampling method.  The results of this research found that the effective assessment was high level 
with the arithmetic mean of 4.08 Standard deviation of 0.27. The satisfaction rating of the system 
was highest level with the arithmetic mean of 4.20, Standard deviation of 0.63.   
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าปฏิบัติงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรในหน่วยงานรัฐ เอกชน
หรือบริษัทต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญของหน่วยงาน ในปัจจุบันระบบการตรวจสอบตัวบุคคลที่
น ามาใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ อาทิเช่น การตรวจสอบด้วยการจดบันทึก การตอกบัตร การ
ตรวจสอบบัตรประชาชน การใช้ระบบบาร์โค้ด การใช้ระบบอาร์เอฟไอดี การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความจ าเป็นต้องใช้การตรวจสอบตัวบุคคลในทุก ๆ กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเนื่องงจากเป็นหน่วยงานท่ีมีจ านวนบุคคลากรและนักศึกษาเป็นจ านวนมาก ซึ่งการตรวจสอบตัวบุคคล
ในระบบเดิมจะใช้วิธีการตรวจสอบบัตรประจ าตัวของนักศึกษาท่ีมีข้อมูลชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษาและรหัสบาร์โคด้ 
การใช้งานระบบดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่ใช้ในงาน เช่น การเข้าสอบ การยืมคืนหนังสือ การรับบริการต่าง ๆ  การเข้า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น การตรวจสอบด้วยบัตรนักศึกษาจะพบว่าในกิจกรรมที่มีจ านวนนักศึกษาเป็นจ านวน
มากจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้เนื่องจากอาจตรวจสอบได้ไม่ทั่วถึง นักศึกษาบางคนอาจลืมบัตร หรือมีการแอบอ้าง
น าเอาบัตรนักศึกษาของผู้อื่นมาตรวจเช็คและลงรายช่ือแทนกัน ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการน าเอาระ บบการ
ตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (นฤพนธ์ พนาวงศ์, 2551) มาใช้
แทนระบบการตรวจสอบด้วยบัตรนักศึกษาและมีการพัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมอืส าหรบับันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศกึษาเป็นแบบเคลื่อนทีส่ามารถน าไปใช้กับกิจกรรมนอกสถานท่ีได้(มนูญ บูลย์ประมุข, 2557) แต่การท างาน
ของระบบนีย้ังมีข้อจ ากัดในเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาด้วยลายนิ้วมือซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการยืนยันตัวบุคคลที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะตัวบุคคล
และระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นแบบออนไลน์ที่สามารถเคลื่อนย้ายและพกพาไป
ใช้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษานอกสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก คล่องตัวและสามารถจัดเก็บข้อมูลและ
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือแบบออนไลน์ 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือแบบ
ออนไลน์ 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมอื
แบบออนไลน์ 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามภาพที่ 1 
 
 
               ตัวแปรต้น                                                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

ระบบตรวจสอบการเข้า
ร่วมกิจของนักศึกษาด้วย
ลายนิ้วมือแบบออนไลน ์

ประสิทธิภาพของระบบ
และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ 



วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือแบบออนไลน์นี้เป็นการ
วิจัยและพัฒนา(Research and Development) มีวิธีด าเนินการวิจัยเป็นข้ันตอนดังนี้ 
 1. วิเคราะห์สภาพปัญหา ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากระบบงานเดิมและงานวิจัยท่ี
ผ่านมาของระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างระบบการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือแบบออนไลน์ 
 3. ออกแบบและสร้างระบบ โดยระบบที่ออกแบบและสร้างประกอบด้วยส่วนฮาร์ดแวร์ระบบ คือ โมดูล
สแกนลายนิ้วมือใช้ส าหรับรับข้อมูลลายนิ้วมือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ใช้ส าหรับประมวลผลข้อมูล
และเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย จอแสดงผล OLED ใช้ส าหรับแสดงผลข้อมูลการท างานของระบบ 
และส่วนซอฟต์แวร์ระบบสร้างขึ้นในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาซึ่ง
พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL 
 4. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยน าระบบที่พัฒนาเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบและพัฒนาระบบจ านวน 3 ท่าน ทดลองใช้และพิจารณาผ่านแบบประเมินประสิทธิภาพ และน าระบบที่
พัฒนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงจากนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ 
 5. สรุปผลและเผยแพร่งานวิจัย 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 วิธีด าเนินการวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ 
  1. ส่วนฮาร์ดแวร์ระบบ    
   ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือแบบออนไลน์ประกอบด้วย 2 
ส่วนคือ ส่วนฮาร์ดแวร์และส่วนซอฟต์แวร์ โดยส่วนฮาร์ดแวร์ของระบบมีรายละเอียดดังภาพที่ 3 
 

วิเคราะหส์ภาพปัญหา ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง ออกแบบและสร้างระบบ 

ทดสอบประสิทธิภาพ 

ทดลองใช้งาน 

ผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล 

ประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจ 

สถิต ิ

สรุปผลและเผยแพร่งานวิจยั 



  
 

ภาพที่ 3 วงจรฮาร์ดแวร์ของระบบ 
 
  การท างานส่วนฮาร์ดแวร์ของระบบคือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU จะท าหน้าท่ีเป็น
ตัวติดต่อสื่อสารข้อมูลกับฐานข้อมูล MySQL ด้วยโปรโตคอล HTTP GET และ POST  โดยรับข้อมูลลายนิ้วมือจาก
โมดูลสแกนลายนิ้วมือ แล้วน ามาตรวจสอบลายนิ้วมือระหว่างลายนิ้วมือจากโมดูลสแกนลายนิ้วมือกับลายนิ้วมือใน
ฐานข้อมูล MySQL หากข้อมูลตรงกับลายนิ้วมือในฐานข้อมูลจะท าการแสดงผลรายช่ือผู้สแกนลายนิ้วมือที่
จอแสดงผล OLED วงจรส่วนฮาร์ดแวร์ระบบมกีารท างานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรีช่นิด Li-On แรงดัน 3.7 โวลต์ 
ความจุ 3400 มิลลิแอมป์ ซึ่งส่วนประกอบท้ังหมดบรรจุอยู่ในกล่องแสดงดังภาพท่ี 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมอื 
 



  2. ส่วนซอฟต์แวร์ระบบ 
  ส่วนซอฟต์แวร์ของระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือแบบ
ออนไลน์มีกระบวนการท างานของระบบเป็นดังแผนภาพ Use-Case Diagram ที่แสดงในภาพท่ี 5 
 

 
ภาพที่ 5 แผนภาพ Use-Case Diagram ของระบบ 

 
  หน้าเว็บระบบตรวจสอบการเข้ารว่มกิจกรรมของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือแบบออนไลน์และ
หน้าต่างของการใช้งานต่าง ๆ ของระบแสดงดังภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 หน้าลงช่ือเข้าใช้งานระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแบบออนไลน ์
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่7 หน้ารายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

 
 ผลการประเมินประสิทธภิาพของระบบ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาออนไลน์ด้วย
ลายนิ้วมือของผู้เชี่ยวชาญ 

ล าดับ ผลการประเมินประสิทธภิาพของระบบ x S.D. ระดับประสิทธิภาพ 
1 ด้านการน าเขา้ข้อมูล 4.33 0.58 มากที่สุด 
2 ด้านกระบวนการการท างาน 3.83 0.14 มาก 
3 ด้านการแสดงผลและจัดเก็บข้อมลู 4.08 0.14 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.08 0.27 มาก 
 
 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่า 1) ประสิทธิภาพด้านการน าเข้าข้อมูล มีคา่เฉลีย่เลข
คณิตเท่ากับ 4.33 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 2) ประสิทธิภาพด้านกระบวนการท างาน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ  3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 3) ประสิทธิภาพด้านการแสดงผลและจัดเก็บข้อมลู มีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14  
 จากผลการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบทั้ง 3 ด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยรวม มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 
4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27  จึงสรุปได้ว่าภาพรวมของระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาออนไลน์ด้วยลายนิ้วมือมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ออนไลน์ด้วยลายนิ้วมือ 

ล าดับ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ x ̅ S.D ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านโครงสร้างของระบบ 4.08 0.64 มาก 
2 ด้านการออกแบบระบบ 4.20 0.69 มาก 
3 ด้านการใช้งานและประโยชน์ของระบบ 4.31 0.58 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.20 0.63 มากท่ีสุด 
 
 ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาโปรแกรมแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 20 พบว่า 1) ด้านโครงสร้างของระบบ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบน



มาตรฐานเท่ากับ 0.64 ถือว่าโครงสร้างของระบบออกแบบได้เหมาะสมกับการใช้งาน 2) ด้านการออกแบบระบบ มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ถือว่าการออกแบบระบบสามารถใช้งานได้ดี
เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 3) ด้านการใช้งานและประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
ถือว่าระบบสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนและสะดวกต่อการใช้งาน 
 จากผลการประเมินผลความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยรวม มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.20 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 จึงสรุปได้ว่าผู้ใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาออนไลน์ด้วยลายนิ้วมืออยู่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาออนไลน์ด้วยลายนิ้วมือ มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาออนไลน์ด้วยลายนิ้วมือ รวมทั้ง
ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบท่ีพัฒนาขึ้น โดยระบบประกอบไปด้วยสองส่วนคือ ส่วน
ฮาร์ดแวร์ท าหน้าท่ีรับข้อมูลลายนิ้วมือและน าข้อมูลมาประมวลผล และส่วนซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บ
แอปพลิเคชัน จากการทดลองใช้และทดสอบประสิทธิภาพจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยจะพบว่าการพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ด้วยลายนิ้วมือนั้นสามารถน ามาใช้งานได้จริง
สามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบเดิมที่เป็นการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาดว้ย
บัตรนักศึกษา เช่น ในกรณีนักศึกษาลืมบัตรหรอืการลงช่ือแทนกันได้ ช่วยลดภาระของผู้ดูแลควบคุมในการตรวจสอบ
ท าให้การตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามีความสะดวก สามารถเคลื่อนย้ายไปนอกสถานที่ต่าง ๆ ได้ 
รวมทั้งท าให้การจัดเก็บข้อมูล การค้นข้อมูลและรายงานผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อท าให้ระบบการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือแบบออนไลน์มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. ควรพัฒนาระบบการแสดงผลของจอ OLED บนเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้เป็นภาษาไทยเพื่อง่ายต่อการ
ใช้งาน 
 2. ควรเพิ่มเติมการแสดงผลระดับพลังงานของแบตเตอรี่ที่จอแสดงผล OLED เพื่อท าให้การใช้งานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 
 3. ควรเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชันเนื่องจากการติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์
และเว็บแอปพลิเคชันยังรองรับเพียง http เท่านั้น 
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