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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2) เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี
ต่อระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยระบบน าทางไปยังอาคารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ศรีสะเกษ ซ่ึงประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบน าทางไปยังอาคารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยกลุ่มผู้ใช้ระบบคือบุคคลภายนอกที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาใหม่ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระบบที่พัฒนาขึ้น
ประกอบไปด้วย 2 ฟังก์ชันหลัก คือ ส่วนน าทาง (หน้าบ้าน) และส่วนจัดการข้อมูลอาคาร (หลังบ้าน) 2) ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจต่อระบบโดยอยู่ในระดับมาก   
 
ค าส าคัญ: ระบบน าทาง, แผนที่อาคาร, มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

ABSTRACT 
The objective of this research were to 1) develop Buildings Navigator System of Sisaket Rajabhat 

University  2) evaluate an efficiency of Buildings Navigator System of Sisaket Rajabhat University  and 3) 
evaluate user satisfaction of Buildings Navigator System of Sisaket Rajabhat University.  The tools used in 
this research were: The Buildings Navigator System of Sisaket Rajabhat University, efficiency evaluation 
questionaire of Buildings Navigator System of Sisaket Rajabhat University, and user satisfaction evaluation 
questionnaire of the Buildings Navigator System of Sisaket Rajabhat University. The users of the system 
were people and newcomer students. 

The research result were found that the system consists of 2 functions: Navigator function (front-
end) and buildings data managing function, an efficiency evaluation result was in high level . and the 
satisfaction evaluation result was in high level. 
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บทน ำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของคนในสังคมมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละชนิดถูก

พัฒนาและน ามาใช้เป็นเครื่องมืออ านวยคามสะดวกให้กับมนุษย์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การประมวลผล
และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแอปพลิเคชันน าทางไปยังสถานที่ต่างๆ ซ่ึงได้ประยุกต์เทคโนโลยี GPS ที่ติดอยู่กับ
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนเป็นตัวระบุต าแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ผนวกกับแผนที่เพื่อน าทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สถานที่ราชการ ท าให้การเดินทางง่ายขึ้นและการประหยัดเวลาค้นหาเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีเน้ือที่ประมาณ 525 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา มี 20 กว่า อาคารซ่ึงมีระทางห่างกัน
พอสมควร เน่ืองจากแต่ละอาคารมีชื่อเรียกที่ยาวมาก บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงเรียกชื่อย่อหรือชื่อแฝงของ
อาคารแทนซ่ึงเป็นชื่อเรียกกันทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยฯ เช่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (OFPR) 
ชื่อเรียกทั่วไปภายใน คือ ตึก 9 ชั้น ส่วนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (สมเด็จพระเทพฯ) / (สธ) (HUSO) ชื่อเรียกทั่วไป
ภายใน คือ ตึก 3 หรือตึกแฝด ซ่ึงบุคคลภายนอกไม่ทราบชื่อเรียกสั้นๆ ของอาคาร เม่ือมีความจ าเป็นต้องมาสัมมนาหรือ
ประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงท าให้การหาเส้นทางไปยังอาคารต่างๆ ล าบากและยุ่งยากมาก เน่ืองจากจ าชื่อเต็ม
ของอาคารไม่ได้และไม่ทราบชื่อแฝงของอาคาร ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยฯ จะมีป้ายบอกทางไปยังอาคารเหล่าน้ัน แต่
เน่ืองจากป้ายดังกล่าวบอกเพียงทิศทางแต่ไม่ได้น าทางไปจนถึงจุดหมาย และถึงแม้ว่าจะมีแอปพลิเคชัน Google Map ก็ตาม 
แต่แอปพลิเคชันดังกล่าวไม่สามารถระบุชื่อทุกประเภทของอาคารได้ 

คณะผู้วิจัยได้จึงเห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
เพื่อลดปัญหาดังกล่าวแก่ผู้มาเยือนมหาวิทยาลัยฯ  

  
1. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบน าทางไปยังในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
2. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วัชราวุธ เด็กหล,ี จีระศักดิ์ ทับทอง และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันน าทางด้วยเทคโนโลยี 
AR  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต” มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแอปพลิเคชันน าทางโดยใช้
เทคโนโลยี Augmented Reality โดยได้ท าการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษา Java และ Libraries หลักที่ใช้ในการพัฒนาคือ 
Metaio SDK ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การด าเนินการพัฒนางานวิจัยมี 5 ขั้นตอน คือ  ศึกษาข้อมูลและ
วิ เ ค ร าะห์ ค ว ามต้อ ง การ ของ ร ะบบ  ศึ กษาข้ อ มู ลที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒนาร ะบบ  วิ เ ค ร าะห์ และออกแบบระบบ  
การทดสอบแอปพลิเคชัน การประเมินผลระบบ ผู้ใช้งานระบบมี 3 ระดับ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก ผล
การทดสอบใช้งานแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนามีค่าระดับความยากง่ายในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้
ในการน าทางไปสู่จุดหมายดีกว่าแอปพลิเคชันที่นิยมในท้องตลาด 
 นายสุวิวิชญ์  อินทรภิรมย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “ระบบน าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย กูเก้ิลแมพ 
เอพีไอบนมือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” มีวัตถุประสงค์เพื่อน าทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวต่างได้ โดยน ากูเกิลแม็ป API และภาษาจาวามาใช้ในการพัฒนาระบบ ท าให้ระบบมีความถูกต้องและใช้น า
ทางได้จริง ซ่ึงระบบได้น าต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ ผ่านทาง KML File ที่ได้บันทึกค่าละติจูตและลองติจูตไว้ในระบบ ท าให้
ต าแหน่งของสถานที่ต่างมีความถูกต้อง และยังมีการแนะน าข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไว้ในระบบด้วย การด าเนินการ
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พัฒนางานวิจัยมี 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนา
ระบบ และการทดสอบระบบ ผู้ใช้งานระบบ คือ ผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ จังหวั ดสุราษฎร์ธานี  ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ จ านวน 40 ครั้ง โดยแบ่งการทดสอบการน าทางไปสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ครั้ง 
และทดสอบการค้นหาสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ครั้ง มีค่าความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์  
 ชไมพร ทองขาว และ มาลีรัตน์ โสดานิล (2556) “ระบบแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ของ
ประเทศไทยด้วย  ุ กูเกิลแมพ เอพีไอ บนมือถือ สมาร์ทโฟน” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้กูเกิลแม็ปและใช้เทคนิค Collaborative Filtering ร่วมกับ K-Mean มาช่วยใน
การแนะน าข้อมูลจากชิ้นข้อมูลเรตติ้ง (Rating) ในระบบเทียบกับเรตติ้งของผู้ใช้งาน และท านายสถานที่ที่คาดว่าตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ โดยใช้อัลกอรึทึม K-Mean การด าเนินการพัฒนางานวิจัยมี 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ระบบ การพัฒนาระบบ การออกแบบระบบ  การพัฒนาระบบ และการทดสอบความถูกต้องของระบบ ผู้ใช้งาน
ระบบ คือ นักท่องเที่ยวในการหาค่าที่มีความใกล้เคียงของข้อมูล และประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบโดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยกลุ่มประชากรที่ท าการทดสอบเป็นกลุ่มประชากรในกรุงเทพจ านวน 20 คน 
และทดสอบประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ( x  =4.50, S.D = 
0.02) และผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ( x =4.38, S.D = 0.06) 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ศึกษาความเป็นไปได้ และก าหนดปัญหาของระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้จัดท า
โครงงานสอบถามปัญหาของการเดินทางหาอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจากบุคคลทั่วไปที่เข้ามาติดต่อประสานงาน
ในมหาวิทยาลัยฯ โดยการสัมภาษณ์และสังเกต  

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 1 โดยวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ดังน้ี 
 1.2.1  ส่วนน าเข้าระบบ ได้แก่ เอกสาร ข้อมูล และกลุ่มผู้ใช้ที่เก่ียวข้อง 
 1.2.2  ส่วนที่เป็นขั้นตอนการท างานของระบบ เอกสาร ข้อมูล และผู้ใช้ที่เก่ียวข้องกับขั้นตอนเหล่าน้ัน 
 1.2.3  ส่วนผลลัพธ์ของระบบ ได้แก่ เอกสาร ข้อมูล และกลุ่มผู้ใช้ที่เก่ียวข้อง 
 1.2.4  รูปแบบของรายงานที่ผู้ใช้ต้องการ 
 1.2.5  สร้างแบบจ าลองแสดงขั้นตอนของระบบ (Process Modeling) ด้วยแผนภาพการไหลข้อมูล (Data 

Flow Diagram: DFD) 
 1.2.6  สร้างแบบจ าลองข้อมูลของระบบ (Data Modeling) ด้วยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
1.3 ออกแบบระบบ โดยน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ มาออกแบบส่วนต่างๆ ที่จ าเป็น ได้แก่ ออกแบบขั้นตอนการท างาน

ของโปรแกรม ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบหน้าจอ ก าหนดโครงสร้างการท างานของระบบ 
1.4 พัฒนาระบบโดยเริ่มจากการเขียนโค้ดเพื่อสร้างระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ และน ามาทดลองใช้ เพื่อค้นหา

ข้อบกพร่องที่จะน าไปแก้ไข 
1.5 เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ และจัดท าคู่มือการใช้งานระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี

สะเกษ 
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2. เครื่องมือกำรวิจัย 
2.1 ระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้แก่ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จ านวน 24  
คน และบุคคลทั่วไปภายนอก 12 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 36 คน (คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง) 
 
4. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 
โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551 : 176) 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด  
  

ผลกำรวิจัย 
1. ผลกำรพัฒนำระบบระบบน ำทำงอำคำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามขั้นตอนการวิจัยในระยะที่  
1  โดยน าข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดท าระบบระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ
เครื่องมือของกิจกรรม  แสดงดังภาพที่ 1 - 4 
 

 
 

ภำพที่ 1 หน้าหลักระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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ภำพที่ 2 เลือกอาคารที่ต้องการ 
 

 
 

ภำพที่ 3 แผนที่แบบภาพดาวเทียม 
 

 
 

ภำพที่ 4 แผนที่น าทาง 
 

 จากภาพที่ 1 หน้าหลักระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ประกอบด้วยรายชื่ออาคารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หากผู้ใช้ต้องการเดินทางไปยังอาคารใดให้คลิกเลือกอาคารน้ันดังภาพที่ 2 จะปรากฏเป็นแผนที่
ซ่ึงสามารถแสดงในรูปแบบภาพดาวเทียมได้ดังภาพที่ 3 และสามารถเลือกให้ระบบเริ่มน าทางได้ดังภาพที่ 4 
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2. ผลกำรทดลองใช้ระบบน ำทำงอำคำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ  
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ทดลองใช้ระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ และได้ทดลองใช้ระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาใหม่ชั้น
ปีที่ 1 จ านวน 24  คน และบุคคลทั่วไปภายนอก 12 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 36 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบ แล้วน าแบบประเมินมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเปรียบเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางต่อไปน้ี 
ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

รำยกำร  S.D. ระดับควำมคิดเหน็ 

1. ประสิทธิภาพด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test) 

4.00 0.44 มาก 

2. ประสิทธิภาพด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function 
Test) 

4.06 0.47 มาก 

3. ประสิทธิภาพด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 4.04 0.42 มาก 
4. ประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security 
Test) 

4.21 0.37 มากที่สุด 

โดยรวม 4.08 0.43 มำก 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พบว่า อยู่ใน
ระดับ มาก ( x = 4.08, S.D. = 0.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประสิทธิภาพด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบ (Functional Requirement Test) อยู่ในระดับ มาก ( x = 4.00, S.D. = 0.44) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของ
ระบบ (Function Test) อยู่ในระดับ มาก ( x = 4.06, S.D. = 0.47) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) อยู่
ในระดับ มาก ( x = 4.04, S.D. = 0.42)  และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ( x = 4.21, S.D. = 0.37) 
 
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

รำยกำร  S.D. ระดับควำมคิดเหน็ 

1. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.36 0.71 มากที่สุด 
2. ระบบท างานได้ถูกต้อง 4.08 0.64 มาก 
3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ 3.97 0.69 มาก 
4. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในระบบ 4.28 0.80 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบ 4.09 0.73 มาก 
6. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ 4.17 0.65 มาก 
7. ความสะดวกในการใช้งานระบบ 4.42 0.72 มากที่สุด 
8. ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบ 4.14 0.75 มาก 
9. ความหลากหลายของข้อมูลในระบบ 3.92 0.83 มาก 
10. การใช้ประโยชน์จากระบบ 4.56 0.55 มากที่สุด 

โดยรวม 4.18 0.71 มำก 
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
พบว่าอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.18, S.D. = 0.71) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าการใช้ประโยชน์จากระบบได้รับความพึง
พอใจในระดับ มากที่สุด  ( x = 4.56, S.D. = 0.55) รองลงมาคือความสะดวกในการใช้งานระบบ ( x = 4.42, S.D. = 0.72) 
และความง่ายต่อการใช้งาน ( x = 4.36, S.D. = 0.71) ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความหลากหลายของข้อมูลใน
ระบบ อยู่ในระดับ มาก ( x = 3.92, S.D. = 0.83)  
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
ระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นระบบที่

พัฒนาขึ้นมาเพื่อน ามาช่วยในการน าทางไปยังอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จากการพัฒนาจนแล้วเสร็จได้มี
การใช้งานจริงจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ สรุปผลการวิจัยดังน้ี ระบบมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนน า
ทางผู้ใช้ (หน้าบ้าน)  และ ส่วนจัดการข้อมูลอาคาร (หลังบ้าน) สามารถน าทางไปยังอาคารที่ต้องการได้จริง มีข้อมูลอาคารชื่อ
อาคาร การก าหนดต าแหน่งที่ตั้งและน าทางไปยังอาคารต่างๆ ด้วยเส้นทางที่ใกล้ที่สุด มีความสวยงาม มีความสะดวกในการใช้
งาน และระบบตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพบว่าประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( x =4.08, 
S.D. = 0.43) และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.18, S.D. = 0.71) แสดงให้เห็นว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชไมพร ทองขำว และ มำลีรัตน์ 
โสดำนิล (2556) ได้ท าการศึกษา เรื่อง “ระบบแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ของประเทศไทยด้วยกูเกิล
แมพ เอพีไอ บนมือถือสมาร์ทโฟน” ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( x =4.38, 
S.D. = 0.06) และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบอยู่ในระดับ ดี ( x =4.50, S.D. = 0.02) อย่างไรก็ตามงานวิจัยครั้งน้ี
พบว่าบางเส้นทางที่กูเกิลแม็ปบันทึกไว้ เป็นเส้นทางลัดที่ใช้วิธีเดินทางโดยการเดิน เน่ืองจากระยะเวลาที่กูเกิลแม็ปบันทึกข้อมูล
น้ันทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้สร้างถนนส าหรับการเดินรถไปยังอาคารดังกล่าว การแสดงผลของระบบ น าทางอาคารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจึงยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ขัดแย้งกับงานวิจัยของสุวิวิชญ์  อินทรภิรมย์ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
“ระบบน าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย กูเก้ิลแมพ เอพีไอบนมือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ” 
ผลการวิจัยพบว่าระบบมีประสิทธิภาพด้านความถูกต้องในการน าทาง 100%  
 

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาระบบน าทางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับน าระบบไปพัฒนาต่อ 

ดังน้ี 
1. ใช้เทคโนโลยี AR ในการแสดงผลสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 
2. ปรับปรุงพิกัดอาคารใหม่ในแผนที่ในกูเกิล 
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