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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอิทธิพลต่อการยอมรับในการใช้งาน
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Research) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวตัวอย่าง 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีจำนวน 5 ท่าน และกลุ่มผู้พักอาศัยภายในคอนโดมิเนียมจำนวน 10 ท่าน รวมทั้งหมด
15 ท่าน
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การยอมรั บ หุ ่ น ยนต์ ร ั ก ษาความปลอดภั ยใน
คอนโดมิเนียม ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความเสี่ยงจากหุ่นยนต์ การรับรู้ถึงความเสี่ยง
ของสถานการณ์ ราคา และค่าใช้จ่าย ประสบการณ์ที่ผ่านมา และทัศนคติ โดยผลการวิจัยครั ้ง นี้
สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อขยายองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาการนำหุ่นยนต์
เข้ามาใช้งานภายในคอนโดมิเนียม และนำข้อมูลที่ได้มานั้นไปสร้างคุณประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางใน
การนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเข้ามาใช้งาน
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ABSTRACT
The objective of this research is to study the factors that influence the
acceptance of the security robots in condominiums. This research is qualitative
research using the principle of data analysis from the secondary data and in-depth
interviews from 2 sample groups which are 5 technology experts and 10 condominium
residents.
The findings found that factors affecting the adoption of security robots in
condominiums are perceived usefulness, robot risks, situational risks, price, experience,
and attitude. The results of this research can be applied as a guideline for
implementing security robots in condominiums and other real estates.

Keywords: Human-Robot Interaction, Human-Robot Relations, Robot Acceptance,
Robot Trust, Security system
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ
เนื่องปัจจุบันมีประชากรคนไทยมากมายย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงาน และอาศัยในเมือง
หลวงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมที่มีผเู้ ข้าพักอาศัยมากขึ้น การที่
ผู้พัก อาศัยหลายครัวเรือ นอาศัยอยู่ร ่วมกัน ภายในคอนโดมิเ นียมย่อมเกิดปัญ หาต่างๆตามมา
หลากหลายประการ เช่น สถานที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอ ปัญหาระหว่างผู้อาศัย ปัญหาด้านความ
เสียหายของตัวอาคาร ปัญหาด้านนิติบุคคล ปัญหาด้านพื้นที่ส่วนกลาง และปัญหาด้านความปลอดภัย
ซึ่งจัดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้
พักอาศัย
ในปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นมีบทบาทที่มีความสำคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยใน
การดำรงชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะการนำหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทใช้งานในชีวิตประจำวันของมนุษย์มาก
ขึ้น โดยหุ่นยนต์นั้นเป็นเริ่มแรกมาจากบทละครนิยายวิทยาศาสตร์ว่า Roboti ซึ่ง หมายความว่า
ผู้ช่วย/แรงงาน/ทาสของมนุษย์ และคำว่าหุ่นยนต์ก็ถูกนำมาใช้ในฐานะผู้ช่วยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
หุ่นยนต์ถูก นำมาใช้ง านในหลากหลายรูป แบบไปตามองค์ก รต่างๆที่นำไปปรับ ให้เข้ ากับ ใช้งาน
โดยทั่วไปแล้วหุ่นยนต์มีหน้าที่หลักคือเป็นผู้ช่วยงานของมนุษย์ในทุกรูปแบบที่มนุษย์จะกำหนด
ในธุร กิจ อสัง หาริม ทรัพย์ คอนโดมิเ นียมที่ผ ู้พัก อาศัยมัก จะพบเจอปัญ หาบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น สถานที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอ ความปลอดภัยในสถานที่จอดรถยนต์ จุดอับ
สายตา การเฝ้าระวังบุคคลเข้าออกจากอาคาร ปัญหาจากการบุกรุกคุกคาม และปัญหาด้านความ
ผิดพลาดของบุคลากรพนักงาน ซึ่งปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์เ ข้ามามีบทบาทร่วมใช้งานมากยิ่ง ขึ้น
หุ ่ น ยนต์ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย SECURITY ROBOT MARKET - GROWTH, TRENDS AND
FORECASTS (2019 - 2024) ของเว็บไซต์ mordorintelligence.com มีผลการคาดการณ์ว่าภายใน
ปี 2019 ถึง 2025 จะมี อัตราการเติบโตของตลาดหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยสู งขึ้น 7.93% หรือมี
มูล ค่าทางการตลาดมาก ถึง 3.33 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจ จุบันมีการนำหุ่นยนต์รัก ษาความ
ปลอดภัยมาใช้งานจริงเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์ที่
แปลกใหม่ และมุ่งเน้นในการ สร้างระบบความปลอดภัยให้กับผู้เข้ามาพักอาศัย
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ภาพที่ 1.1 อัตราการเติบโตของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ ค.ศ. 2019 – 2025
ที่มา : เว็บไซต์ Mordor Intelligence, 2019
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย (Security robot) นั้นเริ่มมีบทบาทในชีวิตประจำของ
มนุษย์มากขึ้นเนื่องจากปัญหาได้อาชาญกรรม โจรกรรม ภัยคุกคาม และปัญหาด้านความปลอดภัย
อื่นๆ ทำให้บริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ริเริ่มการออกแบบ และพัฒนาหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และนำออกมาใช้งานตามสถานที่ต่างๆที่มีผู้คนพลุกพล่านหรือตามสถานที่
เปลี่ยว เช่น ตามศูนย์การค้า สวนสาธารณะ มหาวิทยาลัย ทางเข้าออกอาคาร ลานจอดรถยนต์ หรือ
สถานบันเทิง เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมาใช้ในธุรกิจอสังหาริทรัพย์หรือธุรกิจ
อื่นๆ นั้นมีจุดที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ และจุดที่เป็นข้อเสียเหมือนดาบสองคมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ เพราะการนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมาใช้ทั้งในฐานะผู้ช่วยหรือในฐานะผู้ทดแทนก็ ตามย่อม
ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการยอมรับในการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะการนำหุ่นยนต์เข้ามา
ใช้ง านภายในคอนโดมิเ นียมเนื่อ งจากในประเทศไทยนั้น ยัง ไม่ไ ด้ม ีก ารนำหุ ่นยนต์เ ข้ามาใช้ ใ น
ชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง จึงทำให้ประชาชนยังไม่ทราบ และตระหนักถึงประโยชน์ของหุ่นยนต์ที่
แท้จริง ด้วยเหตุนี้การศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความต้องการใช้งาน และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุง ออกแบบ และพัฒนาหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัย
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาการยอมรับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียม
2) เพื่อ เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นาหุ่นยนต์รัก ษาความปลอดภัยให้มี
ประสิทธิภาพ
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถขยายองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการนำหุ่นยนต์เ ข้ามาใช้ง าน
ภายในคอนโดมิเนียม รวมไปถึงสามารถนำมาเป็นแนวทางในการบริการจัดการระบบรักษาความ
ปลอดภัย ช่วยให้เกิดความประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา: การวิจัยค้นคว้าอิสระนี้มงุ่ เน้นการศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับ
การใช้งาน
2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและกลุม่ ผู้
พักอาศัยในคอนโดมิเนียมในช่วง Gen Y ซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการที่พักอาศัย
1.5 นิยามคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษา
1) ระบบการทำงานอัตโนมัติ (Autonomous) มีความหมายว่า ความอิสระจากการถูก
ควบคุม ความเป็นอิส รภาพจากการถูก บงการ หรือเป็นระบบปฏิบ ัติก ารที่ถูก ออกแบบมาให้มี
ความสามารถในการทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดคอยบังคับสั่งการ
2) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) หมายถึง อุป กรณ์เ ครื่องมื อหรือ
ระบบที่ทำหน้าที่ค่อยกำกับดูแลความเรียบร้อยสงบสุขในพื้นที่บริเวณต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุการณ์
ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์อันตรายที่มีผลกระทบต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน โดยระบบรักษาความปลอ ดภัย
ประกอบไปด้ ว ย กล้ อ งวงจรปิ ด CCTV, อุ ป กรณ์ ด ั บ เพลิ ง , อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ควั น , หรื อ ระบบ
ตรวจสอบอัตลักษณ์ส่วนบุคคล
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3) หุ่นยนต์ร ัก ษาความปลอดภัย (Security robot) หมายถึง หุ่นยนต์ที่ มี ล้อ และถูก
ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังทั้งภายในอาคาร และนอกอาคารโดยไม่จ ำเป็นต้องมีผู้
บังคับคำสั่งงาน ตัวหุ่นยนต์มีความสามารถในการหลบหลีก สิ่งของอุปสรรค มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับ
มนุษย์ และสามารถบันทึกภาพสถานการณ์ต่างๆ หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมีความสามารถในเชิง
ของ IOTs กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิสก์ต่างๆ รวมไปถึงการกลับไปยังจุดสถานีชาร์ตพลังได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยมนุษย์
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยในคอนโดมิเ นียม” ผู้ วิจ ัย ได้ม ีก ารศึก ษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องในด้านแนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 บททบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3 ประมวลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม” ผู้วิจัยได้มีการดำเนินการสำรวจทบทวนแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นซึ่งมีรายละเอียดต่อดังนี้
2.1.1 แนวคิดเรื่องการรักษาความปลอดภัย
Muyiwa (2015) กล่าวว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึง
ความสงบ (peace) ความปลอดภัย (safety) และความยินดี (gladness) การรักษาความปลอดภัย
จากสิ่งที่เป็นภัยคุกคามจากภายนอก (threats) ที่อาจก่อเกิดอันตรายแก่มนุษย์ และสิ่งของที่มีคุณค่า
ต่างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประการ (the seven dimensions of human security) ประกอบ
ไปด้วย
1) ความปลอดภัยด้านเศรษฐศาสตร์ (economic security) มีภยั คุกคามหลัก
ได้แก่ ความยากจน การเป็นหนี้ การว่างงาน
2) ความปลอดภัยด้านสิ่งบริโภค (food security) มีภัยคุกคามหลักได้แก่ ความ
อดยาก ความขาดแคลนอาหาร
3) ความปลอดภัยด้านสุขภาพ (health security) มีภัยคุกคามหลักได้แก่ โรคภัย
ไข้เจ็บ ความขาดแคลนแพทย์ และยารักษา
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4) ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อม (environmental security) มีภัยคุกคาม
หลักได้แก่ สภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำ ภัยพิบัติ
5) ความปลอดภัยส่วนบุคคล (personal security) มีภัยคุกคามหลักได้แก่
สงคราม อาชญากรรม อุบัติเหตุ
6) ความปลอดภัยประชาคม (community security) มีภัยคุกคามหลักได้แก่
ความแตกต่างของชาติพันธุ์และความสัมพันธ์
7) ความปลอดภัยด้านการเมือง (political security) มีภัยคุกคามหลักได้แก่
ความปราศจากสิทธิมนุษยชน
2.1.2 แนวคิดเรื่องหุ่นยนต์
Karel (1920) กล่าวว่าแนวคิดเรื่องของหุ่นยนต์นั้นไม่ใช่สิ่งสมัยใหม่ที่คิดค้นโดย
นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกรังสรรค์มาจากนักประพันธ์นามว่า Karel Capek เป็นชาว
เช็ก (Czech Republic) นาย Karel เป็นผู้ให้กำเนิดคำว่าหุ่นยนต์ผ่านบทละครนิยายวิทยาศาสตร์
(science friction) เรื่อง Rossumovi Univerzální Roboti ในปี ค.ศ. 1920 และต่อมามีการแปล
เป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Rossum's Universal Robots โดยคำว่า “หุ่นยนต์” (robot) มาจากคำว่า
“roboti” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องการสร้างแรงงานที่มีความเฉลียวฉลาดเพื่อมาเป็นผู้รับใช้
แก่มนุษย์
สวทช (2551) ได้ให้ความหมายของหุ่นยนต์ว่าเป็นเครื่องจักรกลอัตโนมัติทุกชนิด
ที่ออกแบบมาให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีท่ ำงานทดแทนมนุษย์ในงานทุกประเภทที่มนุษย์ไม่
สามารถทำได้ โดยหุ่นยนต์สามารถทำงานด้วยคำสั่งเดิมซ้ำๆ ในรูปแบบคำสั่งที่ซับซ้อน และมีความ
ยืดหยุ่นได้ดี โดยหุ่นยนต์แบ่งระดับการใช้งานออกได้ทั้งหมดเป็น class 1-6 ตามมาตรฐานของสมาคม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Japanese Industrial Robot Association: JIRA) ประกอบไปด้วย
1) class 1: manual-handling device: กลไกการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นแบบองศา
อิสระ (degrees of freedom) ที่ต้องควบคุมโดยมนุษย์
2) class 2: fixed-sequence robot: เป็นกลไกที่สามารถทำงานให้สำเร็จตาม
แบบแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
3) class 3: variable-sequence robot: มีความคล้ายกับ class 2 แต่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานได้
4) class 4: playback robot: มนุษย์เป็นผู้สอนการทำงานให้แก่หุ่นยนต์
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5) class 5: numerical control robot: มนุษย์เ ป็นผู้ออกแบบโปรแกรมการ
ทำงานของหุ่นยนต์เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้เองโดยไม่ต้องสอนการทำงาน
6) class 6: intelligent robot: หุ ่ น ยนต์ ท ี ่ ม ี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้
สภาพแวดล้อมได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง
2.1.3 การจำแนกประเภทของหุ่นยนต์
IEEE (2013) อธิบายว่าหุ่นยนต์สามารถจำแนกออกมาได้เป็น 2 แบบ ได้แก่
1. จำแนกประเภทของหุ่นยนต์ตามเกณฑ์การเคลื่อนที่โดยสามารถจำแนกย่อยออกได้เป็น
1.1 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยแขน/แขนกลหรือล้อ (Mobile robot)
1.2 หุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ (Fixed robot)
2. จำแนกประเภทของหุ่นยนต์ตามเกณฑ์ความสามารถเฉพาะทางโดยจำแนกย่อยออกมาเป็น
2.1 Aerospace หุ่นยนต์ที่ใช้ปฏิบัติการบนท้องฟ้า อวกาศ และสถานีอวกาศ
2.2 Consumer หุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ซับซ้อน ส่วน
ใหญ่มักอยู่ในรูปแบบหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือหรือทำงานแทนมนุษย์ได้
2.3 Disaster response หุ่นยนต์ใช้ในภารกิจกู้ภัยช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย
ต่างๆ โดยมีหน้าที่เข้าไปในพื้นที่อันตราย เพื่อทำการค้นหาและระบุพิกัดของผู้ประสบภัย
2.4 Drone หุ่นยนต์การบินไร้คนขับที่ขนาดเล็ก มีใบพัดในการขับเคลื่อนเป็นหลัก
2.5 Education หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ
2.6 Entertainment หุ ่ น ยนต์ ท ี ่ ถู ก ออกแบบมาเพื ่ อ ดึง ดู ด ถ่ า ยทอดอารมณ์ ห รื อสร้าง
บรรยากาศร่วมกับสถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหุ่นยนต์
2.7 Exoskeleton หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมา มีรูปร่างคล้ายคลึงกับสรีระมนุษย์มากทีส่ ุดโดยมี
จุดประสงค์ใช้กับผู้ป่วยที่มีข้อบกพร่องทางร่างกาย
2.8 Humanoid หุ่นยนต์ที่ลอกเลียนแบบโครงสร้างทั่วไปของมนุษย์
2.9 Industry หุ ่ น ยนต์ ท ี ่ ถู ก ใช้ ง านภายในโรงงานอุต สาหกรรมโดยเฉพาะเพื ่ อทดแทน
ความสามารถของมนุษย์หรือทำงานร่วมกับมนุษย์
2.10 Medic หุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่มีระบบปฏิบัติการทางการแพทย์
2.11 Military & Security หุ่นยนต์ทางการทหารและการรักษาความปลอดภัยเป็นหุ่นยนต์ที่
ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการรบทางภาคพื้นดินเป็นหลัก
2.12 Research หุ่นยนต์ที่เป็นต้นกำเนิดของนวัตกรรมหลากหลายชนิดและหุ่นยนต์พื้นฐาน
ในการออกแบบหุ่นยนต์ประเภทอื่นๆ
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2.13 Self-driving vehicle หรือที่มีอีกชื่อเรียกว่า Autonomous car เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ใน
รูปแบบของระบบในยานยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้บังคับหรือไร้คนขับ
2.14 Telepresence เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพือ่ ทำหน้าที่ถ่ายทอดใบหน้าของผูใ้ ช้งาน
และใบหน้าของคู่สนทนาระยะไกลบนหน้าจอของหุ่นยนต์
2.15 Aquatic หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติง านบนพื้นน้ำและใต้น้ำโดยเฉพาะ มี
หน้าที่ในการศึกษา วิจัยและการสำรวจใต้ท้องทะเล
หุ่นยนต์ร ัก ษาความปลอดภัยริเ ริ่ม ใช้ง านจริง เฉพาะในบางพื้นที่ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สถาบันการศึกษารวมไปถึงสถานบันเทิง เพื่อศึกษาเก็บ
ข้อมูลและเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาต่อไป บริษัท Knightscope (2013) หนึ่งในบริษัท
ที่พัฒ นาและผลิตหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยสัญชาติอเมริกัน ก่อตั้ง เมื่อปี 2013 จาก Silicon
valley, San Jose, California โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มีความต้องการสร้างประเทศสหรัฐอเมริก าเป็น
ประเทศที่มีความสงบสุขที่สุดในโลก” โดยหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยของบริษัท Knightscope นั้น
ถูกใช้ชื่อว่า Autonomous Security Robots (ASRs) ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
ที่ไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมโดยมนุษย์โดยสิ้นเชิง หุ่นยนต์ ASRs ของบริษัท Knightscope มีทั้งหมด
4 รุ่นและ 1 ระบบปฏิบัติการด้วยกันตามตารางที่ 2.1 ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 รายละเอียดของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยบริษัท Knightscope
ชือ่
K1 STATIONARY ASR

คุณลักษณะ
Speed: Stationary
Terrain: Indoors /
Outdoors
Height: 69”
Width: 28.8”
Length: 11.2”
Weight: 150 lbs

คำอธิบาย
หุ่นยนต์ K1 เป็นหุ่นยนต์ติดตั้ง
เฉพาะที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
สามารถติดได้ทั้งในอาคารและ
นอกอาคารเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง
ในพื้นที่

ความสามารถ
- กล้องบันทึกแบบ 360°
- กล้องตรวจจับความร้อน
- ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว
- ระบบตรวจจับใบหน้า
- ระบบสื่อสาร
- ระบบเชื่อมต่อกับ KSOC

K3 INDOOR ASR

Speed: Up to 3 mph
Terrain: Indoors
Height: 51”
Width: 24”
Length: 33”
Weight: 340 lbs
Speed: Up to 3 mph
Terrain: Outdoors
Height: 62.5”
Width: 33.5”
Length: 36”
Weight: 398 lbs

หุ่นยนต์ K3 เป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่
ด้วยล้อที่ถูกออกแบบมาสำหรับ
การตรวจตราพื้นที่ภายในอาคาร
สามารถทำการชาร์ตพลังงานด้วย
ตัวเอง

- กล้องบันทึกแบบ 360°
- กล้องตรวจจับความร้อน
- ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว
- ระบบสื่อสาร
- ระบบเชื่อมต่อกับ KSOC

หุ่นยนต์ K5 เป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่
ด้วยล้อที่ถูกออกแบบมาสำหรับ
การตรวจตราพื้นที่นอกอาคาร มี
น้ำหนักมากเพื่อป้องกันจากถูกทำ
ร้ายหรือโจรกรรม สามารถทำการ
ชาร์ตพลังงานด้วยตัวเอง

- กล้องบันทึกแบบ 360°
- กล้องตรวจจับความร้อน
- ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว
- ระบบตรวจจับป้ายสัญญาณ
- ระบบสื่อสาร
- ระบบเชื่อมต่อกับ KSOC

Speed: To Be
Announced
Terrain: Multi-Terrain
Height: 57.5”
Width: 63.9”
Length: 116”
Weight: 770 lbs

หุ่นยนต์ K7 มีรูปร่างคล้ายยาน
ยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ ออกแบบมา
เพื่อสามารถตรวจตราในพื้นที่ที่
หลากหลายได้

To Be Announced

ระบบปฏิบัติการที่สามารถ
เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ ASR เพื่อดู
ข้อมูลแบบ real-time และข้อมูล
สถานะอื่นๆ

- การตั้งเวลาการออกตรวจตรา
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- Live Audio Broadcast
- Two-Way Intercom

K5 OUTDOOR ASR

K7 MULTI-TERRAIN ASR

KSOC Knightscope
Security Operations
Center
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2.1.4 ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์
Maslow (1943) กล่าวว่า ตามหลักลำดับความต้องการขั้นพื้นฐานของ อับราฮัม
มาสโลว์ ซึ่งมีคำอธิบายว่าความต้องการของมนุษย์นั้น มีความต้องการที่เป็นลำดับขั้นโดยแสดงอยู่ใน
รูปแบบของรูปสามเหลี่ยมพีระมิดซึ่งประกอบไปด้วย 1. ฐานของพีระมิดคือความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ เช่น อากาศ อาหาร เครื่องนุ่ งห่ม ที่พักอาศัย 2. ความ
ต้องการด้านความปลอดภัย เช่น ความมั่นคงในชีวิต การเงิน สุขภาพ ความปราศจากอุปสรรค
อันตรายต่างๆ ไม่ว่าจากอาชญากรรมหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3. ความต้องการด้านความรักและ
ความเป็นเจ้าของ เช่น การแสดงความรักความหวงแหนและการถูกเป็นที่รักจาก ผู้อื่น 4. ความ
ต้องการด้านความเคารพนับถือ เช่น การเป็นยอมรับนับถือ การถูกให้เกียรติ และมีคุณค่าจากผู้อื่น 5.
ยอดสูงสุดของพีระมิดคือความต้องการสูงสุดของชีวิต คือ ความปรารถนาในชีวิตที่ต้องการจะได้รับ
หรือต้องการที่จะเป็น

ภาพที่ 2.1 พีระมิดลำดับขั้นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ที่มา : Maslow A.H. 1943
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2.1.5 ทฤษฎีเรื่องความเหมาะสมของงานและลักษณะของเทคโนโลยี
แนวคิดในการนำมาใช้ส ำหรับการประเมินประสิท ธิภาพของเทคโนโลยีต ่างๆ
นำไปใช้เหมาะสมกับลักษณะของงาน โดยมีคำอธิบายไว้ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบงาน
นั ้ น จำเป็ น ต้ อ งมี ข ้ อ กำหนดและคุ ณ ลั ก ษณะที่ ม ี ค วามเหมาะสมและสนั บ สนุ น กั น เพื ่ อให้เ กิ ด
ประสิทธิภาพและมีคุณประโยชน์สูงที่สุด ซึ่ง TTF ประกอบไปด้วยปัจจัยดังนี้ ปัจจัยด้านลักษณะของ
งาน (task characteristics) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (technology characteristics) ความเหมาะสม
ของเทคโนโลยี (task - technology fit) ซึ ่ ง จะมี ผ ลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ (performance
impacts) และคุณประโยชน์ (utilization) (Goodhue and Thompson, 1995).

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดของทฤษฎีเรื่องความเหมาะสมของงานและลักษณะของเทคโนโลยี
ที่มา: Goodhue and Thompson, 1995
2.1.6 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางนวัตกรรม
Roger (1962) กล่ า วว่ า ทฤษฎี ก ารแพร่ ก ระจายทางนวั ต กรรม หรื อ DOI
กล่าวคือ นวัตกรรม อันได้แก่ ความคิด หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ออกมาล้วนแต่ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยสามารถแบ่งกลุ่มคนออกเป็นทั้งหมด 5 ประเภท
ได้แก่ 1. Innovators หรือผู้ชื่นชอบรับความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ล้ำหน้ากระแสสังคม และมีความสำคัญต่อ
การแพร่กระจายนวัตกรรม คิดเป็น 2.5 % ของประชากร 2. Early Adopters กลุ่มผู้นำสมัยมีความ
ต้องการประสบการณ์ใหม่ ชอบการเป็นผู้นำนวัตกรรมใหม่ คิดเป็น 13.5 % ของประชากร 3. Early
Majority กลุ่มผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวและสามารถปรับตัวเข้ากับนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว คิด
เป็น 34 % ของประชากร 4. Late Majority หรือกลุ่มที่รอการยอมรับนวัตกรรมจากการใช้งานของ
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ผู้อื่นก่อน คิดเป็น 34 % ของประชากร 5. Laggards กลุ่มที่ยังอยู่กับนวัตกรรมเดิม ยังไม่มีความสนใจ
เกี่ยวกับนวัตกรรมสมัยใหม่ หรือมีการเข้าถึงนวัตกรรมที่น้อย คิดเป็น 16 % ของประชากร

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดของทฤษฎีการแพร่กระจายทางนวัตกรรม
ที่มา: Roger, 1962
2.1.7 ทฤษฎีเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี
Technology Acceptance Model หรือ TAM เป็นทฤษฎีท ี่ถูก นำมาปรับ ใช้
จากทฤษฎี ก ารกระทำตามหลั ก เหตุ ผ ล Theory of Reasoned Action หรื อ TRA (Ajzan &
Fishbein, 1980) โดยมีคำอธิบายไว้ว่าการยอมรับเทคโนโลยีนั้นขึ้นอยู่กับ “การรับรู้ถึงความง่ายต่อ
การใช้ ง าน” (Perceived Ease of Use) และ “การรั บ รู ้ ถ ึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะได้ ร ั บ ” (Perceived
Usefulness) โดยมีผลมาจากสิ่งเร้าหรือปัจจัยภายนอก (External Variable) และแปรผลออกมาเป็น
พฤติกรรมที่เกิดจากความตั้งใจ (behavior intention) และนำไปสู่พฤติกรรมการต่อการใช้งานจริง
(actual system use) (David and Warshaw, 1989).

ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดของทฤษฎีเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี
ที่มา: Davis and Warshaw, 1989
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2.1.8 ทฤษฎีการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Venkatesh (2003) กล่าวว่า ทฤษฎีการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Unified theory of acceptance and use of technology) หรื อ UTAUT เป็ น ทฤษฎี ท ี ่ ม ุ ่ง เน้น
การศึก ษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย์ เช่นความตั้งใจ (intention) โดยมีป ัจจัยได้แก่ 1. ความ
คาดหวังเรื่องของประสิทธิภาพ (performance expectancy) 2. ความคาดหวังจากความพยายาม
(effort expectancy) 3. อิทธิพลจากสังคม (social influence) และ 4. การอำนวยความสะดวกโดย
มีเงื่อนไข (facilitating conditions) ซึ่งทั้ง 4 ปัจจัยนี้มีตัวแปรที่มีอิทธิพล ได้แก่ เพศ(gender) อายุ
(age) ประสบการณ์ (experience) และความรู้สึกสมัครใจต่อการใช้งาน (voluntariness of use)

ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดของทฤษฎีการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา: Venkatesh, 2003
2.2 บททบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม” ผู้วิจัยได้มีการดำเนินการสำรวจทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นซึ่งมีรายละเอียดต่อดังนี้
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเหลือกู้ภัย
Paul (2015) ได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์
ให้มีความสามารถในด้านการช่วยเหลือกู้ภัยและอพยพผู้ที่ประสบอยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย โดยได้
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มีการนำทฤษฎีของ Game theory เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย วิธีการดำเนินงาน
วิจัยประกอบไปด้วย การสร้างสถานการณ์ทดลองระหว่างกลุ่มอาสาสมัครทั้งหมด 13 คน กับหุ่นยนต์
เพื่อใช้ในการทดลองโดยสมมติเหตุการณ์ไฟไหม้ภายในอาคาร มีผลสรุปได้ว่าผู้ประสบภัยที่มีความตื่น
ตระหนกและความตึงเครียดจะมีความเชื่อใจต่อหุ่นยนต์กู้ภัยมากกว่าการที่ต้องวิ่งค้น หาบันไดหนีไฟ
หรือทางออกฉุกเฉินด้วยตนเอง จากผลการทดลองจึงสามารถสรุปได้ว่าผู้ประสบภัย สามารถรับรู้ถึง
ความเสี่ยงขอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและรับรู้ถึงประโยชน์ของหุ่นยนต์กู้ภัย
การศึกษาปฏิกิริยาการเข้าสังคมระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์
Graaf and Allouch (2013) กล่าวว่าหุ่นยนต์นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ความต้อ งการใช้งานต่างๆ ของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ่นยนต์สังคม ( social robot) ซึ่ง มีการ
คาดการณ์ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น โดยมีการจัดทำการทดลอง
นำหุ่นยนต์ NAO ซึ่งเป็นหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีความสามารถในการสนทนาโต้ตอบกับมนุษย์
เข้ามาสื่อสารพูดคุยกับอาสาสมัครซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Dutch จำนวนทั้งหมด 60 คน
ผลสรุปการทดลองแสดงให้เห็นว่า อาสาสมัครมีการยอมรับและรับรู้ถึงความง่ายต่อการพูดคุยกับ
หุ่นยนต์ NAO ได้อย่างชัดเจนเนื่องจากหุ่นยนต์สามารถพูดคุยได้อย่างเป็นกันเองและมีกิริยาท่าทาง
คล้ายกับมนุษย์ซึ่งสามารถแสดงท่าทางได้
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์
ในอนาคตหุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน หรือยิ่งไปกว่า
นั้นคือการนำหุ่นยนต์มาเป็นเพื่อนของมนุษย์โดยมีการอ้างอิงถึงทฤษฎี Friendship theory โดยมีการ
ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของหุ่นยนต์กับมนุษย์ออกมาได้ว่า หุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน
หรือแม้แต่มีความสามารถในการเรียนรู้ก็ไม่สามารถที่จ ะนำมาเป็นเพื่อนที่แท้จริงของมนุษย์ได้
เพราะว่าหุ่นยนต์ไม่ม ีความสามารถในการแสดงอารมณ์และความรู้สึกอย่างแท้จ ริง จากผลการ
ศึกษาวิจัยจึงสามารถนำมาสรุปได้ว่ามนุษย์นั้นสามารถรับรู้ถึงคุณประโยชน์ต่างๆ ของหุ่นยนต์ ก็
ตามแต่มนุษย์ก็ควรจะมีการกำหนดระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ด้วยเช่นกัน
(Stefan, 2015).
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การศึกษาการยอมรับหุ่นยนต์ผู้ช่วยภายในโรงเรียนระดับระดับชั้นอนุบาลจนถึง
ระดับชั้นประถมศึกษา
Fridin and Belokopytov (2014) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับการใช้
งานหุ่นยนต์ผู้ช่วย (socially assistive robot) โดยหุ่นยนต์ประเภทนี้จะทำหน้าที่ช่วยเหลือครูในการ
ดูแลเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา มีการนำทฤษฎีการยอมรับการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Unified theory of acceptance and use of technology) มาประกอบ
การศึกษาทดลองกับอาสาสมัครซึ่งเป็นครูจำนวน 36 คน กับหุ่นยนต์ NAO และการเก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถาม โดยมีผลการวิเคราะห์ด้วย Cronbach’s Alpha สรุปได้ว่า ครูมีความเชื่อใจและรับรู้ว่า
หุ่นยนต์ผู้ช่วยจะมีความสามารถในการทำงานร่วมกันในการด้านเรียนการสอนและการดู แลเด็ก
นักเรียนได้
การศึกษาการยอมรับและการสร้างความสัมพันธ์กับหุ่นยนต์
Graaf and Allouch (2015) ได้ท ำการศึกษาทดลองนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ เพื่อ
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนำทฤษฎี Domestication
theory มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือศึกษา การทดลองนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานภายในบ้านที่มีผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมถึงการทำแบบสำรวจได้ผลลัพธ์ 2 ประการ ได้ว่าคือ 1. ผู้สูงอายุ
บางคนไม่รับรู้ถึงข้อประโยชน์ของหุ่นยนต์ เนื่องจากไม่ได้มีความสนใจในเทคโนโลยีมากนักรวมไปถึง
การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุบางคนนั้นไม่ได้มีเหตุจำเป็นต่อการใช้งานหุ่นยนต์ทำให้เกิดการเลิก
ใช้งานหุ่นยนต์ไปตั้งแต่แรก 2. ผู้สูงอายุมีการยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์โดยให้คำอธิบ ายว่า ผู้สูงอายุ
รู้สึกอบอุ่นและสบายใจเสมือนว่ามีหุ่นยนต์คอยทำหน้าที่ดูแลหรืออยู่ใกล้ชิดดั่งคนในครอบครัว
การศึกษาระดับความเชื่อใจและการยอมรับหุ่นยนต์กรณีศกึ ษา iCub
Ilaria, Elisabetta, Sebastien, Mohamed, and Serena (2015) ไ ด้
ทำการศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ (human-robot interaction) หรือ HRI
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์นั้นประกอบไปด้วยปัจจัยอันได้แก่ ความต้องการ ,
ทัศนคติ และสภาพแวดล้อม โดยมีการทดลองกับอาสาสมัครจำนวน 56 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 19
คน และเพศหญิง 37 คน การทดลองนั้นคือให้อาสาสมัครสนทนาตอบคำถามกับหุ่นยนต์ตามรูปภาพ
ที่ซับซ้อนว่ารูปภาพนั้นคืออะไร ยกตัวอย่างเช่น ให้สนทนาเกี่ยวกับรูปภาพผีเสื้อ ใบไม้ และขวดน้ำ
แล้วสังเกตการณ์สนทนาระหว่างอาสาสมัครกับหุ่นยนต์ว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพต่างๆตรงกัน
หรือต่างกันหรือไม่ ผลสรุปการทดลองสรุปได้ว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความเชื่อใจต่อหุ่นยนต์
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มากนักเนื่องจากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพที่แตกต่างกัน และด้วยความไม่เชื่อใจต่อหุ่นยนต์ จึงทำ
ให้อาสาสมัครรู้สึกถึงความเสี่ยงของประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ ทำให้ต้องการตัดสินใจด้วยตนเองและ
สร้างความมั่นใจในตนเองมากกว่าการให้หุ่นยนต์เข้ามาตัดสินใจแทน
การศึกษาการยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
ทีมนักวิจัยจากประเทศอิหร่านได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมากเพื่อส่งเสริม และช่วยเหลือให้มนุษย์ทำงานใน
อุตสาหกรรมได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยการวิจัยครั้งนี้มีการนำทฤษฎี technology acceptance
model มาเป็นเครื่อ งมือ ประกอบการดำเนิ นงานวิจ ั ย ขั้นตอนวิ ธีก ารเก็บ ข้อ มูล งานวิจ ั ย ผ่ า น
แบบสอบถามออนไลน์จากบุคคลทั่วไปที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 40 คน และมีช่วงอายุ
ตั้งแต่ 17-40 ปี มีผลลัพธ์ได้ว่า มีการยอมรับหุ่นยนต์อย่างเต็มใจด้วยสาเหตุที่ว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาช่วย
แบ่ง เบาภาระต่างๆ โดยเฉพาะงานที่มี ความเสี่ยงอันตราย ต่อให้ห ุ่นยนต์จ ะมีมูลค่าสูง และการ
บำรุงรักษาที่แพงแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าแล้ว หุ่นยนต์จะเป็นที่ยอมรับต่อการใช้งานอย่าง
แน่นอน (Morteza, Farhad, and Mohammad, 2018).
การยอมรับหุ่นยนต์ในการทำงานกรณีศึกษาจาก 27 ประเทศในทวีปยุโรป
การศึกษาการยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์ในสถานที่ทำงาน (Robot Acceptance
at Work) หรือ RAW โดยมีขอบเขตการศึกษามากถึง 27 ประเทศจากทวีปยุโรป จำนวนประชากรใน
การเก็บข้อมูลแบบสุ่มอยู่ที่ประเทศละ 1,000 คน และมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป สามารถวิเคราะห์ผลข้อมูล
ได้ว่า การยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ ได้แก่ 1. การยอมรับใน
ระดับรายบุคคลโดยมีคำอธิบายว่า ผู้ที่ยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์มักจะเป็นเพศชาย มีการศึกษาสูง
และรวมไปถึงผู้ที่ทำงานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีเนื่องจากสามารถรับรู้ถึงคุณประโยชน์
ต่างๆ ที่หุ่นยนต์สามารถกระทำได้ 2. การยอมรับในระดับชาติโดยมีคำอธิบายว่า ประเทศที่ยอมรับ
การใช้งานหุ่นยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอุตสาหกรรม มีความเจริญ มีเทคโนโลยี
และรวมไปถึงมีอินเทอร์เน็ตทั่วถึงประชากรในประเทศ โดยการมีหุ่นยนต์เข้ามาใช้ง านจะช่วยให้
ประเทศมีการเติบโตทางอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Tuuli and Atte, 2019)
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การศึกษาทัศนคติและความกังวลของมนุษย์ที่มีต่อหุ่นยนต์
Maartje and Allouch (2013) ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับหุ่นยนต์โดยกล่าวว่าหุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีความสำคัญเพื่อการศึก ษาความเข้าใจ การรับรู้ และอารมณ์ของมนุษย์ท ี่ม ีต่อหุ ่นยนต์
การศึกษาทดลองประกอบไปด้วยอาสาสมัครเป็นนักศึกษาทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็นชาวดัตช์ 30 คน
และชาวเยอรมัน 30 คน เป็นเพศหญิง 32 คน เป็นเพศชาย 28 คน และมีช่วงอายุระหว่าง 18–28 ปี
โดยให้อ าสาสมัครมีป ฏิสัม พันธ์ก ับ หุ่นยนต์ NAO ซึ่ง เป็นหุ่นยนต์ humanoid ด้วยการ กล่าวคำ
ทักทาย การโบกมือ การสนทนาระยะสั้น การใช้มือสัมผัส และการกล่าวคำอำลา จากการทดลอง
สามารถวิเคราะห์ให้ได้ว่าอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการทดลองที่เป็นเพศหญิงชาวเยอรมันมีก ารแสดง
อาการกังวลรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงไม่กล้าสัมผัสกับหุ่นยนต์ NAO เนื่องจากความไม่เชื่อใจและไม่คุ้น
ชินกับหุ่นยนต์
การศึกษาการยอมรับหุ่นยนต์จากกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้สูงอายุ
Neta, Arthur, and Wendy (2009) ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่มีบทบาท
เป็นผู้ช่วยมนุษย์ (assistive robot) ภายในพี่พัก อาศัยโดยกล่ าวว่ าหุ่ นยนต์จ ะเป็น disruptive
technology ต่ อ การดำเนิ น ชี ว ิ ต ประจำวั น เป็ น อย่ า งมาก การวิ จ ั ย ใช้ ท ฤษฎี technology
acceptance model มาประกอบการทดลองโดยมีป ระชากรเป็นประชากรในเมือง Atlanta รัฐ
Georgia มีกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นสองช่วงอายุได้แก่ 1. บุคคลวัยรุ่นช่วงอายุ 18-25 ปี จำนวน 60 คน
2. บุคคลสูงวัยช่วงอายุ 65-85 ปี จำนวน 117 คน วิธีการทดลองเป็นการเก็บแบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหุ่นยนต์ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ว่า ทั้งสองช่วงอายุนั้นมีก ารรับรู้ว่า
หุ่นยนต์นั้นจะสามารถนำมาช่วยเหลือมนุษย์ได้ แต่เพียงว่าผู้สูงอายุนั้นมีความคิดว่าหุ่นยนต์อาจจะมี
ราคาที่สูงเกินไปจนอาจก่อให้ไม่เกิดความคุ้มค่าเมื่อนำมาใช้งานจริง
2.3 ประมวลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
จากขั้นตอนของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมมีมากมายหลายประการ
ผู้วิจัยได้คำนึงถึงการนำทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology acceptance model) มาปรับใช้
ในงานวิจัย โดยนำปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องออกและนำปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีที่ได้จากการ
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ทบทวนวรรณกรรมมาพัฒนาเป็นข้อคำถามต่อไป เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและสาเหตุที่ทำให้เกิดการ
ยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม
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ที่มา: ผู้วิจัย, 2563
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2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์
รัก ษาความปลอดภัยในคอนโดมิเ นียม” ผู้ วิจ ัย ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเพื่อสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัยขึ้นมาได้ดังนี้

ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดงานวิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย, 2563
จากภาพที่ 7 กรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้
งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม” มีดังต่อไปนี้
1. การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน หมายถึง การทราบถึงการนำหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัย เข้า มาใช้ ง านนั้ นทางคอนโดมิ เ นีย มและทางผู ้พ ัก อาศั ย ไม่จ ำเป็ นต้อ งเฝ้าคอย
ควบคุมดูแลการทำงานของหุ่นยนต์มากนัก
2. การรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รบั หมายถึง การรับรู้ถึงประโยชน์ของการนำหุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัยเข้ามาใช้งานแล้วจะทำให้การใช้ชีวิตนั้นปลอดภัยมากขึ้น
3. การรับรู้ความเสี่ยงของหุ่นยนต์ หมายถึง โอกาสที่หุ่นยนต์จะมีอาการผิดปกติ
จากระบบการทำงานจนส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ
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4. การรับรู้ความเสี่ยงของสถานการณ์ หมายถึง สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดา
ล่วงหน้าได้จากภยันตรายจากสิ่งแวดล้อม
5. ภาพลักษณ์ที่เหมือนมนุษย์ หมายถึง โครงสร้างหรือหน้าตาของหุ่นยนต์ที่มี
ภาพรวมคล้ายคลึงกับมนุษย์
6. ราคาค่าใช้จ่าย หมายถึง การซื้อขาย เช่าหรือซ่อมแซมหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยนั้นมีราคาที่สูง การนำหุ่นยนต์มาใช้งานจำเป็นต้องมีการศึก ษาความคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่
ลงทุน
7. ความตระหนักถึงความปลอดภัย หมายถึง การรับรู้สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั มี
ความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน
8. ประสบการณ์ หมายถึง ประสบการณ์ที่ได้พบเจอ ทดลอง หรือมีปฏิสัมพันธ์
กับหุ่นยนต์
9. ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีที่มีต่อหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การศึก ษาวิจัยเรื่อ ง “ปัจ จัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยในคอนโดมิเนียม” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มาเป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินการทำวิจัยและใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) มีจุดประสงค์เพื่อที่จะวิเคราะห์
และประเมิ น การยอมรั บ การใช้ ง านของหุ ่ น ยนต์ ร ั ก ษาความปลอดภั ย ที ่ น ำมาใช้ ง านภายใน
คอนโดมิเนียมเพื่อสร้างเป็นแนวทางในการปรับปรุงและนำไปต่อยอดให้มีประสิท ธิภาพต่อการใช้งาน
มากขึ้น โดยมีขั้นตอนการจัดทำมีรายละเอียดวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการดำเนินวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยและเก็บข้อมูล
3.4 ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย
3.1 ขั้นตอนดำเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการศึกษาการทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม” ประกอบไปด้วย
3.1.1 การศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
3.1.2 การศึกษาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 การออกแบบชุดคำถามงานวิจัยและตรวจสอบความสอดคล้องของคำถามและ
วัตถุประสงค์
3.1.4 การสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในสายงานและผู้พักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม
3.1.5 ทำการวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย
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3.2 กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการดำเนินวิจัย
ในการดำเนินงานวิจัยครั้ง นี้ซึ่ง เป็นการทำวิจัยในรูปแบบเชิง คุณภาพ ( qualitative
research) ซึ่งได้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาใช้ในการทำวิจัย อาทิเช่น ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี นักวิชาการ และผู้พักอาศัยภายในคอนโดมิเนียมโดยมีจำนวนทั้งหมด 15 ท่าน ซึ่งใน
การดำเนินวิจ ัยในครั้งนี้ใช้การคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างด้วยวิธีก ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) โดยในส่วนของกลุ่มตัวอย่างสามารถจำแนกออกมาได้ คือ กลุ่มตัวอย่างผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จำนวน 5 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างผู้พักอาศัยภายในคอนโดมิเ นียม
จำนวน 10 ท่าน
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทำวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยใน
คอนโดมิเนียม” เป็นการทำวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใช้เครื่องมือการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปนี้
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้วิจัย
ได้จัดเตรียมคำสำคัญ (keyword) ไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์หลักในการสัมภาษณ์เพื่อให้การพูดคุย
สามารถดำเนินราบรื่นได้และไม่หลุดกรอบมากเกินไป โดยระหว่างการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญในสาย
งานและผู้พ ัก อาศัยภายในคอนโดมิเ นี ยมนั้ นผู้ วิจ ัยจะใช้ก ระบวนการบันทึก ข้อมูล ด้ วยวิธ ี ก าร
บันทึกเสียงและการจดบันทึกรายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่มี ความ
ถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบได้และสามารถนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์สรุปผลในภายหลัง
3.3.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ด้วยการรวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่
มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดยคัดเลือกบทความและงานวิจัยเชิงคุณภาพจากต่างประเทศและนำมา
ศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลเชิงลึกรวมถึงแนวทางในการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค
3.3.3 การเข้ารหัส ของข้อมูล (Theoretical coding) คือการนำข้อมูล ที่ ไ ด้ ค้ น คว้ า
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 ท่าน มาจำแนกเป็น
หมวดหมู่ของข้อมูล (category)
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ตารางที่ 3.1 คำถามงานวิจัย
กรอบงานวิจัย
คำถาม
การรับรู้ความง่ายต่อการ - ท่านคิดว่าในอนาคตจะมีหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยจะเป็นที่ต้องการหรือไม่ และคิดว่าจะใช้งาน
ใช้งาน
ง่ายหรือไม่
การรับรูป้ ระโยชน์ที่จะ - ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่มปี ระสิทธิภาพและมีประโยชน์ควรเป็นอย่างไร และจะ
ได้รับ
ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่
การรับรู้ความเสี่ยงของ - หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยสามารถยินยอมให้ปฏิบัติงานในบริเวณไหนของคอนโดมิเนียมได้บ้าง
หุ่นยนต์
- ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมีข้อเสียและโอกาสที่จะก่อปัญหาภายในคอนโดมิเนียม
หรือไม่ อย่างไรบ้างโปรดอธิบาย
- ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมีความเสี่ยงต่อการนำมาใช้งานบ้างหรือไม่
การรับรู้ความเสี่ยงของ - ถ้าหากท่านตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย จะเลือกให้หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยหรือพนักงาน
สถานการณ์
รักษาความปลอดภัยเข้ามาช่วยเหลือ
ภาพลักษณ์ที่เหมือน
- ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
มนุษย์
จำเป็นต้องเหมือนมนุษย์หรือไม่
ราคาค่าใช้จ่าย
- ระหว่างระบบรักษาความปลอดภัยกับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย ท่านคิดว่าสิ่งไหนมีความคุ้มค่า
ต่อราคาค่าใช้จ่ายมากกว่ากัน ท่านจะเลือกใช้สงิ่ ไหน เพราะอะไร
ความตระหนักถึงความ - ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมเป็นที่ต้องการในปัจจุบันหรือไม่โปรด
ปลอดภัย
อธิบาย
- ท่านจะรู้สกึ อย่างไรหากหุ่นยนต์รกั ษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมทำการตรวจสอบข้อมูลส่วน
บุคคลตามแนวทางข้อปฏิบัติรักษาความปลอดภัย
ประสบการณ์
- ท่านมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้าง เคยพบเห็นหุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัยบ้างหรือไม่
- จากประสบการณ์ ท่านคิดว่าระบบรักษาความปลอดภัยและหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
เหมือนกันหรือไม่
- การใช้ชีวิตของท่านในคอนโดมิเนียมเคยพบเจอปัญหาอะไรบ้าง
ทัศนคติ
- ท่านชื่นชอบในวิทยาการและเทคโนโลยีหรือไม่ โปรดอธิบาย
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3.4 ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย
การทำงานวิจัยครั้งนี้ได้เริ่มการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จนถึงภาค
การศึกษาที่ 2/2563 รวมทัง้ หมดเป็นระยะ 8 เดือน
ตารางที่ 3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
62 62 62 63 63 63 63 63

1. ศึกษาหัวข้องานวิจัยและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
2. เสนอหัวข้อและเค้าโครงให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ
3. จัดทำรายละเอียดขั้นตอนและระเบียบวิจัย
4. สอบค้นคว้าอิสระครั้งที่ 1
5. แก้ไขงานวิจัยตามคำแนะนำจากคณะกรรมการ
6. เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
7. เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์จากผูพ้ ักอาศัยภายใน
คอนโดมิเนียม
8. วิเคราะห์ข้อมูล
9. สรุปผลการวิจัย
10. เขียนรายงานวิจัย
11. ส่งไฟล์งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และรอการอนุมัติ
12. สอบค้นคว้าอิสระครั้งที่ 2
13. แก้ไขงานวิจัยตามคำแนะนำจากคณะกรรมการ
14. จัดความสมบูรณ์ของรูปเล่มงานวิจัย
15. ส่งรูปเล่นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
ในคอนโดมิเนียม” ครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดทำวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับ
หุ่นยนต์รัก ษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมและเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและกลุ่ มผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมเป็น
รายบุคคลโดยเป็นการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์
4.2 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก
4.3 การอภิปรายผล
4.4 แนวทางในการการพัฒนาหุ่นยนต์
4.1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยเป็นการสัมภาษณ์ผ่านการโทรศัพท์
เนื่องจากประเทศไทยตกอยู่ในช่วงวิกฤตปัญหาไวรัส Covid-19 ระบาด ทางภาครัฐมีคำสั่งให้กักตัวอยู่
ในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน นอกจากนี้การสัมภาษณ์ผ่านการโทรศัพท์ยังมีข้อดีคือเป็นวิธีการ
เก็บข้อที่รวดเร็ว สะดวกและไม่เสียเวลาต่อการเดินทาง การสัมภาษณ์เชิงลึกนี้มีกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด
15 ท่าน โดยแบ่งเป็น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสายงานทั้งหมด 5 ท่าน และกลุ่มผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ในคอนโดมิเนียมทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
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ประวัติส่วนตัวและการทำงานอย่างย่อของผู้เชี่ยวชาญ
ตาราง 4.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการทำงานอย่างย่อของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ช่วงปีเกิด
ระดับตำแหน่งงาน
ประสบการณ์ทำงาน
ท่านที่ 1
2523 – 2540
ผู้จัดการสถาปนิกอาวุโสของ
มีความเชี่ยวชาญด้าน
(Gen-Y)
บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึง่
เทคโนโลยีอาคารและ
พัฒนาหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยและมี
ประสบการณ์ในการ
ทำงาน 9 ปี
ท่านที่ 2
2508 – 2522
ผู้อำนวยการด้านบูรณาการ
ทำงานเกี่ยวข้องกับการ
(Gen-X)
นวัตกรรมของบริษัท
วิจัยออกแบบอาคารและ
อสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง
แนวทางการส่งเสริมการใช้
ชีวิตที่ยั่งยืน ประสบการณ์
ในการทำงาน 13 ปี
ท่านที่ 3
2523 – 2540
ผู้บริหารบริษัทออกแบบและ
ผู้ก่อตั้งและกำหนด
(Gen-Y)
พัฒนาหุ่นยนต์
นโยบายแบบแผนของ
องค์กร มีผลงานด้านการ
ผลิตหุ่นยนต์หลากหลาย
ประเภท โดยมี
ประสบการณ์ในการ
ทำงาน 13 ปี
ท่านที่ 4
2523 – 2540 หัวหน้าโครงการพัฒนาและดูแล ที่หน้าที่กำกับดูแลระบบ
(Gen-Y)
ระบบรักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย
ส่วนกลาง (Central
security) มีประสบการณ์
ทำงาน 10 ปี
ท่านที่ 5
2523 – 2540
ผู้จัดการวิจัยด้านเทคโนโลยี
ทำงานเกี่ยวกับการวิจัย
(Gen-Y)
อาคารของบริษัทแห่งหนึง่
เทคโนโลยีและวัสดุที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี
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ประวัติส่วนตัวและการทำงานอย่างย่อของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมในคอนโดมิเนียม
ตารางที่ 4.2 ประวัตสิ ่วนตัว ประวัติการศึกษาและการทำงานอย่างย่อของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ผู้พักอาศัย
ช่วงปีเกิด
ระดับตำแหน่งงาน
ประสบการณ์ทำงาน
ท่านที่ 1
2523 – 2540
กำลังศึกษาปริญญาตรีด้าน
(Gen-Y)
เทคนิคการแพทย์
ท่านที่ 2
2523 – 2540
เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึง่
ดูแลภาพรวมของธุรกิจ
(Gen-Y)
และพนักงาน มี
ประสบการณ์ทำงาน
มากกว่า 10 ปี
ท่านที่ 3
2523 – 2540 พนักงานภาคพื้นดินของบริษัท บริการและอำนวยความ
(Gen-Y)
สายการบิน
สะดวกแก่ผโู้ ดยสาร
ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
ท่านที่ 4
2523 – 2540 ผู้บริหารจัดการธุรกิจครอบครัว ควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบ
(Gen-Y)
และกำกับดูแลการทำงาน
ของพนักงาน มี
ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
ท่านที่ 5
2523 – 2540
พนักงานจัดทำสินเชื่อและ
เริ่มงานจากผูจ้ ัดการ
(Gen-Y)
ประกัน
ร้านอาหารแห่งหนึ่ง และ
ย้ายมาจัดทำสินเชื่อและให้
คำปรึกษาด้านการเงิน มี
ประสบการณ์ทำงาน 4 ปี
ท่านที่ 6
2523 – 2540 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีและ ทำงาน part time สอน
(Gen-Y)
เป็นพนักงานบริหารบุคคลของ ภาษาอังกฤษ และทำงาน
บริษัทแห่งหนึ่ง
ด้านการคัดเลือก
ทรัพยากรบุคคล (HR) มี
ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
ท่านที่ 7
2523 – 2540
พนักงานเขียน Content
เขียน Content กิจกรรม
(Gen-Y)
online ของบริษัท
และข้อมูลข่าวสารต่างๆ
อสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง
ภายในบริษัท
ประสบการณ์ทำงาน 4 ปี
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ท่านที่ 8

2523 – 2540
(Gen-Y)

ท่านที่ 9

2523 – 2540
(Gen-Y)

ท่านที่ 10

2523 – 2540
(Gen-Y)

รับข้าราชการทหารอากาศ

เริ่มงานจากพนักงานทั่วไป
และย้ายมารับข้าราชการ
ทหารอากาศ ควบคุมดูแล
พลทหารใหม่ มี
ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
พนักงานส่วนกลางของธนาคาร พนักงานจัดการเอกสาร
สัญชาติญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง
และบริการเรือ่ งทั่วไป
ภายในบริษัท มี
ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี
พนักงานของธนาคารแห่งหนึง่ จัดทำแผนงานและกลยุทธ์
ด้านการให้บริการลูกค้ามี
ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี

สรุปตารางจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้
จากตารางที่ 4.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน โดยสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลออกมาได้เป็น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญสามารถแบ่งแยกออกเป็น Gen X ทั้งหมด 1 ท่าน และ Gen Y
ทั้งหมด 4 ท่าน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในสายงานด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ 8, 9, 10 ปี อย่างละ
3 ท่าน และที่มีประสบการณ์มากที่สุดคือ 13 ปี มี 2 ท่าน
จากตารางที่ 4.2 กลุ่มผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน โดย
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็น กลุ่มผู้พักอาศัยจำนวนทั้งหมด 10 ท่านล้วนอยู่ในกลุ่ม Gen Y กลุ่มผู้
พักอาศัยทั้งหมด 10 ท่านล้วนไม่ได้มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์แต่อย่าง
ใด
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4.2 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก
จากการสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก จากกลุ่ม ผู้เ ชี่ยวชาญและผู้พัก อาศัยในคอนโดมิเ นี ย มใน
คอนโดมิเนียมทั้งหมด 15 ท่าน สามารถรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เป็นประเด็นต่างๆ ได้
ดังต่อไปนี้
ประเด็นเรื่องการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน คำถามที่ 1 “ท่านคิดว่าในอนาคตจะมี
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยจะเป็นที่ต้องการหรือไม่ และคิดว่าจะใช้งานง่ายหรือไม่”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 อธิบายว่า อนาคตนั้นในฐานะของผู้พัฒ นาหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยจึงอยากให้มีการใช้งานอย่างจริงจังเพื่อสร้างความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า แน่นอนว่าในอนาคตนั้นหุ่นยนต์จะเป็นที่ใช้
งานภายในคอนโดมิเนียมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อธิบายว่า ในอนาคต ในฐานะผู้พัฒนาก็อยากให้หุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัยเป็นที่ใช้งานโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพนักงานรักษาความปลอดภัยและการ
ลดความผิดพลาดของมนุษย์ (Human error) โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยจะทำหน้าที่เพียงแค่
เป็น standby หากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า ในอนาคตนั้นหุ่นยนต์นั้นจำเป็นแต่การนำมาใช้
อย่างแน่นอน แต่ต้องนำมาใช้ควบคู่กับระบบรักษาความปลอดภัยและสามารถใช้งานร่วมกับคน
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อธิบายว่า อนาคตนั้นคิดว่าการนำหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยเข้ามาใช้งานนั้นควรจะขึ้นอยู่กับกรณีและความเชื่อใจของคน
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.3 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.3 ตารางความคิดเห็นข้อที่ 7 ของผู้เชี่ยวชาญ
ความต้องการให้มีหุ่นยนต์
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
รักษาความปลอดภัยภายใน
1
2
3
4
5
คอนโดมิเนียม





1. ต้องการ
5
2. ไม่ต้องการ
ลักษณะการนำมาใช้งาน
1. เพื่อทดแทนคน


2. ทำงานควบคู่กับคน
2



3. ยังระบุไม่ได้
3
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4. ความง่ายต่อการใช้งาน

-

ผู้พักอาศัย ในคอนโดมิเนีย มท่านที่ 1 อธิบ ายว่า ในอนาคตนั้นการที่จะมี
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเข้ามาใช้งานภายในคอนโดมิเนียม ตนนั้นเห็นด้วยและต้องการใช้งาน
เพราะว่าในอนาคตคิดว่าระบบของหุ่นยนต์น่าจะมีประสิทธิภาพที่ดี ใช้งานง่าย และเพียงพอต่อความ
เชื่อใจแล้ว แต่ยังไงก็ยังต้องมีคนอยู่เพื่อคอยควบคุมด้วย
ผู้พักอาศัย ในคอนโดมิเนีย มท่า นที่ 2 อธิบ ายว่า ในอนาคตตนอยากให้มี
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมเพื่อมาช่วยทดแทนแรงงานของคนได้ง่ายยิ่งขึ้น และเรา
สามารถตั้งกฎเกณฑ์ให้แก่หุ่นยนต์ได้ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกอุ่นใจ
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 3 อธิบายว่า ในอนาคตถ้ามีหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมได้ก็ดี แต่ต้องเป็นการทำงานกับคน เพราะคนนั้นอาจจะมีการอู้
การหรือหลับระหว่างการทำงานซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องปกติ การมีหุ่นยนต์ถ้ามาช่วยงานก็จะดีม าก
โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานแบบ 24 ชม.
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า ในอนาคตตนต้องการการใช้
งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเพราะการเพิ่มหุ่นยนต์เข้ามาจะช่วยทำให้ระบบรักษาความปลอดภัย
ของคอนโดมิเนียมมีความแข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้ถ้าหุ่นยนต์มีความสามารถในการตรวจจับและ
จัดการกับระบบรักษาความสะอาดด้วยแล้วจะเป็นจุดเด่นที่ดีมากเช่นกัน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 5 อธิบายว่า ในอนาคตหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยในคอนโดมิเนียมนั้นอาจจะเป็นที่ต้องการใช้งานสำหรับผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมบางกลุ่ม
ที่มีความคล่องตัวในการใช้งานเนื่องจากหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมีราคาที่ สูงทำให้ค่าบริก ารหรือ
ค่าดูแลส่วนกลางมีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ตนคิดว่าต้องมีการเฝ้าดูแลหุ่นยนต์จากการถูก
ลักขโมย
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า การนำหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยมาใช้งานภายในคอนโดมิเนียมนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวหุ่นยนต์ด้วย เช่นในอนาคต
นั้น ความสามารถของหุ่นยนต์อยู่ในจุดที่เกินเลยความสามารถของมนุษย์ไปหรือยัง เช่น หุ่นยนต์มี
ระบบจดจำใบหน้า (Face recognition) กับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อาจจะหลงลืมใบหน้า
เพราะต้องพบปะคนมากมายและเพิ่มเติมในส่วนของแรงจูงใจในการทำงานโดยอาจจะมีสาเหตุมาจาก
ค่าแรงที่น้อย เป็นต้น

Ref. code: 25626123036136ZWP

31
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า หุ่นยนต์อาจจะนำเข้ามาใช้
งานแต่ไม่ต้องถึงกับเข้ามาทดแทนคน กล่าวคือนำหุ่นยนต์เข้ามาเพิ่มขีด จำกัดของคน เช่น ช่วยงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัยในการออกตรวจตราได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า หุ่นยนต์อาจจะเป็นที่ต้องการ
ในแง่ของการช่วยงานคน เพราะว่าหุ่นยนต์นั้นไม่มีความเหนื่อยล้าเหมือนกับคน สามารถทำงานได้
ตลอดเวลาและง่ายต่อการใช้งาน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า การให้หุ่นยนต์เข้ามาทำงาน
ภายในคอนโดมิเนียมจะต้องดูขีดจำกัดความสามารถ ความง่ายต่อการทำงาน ความเสถียรของระบบ
บุคลากรที่ควบคุมดูแล ถ้าหุ่นยนต์ได้รับการยอมรับหรือมีการรับรอง (Certification) จากงานวิจัย
หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ยืนยันประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ก็อาจทำให้หุ่นยนต์เป็นที่ยอมรับต่อการใช้งาน
มากขึ้น
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 10 อธิบายว่า ในอนาคตตนไม่แน่ ใจว่า
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยจะเป็นที่ต้องการหรือไม่ เนื่องจากมีความต้องการที่จะเรียนรู้ตัวอย่าง
ผลดี ผลเสีย ในการใช้งานจากผู้ใช้รายอื่น เมื่อผู้ใช้ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ดีต่อหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัย อาจจะตัดสินใจนำมาใช้ก็ได้
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.4 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.4 ตารางความคิดเห็นข้อที่ 7 ของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ความต้องการให้มีหุ่นยนต์
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รวม
รักษาความปลอดภัยภายใน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
คอนโดมิเนียม
        
1. ต้องการ
9

2. ไม่ต้องการ
1
ลักษณะการนำมาใช้งาน

1. เพื่อทดแทนคน
1


 
2. ทำงานควบคู่กับคน
4
  
 
3. ยังระบุไม่ได้
5
 
  
4. ความง่ายต่อการใช้งาน
5
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ประเด็นเรื่องการรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับ คำถามที่ 2 “ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ควรเป็นอย่างไร และจะทำให้ระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในคอนโดมิเนียมปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 อธิบายว่า ควรนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่น
ระบบ AI ในการช่วยแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาใช้งาน แต่ก็ยังต้องพึ่งพาแรงงานคนด้วยเช่นกัน
กล่าวคือให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานคนเพื่อให้คนนั้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นและเหนื่อยน้อยลง
ทำให้คนสามารถปฏิบัติหน้าที่หลักได้อย่างเต็มที่
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า การทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นจึง
อยากจะได้ร ะบบรัก ษาความปลอดภัยที่ม ีป ระสิท ธิภาพ มีความ real-time หรือความสามารถ
คาดการณ์ ส ถานการณ์ ล ่ว งหน้ า ได้ (Prediction) จากการวิ เ คราะห์บ ุค คลหรื อ สภาพแวดล้อม
ยกตัวอย่างเช่น การคาดการณ์บุคคลก็การร้ายหรือภัยธรรมชาติต่างๆ ล่วงหน้าและมีความแม่นยำ
ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญท่ า นที ่ 3 อธิ บ ายว่า สำหรับ ระบบรัก ษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพนั้นควรจะเป็นระบบที่สามารถแจ้งเตือนได้อย่างทันทีทันใด มีความ real-time หรือ
อาจจะแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุได้ เช่น การตรวจจับและระบุตำแหน่งของสัญญาณไฟฟ้ารัดวงจรได้
อย่างแม่นยำและแจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไขเฉพาะจุดเกิดเหตุอย่างระมัดระวัง และ
ปลอดภัย
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า ตนอยากให้มีการปรับปรุงพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเพราะพบว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยมักจะปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ใช่ส่วนของตัวเองบ่อยใน
เวลากลางวัน เช่น การบริการรับ -ส่งของให้แก่ผู้พั กอาศัยในคอนโดมิเนียมเป็นต้น ต่อมาคือการ
สนับสนุนเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัยจากประเทศจีนมากขึ้นเนื่องจากทั้งเทคโนโลยีจาก
จีนหรืออเมริกานั้นมีศักยภาพที่สูสีกันแต่ว่าทางจีนนั้นมีราคาที่ถูกกว่า 2 – 3 เท่า
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อธิบายว่า การนำระบบ AI เข้ามาใช้ร่วมกับระบบรักษา
ความปลอดภัยที่สามารถยืนยันตัวตนด้วยระบบ Biometric scanning ที่มีความแม่นยำและยกเลิก
การใช้งานคีย์การ์ดหรือ QR code
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.5 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.5 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ระบบรักษาความปลอดภัยที่
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
มีประสิทธิภาพ
1
2
3
4
5


1. ใช้ระบบ AI
2

2. ใช้ระบบ Biometric
1
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3. มีความ real-time
4. การแจ้งเตือนล่วงหน้า
5. การตรวจจับที่แม่นยำ












2
3
2

ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 1 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
นั้นตนอยากให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบทุกอย่าง โดยเฉพาะระบบที่สามารถตรวจจับควันไป
หรือการตรวจจับแผงวงจรไฟฟ้ารั่วในพิกัดบริเวณไหนได้บ้าง ซึ่งจะทำให้เพิ่มความปลอดภัยและสร้าง
ความระมัดระวังได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 2 อธิบายว่า ตนอยากให้มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 3 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพที่ดี ตนอยากได้เรื่องของจำนวนและคุณภาพกล้องวงจรปิด CCTV ที่ทั่วถึงเพียงพอ
ครอบคลุม มีระบบตรวจจับใบหน้าของบุคคลที่เดินผ่านในระยะของกล้องและมีคุณภาพมากที่จะเห็น
ใบหน้าของคนอย่างชัดเจน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดภัยใน
อนาคต ตนอยากให้ม ีร ะบบรัก ษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด CCTV ที่ม ีคุณภาพ high
definition (HD) หรือการเพิ่มระบบ AI เข้ามา เช่น ระบบ home assistant ทั้งหลายโดยมีราคาที่
สามารถจับต้องได้จากคนทุกระดับชั้น
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 5 อธิบายว่า ควรมีกล้องวงจรปิด CCTV ที่
มีความทนทานต่อการใช้งาน มีคุณภาพของภาพที่คมชัด รวมไปถึงความแม่นยำในการแจ้งเตือนและ
สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้ตลอดเวลา
ผู ้ พ ั ก อาศั ย ในคอนโดมิ เ นี ย มท่ า นที ่ 6 อธิ บ ายว่ า ประเทศควรพั ฒ นา
Infrastructure ด้านระบบอินเทอร์เน็ตเพราะการระบบอินเทอร์เน็ตที่ดี มีความเร็วและเสถียรจะทำ
ให้กล้องวงจรปิดที่ต้องเชื่อมต่อ กับอินเทอร์เน็ตมีคุณภาพมากขึ้น ลดปัญหาเรื่องความหน่วงและ
กระตุกของภาพ (lagging)
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า ระบบที่มีการจดจำใบหน้า
(Face recognition) หรือระบบวิเคราะห์ Biometric scan ที่สามารถแยกแยะในกรณีของมีผู้ที่แอบ
ลอกเลียน Biometric ของผู้อื่น
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ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า กล้องวงจรปิด CCTV ที่มี
ความสามารถเน้นการตรวจจับและบันทึกใบหน้าของคนให้ชัดเจนที่สุดเพราะว่าเกิดก่ออาชญากรรม
นัน้ น้อยครั้งที่จะสามารถบันทึกใบหน้าผู้ร้ายได้อย่างชัดเจน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า อยากให้มีระบบ Biometric
scan ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น การวิเคราะห์ถึงในระดับกระจกม่านตา (Retina) และระบบที่สามารถ
วิเคราะห์ลักษณะท่าทาง (Gesture) ของผู้คนได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 10 อธิบายว่า ระบบที่มีความสามารถใน
การเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ระบบมีความสามารถในการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาวิเคราะห์ได้ พร้อม
การสร้างทางเลือก รวมทั้งการระบุผลลัพธ์ในแต่ละทางเลือก เพื่อใช้ในการประกอบการติดตัดสินใจ
และสุดท้ายระบบที่มีความสามารถในการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อทำให้ข้อมูลที่เก็บไว้เป็นความลับ ไม่ถูก
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และมีความปลอดภัยของข้อมูล
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.6 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.6 ตารางความคิดเห็น ของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ระบบรักษาความปลอดภัยที่
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รวม
มีประสิทธิภาพ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ใช้ระบบ AI


2. ใช้ระบบ Biometric
2
3. มีความ real-time
4. การแจ้งเตือนล่วงหน้า
  
     
5. การตรวจจับที่แม่นยำ
9

ประเด็นเรื่องการรับ รู้ความเสี่ยงของหุ่นยนต์ คำถามที่ 3 “หุ่นยนต์ร ัก ษาความ
ปลอดภัยสามารถยินยอมให้ปฏิบัติงานในบริเวณไหนของคอนโดมิเนียมได้บ้าง”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 อธิบายว่า บริเวณพื้นที่ที่หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราได้นั้นควรจะเป็นในบริเวณพื้นที่นอกอาคาร เช่น ลานจอด
รถยนต์ และส่ว นกลาง เช่น ห้อ งสมุดและสระน้ำ โดยหุ่นยนต์นั้นสามารถทำการวิเคราะห์ได้ว่า
ลักษณะของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากการจมน้ำเป็นอย่างไรและทำการส่งสัญญาณแจ้งเตือนสู่
พนักงานเพื่อทำการช่วยเหลือ
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ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า การยินยอมอนุญาตให้หุ่นยนต์ส ามารถเข้ามา
ในพื้นที่ไหนได้นั้นคงสามารถทำได้แค่ในเฉพาะส่วนกลาง เช่น ห้อง สมุด สระว่ายน้ำ หรือแผนก
ต้อนรับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างคุณค่า (value) ให้กับภาพลักษณ์ของคอนโดมิเนียมเช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อธิบายว่า ขีดจำกัดบริเวณพื้นที่การออกตรวจตรานั้น
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมสามารถทำได้เหมือนพนักงานรักษาความปลอดภัย
เลย คือ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า บริเวณการทำงานนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนของพื้นที่รอบนอก (outdoor) เช่น ลานจอนรถยนต์ ทางเดินรอบนอก ซึ่ง หุ่นยนต์จะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับคน และส่วนของพื้นที่ภายใน (indoor) เช่น ส่วนกลาง โดยหุ่นยนต์สามารถมีป ฏิสัมพันธ์กับ
มนุษย์ได้บ้าง
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อธิบายว่า การให้หุ่นยนต์ออกปฏิบัติการในพื้นที่ของ
คอนโดมิเนียมควรจะอยู่เฉพาะที่ส่วนกลางเท่านั้น แต่ถ้าหากในกรณีที่เจ้าของห้องพักนั้นอนุญ าตเข้า
ไปได้หุ่นยนต์จึงสามารถเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคลได้
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.7 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.7 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
พื้นที่ที่ยินยอมให้หุ่นยนต์เข้า
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
มาปฏิบัติงาน
1
2
3
4
5



1. พื้นที่บริเวณในอาคาร/
3
พื้นที่ส่วนกลาง

2. พื้นที่บริเวณนอกอาคาร
1

3. ทั้งในและนอกอาคาร
1
4. ห้อง/พื้นทีส่ ่วนตัว
5. ไม่ยินยอมให้หุ่นยนต์เข้ามา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ใดๆ

ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 1 อธิบายว่า ตนยินยอมให้หุ่นยนต์ทำงาน
ได้ในทุกพื้นที่ของคอนโดมิเนียมยกเว้นห้องส่วนตัว เพราะรู้เหมือนเหมือนว่ากำลังถูกจ้องมอง
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ผู้พักอาศัย ในคอนโดมิเนียมท่านที่ 2 อธิบ ายว่า พื้นที่การปฏิบัติงานของ
หุ่นยนต์นั้น คือตั้งกฎว่าห้ามเข้าพื้นที่ส่วนตัว (Private zone) เช่น ห้องนอนหรือห้องน้ำเด็ดขาด และ
การเดินตรวจตราของหุ่นยนต์ควรอยู่บริเวณรอบนอกอาคารที่ที่คนอยู่ไม่แออัดอย่างน้อย 10 เมตร
ผู้พักอาศัย ในคอนโดมิเนีย มท่านที่ 3 อธิบ ายว่า บริเ วณที่ควรให้หุ่นยนต์
ปฏิบัติงานได้ ควรจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเหมาะสมที่สุด เพราะว่าให้หุ่นยนต์เข้าไปในห้องของผู้พัก
อาศัยในคอนโดมิเนียมนั้นดูจะเป็นการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวและอาจจะถูกฟ้องได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า พื้นที่การทำงานที่อนุญาตนั้น
ควรจะเป็นพื้นที่ส่วนกลาง แต่ถ้ามีความประสงค์ที่จะเข้ามาในห้องส่วนตัวเพื่อกระทำการใดๆ นั้น
จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของห้องพักเท่านั้น โดยมีตัวอย่างเช่น กรณีของแม่บ้านทำความ
สะอาดในโรงแรมทั่วไปนั้น แม่บ้านมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทำความสะอาดในห้องพักได้โดยมีนโยบายที่
กำหนดเอาไว้ ดังนั้นในมุมของหุ่นยนต์ก็ควรจะทำอย่างนั้นเช่นกัน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 5 อธิบายว่า หากมีหุ่นยนต์เข้ามาใช้งาน
ภายในคอนโดมิเนียม พื้นที่ที่ควรให้หุ่นยนต์ทำงานคือพื้นที่ส่วนกลาง เช่น Lobby ทางเดินภายใน
อาคาร หรือห้องออกกำลังกาย ตนไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยให้หุ่นยนต์ทำงานพื้นที่บริเวณนอกอาคาร
เพราะอาจจะถูกขโมยได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า พื้นที่ที่ตนคิดว่าควรให้หุ่นยนต์
ปฏิบัติงานคือบริเวณส่วนกลางทั่วไปและต้องมีคนมาช่วยเสริม
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า บริเวณพื้นที่ที่อนุญ าตให้
หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติงานได้คือ บริเวณส่วนกลาง ทางเดิน corridor ส่วนนิติบุคคล ลานจอดรถยนต์
และพื้นที่ที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาปะปน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า พื้นที่ที่จะยอมให้หุ่นยนต์รกั ษา
ความปลอดภัยสามารถเข้ามาทำงานได้ควรจะอยู่ในพื้นที่ที่มีคนไม่เดินผ่านและไม่ ยินยอมให้หุ่นยนต์
เข้ามาภายในห้องนอนส่วนตัว
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบ ายว่า สถานที่ที่หุ่นยนต์ควรจะ
ทำงานคือ พื้นที่ส่วนกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสระว่ายน้ำโดยให้หุ่นยนต์เป็นเสมือนพนักงาน lifeguard
เฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการจมน้ำ
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 10 อธิบายว่า พื้นที่ที่ยินยอมให้หุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัยเข้ามาทำงานนั้นอาจเหมาะกับการใช้งานบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทางเข้า ของ
คอนโดมิเนียม เพื่อตรวจตราความเคลื่อนไหวการเข้า -ออก ของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม การ
จัดการกับข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม หรือการตอบคำถามของผู้มา
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ติดต่อ หรืออาจนำไปใช้ภายในห้องส่วนบุคคล โดยเฉพาะห้องที่มีผู้พักอาศัยในคอนโดมิเ นียมเป็นเด็ก
คนชรา แต่อาจจะต้องมีการกำกับควบคุมไม่ให้เกิดการรุกล้ำไปยังพื้นที่ลับส่วนตัว ห้องน้ำ ห้องนอน
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.8 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.8 ตารางความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
พื้นที่ที่ยินยอมให้หุ่นยนต์เข้า
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รวม
มาปฏิบัติงาน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
 
1. พื้นทีบ่ ริเวณในอาคาร/
6
พื้นที่ส่วนกลาง


2. พื้นที่บริเวณนอกอาคาร
2


3. ทั้งในและนอกอาคาร
2
4. ห้อง/พื้นทีส่ ่วนตัว
5. ไม่ยินยอมให้หุ่นยนต์เข้ามา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ใดๆ

ประเด็นเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงของหุ่นยนต์ คำถามที่ 4 “ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยมีข้อเสียและโอกาสที่จะก่อปัญหาภายในคอนโดมิเนียมหรือไม่ อย่างไรโปรดอธิบาย”
ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญท่ า นที ่ 1 อธิ บ ายว่ า หุ ่ น ยนต์ ร ั ก ษาความปลอดภั ย ภายใน
คอนโดมิเนียมมีข้อ ดีหลายประการ เช่นการถูกเจาะระบบหุ่นยนต์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากและ
หุ่นยนต์เองก็ไม่ได้มี Hard disk เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดของหุ่นยนต์นั้นเป็น cloud streaming สู่
ระบบฐานข้อมูลของบริษัทโดยตรง นอกจากนี้ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะทำการถูกลบทุกๆ 3 เดือน แต่ก็มี
ข้อเสียเช่นกันในเรื่องของค่าใช้จ่าย การซ่อมแซมอะไหล่และค่าซ่อมบำรุงของหุ่นยนต์นั้นยัง มีราคาที่
สูง
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมนั้นอาจจะเป็นเรื่องของสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวที่หุ่นยนต์ตอ้ งเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่จะเกิด
ขึ้นกับหุ่นยนต์นั้นอาจทำให้ค่าบริการส่วนกลางแพงขึ้น
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ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อธิบายว่า ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยนั้น คือ เรื่องของพลังงานที่หุ่นยนต์ต้องการ เนื่องจากการออกตรวจตรานั้นมีระยะทาง ความ
ลาดชัน ความขรุขระ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคทำให้หุ่นยนต์ใช้พลังงานมากขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า ข้อเสียของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยภายใน
คอนโดมิเนียมคือเรื่องของอายุการใช้งาน คุณภาพของแบตเตอรี่ การซ่อมบำรุง การตกรุ่นของหุ่นยนต์
เพราะเทคโนโลยีนั้นมีความเร่ง (acceleration) อยู่เ สมอและสุดท้ายคือเรื่องของ diffusion of
innovation หรือการกระจายการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อคน
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อธิบายว่า ข้อเสียของหุ่นยนต์ได้แก่ ระบบการประมวลผล
ข้อมูลต่างๆ เช่น ถ้าหากหุ่นยนต์ต้องเผชิญกับสถานการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ได้ถูกโปรแกรมเอาไว้ อาจจะ
เกิดข้อพลาดและทำให้ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมภายในคอนโดมิเนียมไม่ยอมรับการใช้งานของ
หุ่นยนต์ก็เป็นได้
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.9 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.9 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อเสียของหุ่นยนต์รักษา
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
ความปลอดภัยใน
1
2
3
4
5
คอนโดมิเนียม

1. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
1
2. การถูกเจาะระบบ

3. กฎหมายความเป็นส่วนตัว
1


4. ราคาและค่าบำรุงรักษา
2


5. ข้อจำกัดด้านความสามารถ
2
6. เข้ามาทดแทนแรงงานคน
-

ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 1 อธิบายว่า ข้อเสียของหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมคงจะเป็นการเคลื่อนที่ที่ช้า การเข้าไปในพื้นที่คับแคบอาจจะลำบาก
หรือทำให้ข้าวของเสียหายได้ และเรื่องของวัสดุที่นำมาทำหุ่นยนต์ซึ่ง มีราคาสูง แต่ไม่ได้คงทนมาก
และอาจจะมีผลกระทบไปถึงระบบการทำงานของหุ่นยนต์ด้วย
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 2 อธิบายว่า ข้อเสียของหุ่นยนต์อาจจะเป็น
เรื่องของการปรับตัวเราเข้ากับหุ่นยนต์ เพราะว่าหุ่นยนต์นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ เราอาจจะต้องเสียเงิน
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และเวลาในการซ่อมบำรุง หรือหากปราศจากการอัพเกรดก็อาจทำให้หุ่นยนต์เกิดช่องโหว่และความ
ผิดพลาดในการทำงาน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 3 อธิบายว่า ข้อเสียของหุ่นยนต์ ตนคิดว่า
คงเป็นเรื่องของความผิดพลาดของระบบ ซึ่งต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดต้องมี ช่องโหว่อยู่เสมอ นอกจากนี้คือค่าส่วนกลางที่อาจจะมีราคาที่แพงขึ้น
ดังนั้นอาจจะต้องมีการตรวจสอบความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยภายใน
คอนโดมิเนียมเข้ามาใช้งาน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า มุมมองที่ตนคิดว่าคือสิ่งที่เป็น
ข้อเสียของหุ่นยนต์คือ ถ้าหุ่นยนต์มีความก้าวล้ำหรือ มีความเฉลียวฉลาดเกินกำหนด เช่น สามารถ
เรียนรู้เองและทำนอกเหนือคำสั่งซึ่งอาจจะไม่ได้รุนแรงตามอย่างในภาพยนตร์ แต่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว
ต่อมาคือข้อเสียที่กระทบวงกว้างคือ การตกงานเนื่องจากการนำหุ่นยนต์เข้ามาทดแทน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนีย มท่านที่ 5 อธิบ ายว่า ข้อเสียของหุ่นยนต์ที่ตน
คาดการณ์คือ หุ่นยนต์ไม่ส ามารถป้องกันตนเองจากการถูก ขโมยได้ ระบบภายในหุ่นยนต์อาจ
เสื่อมสภาพ แบตเตอรี่ที่ทำงานตลอดเวลาทำให้อาจจะทำให้การใช้งานหุ่นยนต์มีระยะที่ลดน้อยลง
และระบบลวนตามกาลเวลา
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า ข้อเสียของหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัย ตนมองว่าเป็นเรื่องของ การเสื่อมสภาพ การซ่อมระบบภายในที่ต้องมีราคาสูง ซึ่งแตกต่าง
จากการว่าจ้างคนที่มีราคาที่ถูกกว่ามาก
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า ข้อเสียของหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมคือ งบประมาณการจัดซื้อหุ่นยนต์ ราคาค่าซ่อมแซม บุคลากรที่มี
ประสบการณ์กับหุ่นยนต์ที่หายาก
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า ข้อเสียของหุ่นยนต์ที่ตนคิดว่า
จะมีปัญหาคือ ภาษา การสื่อสารและสำเนียง ซึ่งหุ่นยนต์อาจจะไม่เข้าใจ ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า สิ่งที่ตนมองว่ายังไม่เป็นที่
ยอมรับคือถ้าหุ่นยนต์มีราคาที่สูงแต่ระบบการทำงานปราศจากประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพที่ต่ำเกินไป
เช่น ระบบการตรวจจับหรือวิเคราะห์ผิดพลาด แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานน้อย ทำให้การลงทุนซื้อ
หุ่นยนต์มานั้นไม่สามารถใช้งานได้จริง
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 10 อธิบายว่า ข้อเสียของหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยอาจไม่ใช่เรื่องของความสามารถแต่เป็นเรื่องของระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน ที่อาจ
ลังเลในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากเมื่อมีการใช้หุ่นยนต์ภายในคอนโดมีเนียมซึ่ง
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เป็นที่พักอาศัยส่วนบุคคล จะมีการเก็บข้อมูลความเคลือ่ นไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคอนโดมิเนียม ข้อมูล
ทั้งหมดจะต้องมีการเก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูล ผู้ใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยอาจเกิดความไม่
มั่นใจในระบบการรักษาความลับของข้อมูล
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.10 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.10 ตารางความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ข้อเสียของหุ่นยนต์รักษา
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รวม
ความปลอดภัยใน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
คอนโดมิเนียม
 

1. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
3


2. การถูกเจาะระบบ
2

3. กฎหมายความเป็นส่วนตัว
1
 
 
4. ราคาและค่าบำรุงรักษา
4
 
 
5. ข้อจำกัดด้านความสามารถ 
5

6. เข้ามาทดแทนแรงงานคน
1

ประเด็นเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงของหุ่นยนต์ คำถามที่ 5 “ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยมีความเสี่ยงต่อการนำมาใช้งานบ้างหรือไม่”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 อธิบายว่า การกระทำที่อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับหุ่นยนต์
รัก ษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมนั้นอาจจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดของระบบและ
โปรแกรม เช่น การเดินตรวจตราแล้วเผลอเดินเข้าไปในห้องของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมที่เปิด
ประตูเอาไว้
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า การกระทำที่อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับหุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมนั้นอาจจะเป็นก็ยังเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวอยู่ซึ่งเป็น
ข้อถกเถียงกันเองอยู่ ยังไม่สามารถอธิบายได้
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อธิบายว่า การกระทำของหุ่นยนต์ที่ทำให้ผู้พักอาศัยใน
คอนโดมิเนียมอาจไม่ยอมรับการใช้งาน เช่น ถ้าหากหุ่นยนต์นั้นมีความคล้ายกับพนักงานรัก ษาความ
ปลอดภัยในเชิงของพฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมไม่ได้มองเห็นว่าหุ่นยนต์นั้น
มีคุณลักษณะพิเศษอื่นใดที่ดีไปกว่าพนักงานรักษาความปลอดภัย
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ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า การกระทำของหุ่นยนต์ที่ไม่อาจยอมรับได้เช่น
อุบัติเหตุจากการชนระหว่างหุ่นยนต์กับสิ่งของต่างๆ ซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูง หรือการชนกับคนหรือ
รถยนต์ นอกจากนี้คือ เรื่อ งของกฎหมายการเก็บ ข้อมูล ส่วนบุคคลหรือ PDPA ซึ่ง ผู้พัก อาศัยใน
คอนโดมิเนียมบางรายอาจจะไม่ยินยอมในส่วนนี้
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อธิบายว่า เรื่องที่ทำให้ไม่พึงพอใจต่อการใช้งานหุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมเรื่องอื่นๆ ตนคิดว่ามีเรื่องของการเพิ่มฟังก์ชันคำสั่งการหยุด
การทำงานหุ่นยนต์ถ้าหากหุ่นยนต์ท ำงานผิดพลาด ทำให้ส ามารถหยุดยั้งหุ่นยนต์ได้และการถูก
บันทึกภาพจากในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่รับไม่ได้
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.11 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.11 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
การกระทำของหุ่นยนต์รักษา
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
ความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม
1
2
3
4
5
ที่ไม่อาจยอมรับได้


1. การลักลอบเข้าไปในห้อง/
2
พื้นที่ส่วนตัว

2. ความสามารถที่ไม่แตกต่างจาก
1
คน

3. การทำงานผิดพลาดหรือสร้าง
1
ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน

4. เก็บข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รบั
1
การยินยอม
5. ไม่สามารถระบุได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 1 อธิบายว่า สิ่งที่ตนไม่อาจยอมรับการใช้
งานหุ่นยนต์ได้เลยคือถ้าหากว่าหุ่นยนต์นั้นมีเสียงดัง เช่น การแจ้งเตือนโดยไม่มีสิ่งผิดปกติ การขัดข้อง
ของระบบเช่น การตรวจจับสิ่งมีชีวิตเช่น สุนัขหรือแมว แล้วแจ้งเตือน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความระแวง
ในตัวหุ่นยนต์ได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 2 อธิบายว่า พฤติกรรมหุ่นยนต์ที่เราไม่อาจ
ยอมรับนั้น ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ยากในการตอบเพราะมันขึ้นอยู่กับผูพ้ ัฒนาหุน่ ยนต์ว่าผู้พัฒนาหุน่ ยนต์
ออกมาเป็นอย่างไร
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ผู้พักอาศัย ในคอนโดมิเนียมท่านที่ 3 อธิบ ายว่า การกระทำอื่นๆที่ตนไม่
ยอมรับการใช้งานอาจจะเป็นเรื่องของความประณีตของพฤติกรรมหุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์มีการตอบโต้
อย่างไรถ้าเกิดชนเข้ากับเราหรือสิ่งของจนเกิดความเสียหาย ซึ่งจะโยงไปถึงผู้พัฒนาหุ่นยนต์ด้วย
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า สิ่งอื่นที่ตนไม่อาจยอมรับการ
ใช้ง านคือ การนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยไปใช้ง านโดยมีจุดประสงค์ท ี่ไม่ดี ใช้ห ุ่นยนต์เป็น
เครื่องมือในการกระทำที่ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อสิ่งของ จิตใจและชีวิต เช่น หุ่นยนต์อาญาชกรรม
หุ่นยนต์โจรกรรม หรือแม้แต่หุ่นยนต์ระเบิดพลีชีพ เป็นต้น
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 5 อธิบายว่า สิ่งที่ตนคิดว่าไม่ยอมรับการใช้
งานหุ่นยนต์คือ ถ้าหุ่นยนต์ทำงานตรวจจับและแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวเกินความจำเป็นและเป็นการ
รบกวนผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมภายในคอนโดมิเนียม เช่น หุ่นยนต์ตรวจเจอกับหนู แมลงสาบ แมว
หรือสัตว์อื่นๆ ที่แอบเข้ามาภายในคอนโดมิเนียม
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า สิ่งที่ตนไม่ยอมรับการใช้งาน
หุ่นยนต์เพราะว่าหุ่นยนต์นั้นมีระบบที่มีการคิดวิเคราะห์หรือประมวลข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา (strict)
ซึ่งแตกต่างจากคนที่มีความคิดยืดหยุ่นและมีความอะลุ่มอล่วย
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า ตนไม่อาจจะยอมรับในการ
กระทำของหุ่นยนต์คือ ถ้าสมมติหุ่นยนต์เข้ามาละเมิดขอบเขตความเป็นส่วนตัวทั้งการละเมิดข้อมูล
ส่วนตัวและละเมิดเข้ามาภายในห้องพักโดยทั้งที่ตั้งใจก็ตามหรือเกิดจากความผิดพลาดของระบบก็
ตาม
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า สิ่งที่ตนไม่ยอมการใช้ง าน
หุ่นยนต์ก็คือถ้าหุ่นยนต์ทำสิ่งของที่มูลค่าทางกายหรือจิตใจของตนเสียหาย
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า ตนไม่ยอมรับต่อการใช้งาน
หุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์มีพื้นผิวสัมผัสที่มีส่วนแหลมคมเพราะการหยิบจับหรือเดินชนเข้ากับสิ่งของหรือคน
จะสร้างความเสียหายให้แก่ทั้งร่างกายและทรัพย์สิน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 10 อธิบายว่า สิ่งที่ตนไม่ยอมรับต่อการใช้
งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยคือการเก็บข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องเพราะอาจจะเกิดส่งผล
กระทบร้ายแรง เช่น การตรวจจับคลาดเคลื่อนว่าพบเจออุณหภูมิที่สูงมากจนวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุไฟ
ไหม้และทำงานแจ้งเตือนแก่ผู้พักอาศัยในคอนโดมิ เนียมทั้งที่จริงแล้วเป็นเพียงความผิดพลาดของ
ระบบ
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็นตาราง
4.12 ได้ดังนี้
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ตารางที่ 4.12 ตารางความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
การกระทำของหุ่นยนต์รักษา
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
ความปลอดภัยใน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
คอนโดมิเนียมที่ไม่อาจ
ยอมรับได้


1. การลักลอบเข้าไปในห้อง/
พื้นที่ส่วนตัว
2. ความสามารถที่ไม่แตกต่าง
จากคน
   
  
3. การทำงานผิดพลาดหรือ 
สร้างความเสียหายแก่ร่างกาย
จิตใจหรือทรัพย์สิน

4. เก็บข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้
รับการยินยอม

5. ไม่สามารถระบุได้

รวม

2
8

1
1

ประเด็นเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงของสถานการณ์ คำถามที่ 6 “ถ้าหากท่านตกอยู่ใน
สถานการณ์อันตราย จะเลือกให้หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ามา
ช่วยเหลือ”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 อธิบายว่า ถ้าหากว่าตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ตน
คิดว่าหุ่นยนต์นั้นมีประโยชน์มากกว่าเพราะหุ่นยนต์สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์รวมถึงใบหน้าของผู้
ที่อยู่ในพื้นที่เหตุการณ์ได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบไหนด้วยเช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า ตามถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด
ขึ้น ผู้ที่จะมาช่วยเหลือเรานั้นควรจะเป็นทั้งหุ่นยนต์และพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ เช่น ถ้าหากหุ่นยนต์อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ หุ่นยนต์จะต้องเข้าไปตรวจตราและแจ้งกับ
พนักงาน โดยหุ่นยนต์จะเป็นส่วนเสริมในเรื่องของการแจ้งเตือนและบันทึกเหตุการณ์เป็นหลักฐาน
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อธิบายว่า ในเรื่องของการเลือกหุ่นยนต์หรือพนักงาน
รักษาความปลอดภัยให้มาช่วยเหลือนั้นขึ้นอยู่กับกรณีว่าในเวลานั้นใครอยู่ใกล้กับที่เกิ ดเหตุม ากที่สุด
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แต่โดยทั่วไปแล้วพนักงานรั กษาความปลอดภัยจะมีความรวดเร็วและเข้ามาถึงจุดเกิดเหตุได้ไวกว่า
หุ่นยนต์
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตนจะเลือกให้
พนัก งานรักษาความปลอดภัยเนื่องจากมีความรวดเร็วและความสามารถในการตัดสินใจที่ดีกว่า
หุ่นยนต์
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อธิบายว่า ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงหรืออันตราย ตน
จะเลือกให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เป็นคนมาช่วยมากกว่าหุ่นยนต์ เพราะว่าหุ่นยนต์นั้นอาจจะ
มีการวิเคราะห์ผลข้อมูลของสถานการณ์นั้นๆ นานซึ่งตนยังไม่ค่อยแน่ใจในหุ่นยนต์เท่าไหร่
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.13 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.13 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
การเลือกระหว่างหุ่นยนต์
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
รักษาความปลอดภัยกับ
1
2
3
4
5
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
1. เลือกหุ่นยนต์รกั ษาความ
ปลอดภัย


2. เลือกพนักงานรักษาความ
2
ปลอดภัย

3. เลือกทั้ง 2 อย่าง
1


4. ตัดสินใจไม่ได้ ขึ้นอยู่กับ
2
สถานการณ์

ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 1 อธิบายว่า ถ้าสมมติตนอยู่ฝนสถานการณ์
ฉุกเฉิน ตนจะเลือกให้คนเป็นผู้เข้ามาช่วยมากกว่าเพราะว่าคนมีความคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญญา
เฉพาะหน้าได้ดีกว่า และตนก็ยังไม่เชื่อมั่นในระบบของหุ่นยนต์เท่าไหร่
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 2 อธิบายว่า สมมติว่าตนตกอยู่สถานการณ์
ฉุกเฉินแล้ว ตนควรเลือกคนให้มาช่วยก่อนเพราะว่าคนนั้นมีจิตสำนึ ก สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
และปัญหาต่อหน้าได้ดีกว่า ส่วนหุ่นยนต์นั้นไม่มีจิตสำนึก ถ้าสมมติถ้าหุ่นยนต์วิเคราะห์สถานการณ์
ผิดพลาด ตนอาจจะตกอยู่ในความอันตรายก็เป็นได้
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ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 3 อธิบายว่า ตนจะเรียกพนักงานรักษา
ความปลอดภัยมาช่วยเหลือตนมากกว่าหุ่นยนต์ เพราะตนมองว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั้นยัง ไม่ไ ด้ดี
เหมือนกับความสามารถการคิดวิเคราะห์ของคน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า ตนคิดว่าพนักงานนักษาความ
ปลอดภัยนั้นมีความรวดเร็วในการวิ่งเข้ามามากกว่าหุ่นยนต์ แต่หุ่นยนต์อาจจะต้องมีการหยุดการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่าคน ดังนั้นหุ่นยนต์อาจจะทำหน้าที่เพียง
แค่เป็นผู้ช่วยประสานงานและสนับสนุนคนจะดีกว่า
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 5 อธิบายว่า ในกรณีถ้าตนตกอยู่ในเหตุ
ฉุกเฉิน ตนจะเลือกให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ามาช่วยเหลือมากกว่าหุ่นยนต์เพราะว่ายังไม่
เชื่อใจในระบบว่าการวิเ คราะห์ประมวลผลของหุ่นยนต์ที่มีต่อสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไร แต่คน
สามารถวิ่งเข้ามาชาร์จได้ทันทีรวมถึงระบบความคิดและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ ดีก ว่า
หุ่นยนต์
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตนจะเรียกพนักงานให้ช่วยเหลือเพราะว่าคนสามารถตัดสินใจได้ดีกว่าหุ่นยนต์ สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ และสามารถเข้าห้ามการทะเลาะเบาะแว้ง ได้ แต่ว่าหุ่นยนต์ท ำได้เ พียงแค่ส ่งเสี ยง
สัญญาณแจ้งเตือนหรือบันทึกเหตุการณ์เท่านั้น
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอันตราย ตนคิดว่าการเลือกระหว่างหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยหรือพนักงานรั กษาความ
ปลอดภัยให้เข้ามาช่วยงานนั้นเป็นสิ่งที่ยาก ควรจะออกนโยบายให้ชัดเจน เช่น พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยจะปฏิบัติการช่วงเวลากลางวัน หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืน
เป็นต้น
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า ตนจะเลือกให้หุ่นยนต์เข้ามา
ช่วยมากกว่าพนัก งานรัก ษาความปลอดภัยเพราะว่าหุ่นยนต์นั้นไม่ม ีความลัง เลในการให้ความ
ช่วยเหลือ แต่คนนั้นมีความลังเลและรักชีวิตของตน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า เมื่ออยู่ในสถานการณ์อันตราย
ตนคิดว่าหุ่นยนต์จะมีประสิทธิภาพในการเข้ามาช่วยเหลือมากกว่าเพราะหุน่ ยนต์ไม่มีความลังเลและไม่
กลัวตายซึ่งแตกต่างจากคน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 10 อธิบายว่า ตนคิดว่าการเลือกใช้ความ
ช่วยเหลืออาจขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์ หากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความรุนแรง
ของร่างกาย เช่น ระบบน้ำขัดข้อง ท่อน้ำส่ วนกลางชำรุด บานประตูชำรุด ฯลฯ จะเลือกใช้พนักงาน

Ref. code: 25626123036136ZWP

46
รักษาความปลอดภัย แต่หากเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งกระทบต่อชีวิต เช่น การโจรกรรม การก่อเหตุ
ความรุนแรง ฯลฯ จะเลือกใช้หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในการช่วยเหลือ เพราะไม่ต้องเสี่ยงกับการ
สูญเสียชีวิต
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศั ยในคอนโดมิเนียม ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.14 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.14 ตารางความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
การเลือกระหว่างหุ่นยนต์
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รวม
รักษาความปลอดภัยกับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
 
1. เลือกหุ่นยนต์รกั ษาความ
2
ปลอดภัย
2. เลือกพนักงานรักษาความ      
6
ปลอดภัย
3. เลือกทั้ง 2 อย่าง


4. ตัดสินใจไม่ได้ ขึ้นอยู่กับ
2
สถานการณ์

ประเด็นเรื่องภาพลักษณ์ที่เหมือนมนุษย์ คำถามที่ 7 “ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร จำเป็นต้องเหมือนมนุษย์หรือไม่”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 อธิบายว่า ลักษณะรูปร่างหน้าตาของหุ่นยนต์นั้นต้อง
ออกแบบให้ไม่มีเ หมือ นคล้ายกับมนุษย์ ต้องออกแบบให้ดู น่าเกรงขามและดูน่ากลัวเพื่ อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้มีบุคคลใดกล้าเข้ามารบกวนระหว่างที่หุ่นยนต์กำลัง ปฏิบัติหน้าที่ รูปร่างลักษณะของ
หุ่นยนต์ควรจะมีความสูงพอที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลและควรมีน้ำหนักที่มากเพื่อเป็นการ
ป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง ถูกยกหรือถูกโจรกรรมไป
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า ด้านของความจำเป็นเรื่องหุ่นยนต์ต้องมีรูปร่าง
อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าการนำหุ่นยนต์ไปใช้งานในเชิงไหนและ segment ของผู้บริโภคนั้นๆ มีลักษณะ
เป็นเช่นไร
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ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อธิบายว่า รูปร่างหน้าตาของหุ่นยนต์นั้นต้องไม่ให้เหมือน
มนุษย์หรือมีความน่ารักน่าดึงดูดเพราะว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ควรมีคนเข้ามา
เล่นหรือยุ่งด้วย เนื่องจากอาจเป็นการขัดจังหวะการทำงานและลดศักยภาพการทำงานน้อยลง
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า หน้าตาหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้นควรจะ
ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นอย่างไร ส่วนรูปร่างของหุ่นยนต์นั้นควรให้ตรงกับ ฟังก์ชันการใช้งานมากกว่า
เพราะว่าเราควรจะเน้นในเรื่องของความสามารถเป็นหลัก
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อธิบายว่า หน้าตาของหุ่นยนต์นั้นก็ไม่จำเป็นต้องเหมือน
คน แต่รูปร่างควรจะมีขากลหรือแขนกลเพื่อเพิ่มสามารถด้านฟังก์ชันการหยิบจับหรือการขึ้นลงพื้นที่
ต่างระดับได้ดีเท่ากับคน
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.15 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.15 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ลักษณะรูปร่างของหุ่นยนต์
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
รักษาความปลอดภัยใน
1
2
3
4
5
คอนโดมิเนียม
1. ลักษณะรูปร่างต้องเหมือน
คน


2. ลักษณะรูปร่างไม่ต้องเหมือน
2
คน



3. เหมือนหรือไม่เหมือน ขึ้นอยู่
3
กับการนำไปใช้งาน

ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 1 อธิบายว่า ด้านรูปร่างหน้าตาและการ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์นั้นไม่ควรจะให้เหมือนคนเลยเพราะว่าอาจจะมีสร้างความน่ากลัวได้ต่อกลุ่มคน
บางประเภทที่มีพฤติกรรมกลัวสิ่งที่คล้ายกับคนหรือตุ๊กตา นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของรูปร่างหุ่นยนต์ที่
อาจมีผลกระทบต่อการทำงานฟังก์ชันต่างๆ ได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 2 อธิบายว่า รูปลักษณ์ของหุ่นยนต์นั้น ตน
คิดไว้ 2 มุม ได้แก่ 1. ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนเพื่อแสดงให้ผู้อื่นได้เห็นอย่างชัดเจน 2. ทำให้เหมือนคน
ก็เป็นสิ่งดีเหมือนกัน เช่น เวลามีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ที่เหมือนคน ทำให้เราไม่ตึงเครียดและสบายใจ
เหมือนได้คิดกับคนจริงๆ
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ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 3 อธิบายว่า รูปร่างและหน้าตาของหุน่ ยนต์
นั้นไม่จำเป็นต้องมีรูปลักษณ์ต่างๆเหมือนกับคนแต่ควรจะออกแบบให้ดูมีความเป็นมิตรกับผู้พักอาศัย
ในคอนโดมิเนียมภายในคอนโดมิเนียมเพื่อสร้างความรู้สึกสบายใจเมื่อพบเห็น
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า ส่วนของรูปร่างและใบหน้า
ของหุ่นยนต์นั้น ตนมองว่ามันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการใช้งานมากกว่า เช่น การมีโครงสร้าง
ร่างกายมีแขนหรือขาอาจจะทำให้สามารถเดินหรือจับสิ่งของได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องของการทำสิ่งของ
ตกซึ่งผู้พัฒนาต้องออกแบบอยากระมัดระวังมากที่สุด ต่อมาคือการมีผิวพรรณที่เหมือนคนนั้นเป็น
เรื่องที่ไม่ควรทำเพราะเป็นสิ่งที่อาจทำให้ดูเหมือนคนเกินไปจนดูน่ากลัว
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 5 อธิบายว่า รูปร่างลักษณะของหุ่นยนต์นนั้
ตนมองว่าหุ่นยนต์นั้นต้องมีความแตกต่างจากคนอย่างสิ้นเชิง เพื่อเป็นการระบุให้ทุกคนได้รู้รับทราบ
กันถ้วนหน้าและยังเป็นการแสดงให้ผู้ที่ไม่ประสงค์หยุดคิดที่จะเข้ามาโจรกรรมต่างๆ
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า ตนให้ความเห็นว่าหุ่นยนต์ที่ ดี
ควรจะเป็น Humanoid ที่มีแขนและขากลเพื่อความสามารถในการเดินขึ้น-ลงบันได การยกจับสิ่งของ
การเข้าลิฟต์ การกดหมายเลขชั้นที่ต้องการ เป็นต้น
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า ด้านรูปร่างของหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัย ตนมองว่าควรขึ้นอยู่กับบริบทของการนำไปใช้งาน เช่น ถ้านำไปใช้งานบริเวณลาน
จอดรถยนต์หุ่นยนต์จะต้องมีรูปร่างไม่เก้งก้าง ไม่อ้วนและไม่มีชิ้นส่วนที่อาจจะไปสร้างความเสียหาย
แก่รถยนต์ เช่นไปชน ขูดหรือเสียดสี เป็นต้น
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า ด้านรูปร่างของหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยนั้นควรออกแบบให้มีลักษณะตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งาน เช่น หุ่นยนต์ในอาคาร
ควรจะมีรูปร่างผอมสูง หุ่นยนต์กู้ภัยจะต้องมีความแข็งแรง หรือหุ่นยนต์บริการที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับคน
ก็สามารถมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับคนได้เช่นกัน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า รูปร่างของหุ่นยนต์ไม่ควรมี
ข้อกำหนดที่ตายตัว แต่ควรจะขึ้นอยู่ก ับ ลัก ษณะความต้องการไปใช้ง านมากกว่า ตัวอย่างจาก
ภาพยนตร์ Star wars ที่ม ีหุ่นยนต์ R2D2 ที่ไม่จำเป็นต้องมีแขนหรือขาแต่มี ฟังก์ชันการใช้งานที่
ครบถ้วนและสามารถประยุกต์การทำงานได้ในหลากหลายสถานการณ์
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 10 อธิบายว่า รูปร่างของหุ่นยนต์ควรมี
รูปร่างไม่สูงนัก ลักษณะเป็นรูปทรงโค้งมน และมีล้อในการขับเคลื่อนตัวเอง เพื่อสามารถเคลื่อนที่ได้
อย่างคล่องตัวและความโค้งมนจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยไม่เป็นอันตราย ป้องกันการเกิดบาดแผลจาก
การกระแทกชนได้
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จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.16 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.16 ตารางความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ลักษณะรูปร่างของหุ่นยนต์
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รักษาความปลอดภัยใน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
คอนโดมิเนียม

1. ลักษณะรูปร่างต้องเหมือน
คน




2. ลักษณะรูปร่างไม่ต้อง
เหมือนคน


  
3. เหมือนหรือไม่เหมือน
ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน

รวม

1
4
5

ประเด็นเรื่องราคาค่าใช้จ่าย คำถามที่ 8 “ระหว่างระบบรักษาความปลอดภัยกับ
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย ท่านคิดว่าสิ่งไหนมีความคุ้มค่าต่อราคาค่าใช้จ่ายมากกว่ากัน ท่านจะ
เลือกใช้สิ่งไหน เพราะอะไร”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 อธิบายว่า เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นคงไม่ได้เพราะการที่
จะมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีนั้นควรจะให้มีทั้งระบบรักษาความปลอดภัยและหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยทำงานควบคู่กันไปด้วยเพื่อศักยภาพของความปลอดภัย
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดและหุ่นยนต์ร ัก ษา
ความปลอดภัยควรที่จะทำงานร่วมกัน เนื่องจากหากปราศจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอาจทำให้ความ
ปลอดภัยมีศักยภาพไม่เต็มที่หรือมีช่องโหว่
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อธิบายว่า การที่จะต้องเลือกระบบรักษาความปลอดภัย
หรือหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้นไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอนเนื่องจากความต้องการการใช้งาน
นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ด้วยเช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า ถ้าให้เลือกแล้วนั้น ตนจะเลือกระบบรักษา
ความปลอดภัยเพราะว่ามีความหลากหลายทางด้านฟังก์ชันการใช้งานที่มากกว่าและมีร าคาที่ ต่ำกว่า
หุ่นยนต์ เพราะว่าหุ่นยนต์นั้นยังเป็นเทคโนโลยีใหม่จึงแพง แต่หากว่าในอนาคตหุ่นยนต์มีราคาที่ถูกลง
ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นกัน
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ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อธิบายว่า ตนคิดว่าการเลือกใช้งานระบบรักษาความ
ปลอดภัยเพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายกว่าและมีข้อจำกัดน้อยกว่าหุ่นยนต์
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.17 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.17 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
การเลือกใช้งาน
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
1
2
3
4
5


1. เลือกใช้ระบบรักษาความ
2
ปลอดภัย
2. เลือกใช้หุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัย


3. เลือกใช้ทงั้ 2 อย่าง
2

4. ไม่สามารถระบุได้
1
ราคาคุ้มค่า


1. ระบบ
2
2. หุ่นยนต์



3. ต้องทำงานคู่กัน
3

ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 1 อธิบายว่า คิดว่าจะเลือกใช้งานระบบ
รักษาความปลอดภัยเพราะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมาก่อนและตนก็ไม่แน่ใจว่าหุ่นยนต์จะมีความสามารถที่
น่าเชื่อถือหรือไม่
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 2 อธิบายว่า ตนจะเลือกหุ่นยนต์เพราะ
หุ่นยนต์มีความสามารถด้านการเคลื่อนไหว มีความเป็นอิสระซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยไม่สามารถ
ทำได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 3 อธิบายว่า ตนเลือกระบบรักษาความ
ปลอดภัยเพราะตนมีความมั่นใจเพราะว่าระบบรัก ษาความปลอดภัยสามารถนำมาใช้ง านได้ใน
หลากหลายสถานการณ์และทุกที่ที่ต้องการ
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า ตนเลือกระบบรักษาความ
ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่า ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เข้าถึงยาก เป็นที่สังเกต
ยากกว่าตัวหุ่นยนต์
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ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 5 อธิบายว่า ตนคิดว่าระบบรักษาความ
ปลอดภัยมาใช้งานภายในคอนโดมิเนียมโดยมีคนเป็นผู้กำกับการใช้งานดีกว่า
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า ตนจะเลือกระบบรักษาความ
ปลอดภัยเพราะเราสามารถควบคุมมันได้ แต่หุ่นยนต์ที่มีคุณลักษณะของ AI ซึ่งมันอาจจะสามารถ
เรียนรู้และกระทำสิ่งนอกเหนือคำสั่งของเราก็เป็นได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า ตนเลือกการใช้งานทั้ง 2 อย่าง
เพื่อให้ทั้งทั้งคู่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า ถ้าให้เลือกใช้งาน ตนจึงเลือก
ระบบรักษาความปลอดภัยเพราะเป็นเครือข่ายที่ควบคุมดูแลทั้งหมดซึ่งต้องมีความเสถียรมากกว่า
หุ่นยนต์อย่างแน่นอน นอกจากนี้ตนคิดว่าหุ่นยนต์นั้นอาจจะสร้างปัญหาด้านการทดแทนแรงงานคน
และทำให้คนตกงาน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า ตนจะเลือกทั้ง 2 อย่ างมาใช้
งานโดยกำหนดในคนเป็นผู้เฝ้าดู (Monitor) ระบบรักษาความปลอดภัยและให้หุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยทำให้ที่ออกปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 10 อธิบายว่า ตนจะเลือกระบบรักษาความ
ปลอดภัย เนื่องจากหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมีราคาสูง ประกอบกับยังคงอยู่ในช่วงที่สามารถ
ปรับปรุงระบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีขึ้นไปได้อีก ดังนั้น ในอนาคตอาจจะมีความสนใจใช้ง าน
หุ่นยนต์ ซึ่งจะต้องตัดสินใจจากปัจจัยทางการเงิน และปัจจัยด้านความสามารถของตัวหุ่นยนต์ และ
จะต้องพิจารณาความคุ้มค่าที่ได้รับจากการใช้งานด้วย
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมใน ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.18 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.18 ตารางความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
การเลือกใช้งาน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   


1. เลือกใช้ระบบรักษาความ 
7
ปลอดภัย

2. เลือกใช้หุ่นยนต์รักษาความ
1
ปลอดภัย


3. เลือกใช้ทงั้ 2 อย่าง
2
4. ไม่สามารถระบุได้
-
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ราคาคุ้มค่า
1. ระบบ
2. หุ่นยนต์
3. ต้องทำงานคู่กัน



   










7
1
2

ประเด็นเรื่องความตระหนักถึงความปลอดภัย คำถามที่ 9 “ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมเป็นที่ต้องการในปัจจุบนั หรือไม่โปรดอธิบาย”
ผู้เ ชี่ย วชาญท่านที่ 1 อธิบ ายว่า ตนคิดว่าหุ่นยนต์รัก ษาความปลอดภัยภายใน
คอนโดมิเนียมเป็นที่ต้องการของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม โดยมีการศึกษาวิจัยพบว่า 70% ของคน
นั้นมีความต้องการระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเชื่อใจของ
คนด้วยเช่นกัน
ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญท่ า นที ่ 2 อธิ บ ายว่ า ตนคิ ด ว่ า หุ ่ น ยนต์ น ั ้ น จะเป็ น ที ่ ต ้ อ งการใน
คอนโดมิเนียม ณ ปัจจุบัน โดยมองว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมทำให้อุ่น ใจ
เมื่อพบเห็น รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเมื่อกลับมาจากการทำงาน เป็นต้น
ผู้เ ชี่ย วชาญท่านที่ 3 อธิบ ายว่า ตนคิดว่าหุ่นยนต์รัก ษาความปลอดภัยภายใน
คอนโดมิเนียมจะเป็นที่ต้องการเพราะว่าการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือระบบรักษา
ความปลอดภัยนั้นยังไม่เป็นที่เพียงพอ
ผู้ เ ชี่ย วชาญท่านที่ 4 อธิบ ายว่า ตนยัง ไม่แน่ใจว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
ภายในคอนโดมิเนียมนั้นจะเป็นที่ต้องการในปัจจุบันหรือไม่ คือจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ไม่เป็นไร เพราะว่า
คนทั่วไปมองไม่ออกว่าหุ่นยนต์นั้นจริงๆแล้วสามารถทำอะไรได้บ้าง มีข้อประโยชน์นอกเหนือจาก
พนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างไร
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อธิบายว่า การนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้รักษาความปลอดภัยภายใน
คอนโดมิเนียมนั้นตนคิดว่ายังไม่ได้เป็นที่จำเป็นขนาดนั้น จะมีหรือไม่ก็ได้ เพราะว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ทุกวันนี้ยังไม่ได้มีศักยภาพสูงอย่างที่จะสามารถนำมาทดแทนคนได้
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.19 ดังนี้
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ตารางที่ 4.19 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ในคอนโดมิเนียมจะเป็นที่
1
2
3
4
ต้องการในปัจจุบัน

 
1. เป็นที่ต้องการ
2. ไม่เป็นที่ต้องการ

3. ยังไม่แน่ใจ

รวม
5



3
2

ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 1 อธิบายว่า ในปัจจุบันตนคิดว่าหุ่นยนต์จะ
เป็นที่ต้องการในคอนโดมิเนียมในแง่ของการตรวจจับบุคคลต้องสงสัยและสิ่งผิดปกติต่างๆ ซึ่งตนมอง
ว่านี้คือจุดที่ดีของหุ่นยนต์ซึ่งต่างจากคนที่อาจจะมีความประพฤติที่ขาดระเบียบหรืออู้งาน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 2 อธิบายว่า ตนคิดว่าปัจจุบันหุ่นยนต์นั้น
จำเป็นต่อการนำมาใช้ในคอนโดมิเนียมถึงแม้ว่าอาจจะมีความสามารถบางอย่างที่ยังไม่สามารถกระทำ
เท่าคนได้ก็ตาม แต่หุ่นยนต์ก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเช่นกัน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 3 อธิบายว่า การนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานใน
คอนโดมิเ นียมในปัจ จุบ ัน ตนคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่จ ำเป็น ถึง แม้ว ่าหุ ่นยนต์อ าจจะยัง ไม่ ไ ด้ มี
ความสามารถขั้นทดแทนคนได้แต่ก็สามารถนำมาช่วยคนได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า การนำหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยเข้ามาใช้ในคอนโดมิเนียมนั้นตนมองว่ายังไม่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเพราะว่าเทคโนโลยี
ความสามารถไม่ได้ดีเด่นไปมากกว่าคน และเนื่องจากหุ่นยนต์เป็นเทคโนโลยีใหม่และซับซ้อน คนเรา
มักชอบทำอะไรที่เน้นความง่ายและสะดวกสบายอย่างการสั่งงานคนมากกว่า
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 5 อธิบายว่า ตนคิดว่าหุ่นยนต์นั้นอาจจะยัง
ไม่จำเป็นต่อการใช้งานในปัจจุบันเนื่องจากยังไม่ค่อยคุ้ม ค่าต่อการใช้ง าน ราคา การซ่อมที่สูงซึ่ง
แตกต่างคนที่เราสามารถสั่งการใช้ทำงานอื่นๆได้ เช่น ช่วยรดน้ำต้นไม้ ช่วยเปิด/ปิดประตูต้อนรับ หรือ
แม้แต่ช่วยรับฝากวัสดุจดหมาย เป็นต้น
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า ในปัจจุบันที่มีเหตุก่อการร้าย
ต่างๆ นั้นตนก็ยอมรับว่าควรจะมีหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมแต่ต้องมีคนคอย
ควบคุมกำกับ
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ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า ตนคิดว่าหุ่นยนต์อาจจะยังไม่
เป็นที่จำเป็นต่อการใช้งานหุ่นยนต์ร ักษาความปลอดภัยในยุคปัจจุบันเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้ ให้
ความสำคัญหรือการปรับตัวให้เข้ากับการอาศัยร่วมกับหุ่นยนต์ ถ้าวันหนึ่งหุ่นยนต์สามารถแสดง
ศักยภาพที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานแล้วอาจจะทำให้เป็นที่ต้องการได้สักวัน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิ เนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า ตนคิดว่าหุ่นยนต์นั้นคิดว่า
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมควรจะเป็นที่ต้องการ แต่หุ่นยนต์อาจจะไม่เป็นที่
เชื่อมั่นเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีการก่อนในสังคมไทย สิ่งที่ต้องเสริมขึ้นมาคือการสร้างความ
เชื่อมั่นของคนว่าหุ่นยนต์นั้นมีความสามารถที่ไม่น้อยไปกว่าคน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
ภายในคอนโดมิเนียมจะเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน เพราะหุ่นยนต์สามารถตรวจจับผู้คนที่เข้ามาภายใน
คอนโดมิเนียมได้ดีมากกว่าคน กล่าวคือ หุ่นยนต์สามารถหยุดยั้งและขัดขวางบุคคลภายนอกไม่ให้เข้า
มาพื้นที่ภายใน แต่คนนั้นสามารถเข้ามาตีสนิทสร้างความเชื่อใจได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 10 อธิบายว่า การตัดสินใจใช้หุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยในปัจจุบันนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับระดับรายได้ ซึ่งหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยอาจเป็นที่
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีรายได้สูง และมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี เนื่องจากตัวหุ่นยนต์มี
ราคาสูงและยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานกลุ่ม
ดัง กล่าวได้ ดัง นั้น ในคอนโดมีเนียมที่มีราคาสูง จะมีแนวโน้มความต้องการหุ่นยนต์ร ัก ษาความ
ปลอดภัย และในทางกลับกัน ในคอนโดที่มีราคาขายไม่สูงมากอาจมีแนวโน้มยังไม่ต้องการใช้หุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัย
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.20 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.20 ตารางความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
หุน่ ยนต์รักษาความปลอดภัย
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รวม
ในคอนโดมิเนียมจะเป็นที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ต้องการในปัจจุบัน
  

 
1. เป็นที่ต้องการ
6
 

2. ไม่เป็นที่ต้องการ
3

3. ยังไม่แน่ใจ
1
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ประเด็นเรื่องความตระหนักถึงความปลอดภัย คำถามที่ 10 “ท่านจะรู้สึกอย่างไรหาก
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเ นียมทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางข้อ
ปฏิบัติรักษาความปลอดภัย”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 อธิบายว่า การถูกตรวจสอบและวิเคราะห์ใบหน้าหรือ
ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวนั้นจากหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมเป็นที่ยอมรับ เพราะว่า
ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัย ทำให้อุ่นใจได้ว่าจะไม่มีบุคคลภายนอกอื่นๆ เข้ามาภายในพื้นที่ส่วนในของ
คอนโดมิเนียมได้
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า สำหรับตนแล้วยินยอมให้หุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมสามารถทำการบันทึกหรือวิเคราะห์ใบหน้าหรือข้อมูลส่วนตัวได้เพราะ
ทำให้รู้สึกปลอดภัย
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อธิบายว่า การถูกหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยพยายามที่
จะ scan ใบหน้าและวิเคราะห์ตัวตนนั้นบางครั้งอาจจะเป็นที่ยอมรับได้หรือบางครั้งก็ไม่ยอมรับ โดย
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานที่นั้นๆ โดยส่วนตัวไม่คิดว่าจะมีประเด็นอะไรเพราะว่าเรามีนโยบาย
หลักของการเข้าอยู่อาศัยภายในคอนโดมิเนียมอยู่แล้ว
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า การยินยอมให้ตรวจสอบ จดจำและวิเคราะห์
ใบหน้าหรือข้อมูลของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมภายในคอนโดมิเนียมนั้นอาจจะยังไม่สิ่งที่ ตอบไม่ ได้
เพราะมีความต้องการที่หลากหลายไม่เหมือนกันเสมอไป
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อธิบายว่า การถูกวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลของเรา
นั้น ตนเองยินยอมให้ได้เฉพาะข้ อมูลส่วนตัวทั่วๆ ไปที่ไม่ได้มีผลกระทบเช่น ชื่อจริง นามสกุล ป้าย
ทะเบียนรถยนต์ หรือหมายเลขห้อง เป็นต้น
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.21 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.21 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ความยินยอมให้หุ่นยนต์รักษา
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
ความปลอดภัยใน
1
2
3
4
5
คอนโดมิเนียมตรวจสอบ



1. ยินยอมให้ตรวจสอบ
3
2. ไม่ยินยอมให้ตรวจสอบ


3. ยังไม่แน่ใจ
2
ความรู้สึกต่อการถูกตรวจสอบ
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1. มีความยินดีและรูส้ ึก
ปลอดภัย
2. มีความกังวล










3
2

ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 1 อธิบายว่า การถูกตรวจจับ จดจำใบหน้า
และวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเราเข้า/ออกคอนโดมิเนียมนั้นตนมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะได้ทราบว่า
ผู้ใดเป็นผู้พ ักอาศัยในคอนโดมิเนียมหรือผู้ใดเป็นบุคคลภายนอก และแม้แต่การตรวจจับวัตถุสิ่ง
แปลกปลอม เช่น สิ่งผิดกฎหมาย อาวุธ ยา หรือระเบิดเป็นต้น
ผู้พักอาศัย ในคอนโดมิเนีย มท่านที่ 2 อธิบ ายว่า ตนไม่ยอมรับให้หุ่นยนต์
ทำงานจดจำใบหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลบางประการอาจจะเป็น
ข้อมูลที่สำคัญซึ่งตนไม่ยอมให้ตกอยู่กับผู้อื่น
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 3 อธิบายว่า การถูกตรวจจับหรือ scan
ใบหน้า ตนยอมรับได้เพราะว่าหุ่นยนต์ก็ต้องทำตามหน้าที่และนโยบายของคอนโดมิเนียมโดยตราบใด
ที่ไม่มีการนำข้อมูลของเราไปใช้งานอื่นๆ
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า การถูกหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมเข้ามาตรวจสอบและวิเคราะห์ใบหน้าหรือข้อมูลนั้นตนยอมรับและมอง
ว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะระบบจะสามารถคัดกรองบุคคลและสร้างความปลอดภัยได้ โดยตราบใดที่บริษัท
ไม่มีการนำข้อมูลของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมไปใช้ในทางเสียหาย
ผู้พักอาศัย ในคอนโดมิเนีย มท่ า นที่ 5 อธิบ ายว่า เรื่องของการจดจำและ
วิเคราะห์ใบหน้านั้นตนคิดว่าถ้าหุ่นยนต์เข้ามาวิเคราะห์ตลอดทุกครั้งที่เราเข้า/ออกคอนโดมิเนียมนั้น
อาจจะเป็นที่รำคาญหรือรบกวนได้ ดังนั้นควรจะมีระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบอื่นๆ เข้ามาใช้
งานควบคู่ไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมใช้ระบบ scan ลายนิ้วมือแล้ว หุ่นยนต์
ไม่จำเป็นต้องเข้าไปตรวจจับและวิเคราะห์ซ้ำอีก
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า การถูกจดจำตรวจสอบใบหน้า
และข้อมูลส่วนตัว ตนนั้นยอมรับเพราะว่าใบหน้าและข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งที่ใช้ในการระบุตั วตน
(Identity) ที่ดีกว่าการ scan ลายนิ้วมือเพราะสามารถทำการลอกเลียนได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า การถูกตรวจจับหรือวิเคราะห์
ข้อมูลของตน ตนยังไม่แน่ใจเพราะว่าเราต้องอ่านรายละเอียดนโยบายและกฎเกณฑ์ของหุ่นยนต์และ
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การเก็บข้อมูลอย่างถ้วนถี่เสียก่อน ถ้าไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้หรือเผยแพร่ตนก็สามารถยอมรับ
ได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า ตนยอมรับการถูกตรวจจับ
และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพราะเป็นระบบที่สร้างมาเพื่อส่วนรวมให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและผู้พัก
อาศัยในคอนโดมิเนียมทุกคนควรจะยินดีทำตาม
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า ถ้าถูกหุ่นยนต์เข้ามาตรวจสอบ
หรือวิเคราะห์ข้อมูลประจำตัวเราอาจจะไม่พอใจ เพราะเป็นเหมือนการล้ำเส้นความเป็นตัวส่วนเกินไป
ไม่ควรให้หุ่นยนต์รับรู้เวลาเข้า-ออกอาคารของเรา
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 10 อธิบายว่า การถูกตรวจจับ จดจำและ
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเพื่อรักษาความปลอดภัย จะทำให้เกิดความรู้สึก
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในคอนโดมีเนียม รู้สึกอุ่นใจมากขึ้น เนื่องจากสามารถติดตามข้อมูล
สถานการณ์ภายในคอนโดมีเนียมได้แบบทันเวลา รวมทั้งมีระบบการวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนด้วย จะ
ทำให้สามารถตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมใน ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.22 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.22 ตารางความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ความยินยอมให้หุ่นยนต์
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รวม
รักษาความปลอดภัยใน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
คอนโดมิเนียมตรวจสอบ

 



1. ยินยอมให้ตรวจสอบ
6


2. ไม่ยินยอมให้ตรวจสอบ
2


3. ยังไม่แน่ใจ
2
ความรู้สึกต่อการถูกตรวจสอบ

  


1. มีความยินดีและรูส้ ึก
6
ปลอดภัย




2. มีความกังวล
4
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ประเด็นเรื่องประสบการณ์ คำถามที่ 11 “ท่านมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
รักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้าง เคยพบเห็นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยบ้างหรือไม่”
ผู้เ ชี่ย วชาญท่านที่ 1 อธิบ ายว่า ตนมีป ระสบการณ์ทำงานอยู่ในสายงานที่
เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีและได้มีโอกาสอยู่ในทีมของพัฒนาหุ่นยนต์ร่วมกับบริษัท partner แห่งหนึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า ตนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษา
ความปลอดภัยและหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยบ้างในเรื่องของการพัฒนาและงานวิจัยเนื่องจากทาง
บริษัทนั้นมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อธิบายว่า ประสบการณ์นั้นตนมีความเชี่ยวชาญโดยตรง
โดยในฐานะผู้บริหารบริษัทออกแบบและผลิตหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า ตนมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหุ่น ยนต์
รักษาความปลอดภัยภายในบริษัทถึง 27 ตัว โดยจากการศึกษานั้นพบว่าการที่จะนำหุ่นยนต์เข้ ามาใช้
งานในคอนโดมิเนียมอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องเริ่มจากการวางแผนการก่อสร้างและสภาพแวดล้อม
ให้เอื้ออำนวยต่อหุ่นยนต์ด้วย
ผู้เ ชี่ยวชาญท่า นที่ 5 อธิบ ายว่า ตนได้ม ีโ อกาสพบเจอหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยที่ถูกนำเข้ามาทดสอบการใช้งานภายในโครงการคอนโดมิเนียม แต่ไม่ได้ เข้าไปใกล้ชดิ หรือ
สังเกตการณ์ใช้งานแต่อย่างใด
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.23 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.23 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
ระบบรักษาความปลอดภัย
1
2
3
4
5
หรือหุ่นยนต์หรือหุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัย





1. มีประสบการณ์
5
2. ไม่มีประสบการณ์
ประสบการณ์ที่พบเจอ




1. หุ่นยนต์รักษาความ
4
ปลอดภัย
2. ระบบรักษาความปลอดภัย

3. ทั้ง 2 อย่าง
1
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ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนีย มท่านที่ 1 อธิบ ายว่า ตนไม่ม ีป ระสบการณ์กับ
หุ่นยนต์เลย แต่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยมากกว่า เช่น เครื่องตรวจจับ
ควันไฟ (Smoke detection) และเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detection) ในโรงพยาบาล และ
กรณีที่บ้านของตนมีระบบ sensor รักษาความปลอดภัยการแจ้งเตือน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 2 อธิบายว่า ตนเคยมีโอกาสเดินทางไป
ประเทศญี่ปุ่นและพบเห็นเครื่องตู้เกมหยอดเหรียญซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนภัยถ้าหากมีคนเข้ามา
พยายามงัดแงะ ตนมองว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใส่ใจในรายละเอียดความปลอดภัยดี
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 3 อธิบายว่า ประสบการณ์ที่ตนพบเจอจะ
เป็นเทคโนโลยีในการตรวจกระเป๋าสัมภาระด้วยเครื่อง scan ซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุสิ่งแปลกปลอม
ต่างๆได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของ
ตนนั ้ น คื อ การเรี ย กใช้ ง านระบบ assistant เช่ น SIRI ใน iPhone และ Cortana ใน Microsoft
Window 10 โดยทั้ง 2 สิ่งนี้เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง
ผู้พักอาศัย ในคอนโดมิเนีย มท่า นที่ 5 อธิบ ายว่า ประสบการณ์ของตนที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั้นไม่มีเลย เพราะว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่ไกลตัว เราไม่สามารถพบเห็น
หุ่นยนต์ได้ทั่วๆ ไป ตนคิดว่าหุ่นยนต์คงมักจะอยู่ในสถาบันวิจัยหรือโรงแรมที่มีราคาแพง
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า ตนมีประสบการณ์ด้านระบบ
รักษาความปลอดภัยคือ กล้องวงจรปิด CCTV ที่เชื่อมต่อกับ server อินเทอร์เน็ตทำให้สามารถดูได้
ตลอด 24 ชม. โดยมีตัวอย่างคือ ปัจจุบันบ้านที่ต่างจังหวัดมีการปรับปรุงบ้านและมีช่างเข้ามาทำงาน
ภายในบ้าน กล้องวงจรปิด CCTV จึงทำให้เราสามารถสอดส่องดูพฤติกรรมหรือดูการทำงานได้จาก
ระยะไกล
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับระบบ
รักษาความปลอดภัยนั้นตนใช้งานอยู่บ้างคือกล้องวงจรปิด CCTV แต่หุ่นยนต์นั้นไม่เคยเห็นเพราะคิด
ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไกลจากตัวเรา
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า ตนไม่มีประสบการณ์ใดๆ ทั้ง
จากระบบรักษาความปลอดภัยและหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า ประสบการณ์ของตนคือเป็น
ผู้ดูแลสถานที่ทำงานผ่านกล้องวงจรปิด CCTV รวมถึงการตรวจจับสิ่งผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 10 อธิบายว่า ด้านประสบการณ์นั้น ตนยัง
ไม่มีประสบการณ์ตรงต่อหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย แต่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษา
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ความปลอดภัยอัจฉริยะ เกี่ยวกับการแจ้งเตือนผู้บุกรุกและการโจรกรรม ที่จะสัญญาณแจ้งเตือนให้แก่
ผู้ใช้งาน เพื่อตัดสินใจส่งข้อมูลต่อไปยังสถานีตำรวจ หรืออาจตัดสินใจระงับเหตุฉุกเฉินนั้นได้ด้วย
ตนเอง
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.24 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.24 ตารางความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
การเลือกใช้งาน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
ระบบรักษาความปลอดภัย
หรือหุ่นยนต์หรือหุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัย
   
 
 
1. มีประสบการณ์
8


2. ไม่มีประสบการณ์
2
ประสบการณ์ที่พบเจอ
1. หุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัย
 
 
2. ระบบรักษาความปลอดภัย    
8
3. ทั้ง 2 อย่าง
-

ประเด็นเรื่องประสบการณ์ คำถามที่ 12 “จากประสบการณ์ ท่านคิดว่าระบบรักษา
ความปลอดภัยและหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเหมือนกันหรือไม่”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดภัยและหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยนั้นมีความเหมือนกัน กล่าวคือว่า ทั้งสองสิ่งนี้มีระบบ AI ซึ่งมีความสามารถในการ
เรียนรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลหรือพูดได้ว่ามีความฉลาดเหมือนกัน แต่ถ้ามองในมุมที่ต่างกัน คือ
หุ่นยนต์นั้นมีความสามารถในการเดิ นตรวจตราอย่างที่คาดเดาไม่ได้แต่ระบบรักษาความปลอดภัย
อย่างเช่นกล้องวงจรปิดนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่เช่น ติดอยู่กับที่และไม่สามารถนำเสนอมุมมองภาพหรือจุด
อับสายตาได้ เป็นต้น
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ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดภัยและหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัยนั้นต่างกันเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นระบบ server ที่มีความใหญ่และ
ประมวลภาพรวมของความปลอดภัยทั้งหมด แต่หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้นเป็นเสมือนเครื่องมือ
(tool) ชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยระบบ sensor ต่างๆ หรือมีความสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์
IOT อย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้เ ชี่ย วชาญท่า นที่ 3 อธิบ ายว่า ความแตกต่างระหว่างระบบรักษาความ
ปลอดภัยกับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้นได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยนั้นมีความนิยามที่กว้าง
กว่ า กล่ า วคือ ระบบนั ้น สามารถจั บ ปรั บ แต่ ง ได้ต ามความต้ องการ เช่ น กล้ อ งวงจรปิด CCTV
เครื่องตรวจควันไฟ หรือระบบ sensor ต่างๆ ส่วนหุ่นยนต์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความ
ปลอดภัย (Subset)
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดภัยและหุ่นยนต์รักษา
นั้นเหมือนกัน ระบบรักษาความปลอดภัยคือระบบขั้นสูงที่สามารถทำงานครอบคลุม ส่วนหุ่นยนต์นั้น
คือเทคโนโลยีย่อยของระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยเหลือคน
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อธิบายว่า ความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างระบบรักษา
ความปลอดภัยกับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย ตนมองว่าทั้งสองนั้นไม่มีความเหมือนกัน เช่น หุ่นยนต์
นั้นมีรูปร่างและความเป็น Dynamic สามารถเคลื่อนไหวได้ ต่างจากตัวระบบรักษาความปลอดภัยนั้น
เป็นเพียงระบบซึ่งเป็นความ Static แต่สามารถ นำไปไปปรับใช้ได้กับอุปกรณ์ IOT
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.25 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.25 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
กับหุ่นยนต์เหมือนกันหรือไม่
1
2
3
4
5



1. เหมือนกัน
3


2. ไม่เหมือนกัน
2

ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 1 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดภัยกับ
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้นตนคิดว่ามันต่างกันเพราะว่าหุ่นยนต์นั้นมีระบบและฟังก์ชันที่สามารถ
พัฒนาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นเหมือน กล้องวงจรปิด
CCTV หรือเครื่องตรวจจับสิ่งต่างๆ ซึ่งระบบทำได้แค่ตรวจจับ ไม่สามารถทำงานได้คล่องแคล่วเท่ากับ
หุ่นยนต์
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ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 2 อธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์
รักษาความปลอดกับระบบรักษาความปลอดภัยนั้น ตนมองว่าไม่เหมือนกัน หุ่นยนต์นั้นคือโปรแกรมที่
เราสามารถทำการปรับค่าข้อกำหนดให้ทำงานตามคำสั่งได้ แต่ระบบรักษาความปลอดภัยนั้นมีความ
กว้างกว่าและเป็นสิ่งที่คนร้ายมักจะต้องการเจาะระบบเพราะสามารถเข้าไปควบคุมระบบความ
ปลอดภัยทั้งหมดได้ถึงแม้ระบบรักษาความปลอดภัยนั้นจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตาม
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 3 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดภัยกับ
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยตนมองว่าไม่เหมือนกัน โดยหุ่นยนต์นั้นมีความสามารถต่างๆ ที่เหมือนกัน
คนซึ่งหุ่นยนต์สามารถนำมาทดแทนคนได้ แต่ระบบรักษาความปลอดภัยมีความสามารถที่ก ว้างขวาง
มากกว่า สามารถนำมาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือคนได้ดีกว่า
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดภัย
และหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้นตนมองว่าเหมือนกัน กล่าวคือมันเป็นรูปแบบของระบบกลไก
อัจฉริยะ ทั้ง 2 สิ่งสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาด้วยขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน แต่ทั้ง 2 สิ่งนั้นต่างกันแค่
เรื่องของการจับต้องซึง่ หุน่ ยนต์เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้เท่านั้นเอง ได้ระบบปฏิบัติการนั้นเหมือนกัน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 5 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดภัย
และหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ หุ่นยนต์นั้นมีข้อจำกัดการใช้งาน
เช่น หุ่นยนต์เกิดมีความผิดพลาดภายในระบบทำให้ต้องหยุดการใช้งานทันทีและค่อยทำการซ่อมบำรุง
และต้องบุคคลผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหุ่นยนต์คอยควบคุม แต่ระบบรักษาความปลอดภัยนั้นถ้ามีการ
ขัดข้องขึ้นมา เราไม่จำเป็นต้องมีบุคคลเฉพาะด้านทำให้ง่ายและรวดเร็วในการกู้ระบบให้กลับ มา
ทำงานปกติ
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดภัย
และหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย ตนมองว่าทั้ง 2 สิ่งไม่มีความเหมือนกัน กล่าวคือ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยคือ Hardware ที่เราสามารถเข้าไปปรับแต่งหรือเปลี่ยนถ่ายได้อุปกรณ์ต่างๆได้ แต่หุ่นยนต์
นั้นเป็นเทคโนโลยีที่คนทั่วไปไม่ค่อยกล้าไปยุ่งเกี่ยวมากเพราะมีราคาที่สูงหรือถ้าหากเราทำหุ่นยนต์
เสียหายอาจจะต้องทำการชดใช้ด้วย
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัยกับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยคือ ระบบรักษาความปลอดภัยนั้นมีลักษณะของ
static คือ มีความสามารถหลากหลายแต่เน้นการทำงานอยู่กับที่ ในด้านของหุ่นยนต์รัก ษาความ
ปลอดภัยเป็นลักษณะของ dynamic คือเน้นการทำงานเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและ
หุ่นยนต์นั้นเป็น subset ของระบบรักษาความปลอดภัย
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ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า ระบบรักษาความปลอดภัยกับ
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้นตนมองว่ามีความแตกต่างกัน กล่าวคือ หุ่นยนต์นั้นสามารถจำแนก
ตามการใช้งานได้หลายประเภทและมีความอเนกประสงค์ แต่ว่าระบบรักษาความปลอดภัยนั้นเป็น
เครือข่ายที่ควบคุมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทั้งหมด
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า ตนมองว่าระบบรักษาความ
ปลอดภัยกับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้นมีความต่างกัน ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นระบบ
เครือข่ายขนาดใหญ่ที่ ควบคุม กล้อง สัญญาณแจ้งเตือน ระบบไฟ เครื่องดักควันไฟ ระบบล็อกประตู
รวมถึง หุ่นยนต์ด้วยเช่นกัน ส่วนหุ่นยนต์เ ป็นส่วนย่อยของระบบรัก ษาความปลอดภัย เป็นเพียง
เครื่องมือประเภทหนึ่งที่มีรวบรวมความสามารถของอุปกรณ์อื่นๆ เข้าด้วยกัน
ผู ้ พ ั ก อาศัย ในคอนโดมิ เ นี ย มท่ า นที ่ 10 อธิบ ายว่า ตนคิดว่ามีพื้นฐานที่
คล้ายคลึงกัน เช่น การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์มูล แต่อาจมีความแตกต่างกันในลัก ษณะของการ
ทำงาน ระบบรักษาความปลอดภัยสามารถประมวลข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและแจ้งเตือนคนได้ แต่
หุ่นยนต์มีความสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ มีการแสดงผลผ่านจอภาพเป็นการถ่ายทอดภาพและ
เสียงแบบเสมือนจริง
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.26 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.26 ตารางความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ระบบรักษาความปลอดภัย
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รวม
กับหุ่นยนต์เหมือนกันหรือไม่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. เหมือนกัน
1
  
     
2. ไม่เหมือนกัน
9

ประเด็นเรื่องประสบการณ์ คำถามที่ 13 “การใช้ชีวิตของท่านในคอนโดมิเนียมเคยพบ
เจอปัญหาอะไรบ้าง”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 อธิบายว่า ปัญหาภายในคอนโดมิเนียมคือ ความไม่มั่นใจ
ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพในการเดินตรวจตราดูแลพื้นที่อย่าง
ทั่วถึงและพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องทำงานส่วนอื่นๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ผิดจุดประสงค์
เช่น รดน้ำต้นไม้ รับซองจดหมาย
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ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า มักพบเจอปัญหาภายในคอนโดมิเนียม เช่น
เสียงรบกวนทั้งจากภายนอกและเสียงจากเพื่อนบ้าน พื้นที่ส่วนกลางมักมีบุคคลภายนอกเข้ามาโดยที่
ไม่มีผู้ใดสนใจ และปัญหาจากการปล่อยปละละเลยการจัดการกับขยะเนื่องจากพนักงานเก็บกวาดมา
เก็บไม่ตรงเวลา
ผู้ เ ชี่ย วชาญท่า นที่ 3 อธิบ ายว่า ปัญ หาภายในคอนโดมิเ นียมมัก จะอยู ่ ที่
ภายนอกอาคาร เช่น ลานจอดรถยนต์ มีรถยนต์มาจอดไว้นานผิดปกติหรือตามทางเดินที่มีสิ่งสกปรก
ต่างๆที่ถูกทิ้งวางเอาไว้
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า ปัญหาที่พบเจอในคอนโดมิเนียมนั้นเป็นปัญหา
ใหญ่คือสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมนั้นไม่ได้มีการดีไซน์เพื่อสำหรับการรองรับหุ่นยนต์รักษา
ความปลอดภัย และเรื่องของการเข้ามาในพื้นที่ส่วนในก็เป็นเรื่องที่หละหลวม เช่น มีมอเตอร์ไ ซค์
บริการส่งอาหารเข้ามาซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีก็เป็นได้เพราะจากการสำรวจวิจัยพบว่ า
การก่อเหตุอาชญากรรมนั้นคิดเป็น 60% ที่ผู้ร้ายจะใช้มอเตอร์ไซค์
ผู้เ ชี่ย วชาญท่านที่ 5 อธิบ ายว่า ปัญ หาที่พบเจอในคอนโดมิเนียมนั้นก็คือ
ความสามารถของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บางครั้งไม่กล้าที่จะไปห้ามหรือตักเตือนผู้พักอาศัย
ในคอนโดมิเนียมที่เป็นชาวต่างชาติหรือผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมที่มีพฤติกรรมรุนแรง
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.27 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.27 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
การพบเจอปัญหาใน
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
คอนโดมิเนียม
1
2
3
4
5





1. พบเจอปัญหา
5
2. ไม่พบเจอปัญหา
ปัญหาที่พบเจอใน
คอนโดมิเนียม


1. ความบกพร่องต่อหน้าที่
2
ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

2. มลภาวะทางเสียง
1

3. มลภาวะทางกลิ่น/ขยะ
1

4. ไม่มีพื้นที่จอดรถยนต์
1

5. คนแปลกหน้า
1
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6. วัสดุอปุ กรณ์ไม่ได้มาตรฐาน
7. ระบบน้ำปะปาไม่ดี
8. ระบบไฟฟ้าไม่ดี



1
-

ผู ้ พ ั ก อาศั ย ในคอนโดมิ เ นี ย มท่ า นที ่ 1 อธิ บ ายว่ า ปั ญ หาที ่ พ บภายใน
คอนโดมิเนียมนั้นตนมีปัญหาในเรื่องของการถูกบุคคลภายในที่พักเองแอบสอดแนม แอบเฝ้ามอง และ
พยายามที่จ ะเข้ามาภายในห้อ งพัก ซึ่ง ทำให้ไม่ร ู้ส ึก ปลอดภัยเลย โซ่คล้องกับ ประตูห ้องก็ไม่มี
ประสิท ธิภาพ สามารถถูก ถอดสลัก ได้ และการขอดูภาพจากกล้องวงจรปิ ด CCTV บางครั้ง ก็ไม่
สามารถขอดูได้
ผู ้ พ ั ก อาศั ย ในคอนโดมิ เ นี ย มท่ า นที ่ 2 อธิ บ ายว่ า ปั ญ หาที ่ พ บเจอใน
คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ที่เจอคือผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมนำบุคคลภายนอกเข้ามา ซึ่งเราไม่อาจ
ทราบได้ว่าบุคคลภายนอกเหล่านั้นมีความคิดอะไร เช่น อาจจะเข้ามาหาเพื่อน แต่ถ้ามีโอกาสโจรกรรม
ลักเล็กขโมยน้อยได้ก็อาจจะทำ หรือการเข้ามาเพื่อทำการนัดรับซื้อขายสิ่งผิดกฎหมายเป็นต้น
ผู ้ พ ั ก อาศั ย ในคอนโดมิ เ นี ย มท่ า นที ่ 3 อธิ บ ายว่ า ปั ญ หาที ่ พ บเจอใน
คอนโดมิเนียมที่ตนเหนื่อยใจคือลานจอดรถยนต์ที่ไม่เพียงพอต่อผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ทำให้ตน
ต้องไปจอดไกลหรือจอดข้างทางข้างถนนบ้างและต้องเดินระยะไกลเพื่อเข้ามาภายในคอนโดมิเนียม
ต่อมาคือ เรื่อ งของระบบไฟฟ้าสำรองที่ ไม่ ไ ด้ม าตรฐานและส่ง ผลทำให้ป ระตูส ำหรับ เข้า -ออก
คอนโดมิเนียมไม่สามารถเปิดหรือปิดได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 4 อธิบายว่า ปัญหาที่ตนไม่เป็นที่พอใจใน
คอนโดมิเนียมคือมาตรฐานของบริษัท รปภ. ที่หละหลวม พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เ ข้ามา
ปฏิบัติงานมีความประพฤติที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งเป็นช่องโหว่ นอกจากนี้คือระบบการใช้จ่ายน้ำซึ่งตน
มักพบว่าน้ำประปามีสี มีความขุ่นและมีกลิ่น
ผู้พักอาศัย ในคอนโดมิเนีย มท่า นที่ 5 อธิบ ายว่า ปัญ หาที่พบเจอภายใน
คอนโดมิเนียมนั้นตนไม่มีปัญหาอะไรเลย คิดว่าการพักอยู่อาศัยที่ดี ระบบรักษาความปลอดภัยที่ ดี มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดี และไม่มีปัญหาเรื่องของการโจรกรรมหรือเหตุฉุกเฉินใดๆ
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า ปัญหาหลักที่มักเจอภายใน
คอนโดมิเ นียมได้แก่ ไฟฟ้าดับ และระบบไฟสำรองทำงานได้ไม่ม ีประสิทธิภาพ การกระชากของ
กระแสไฟฟ้าทำให้กล้องวงจรปิด CCTV ประตูไฟฟ้า ระบบ scan นิ้วมือ เกิดการชำรุดบ่อย
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ผู ้ พ ั ก อาศั ย ในคอนโดมิ เ นี ย มท่ า นที ่ 7 อธิ บ ายว่ า ปั ญ หาที ่ ม ั ก เกิ ด ใน
คอนโดมิเนียมนั้นยังไม่พบเพราะตนมองว่าระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ กล้องวงจรปิด CCTV
และพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างดี
ผู ้ พ ั ก อาศั ย ในคอนโดมิ เ นี ย มท่ า นที ่ 8 อธิ บ ายว่ า ปั ญ หาที ่ ต นพบใน
คอนโดมิเนียมคือไฟฟ้าดับบ่อยและไม่มีระบบไฟฟ้าสำรองทำให้ภายในห้องมีอากาศร้อนอบอ้าวจึงต้อง
ออกมาอยู่บริเวณนอกระเบียงหรือนอกอาคาร ซึ่งตนรู้สึกไม่ปลอดภัย
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า ตนพบเจอในคอนโดมิเนียมคือ
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ป้อมมักใช้โทรศัพท์ระหว่างทำงาน ไม่ค่อยสนใจและ
ละเลยผู้ที่เข้ามาภายในคอนโดมิเนียมและด้วยความประมาทจึงทำให้ไม้กั้นเข้า-ออกเกิดความเสียหาย
รวมถึงรถยนต์ที่ต้องผ่านเข้า-ออก
ผู้พักอาศัย ในคอนโดมิเนีย มท่า นที่ 10 อธิบ ายว่า ปัญ หาที่ตนพบเจอใน
คอนโดมิเนียมคือ การลืมถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้อง หากเป็นพื้นที่ส่วนกลาง มักพบเจอ
กับปัญหาจากการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอกที่ไม่มีการยืนยันตัวตน หรืออาจมีความประสงค์หลบ
เลี่ยงการยืนยันตัวตน จึงทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.28 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.28 ตารางความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
การพบเจอปัญหาใน
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รวม
คอนโดมิเนียม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   

  
1. พบเจอปัญหา
8


2. ไม่พบเจอปัญหา
2
ปัญหาที่พบเจอใน
คอนโดมิเนียม


1. ความบกพร่องต่อหน้าที่
2
ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
2. มลภาวะทางเสียง
3. มลภาวะทางกลิ่น/ขยะ

4. ไม่มีพื้นที่จอดรถยนต์
1
 

5. คนแปลกหน้า
3
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6. วัสดุอปุ กรณ์ไม่ได้มาตรฐาน 
หรือชำรุด
7. ระบบน้ำปะปาไม่ดี
8. ระบบไฟฟ้าไม่ดี

 





5

  

1
5






ประเด็นเรื่องทัศนคติ คำถามที่ 14 “ท่านชื่นชอบในวิทยาการและเทคโนโลยีหรือไม่
โปรดอธิบาย”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 อธิบายว่า ตนเป็นผู้ชื่นชอบในเทคโนโลยีอยู่แล้วด้วยที่ ว่า
ตนนั้นได้ทำงานอยู่ในวงการอาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการทำงาน เช่นเครื่องมือ Software
การออกแบบ Automation system และระบบ Intelligence system
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อธิบายว่า ตนใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ 1. ด้าน การใช้ในชีวิตประจำวัน (Daily life) เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
คอมพิวเตอร์ 2. ด้านการใช้ชีวิต (Lifestyle) เช่น การใช้ Google home เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวย
ความสะดวกในการฟังข่าว ฟัง เพลง การแจ้งเตือน และ 3. และ ด้านการทำงาน (Working) เช่น
ระบบ cloud server ที่สามารถกระจายงานและทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อธิบายว่า ในฐานะที่ตนเป็นผู้บริหารบริษัทเกี่ยวกับการ
ออกแบบและผลิ ตหุ่นยนต์ ตนมองว่าเทคโนโลยีเ ป็นสิ่ง ที่จ ำเป็น ต่อการใช้ ชี ว ิตเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ประเภท IOTs ต่างๆ ตนมองเห็นว่าจะก่อเกิดคุณ ประโยชน์และสามารถ
นำไปต่อยอดได้ในหลากหลายธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อธิบายว่า ตนเป็นผู้ชื่นชอบการใช้เทคโนโลยี เนื่องจาก
ตนทำงานด้านกำกับดูแลระบบรักษาความปลอดภัยส่วนกลาง (Central security) จึงคลุกคลีอยู่กับ
ระบบ Cloud เป็นส่วนใหญ่และมองว่ายังมีประโยชน์ในเรื่องของความสะดวกสบายโดยพนัก งาน
สามารถทำงานเท่าไหร่และที่ไหนก็ได้ (Work anywhere)
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อธิบายว่า ตนชื่นชอบและติดในเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือสมาร์ท โฟนและอินเทอร์เน็ตเป็นหลักโดยเป็นการใช้งานเพื่อ
ติดต่อสื่อสาร สิ่งบันเทิง และใช้แอปพลิเคชันดูภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV ผ่านอินเทอร์เน็ตในการ
ตรวจตราความเรียบร้อยหรือสังเกตคนในครอบครัว
จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.29 ได้ดังนี้
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ตารางที่ 4.29 ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ความชื่นชอบในเทคโนโลยี
1

1. มีความชื่นชอบ
2. ไม่มีความชื่นชอบ
ปัจจัยประกอบ
1. ส่งเสริมด้านการใช้ชีวิต

2. ส่งเสริมด้านการทำงาน
3. ส่งเสริมด้านสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4




5













รวม
5
3
4
2

ผู้พักอาศัย ในคอนโดมิเนีย มท่านที่ 1 อธิบ ายว่า ปัจ จุบันตนใช้เทคโนโลยี
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. เทคโนโลยีที่ใช้ทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุค เพื่อทำงานและติดตามข่าว
สาระบันเทิง 2. เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบาย เช่น เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะตรวจจับและทำความ
สะอาดละอองฝุ่นในบริเวณพื้นที่คับแคบ ต่อมาคือ 3.เทคโนโลยีด้านสุขภาพ Smart watch ซึ่งคอย
ทำหน้าที่วิเคราะห์สุขภาพของเรา เช่น อัตราเต้นของหัวใจ (Heart rate) หรือปริมาณออกซิเจนใน
เลือดได้ (Oxygen saturation)
ผู ้ พ ั ก อาศั ย ในคอนโดมิ เ นี ย มท่ า นที ่ 2 อธิบ ายว่า ตนชื่นชอบเทคโนโลยี
โดยเฉพาะการใช้งานคอมพิวเตอร์และ Smart-TV เพื่อความบันเทิงและใช้สำหรับการทำงานและตัด
ต่อ VDO นอกจากนี้ตนยังใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีด้านรักษาความปลอดภัยได้แก่ กล้องวงจรปิดธรรมดา
ทั่วไปที่ไม่สามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 3 อธิบายว่า ตนเป็นผู้รักในรถยนต์จึงใช้
งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกล้องสำหรับติดภายในรถยนต์เพื่อบันทึกภาพและสร้างความปลอดภัยหากมี
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนีย มท่านที่ 4 อธิบ ายว่า เนื่องจากตนเป็นเจ้าของ
โรงงานธุรกิจขนาดใหญ่ที่ทำงานตลอด 24 ชม. ตนจึงเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้งาน
เช่น การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อลดแรงงาน การใช้กล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่จุดอับสายตาและ
เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
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ผู้พักอาศัยในคอนโดมิ เนียมท่านที่ 5 อธิบายว่า ตนชื่นชอบการวิ่งออกกำลัง
กายและการปั่นจักรยาน เทคโนโลยีที่ตนใช้งานเป็นเป็นประจำคือ Smart phone ร่วมกับ Smart
watch เพื่อตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) การจับจังหวะการหายใจ (Breath tempo)
การวิเคราะห์สุขภาพและการนอนหลับ (Health analysis) ซึ่งมีประโยชน์และความจำเป็นอย่างมาก
เพื่อการออกกำลังอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 6 อธิบายว่า เทคโนโลยีที่ตนใช้เป็นหลักคือ
Smart phone โดยมีหลักการที่ว่า “One device, rules them all” หรือการใช้โทรศัพท์เพียงเครือ่ ง
ด้วยก็สามารถทำงานอื่นๆได้ เช่น การเรียน การทำงาน และการเปิดดูกล้องวงจรปิด CCTV ที่บ้าน
ต่างจังหวัด เพื่อเฝ้าดูแลญาติผู้สูงอายุได้ตลอด 24 ชม.
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 7 อธิบายว่า ตนชื่นชอบการใช้ง านสมาร์ท
โฟนเป็นหลักเพราะเป็นอุปกรณ์ขนาดพอดีมือ ไม่หนัก สามารถพกพาสะดวก
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 8 อธิบายว่า ด้วยหน้าที่การงานของตนที่
ขับราชการทหารทำให้ไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีมากเท่าไหร่ แต่ว่าตนก็ชื่นชอบการใช้งานสมาร์ท
โฟนเพื่อความบันเทิง
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 9 อธิบายว่า เทคโนโลยีที่ตนใช้งานทุกวัน
คือสมาร์ทโฟนเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร สื่อบันเทิง เล่นเกมส์ และการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมท่านที่ 10 อธิบายว่า ตนชื่นชอบการใช้งานสมาร์ท
โฟนและคอมพิวเตอร์โดยเน้นเพื่อการทำงานเป็นหลัก เช่น การติดต่อสื่อสาร การใช้เพื่อการประชุม
และการติดตามงาน เป็นต้น
จากผลสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางที่
4.30 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.30 ตารางความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ความชื่นชอบในเทคโนโลยี
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมคนที่
รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
         
1. มีความชื่นชอบ
10
2. ไม่มีความชื่นชอบ
ปัจจัยประกอบ
  
   
1. ส่งเสริมด้านการใช้ชีวิต
7
 



2. ส่งเสริมด้านการทำงาน
5

 
3. ส่งเสริมด้านสุขภาพ
3
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4.3 การอภิปรายผล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมในคอนโดมิเนียม
ทั้งหมด 15 ท่าน ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
4.3.1 การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม
ผลการสัมภาษณ์การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยใน
คอนโดมิเนียมทำให้ทราบได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มองว่าหุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมนั้นไม่ค่อยมีความง่ายต่อการใช้งานเท่าที่ควร ซึ่งไม่มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Graaf and Allouch (2013) ที่พบว่าหุ่นยนต์นั้นมีความง่ายต่อการใช้งาน
มีการพูดคุยกับหุ่นยนต์ที่มีความเป็นกันเองและมีการแสดงกิริยาท่าทาง
4.3.2 การรับรู้ถึงประโยชน์ของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม
ผลการสัม ภาษณ์ก ารรับ รู้ถึง ประโยชน์ของหุ่นยนต์ร ัก ษาความปลอดภั ย ใน
คอนโดมิเนียมทำให้ทราบได้ว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมทุกท่านมีความคิดเห็น
ตรงกันว่าการนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเข้าใช้งานในคอนโดมิเนียมจะสร้างประโยชน์ได้อย่างยิ่ง
โดยเฉพาะเป็นการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้มีแข็งแรง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Fridin and Belokopytov (2014) ที่พบว่าครูมีความเชื่อใจและรับรู้ว่าหุ่นยนต์ประเภทหุน่ ยนต์ผู้ช่วย
(socially assistive robot) มีความสามารถในช่วยการเรียนการสอนและดูแลเด็กนักเรียนได้
4.3.3 การรับรู้ถึงความเสี่ยงจากหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม
ผลการสัมภาษณ์การรับรู้ถึงความเสี่ยงจากหุ่นยนต์รกั ษาความปลอดภัยในคอนโด
มิเนียนทำให้ทราบได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมทุกท่านมีความคิดเห็นเหมือนกัน
ว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนนั้นจะต้องมีความ
ผิ ด พลาดซ่ อ นอยู ่ ภ ายในระบบ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ Ilaria, Elisabetta, Sebastien,
Mohamed, and Serena (2015) ที่พบว่าหุ่นยนต์นั้นไม่สามารถวิเคราะห์ประมวลผลสิ่งที่ซับซ้อน
เหมือนมนุษย์และมีโอกาสการประมวลผลผิดพลาดได้จึงทำให้กลุ่มผู้ทดลองรับรู้ถึงความเสี่ยงของ
ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์
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4.3.4 การรับรู้ถึงความเสี่ยงของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ผลการสัมภาษณ์การรับรู้ถึงความเสี่ยงของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทำให้
ทราบได้ว่า ผู้เ ชี่ยวชาญและผู ้พ ัก อาศัยส่ว นใหญ่ มี ค วามคิดเห็ นเหมือนกัน ว่ าหุ ่นยนต์นั ้น ไม่ มี
ความสามารถในการช่วยเหลือได้ดีเท่ากับมนุษย์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Maartje and
Allouch (2013) ที่พบว่าผู้ร่วมการทดลองกับหุ่นยนต์นั้นมีการแสดงท่าทีความกังวล
4.3.5 ภาพลักษณ์ของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม
ผลการสัมภาษณ์เรื่องภาพลักษณ์ของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยทำให้ทราบได้
ว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนน้อยมองว่ารูปลักษณ์ของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้นจำเป็นต้องมีความ
แตกต่างออกไปจากมนุษย์โดยสิ้นเชิง ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Graaf and Allouch
(2013) ที่พบว่าอาสาสมัครการทดลองมีการยอมรับและพูดคุยหุ่นยนต์ NAO ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้าย
กับมนุษย์ และการแสดงกิริยาท่าทางที่คล้ายกับมนุษย์ทำให้อาสาสมัครมีความรู้สึกเป็นกันเองเหมือน
ได้สนทนากับมนุษย์จริงๆ
รูป ทรงหรือ รูป ร่าง (Form) ของหุ่นยนต์ร ัก ษาความปลอดภั ยซึ่ง ต้ องมี ก าร
ออกแบบดีไซน์ตามคุณลักษณะการใช้งาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมี
ราคาที่สูง นอกจากนี้การออกแบบรูปทรงหรือรูปร่างของหุ่นยนต์นั้นยังเชื่อมโยงไปในเชิงการโฆษณา
นำเสนอและโปรโมท PR มากกว่าการใช้งานจริง
การทำงาน (Function) หรือระบบของหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญมาก
ที่สุด เพราะเป็นหัวใจหลักของการรักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์นั้นสามารถอยู่ในรูปแบบไหนก็ได้โดย
ไม่ควรมีข้อจำกัดด้านรูปทรง ยกตัวอย่างเช่น ระบบรักษาความปลอดภัย V.I.K.I ที่ไม่มีรูปร่างเป็น
กายภาพจากภาพยนตร์เรื่อง I, Robot หรือหุ่นยนต์ TARS จากภาพยนตร์เรื่อง Interstellar ที่มี
รูปร่างคล้ายกล่องแต่กลับมีความสามารถทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและความสามารถทางกายภาพ
4.3.6 ราคาและค่าใช้จ่าย
ผลการสัมภาษณ์เรื่องราคาและค่าใช้จ่ายทำให้ทราบได้ว่า กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์บาง
ท่านมีความกังวลเรื่องของราคาหุ่นยนต์ว่ามีราคาที่สูงมากจนเกินความจำเป็น และความคุ้มค่าเพื่อ
เปรียบเทียบกับ ความสามารถ ซึ่ง มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Neta, Arthur, and Wendy
(2009) ที่พบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่า หุ่นยนต์นั้นมีราคาที่สูงจนเกินความคุ้ม ค่าเมื่อซื้อมา
ใช้งานจริง
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หุ ่ น ยนต์ ร ั ก ษาความปลอดภั ย จากบริ ษ ั ท Knightscope ตามตารางที ่ 2.1
ประกอบไปด้วยโมเดลหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ K1 K3 K5 และ K7 ลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยแบบเช่ายืม มีอัตราราคาอยู่ที่ $4 ถึง $11 ต่อชั่วโมง
ขึ้นอยู่ก ับ ประเภทของหุ่นยนต์ที่นำไปใช้ นอกจากนี้ยัง มีราคาแบบเช่ายืมรายปีโ ดยมีร าคาอยู่ที่
$122,640 หรือประมาณ 3,834,952 บาทต่อปี
ความสามารถของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยจากบริษัท Knightscope ตาม
ตารางที่ 2.1 ซึ่งมีความสามารถ 6 ประการ มีอัตราเฉลี่ยการเช่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย 1 ตัว
แบบรายปีอยู่ที่ 3,834,952 บาท โดยหุ่นยนต์นั้นมีประสิทธิภาพการทำงานที่มีความเฉพาะเจาะจง
เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของพนักงานรักษาความปลอดภัย 10 ประการ มีร ายได้เฉลี่ย
240,000 บาทต่อปี และมีความสามารถที่กว้างขวางและหลากหลายกว่า
ตารางที่ 4.31 ตารางเปรียบเทียบความคุ้มค่า
ประเด็นสำคัญ
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โครงสร้างราคา
3,834,952 บาทต่อปี (ซื้อเช่า)
240,000 บาทต่อปี
(Cost structure)
ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
ออกแบบมาเพือ่ ปฏิบัตหิ น้าที่ด้านการ พนักงานรักษาความปลอดภัยมี
(Cost effectiveness)
รักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ มี
ความสามารถทั่วไปตามแต่คำสัง่ ที่ได้รบั
ความสามารถเชิงลึกมากกว่า เช่น
มอบหมาย ซึ่งหมายถึงคำสั่งอื่นๆ ที่
ระบบตรวจจับความร้อน ตรวจจับการ นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยด้วย
เคลื่อนไหว ระบบจดจำใบหน้า ระบบ ดังนั้นบริษทั จำเป็นต้องซื้อระบบรักษาความ
บันทึกและสือ่ สารแบบสองช่องทาง ทำ ปลอดภัยอื่นๆ เพิ่มเติม
ให้บริษทั ไม่จำเป็นต้องซื้อระบบรักษา
ความปลอดอื่นๆ เพิ่มเติม
คุณลักษณะการทำงาน
ทำงานอย่างเคร่งครัด
มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
อัตราสัดส่วน
3,834,952:6
240,000:10
(ต้นทุน : ความสามารถ)

4.3.7 ความตระหนักถึงความปลอดภัย
ผลการสัมภาษณ์ด้านความตระหนัก ถึงความปลอดภัย ทำให้ทราบได้ว่า ผู้ถูก
สัมภาษณ์ทุกท่านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีมุมมองของฝั่งผู้พัฒนา มีความตระหนักถึงความ
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ปลอดภั ย ต่ อ กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภค ซึ ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ Morteza, Farhad, and
Mohammad (2018) ที่พบว่าพนักงานมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของชีวิตในการทำงานใน
พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานเพื่อลดอุบัติเหตุและความประมาท
ของมนุษย์
4.3.8 ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ผลการสัมภาษณ์ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ทราบได้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน
มี ป ระสบการณ์ ท ี ่เ กี ่ย วข้อ งกับ หุ ่ นยนต์ ร ั ก ษาความปลอดภั ย แตกต่ า งจากกลุ่ ม ผู ้ พั ก อาศัยใน
คอนโดมิเนียมทุกท่านที่ไม่มีประสบการณ์กับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเลย ทำให้มีมุมมองที่
แตกต่างกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tuuli and Atte (2019) ที่พบว่ากลุ่มผู้ทดลองทีเ่ ป็น
เพศชายที่จะประสบการณ์หรือความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายกว่า
เพศหญิงที่มีความตรงกันข้าม
4.3.9 ทัศนคติที่มีต่อหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม
ผลการสั ม ภาษณ์ เ รื ่ อ งทั ศ นคติ ท ี ่ ม ี ต ่ อ หุ ่ น ยนต์ ร ั ก ษาความปลอดภั ย ใน
คอนโดมิเนียมทำให้ทราบได้ว่า กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เกินครึ่งมีทัศนคติเชิงบวกต่อหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยเพราะว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาทำให้การใช้ชีวิตในคอนโดมิเนียมได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Graaf and Allouch (2015) ที่พบว่าการนำหุ่นยนต์เข้าใช้งานภายใน
บ้านเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกที่ดีเหมือนกับว่าหุ่นยนต์นั้นเป็นคน
ในครอบครัวที่คอยทำหน้าที่ดูแล
4.4 แนวทางในการพัฒนาหุ่นยนต์
แนวทางในการออกแบบ ปรั บปรุง และพัฒนาหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเพื่อใช้งาน
ภายในคอนโดมิเนียมสามารถสรุปออกมาเป็นประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้
การนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเข้ามาใช้งานในคอนโดมิเนียมอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้นควรให้ความสำคัญตั้งแต่การริเริ่มการวางแผนก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนี ยม กล่าวคือ การวาง
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของตัวอาคาร เช่น ทางเดิน พื้นที่ต่างระดับ บันได ซึ่งจะต้องรองรับการใช้งาน
ของหุ่นยนต์ เช่น ถ้านำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่ใช้การเคลื่อนที่ด้วยล้อ จำเป็นต้องมีการ
ออกแบบให้มีทางลาดเอียงและไม่ชันจนทำให้หุ่นยนต์ใช้พลังงานในการเคลื่อนที่มาก, การกำหนด
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เส้นทางการปฏิบัติงานผ่านพิมพ์เขียวเช่น พื้นที่ภายนอก ลานจอดรถยนต์หรือส่วนกลางที่หุ่นยนต์
สามารถออกตรวจตราได้และพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งหุ่นยนต์ห้ามฝ่าฝืนบุกรุกเข้าไป เช่น ห้องนอนและ
ห้องน้ำ เป็นต้น
การนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ IOTs เข้ามาใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แขกผู้พักอาศัยและเพื่อให้ตัวหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยสามารถเชื่อมต่อ
และปฏิบัติงานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น การใช้ลิฟต์ที่เสริมอุปกรณ์ IOTs เข้าไปเพื่อให้หุ่นยนต์รกั ษา
ความปลอดภัยสามารถออกคำสั่งบังคับในการตรวจตราตามชั้นต่างๆ ได้รวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องใช้
บันได เป็นต้น
ลัก ษณะรูป ร่างของหุ ่น ยนต์ร ั ก ษาความปลอดภั ยที ่ด ีน ั้ นจะต้องมีร ูป ร่างเป็น ทรง
สามเหลี่ยมพีระมิด โดยมีความสูงต้องไม่สูงไปกว่าความสูงเฉลี่ยของคนทั่วไปเพื่อไม่ทำให้ผู้พบเห็นเกิด
ความกลัว ตัวหุ่นยนต์ต้องมีน้ำหนักถ่วงที่ฐานหนักมากพอ เพื่อความแข็งแกร่งและต้านทานจากแรง
ผลัก ชน หรือถูกยก ผิวสัมผัสของตัวหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยจะต้องไม่มีขอบแหลมคมที่อาจจะ
ทำอันตรายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สิน และการเคลื่อนของหุ่นยนต์นั้นจะต้องเคลื่อนอย่างช้าเพื่อไม่ทำให้ผู้
พบเห็นรู้สึกถึงความคุกคาม
ลักษณะหน้าตาของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมนั้นควรออกแบบให้มี
ความเป็นกลางระหว่างความน่ารักเป็นมิตรและความดุดันน่ากลัว กล่าวคือ หุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยจะต้องเป็นหุ่นยนต์ที่ผู้พบเห็นแล้วรู้สึกปลอดภัยแต่ก็ไม่ควรจะเข้าไปแกล้งเล่นหรือรบกวน
การทำงานของหุ ่ น ยนต์ เปรี ย บเสมื อนว่ า เป็ น ตำรวจที ่ จ ะสร้ า งความอุ ่ น ใจแก่ ผ ู ้ พั ก อาศัยใน
คอนโดมิเนียมและจะสร้างความหวาดระแวงแก่บุคคลผู้ไม่ประสงค์ดี
ความสามารถที่ต้องเหนือกว่าพนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบการวิเคราะห์
และตรวจจับการเคลื่อนไหว, ระบบภาพถ่ายความร้อน, กล้อง 360 องศา, ระบบการติดต่อสื่อสาร,
การบันทึกใบหน้าและป้ายทะเบียนรถยนต์ , การตรวจตราพื้นที่แบบสุ่มและไร้แบบแผน, ระบบแจ้ง
เตือนกับพนักงานส่วนกลาง เป็นต้น
การนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมาใช้งานร่วมกับบุคลากร เช่น พนักงานทำความ
สะอาดหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มศั กยภาพในการทำงานและสร้างระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้มีความสมบูรณ์และลดช่องโหว่ของความประมาทและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุ
ฉุกเฉินน้อยลง โดยให้หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ออกปฏิบัติงานตรวจตราต่างบริเวณต่างๆ
และพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ Monitor ควบคุมดูแลอยู่ข้างหลังคอยเป็นผู้สนับสนุนหาก
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น
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การเกิดข้อ ผิดพลาดของระบบนั้นเป็นสิ่ง ที่ไม่อาจห้ามได้ดัง นั้น ในมุม มองของฝั่ ง
ผู้วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์จะต้องมีการดำเนินการทดสอบและเก็บข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน เช่น การ
นำหุ่นยนต์เข้ามาเข้ามาทดสอบในสถานีวิจัยหรือตามสถานที่ทำงานต่างๆเป็นต้น
การนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเข้ามาใช้งานนั้นควรจะเป็นการซื้อแบบเช่าเป็นราย
ปีมากกว่าการซื้อแบบผูกขาดเนื่องจากหุ่นยนต์นั้นมีราคาที่สูงหลายสิบล้านบาท นอกจากนี้การซื้อ
แบบเช่ายังไม่เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผ ู้พักอาศั ยในคอนโดมิเ นียมและยังเป็นการลดค่า
ซ่อมแซมบำรุงรักษาในกรณีที่หุ่นยนต์เกิดปัญหาชำรุด
การผลักดันและส่งเสริมการสร้างสาระการเรียนรู้ ร วมไปถึงประสบการณ์มอบให้แก่
ประชาชนเพื่อให้ตระหนักและทราบถึงคุณประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานใน
ชีวิตประจำวันนั้นจะสร้างความสะดวกสบาย สร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินและลดช่อง
โหว่จากความประมาทของมนุษย์เป็นต้น
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัยในคอนโดมิเนียม” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีและกลุ่มผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมและศึกษาปัจ จัยที่มี
ความสำคัญต่อการยอมรับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมทั้งในมุมมองของผูพ้ ัฒนาและ
ผู้บริโภค สามารถสรุปผลโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนได้ดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
การจัดทำงานวิจัยครั้งนี้ มีศึกษาผลที่มีผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการยอมรับการใช้
งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมผ่านการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรวมทั้งการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
จากกลุ่มประชากรผู้ให้สัมภาษณ์ท ั้งหมด 15 ท่าน โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บ ข้อมูลตั้งแต่เ ดือน
กุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จนถึง เดือ นมีนาคม พ.ศ.2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 2 เดือน โดยมีผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมซึง่
เป็นอิทธิพลดังตารางที่ 5.1 ต่อไปนี้
ตารางสรุปผลงานวิจัย
ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปผลการวิจัย
ปัจจัย
ผู้เชี่ยวชาญ
การรับรู้ความง่าย การใช้งานหุ่นยนต์รักษาความ
ต่อการใช้งาน
ปลอดภัยในคอนโดมิเนียมในเชิงของ
เทคนิคนั้นเป็นเรือ่ งที่ยากและท้าทาย
การรับรูป้ ระโยชน์ที่ มีความสามารถในการช่วยเหลือ
จะได้รับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยออก

ผู้พักอาศัย
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้น
สามารถทำงานได้โดยทีล่ ูกบ้านไม่
ต้องยุ่งเกี่ยวใดๆ
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยจะทำ
หน้าที่ช่วยงานพนักงานรักษาความ
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เดินตรวจตราตามบริเวณต่างๆ ช่วย
ลดช่องว่างของความประมาทของ
มนุษย์
การรับรู้ความเสี่ยง หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยใน
ของหุ่นยนต์
คอนโดมิเนียมมีความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดความผิดพลาดในการทำงาน

การรับรู้ความเสี่ยง หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยไม่อาจ
ของสถานการณ์
ทำการช่วยเหลือได้ดีหรือรวดเร็ว
เท่ากับมนุษย์
ภาพลักษณ์ที่
เหมือนมนุษย์
ราคาค่าใช้จ่าย

ความตระหนักถึง
ความปลอดภัย

ประสบการณ์

ทัศนคติ

ไม่จำเป็นต้องเหมือนมนุษย์เสมอไป
แต่ถ้าไม่เหมือนมนุษย์ก็ดีเพื่อสร้าง
ความแตกต่างจากมนุษย์
มีมูลค่าทีส่ ูงถึงหลักสิบล้านบาทซึ่ง
เป็นความท้าทายต่อผูล้ งทุนในการซือ้
มาใช้งาน ด้วยเหตุนี้การซือ้ เช่ารายปี
จึงเป็นการแก้ปญ
ั หาช่วยลดต้นทุน
และค่าบำรุงรักษา
การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ไข
ได้อย่างตรงจุด เช่น จากปัญหาพื้นที่
จอดรถยนต์ไม่เพียงพอ แสงสว่างไม่
เพียงพอ พื้นที่เปลี่ยวผู้คนเป็นต้น

ปลอดภัยเพื่อเพิม่ ศักยภาพความ
ปลอดภัยให้สูงยิง่ ขึ้น
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเมือ่
ทำงานไประยะเวลาหนึ่งจะต้องมี
ปัญหาเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
และส่งผลให้มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผิดพลาด
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์
อันตรายจะเลือกร้องเรียกให้
พนักงานให้เข้ามาช่วยเหลือมากกว่า
หุ่นยนต์
รูปร่างของหุ่นยนต์นั้นจะเหมือน
หรือไม่เหมือนมนุษย์ก็ได้ขึ้นอยู่กบั
การนำไปใช้งาน
การนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
เข้ามาใช้งานนั้นจะทำให้ราคา
ค่าบริการส่วนกลางสูงขึ้นเหมือนกับ
เป็นการผลักค่าใช้จ่ายมาลงที่ผู้พกั
อาศัย
การยินยอมถูกตรวจสอบข้อมูลต่างๆ
เป็นการสร้างและตระหนักถึงความ
ปลอดภัยทีส่ ูงยิง่ ขึ้นเพื่อป้องกัน
บุคคลภายนอกหรือสถานการณ์ที่ไม่
คาดคิดเกิดขึ้น
ทุกคนไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย

มีประสบการณ์โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย การออกแบบและพัฒนา
หุ่นยนต์โดยตรง
ทัศนคติเชิงบวกเพราะมีความมั่นใจ มีทัศนคติแนวโน้มไปในทางที่ดถี งึ แม้
ในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ว่าจะ หุน่ ยนต์จะยังไม่ได้เข้ามามีบทบาท
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เครื่องมือในการดำรงชีวิตอย่าง
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น

อย่างสำคัญหรือมีประสิทธิภาพสูง
จนทำงานแทนมนุษย์ได้

สรุปภาพรวมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ความคิ ด เห็ น ที ่ เ หมื อ นกั น ของกลุ ่ ม ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญและกลุ ่ ม ผู ้ พ ั ก อาศั ย ใน
คอนโดมิเนียม คือ การรับรู้ว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้นยังไม่มีความง่ายต่อใช้งานเท่าที่ควร
เนื่องจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั้นยังไม่ได้มีการนำเข้ามาใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง รวมไปถึงมี
ราคาที่ค่อนข้างสูง ทำให้ยังคงเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับสังคมไทย นอกจากนี้คือเรื่องของปัญหาด้าน
ระบบกลไกการทำงานที่อาจเกิดความผิดปกติรวมไปถึงปัญ หาด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและ
กฎหมายความเป็นส่วนตัว (PDPA) ที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ และสุดท้ายถึงแม้หุ่นยนต์จะมีความยาก
ต่อการใช้งาน แต่ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้พักอาศัยที่มีตรงกันคือการตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของหุ่นยนต์จะที่ทำให้ความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผู้เ ชี่ยวชาญและกลุ่ม ผู้พัก อาศั ย ใน
คอนโดมิเนียมมาจากประสบการณ์ผ่านการพบเห็นและผ่านการงานในสายงานที่ทำโดยผู้พักอาศัย
บางส่วนมองว่ารูปลักษณ์ของหุ่นยนต์ควรจะต้องมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายมนุษย์เพื่อทำให้ผู้ที่พบเห็นไม่
เกิดความกลัวหรือกังวล รวมไปถึงการมีอวัยวะแขนหรือขาที่ช่วยในการหยิบจับหรือเดินขึ้นลงบันได
แต่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนั้นควรจะต้องมีหน้าตาทีไ่ ม่
เป็นมิตรเพื่อทำให้ไม่มใี ครเข้าไปยุ่งหรือขัดขวางการทำงานของหุ่นยนต์และไม่จำเป็นต้องมีแขนหรือขา
เหมือนมนุษย์เพราะว่าหุ่นยนต์นั้นสามารถนำมางานร่วมกับอุปกรณ์ IOTs ในการขึ้นลงผ่านลิฟต์
ประตูหรือทางลาดชันเป็นต้น
คำแนะนำสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในเคหสถาน
จากบทสรุปงานวิจัยเรือ่ ง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุน่ ยนต์รักษา
ความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม” สามารถแบ่งออกมาเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
โครงสร้างราคา (Cost structure)
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมีราคาค่าเช่ารายปีที่แพงกว่าพนักงาน
รั ก ษาความปลอดภั ย เนื ่ อ งจากในปั จ จุ บ ั น วิ ท ยาการหุ ่ นยนต์ ย ั ง เป็ น สิ ่ ง ที ่ แ ปลกใหม่
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กระบวนการขั้นตอนการวิจัยและพัฒนารวมถึงการผลิตนั้นมีต้นทุนที่สูง ถ้าในอนาคตมีการใช้
งานหุ่นยนต์มากขึ้น อาจจะส่งผลทำให้หุ่นยนต์มีราคาที่ถูกลง
ความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost effectiveness)
แม้ว่าหุ่นยนต์จะมีราคาที่สูงกว่าค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่
หุ่นยนต์นั้นมีระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาการทำงานรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยระบบรักษาความปลอดภัยครบครัน ทำให้ลดต้นทุนจากการซื้ออุปกรณ์และ
ระบบรักษาความปลอดภัยออกไป
ในส่วนของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สามารถปฏิบัติงานที่มากกว่า
นั่นรวมไปถึงการทำงานที่นอกเหนือจากหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา
ความประมาท (Human error) และช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น ทำให้
บริษัทจำเป็นต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม
คุณลักษณะการทำงาน
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยถูก ออกแบบมา เพื่อวัตถุประสงค์เพียง
อย่างเดียวคือการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด แตกต่างจากพนักงานรักษา
ความปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า หรืออาจจะนำหุ่นยนต์มาใช้ควบคู่กับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด
การใช้หุ่นยนต์ร่วมกับเทคโนโลยี IOT
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่นำมาใช้งานนั้นมีหลักการเคลื่อนที่โดยล้อ
ไม่ได้มีแขนหรือขาแต่อย่างใด ดังนั้นควรมีการนำอุปกรณ์ประเภท IOT ที่สามารถทำงาน
ควบคู่กับหุ่นยนต์ เช่น ลิฟต์ หรือประตูที่สามารถทำงานได้ตามคำสั่งจากหุ่นยนต์เป็นต้น
การออกแบบโครงสร้างอาคาร
การนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่เคลื่อนที่ด้วยล้อ จำเป็นต้องมีการ
ออกแบบโครงสร้างตัวอาคารที่มีพื้นที่ทางลาดควบคู่กับบันได เพื่อรองรับสำหรับหุ่นยนต์ใน
การเดินทางพื้นที่ต่างระดับได้สะดวก และลดอุบัติเหตุที่จะส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์ชำรุด หรือ
เสียหายได้
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5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย
เนื่องจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมในประเทศไทยนั้น
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาการใช้งาน หรือยังอยู่ในช่วงของการทำการตลาด ส่งผลทำให้
การได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงของการสำรวจทดสอบการใช้งานจริงนั้นเป็นสิ่งทีจ่ ำกัด ถ้าหากว่ามีการใช้งาน
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเข้าไปร่วมสังเกตการณ์
หรือทดลองประสิทธิภาพของตัวหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น
5.3 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย
1) ผู้วิจ ัยเห็นว่าควรมีการศึกษาต่อยอดในด้านของการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาหรือบริษัทอื่นๆ เพื่อค้นหาความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
2) ควรเพิ่มขั้นตอนการดำเนินการทำวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อทำให้การศึกษาค้นคว้าวิ จัยมี
ความครอบคลุมมากขึ้น
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการทำงานอย่างย่อของผู้ถูกสัมภาษณ์
ข้อ
คำถาม
ข้อเสนอแนะ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
ช่วงปีเกิด
( ) 2489 – 2507 (BB)
( ) 2508 – 2522 (Gen-X)
( ) 2523 – 2540 (Gen-Y)
( ) 2540 ขึ้นไป (Gen-Z)
การศึกษา
( ) ต่ำกว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอกหรือสูงกว่า
ตำแหน่งงาน
( ) ระดับพนังานทั่วไป/ปฏิบัติการ
( ) ระดับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ
( ) ระดับผู้บริหาร
( ) อื่นๆ โปรดระบุ
หน้าที่หลักในสายอาชีพ โปรดระบุ
ประสบการณ์ทำงาน
( ) ไม่เกิน 1 ปี
( ) ระหว่าง 1 – 3 ปี
( ) ระหว่าง 3 – 5 ปี
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( ) ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

คำถามปลายเปิดทีเ่ กี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อการยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
ภายในคอนโดมิเนียม
การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน
1. ท่านคิดว่าในอนาคตจะมีหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยจะเป็นที่ต้องการหรือไม่ และคิดว่าจะใช้งานง่าย
หรือไม่
การรับรูป้ ระโยชน์ที่จะได้รับ
2. ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ควรเป็นอย่างไรและจะทำให้
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่
การรับรู้ความเสี่ยงของหุ่นยนต์
3. หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยสามารถยินยอมให้ปฏิบัตงิ านในบริเวณไหนของคอนโดมิเนียมได้บ้าง
4. ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมีข้อเสียและโอกาสทีจ่ ะก่อปัญหาภายในคอนโดมิเนียมหรือไม่
อย่างไรบ้างโปรดอธิบาย
5. ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมีความเสี่ยงต่อการนำมาใช้งานบ้างหรือไม่
การรับรู้ความเสี่ยงของสถานการณ์
6. ถ้าหากท่านตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย จะเลือกให้หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยหรือพนักงานรักษา
ความปลอดภัยเข้ามาช่วยเหลือ
ภาพลักษณ์ที่เหมือนมนุษย์
7. ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร จำเป็นต้อง
เหมือนมนุษย์หรือไม่
ราคาค่าใช้จ่าย
8. ระหว่างระบบรักษาความปลอดภัยกับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย ท่านคิดว่าสิ่งไหนมีความคุ้มค่าต่อ
ราคาค่าใช้จ่ายมากกว่ากัน ท่านจะเลือกใช้สิ่งไหน เพราะอะไร
ความตระหนักถึงความปลอดภัย
9. ท่านคิดว่าหุ่นยนต์รัก ษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเ นียมเป็นที่ต้องการในปัจจุบันหรือไม่โ ปรด
อธิบาย
10. ท่านจะรู้สึกอย่างไรหากหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียมทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
ตามแนวทางข้อปฏิบัตริ ักษาความปลอดภัย
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11.
12.
13.
14.

ประสบการณ์
ท่านมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้าง เคยพบเห็นหุ่นยนต์รกั ษาความ
ปลอดภัยบ้างหรือไม่
จากประสบการณ์ ท่านคิดว่าระบบรักษาความปลอดภัยและหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเหมือนกัน
หรือไม่
การใช้ชีวิตของท่านในคอนโดมิเนียมเคยพบเจอปัญหาอะไรบ้าง
ทัศนคติ
ท่านชื่นชอบในวิทยาการและเทคโนโลยีหรือไม่ โปรดอธิบาย
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

นายธนกฤต เรืองศรี
5 มิถุนายน 2538
ปีการศึกษา 2560: หลักสูตรการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
ปี 2559
Internship Exclusive outsourcing
บริษัท Dee supreme Co., Ltd.
ปี 2563
Internship New city development
บริษัท DTGO Co., Ltd.
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