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หัวขอวิทยานพินธ การพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต
ช่ือผูเขียน นภัทร  รัตนนาคินทร 
อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธ์ิ 
อาจารยท่ีปรึกษารวม ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ  
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสาร 
ปการศึกษา 2551 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวโนมท่ีเกี่ยวของกับสถานภาพการใชงาน หลักการทํางาน และข้ันตอน
การประยุกตใชงานอารเอฟไอดีรวมกับการออกแบบระบบดวยวิธีการใชแผนภาพเชิงวัตถุ รวมถึง
การนําซอฟตแวรตนแบบท่ีพัฒนาข้ึนมาชวยในการประเมินความคิดเห็น โดยมีแนวคิดในการนํา
อารเอฟไอดีมาใชกับปายภาษีและปายทะเบียนรถ เพื่อใชในการตรวจสอบ ติดตาม และบันทึก
ประวัติความผิดแบบทันทีทันใด ซ่ึงงานวิจัยนี้เปนประเภทการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสําหรับการ
เลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียน
รถยนต ซ่ึงสวนแรกเปนงานวิจัยสําหรับการทํางานระยะใกลจะใชเคร่ืองพีดีเอรวมกับเคร่ืองอานอาร
เอฟไอดีระยะใกลยานความถ่ีสูง 13.56 MHz รุน SDiD1020 อานแท็กชนิดบัตรมาตรฐาน ISO 
14443 ชนิด A และสวนท่ีสองเปนงานวิจัยสําหรับการทํางานระยะไกลจะใชเคร่ืองคอมพิวเตอร
สวนบุคคลติดบริเวณจุดตรวจรวมกับเครื่องอานอารเอฟไอดีระยะไกลยานความถ่ีสูงยิ่ง 920-925 
MHz รุน ST500 อานแท็กชนิดวัตถุพิเศษติดโลหะมาตรฐาน ISO 18000-6 ชนิด B รวมกับ
ฐานขอมูลแบบเอสคิวแอลเซิรฟเวอร บนเว็บไซทสําหรับทํางานกับระบบฐานขอมูลเปนการ
แสดงผลการกระทําของขอมูลบนเว็บโดยดึงขอมูลจากอินเทอรเน็ตมาประมวลผล พรอมท้ังทําการ
ทดสอบขอบกพรองของซอฟตแวรท่ีใชงานรวมกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีจากภายในดวยตนเอง
ตามรูปแบบกลองขาวดวยกราฟกระแสงาน พรอมท้ังทําการทดสอบขอบกพรองภายนอกดวย
ตนเองดวยวิธีการหาขอบกพรองท้ังระบบ โดยมองส่ิงท่ีตองการจะศึกษา 3 ดาน คือ ระยะหาง 
อุณหภูมิในสภาพอากาศ และความเร็วรอบรถสําหรับระยะไกล ท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จในการ
รับสงขอมูล แลวเก็บคารอยละของความสําเร็จจากการอานขอมูล จากน้ันจึงทําการทดสอบคุณภาพ
ของซอฟตแวรจากผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรจํานวน 7 คน ในรูปแบบวิธีการสรางแบบทดสอบ
ระบบจากการวัดประสิทธิภาพ การออกแบบโปรแกรม และความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาใช แลว
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ดําเนินการวัดความคิดเห็นของผูทดลองใชจํานวน 70 คน ดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม ใหกับกลุม
เจาหนาท่ีกรมการขนสงและเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ จํานวนกลุมละ 
35 คน แลวทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ ไดแก คาเฉล่ียอยางงาย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก  ซ่ึงการบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถบนปายภาษีและปายทะเบียนรถ
อิเล็กทรอนิกสดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันท่ีพัฒนาข้ึนสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงคท่ีตองการ อันไดแก ชวยเพ่ิมความสะดวกในการตรวจสอบเลขทะเบียนรถ และเพ่ิม
ความรวดเร็วในการอานขอมูล ทําใหระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบส้ันลง พรอมกับเสนอ
ทางเลือกใหมแทนการทํางานระบบเกาท่ียังเปนกระดาษในการตรวจสอบรถ ซ่ึงเกี่ยวของกับการจัด
ระเบียบการใชงานรถของประชาชนในชีวิตประจําวัน ทําใหมีความกาวหนาดานการจัดการเลข
ทะเบียนรถมากยิ่งข้ึน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายส่ือสารเขามาบริหารจัดการกับ
ขอมูล และงานวิจัยนี้เปนการพัฒนาซอฟตแวรตนแบบระหวางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลข
ทะเบียนรถ ท่ีสามารถนําไปประยุกตในงานดานระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะตอไปในอนาคต 
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ABSTRACT 
 

 Application of RFID technology for management of vehicle registration number is 
aimed at studying trends of status of use, principle of operation and process for application 
together with system designing by utilizing method of object diagram including using prototype 
software which has been developed to help assessing opinion. As far as RFID is concerned, there 
has been a concept utilizing it with tax sticker and vehicle registration plate in order to check, 
monitor and record violation immediately on site. This research is a constructive research for 
system in order to find the suitable method for further development of software used for 
examining vehicle registration number with RFID technology. The first part is a short-run 
research by using a PDA with RFID reader for a short distance in high frequency range 13.56 
MHz, series SDiDI020 to read standard tag ISO 14443 Type A. The second part is a long-run 
research by using a laptop which is to be installed at the examining point to work with RFID 
reader for a long distance in ultra high frequency 920-925 MHz, series ST500 to read standard tag 
ISO 18000-6 Type B together with SQL Server database on website by importing such 
information on the Internet to perform data processing. Testing for finding defect of software 
used together with RFID technology is done internally and automatically under white box pattern 
by workflow graph. The external an automatic testing for finding a defect is also done by 
applying testing for the overall defect focusing on 3 areas of study, namely, distance, atmospheric 
temperature and vehicle speed in a long distance which affect success in data transmission and 
then find the percentage of success from data reading in order to perform software quality testing 
by 7 computer experts. Such testing is done by creating system testing form efficacy, program 
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design and data accuracy then measuring opinion of 70 users comprising of the group of staffs of 
the Department of Land Transport and the group of police officers from Tung Songhong 
Metropolitan Police Station, 35 subjects for each group. Statistics is used for helping in data 
collection, e.g. simple average, standard deviation and weighted average. In conclusion, 
administration of electronic vehicle registration number on tax sticker and vehicle registration 
plate by applying RFID application technology is able to function as desired which are as follows: 
facilitating examining process of vehicle registration number and increasing data processing 
speed, shortening the time used for examining process and also proposing new alternative for the 
existing system that work on a paper basis. This will help administering vehicles in everyday life 
to step further in terms of registration number administration by applying IT system and network 
of communication. This research can be seen as a development for software prototype that 
involves applying RFID technology with vehicle registration number which can be applied to 
develop an excellent transport and traffic system.   
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

ปจจุบันเทคโนโลยีการระบุตัวตนอัตโนมัติ (Auto-ID) ไดถูกนํามาใชงานใน
ชีวิตประจําวันอยางกวางขวาง ตัวอยางระบบการแสดงตัวตนอัตโนมัติ ท่ีผูคนสวนใหญคุนเคยท่ีสุด 
ไดแก ระบบบารโคด (Barcode) และเทคโนโลยีสมารตการด (Smart Card) ซ่ึงมองโดยภาพรวม
แลวระบบการระบุตัวตนอัตโนมัติตาง ๆ ท่ีถูกคิดคนข้ึนมานั้นมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความ
สะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งการอํานวยความสะดวกในการบันทึกฐานขอมูลอยางรวดเร็ว แทนท่ี
จะตองใชบันทึกในการนับหรือจดโดยมนุษย อันอาจจะกอใหเกิดความผิดพลาดไดอยูเสมอ ๆ  

ประสิทธ์ิ ทีฆพุฒิ และ ไพโรจน ไววานิชกิจ (2549: 12) ไดแบงมาตรฐานเทคโนโลยี
การแสดงตัวตนอัตโนมัติออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีตองใชการสัมผัส (Contacted Auto-ID) 
และประเภทที่ไมตองใชการสัมผัส (Contactless Auto-ID) อยางไรก็ตามเทคโนโลยีการแสดงตัวตน
อัตโนมัติประเภทไมตองใชการสัมผัสกําลังเร่ิมไดรับความนิยมมากข้ึน อันเปนผลมาจากความ
สะดวกรวดเร็วในการใชงาน มาตรฐานประเภทไมตองใชการสัมผัสท่ีเร่ิมนิยมใช ไดแก เทคโนโลยี
อารเอฟไอดี (RFID: Radio Frequency Identification) ซ่ึงเปนระบบการแสดงตัวตนอัตโนมัติ อีก
รูปแบบหน่ึงท่ีมีการผสมผสานศาสตรทางดานวิศวกรรมไฟฟา ไมวาจะเปนการส่ือสารโดยใช
คล่ืนวิทยุ การสงพลังงานผานคล่ืนวิทยุโดยใชทฤษฎีของเรดาร  เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม 
ฯลฯ  ซ่ึงผลท่ีไดจากการประยุกตใชทําใหเกิดนวัตกรรมใหมทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
ส่ือสาร   

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุ
ลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (2549 : 9-10) ไดกลาวไววาปจจุบันเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกําลังไดรับ
ความสนใจอยางมากจากท่ัวโลก โดยถูกนํามาประยุกตใชเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน 
เนื่องจากเปนเทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภัยสูง การแกไขหรือปลอมแปลงทําไดยาก อีกท้ังยังเปน
เทคโนโลยีท่ีมีความจุขอมูลมาก สามารถอานขอมูลไดอยางรวดเร็ว อานแบบไมตองสัมผัสไดรอบ
ทิศทาง มีอายุการใชงานยาวนาน ทนตอความเปยกช้ืน แรงส่ันสะเทือนและการกระทบกระแทรก 
แมแตวัตถุเคล่ือนท่ีเร็วก็สามารถอานขอมูลได จึงทําใหเทคโนโลยีนี้จะมีผลโดยตรงตอการดําเนิน 
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ชีวิตประจําวันของมนุษยในอนาคต  ท้ังนี้ระบบอารเอฟไอดีเปนระบบการเก็บขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีความสามารถในการคํานวณ การรักษาความปลอดภัยของขอมูล และการรับสง
ขอมูลดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาแทนการสัมผัสทางกายภาพ ดังนั้นระบบนี้จึงชวยลดข้ันตอนการ
จัดเก็บขอมูลและตรวจสอบขอมูลยอนหลังจากเอกสารในรูปแบบเดิมได  

จากความสําคัญของการประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดี  โปรแกรมอารเอฟไอดีได
ถูกพัฒนาข้ึนในหลายประเทศเพื่อใชในการจัดการระบบงานตาง ๆ มากมาย แตสําหรับในประเทศ
ไทยแลว เทคโนโลยีอารเอฟไอดียังเปนเร่ืองใหม โดยหนวยงานจัดสรรคล่ืนความถ่ี กิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ไดเร่ิมดําเนินการกําหนดจัดสรรคล่ืนความถ่ี เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 
2549 และนอกจากน้ีประเทศไทยยังมีปญหาเร่ืองการขออนุญาตใชงานคล่ืนความถ่ีระยะไกล โดย
ยังใหใชคล่ืนความถ่ีอยูในขอบเขตท่ี กิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนด (Power limit@4 
Effective Isotropic Radiated Power)  ตามมาตรฐาน International Telecommunication Union  
Region 3   ดังนั้นจึงกลาวไดวา การจัดการขอมูลตางดวยโปรแกรมอารเอฟไอดี ภายในประเทศไทย
ยังมีการพัฒนาข้ึนมาใชในงานจริงนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการประยุกตใชงานเทคโนโลยีอาร
เอฟไอดีกับการขนสงทางบก  ดังนั้น เลิศศักดิ์ เลขวัต (2547) ไดกลาวถึง “การประยุกตใชงานอาร
เอฟไอดีในตลาดโลก ไววากลุมขนสง (Transportation) จะเปนธุรกิจท่ีมีการใชอารเอฟไอดี ท่ีไดรับ
ความนิยมสูงสุด”  ซ่ึงอาจกลาวไดวาในอนาคตมีความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 
มาใชจําแนกรถของกรมการขนสงทางบก ซ่ึงชวยแกไขระบบการทํางานรูปแบบเกาท่ียังใชการจด
บันทึกการทํางานลงบนกระดาษเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหมของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
ส่ือสาร อีกท้ังยังชวยสนับสนุนวิสัยทัศนของกรมการขนสงทางบก วาเปนองคกรหลักในการจัด
ระเบียบและพัฒนาระบบการขนสงทางถนนใหเกิดประสิทธิภาพทางดานความสะดวก รวดเร็ว  
และถูกตองของขอมูล สอดคลองกับงานขนสงระบบอ่ืน อีกท้ังยังเปนการชวยในการจัดการขอมูล
เลขทะเบียนรถของหนวยงานตํารวจ โดยจะนําเอาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใชกับเลขทะเบียนรถ 
พรอมกับจัดการบริหารขอมูลดวยโปรแกรมอารเอฟไอดี  ซ่ึงจากการศึกษาตัวอยางปายทะเบียนรถ
อัจฉริยะท่ีตางประเทศนํามาใชตามภาพท่ี 1.1 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1  ตัวอยางปายทะเบียนรถอัจฉริยะ (Smart License Plate) 
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ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะนําเทคโนโลยีอารเอฟดีท่ีเหมาะสมมาพัฒนา
ซอฟตแวรการจัดการขอมูลเลขทะเบียนรถ (RFID Application Software) โดยอาศัยรูปแบบของเลข
ทะเบียนรถตามกฎของกรมการขนสงทางบก  โดยหาหลักการทํางาน  ขอบเขต  ข้ันตอน 
ความสัมพันธ และการประยุกตใชงานขอมูลเลขทะเบียนรถ เพื่อนํามาชวยในการจัดทําโปรแกรม
อารเอฟไอดี ใหเหมาะสมกับการใชงานจริงท่ีจะทําใหเกิดนวัตกรรมใหม เขามามีบทบาทสําคัญตอ
เศรษฐกิจ และสังคม ในวงการขนสงทางบกของประเทศไทยตอไป  
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย  

งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต มี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

1.2.1  เพ่ือศึกษาแนวโนมท่ีเกี่ยวของกับสถานภาพการใชงาน หลักการทํางาน และข้ันตอนการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถ    

1.2.2  เพื่อออกแบบและจัดทําซอฟตแวรตนแบบสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถโดยใช
เทคโนโลยีอารเอฟไอดี  

1.2.3  เพื่อทําการประเมินความเหมาะสมของซอฟตแวรตนแบบจากกลุมผูใชงาน  
 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต มี
ขอบเขตในการศึกษาดังตอไปนี้ 

1.3.1  ขอบเขตทางดานอุปกรณ 
1.3.1.1 อุปกรณเคร่ืองอานอาร เอฟไอดีจากศูนย เทคโนโลยี อิ เ ล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ ชนิดของอุปกรณเคร่ือง
อานอารเอฟไอดีท่ีนํามาใชสามารถอานและเขียนได  ภายใตคล่ืนความถ่ีสูงและสูงยิ่ง ตามมาตรฐาน 
International Telecommunication Union Region 3 โดยใชคล่ืนท่ีอนุญาตจากหนวยงานจัดสรรคล่ืน
ความถ่ี กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)  

1.3.1.2   นําแท็กอารเอฟไอดีชนิดแพสซิฟแท็ก (Passive Tag) ใชกับการบรรจุขอมูลเลข
ทะเบียนรถ สําหรับการติดแท็กจะทําการติดแท็กแบบคล่ืนความถ่ีสูง (HF Tag) มาตรฐาน ISO 
14443 Type A หนวยความจํา 1024 Byte ติดตรงแผนปายภาษีท่ีกระจกหนารถ และนําแท็กอารเอฟ
ไอดีแบบคล่ืนความถ่ีสูงยิ่ง (UHF Tag) มาตรฐาน ISO 18000 part 6 Type B หนวยความจํา 256 
Byte ติดสวนหนาของรถตรงดานลางของปายทะเบียน 

DPU



4 

1.3.1.3  นําเคร่ืองอานอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง (HF Reader) รุน SDiD 1020 ยาน
ความถ่ี 13.56 MHz มาใชกับเคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัลหรือพีดีเอ (PDA: Personal digital 
assistant) บนชองเสียบ Secure Digital Card (SD Card) สําหรับการตรวจสอบรถท่ีไมมีการเคล่ือนท่ี 

1.3.1.4   นําเครื่องอานอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง (UHF Reader) รุน ST500 ยาน
ความถี่  920-925 MHz  มาใชกับจุดตรวจ (Box Application) บนชองเสียบ RS232 สําหรับการ
ตรวจสอบรถที่มีการเคล่ือนท่ี 

1.3.2  ขอบเขตทางดานโปรแกรม 
1.3.2.1   พัฒนาระบบการจัดการเลขทะเบียนรถนอกสถานท่ีแบบสุมตรวจดวย

เทคโนโลยีอาร เอฟไอดีย านความถ่ีสูง  (HF System) โดยโปรแกรมสวนแรกทํางานบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวสโมไบล สามารถรับขอมูลจากแท็กและสืบคนขอมูลรถ ชวยระบุความเปน
เจาของ ตรวจเช็คสภาพรถ ตรวจสอบการจายภาษีทะเบียนรถประจําป ตรวจเช็คการกระทําผิด
เกี่ยวกับการใชรถ รวมไปจนถึงการเพิ่มคะแนนการกระทําผิดใหกับรถ สําหรับโปรแกรมสวนท่ี
สองทํางานกับระบบฐานขอมูลบนชองทางจีพีอารเอส แสดงผลการกระทําของผูใชเม่ือมีการแกไข
ขอมูลดวยรหัสผูใชและเวลาที่ใช ผานส่ืออินเทอรเน็ต 

1.3.2.2   พัฒนาระบบการจัดการเลขทะเบียนรถนอกสถานท่ีแบบจุดตรวจดวยเทคโนโลยี
อารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง (UHF System) โดยโปรแกรมสวนแรกทํางานบนระบบปฏิบัติการ
วินโดวสเอกซพี สามารถรับขอมูลจากแท็ก และสงขอมูลเลขทะเบียนรถเขาสูฐานขอมูลบนชองทาง
จีพีอารเอส สําหรับโปรแกรมสวนท่ีสองทํางานกับระบบฐานขอมูล แสดงผลการกระทําเม่ือมีรถวิ่ง
ผานดวยขอมูลเวลาท่ีผานและสถานท่ี ณ จุดตรวจท่ีกําหนด ผานส่ืออินเทอรเน็ต โดยระบบสามารถ
กําหนดรถท่ีตองการสืบคนได 

1.3.2.3   พัฒนาระบบดวยภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต (VC++.NET) ภาษาวิชวลซีชาร
ปดอตเน็ต (VC#.NET) และภาษาเอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) พรอมท้ังออกแบบการเก็บขอมูลให
เหมาะสมกับการใชงานเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถ บนแท็ก และบนฐานขอมูลกลาง 
โดยจําลองฐานขอมูลหลักดวย Microsoft SQL Server 2005 Express 

1.3.2.4   การสงขอมูลของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีจะทําดวยวิธีการเขารหัสบนแท็ก  
สวนแอพพลิเคช่ันจะมีการเขารหัสการเก็บขอมูลเบ้ืองตนดวยการเขารหัสกับระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟท (Cryptography Application Programming Interface หรือ CAPI)  

DPU



5 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตนี้ มี

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ดังตอไปนี้ 
1.4.1  ประโยชนในการประยุกตใช 

1.4.1.1 งานวิจัยนี้สามารถนําซอฟตแวรท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี มา
ประยุกตใชงานกับเลขทะเบียนรถ ชวยเพ่ิมความสะดวกในการตรวจสอบเลขทะเบียนรถของ
เจาหนาท่ี ซ่ึงเมื่อนําเอาอารเอฟไอดีมาชวยจะเพิ่มความรวดเร็วในการอานขอมูล ทําใหระยะเวลาใน
การดําเนินการตรวจสอบส้ันลง  

1.4.1.2   งานวิจัยนี้สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตกับการใชงานจริงแทนการทํางาน
ของระบบเกาท่ีเกี่ยวของกับการจัดระเบียบการใชงานรถของประชาชนในชีวิตประจําวัน เปนผลทํา
ใหภาครัฐสามารถสรางงานบริการท่ีมีความกาวหนาดานเลขทะเบียนรถมากยิ่งข้ึน 

1.4.1.3   งานวิจัยนี้ชวยในการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทําโปรแกรมอารเอฟไอดี
กับเลขทะเบียนรถ ทําใหตอบสนองนโยบายภาครัฐดานคุณภาพการจัดการเลขทะเบียนรถใน 
ระยะยาว 

1.4.1.4   งานวิจัยนี้ชวยตอบสนองนโยบายภาครัฐในการเขาถึงขอมูลเลขทะเบียนรถของ
ประชาชนชน ตามแนวคิดของกลุมงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือขายส่ือสารเขามาบริหารจัดการกับขอมูลเลขทะเบียนรถของประชาชน   

1.4.2  ประโยชนในเชงิวิชาการ  
1.4.2.1  งานวิจัยนี้สามารถนํามาศึกษาเปนแนวคิดพื้นฐานทางดานการประยุกตใช

เทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถตอไปในอนาคต  
1.4.2.2   งานวิจัยนี้สามารถใชเปนกรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมอารเอฟไอดีของเลข

ทะเบียนรถในวงการขนสงทางบกของประเทศไทยตอไปในอนาคต 
1.4.2.3   งานวิจัยนี้จะเปนการพัฒนาซอฟตแวรตนแบบของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับ

เลขทะเบียนรถ ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในงานทางดานระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ (ITS: 
Intelligent Transport System) ตอไปในอนาคต 

 
1.5 นิยามคําศัพท 

นิยามคําศัพทจะกลาวถึงภาพรวมของเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
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การแสดงตัวตนอัตโนมัติ (Auto-ID)  
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุ

ลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (2549 : 7) ไดกลาวถึง การแสดงตัวตนอัตโนมัติ (Auto-ID) หรือ ระบบ
บงช้ีอัตโนมัติ ไววา ระบบบงช้ีอัตโนมัติ เปนคําเรียกรวม ๆ ของเทคโนโลยีท่ีชวยใหอุปกรณ 
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรสามารถบงบอกวัตถุ ส่ิงของหรือแมแตคนหรือสัตวไดโดยอัตโนมัติ ซ่ึงโดย
ระบบแลวมักจะประกอบดวยสวนท่ีอานหรือรับขอมูลโดยอัตโนมัติ แลวทําการประมวลผลหรือสง
ขอมูลนี้เขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ โดยท่ีไมตองมีคนชวย สามารถเขียนรวมกลุม
เทคโนโลยีการแสดงตัวตนอัตโนมัติ ตามภาพท่ี 1.2 

 

 
 
ภาพท่ี 1.2  กลุมเทคโนโลยีการแสดงตัวตนอัตโนมัติ (Auto-ID) 
 
ท่ีมา: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวย

คล่ืนความถ่ีวทิย ุ
 

สมารตการด (Smart Card)  
เลิศ แซตั้ง  (2546 : 7) ไดกลาวถึงสมารตการด (Smart Card) ไววา คือ บัตรพลาสติกท่ีมี

ชิป IC (Integrated Circuit) ติดหรือฝงอยูในตัวบัตรพลาสติกตามมาตรฐาน ISO (International 
Standard Organization) เพื่อใชในการเก็บขอมูลและประมวลผลภายในตัวเองโดยวิธีการเขารหัส
ตามมาตรฐาน DES Algorithm (Data Encryption Standard) เพื่อใหระบบมีระดับความปลอดภัยท่ี
สูงข้ึน 
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อารเอฟไอดี (RFID : Radio Frequency Identification)   
เศรษฐพงศ  มะลิสุวรรณ  (2548)  ไดกลาวถึง เทคโนโลยีอารเอฟไอดี (RFID: Radio 

Frequency Identification) ไววา คือ ระบบเก็บขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส  ท่ีเพิ่มความสามารถในการ
คํานวณ  และ การรักษาความปลอดภัยของขอมูล และ สงกําลังโดยคลื่นแมเหล็ก หรือ คล่ืน
แมเหล็กไฟฟาแทนการสัมผัสทางกายภาพ เปนการเอาคล่ืนวิทยุมาเปนคล่ืนพาหะ เพ่ือใชในการ
ส่ือสารขอมูล จุดเดนของระบบอารเอฟไอดี ไดแก การอานขอมูลของฉลากท่ีไดโดยไมตองมีการ
สัมผัส สามารถอานคาไดแมในสภาพท่ีทัศนวิสัยไมดี หรือสามารถอานคาไดในขณะท่ีวัตถุท่ีกําลัง
เคล่ือนท่ี เชน สินคาท่ีกําลังเคล่ือนท่ีอยูบนสายพานการผลิต  ทนตอความเปยกช้ืน แรงส่ันสะเทือน 
การกระทบกระแทก สามารถอานขอมูลไดถูกตองรวดเร็ว สามารถส่ือสารผานตัวกลางไดหลาย
อยาง เชน น้ํา พลาสติก  กระจก หรือ วัสดุทึบแสงอ่ืน ๆ ในขณะท่ีบารโคดทําไมได  

เคร่ืองอานอารเอฟไอดี (RFID Reader)  
วัชรากร หนูทอง และ อนุกูล นอยไม   (2549) ไดกลาวถึง เคร่ืองอานอารเอฟไอดี 

(RFID Reader) ไววา เคร่ืองอานอารเอฟไอดีทําหนาท่ีเขียนหรืออานขอมูลในแผนปาย
อิเล็กทรอนิกส ดวยสัญญาณความถ่ีวิทยุ ภายในเครื่องอานจะประกอบดวย เสาอากาศท่ีทําจากขด
ลวดทองแดง เพื่อใชรับสงสัญญาณ ภาครับและภาคสงสัญญาณวิทยุ และวงจรควบคุมการอานการ
เขียนขอมูล โดยท่ัวไปเครื่องอานจะประกอบดวยสวนประกอบหลักดังนี้ ภาครับและสงสัญญาณ
วิทยุ ภาคสรางสัญญาณพาหะ ขดลวดท่ีทําหนาท่ีเปนสายอากาศ วงจรจูนสัญญาณ หนวย
ประมวลผลขอมูล ภาคติดตอกับคอมพิวเตอร 

แผนปายอารเอฟไอดี (RFID Tag) 
บุรินทร อรุณโรจน  (2548) ไดกลาวถึง แผนปายอารเอฟไอดี ไววา เปนแผนปาย

อิเล็กทรอนิกส บรรจุขอมูล แบงไดเปนสองประเภท คือ แผนปายอารเอฟไอดีแบบแอ็กทิฟแท็ก 
(Active RFID Tags) ตองใชแหลงกําเนิดไฟฟาจากแบตเตอร่ี ท่ีติดต้ังอยูภายในเพ่ือการการทํางาน 
ราคาแพง อายุการใชงานจํากัด ไมตองใชเคร่ืองอานท่ีมีกําลังสูง และแผนปายอารเอฟไอดีแบบแพส
ซิฟแท็ก (Passive RFID Tags) ไมตองใชแบตเตอร่ีในการทํางาน ราคาถูก มีขนาดเบา ไมจํากัดอายุ
การทํางาน  

ซอฟตแวร (Software)  
พรฤดี  เนติโสภากุล (2549) ไดกลาวถึง ซอฟตแวร (Software) ไววา เปนชุดคําส่ังหรือ

โปรแกรมท่ีใชส่ังงานใหคอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรจึงหมายถึงลําดับขั้นตอนการทํางานท่ีเขียน
ข้ึนดวยคําส่ังของคอมพิวเตอร คําส่ังเหลานี้เรียงกันเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร จากท่ีทราบมาแลว
วาคอมพิวเตอรทํางานตามคําส่ัง การทํางานพ้ืนฐานเปนเพียงการกระทํากับขอมูลท่ีเปนตัว
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เลขฐานสอง ซ่ึงใชแทนขอมูลท่ีเปนตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแมแตเปนเสียงพูดก็ได ดังนั้น
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชส่ังงานคอมพิวเตอรจึงเปนซอฟตแวร เพราะเปนลําดับข้ันตอนการ
ทํางานของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึงทํางานแตกตางกันไดมากมายดวยซอฟตแวรท่ี
แตกตางกัน ซอฟตแวรจึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรทุกประเภทท่ีทําใหคอมพิวเตอร
ทํางานได ซ่ึงในบรรดาซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีผูพัฒนาข้ึนเพ่ือใชงานกับ
คอมพิวเตอรมีมากมาย ซอฟตแวรเหลานี้อาจไดรับการพัฒนาโดยผูใชงานเอง หรือผูพัฒนาระบบ 
หรือผูผลิตจําหนาย หากแบงแยกชนิดของซอฟตแวรตามสภาพการทํางาน พอแบงแยกซอฟตแวร
ไดเปนสองประเภท คือ ซอฟตแวรระบบ (System Software) และซอฟตแวรประยุกต (application 
software) สามารถวาดแผนผัง ตามภาพท่ี 1.3 

 
 

 
 

ภาพท่ี  1.3  การแบงชนิดของซอฟตแวร 
 
ท่ีมา:  วิศวกรรมซอฟตแวร เขียนโดย พรฤดี เนติโสภากุล (2549) 

 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government)  
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2546) ไดกลาวถึง 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) ไววาเปนการแปลงสภาพรัฐบาล ท่ีมุงประชาชนเปนจุด
ศูนยกลาง และเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือท่ีจะทําใหบรรลุผล เพื่อสรางสังคมสารสนเทศ โดย
ประโยชนของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดแก เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานรัฐ เพิ่ม
คุณภาพในการบริการประชาชนใหสะดวกรวดเร็ว สรางความโปรงใสในการดําเนินงานและ
ใหบริการ ลดตนทุนการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ  
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เคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอ (PDA : Personal Digital Assistant)  
สุทธิดา โชติชวง (2545)ไดกลาวถึง เคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอ (PDA : 

Personal Digital Assistant) ไววา เปนอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็กท่ีชวยอํานวยความ
สะดวกในการจดบันทึก เก็บขอมูล เตือนเวลานัดหมาย หรือ จัดการงานตางๆ ไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว รวมไปถึงความสามารถของการเพิ่มเติมแอพพลิเคช่ันเพื่อใหใชงานดานอ่ืนๆไดเหมาะสม
กับความตองการยิ่งข้ึน เชน ดูเวลารอบโลก อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ดูหนังสือพิมพออนไลน 
บันทึกรายรับรายจาย แมแตในเร่ืองของมัลติมีเดียและบันเทิง เชน ดูหนัง ฟงเพลง หรือ เลนเกม ก็
สามารถรวมเขาไปอยูในเจาอุปกรณเล็ก ๆ นี้ไดเชนกัน สําหรับเคร่ืองพีดีเอนั้นยังแยกออกมาไดอีก
หลายประเภท ตามลักษณะของการใชงานและระบบปฏิบัติการท่ีถูกติดต้ังอยูในเคร่ืองพีดีเอนั้น ๆ 
ซ่ึงหลัก ๆ  ก็จะมีเคร่ืองพีดีเอ ท่ีใชระบบปฏิบัติการ Palm OS ท่ีเรียกวา Palm และเคร่ืองพีดีเอท่ีใช
ระบบปฏิบัติการวินโดวสโมไบล (Microsoft Windows Mobile) ท่ีเรียกกันวา Pocket PC  

จีพีอารเอส (GPRS: General Packet Radio Service)  
วรรณพร ดานชัย (2547) ไดกลาวถึง เทคโนโลยีจีพีอารเอส (GPRS) ไววา คือ การรับ

ขอมูลขาวสารผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี ยอมาจากคําวา General Packet Radio Service เปนวิวัฒนาการ
ของการส่ือสารขอมูลไรสายแบบ Packet Switching คือ การแบงขอมูลออกเปนสวนเล็ก ๆ ท่ีเรียกวา 
Packet ซ่ึงมีความสามารถ ในการสงผานขอมูลโครงขายไดดีกวาแบบเดิม ทําใหสามารถตรวจสอบ
ความผิดพลาดในการสง และยังชวยเพิ่มอัตราการสงขอมูลสูงข้ึนอีกดวย เทคโนโลยีจีพีอารเอสนี้
สรางข้ึนมาเพื่อชวยใหสามารถทําธุรกรรมตางๆ ผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดงายและสะดวกข้ึน 
จุดเดนของระบบน้ี คือ มีการเช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ตตลอดเวลา (Always On) และยังสามารถ
โทรออกและรับสายเขาไดในขณะท่ีเช่ือมตออินเทอรเน็ตอยู การเสียคาบริการจะคิดตอเม่ือมีการรับ
หรือสงขอมูล (Download หรือ Upload) เทานั้น โดยคิดตามขนาดขอมูลไมไดคิดตามเวลาการ
เช่ือมตออินเทอรเน็ต (Airtime) เหมือนเม่ือกอน จึงทําใหประหยัดคาบริการไดมาก นอกจากนี้ยัง
สามารถใชโทรศัพทมือถือท่ีมีระบบจีพีอารเอส  เช่ือมตอกับเคร่ืองพีดีเอ หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร ก็
จะสามารถเขาสูโลกอินเทอรเน็ตได รวมไปถึงสามารถรับขอมูลขาวสารในรูปแบบของวีดีโอ  ไมวา
จะเปนรายการขาว ละคร กีฬา ขอมูลการจราจร ซ่ึงจะทําใหผูใชทันตอเหตุการณในโลกปจจุบันอยู
เสมอ  
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

เนื้อหาของบทท่ี 2 กลาวถึง แนวคิดทฤษฎีและสถาปตยกรรมท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี
อารเอฟไอดี โครงสรางและการทํางานของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก การเขารหัสขอมูล 
กระบวนการพัฒนาระบบโดยใชภาษาสัญลักษณ Unified Modeling Language (UML) ความรูท่ี
เกี่ยวของกับเลขทะเบียนรถยนต และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.1  เทคโนโลยีอารเอฟไอดี  
ประวัติการเ ร่ิมตนของเทคโนโลยีอาร เอฟไอดี ถูกคนพบโดย  เซอรโรเ บิรต  

อเล็กซานเดอร วัตสัน-วัตต ในป ค.ศ. 1935 ใชในการตรวจจับและเตือนเคร่ืองบินท่ีกําลังเขามา โดย
ปญหาของการใชเรดารในยุคนั้น คือ ไมสามารถแยกแยะระหวางเคร่ืองบินรบวาเปนของฝายไหน 
ทางฝงเยอรมันจึงไดคนพบวาเม่ือเคร่ืองหมุนตัวแลว จะทําใหมีการสะทอนสัญญาณเรดารท่ี
เปล่ียนแปลงไป ทําใหทราบวาเคร่ืองบินท่ีบินเขามาเปนของฝายเยอรมัน ซ่ึงถือเปนจุดกําเนิดของ
เทคโนโลยีอารเอฟไอดีแบบท่ีข้ึนอยูกับคุณสมบัติการสะทอนของคล่ืนวิทยุ  

การทํางานของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีในยุคปจจุบันจะมีองคประกอบหลัก คือ สวน
แรกเปนปาย หรือ ทรานสปอนเดอร (Tag หรือ Transponder) ท่ีใชติดกับวัตถุตาง ๆ โดยปายนั้นจะ
ประกอบดวยสายอากาศและไมโครชิปท่ีมีการบันทึกหมายเลข (ID) หรือขอมูลเกี่ยวกับวัตถุช้ิน
นั้นๆ สวนท่ีสอง คือ เคร่ืองสําหรับอานปาย (Interrogator/Reader) ดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ และสวนท่ี
สาม ไดแก ระบบประยุกตใชงาน รวมถึงระบบฮารดแวรและซอฟตแวรประยุกตใชงาน รวมไป
จนถึงระบบฐานขอมูล  (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549) 

สําหรับการเลือกรับเอาเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมขอมูลอัตโนมัติ (ADC : Automatic 
Data-Collection) ดังกลาวมาใชเปนผลมาจากการจัดต้ังมาตรฐานหลักท่ีทําใหเกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใหดีข้ึนท่ัวโลก ซ่ึงการประยุกตใชงานอารเอฟไอดีจะมีลักษณะการใช
งานท่ีคลายกับบารโคด แตแตกตางกันตรงท่ีแท็กของระบบอารเอฟไอดีสามารถอานและบันทึก
ขอมูลได ดังนั้นผูใชจึงสามารถบันทึกหรือเปล่ียนแปลงขอมูลท่ีอยูในแท็กได และสามารถนําแท็ก
ไปติดกับวัตถุซ่ึงข้ึนความเหมาะสมในการนําไปใชงาน โดยทางศูนยพัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม 
(ECTI: Electronic Computing Telecommunication Information, 2549) ไดจัดทําเอกสารเผยแพร 
เพื่อบงช้ีถึงขอดีของเทคโนโลยีอารเอฟไอดี วาดีกวา เทคโนโลยีรหัสแทง ดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  จุดเดนของเทคโนโลยีอารเอฟไอด ี 
 

รายการ รหัสแทง อารเอฟไอดี 
การอานแบบ
อัตโนมัติ 

รหัสแทงผูใชจะตองนําเครื่อง
สแกนไปอานท่ีแถบรหัส 

อาร เอฟไอดีสามรถอานได เองโดย
อัตโนมัติ เม่ือปายอยูในรัศมีการอาน 
 

การอาน และ 
เขียนขอมูล 

สามารถอานไดอยางเดียว สามารถอานและบันทึกขอมูลลงในปาย 
เพื่อชวยตรวจสอบความถูกตอง 

ระยะ 
การอานขอมูล 

อานไดจากระยะใกลและตอง
อยูในตําแหนงท่ีแสงสามารถ
สแกนถึง 

อานไดจากระยะไกล แมอยูในพื้นท่ี ๆ 
ไมสะดวกหรือในพื้นท่ีอันตรายตอการ
ปฏิบัติงานก็สามารถอานได 
 

การอานขอมูล
พรอม ๆ กัน 

ตองทําการสแกนแถบรหัสทีละ
แถบ อานสินคาท่ีละช้ิน 

สามารถอานขอมูลไดพรอม กันหลายๆ 
ปาย ในพื้นท่ีรัศมีของเคร่ืองอาน เพื่อ
ชวยลดเวลาการทํางาน 

การอาน 
เม่ือไมเห็นตัวปาย 

ไมสามารถอานได สามารถอานได 

ความปลอดภยั มองเห็นรหัส ดวยสายตา ความ
ปลอดภัยปานกลาง การปลอม
แปลงขอมูลทําไดงาย 

มองไม เห็นรหัสดวยสายตา  ความ
ปลอดภัยสูง เนื่องจากขอมูลเปน ดิจิทัล
ในรูปคล่ืนแมเหล็กไฟฟา พรอมการ
ปองกันขอมูลดวยรหัสลับ 

การบันทึกขอมูล
ลงในแผนปาย 

ไมสามารถทําได ตองบันทึก
ขอมูลลงในระบบฐานขอมูล 
คอมพิวเตอรเทานั้น 

สามารถทําได ในการบันทึกขอมูลลงใน
แผนปาย ท้ังการบันทึกประวัติ หรือ การ
บันทึกขอมูลการเคล่ือนยาย 
 

 
ท่ีมา : รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอด ีเขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  

 แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (2549) 
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วัชรากร หนูทอง และ อนุกูล นอยไม (2549) ไดกลาวไววา อารเอฟไอดี (RFID) ยอมา
จากคําวา ระบุตัวตนดวยคล่ืนวิทยุ (Radio Frequency Identification) เปนหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีกําลัง
เติบโตอยางรวดเร็วและมีประโยชนอยางมากในการใชงาน 

ศูนยพัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (ECTI, 2549) กลาวถึง อารเอฟไอดี (RFID) วาเปน
เทคโนโลยีไรสายท่ีใชระบุลักษณะเฉพาะของคน  สัตว  และส่ิงของ  ดวยการติดแผนปาย
อิเล็กทรอนิกส (Tags) ท่ีมีการลงโปรแกรมควบคุมท่ีระบุอยางเฉพาะเจาะจง โดยติดไปกับส่ิงท่ี
ตองการตรวจสอบ และระบุถึงขอมูลของส่ิงนั้นๆ   ซ่ึงเทคโนโลยีนี้เปนการนําเอาคล่ืนวิทยุมาเปน
คล่ืนพาหะเพื่อใชในการส่ือสารขอมูลระหวางอุปกรณ 2 ตัวท่ีเรียกวา แผนปาย (Tag)   และตัวอาน
ขอมูล (Reader หรือ Interrogator)   ตามภาพท่ี 2.1 แผนผังการทํางานของระบบอารเอฟไอดี 

 
 

 
 
ภาพท่ี  2.1  การทํางานของระบบอารเอฟไอดี 
 

ศูนยพัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม  (ECTI, 2549) ไดจัดทําตารางแสดงการ
เปรียบเทียบขอแตกตางของเทคโนโลยีในแตละระบบของรหัสแทง (BARCODE) – การรูจํา
ตัวอักษร (OCR) – การรูจําเสียงพูด (Voice) – ไบโอเมตริกซ (Biometric) – บัตรเอนกประสงค 
(Smart Card) – คล่ืนวิทยุ (RF) ดังตารางท่ี 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2  ขอแตกตางของเทคโนโลยีระบุลักษณะเฉพาะ  
 

รหัสแทง รูจําอักษร รูจําเสียง รูจํารางกาย บัตร รายการ คล่ืนวิทย ุ

ความจุขอมูล 
(byte) 

1-100 1-100 - - 2-8 kB 2-8 kB 

 

DPU



13 

ตารางท่ี 2.2  (ตอ)  
 

รายการ รหัสแทง รูจําอักษร รูจําเสียง รูจํารางกาย บัตร คล่ืนวิทย ุ

ความจุขอมูล 
(byte) 

1-100 1-100 - - 2-8 kB 2-8 kB 

อานขอมูล 
โดยมนุษย 

ได (จํากัด) งาย งาย ยาก ไมได ไมได 

ปญหา 
การเปยกน้ํา 
หรือความช้ืน 

มีผล 
กระทบสูง 

มีผล 
กระทบสูง 

ไมมีผล 
กระทบสูง 

- มีผลตอ
จุดสัมผัส 

มีผลตอ 
UHF 

เม่ือโดนบัง ไม
สามารถ
อานได 

ไม
สามารถ
อานได 

ไมมีผล 
กระทบสูง 

ยังคงทํางาน
ได 

- ไมมีผล 

ทิศทาง 
การอาน 

ผลกระทบ
นอย 

ผลกระทบ
นอย 

 

- - อานได
แนวเดยีว 

ไมมีผล 

การชํารุด ควบคุมได ควบคุมได - - ข้ัวสัมผัส ไมมีผล 
 

ราคาอุปกรณ
และระบบ 

ต่ํามาก ปานกลาง แพงมาก แพงมาก ต่ํา ถึง
ปานกลาง 

ปานกลาง 

การแกไขหรือ
ปลอมแปลง 

ทําไดงาย ทําไดงาย อาจทําได 
โดยวิธี 

บันทึกเสียง 

ทํายาก ทําไดยาก
มาก 

ทําไดยาก
มาก 

อัตราเร็วใน
การอานขอมูล 

ชา ชา ชา ชามาก ชา เร็ว 
 

ระยะ 
ในการอาน
ขอมูล 

0-50 ซม. นอยกวา 1 
ซม. 

0-50 ซม. สัมผัส
โดยตรง 

สัมผัส
โดยตรง 

0-5 ม.
หรือ

มากกวา 
 
ท่ีมา:  รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอด ีเขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

 แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (2549) 
 

DPU



14 

2.1.1  องคประกอบของอารเอฟไอดี 
 ในระบบอารเอฟไอดีจะมีองคประกอบฮารดแวรหลัก ๆ ท่ีสําคัญอยู 3 สวน คือ อารเอฟ

ไอดีแท็ก (RFID Tag) สายอากาศ (Antenna) และเคร่ืองอานอารเอฟไอดี (RFID Reader) 
2.1.1.1   อารเอฟไอดีแท็ก หรือ ปายฉลาก  
  คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2547) กลาวไววา โครงสรางภายในของปายอารเอฟไอ

ดีจะประกอบดวย 2 สวนใหญ คือ สวนของไมโครชิป (Microchip) ท่ีทําหนาท่ีเก็บขอมูลวัตถุ และ
ขดลวดขนาดเล็ก ซ่ึงทําหนาท่ีเปนสายอากาศ (Antenna) สําหรับรับ-สงสัญญาณคล่ืนความถ่ีวิทยุ
และสรางพลังงานปอนใหสวนของไมโครชิป โดยท่ัวไปตัวปายอาจจะอยูในรูปแบบท่ีมีขนาดและ
รูปรางตาง ๆ กันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัสดุท่ีนํามาติดแท็ก สําหรับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแท็กสามารถ
แบงชนิดของปายตามความถ่ีของการใชงาน ไดเปน 4 รูปแบบ คือ   

  ปายยานความถ่ีต่ํา (LF) 125-134 กิโลเฮิรตซ (kHz) 
  ปายยานความถ่ีสูง (HF) 13.56 เมกะเฮิรตซ (MHz) 
  ปายยานความถ่ีสูงยิ่ง (UHF) 433 และ 900 เมกะเฮิรตซ (MHz) 
  ปายยานไมโครเวฟ (Microwave) 2.45 กิกะเฮิรตซ (GHz) 

  ดังนั้น คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2547) จึงกลาวไววา อารเอฟไอดีแท็ก คือ   
แผงวงจรวิทยุขนาดเล็ก บรรจุขอมูลความจํา (Memory chip)   บนแผน ท่ีสามารถเก็บขอมูลไดมาก 
ซ่ึงสามารถท่ีจะแบงประเภทของปายจากรูปแบบการอานและบันทึกขอมูลไดเปน 3 รูปแบบ คือ 
ปายชนิดท่ีสามารถถูกอานและเขียนขอมูลไดหลายคร้ัง (Read-Write) ปายท่ีเขียนขอมูลไดเพียงคร้ัง
เดียวแตอานไดหลายคร้ัง (Write-Once Read-Many หรือ WORM) และ ปายชนิดท่ีอานไดเพียงอยาง
เดียว (Read-Only)  

  นอกจากนี้ยังสามารถแบงอารเอฟไอดีแท็ก ตามการใชงานแยกตามโครงสราง
และหลักการทํางาน เปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ 

  แพสซิฟแท็ก (Passive Tag) :  แพสซิฟแท็กไมมีแบตเตอร่ีในตัวเอง น้ําหนักเบา 
อายุการใชงานไมจํากัด และราคาถูกกวาแบบแอ็กทิฟแท็ก ลักษณะการทํางานคือ เม่ือไดรับสัญญาณ
ท่ีเคร่ืองอานอารเอฟไอดี สงมา (อยูภายในรัศมีสัญญาณ) จะทําการแปลงสัญญาณน้ันเปนพลังงาน 
(Beam Powered) เพื่อใชในการสงขอมูลของตัวเองกลับไปยังเคร่ืองอานอารเอฟไอดี โดยใชเทคนิค
ท่ีเรียกวา Backscatter   แตขอเสียคือระยะการรับสงขอมูลใกล ตัวอานขอมูลตองมีความไวสูง และ
จะถูกรบกวนดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาไดงาย (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ, 2549) 
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  แอ็กทิฟแท็ก  (Active Tag) :  แอ็กทิฟแท็กประกอบดวยเคร่ืองรับ-สงคล่ืนวิทยุ 
และแบตเตอร่ีท่ีใหพลังงานในตัวเอง ทําใหสามารถรับ-สงสัญญาณขอมูลกับเคร่ืองอานอารเอฟไอดี 
(RFID Reader) ไดในระยะไกล สามารถทํางานในบริเวณท่ีมีสัญญาณรบกวนไดดี และสามารถอาน
และเขียนขอมูลลงใน Tag ชนิดนี้ได   แตมีขอเสียคือ มีอายุการใชงานจํากัดตามอายุของแบตเตอร่ี 
และมีราคาแพงกวาแบบแพสซิฟแท็ก  (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 
2549) 

2.1.1.2  สายอากาศ   
  สายอากาศ (Antenna) เปนสายอากาศท่ีเช่ือมตอกับเคร่ืองอานอารเอฟไอดี 

สายอากาศเปนตัวรับและสงคล่ืนความถ่ีวิทยุ ซ่ึงเปนคล่ืนพาหะท่ีผานการทํามอดูเลต กับขอมูลแลว 
ท้ังนี้การทํางานในยานความถ่ีตางกันจะทําใหคุณสมบัติการทะลวงตางกันรวมท้ังประสิทธิภาพ
โดยรวมจะข้ึนกับเง่ือนไขอ่ืน ๆ ดวย เชน ขนาดของสายอากาศ หรือสัญญาณรบกวน  

  การทํางานของสายอากาศอารเอฟไอดีแบบแพสซิฟแท็ก (Passive Tag) : ศูนย
พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (ECTI, 2549) กลาวไววา การทํางานของปายอารเอฟไอดีแบบแพส
ซิฟแท็ก ปายชนิดแพสซิฟแท็กทํางานไดโดยไมตองอาศัยแหลงจายไฟภายนอก การทํางานของปาย
ในยานความถ่ีต่ําและความถ่ีสูง (LF และ HF) จะใชหลักการคูควบแบบเหน่ียวนําในรูปแบบ 
Inductive Coupling ซ่ึงเกิดจากการอยูใกลกันของขดลวดจากเคร่ืองอานท่ีกําลังทํางานและ
สายอากาศของปาย ทําใหเกิดการถายเทพลังงานจากเคร่ืองอานไปยังไมโครชิปในปาย ผาน
สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีเกิดข้ึน เม่ือไมโครชิปไดรับพลังงานก็จะทํางานตามลักษณะเฉพาะของขอมูล
รหัสประจําตัว ปฏิกิริยาของไมโครชิปดังกลาวเคร่ืองอานจะรับรูไดผานสนามแมเหล็กและจะทํา
การตีความเปนขอมูลดิจิทัลแสดงถึงรหัสประจําตัวท่ีสงมาจากปายได ลักษณะเง่ือนไขในการทําการ
เหนี่ยวนําแบบชักพาทําใหการอานขอมูลทําไดไมไกลมากนัก ซ่ึงโดยปกติปายแบบแพสซิฟมักมี
หนวยความจําขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ราคาตอหนวยต่ํา สวนในระบบยานความถ่ีสูงยิ่ง (UHF) จะใช
หลักการคูควบแบบแผกระจาย ในรูปแบบ Propagation Coupling โดยท่ีสายอากาศของเคร่ืองอาน
จะทําการสงพลังงานแมเหล็กไฟฟาในรูปคล่ืนวิทยุออกมา ซ่ึงเม่ือปายไดรับสัญญาณผานสายอากาศ
ของตน ปายก็จะทํางานโดยการสะทอนกลับคล่ืนท่ีไดรับซ่ึงถูกปรับคาตามรหัสประจําตัวของตนไป
ยังเคร่ืองอานแบบ Back Scattering  

  ซ่ึงกลาวสรุปไดวา การรับสงคล่ืนแบบแพสซิฟแท็ก มี 2 วิธี ดวยกัน คือ วิธี
เหนี่ยวนําคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Inductive Coupling หรือ Proximity Electromagnetic) กับ วิธีการแผ
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Propagation Coupling) ดังภาพท่ี 2.2  
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ภาพท่ี 2.2  การส่ือสารระหวางแพสซิฟแท็กแบบคล่ืน LF-HF: Inductive Coupling และ คล่ืน UHF: 

Propagation coupling  
 

  การทํางานของสายอากาศอารเอฟไอดีแบบแอ็กทิฟแท็ก (Active Tag):  ศูนย
พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (ECTI, 2549) กลาวไววา การทํางานของปายอารเอฟไอดีแบบ
แอ็กทิฟแท็กปายชนิดแอ็กทิฟแท็ก จะอาศัยแหลงจายไฟจากแบตเตอร่ีภายนอก เพื่อจายพลังงาน
ใหกับวงจรภายใน โดยแบงตามหลักการทํางานเปน 2 แบบ ไดแก 

  แบบท่ี 1 แบบทรานสปอนเดอรแบบแอ็กทิฟ ซ่ึงจะทําการสงขอมูลออกก็ตอเม่ือ
ไดรับสัญญาณจากเคร่ืองอาน สําหรับแบบทรานสปอนเดอรแบบแอ็กทิฟนั้นอาจจะพบไดในระบบ
จายเงินทางดวน หรือดานตรวจ 

   แบบท่ี 2 แบบบอกตําแหนง หรือ เบคอน (Beacon) ซ่ึงสัญญาณจะถูกปลอย
ออกมาเปนระยะๆ ตลอดเวลาการใชงานของปาย สําหรับแบบบอกตําแหนงอาจพบไดในระบบที่
ตองการบงช้ีพิกัดแบบเวลาจริง (Real-Time Location System: RTLS) เชน การจัดการขนสงสินคา
เปนตน 

2.1.1.3   เคร่ืองอานอารเอฟไอดี  
  วัชรากร หนูทอง และ อนุกูล นอยไม (2549) ไดกลาวถึง หนาท่ีของเคร่ืองอาน

อารเอฟไอดี (RFID Reader) หรือ (Interrogator) คือ การเช่ือมตอเพื่ออานหรือเขียนขอมูลลงในปาย
ดวยสัญญาณความถ่ีวิทยุ ภายในเคร่ืองอานจะประกอบดวย เสาอากาศท่ีทําจากขดลวดทองแดง เพื่อ
ใชรับ-สงสัญญาณ ภาครับและภาคสงสัญญาณวิทยุ และวงจรควบคุมการอาน-เขียนขอมูลซ่ึงมักจะ
เปนวงจรจําพวกไมโครคอนโทรลเลอร และสวนของการติดตอกับคอมพิวเตอร 
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  ดังนั้น วัชรากร หนูทอง และ อนุกูล นอยไม (2549) จึงกลาวไววา เคร่ืองอานอาร
เอฟไอดี คือ ตัวอานขอมูล  มีหนาท่ีรับขอมูลท่ีสงมาจากแท็ก (Tag) แลวทําการตรวจสอบความ
ผิดพลาดของขอมูล  ถอดรหัสขอมูล และนําขอมูลผานเขาสูกระบวนการตอไป  ซ่ึงเคร่ืองอานอาร
เอฟไอดี (Reader) ท่ีดีตองมีความสามารถในการปองกันการอานขอมูลซํ้า เชนในกรณีท่ีแท็กถูกวาง
ท้ิงอยูในบริเวณสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีเคร่ืองอานอารเอฟไอดีสรางข้ึน หรืออยูในระยะการรับสง ก็
อาจทําให เคร่ืองอานอารเอฟไอดีทําการรับหรืออานขอมูลจากแท็กซํ้าอยูเร่ือย ๆ ไมส้ินสุด  ดังนั้น
เคร่ืองอานอารเอฟไอดีท่ีดีตองมีระบบปองกันเหตุการณเชนนี้ ท่ีเรียกวาระบบ "Hands Down 
Polling"   โดยเคร่ืองอานอารเอฟไอดีจะส่ังใหแท็ก หยุดการสงขอมูลในกรณีเกิดเหตุการณดังกลาว 
หรืออาจมีบางกรณีท่ีมีแท็ก หลายแท็ก อยูในบริเวณสนามแมเหล็กไฟฟาพรอมกัน  หรือท่ีเรียกวา  
"Batch Reading"  โดยท่ีเคร่ืองอานอารเอฟไอดีควรมีความสามารถท่ีจะจัดลําดับการอานแท็ก ทีละ
ตัวได  และสําหรับตัวเครื่องอานอารเอฟไอดีจะประกอบไปดวยสวนประกอบหลัก ไดแก ภาครับ
และสงสัญญาณวิทยุ ภาคสรางสัญญาณพาหะ ขดลวดท่ีทําหนาท่ีเปนสายอากาศ วงจรสัญญาณ 
หนวยประมวลผลขอมูล และภาคติดตอกับคอมพิวเตอร ตามภาพท่ี 2.3 

 

 
 
ภาพท่ี  2.3  โครงสรางภายในของเครื่องอานอารเอฟไอดี 
 
ท่ีมา:  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวย 
  คล่ืนความถ่ีวทิย ุ
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  ลักษณะการทํางานของเคร่ืองอานอารเอฟไอดี มีรูปแบบการทํางาน (Operation 
Type) อยู 2 แบบ คือ รูปแบบการรับสงขอมูลแบบ Full Duplex (FDX)/ Half Duplex (HDX) กับ
แบบ Sequential (SEQ) 

  รูปแบบการรับสงขอมูลแบบ Full Duplex (FDX)/ Half Duplex (HDX) นิยมใช
กับการทํางานของเคร่ืองอานอารเอฟไอดีแบบแพสซิฟ (Passive): เคร่ืองอานจะทําการสงสัญญาณ
ขอมูลออกตลอดเวลา ซ่ึงเทากับวาเปนการสงพลังงานไฟฟาผานทางคล่ืนวิทยุไปจายใหกับบรรดา
เคร่ืองลูกขายท่ีอยูในอาณาบริเวณการใชงานดวย และเน่ืองจากความแรงของคล่ืนสัญญาณความถี่
วิทยุท่ีเคร่ืองลูกขายสงออกมามีกําลังสงต่ํา ทําใหมีแนวโนมวาสัญญาณอาจสงไปไมถึงเครื่องอาน 
หรืออาจสงไปถึงแตมีระดับสัญญาณรบกวนปะปนอยูดวย เม่ือเทียบกับสัญญาณท่ีถูกสงออกมาจาก
เคร่ืองอาน ซ่ึงมีแหลงจายไฟฟาเปนของตนเองทําใหสงสัญญาณออกมาไดสูงกวา ดังนั้นจึงตองมี
มาตรการในการสรางความแตกตางของสัญญาณคล่ืนวิทยุท่ีมีการสงออกมาจากเครื่องลูกขายแตละ
เคร่ือง ใหมีเอกลักษณท่ีแตกตางกันเพื่อใหเคร่ืองอานสามารถแยกแยะแหลงท่ีมาไดอยางถูกตอง 
โดยใชมอดูเลตสัญญาณแบบการสงขอมูลดวยการมอดูเลตทางแอมปลิจูด (ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549) 

  รูปแบบการรับสงขอมูลแบบ Sequential (SEQ) นิยมใชกับการทํางานของเคร่ือง
อานอารเอฟไอดีแบบแอ็กทิฟ (Active):  เปนการส่ือสารระหวางเคร่ืองอานและเคร่ืองลูกขาย ท่ี
กําหนดใหเคร่ืองอานมีการหยุดสงสัญญาณคล่ืนความถ่ีวิทยุเปนชวง ๆ ตอเนื่อง หรือเปนราย
คาบเวลาสมํ่าเสมอ ชวงเวลาท่ีไมมีการสงสัญญาณออกจากเคร่ืองอานจะเปนจังหวะใหเคร่ืองลูกขาย
ทําการสงสัญญาณกลับมายังเคร่ืองอาน ถือเปนการสรางฐานเวลา (Timing) สําหรับใชอางอิงภายใน
ระบบการส่ือสารแบบอารเอฟไอดี ท่ีประกอบไปดวยเคร่ืองอานและกลุมของเคร่ืองลูกขายท่ีมีความ
เท่ียงตรงมาก แตการรับสงขอมูลแบบนี้จะมีขอจํากัดอยูท่ีการจายพลังงานใหกับเคร่ืองลูกขาย 
เนื่องจากชวงเวลาท่ีเคร่ืองอานหยุดสงสัญญาณบรรดาเคร่ืองลูกขายท้ังหลายก็จะไมไดรับพลังงาน
ไฟฟาท่ีสงผานทางคล่ืนวิทยุไปดวย ทําใหตองมีการติดต้ังอุปกรณเก็บประจุไฟฟาหรือแบตเตอร่ี
ขนาดเล็กไวในเคร่ืองลูกขายท่ีนํามาใชกับการรับสงขอมูล (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549) 

  โดยทั่ วไปหนวยประมวลผลขอมูล ท่ีอยู ภายในเค ร่ืองอ านมักใช เปน
ไมโครคอนโทรลเลอร ซ่ึงอัลกอริทึมท่ีอยูภายในโปรแกรม จะทําหนาท่ีถอดรหัสขอมูล ท่ีไดรับ 
และทําหนาท่ีติดตอกับคอมพิวเตอร โดยลักษณะ ขนาด และรูปรางของเคร่ืองอานจะแตกตางกันไป
ตามประเภทของการใชงาน เชน แบบมือถือขนาดเล็กหรือติดผนัง จนไปถึงขนาดใหญเทาประตู  
เปนตน (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549) 
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2.1.2   หลักการทํางานเบื้องตนของอารเอฟไอดี 
 การทํางานของอารเอฟไอดีแบบแพสซิฟแท็กดวยวิธีเหนี่ยวนําคล่ืนแมเหล็กไฟฟา มี
ข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 เคร่ืองอานอารเอฟไอดี จะทําการปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา ออกมาตลอดเวลา 
และคอยตรวจจับวามีแท็กเขามาอยูในบริเวณสนามแมเหล็กไฟฟาหรือไม  

 ข้ันท่ี 2 เม่ือมีแท็ก เขามาอยูในบริเวณสนามแมเหล็กไฟฟา แท็กจะไดรับพลังงานไฟฟา
ท่ีเกิดจากการเหน่ียวนําของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาเพื่อให แท็กเร่ิมทํางานและจะสงขอมูลใน
หนวยความจําท่ีผานการมอดูเลตกับคล่ืนพาหะ แลวออกมาทางสายอากาศท่ีอยูภายในแท็ก 

 ข้ันท่ี 3 คล่ืนพาหะท่ีถูกสงออกมาจากแท็กจะเกิดการเปล่ียนแปลงแอมปลิจูด, ความถ่ี 
หรือเฟส ข้ึนอยูกับวิธีการมอดูเลต 

 ข้ันท่ี 4 เคร่ืองอานอารเอฟไอดี จะตรวจจับความเปล่ียนแปลงของคล่ืนพาหะ แปลง
ออกมาเปนขอมูลแลวทําการถอดรหัสเพื่อนําขอมูลไปใชงานตอไป  

กลาวไดวา หลักการทํางานเบ้ืองตนของอารเอฟไอดีจะตองมีตัวกลาง คือ คล่ืนพาหะใน
การรับสงขอมูล ตามตัวอยางการใชงานแท็กและเคร่ืองอานอารเอฟไอดีตามภาพท่ี 2.4 

 

 
 
ภาพท่ี  2.4   การใชงานแท็กและเคร่ืองอานอารเอฟไอดี 
 

2.1.3  ประโยชนของอารเอฟไอดี 
หนวยงานไทยแลนดอินดัสตร้ีดอทคอม หรือ ส่ืออุตสาหกรรมออนไลน (2549) ได

กลาวไววา อารเอฟไอดีมีประโยชนอยางเห็นไดชัดและเหนือกวารูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล
ชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก 
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   เทคโนโลยีอารเอฟไอดีสามารถตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพแวดลอม
ท่ีไมเหมาะจะใชแรงงานคน เนื่องจากการอานแท็กไมตองการแรงงานคนเขามาชวย  

  เทคโนโลยีอารเอฟไอดีสามารถอานขอมูลไดอยางรวดเร็ว และมีความแมนยําสูง  
   ขอมูลในแท็กอารเอฟไอดีสามารถแกไขซํ้าได  
   เทคโนโลยีอารเอฟไอดีไมตองการรูปแบบการสงสัญญาณแบบเสนทางตรง  

ระหวางแท็กและเคร่ืองอานโดยตรง ทําใหเหมาะกับหลายแอพพลิเคช่ันท่ีบารโคดไมสามารถ
ดําเนินการได  

   เทคโนโลยีอารเอฟไอดีสามารถใชรวมกับระบบบารโคดและเครือขายไรสาย   
   องคกรนับพันแหงในหลายอุตสาหกรรมใชประโยชนของอารเอฟไอดีเพื่อพัฒนา

ดานการตรวจสอบกระบวนการทํางาน ใหความถูกตองของขอมูล ณ เวลาจริง ตลอดจนลดความ
ตองการดานแรงงานดวย ตามภาพท่ี 2.5 แผนภูมิแสดงมูลคาตลาดอารเอฟไอดี 
 

 
 
ภาพท่ี  2.5  มูลคาตลาดอารเอฟไอดี ตั้งแตป 2003-2008   
   (ขอมูลจาก Venture Development Corporation สถิติของบริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จํากัด) 
 
ท่ีมา:  รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอด ีเขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
  แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (2549) 
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2.1.4  คล่ืนความถี่ท่ีใชอารเอฟไอดี   
คล่ืนความถ่ีท่ีใชอารเอฟไอดี (RF Spectrum) วัชรากร หนูทอง และ อนุกูล นอยไม 

(2549) ไดกลาวไววา ในปจจุบันคล่ืนพาหะท่ีใชงานกันในระบบอารเอฟไอดีจะอยูในยานความถ่ี
พลเรือน ISM (Industrial-Scientific-Medical) ซ่ึงเปนยานความถ่ีท่ีกําหนดในการใชงานเชิง
การแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม สามารถใชงานไดโดยไมตรงกับยานความถ่ีท่ีใชงานใน
การส่ือสารโดยท่ัวไปและสําหรับคล่ืนพาหะท่ีใชกันในระบบอารเอฟไอดี อาจจะแบงออกไดเปน 4 
ยานความถ่ีใหญ ไดแก  

  ยานความถ่ีต่ํา (Low Frequency) ต่ํากวา 150 กิโลเฮิรตซ (kHz) 
  ยานความถ่ีสูง (High Frequency) 13.56/27.125 เมกะเฮิรตซ (MHz) 
  ยานความถ่ีสูงยิ่ง (Ultra High Frequency) 433/868/915เมกะเฮิรตซ (MHz) 
  ยานความถ่ีไมโครเวฟ (Microwave Frequency) 2.45/5.8 กิกะเฮิรตซ (GHz) 
มาตรฐานคล่ืนความถ่ีท่ีจะใชสําหรับอุปกรณอารเอฟไอดีนั้น ปจจุบันยังเปนเร่ือง

คอนขางยากท่ีจะกําหนดใหเปนมาตรฐานสากล เนื่องจากแตละประเทศเปนเจาของคล่ืนและเปนผู
ควบคุมการใชคล่ืนความถ่ีเอง ดังนั้นมาตรฐานคล่ืนความถ่ีจึงข้ึนอยูแตละประเทศท่ีจะเปนผู
พิจารณาจัดสรรคล่ืนความถ่ีสําหรับการนําไปใชงานประเภทตาง ๆ  

สําหรับประเทศไทยคล่ืนความถ่ีถูกควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ถาบุคคลท่ัวไปใชคล่ืนความถ่ีมากกวาขอจํากัด (Power Limit) ท่ีทาง 
กทช. ไดตกลงไวจะตองมีเอกสารการขออนุญาตใชงานคล่ืนความถ่ีท่ีมากกวาขอจํากัด โดยจะมี
ตารางแสดงขอจํากัด (Power Limit) Unlicensed in Thailand ดังตารางท่ี 2.3 

 

ตารางท่ี 2.3  ขอจํากัดของคล่ืนความถ่ีในประเทศไทย  
 

Frequency of Operation Power Limit 
125-134 KHz < 150 mW 
13.56 MHz < 5 mW 

26.965-27.405 MHz < 100 mW 
920-925 MHz < 0.5 W 

2.45 GHz < 100 mW 
 

ท่ีมา:  รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอด ีเขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
 แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (2549) 
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เนื่ อ งจากการ ท่ีประ เทศไทยกํ าหนดมาตรฐาน  ( Standardization) ออกมาใช
ภายในประเทศอยางเปนทางการนั้น ลาชาจึงสงผลใหความกาวหนาทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 
ภายในประเทศไทยมีการพัฒนาลาชาตามไปดวย นอกจากนี้ ถาเปรียบเทียบคล่ืนความถ่ีท่ีใชงานใน
แตละยานความถ่ีในดานของระยะการอานสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2.4 ถึงตารางท่ี 2.6 

 
ตารางท่ี 2.4  ระยะการอานทีไ่ดจากความถ่ีท่ีใชงาน 
 

ความถ่ี ระยะท่ีอานได 
125-134 กิโลเฮิรตซ นอยกวา 1 เมตร (10 เซนติเมตร) 
13.56 เมกะเฮิรตซ นอยกวา 1.5 เมตร 

860-960 เมกะเฮิรตซ ระยะ 2-5 เมตร (ปายแบบแพสซิฟแท็ก) 
ระยะ 1-100 เมตร (ปายแบบแอ็กทิฟ) 

2.45 กิกะเฮิรตซ นอยกวา 1 เมตร (ปายแบบแพสซิฟ)  
ระยะ 1-15 เมตร (ปายแบบแอ็กทิฟ) 

 

ท่ีมา:  รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอด ีเขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
 แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (2549) 

 

ตารางท่ี  2.5   ขอพิจารณายานคล่ืนความถ่ีอารเอฟไอดีของ Greg Leeming 
 
ขอพิจารณา LF HF UHF Microwave 
คล่ืนความถ่ี 125-134KHz 13.56MHz 866-915MHz 2.45-5.8GHz 

 
ระยะอาน 10 เซนติเมตร 1 เมตร 2-7 เมตร 1 เมตร 

 
สวนแบง
การตลาด 

74% 17% 6% 3% 

ชนิดท่ีใช 
 

Magnetic Magnetic Electro 
Magnetic 

Electro  Magnetic 

มาตรฐานท่ี
รองรับ 

ISO 11784/85, 
14223 

ISO 18000-3.1, 
15693, 14443 
Type A/B/C 

EPC C0,C1, 
C1G2, ISO 

18000-6 

ISO 18000-4 

 

ท่ีมา :  Greg Leeming, Intel Corporation, 2004 
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ตารางท่ี  2.6   ขอพิจารณายานคล่ืนความถ่ีอารเอฟไอดีของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ 
 

ขอ 
พิจารณา 

LF HF UHF Microwave 

คล่ืน
ความถ่ี 

125-134 
KHz 

13.56 
MHz 

13.56 
MHz 

13.56 MHz 866-915 
MHz 

2.45-5.8 GHz 

ระยะใน
การอาน 

ถึง 1.2 ม 0.7-1.2 
ม 

ถึง 1.2 ม ถึง 1.2 ม ถึง 4 ม ถึง 15 ม 

ความเร็ว
ในการอาน 

ไมเร็วมาก นอย ปานกลาง  เร็วมาก  เร็ว เร็วมาก 

สภาวะ 
ท่ีช้ืน 

ไมมีผล 
กระทบ 

ไมมีผล 
กระทบ 

ไมมีผล 
กระทบ 

ไมมีผล 
กระทบ 

มีผล 
กระทบ 

มีผลกระทบ 

มาตรฐาน ISO 
11784/85, 

14223 

ISO 
14443 
A/B/C 

ISO 
18000-

3.1, 
15693 

ISO 18000-
3.2 

EPC 
C0,C1, 
C1G2, 

18000-6 

ISO 
18000-4 

 

ท่ีมา:  รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอด ีเขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
 แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (2549) 

 

2.1.5  ระยะการรับสงขอมูลและกําลังสง 
เอกสารงานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอารเอฟไอดี (RFID) สําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติและศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2549) ไดกลาวถึง ระยะการรับสงขอมูลใน
ระบบอาร เอฟไอดี ข้ึนอยูกับปจจัยของกําลังสงของตัวอานขอมูล  กําลังสงของปาย  และ
สภาพแวดลอม สวนการออกแบบสายอากาศของตัวอานขอมูล จะเปนตัวกําหนดลักษณะรูปรางของ
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาท่ีแผกระจายออกมาจากสายอากาศ ดังนั้นระยะการรับสงขอมูล อาจข้ึนกับมุม
ของการรับสงระหวางปายและตัวอานขอมูลดวยเชนกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับรูปรางของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
เปนสําคัญ 
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ความเขมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาโดยทั่วไปจะลดลงตามระยะทางโดยแปรผกผันกับ
ระยะทางยกกําลังสอง แตในบางสภาพแวดลอมซ่ึงอาจมีการสะทอนกลับของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
จากส่ิงตาง ๆ รอบตัว เชน โลหะ ก็อาจทําใหความเขมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาลดลงอยางรวดเร็ว 
โดยอาจแปรผกผันกับระยะทางยกกําลังส่ี ปรากฏการณเชนนี้เราเรียกวา “Multi-Path Attenuation” 
ซ่ึงจะสงผลกระทบใหระยะการรับสงขอมูลส่ันลง หรือแมกระท้ังความช้ืนในอากาศก็อาจมีผลใน
กรณีท่ีความถ่ีสูง ๆ ดังนั้นการนําระบบอารเอฟไอดี ไปใชงานควรคํานึงถึงสภาพแวดลอม เพราะจะ
มีผลกระทบกับระยะการรับสงขอมูล และพยายามติดต้ังระบบใหหางไกลจากโลหะ ซ่ึงอาจทําให
เกิดการสะทอนของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาได และกําลังสงของปายอารเอฟไอดีท่ีจะสงกลับมายังตัว
อานขอมูลนั้น โดยท่ัวไปจะมีกําลังตํ่าเม่ือเทียบกับกําลังสงของตัวอาน ดังนั้นความไวในการ
ตรวจจับสัญญาณก็เปนอีกจุดหนึ่งท่ีตองพิจารณา  (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ, 2549) 

2.1.6  การปองกันการชนกันของขอมูล 
วัชรากร หนูทอง และ อนุกูล นอยไม (2549) ไดกลาวถึง การปองกันการชนกันของ

ขอมูลไววา เม่ือมีปายหลาย ๆ อันเขามาอยูใกลเคร่ืองอานอารเอฟไอดีจนมีพลังเพียงพอ ปายแตละ
อันจะพยายามสงขอมูลของตัวเองมาที่เคร่ืองอานพรอม ๆ กัน ทําใหเคร่ืองอานไมสามารถแยกแยะ
ขอมูลท่ีสงมาได ซ่ึงเราเรียกปรากฏการณนี้วา การชนกันของขอมูล (Collision) วิธีการแกไขโดย
การทําการเพิ่มฟงกช่ันปองกันการชนกันบนปายและเคร่ืองอาน (Anti-Collision) ซ่ึงมีดวยกันหลาย
วิธี เชน การจัดคิวการอานปายโดยทําการแบงเปนชวงเวลาส้ันๆ เม่ือปายทําการแลวจะไมมีการอาน
ซํ้าอีก นอกจากวิธีการแบงเปนชวงเวลา TDMA: Time Division Multiple Access ก็ยังมีวิธีการอื่นๆ 
ไดแก SDMA: Space Division Multiple Access, FDMA, CDMA หรือเทคนิคข้ันสูงท่ีรวมวิธีการ
แบงคล่ืนและเวลา FTDMA และการกระโดดความถ่ี (Frequency Hopping) เปนตน และกลาวสรุป
การปองกันการชนกันของขอมูล ไดตามภาพท่ี 2.6 

 

 
 
ภาพท่ี 2.6  การปองกันการชนกันของขอมูล  
 

ท่ีมา:  รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอด ีเขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
 แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (2549) 
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2.1.7  มาตรฐานอารเอฟไอดี (RFID Standards) 
เทคโนโลยีอารเอฟไอดีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการ

กําหนดมาตรฐานโลกของการใชงาน เพ่ือใหผูผลิตหรือผูใชงานสามารถบริหารและจัดการการใช
งานเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการพัฒนามาตรฐานจําเปนจะตองเปนท่ียอมรับ
และสามารถใชงานไดในทุกประเทศทั่วโลก และเคร่ืองอานทุกยี่หอสามารถทํางานไดท่ีความถ่ีท่ีเขา
กันไดโดยการพัฒนามาตรฐานระหวางประเทศ สําหรับการใชงานอารเอฟไอดี มีหลายองคกรหรือ
หลายกลุมไดพยายามพัฒนามาตรฐานระหวางประเทศข้ึน อาทิเชน 

 มาตรฐาน ISO (http://www.iso.org) 
 มาตรฐาน EPC (http://www.epcglobalinc.org) 
 มาตรฐาน AIM Global (http://www.aimglobal.org) 
 มาตรฐาน Global Data Synchronization Network (http://www.uccnet.org) 
 มาตรฐาน Ubiquitous ID Center (http://www.uidcenter.org) 

เนื่องจากบริษัทผูผลิตไดพัฒนาระบบอารเอฟไอดีโดยมีมาตรฐานท่ีใชในการสงถาย
ขอมูลระหวางเคร่ืองอานกับแท็กท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังนี้ข้ึนกับความตองการของตลาดเปน
สําคัญ อยางไรก็ตามหลายองคกรไดตระหนักถึงปญหาเร่ืองมาตรฐานและไดเร่ิมพัฒนามาตรฐาน
กลางข้ึนมาท้ังในยุโรปและอเมริกา (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 
2549) ท้ังนี้จะนําเสนอรายละเอียดคราวๆ ของแตละมาตรฐานซ่ึงเปนท่ีนิยมในการนําไปใชงาน
เบ้ืองตน โดยเนนในสวนของมาตรฐาน ISO และมาตรฐาน EPC (Electronics Product Code) โดย
มาตรฐาน ISO นี้ครอบคลุมถึงมาตรฐานในประเทศอ่ืนๆ อีกดวย เชน มาตรฐาน DIN (เยอรมันนี) 
มาตรฐาน ANSI (สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงตัวอยางมาตรฐานอารเอฟไอดี ไดแก   

2.1.7.1   มาตรฐาน International Organization for Standards :ISO  
  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรม
ระบุลักษณะดวยคลื่นความถ่ีวิทยุ (2549) ไดกลาวถึง ISO หรือ International Organization for 
Standardization ไววา เปนองคกรระหวางประเทศท่ีวาดวยการมาตรฐาน กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2489 
ตั้งอยู ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด เปนองคกรชํานาญพิเศษท่ีไมใชหนวยงานรัฐบาล โดย
เกิดจากการรวมตัวระหวางองคกรอุตสาหกรรมนานาชาติ มีพันธะสัญญาท่ีจะพัฒนามาตรฐาน
อุตสาหกรรม ประกอบดวยสมาชิก 110 ประเทศ แตละประเทศจะมีหนวยงานทางดานมาตรฐาน
หรือองคกรมาตรฐานของประเทศน้ันๆ เปนตัวแทน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือ และ
การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือประโยชนทางการคา
ระหวางประเทศหรือเกิดระบบมาตรฐานของโลกท่ีสมบูรณยิ่งข้ึนไปในอนาคต 
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   มาตรฐานเทคโนโลยี: ISO/IEC 18000 มาตรฐานน้ีกําหนดวาดวยเร่ือง
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการใชอารเอฟไอดีในการจัดการส่ิงของตางๆ และการเช่ือมตอผานทางคล่ืนวิทยุ 
(RFID for Item Management - Air Interface) โดยมาตรฐานสวนนี้ไดถูกแบงออกเปนสวนยอยๆ 
ดังนี้ 

 Part 1:  ระบุตัวแปรสําคัญ ความหมายเพื่อใชในการกลาวถึงในสวนยอยอ่ืนๆ 
ตอไป 

 Part 2:  ตัวแปรในการสงขอมูลดวยคล่ืนวิทยุความถ่ีต่ํากวา 135 kHz 
 Part 3:  ตัวแปรในการสงขอมูลดวยคล่ืนวิทยุความถ่ี 13.56 MHz 
 Part 4:  ตัวแปรในการสงขอมูลดวยคล่ืนวิทยุความถ่ี 2.45 GHz 
 Part 6:  ตัวแปรในการสงขอมูลดวยคล่ืนวิทยุความถ่ีระหวาง 860-930 MHz 
 Part 7:  ตัวแปรในการสงขอมูลของ RFID แบบแอ็กทิฟ (Active RFID) ดวย

คล่ืนวิทยุความถ่ีต่ํากวา 433 MHz 
   การใชงานดานระบุรหัสประจําตัวสัตว (Animal Identification) สวนนี้แบง

ออกเปน 3 สวนดวยกัน ซ่ึงระบุถึงการใช RFID ในการระบุรหัสประจําตัวสัตว คือ 
   -  มาตรฐาน ISO/IEC 11784 – Code Structure มาตรฐานน้ีใชระบุโครงสราง

ของขอมูลในการระบุรหัสประจําตัวสัตว ซ่ึงประกอบดวยขอมูลจํานวน 64 บิต (8 ไบต) โดยจะระบุ
ถึงประเทศ ชนิดของสัตว รหัสสัตว เปนตน 

   -  มาตรฐาน ISO/IEC 11785 – Technical Concept มาตรฐานน้ีใชระบุวิธีการ
สงขอมูล (Transmission Method) ขอมูลเชิงเทคนิคอ่ืนๆ ในการติดตอระหวางปายระบุ
อิเล็กทรอนิกสกับเคร่ืองอาน โดยท้ังนี้ไดกําหนดคล่ืนความถ่ีในการรับ-สงขอมูลคือ 134.2 kHz ± 
1.8 kHz และไดกําหนดวิธีการสงไวเปน 2 ลักษณะ คือแบบ Full-Duplex ซ่ึงใชการสงขอมูลแบบ 
AM และแบบ Half-Duplex ซ่ึงใชการสงขอมูลแบบ FM 

   -  มาตรฐาน ISO/IEC 14223 – Advance Transponder มาตรฐานน้ีเปนการ
ปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมเบ้ืองตน (ISO11784/85) โดยสามารถทําใหปายระบุอิเล็กทรอนิกสมี
ประสิทธิภาพและคุณสมบัติในการทํางานท่ีดีข้ึน ในแงของการจัดการขอมูลในหนวยความจําขนาด
ใหญไดดีมากยิ่งข้ึน 

   การใชงานดานบัตรสมารตการดแบบไรสัมผัส (Contactless Smartcard) การ
ใชงานอารเอฟไอดีเปนบัตรสมารตการดแบบไรสัมผัสนั้นปจจุบันกําลังเปนท่ีนิยมอยางสูง เนื่องจาก
ความสะดวกในการใช ท้ังนี้ไดมีการนําไปใชในหลายลักษณะ เชน ตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส บัตร
จายเงินอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ  สําหรับมาตรฐานของ Contactless Smartcard นั้นท่ีไดความนิยม และ 

DPU



27 

ไดรับการรับรองจากมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) โดยสวนของ
มาตรฐาน High Frequency ความถ่ี 13.56 MHz และ นัยวุฒิ (2549) ไดกลาวไววา เทคโนโลยีอาร
เอฟไอดี มีมาตรฐาน ISO Standard กําหนดไวอยางชัดเจน ไดแก มาตรฐาน ISO 14443, ISO 15693 
ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีนิยมใชกับอารเอฟไอดี ในแอพพลิเคช่ันตางๆ โดยมาตรฐานท้ังสองใชความถ่ี
พาหะท่ี 13.56 MHz (7 kHz) ซ่ึงความถ่ีดังกลาวอยูในยานความถ่ี ISM (Industrial, Scientific, and 
Medical) ท่ีสามารถใชไดท่ัวโลก อยางไรก็ตามขณะน้ีแนวโนมของประเทศตางๆ ไดใหความสนใจ
กับมาตรฐานแบบ ISO/IEC 14443 มากกวา 

   -  มาตรฐาน ISO/IEC 14443  (Proximity Card) เปนมาตรฐานในการใชงาน
บัตรสมารตการดในระยะใกล คือสูงสุดประมาณ 10-15 เซนติเมตร ท้ังนี้ไดระบุถึงความถ่ีท่ีใชงาน 
ซ่ึงมีคา 13.56 MHz ลักษณะรูปแบบสงขอมูลของบัตร อัตราการสงขอมูล กําลังของเคร่ืองอาน การ
ปองกันการชนกันของขอมูล (Anti-Collision) ตลอดจนการเขารหัสเพ่ือความปลอดภัยของขอมูล 
โดยท้ังนี้มาตรฐาน ISO14443 ยังสามารถแบงยอยออกไดอีก 3 แบบ คือ แบบ A, B และ C 
ตามลําดับ ซ่ึงในแตละสวนก็จะมีรายละเอียดปลีกยอยท่ีตางกัน ตามมาตรฐานของผูผลิตเทคโนโลยี 
กลาวคือ มาตรฐาน ISO 14443 Type A เปนของบริษัท ฟลิปส จํากัด สําหรับ Type B เปนของ
บริษัท Generic และ Type C เปนมาตรฐานท่ัวไปของผูผลิตรายอ่ืนๆ ซ่ึงมาตรฐาน ดังกลาวทําให
มาตรฐานอารเอฟไอดี ISO 14443 ท่ีนํามาประยุกตใชมีความปลอดภัยท่ีดี สามารถนํามาใชในการ
ดําเนินธุรกิจประเภท E-Purchasing ไดเปนอยางดี   

   - มาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A เปนมาตรฐานปดท่ีถูกพัฒนาโดย Phillips ซ่ึง
เปนผูพัฒนารายแรกๆในโลกสําหรับ Contactless Smart Card มีผูใชงานบัตรสมารตการดมาตรฐาน
นี้มากท่ีสุดในโลก  

    - มาตรฐานสําหรับงาน ISO 14443 ชนิด B เปนมาตรฐานเปดมีหลายบริษัท
เปนผูรวมพัฒนา โดยมาตรฐานมีความใกลเคียงกับมาตรฐาน ISO 14443A ตางกันเฉพาะท่ีมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มเติมจากมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A เชน ลักษณะการ Modulate 
สัญญาณซ่ึงเปนแบบ 10% ASK, BPSK (bit encoding) แตยังมีขอดอยในหลาย ๆ เร่ืองเนื่องจาก
มาตรฐานในสวนสําคัญ ๆ ถูกมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A บังคับอยู แตขอดีก็คือมาตรฐาน ISO 
14443 ชนิด B เปนมาตรฐานเปดทําใหมีผูผลิตมากรายมีการแขงขันดานราคาและคุณภาพมากข้ึน  

   ดังนั้นสามารถเขียนตารางสรุปความแตกตางของมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A 
และ ISO 14443 ชนิด B ไดดังตารางท่ี 2.7 และตารางท่ี 2.8  
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ตารางท่ี 2.7  การอานคาตามมาตรฐาน ISO 14443 Reader (PCD) ถึงบัตร Card (PICC)  
 

ขอพิจารณา มาตรฐาน ISO 14443A มาตรฐาน ISO 14443B 
การกลํ้าสัญญาณ ASK 100% 

(Amplitude Shift Keying)  
Short/Middle Wave 

ASK 10% 
การกลํ้าสัญญาณชนิดเปล่ียน

ขนาดของคล่ืนนํา* 
การแปลงสัญญาณ 

(Bit Coding) 
Modified Miller Code NRZ Code 

(Non Return to Zero Code) 
การเขารหัส 

(Synchronization) 
On Bit Level 1 Start & 1 Stop Bit per Byte 

 
ความเร็วในการอาน 106 Kbits/วินาที 106 Kbits/วินาที 

 
หมายเหต:ุ  * เม่ือบิตมีคา 1 ขนาดของคล่ืนนําสูงข้ึนกวาปกติ เม่ือบิตมีคา 0 ขนาดของคล่ืนนําตํ่าลง 

  กวาปกต ิ
ท่ีมา:  RFID Handbook, เขียนโดย Klaus Finkenzeller 
 
ตารางท่ี 2.8  การอานคามาตรฐาน ISO 14443 Card (PICC) ถึงเคร่ืองอาน Reader (PCD) 
 

ขอพิจารณา มาตรฐาน ISO 14443A มาตรฐาน ISO 14443B 
การกลํ้าสัญญาณ Load – 847 kHz, ASK Load – 847 kHz, BPSK 

การกลํ้าสัญญาณชนิดเปล่ียน
เฟสคล่ืนนํา * 

การแปลงสัญญาณ 
(Bit Coding) 

Manchester NRZ Code 
(Non Return to Zero Code) 

การเขารหัส 
(Synchronization) 

1 Bit “Frame” 1 Start & 1 Stop Bit per Byte 
 

ความเร็วในการอาน 106 Kbits/วินาที 106 Kbits/วินาที 
 
หมายเหต:ุ  * ทุกๆคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอมูลจาก 1 ไป 0 หรือ 0 ไป 1 จะเล่ือนเฟสของคล่ืน ไป  
    180 องศา 
ท่ีมา:  RFID Handbook, เขียนโดย Klaus Finkenzeller 
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    -  มาตรฐาน ISO/IEC 15693 (Vicinity Card) เปนมาตรฐานในการใชงานบัตร
สมารตการดในระยะท่ีไกลไดถึงประมาณ 1 เมตร โดยความถ่ีท่ีใชงานมีคา 13.56 MHz ลักษณะ
รูปแบบสงขอมูลของบัตร อัตราการสงขอมูล กําลังของเคร่ืองอาน การปองกันการชนกันของขอมูล 
(Anti-Collision) ขอแตกตางของมาตรฐาน ISO15693 เม่ือเทียบกับมาตรฐาน ISO 14443 คือ มีอัตรา
การสงขอมูลและความปลอดภัยตํ่ากวา แตมีระยะการใชงานท่ีสูงกวา โดยมาตรฐาน ISO 15693 นั้น
เปนมาตรฐานท่ีบังคับใชกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีท่ีมุงเนนในสวนของอุปกรณอารเอฟไอดีท่ี
นํามาใชในงานดาน Supply Chain และ Logistic 

    - มาตรฐาน ISO 15693 เปนมาตรฐานท่ีรวมกันพัฒนาระหวาง Phillips และ 
Texas Instrument สําหรับมาตรฐาน ISO 15693 นั้นมีจุดประสงคในการใชงานเพื่อเปนแผนปาย
บอกขอมูล (RFID) มากกวาจะเปนสมารตการดแบบใชงานท่ัวไป ซ่ึงจะมีลักษณะรูปรางเปน Label 
สามารถนําไปแปะบนกลองสินคา หรือตัวสินคาตางๆเพ่ือใชงานแทน บารโคด โดยสามารถนํา
กลับมาใชงานใหมไดดวยการโปรแกรมขอมูลเขาไปในตัวชิพใหม นอกจากนี้ตัวเคร่ืองอานยัง
สามารถอานขอมูลจากชิพไดพรอม ๆ กันหลายชิพ โดยใชกรรมวิธีการแยกแยะขอมูลจากชิพแตละ
ตัวไดอยางดี นอกจากนี้มาตรฐาน ISO 15693 ยังแตกยอยเปนมาตรฐานการใชงานอีกหลายรูปแบบ 
เชนเม่ือนําไปใชงานในขบวนการสินคาคงคลัง หรือแทนบารโคด ก็จะมีหนวยงานมาตรฐาน EPC 
(Electronic Product Code) เปนผูกําหนดรายละเอียดปลีกยอยลงไป เพื่อใหสามารถใชแทนระบบ
บารโคดซ่ึงถูกพัฒนาเปนมาตรฐานมากอนหนานี้โดยไมมีปญหาใดๆ ดังนั้นสามารถเขียนตาราง
สรุปมาตรฐาน ISO15693  ไดดังตารางท่ี 2.9 และตารางท่ี 2.10 
 

ตารางท่ี 2.9  มาตรฐาน ISO 15693 Reader (PCD) ถึงบัตร Card (PICC)  
 

ขอพิจารณา มาตรฐาน ISO 15693 : Value มาตรฐาน ISO 15693 : Comment 
การกลํ้าสัญญาณ 

 
10% ASK, 100% ASK 

 
Card Supports Both 

Bit Coding 
การแปลงสัญญาณ 

Long Distance: 1 of 256 
Fast: 1 of 4 

Card Supports Both 

ความเร็วในการ
อาน 

Long Distance: 1.65 kb/s 
Fast: 26.48 kb/s 

- 

 
ท่ีมา:  RFID Handbook, เขียนโดย Klaus Finkenzeller 
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ตารางท่ี 2.10  มาตรฐาน ISO 15693 Card (PICC) ถึงเคร่ืองอาน Reader (PCD)  
 

ขอพิจารณา 
 

มาตรฐาน ISO 15693 : Value มาตรฐาน ISO 15693 : 
Comment 

การกลํ้าสัญญาณ Load Modulation with sub carrier - 
Bit Coding 

การแปลงสัญญาณ 
Manchester, sub carrier is ASK (423 

kHz) of FSK (423/485 kHz)  
- 

ความเร็วในการอาน 
 

Long Distance: 6.62 kb/s 
Fast: 26.48 kb/s 

แลวแตเคร่ืองอาน 

 
 ท่ีมา:  RFID Handbook, เขียนโดย Klaus Finkenzeller 
  
   นอกจากมาตรฐานท้ังสองท่ีกลาวมาแลว สวนของ Contactless Smartcard ยังมี
มาตรฐาน ISO/IEC 10536 ซ่ึงใชในการอานระยะใกลไมเกิน 1 เซนติเมตร และความถ่ีท่ีประมาณ 
4.9 MHz ซ่ึงปจจุบันไมเปนท่ีนิยมเทาท่ีควร ท้ังนี้ยังมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับการทดสอบบัตร
สมารตการดอีกดวยซ่ึงไดแก มาตรฐาน ISO/IEC 10373 ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบ เชน 
การปรับคาของขดลวดเหนี่ยวนํา การวัดคาอัตราการ Modulation ของขอมูลการทดสอบการด
มาตรฐาน 

2.1.7.2   มาตรฐาน The Electronic Product Code (EPC Global)  
  มาตรฐาน EPC Global ไดจัดต้ังเปนองคกรจากความรวมมือระหวาง The 

Uniform Code Council (UCC) และ EAN International เพื่อใชในทางการคาท่ัวโลกภายใตสถาบัน
รหัสสากล โดยไดรับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ทําหนาท่ีในการกําหนดและพัฒนา
มาตรฐานรหัสของสินคาอิเล็กทรอนิกสและโครงขาย  มาตรฐาน EPC นี้เปนมาตรฐานเปด (Open 
standard) พัฒนาข้ึนโดย the Auto-ID Centre ซ่ึงไดรับทุนจากบริษัทขนาดใหญหลายบริษัทไดแก 
บริษัท Coca-Cola, Intel, Wal-Mart และ Philips Semiconductors เปนตน โดยมีวัตถุประสงคท่ี
สําคัญคือ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการดาน Logistic และ Supply Chain 

  สําหรับทางบริษัท ซ่ึงคิดคนการประยุกตใชอารเอฟไอดี และฝายวิจัยและพัฒนา
ขององคกรท่ีเกี่ยวของกับอารเอฟไอดี เปนผูท่ีระบุวาอารเอฟไอดีนี้มีขอจํากัดในการอาน ดังนั้น
องคกรท่ีตองการใชอารเอฟไอดี จึงควรพิจารณาถึงขอจํากัดและความสามารถในการอานปายของ
อารเอฟไอดี ดวยวาเหมาะสมกับผลิตภัณฑของตนหรือไม นอกจากนี้องคกร EPC Global ก็ยังเปน
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แกนนําในการกําหนดมาตรฐานสากลสําหรับการใชอารเอฟไอดี ของทุกองคกรท่ัวโลก สวน
กระบวนการผลิตแผนไมโครชิปอารเอฟไอดี และกระบวนการใชแผนไมโครชิป ติดกับปายกําลัง
ไดรับการพัฒนา ซ่ึงชวยใหตนทุนการใชอารเอฟไอดีลดลงไดในท่ีสุด   
  พิชญา วัชโรทัย ผูอํานวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย (2550) ไดกลาวถึงมาตรฐาน EPC คือ เลขรหัสอิเล็กทรอนิกส เปนโครงสรางใหมในการ
กําหนดเลขรหัสใหกับสินคาหรือวัตถุท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดย Auto-ID Center ซ่ึงจะทําใหการกําหนด
เลขรหัสเพื่อบงช้ีแตละหนวยยอยมีความแตกตางกัน ไมซํ้ากัน นับไดวามีประสิทธิภาพดีกวาเลข
รหัสบารโคดในระบบเดิม ซ่ึงเลขรหัสสินคาอิเล็กทรอนิกส จะเปนโครงสรางเลขรหัสท่ีอยูในไม
โครชิป หรือแท็ก (Tag) ท่ีจะใชกับระบบ อารเอฟไอดี ซ่ึงจะทําหนาท่ีแทนแถบบารโคดบนตัว
สินคาหรือวัตถุ โดยอุปกรณเคร่ืองอาน (Reader) จะสามารถอานเลขรหัส EPC ซ่ึงจะชวยใหสามาร
ตรวจสอบการเคล่ือนท่ี และกําหนดตําแหนงของสินคาหรือวัตถุนั้นไดอยางถูกตอง รวมถึงการบงช้ี
ขอมูลในระบบ เพื่อนํามาบันทึกขอมูล และประมวลผล ในดานตาง ๆ ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
โดยใชประโยชนจากการอานขอมูลคร้ังละมาก ๆ ดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ ทําใหชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในดานการจัดการไดอยางสมบูรณแบบ 

  พิชญา วัชโรทัย ผูอํานวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย (2550) ไดกลาวเปรียบเทียบระบบการจัดการวัตถุในการเดินทางไววา การใชงานบารโคด มี
ความถูกตองในการทํางานอยูท่ี 70 – 80% แตสําหรับการใชงานมาตรฐาน EPC/RFID จะมีความถูก
ตองในการทํางานอยูท่ี 98.6 – 99.3% และสําหรับโครงสรางพื้นฐานเลขรหัสอิเล็กทรอนิกส EPC 
แบงยอยแบบ Class ซ่ึงจะเขียนอธิบายไดตามภาพท่ี 2.7 

 

 
 
ภาพท่ี  2.7 โครงสรางพื้นฐานเลขรหัสอิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPC 
 
ท่ีมา:  สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เขียนโดย พิชญา วัชโรทัย 
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2.2 สถาปตยกรรมมาตรฐาน ISO 14443 Type A และ  ISO 18000-6 Type B 
 สถาปตยกรรมมาตรฐาน ISO 14443 Type A และ ISO 18000-6 Type B มีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

2.2.1  สถาปตยกรรมมาตรฐาน ISO 14443 Type A 
ภาพท่ี 2.8 และภาพท่ี 2.9 แสดงรายละเอียดของมาตรฐาน ISO 14443 Type A ไดแก 

   การรับสงขอมูลและพลังงานไฟฟาระหวาง เคร่ืองอาน/เขียน กับบัตรสมารตการด
เปนแบบไรสัมผัส (Contactless) นอกจากนี้ระยะหางระหวางเคร่ืองอาน/เขียน กับบัตรสมารตการด
ถึง 10 เซนติเมตร (ข้ึนอยูกับสายอากาศ) 

   สงผานขอมูลระหวางเคร่ืองอาน/เขียนกับบัตรสมารตการดดวยความเร็ว 106 Kbit/
วินาที ภายใตความถ่ีวิทยุ (Radio Frequency) 13.56 เมกาเฮิรตซ 

   ความถูกตองของการรับสงขอมูลสูงดวยเทคนิคการทํา 16 bit CRC, parity, Bit 
Coding และ Bit Counting 

   มีระบบการปองกันขอมูล (True anti-collision) 
  เวลาในการอาน/เขียนขอมูลกับบัตรสมารตการดนอยกวา 100 มิลลิวินาที 

  

 
 
ภาพท่ี 2.8  มาตรฐานแท็ก ISO 14443A สําหรับงานบัตรสมารตการดแบบไรสัมผัส  
 
ท่ีมา:  RFID Handbook, เขียนโดย Klaus Finkenzeller 
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ภาพท่ี 2.9  โครงสรางของ PVC Cards แท็ก ISO 14443 ชนิด A รูปแบบ Mifare Classic 1K 
 
ท่ีมา:  บริษัท Philips Semiconductors, เอกสาร MF1 IC S50 (2544)  
 

ตัวอยางมาตรฐาน Tag ISO 14443 Type A โครงสรางหนวยความจําเร่ิมตน BLOCK 0 
หนวยความจําของผูผลิต SECTOR 0 - Mifare Classic 1K (มาตรฐาน ISO 14443 Type A) PVC 
Cards: MF1 IC S50 มีโครงสรางตามภาพท่ี 2.10 

 

 
 
ภาพท่ี 2.10  สวนของ BLOCK-0 และ SECTOR-0 ของแท็กมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A 
 

ท่ีมา:  เอกสาร MF1 IC S50 เขียนโดยบริษัท Philips Semiconductors (2544)  
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ตัวอยางมาตรฐาน Tags ISO 14443 Type A การจัดการหนวยความจํา Mifare Classic 
1K (มาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A) : รูปแบบ MF1 IC S50 โครงสรางตามภาพท่ี 2.11 

 

 
 
ภาพท่ี  2.11  การจัดการหนวยความจําตามโครงสรางของแท็กมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A 
 
ท่ีมา:  เอกสาร MF1 IC S50 เขียนโดยบริษัท Philips Semiconductors (2544) 
 

 ตัวอยางมาตรฐาน Tag ISO 14443 Type A สถาปตยกรรม Three pass authentication 
และการประมวลผลหนวยความจํารูปแบบ Mifare Classic 1K  มาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A: 
รูปแบบ MF1 IC S50 มีโครงสรางตามภาพท่ี 2.12 และภาพท่ี 2.13 
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ภาพท่ี  2.12  โครงสราง Mifare (ISO 14443 ชนิด A) สถาปตยกรรม Three Pass Authentication  
 
 

 
 

 
 

* POR หมายถึง  
Power on Reset of Card 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.13  โครงสราง Mifare (ISO 14443 ชนิด A) การประมวลผลหนวยความจํา 
 
ท่ีมา:  เอกสาร MF1 IC S50 เขียนโดยบริษัท Philips Semiconductors (2544) 
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2.2.2  สถาปตยกรรมมาตรฐาน ISO 18000-6 Type B 
มาตรฐานเทคโนโลยี ISO/IEC 18000 Part 6 Type B: ตัวแปรในการสงขอมูลดวย

คล่ืนวิทยุความถ่ีระหวาง 860-930 MHz โดยสามารถศึกษาไดจากตัวอยางของ Temporal 
Bandwidth Mitigation และ Tag IC Block Diagram มาตรฐานเทคโนโลยี: ISO/IEC 18000 Part 6 
Type B มีโครงสรางตามภาพท่ี 2.14 และภาพท่ี 2.15 

 

 
 

ภาพท่ี 2.14  Temporal Bandwidth Mitigation (มาตรฐาน ISO/IEC 18000-6 ชนิด B) 
 

ท่ีมา:  The International Organization for Standardization (www.iso.org) 
 

 

ภาพท่ี 2.15  Tag IC Block Diagram (มาตรฐาน ISO/IEC 18000-6 ชนิด B) 
 

ท่ีมา:  The International Organization for Standardization (www.iso.org) 
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ตัวอยาง  Tag Memory Map, UID (Unique Identifier) Format และ Tag Serial Number 
มาตรฐานเทคโนโลยี: ISO/IEC 18000 Part 6 Type Bไดดังตารางท่ี 2.11 ถึงตารางท่ี 2.13 

 
ตารางท่ี 2.11  Tag Memory Map (มาตรฐานเทคโนโลยี ISO/IEC 18000 Part 6 Type B) 
 

Bytes Field Name Written Locked 
0-7 

 
Tag ID Manufacturing Manufacturing 

8,9 
 

Tag Manufacturer Manufacturing Manufacturing 

10,11 Tag Hardware Type Manufacturing Manufacturing 
 

12-17 Tag Memory Layout Manufacturing or 
Application 

As Required by 
Application 

18 and above User Data* Application As Required 
 

 
ท่ีมา:  The International Organization for Standardization (www.iso.org) 
 
ตารางท่ี 2.12  UID Format (มาตรฐานเทคโนโลยี ISO/IEC 18000 Part 6 Type B) 
 

MSB       LSB 

Byte 0 
M       L 

Byte 1 
M       L 

Byte 2 
M       L 

Byte 3 
M      L 

Byte 4 
M       L 

Byte 5 
M       L 

Byte 6 
M       L 

Byte 7 
M       L 

‘E0’ 
8 bits 

 
Header 

IC Mfg 
code acc. 
ISO/IEC 
7816-6 
8 bits 

Chip Manufacturer Assigned 
48 bits 

 
(Defined and managed by the chip manufacturer) 

 
หมายเหต:ุ  * MSB (Most Significant bit), LSB (Least Significant bit), 
 
ท่ีมา:  The International Organization for Standardization (www.iso.org) 
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ตารางท่ี 2.13  Tag Serial Number (มาตรฐานเทคโนโลย ีISO/IEC 18000 Part 6 Type B) 
 

MSB       LSB 
Byte 0 

M       
L 

Byte 1 
M       
L 

Byte 2 
M       
L 

Byte 3 
M      L 

Byte 4 
M       
L 

Byte 5 
M       
L 

Byte 6 
M       L 

Byte 7 
M       L 

000 
Zero 
3 bits 

Chip Manufacturer Assigned 
47 bits 
 

MSB                                                             LSB 

Manufacturer 
ID 8 bits 
 
As IC 

FAB 
4 
bits 

 

Ck 
2 
bits 

 
 
หมายเหตุ : * FAB ’s allocated by resulting number ’s unique, Ck represents the truncated sum of 

the bits set to ‘1’ of the 62 bits (checksum)  
 
ท่ีมา :  The International Organization for Standardization (www.iso.org) 
 
2.3  ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก  

บริษัทไมโครซอฟท  (2548) ไดกล าว ถึง  ไมโครซอฟทดอต เ น็ต เฟรม เวิ ร ก 
(Microsoft.NET Framework) ไววา คือ กรอบการทํางานของการเขียนโปรแกรมที่บริษัท
ไมโครซอฟทคิดข้ึนมาเพ่ือรองรับการติดตอส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน (Exchange 
Data) หรือ แลกเปล่ียนขอมูลระหวางแพลตฟอรม (Platform) ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน โดยอาศัย
ภาษาเอกซเอ็มแอล (XML: Extensible Markup Language) ทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการแลกเปล่ียน
ขอมูลระหวางแพลตฟอรม ไฟลของขอมูลไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกถูกออกแบบมาเพื่อให
สามารถถูกใช จากภาษาใด ๆ ก็ได ไมวาจะเปนภาษา C#, C++, Visual Basic, Jscript, Delphi และ
อ่ืนๆ เพื่อใหส่ิงเหลานี้เปนไปไดจึงเกิดภาษาเหลานี้ข้ึนมาในรูปของ Version เฉพาะสําหรับ
ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก ไดแก ภาษา Managed C++, Visual Basic.Net, Jscript .Net, 
Borland C#, Delphi8  

2.3.1  โครงสรางภายในของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก  
โครงสรางภายในของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกนั้นสามารถแบงไดเปน  4 ช้ัน

หลัก ดังแสดงในภาพท่ี  2.16 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี  2.16  โครงสรางภายในของไมโครซอฟทดอตเนต็เฟรมเวิรก 
 

ท่ีมา:  Microsoft Corporation (www.Microsoft.com) 
 

 ภาษาโปรแกรม (Programming Languages) เนื่องจากไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรม
เวิรกสามารถถูกใชจากภาษาใด ๆ ก็ได ไมวาจะเปนภาษา C#, C++, Visual Basic, Jscript, Delphi 
และอ่ืน ๆ  ดังนั้นจะตองเลือกตัวคอมไพเลอร ท่ีเหมาะสมกับภาษานั้นๆ เชน ถาเขียนดวยภาษาซี
ชารป (C#  Programming Language) ก็ตองใชตัวแปลซีชารป (C#  Compiler)   

 ภาษามาตรฐานของไมโครซอฟท (MSIL: Microsoft Intermediate Language) 
หรือเรียกส้ันๆ วา IL เปนภาษามาตรฐานของไมโครซอฟท (CLS: Common Language 
Specification) เพราะฉะน้ันไมวาโคดจะถูกเขียนดวยภาษาใดก็ตาม ในช้ันนี้จะถูกแปลใหเปนภาษา
เดียวกันหมดนั่นคือ ภาษา IL ซ่ึงภาษา IL: Intermediate Language  จะถูกเก็บไวในไฟล นามสกุล 
*.exe ทําใหไมสามารถทํางานไดบนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ัวๆ ไปท่ีปราศจากไมโครซอฟทดอตเน็ต
เฟรมเวิรกได เพราะไมมีระบบปฏิบัติการใดอานภาษา Intermediate Language ได 

 คลาสไลบรารีพื้นฐาน (Base Class library) เปนคลาสไลบรารีพื้นฐานท่ีโปรแกรม
ตาง ๆ ไมวาจะเขียนดวยภาษาใดบนไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก ก็สามารถใชรวมกันได ซ่ึงใน
ช้ันนี้จะมีการรวบรวมเอาวัตถุและคอนโทรลท่ีอางอิงถึงหรือเรียกใช มาตรวจสอบวาเรียกใชถูกตอง
ตามคุณลักษณะของวัตถุหรือคอนโทรลนั้นๆหรือไมถูกตรวจสอบแลวถูกตองก็จะสงผาน ซ่ึงวัตถุ
และคอนโทรลท่ีไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกไดเตรียมไว นั้นแบงออกเปน 5 กลุมหลักๆ คือ  
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o เว็บบริการ (Web Service) รวบรวมวัตถุและคอนโทรลตางๆที่เกี่ยวของกับ
การสรางฟงกช่ัน (Function) หรือซับ (Subroutine) เพื่อใหบริการบนอินเทอรเน็ตหรือท่ีเรียกวาเว็บ
เซอรวิส เปนเว็บบริการชวยใหสามารถเรียกใชฟงกชันในอินเทอรเน็ตท่ีมีผูเขียนไวแลวได 

o เว็บสําหรับการแสดงผลบนอินเทอรเน็ต (Web Forms) รวบรวมวัตถุและ
คอนโทรลตางๆที่เกี่ยวของกับการแสดงผลบนอินเทอรเน็ต ซ่ึงสวนนี้จะเก่ียวของกับเทคโนโลยี
ภาษาเอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) 

o หนาตางสําหรับการแสดงผลบนระบบปฏิบัติการวินโดวส (Windows Forms) 
รวบรวมวัตถุและคอนโทรลตางๆท่ีเกี่ยวของกับการแสดงผลบนระบบปฏิบัติการวินโดวส 
(Window System) ซ่ึงสวนนี้จะเกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรมทั่วไปบนระบบปฏิบัติการ
วินโดวส 

o การจัดการกับฐานขอมูล (Database Class) รวบรวมวัตถุและคอนโทรลท่ีใช
ติดตอและจัดการกับฐานขอมูลรวมถึงขอมูลแบบภาษาเอกซเอ็มแอล (XML: Extensible Markup 
Language) ดวย  

o การทํางานข้ันพื้นฐาน (Base Class) สวนนี้เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน
ข้ันพื้นฐานตางๆ เชน เร่ืองของอินพุตเอาตพุต 

 เวอรชวลแมชีนสําหรับอานภาษา (CLR: Common Language Runtime)  คือ 
เวอรชวลแมชีนสําหรับอานภาษาไอแอล (IL: Intermediate Language) เปนตัวกลางระหวางไฟล 
.exe กับระบบปฏิบัติการ กลาวคือไฟล นามสกุล *.EXE ท่ีเปนภาษาไอแอล นั้นตองอาศัย CLR ของ
ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก ชวยในการแปลภาษาไอแอลเปนภาษาเครื่องท่ีระบบปฏิบัติการ
เขาใจและปฏิบัติตามได ซ่ึงเปนสวนประกอบของดอตเน็ตเฟรมเวิรก และพัฒนาตามมาตรฐานเปด 
Common Language Infrastructure ท่ีไมโครซอฟทไดพัฒนาข้ึนมา ซ่ึงอธิบายถึงสภาพแวดลอม
สําหรับโคดท่ีทํางานบน CLR โดยจะรันจากไบตโคดท่ีเรียกวา MSIL: Microsoft Intermediate 
Language ซ่ึงพัฒนาตามมาตรฐาน CIL ซ่ึงผูพัฒนาใช CLR ดวยการเขียนโคดดวยภาษาระดับสูง
อยาง ภาษาซีชารป (C#) หรือภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต โดยชวงเวลาคอมไพล จะทําการแปลงโคด
ดังกลาวไปเปนโคด MSIL และ เวลาท่ีรันโคด CLR's just-in-Time Compiler จะทําการแปลงโคด
ไปเปนภาษาเครื่องสําหรับระบบปฏิบัติการเพื่อใหทํางานได หรือหากตองการโคดก็สามารถ
คอมไพลไปยังเปนภาษาเคร่ืองกอนท่ีจะรัน ก็ทําไดเชนกัน ซ่ึงในกรณีนี้จะทําใหการรันโคดตอน
แรกเร็วข้ึน เพราะไมเสียเวลาแปลงโคดไปยังภาษาเคร่ือง 

2.3.2  ขอดีของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก  
ขอดีของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก (Microsoft.NET Framework) ไดแก 

DPU

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Common_Language_Infrastructure&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Intermediate_Language&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Intermediate_Language&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Just-in-time_compilation&action=edit


41 

  ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกใชในการพัฒนาไดทุกภาษาทําใหไมตองคอยมา
ศึกษาภาษาใหม ๆ เม่ือตองการสรางโปรแกรมในแตละคร้ัง นอกจากนั้นยังสามารถเลือกใชภาษาท่ี
ถนัดท่ีสุดในการพัฒนาโปรแกรมตางๆ ไดดวย และสําหรับการพัฒนาบน Pocket Mobile จะเรียกวา
ระบบ Microsoft.Net Compact Framework 

  ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกเปนระบบท่ีมีไลบรารีที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
เนื่องจากมีไลบรารีท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหมดทําใหไมตองกังวลวาภาษาที่ใชเขียนนั้นมี
ไลบรารีตัวนั้นตัวนี้หรือไม รวมท้ังไมตองคอยกังวลวาถาใชไลบรารีของภาษาหนึ่งแลวอีกภาษา
หนึ่งจะไมมีไลบรารีตัวนั้น สามารถนําเอาโคดภาษาหนึ่งท่ีผานการคอมไพล เปน IL: Intermediate 
Language แลวไปใชงานหรือพัฒนาตอยอดในอีกภาษาหนึ่งได 

  ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก สวนของ CLR: Common Language Runtime 
ทํางานไดเร็วกวา JVM (Java Virtual Machine) เนื่องจาก CLR จะแปลภาษา IL ท่ีอยูในไฟล *.exe 
ไปเปนภาษาเคร่ืองรวดเดียวแลวคอยทํางาน (Compile) ในขณะท่ี JVM จะแปล Byte code ในไฟล 
*.class ไปเปนภาษาเคร่ืองดวยวิธีแปลไปทํางานไป (Interpreter) นอกจากนี้ CLR ยังฉลาดพอท่ีจะ
ไมคอมไพลทีเดียวท้ังหมด แตจะใชเทคนิคท่ีเรียกวา JIT: Just In Time เพื่อคอมไพล IL เฉพาะสวน
ท่ีจําเปนตองใชงาน หลังจากนั้นเม่ือตองใชสวนใดเพิ่มเติมก็คอยคอมไพลเฉพาะสวนนั้น และจะไม
คอมไพล สวนท่ีเคยถูกคอมไพลไปแลว เชน ภาษาซีชารป (C# )  ท่ีมีไวยากรณ และโครงสรางของ
ภาษาคลายกับภาษาจาวา (Java) มากทําใหผูท่ีเขียนจาวาสามารถเปล่ียนมาใชสภาพแวดลอมของ
ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกไดทันที  

2.3.3  กลุมภาษาของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก  
กลุมภาษาของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก (Microsoft.NET Framework) ไดแก 
2.3.3.1   ภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต (VB.NET หรือ Visual Basic.NET) 

  ภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต คือ ภาษาโปรแกรมท่ีใชสําหรับเขียนโปรแกรมเพื่อให
ทํางานภายใตไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก โดยภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ตไดรับการพัฒนามาจาก
ภาษาวิชวลเบสิกหก ท่ีมีวิวัฒนาการมากจากภาษาเบสิก ซ่ึงในอดีตภาษาวิชวลเบสิกหกมักจะมี
ปญหากับการจัดการหนวยความจําเม่ือใชงานเชิงวัตถุ ดังนั้นภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ตจึงถูกสรางให
เปนภาษาเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (OOP: Object Oriented Programming) จากการที่อยูภายใต
แนวคิดของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก ทําใหภาษาเขียนโปรแกรมตางๆ ท่ีรองรับ
ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก สามารถใชความสามารถรวมกันไดโดยการแชรไลบรารีซ่ึงกัน
และกัน นอกจากน้ีภาษาภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ตยังเปนภาษาที่สามารถสรางเว็บเพ็จดวยภาษา
ภาษาเอเอสพีดอตเน็ต  
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 2.3.3.2   ภาษาวิชวลซีชารปดอตเน็ต (VC#.NET หรือ Visual C#.NET) 
  ภาษาวิชวลซีชารปดอตเน็ต โดยมี Anders Hejlsberg เปนหัวหนาทีมพัฒนา ซ่ึง

ตนแบบมาจากภาษาซีบวกบวกและจาวา โดยเปนภาษาท่ีใชรูปแบบ OOP ซ่ึงภาษาท่ีพัฒนาข้ึนมี
ลักษณะการทํางานเฉพาะตัวท่ีจะคอมไพลโคดเปน MSIL โคดกลางท่ีจะตองไปคอมไพลกับ
ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก ดวยลักษณะคําส่ัง คือ ช่ือของชนิดตัวแปรตาง ๆ จะคลายกับ
ภาษาซีบวกบวก แตรูปแบบไวยากรณจะคลายกับภาษาจาวา  และรูปแบบของภาษาซีชารปจะมีการ
มองทุกอยางเปนวัตถุและสืบทอดตอกันดวยการสรางคลาส ซ่ึงก็คือคลาสทุกคลาสที่ถูกสรางมาจะ
ถือวาเปนวัตถุ และเม่ือนําคลาสไปใหคลาสอ่ืนสืบทอด คลาสท่ีไดรับการสืบทอดก็จะสืบทอดความ
เปนวัตถุดวย สําหรับจุดเดนของภาษาวิชวลซีชารปดอตเน็ต คือ ทํางานไดรวดเร็วและพัฒนาไดงาย 
ยังสามารถเรียกใชไลบรารีจากภาษาอ่ืนได ความสามารถตาง ๆ สนับสนุนการใชงานรวมกับ 
(COM: Component Object Model) และ Windows API สรางโปรแกรมท่ีมีความนาเช่ือถือ มีระบบ
ความปลอดภัยสําหรับการรันโปรแกรม นอกจากนี้ยังสามารถทํางานขามแพลตฟอรมได รวมท้ังยัง
ทํางานกับขอมูลของระบบเกา สนับสนุนการทํางานกับ COM+ 1.0 และเซอรวิสบนไมโครซอฟท
ดอตเน็ตเฟรมเวิรก สนับสนุนภาษา XML เพื่อการทํางานกับเว็บ ชวยใหการควบคุมดูแลโปรแกรม 
และการสงมอบโปรแกรมทําไดงายข้ึน   

 2.3.3.3   ภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต (Visual C++.NET) 
  ภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ตนั้น ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล (2549) กลาวไววา 

สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสรางแอพพลิเคช่ันไดทุกรูปแบบ ตั้งแตโปรแกรมท่ีทํางานบนระบบ
วินโดวส รวมไปจนถึงโปรแกรมท่ีทํางานภายใตแนวคิดของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก โดย
ยึดแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาโปรแกรมแบบดั้งเดิมท่ีเรียกวา Native Code หรือ 
Unmanaged Code ขอดีท่ีเห็นไดชัดจากการพัฒนาโปรแกรม คือ จะไดโปรแกรมท่ีมีขนาดเล็ก 
ทํางานไดอิสระและรวดเร็ว เม่ือทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ DOS หรือ Windows  โดยเคร่ืองมือ
ของภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ตแตละโมดูล (Module) จะมีองคประกอบยอยท่ีเรียกวา คอม
โพเนนต คือ คลาสภาษาและรูปแบบไลบรารี โมดูลจะเปนแกนหลักของระบบงาน ทําหนาท่ีเปน
ศูนยกลางในการสรางแอพพลิเคช่ันและสวน MFC: Microsoft Function Classes ซ่ึงมีคอมโพเนนต
สนับสนุนการพัฒนาคอมโพเนนตแอพพลิเคช่ันหรือเซอรวิส ท่ีประกอบดวยไลบรารี และ ATL: 
Active Template Library, MFC คอมโพเนนตนี้จะทําหนาท่ีติดต้ังซอรสโคด ANSI และ Unicode 
สําหรับไลบรารีตาง ๆ โดยไลบรารี ภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต Runtime โมดูลจะทําหนาท่ีเก็บ
ฟงกช่ันมาตรฐานของ ANSI C และคอมโพเนนตท่ีใชสําหรับติดต้ัง และวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต 
CRT คอมโพเนนตใชสําหรับติดต้ังซอรสโคดไลบรารี  นอกจากนี้เคร่ืองมือภาษาวิชวลซีบวกบวก
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ดอตเน็ตโมดูล มีเพ่ือใชในการตรวจสอบ วิเคราะหหาขอผิดพลาด รวมไปถึงการดูขอมูลตางๆ เปน
ตน ซ่ึงโมดูลนี้ประกอบดวยคอมโพเนนตยอย ไดแก ActiveX Control Test Container Tool คอม
โพเนนตนี้ใชเพื่อทดสอบ ActiveX Control, Error Lookup Tool คอมโพเนนตนี้เปนเคร่ืองมือคนหา
ขอผิดพลาด, MFC Trace Utility คอมโพเนนตนี้ใชติดตามไฟล AFX.INI เพื่อหาขอความที่จะถูกสง
จากการแกไขไปยังหนาผลลัพธ, Spy++ คอมโพเนนตนี้ใชตรวจสอบขอความ, SQL Debug Tool 
คอมโพเนนตนี้ใชแกขอผิดพลาดใน SQL Server, Web Debug Tool คอมโพเนนตนี้ใชแก
ขอผิดพลาดในเว็บเซิรฟเวอรและไคลเอนท เปนตน 

 กระบวนการทํางานของการรันโปรแกรมภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต  
กระบวนการทํางานของการรันโปรแกรม หรือ คอมไพลโปรแกรม แสดงไดดังตารางท่ี 2.14 
 

ตารางท่ี 2.14  การรันโปรแกรมภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต (Visual C++.NET) 
 

อินพุต ไฟลอิมพลิเมนเตชั่นตางๆ ไฟลเฮดเดอรตางๆ 
Preprocessor คอมไพล 

ไฟลออบเจ็กต (First Dialog) ไฟลออบเจ็กตอ่ืนๆ 
คอมไพล 

Linker 
เอาตพุต ไฟล EXE ไลบรารีอ่ืนๆ 

Mfc7od.dll และ svcrt.dll  
เรียกใชงาน เรียกใชงานคลิก Debug > Start without Debugging 

 
ท่ีมา:  หนังสือคูมือ Visual C++.NET ฉบับสมบูรณ, เขียนโดยยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล (2549) 
 

 สถาปตยกรรมของ MFC (Microsoft Function Classes) ของภาษาวิชวลซี
บวกบวกดอตเน็ต โดย ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล (2549) ไดกลาวไววา คลาส MFC แบบเชิงวัตถุ เปน
ชุดคําส่ังคลาสท่ีสรางข้ึนของภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต  เพื่อตัดความยุงยากในการเขียน
โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวสแบบเกาออกไป โดยมีแนวทางการพัฒนาใหใชงานใน
รูปแบบเดียวกับชุดคําส่ังอ่ืนๆ ท่ีพัฒนาดวยระบบของบริษัทไมโครซอฟต มีผลใหนํามาพัฒนา GUI: 
Graphic User Interface แอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการวินโดวส (Windows) ไดอยางงายและ
รวดเร็วและสามารถดูกระบวนการสรางแอพพลิเคช่ันและสถาปตยกรรมคลาสของ MFC ไดตาม
ภาพท่ี 2.17 และภาพท่ี 2.18 
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ภาพท่ี 2.17  กระบวนการสรางแอพพลิเคช่ันดวย Visual C++ MFC  
 

ท่ีมา:  หนังสือ Visual C++.NET เขียนโดย George Shepherd and David Kruglinski  
 

คลาส CObject = Base Class คลาสหลัก 
o สนับสนุนการวิเคราะหท่ัวๆไป  
o สนับสนุน Run Time  
o สนับสนุน Serialization  

 
คลาส CCmdTarget สืบทอดจาก CObject มีหนาท่ี
รับผิดชอบเสนทางของระบบ และอีเวนตของวินโดวส
เพื่อไปยังวัตถุตางๆ  
 
คลาส CWnd สืบทอดจาก CCmdTarget เปนวัตถุ
กราฟก GUI (Graphic User Interface) ท่ีเปนพื้นฐาน
ท่ีสุดใน MFC  

 

ภาพท่ี 2.18  สถาปตยกรรมคลาสของ MFC (Microsoft Function Classes) 
 

ท่ีมา:  หนังสือคูมือ Visual C++.NET ฉบับสมบูรณ, เขียนโดยยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล (2549) 
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  คลาส CDocument สืบทอดจาก CCmdTarget ใหฟงช่ันพื้นฐานสําหรับ
คลาสเอกสาร ท่ีผูใชกําหนด 

  คลาส CWinThread สืบทอดจาก CCmdTarget แสดง Thread ของการ 
Execution ภายในแอพพลิเคช่ัน MFC  

  คลาส CWinApp สืบทอดจากCWinThread แสดงแอพพลิช่ันของโปรแกรม 
ผลลัพธท่ีได คือ วัตถุเดียวใน MFC    

  คลาส CView สืบทอดจากCWnd ซ่ึงไดใหฟงกช่ันพื้นฐานสําหรับ CView ท่ี
ผูใชกําหนด วิวท่ีติดกับเอกสาร และกระทําเหมือนกับส่ือกลางระหวางเอกสารและผูใช วาดภาพ
เอกสารบนหนาจอ หรือเคร่ืองพิมพ และตีความหมายจากคาท่ีเขามา  

  คลาส CFrameWnd สืบทอดจากCWnd เปนวินโดวท่ีประกอบดวย Manu 
System, Border, Status, Title bar, Minimize, Maximize รวมไปถึงวินโดววิวท่ีกําลังทํางานอยู โดย
สนับสนุน SDI (Single Document Interface) แตเม่ือเปน MDI จะมาใช CMDIFrameWnd สําหรับ 
WorkSpace และ CMDIChildWnd สําหรับ วินโดวลูก MDI  (Multiple Document Interface) 

 กระบวนการทํางานของแอพพลิเคช่ันของภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต  
โดย ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล (2549) ไดกลาวไววามีท้ังหมด 4 กระบวนการ การทํางานของ
แอพพลิเคช่ัน ตามภาพท่ี 2.19 โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.19  กระบวนการทํางานของแอพพลิเคช่ันภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต 
 

ท่ีมา:  หนังสือคูมือ Visual C++.NET ฉบับสมบูรณ, เขียนโดยยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล (2549) 
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   ข้ันท่ี 1 เร่ิมตนเปดโปรแกรม เรียกโกลบอลออบเจ็กตและคลาส “C-
WinApp” โดยเร่ิมทํางานดวยการเรียก Constructor  

ข้ันท่ี 2  ฟงกช่ัน “WinMain” เรียกฟงกช่ัน Initlnstance ของโปรแกรม โดย
จะสรางรูปแบบไฟลเอกสาร ซ่ึงจะสรางมุมมองไฟลเอกสาร และวินโดวสเฟรม จากนั้นจึงทําการ
โหลดไฟลมาตรฐานจากไฟล Windows Registry รวมท้ังช่ือของไฟลที่ถูกใชงานบอย รวมถึงการ
ลงทะเบียนรูปแบบไฟลเอกสารไวใน Registry สุดทายปดไฟลเอกสารใหมท่ีถูกกําหนดไวใน 
Command line  

   ข้ันท่ี 3 ฟงกช่ัน “WinMain” สรางการวนลูปสําหรับการจัดการกับขอความ
ของระบบปฏิบัติการ Windows  

   ข้ันท่ี 4  ฟงกช่ัน “WinMain” ออกและตัวโปรแกรมทําการส้ินสุดการทํางาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ฟงกช่ัน “WinMain” ส้ินสุดการทํางาน แสดงวาผูใชโปรแกรมเลือกคําส่ัง 
Exit หรือกดคําส่ังปด แลวโคด MFC ก็จะทําลายโปรแกรม จากนั้นไปเรียกหาฟงกช่ัน 
“PostQuitMessage” ซ่ึงมีผลใหการวนลูปขอความไมมีการวนลูปตอไป แลวทําใหฟงกช่ัน 
“WinMain”  คืนคาโคดออก ทายสุดคือการทําใหแอพพลิเคช่ันส้ินสุดการทํางาน 

2.3.3.4  ภาษาเอเอสพีดอตเน็ต (Active Server Page.NET) 
    ภาษาเอเอสพีดอตเน็ตสามารถที่จะใชภาษาเบ้ืองตน 3 ภาษา คือ C#, VB.NET 

และ JScript.Net ท่ีออกมาเปนมาตรฐาน และมีความยืดหยุนในการเขียนโปรแกรมมากข้ึน ใชภาษา
ในการเขียนไดมากกวา 1 ภาษาภายในไฟลเดียวกัน ทําใหสามารถเลือกรูปแบบของภาษาท่ีงายที่สุด
ตอการเขียนในแตละสวนได อีกท้ังมีลักษณะการแปลภาษาและนามสกุลไฟลท่ีเปล่ียนแปลง ใน
ภาษาเอเอสพีรุนกอนมีลักษณะ การแปลภาษาเปนแบบอินเตอรพรีเตอร คือ การจะทําคําส่ังใดคอย
แปลคําส่ังนั้น แตในรุนไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกจะมีลักษณะเปนคอมไพเลอร คือ การแปล
คําส่ังรวมท้ังโปรแกรม (มณีโชติ สมานไทย, 2546)  

  ภาษาเอเอสพีดอตเน็ตมีรูปแบบและการใชงานงายข้ึน รูปแบบของ Component 
จะเนนไปท่ี XML  และการใชงานในภาษาเอเอสพีดอตเน็ตนั้นสามารถอัพโหลดไฟลไปไวใน 
Directory ท่ีผูดูแลเครือขายกําหนดหลังจากนั้น Component จะติดต้ังตัวเองโดยอัตโนมัติ ลดปญหา
ท่ีเกิดจากภาษาเอเอสพีรุนกอน นอกจากน้ีภาษาเอเอสพีดอตเน็ตมี Libraryใหเลือกใชไดมากข้ึน ซ่ึง
ในเอเอสพีรุนกอนนั้นแอพพลิเคช่ันบางอยางสรางไดยาก แตในภาษาเอเอสพีดอตเน็ตนั้นไดเพิ่มตัว
ชวยไลบรารีใหกลายเปนส่ิงพื้นฐานสําหรับการใชงาน อีกท้ังมีตัวควบคุมคอนโทรล ทําใหการใช
งานในบางอยางงายข้ึน ซ่ึงเปนสวนพิเศษท่ีเพิ่มเติมมาจากภาษาเอเอสพีรุนกอนท่ีไมมีสวนท่ีเรียกวา
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คอนโทรล ซ่ึงจะชวยใหสามารถสรางเว็บไซทไดอยางงายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงไมตอง
กังวลวาตัวอานจะไมรองรับกับภาษาที่เขียน (มณีโชติ สมานไทย, 2546)  

   ภาษาเอเอสพีดอตเน็ตสามารถเรียกขอขอมูลจากเคร่ืองแมขายได ซ่ึงในภาษาเอ
เอสพีรุนกอน ๆ เคร่ืองแมขายสามารถเรียกขอขอมูลไดจากเคร่ืองผูใชเทานั้น แตสําหรับในภาษาเอ
เอสพีดอตเน็ต เคร่ืองแมขายสามารถเรียกขอขอมูลจากเคร่ืองแมขายดวยกันได และเปนระบบใน
ดอตเน็ตเฟรมเวิรก ซ่ึงมีคุณสมบัติของ Common Language Runtime ทําใหมีการคอมไพล
โปรแกรมเปนภาษามาตรฐาน ท่ีเรียกวา IL กอน ดังนั้นไมวาจะใชเคร่ืองพีดีเอหรือโนตบุก ก็ไมเกิด
ปญหา นอกจากนี้ภาษาเอเอสพีดอตเน็ตงายตอการหาขอผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม หากเปน
ภาษาเอเอสพีรุนกอนเวลาเกิดความผิดพลาด เคร่ืองจะบอกแควาเปนความผิดพลาดชนิดใดอยู
บรรทัดไหน แตในภาษาเอเอสพีดอตเน็ตเคร่ืองจะแสดงรายละเอียดท่ีมากข้ึนพรอมบอกแนว
ทางแกไข นอกจากนี้ภาษาเอเอสพีดอตเน็ตยั้งมีการตรวจสอบเหตุการณตาง ๆ ไดภายในเว็บเพ็จ 
ตั้งแตโหลดหนาเว็บเพ็จไปจนถึงปดหนาเว็บเพ็จ ทําใหผูใชสามารถเขียนโปรแกรมกําหนด
เหตุการณตางๆไดงายข้ึน และภาษาเอเอสพีดอตเน็ตแยกสวนท่ีเปนภาษามารกอัป (HTML: 
Hypertext Markup Language) กับภาษาเอเอสพีออกมาอยางชัดเจน โดยภาษาเอเอสพีดอตเน็ตจะมี
สถาปตยกรรมตามภาพท่ี 2.20 

 

 
 

ภาพท่ี 2.20  สถาปตยกรรมของภาษาเอเอสพีดอตเน็ต 
 

ท่ีมา:  Microsoft Corporation (www.Microsoft.com) 
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2.4  การเขารหัสขอมูล  
บรรจง หะรังษี (2547) ไดกลาวไววา การเขารหัสขอมูล (Cryptography) โดยพื้นฐาน

แลวจะเกี่ยวของกับวิธีการทางคณิตศาสตรเพื่อใชในการปองกันขอมูลหรือขอความตั้งตนท่ีตองการ
สงไปถึงผูรับ ขอมูลต้ังตนจะถูกแปรเปล่ียนไปสูขอมูลหรือขอความอีกรูปแบบหนึ่งท่ีไมสามารถ
อานเขาใจไดโดยใครก็ตามท่ีไมมีกุญแจสําหรับเปดดูขอมูลนั้น เราเรียกกระบวนการในการแปรรูป
ของขอมูลต้ังตนวา "การเขารหัสขอมูล" (Encryption) และกระบวนการในการแปลงขอความท่ีไม
สามารถอานทําความเขาใจใหกลับไปสูขอความดั้งเดิมวาการถอดรหัสขอมูล (Decryption) ซ่ึงกลาว
ไว จุดประสงคท่ีสําคัญของการเขารหัสขอมูลมีอยางนอย 3 ประการ ดังตอไปนี้ 
   การทําใหขอมูลเปนความลับ และปองกันผูท่ีไมมีสิทธ์ิสามารถเขาถึงขอมูลได  
   การทําใหขอมูลสามารถตรวจสอบความสมบูรณได ไมมีการสูญหายหรือถูก
เปล่ียนแปลงแกไขใดๆ  
   การทําใหสามารถพิสูจนตัวตนหรือระบุตัวตนของผูสงขอมูลได   

2.4.1  อัลกอริทึมในการเขารหัสขอมูล  
 บรรจง หะรังษ ีไดกลาวไววา อัลกอริทึมในการเขารหัสขอมูลมี 2 ประเภทหลัก คือ 

  อัลกอริทึมแบบสมมาตร (Symmetric  Key  Algorithms) จะใชกุญแจท่ีเรียกวา 
กุญแจลับ (Secret key) ซ่ึงมีเพียงหนึ่งเดียว เพื่อใชในการเขาและถอดรหัสขอความที่สงไป 
อัลกอริทึมยังสามารถแบงยอยออกเปน 2 ประเภท ไดแก แบบ Block Algorithms ซ่ึงจะทําการ
เขารหัสทีละบล็อค โดย 1 บล็อกประกอบดวยหลายไบต และแบบ Stream Algorithms ซ่ึงจะทําการ
เขารหัสทีละไบต สําหรับการเขารหัสแบบสมมาตรในปจจุบันมีเปนจํานวนมาก ไดแก อัลกอริทึม 
DES (Data Encryption Standard), Triple-DES, Blow fish, IDEA (International Data Encryption 
Algorithm), RC4, Rijindael หรือ AES เปนตน (บรรจง หะรังษ,ี 2547) 
  อัลกอริทึมแบบอสมมาตร (Asymmetric Key Algorithms) เปนอัลกอริทึมแบบ
กุญแจสาธารณะ แบงตามลักษณะการใชงานไดเปน 2 ประเภท คือ ใชสําหรับเขารหัส และใช
สําหรับการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงใชกุญแจสาธารณะ (Public keys) ในการเขารหัสและใช
กุญแจสวนตัว (Private keys) ในการถอดรหัสขอมูล โดยกุญแจสาธารณะสามารถสงมอบใหกับ
ผูอ่ืนได สําหรับกุญแจสวนตัวตองเก็บไวกับเจาของกุญแจหามเปดเผยใหผูอ่ืนทราบ นอกจากนี้
อัลกอริทึมแบบกุญแจสาธารณะยังสามารถประยุกตใชไดกับการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึง
เปนการพิสูจนความเปนเจาของในการทําธุรกรรม บนอินเทอรเน็ต วิธีการใชงาน คือ เจาของกุญแจ
สวนตัวลงลายมือช่ือของตนกับขอความท่ีตองการสงไปดวยกุญแจสวนตัว แลวจึงสงขอความนั้น
ไปใหกับผูรับ เม่ือไดผูรับไดรับขอความท่ีลงลายมือช่ือมาก็สามารถใชกุญแจสาธารณะที่เปนคูของ
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กุญแจสวนตัวตรวจสอบวาเปนขอความที่มาจากผูสงนั้นหรือไม สําหรับขอเสียของระบบกุญแจ
สาธารณะท่ีสําคัญ คือ ตองใชเวลาในการคํานวณการเขารหัสและถอดรหัสเม่ือเทียบกับระบบกุญแจ
สมมาตร และอาจใชเวลาเปนพันเทาของเวลาท่ีใชโดยระบบกุญแจสมมาตร สําหรับอัลกอริทึมของ
การเขารหัสแบบอสมมาตรท่ีรูจักกัน ไดแก อัลกอริทึม RSA, DSS (Digital Signature Standard), 
Message Digest เปนตน (บรรจง หะรังษ,ี 2547)  

2.4.2  ปญหาของอัลกอริทึมแบบสมมาตร  
 บรรจง หะรังษี (2547) ไดกลาวไววา อัลกอริทึมแบบสมมาตรมีความสําคัญไมดอยไป

กวาอัลกอริทึมแบบอสมมาตร เนื่องจากอัลกอริทึมทํางานไดรวดเร็วกวาและงายตอการใชงาน แต
อัลกอริทึมแบบสมมาตรก็ยังมีปญหา 3 ประการ ซ่ึงเปนขอจํากัดในการใชงานอัลกอริทึมนี้ 
   อัลกอริทึมแบบสมมาตรในการใชงานอัลกอริทึมสองกลุมท่ีตองการแลกเปล่ียน
ขอมูลกัน จําเปนตองแลกเปล่ียนกุญแจลับกันกอน ซ่ึงการแลกเปล่ียนกุญแจน้ันอาจทําไดอยาง
ยุงยากและไมสะดวก  
   ท้ังสองกลุมตองรักษากุญแจลับ หามเปดเผยใหผูอ่ืนลวงรู การที่กุญแจถูกเปดเผย
ออกไปสูผูอื่น และอีกกลุมหนึ่งไมไดรับทราบอาจกอใหเกิดปญหากับกลุมท่ีไมทราบนี้ได  
   สําหรับสองกลุมท่ีตองการติดตอกันจําเปนตองใชกุญแจลับเปนจํานวน 1 กุญแจเพื่อ
ติดตอกัน สมมติวามีผูท่ีตองติดตอกันเปนจํานวน n กลุม จํานวนกุญแจลับท้ังหมดท่ีตองแลกเปล่ียน
กันคิดเปนจํานวนท้ังหมดเทากับ n (n-1)/2 กุญแจ ซ่ึงจะเห็นไดวาจํานวนกุญแจมีมากมายเกินไป ซ่ึง
อาจกอใหเกิดปญหาดานการรักษาความปลอดภัยใหกับกุญแจเหลานี้  

2.4.3  ความแข็งแกรงของอัลกอริทึมสําหรับการเขารหัส  
 บรรจง หะรังษี ไดกลาวไววา ความแข็งแกรงของอัลกอริทึม หมายถึง ความยากในการ

ท่ีผูบุกรุกจะสามารถถอดรหัสขอมูลไดโดยปราศจากกุญแจท่ีใชในการเขารหัส ซ่ึงจะข้ึนอยูกับ
ปจจัยตางๆ เชน การเก็บกุญแจเขารหัสไวอยางเปนความลับ ผูเปนเจาของกุญแจลับตองระมัดระวัง
ไมใหกุญแจสูญหายหรือลวงรูโดยผูอ่ืน  อัลกอริทึมท่ีดีตองเปดใหผูรูทําการศึกษาในรายละเอียดได
โดยไมเกรงวาผูศึกษาจะสามารถจับรูปแบบของการเขารหัสได อัลกอริทึมท่ีดีตองไมแฝงไวดวย
ประตูลับท่ีสามารถใชเปนทางเขาไปสูการใชเพื่อทําการถอดรหัสขอมูล ประตูลับนี้ทําใหไม
จําเปนตองใชกุญแจในการถอดรหัส รวมไปถึงเม่ือผูบุกรุกทราบขอมูลท่ีเปนขอมูลตั้งตนซ่ึงยังไมได
เขารหัส ผูบุกรุกอาจจะสามารถหาความสัมพันธระหวางขอความท้ังสองน้ันได ซ่ึงจะเปนวิธีการใน
การถอดรหัสขอมูลได ปญหานี้เรียกกันวา “Known Plaintext Attack” ซ่ึงคําวา Plaintext หมายถึง
ขอความต้ังตนท่ียังไมไดผานการเขารหัส คุณสมบัติของขอความต้ังตนอาจใชเปนชองทางในการ
ถอดรหัสขอมูล  
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2.4.4  ความยาวของกุญแจท่ีใชในการเขารหัส  
 บรรจง หะรังษี (2547) ไดกลาวไววาความยาวของกุญแจเขารหัสมีหนวยนับเปนบิต 

กุญแจท่ีมีความยาว 1 บิต ตัวเลขท่ีเปนไปไดเพื่อแทนกุญแจอาจมีคาเปน 0 หรือ 1 กุญแจท่ีมีความ
ยาว 2 บิต ตัวเลขท่ีเปนไปไดจึงเปน 0 (00), 1 (01), 2 (10) และ 3 (11) ตามลําดับ ดังนั้นเม่ือเพ่ิมความ
ยาวของกุญแจทุกๆ 1 บิต คาท่ีเปนไปไดของกุญแจจะเพิ่มข้ึนเปนสองเทาตัว และสําหรับความยาว
ของกุญแจเขารหัสยิ่งจํานวนบิตของกุญแจยิ่งมาก ยิ่งทําใหการเดาเพื่อสุมหากุญแจท่ีถูกตองเปนไป
ไดยากยิ่งข้ึน จะเห็นไดวากุญแจยิ่งมีความยาวมากโอกาสที่ผูบุกรุกจะสามารถคาดเดากุญแจที่ตรง
กับหมายเลขท่ีถูกตองของกุญแจจะยิ่งยากมากข้ึนตามลําดับ ในการท่ีผูบุกรุกลองผิดลองถูกกับ
กุญแจโดยใชกุญแจท่ีมีหมายเลขตางๆ กัน เพื่อหวังท่ีจะพบกุญแจท่ีถูกตองและสามารถใชถอดรหัส
ขอมูลได การลองผิดลองถูกนี้เราเรียกกันวา “Key search” หรือการคนหากุญแจนั่นเอง ทฤษฎีได
กลาวไววาการลองผิดลองถูกนี้โดยเฉล่ียจะตองทดลองกับกุญแจเปนจํานวนคร่ึงหนึ่งของกุญแจ
ท้ังหมดกอนท่ีจะพบกุญแจท่ีถูกตอง ดังนั้นความยาวของกุญแจที่มีขนาดเหมาะสมจึงข้ึนอยูกับ
ความเร็วในการคนหากุญแจของผูบุกรุกและระยะเวลาท่ีตองการใหขอมูลมีความปลอดภัย (บรรจง  
หะรังษ,ี 2547) 
 
2.5  การพัฒนาระบบดวยวงจรการพัฒนาระบบ และสัญลักษณมาตรฐานยูเอ็มแอล 

2.5.1  กระบวนการพัฒนาระบบดวยวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC: System Development 
Life Cycle) 

กระบวนการพัฒนาระบบดวยวงจรการพัฒนาระบบ โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2544) ผูเขียน
หนังสือการวิเคราะหและออกแบบระบบ (2544) กลาวไววา วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) เปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมตาง ๆ ในแตละข้ันตอน ตั้งแตเร่ิมจน
กระท้ังสําเร็จ วงจรการพัฒนาระบบจะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียดตาง ๆ ในการ
พัฒนาระบบ โดยมีอยู 7 ข้ันตอน ดังตารางท่ี 2.15 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.15 กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
 

หนาท่ี งานท่ีตองทํา 
เขาใจปญหา 

(กําหนดปญหา) 
1. ตระหนักวามีปญหาในระบบ  
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ตารางท่ี 2.15 (ตอ)  
 

หนาท่ี งานท่ีตองทํา 
ศึกษาความเปนไปได 

(กําหนดปญหา) 
1. รวบรวมขอมูลโดยศึกษาจากเอกสารท่ีเกีย่วของ 
2. คาดคะเนคาใชจาย ผลประโยชนและอ่ืน  
3. ตัดสินใจวาจะเปล่ียนแปลงระบบหรือไม 

วิเคราะห 1. ศึกษาระบบเดิม  
2. กําหนดความตองการของระบบ  
3. วิเคราะหระบบเกาโดยใชแผนภาพ  
4. วิเคราะหตนแบบของระบบใหม  

ออกแบบ 1. เลือกซ้ือคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวร  
2. เปล่ียนแผนภาพจากการวเิคราะหเปนแผนภาพลําดับข้ัน  
3. คํานึงถึงความปลอดภัยของระบบ  
4. ออกแบบ Input และ Output  
5. ออกแบบไฟลฐานขอมูล  

พัฒนา 1. เตรียมสถานท่ี  
2. เขียนโปรแกรม  

ทดสอบ 1. ทดสอบโปรแกรม  
2. เตรียมคูมือการใชและฝกอบรม  

นํามาใชงานจริง 
(ติดต้ัง) 

1. ปอนขอมูล  
2. เร่ิมใชงานระบบใหม 

บํารุงรักษา 1. เขาใจปญหา และ ศึกษาส่ิงท่ีจะตองแกไข  
2. ตัดสินใจวาจะแกไขหรือไม  
3. แกไขเอกสาร คูมือ  
4. แกไขโปรแกรม  
5. ทดสอบโปรแกรม และทดลองใชงานระบบท่ีแกไขแลว  
 

 
ท่ีมา:  หนังสือการวิเคราะหและออกแบบระบบ, เขียนโดย โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2544) 
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ข้ันท่ี 1 กําหนดปญหา (Problem Definition) เปนข้ันตอนของการกําหนดขอบเขตของ
ปญหา สาเหตุของปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม การ
กําหนดความตองการระหวางผูวิเคราะหกับผูใชงาน โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการรวบรวมขอมูลจาก
การดําเนินงานตางๆ เพื่อทําการสรุปเปนขอกําหนดท่ีชัดเจน  

ข้ันท่ี 2 วิเคราะห (Analysis) เปนข้ันตอนของการวิเคราะหการดําเนินงานของระบบ
ปจจุบัน โดยการนําความตองการท่ีไดมาจากข้ันตอนแรกมาวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อทําการ
พัฒนาเปนแบบจําลองซ่ึงประกอบดวย แผนภาพขอมูล คําอธิบายการประมวลผลขอมูล ทําใหทราบ
ถึงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานในระบบวาประกอบดวยอะไรบาง มีความเกี่ยวของหรือ
สัมพันธกับส่ิงใด  

ข้ันท่ี 3 ออกแบบ (Design) เปนข้ันตอนการหาผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะห มาพัฒนา
ใหสอดคลอง โดยการออกแบบจะเร่ิมจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยีตางๆ และโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนา การออกแบบจําลองขอมูล การออกแบบรายงาน และการออกแบบ
จอภาพในการติดตอกับผูใชงาน 

ข้ันท่ี 4 พัฒนา (Development) เปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมดวยการสราง
ชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรมเพ่ือการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาจะตอง
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีใชงานอยู ซ่ึงในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาใน
รูปแบบของ 4GL ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา รวมท้ังการมี CASE (Computer Aided 
Software Engineering) ตางๆ มากมายใหเลือกใชตามความเหมาะสม  

ข้ันท่ี 5 ทดสอบ (Testing) เปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติการ
ใชงานจริง โดยจะทําการทดสอบขอมูลเบ้ืองตนกอน ดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือตรวจสอบการ
ทํางานของระบบ หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนก็ยอนกลับไปในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมใหม โดย
การทดสอบระบบน้ีจะมีการตรวจสอบอยู 2 สวนดวยกัน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน และ
การตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม  

ข้ันท่ี 6 ติดต้ัง (Implementation) ขั้นตอนหลังจากท่ีไดทําการทดสอบจนมีความม่ันใจ
แลววาระบบสามารถทํางานไดจริง และตรงกับความตองการของผูใชระบบ จากนั้นจึงดําเนินการ
ติดต้ังระบบเพื่อใชงานจริงตอไป  

ข้ันท่ี 7 บํารุงรักษา (Maintenance) เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากท่ี
ไดมีการติดต้ังและใชงานแลว ในข้ันตอนนี้อาจเกิดปญหาของโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมเมอรจะตอง
รีบแกไขใหถูกตอง หรือเกิดจากความตองการของผูใชงานท่ีตองการเพิ่มการทํางานอ่ืนๆ ซ่ึงท้ังนี้ก็
จะเกี่ยวของกับความตองการของผูใชท่ีเคยตกลงกันกอนหนา  
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2.5.2  กระบวนการพัฒนาระบบดวยสัญลักษณมาตรฐานยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling 
Language) 

 กระบวนการพัฒนาระบบดวยสัญลักษณมาตรฐานยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling 
Language) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 2.5.2.1 สัญลักษณมาตรฐานยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) 
  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2544) ผูเขียนหนังสือการวิเคราะหและออกแบบระบบ  

กลาวไววา สัญลักษณมาตรฐานยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) คือ สัญลักษณ
มาตรฐานท่ีใชในวิธีการออกแบบการพัฒนาเชิงวัตถุ รูปแบบของภาษายูเอ็มแอลเปนสัญลักษณท่ี
นําไปใชในโมเดลตางๆ ซ่ึงยูเอ็มแอลจะมีขอกําหนดกฎระเบียบตางๆ โดยกฎระเบียบตางๆ จะมี
ความหมายตอการเขียนโปรแกรม (Coding) ดังนั้นการใชยูเอ็มแอลจะตองทราบความหมายของ 
Notation ตาง ๆ เชน Generalize, association dependency class และ Package ส่ิงเหลานี้มีความ
จําเปนอยางยิ่งตอการตีความของการออกแบบระบบ กอนนําไปใชกับระบบงานจริง ในปจจุบันมี
เคร่ืองมือมากมายท่ีสามารถแปลงยูเอ็มแอลเปนภาษาตางๆ นอกจากนี้โมเดลยูเอ็มแอลถูกนํามาใช
ในการพัฒนาซอฟตแวร อยางกวางขวาง และทําใหการทํางานมีคุณภาพ ไดแก 

 ชวยลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบงาน (Shortest Development life cycle) 
 ชวยเพิ่มความสามารถในการทํางาน (Increase productivity) 
 ชวยเพิ่มคุณภาพของระบบงาน (Improve software quality) 
 รองรับระบบงานเดิม (Support legacy system) 
 ชวยในการส่ือสารระหวางทีมผูพัฒนาระบบงาน (Improve team connectivity) 
การพัฒนาโครงการใด ๆ นั้นมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสนับสนุนความตองการ

ของผูใช ท้ังนี้ผูใช (User) ไมไดหมายถึงคนเพียงอยางเดียว จะหมายถึงระบบอ่ืนท่ีอยูภายนอกก็ได 
ผูใชจะมีการกระทํากิจกรรมใดๆ ตอระบบโดยการตอบสนองของระบบอยางมีลําดับ เพื่อใหไดงาน
ตามตองการ เปนการทํางานของระบบท่ีทําหนาท่ีใหผลลัพธ หรืองานตามท่ีผูใชตองการนักพัฒนา
ระบบจะนําเอา Use case มาสรางเปน Model ท่ีสามารถอธิบายการทํางานของระบบได  

การไหลของระบบ (Use Case Driven) หมายถึง กระบวนการการพัฒนาระบบโดย
มีการไหลของงานเกิดจากการใช Use Case (Derive from use case) เปนตัวกําหนด Use case และ 
ดําเนินไปเปนวงจรDevelopment Life Cycle โดยโมเดลมาตรฐานยูเอ็มแอลจะประกอบไปดวย 
สวนตาง ๆ ดังนี้  

 องคประกอบของวัตถุ (Object) ประกอบดวย ช่ือวัตถุ โครงสรางขอมูล และ
พฤติกรรมของวัตถุ 
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 Object Definition หมายถึง ส่ิงตางๆ ท่ีมีอยู หรือส่ิงตางๆ ท่ีสัมผัสได 
กระบวนการตางๆ ความสัมพันธ คํานามตางๆ ซ่ึงสามารถกําหนดนิยามได 

 Class Definition หมายถึง กลุมของวัตถุ ซ่ึงมีขอมูล และมีพฤติกรรม
เหมือนกัน เชน Class ของรถยนต ประกอบดวยรุน ยี่หอ เปนตน 

 Object Orientation หมายถึง แนวความคิดพ้ืนฐานในการสรางระบบ หรือ 
Software โดยพิจารณาปญหาในโลกแหงความเปนจริง วาประกอบไปดวยวัตถุตางๆ มาทํางาน
รวมกัน การเขาถึงขอมูลของวัตถุใดๆ จะตองกระทําผานทางพฤติกรรมของวัตถุนั้นเทานั้น และการ
กําหนดประเภทพฤติกรรม/ขอมูลของวัตถุ จะทําใหสามารถควบคุมการเขาถึงขอมูลจากภายนอก
วัตถุได 

 ลักษณะ หมายถึง แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะหลักษณะวัตถุ (Symbol in 
Analysis Model) จะตองประกอบดวย สวนติดตอผูใช (Boundary Class) สวนควบคุม  (Control 
Class) สวนท่ีใชเก็บขอมูล (Entity Class) ตามลักษณะภาพท่ี 2.21   
 

 
 

ภาพท่ี  2.21  แนวคิดของการวิเคราะหลักษณะตามมาตรฐานยูเอ็มแอล  
 
ท่ีมา:  หนังสือการวิเคราะหและออกแบบระบบ, เขียนโดย โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2544) 
 

2.5.2.2  การแบงกลุมสัญลักษณมาตรฐานยูเอ็มแอล 
การแบงกลุมสัญลักษณมาตรฐานยูเอ็มแอลนั้น กลาวไดวาสัญลักษณมาตรฐาน

ยูเอ็มแอลสามารถแบงองคประกอบออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
1. สัญลักษณของยูเอ็มแอล (UML) Things คือ สัญลักษณหรือส่ิงตางๆ ท่ีนํามาใช

สราง Diagram UML แบงออกเปน 4 หมวด คือ  
 Structural Things หรือ หมวดโครงสราง เปนคํานามใชสําหรับยูเอ็มแอล 

(UML)  ได แก Use case, Interface, Class, Collaboration, Component และ Node ตามภาพท่ี 2.22 
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ภาพท่ี 2.22  หมวดสัญลักษณของโครงสราง (Structural Things) 
 

ท่ีมา:  หนังสือการวิเคราะหและออกแบบระบบ, เขียนโดย โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2544) 
...  

 Behavioral Things หรือ หมวดพฤติกรรม ไดแกสวนท่ีเปน Dynamic แสดงถึง
พฤติกรรมของระบบ ประกอบดวย 2 สวนใหญ ๆ คือ.Interaction และ State-Machine 

 Grouping Things หรือ หมวดการจัดกลุมหมู ไดแก Package 
 Annotation Things หรือ หมวดคําอธิบาย ไดแก Note 
2.  ความสัมพันธของยูเอ็มแอล (UML) Relationships เปนความสัมพันธในยูเอ็ม

แอล ซ่ึงประกอบไปดวย  
 Dependency หรือ ความข้ึนอยูตอกัน จะใหความหมายวาเม่ือเกิดการ

เปล่ียนแปลงท่ีสวนหนึ่งแลวจะสงผลกระทบถึงอีกสวนหนึ่งท่ีลากเสนมาสัมพันธกัน เชน .การ
เปล่ียนแปลงของโรงเรียนจะมีผลกระทบของนักเรียนเปนตน 

 Association หรือ ความสัมพันธ จะแสดงถึงความสัมพันธระหวาง Object 
ความสัมพันธยังสามารถแยกออกเปนความสัมพันธแบบธรรมดา ความสัมพันธแบบ .Aggregation 
และ Composite ทิศทางความสัมพันธ นอกจากนั้นยังสามารถกําหนด Multiplicity ใหกับ
ความสัมพันธไดอีกดวย  

 Generalization หรือ การสืบทอดคุณสมบัติ เปน Inheritance  
 Realization หรือ การทําใหทํางานไดจริง เชน Interface ถูก Realize โดย 

Class, Use case ถูก Realize โดย Collaboration 
3.  แบบจําลองของยูเอ็มแอล (UML) Diagrams ของ UML แบงออกไดเปน 9 

Diagram โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   
 Use Case Diagram ในการพัฒนาระบบงานใด ๆ นั้น การเก็บรวบรวมความ

ตองการของผูใชมีความสําคัญมาก และจะทําในระยะแรกๆ ของการพัฒนาระบบงานเสมอ Use 
Case Diagram เปน Diagram ท่ีทําหนาท่ี Capture requirement หมายถึงเปนเทคนิคในการสราง
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แบบจําลองเพื่อใชอธิบายหนาท่ีของระบบใหม หรือระบบปจจุบัน เปนกระบวนการสราง Use case 
เปนแบบ Iteration โดยความตองการของระบบจะไดจาก ลูกคา/ผูใช กับผูพัฒนาระบบ และ
องคประกอบท่ีสําคัญจะมี Use case, Actor, Use case Relationships และ System 

 Sequence Diagram จะบอกลําดับการทํางานของระบบ โดยมีวัตถุและ เวลา
เปนตัวกําหนดลําดับของงาน  

 Collaboration Diagram ทําหนาท่ีเชนเดียวกับ Sequence Diagram แตรูปแบบ
และลักษณะการเขียนจะตางกัน หรือ อาจกลาวไดวา Collaboration Diagram ก็คือรูปอีกรูปแบบ
หนึ่งของ Sequence Diagram เม่ือได Sequence Diagram แลวเคร่ืองมือ (Tool) บางชนิดสามารถ 
Generate Collaboration Diagram ใหไดเลย หรือ ในทางกลับกันเม่ือสราง Collaboration Diagram 
เสร็จแลว ก็จะสามารถ Generate Sequence Diagram ได โดยอัตโนมัติ ซ่ึงถือวาท้ัง 2 Diagram 
สะทอนภาพกันและกันอยูนั่นเอง 

 State Diagram ประกอบดวย State ตางๆ ของวัตถุ (Object) และเหตุการณ
ตางๆ ท่ีทําใหสถานะของวัตถุเปล่ียนและการกระทําท่ีเกิดข้ึนเม่ือสถานะของระบบเปล่ียนไป 
สามารถบอกสถานะของวัตถุได โดยจะใหความสนใจวา ณ เวลาใดๆ และวัตถุนั้นมี สถานะ 
(Status) เปนแบบใด 

 Activities Diagram แสดงลําดับ กิจกรรมของการทํางาน (Flow) สามารถ
แสดงทางเลือกท่ีเกิดข้ึนได Activity Diagram จะแสดงข้ันตอนการทํางานในการปฏิบัติการ โดย
ประกอบไปดวยสถานะตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน และผลจากการทํางานในข้ันตอนตางๆ 

 Class Diagram ประกอบดวย Class และความสัมพันธตางๆ ระหวาง Class 
เชน Dependency, Generalization, Association เปนตน Class Diagram ยังสามารถทําการแสดง
รายละเอียดภายใน Class แตละ Class ไดวามี Method อะไรบาง Field และ Attribute เปนอยางไร  

 Object Diagram ประกอบดวยวัตถุและความสัมพันธระหวางวัตถุ โดยแตละ
วัตถุจะแสดง Instance ของแตละ Class ท่ีมีในระบบและความสัมพันธตางๆ ระหวาง Class ซ่ึงจะมี
ช่ือและขอมูลเก็บอยู 

 Component Diagram เปน Diagram ซ่ึงแสดงโครงสรางทางกายภาพของ 
Software โดยจะประกอบดวยองคประกอบซ่ึงอยูในรูปตางๆ เชน Binary, Text และ Execute able 
ภายใน Component Diagram ก็จะมีความสัมพันธแสดงอยูเชนเดียวกับ Class Diagram, Object 
Diagram   

 Deployment Diagram เปน Diagram ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสามารถทําการแสดงระบบ
สถาปตยกรรมของอุปกรณและโปรแกรม ตลอดจนความสัมพันธระหวางอุปกรณ และโปรแกรม  
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2.6  ความรูเก่ียวกับเลขทะเบียนรถยนต 
กรมการขนสงทางบก กรุงเทพมหานคร (2522) ไดกําหนดไววา ประเภทของรถที่ใช

หมายเลขทะเบียน หมายถึง รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน และรถยนตสวนบุคคลเกินเจ็ดคน 
แตไมเกินสิบสองคน และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม ซ่ึง
มิไดใชประกอบการขนสงเพื่อสินจางตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก สําหรับการออก
หมายเลขทะเบียน  หมายถึง  หลักเกณฑ  วิ ธีการ  และเ ง่ือนไขท่ีกรมการขนสงทางบก 
กรุงเทพมหานคร กําหนดไวในการออกหมายเลขทะเบียนรถยนต  

2.6.1  ประเภทของรถที่ตองจดทะเบียน  
ประเภทของรถท่ีตองจดทะเบียนกรมการขนสงทางบก กรุงเทพมหานคร (2522) ได

จัดแบงประเภทคําขอทะเบียนรถ คือ รถใหมจากโรงงานหรือรถที่นําเขาจากตางประเทศเพื่อ
จําหนาย รถท่ีเคยจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหารหรือรถท่ีเคยจดทะเบียนและมี
เคร่ืองหมายตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมตํารวจกําหนด รถท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรในลักษณะ 
“รถยนตใชแลว” ท่ีมิใชเพื่อจําหนาย รถท่ีแจงการไมใชตลอดไป และมีความประสงคจะนํามาจด
ทะเบียนใหม รถท่ีประกอบการข้ึนจากช้ินสวนอุปกรณรถเกา รถใชงานเกษตรกรรม รถท่ีซ้ือมาจาก
การขายทอดตลาดของทางราชการโดยไมมีทะเบียนหรือไมสามารถตรวจสอบทะเบียนท่ีแทจริง รถ
พวงและรถกึ่งพวง รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการสวนทองถ่ิน รถของบุคคลในคณะผูแทนทางการทูตและ
คณะผูแทนทางกงสุล และรถของบุคคลในคณะผูแทนองคการระหวางประเทศหรือกลุมการชํานาญ
พิเศษแหงสหประชาชาติ หรือผูเช่ียวชาญตางประเทศ ซ่ึงประจําอยูในประเทศไทย  

2.6.2  ประเภทของรถที่ไมตองจดทะเบียน   
ประเภทของรถที่ไมตองจดทะเบียนกรมการขนสงทางบก กรุงเทพมหานคร (2522) ได

กําหนดไววา ตามท่ีกรมการขนสงทางบก กรุงเทพมหานคร ไดจัดแบงประเภทมี 5 ประเภท ไดแก 
รถสําหรับเฉพาะพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รถของกรมตํารวจท่ีจดทะเบียนและมี
เคร่ืองหมายตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมตํารวจกําหนด รถของสํานักพระราชวังท่ีจดทะเบียนและมี
เคร่ืองหมายตามระเบียบท่ีเลขาธิการพระราชวังกําหนด รถท่ีเจาของแจงการไมใชรถ และรถท่ีผูผลิต
หรือประกอบเพ่ือจําหนาย หรือท่ีผูนําเขาเพื่อจําหนาย ผลิต หรือประกอบ หรือนําเขาและยังมิได
จําหนายใหแกผูอ่ืน  

2.6.3  ขั้นตอนการจดทะเบียนรถ   
ข้ันตอนการจดทะเบียนรถยกเวนคําขอจดทะเบียนรถท่ีประกอบข้ึนจากช้ินสวนอุปกรณ

รถเกา ใหดําเนินการจดทะเบียนรถ ตามท่ีกรมการขนสงทางบกกําหนดไว ดังนี้ตอไปนี้  
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 ขั้นตอนท่ี 1 เจาหนาท่ีตรวจสภาพรถตรวจสอบคําขอและหลักฐานประกอบคําขอ โดย
ใหตรวจสอบเฉพาะเทาท่ีจําเปนตอการตรวจสภาพรถ (กรมการขนสงทางบก, 2522) 

 ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสภาพรถ กรณีเปนรถผานการตรวจสภาพ ใหบันทึกรับรองการผาน
การตรวจสภาพ พรอมลงช่ือและวันท่ีตรวจสภาพ จากนั้นเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสภาพรถ 
พรอมออกใบเสร็จรับเงินและลงสมุดคุมสถิติการตรวจสภาพรถ สุดทายคืนคําขอพรอมหลักฐาน
ประกอบคําขอใหผูยื่นไปดําเนินการจดทะเบียนตอไป โดยใหลงช่ือรับคืนในสมุดคุมสถิติการตรวจ
สภาพรถไวดวย  สําหรับกรณีเปนรถไมผานการตรวจสภาพ ใหบันทึกรับรองผลไมผานการตรวจ
สภาพ และขอบกพรองท่ีรถไมผานการตรวจสภาพพรอมลงช่ือ และวันที่ตรวจสภาพ จากนั้นลง
สมุดคุมสถิติการตรวจรถ โดยใหบันทึกขอบกพรองท่ีรถไมผานการตรวจสภาพไวดวย สุดทายคืน
คําขอและหลักฐานประกอบคําขอใหผูยื่น พรอมท้ังแจงใหรถไปแกไขขอบกพรองกอนนํารถมา
ติดตอขอรับการตรวจสภาพใหมตอไป โดยใหผูยื่นลงช่ือรับคืนในสมุดคุมสถิติการตรวจสภาพรถ
ไวดวย (กรมการขนสงทางบก, 2522) 

 ขั้นตอนท่ี 3 เจาหนาท่ีทะเบียนรถตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอพรอมดวยผลการ
ตรวจสภาพรถ เม่ือเห็นวาถูกตองใหดําเนินการดังนี้ คือ ออกหมายเลขทะเบียน (เฉพาะกรณีใน
สวนกลางใหผูยื่นไปขอรับรองหลักฐานการสงบัญชีและจําหนาย ณ ฝายควบคุมบัญชีรถและ
เคร่ืองยนต) และจัดเก็บภาษีประจําป คาธรรมเนียมคําขอ คาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถ และ 
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ จากน้ันจัดทําทะเบียนรถ ใบคูมือจดทะเบียนรถและเคร่ืองหมายการเสียภาษี
ประจําปเสนอนายทะเบียนลงนาม สุดทายจายแผนปายทะเบียนรถ เคร่ืองหมายการเสียภาษีประจําป 
และใบคูมือจดทะเบียนรถ (กรมการขนสงทางบก, 2522) 

 
2.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยอารเอฟไอดีมิดเดิลแวรในการจัดการคุณภาพการบริการ (RFID Middleware: 
Ensuring Qualities of Service for the  Internet of Objects) (2549) 

Olivier Liechti and Dominique Guinard จาก University of Fribourg กลาวสรุปการ
จัดการคุณภาพการบริการดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีบนมิดเดิลแวรไววา ควรใหความสําคัญกับ 
ALE (Application Level Events) ซ่ึงเปนระบบกลางอารเอฟไอดี ALE Engine และไมควรละเลย
การทดสอบทางกายภาพ โดยมีเปาหมาย เพื่อการจัดการและการพัฒนา รวมไปจนถึงเพื่อสรางผล
กําไรใหกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี  

Floerkemeier and Lampe กลาวถึงระบบกลางอารเอฟไอดี (RFID Middleware) ไววา 
โปรแกรมที่ใชในการจัดการกับขอมูลท่ีไดรับจากเครื่องอาน ในการชวยกรอง และรวบรวมขอมูล
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ของอารเอฟไอดี รวมไปจนถึงการนําสงขอมูลใหกับผูรับไดอยางถูกตอง ซ่ึงสามารถศึกษา
โครงสรางระบบงานไดตามภาพท่ี 2.23 

 

 
 
ภาพท่ี  2.23  ระบบอารเอฟไอดีมิดเดิลแวรในการจัดการคุณภาพการบริการ 
 
ท่ีมา:  University of Fribourg, เขียนโดย Olivier Liechti and Dominique Guinard   
 

งานวิจัยแสดงอัตราการขยายตัวของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีในประเทศไทย (2549) 
งานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอารเอฟไอดี สําหรับภาคอุตสาหกรรมและ

บริการ  ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติและศูนย เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดนําเสนออัตราการขยายตัวของอารเอฟไอดีในประเทศ
ไทยเฉล่ียระหวางป 2549-2550 ดังตารางท่ี 2.16 และตารางท่ี 2.17  
 

ตารางท่ี  2.16  อัตราการขยายตัวของอารเอฟไอดีเฉล่ียระหวางป 2549-2550 
 

ป พ.ศ. Tag Reader Software System 
Solution 

2549 40.50 31.31 21.94 19.75 
2550 51.10 41.25 30.71 25.08 

 

ท่ีมา:  จากการสํารวจของ TESA และ NECTEC: National Electronics and Computer Technology   
           Center, 2548 
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ตารางท่ี  2.17  มูลคาของผลิตภัณฑของอารเอฟไอดีเฉล่ียระหวางป 2549-2550 
 

ป พ.ศ. Tag Reader Software System 
Solution 

มูลคาตลาด 

2549 520.27 419.50 89.19 265.51 1294.5 
2550 786.13 592.54 116.58 332.10 1827.3 

 

ท่ีมา:  จากการสํารวจของ TESA และ NECTEC National Electronics and Computer Technology   
           Center, 2548 
 

จากการวิเคราะหเชิงเศรษฐมิติของ วีระเชษฐ ขันเงิน และคณะผูวิจัยฯ จากหนังสือรูจัก
กับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่นความถ่ีวิทยุ (2549) ในโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทํา
เสนทางเทคโนโลยีของชาติฯ ไดกลาวไววา จากการวิจัยพบวาโอกาสในการประสบความสําเร็จ
ของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีและความเปนไปไดท่ีเกิดข้ึนอยูในระดับปานกลางถึงสูง โดยพิจารณา
จากดานตาง ๆ ประกอบดังนี้ 

   พิจารณาในดานผลกระทบตอเศรษฐกิจ จาก 5M (Man, Money, Material, 
Management, Market) ความเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศอยูในระดับปานกลางถึงสูง 

   พิจารณาในดานเทคโนโลยี ความเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศอยูในระดับสูง 
   พิจารณาในดานทรัพยากรบุคคล ความเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศอยูในระดับ

ปานกลาง 
   พิจารณาดานงบประมาณ ความเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศอยูในระดับสูง 
   พิจารณาดานการจัดการ ความเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศอยูในระดับปาน

กลาง 
จากการวิเคราะหเชิงเศรษฐมิติของ วีระเชษฐ ขันเงิน และคณะผูวิจัยฯ ในโครงการ

ศึกษาภาพรวมและจัดทําเสนทางเทคโนโลยีของชาติฯ ไดทําการวิเคราะห SWOT ของอุตสาหกรรม
อารเอฟไอดี ในประเทศไทยไวดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี 2.18 และหามูลคารวมของเทคโนโลยีอาร
เอฟไอดีจากสูตรมูลคารวมของเทคโนโลยีอารเอฟไอดี  

= มูลคาแท็ก + มูลคาเคร่ืองอาน + มูลคาโปรแกรม + มูลคาระบบและอุปกรณ       (2.1) 
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ตารางท่ี  2.18  การวิเคราะห SWOT ของอุตสาหกรรมอารเอฟไอดีประเทศไทย 
 

จุดแข็ง: 
 Strengths  

จุดออน:  
Weaknesses 

 มีเครือขายท่ีรวมตัวกันเขมแข็งท้ังจาก
ภาครัฐและเอกชน (RFID Cluster) 

 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑอารเอฟไอดี  
ไดอยางครบวงจรภายในประเทศ 

 ขนาดของระบบเศรษฐกิจและตลาด
ภายในประเทศสามารถสนับสนุน
อุตสาหกรรมอารเอฟไอดีในประเทศ
ได 

 

 ยั งตองพึ่ งพาการผลิตและนํ า เข า
ช้ินสวนบางชนิดจากตางประเทศ 

 บุคลากรและนักวิจัยสําหรับพัฒนา
ดานเทคโนโลยีอารเอฟไอดียังมีนอย 

 การสนับสนุนผลักดันดานมาตรฐาน
และกฎระเบียบจากภาครัฐยังไมมาก
พอ 

โอกาส:  
Opportunities 

ภัยคุกคาม:  
Threats 

 ตลาดอารเอฟไอดีท่ัวโลกกําลังเติบโต
อยางมาก เนื่องจากนําอารเอฟไอดีมา
ใชในการลดตนทุนในกระบวนการ
ผลิตและการขนสงสินคา 

 ท่ั วโลกใหความสํา คัญกับระบบ
ตรวจสอบ และติดตามเสนทางการ
ขนสงสินคาเพื่อความปลอดภัย 

 ท่ัวโลกกําลังต่ืนตัวกับการกําหนด
มาตรฐานคล่ืนความถ่ีและขอมูลเพื่อ
รองรับการใชงาน 

 

 อุตสาหกรรมอาร เ อฟไอดี มี ก าร
แขงขันทางการคามากข้ึนจากประเทศ
ในแถบเอเชีย เชน ประเทศจีน 

 อาจมีเทคโนโลยีระบุตัวตนชนิดอ่ืน
เขามาแยงตลาดอารเอฟไอดีบางสวน 

 ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ขอมูลและความเปนสวนตัวของผูใช 

 

ท่ีมา: รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอด ีเขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
  แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (2549) 
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การวิจัยเร่ืองการประยุกตใชหนวยความจําแบบการดในการเก็บขอมูลของเคร่ืองอาน
อารเอฟไอดีแบบพกพา (2550) เขียนโดย จุฑาทิพย วิศาลมงคล และอนุกูล นอยไม  จากเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กลาวไววา ใน
การใชงานเคร่ืองอานอารเอฟไอดีแบบติดต้ังอยูกับท่ีสําหรับการอานรหัสประจําตัวสัตวเพ่ือทําการ
ตรวจสอบยอนกลับในฟารมปศุสัตวนั้นกอใหเกิดความลําบากในการที่จะตอนสัตวไปท่ีจุดอาน จึง
มีการใชเคร่ืองอานแบบพกพาท่ีสามารถแกปญหาดังกลาวได แตเคร่ืองอานแบบพกพาก็มีวิธีการ
จัดเก็บขอมูลหลายรูปแบบดวยกัน ดังนั้นจึงออกแบบเคร่ืองอานท่ีประยุกตใชหนวยความจําแบบ
การด และนําการสงขอมูลความเร็วสูงแบบ Serial Peripheral Interface (SPI) มาเปนรูปแบบในการ
อานและเขียนขอมูล เ ม่ือนําหนวยความจําแบบการดมาใชนั้นทําใหการถายโอนขอมูลกับ
คอมพิวเตอรทําไดสะดวกกวา และสามารถเปล่ียนหรือขยายความจุของการดในภายหลังได โดย
ผลทดสอบการเขียนขอมูลลงไปในการดจํานวน 200 คร้ัง ก็สามารถเขียนและอานขอมูลท้ังหมดได
ถูกตอง 100% ซ่ึงจุฑาทิพย วิศาลมงคล และอนุกูล นอยไม กลาวไววา ในการใชงานเคร่ืองอานอาร
เอฟไอดีแบบพกพาที่ใชหนวยความจําแบบการด เม่ือการดท่ีเก็บขอมูลถูกใชงานจนเต็มก็สามารถ
เปล่ียนไปใชการดใหมไดทันที  โดยขอมูลเกาก็ถูกเก็บอยูในการดอันเดิม  ท้ังนี้การพกพา
คอมพิวเตอรไปดวยเพื่อการถายโอนขอมูลเม่ือหนวยความจําเต็ม ในบางท่ีอาจทําใหเกิดความ
ลําบากเพราะฉะน้ันเคร่ืองอานแบบพกพาที่มีหนวยความจําแบบการดจะชวยเพิ่มความสะดวกสบาย
ใหกับผูใชไดเปนอยางมาก 

การวิจัยเร่ืองการใชระบบสารสนเทศและอารเอฟไอดี (RFID) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
งานบริหารจัดการฟารม (2550) เขียนโดย วีระชัย จันทรสุด, พุชพันธ เหลาจันทร, สิทธิพงษ เหลา
โกก และ นภดล ผูมีจรรยา  จากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ กลาวไววา ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน การ
เล้ียงสุกรนั้นเปนอาชีพท่ีมีความสําคัญ ท้ังเพ่ือการบริโภคในประเทศและการสงออก การนําระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเขามาประยุกตใชในการบริหารจัดการฟารมสุกร จึงถือไดวา
เปนการนําเทคโนโลยีมาชวยแบงเบาภาระและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเกษตรกร  ทําให
เกิดความสะดวกรวดเร็วและถูกตองในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเก็บขอมูล นําขอมูลมา
วิเคราะห เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงการเล้ียง การพัฒนาสายพันธสุกร ทําใหเกิดผลิตผล
และคุณภาพสําหรับผูบริโภค ตลอดจนเพื่อความม่ันใจในการบริโภคเนื้อสุกร นอกจากนี้เทคโนโลยี
อารเอฟไอดียังชวยในการตรวจสอบขอมูลและเพิ่มมูลคาของเนื้อสุกรในตลาดท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดย วีระชัย จันทรสุด และคณะฯ ไดสรุปไววาจากการนําระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีอารเอฟไอดีเขามาชวยในการบริหารจัดการฟารมสุกร ทําใหเจาของฟารมสามารถลด
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ตนทุนคาแรงงานจากปกติเคยใชแรงงาน 1 คนตอสุกร 50 ตัว แตปจจุบันเปล่ียนเปนผูดูแล 1 คน
สามารถดูแลสุกรไดถึง 100 ตัว ซ่ึงเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดคาแรงไดถึง
คร่ึงหนึ่ง รวมถึงการคนหาขอมูลท่ีรวดเร็วและถูกตองวาเดิม นอกจากนี้ขอมูลท่ีไดรับยังสามารถ
นําไปกําหนดปริมาณอาหารใหสุกรได ดังน้ันการสรางระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการฟารม 
รวมกับการใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีจะทําใหการบริหารจัดการฟารมมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ผลผลิตเพิ่มข้ึนตอไปในอนาคต  

การวิจัยเร่ืองระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ (ITS : Intelligent Transport System) 
(2549) เขียนโดย ภาสกร ประถมบุตร จากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ซ่ึงกลาวไววา ผลจากการสํารวจจากขอมูลของ สํานักงาน
ขนสงทางบกเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ จํานวนรถยนตจดทะเบียนใหมโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5% ตอป 
ในขณะท่ีผิวการจราจรมีอัตราการเพิ่มข้ึนเพียง 1-2% ตอป และจากขอมูลของกรุงเทพฯ ป 2547 
ปญหาจราจรในกรุงเทพฯ เกิดจากประเด็นหลัก คือ ปริมาณรถยนตมีมากถึง 5 ลานคัน แตมีถนน
รองรับรถยนตเพียง 6% ของพ้ืนท่ีเมือง ซ่ึงมาตรฐานตองมีเพิ่มข้ึน 15% และระบบขนสงมวลชนไม
เพียงพอตอความตองการของประชากร  นอกจากนี้ประเทศไทยเร่ิมมีการนําระบบการขนสงและ
จราจรอัจฉริยะเขามาใชแตไมเช่ือมโยงกันในแตละหนวยงาน โดยภาครัฐเนนการควบคุม และ
รายงานสภาพจราจร สวนภาคเอกชนสวนใหญนํามาใชในอุปกรณนําทางในรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธ์ิ
ภาพการเดินทางและการขนสง  ดังน้ัน ภาสกร ประถมบุตร จึงสรุปไววา ประเทศไทยตองการระบบ
การขนสงและจราจรอัจฉริยะท่ีเหมาะกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงการพัฒนาระบบการขนสง
และจราจรอัจฉริยะจะชวยทดแทนการนําเขาเทคโนโลยีราคาสูงจากตางประเทศ รวมไปถึงการ
ประหยัดพลังงานและการลดมลพิษ  

การวิจัยเร่ืองเครือขายเซ็นเซอรไรสายสําหรับงานตรวจนับรถยนต  (2549)  เขียนโดย  
จตุพร ชินรุงเรือง จากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ซ่ึงกลาวไววา งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหการจราจรไหลไดอยาง
คลองตัว เนื่องจากประชาชนตองการเดินทางท่ีอํานวยความสะดวก และมีประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการจราจรจึงตองมองส่ิงท่ีจําเปนคือ การจัดการทางถนนตอจากนั้นคือการจัดการขนสงท่ี
เหมาะสม การนําเอาเทคโนโลยีมาใช เพื่อควบคุมการปลอยรถ ไดแก การควบคุมสัญญาณไฟ
อัตโนมัติ ฯลฯ ส่ิงสําคัญการควบคุมบริหารการจราจร คือ การเก็บขอมูลการจราจร เพื่อใชในการ
บริหารจัดการจราจรใหเกิดการจราจรไหล โดยใชเทคโนโลยีตรวจสอบปริมาณการจราจรจากทิศ
ตางๆ กลาวไดวาขอมุลการจราจรสําคัญมากตอการจัดการบริหาร โดยขอมูลท่ีไดตองมีความถูกตอง
แมนยํา จึงไดเกิดงานวิจัยเทคโนโลยีสําหรับการจัดเก็บขอมูลเปนเทคโนโลยีระบบการขนสงและ
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จราจรอัจฉริยะ (ITS : Intelligent Transport System) หรือ การนําเทคโนโลยีพื้นฐานทางดาน
คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกสและการส่ือสารมาใชในการแกปญหาดานจราจรใหเกิดประสิทธิภาพ
และคุณภาพ โดย จตุพร ชินรุงเรือง กลาวสรุปไววา การพัฒนาระบบ ITS นี้ตองอาศัยความรวมมือ
ท้ังจากภาครัฐ คือ การควบคุม และรายงานสภาพจราจร ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ตองใชอุปกรณ
นําทางในรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินทางดวย และคุณสมบัติสําหรับเทคโนโลยีสําหรับเก็บ
ขอมูลในอนาคต จะตองมีความแมนยําสูง ปริมาณรถท่ีนับไดตองถูกตองมากกวา 90% ข้ึนไป การ
ติดตั้งควรจะรวดเร็ว เคล่ือนยายสะดวก ระบบควรจะมีความคงทน นาเช่ือถือ ขอมูลท่ีไดจะงายตอ
การบริหาร งายตอการประมวลผล และส่ิงสําคัญ คือมีราคาถูก 

การวิจัยเร่ืองโปรแกรมอานปายทะเบียนรถ (2549) เขียนโดย เปรมนาถ ดูเบ จาก
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ซ่ึงกลาว
ไววา ปจจุบันการตรวจสอบรถที่เขาออกในสถานท่ีตาง ๆ เชน ลานจอดรถของหางสรรพสินคา 
หรือ สถานท่ีสําคัญ ยังขาดระบบจัดเก็บฐานขอมูลท่ีจะชวยตรวจสอบรถท่ีเขาออกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ยังขาดโปรแกรมท่ีสามารถใชงานไดสอดคลองกับความตองการ เชน ในปจจุบันท่ี
ระบบการเก็บขอมูลรถท่ีเขาออกสถานที่ ระบบเดิมสามารถเก็บไดเพียงภาพเคล่ือนไหวจากกลอง
วงจรปดหรือภาพนิ่งจากกลองถายรูปดิจิตอลเทานั้น ไมสามารถตอบสนองความตองการใชงาน
ขอมูลไดอยางรวดเร็วและยืดหยุน ไมมีขอมูลทะเบียนรถและเวลาเขาหรือออก ซ่ึงสามารถดึงมาใช
งานไดทันที ดังนั้นเม่ือเกิดเหตุรถหาย หรือตองการติดตามรถ เจาหนาท่ีตองมาไลคนหาขอมูลจาก
กลองวงจรปดหรือภาพนิ่ง ซ่ึงใชเวลานานแทนท่ีจะสืบคนในฐานขอมูลดวยเวลาเพียงไมกี่
วินาที สําหรับโปรแกรมอานปายทะเบียนรถ (License Plate Recognition System: LPR) ท่ี เปรม
นาถ ดูเบ ไดพัฒนาข้ึน จะทําใหคอมพิวเตอรคนหาตําแหนงของปายทะเบียนรถ พรอมระบบรูจําท่ี
ชวยแปลงขอมูลตัวอักษรจากภาพดวยโปรแกรมโอซีอารมาเปนตัวหนังสือท่ีสามารถจัดเก็บใน
ฐานขอมูลเพื่องายแกการสืบคน โดยใชเพียงอุปกรณงาย ๆ  คือ เคร่ืองคอมพิวเตอรตอพวงเขากับ
กลองวงจรปด พรอมดวยโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือใหระบบสามารถจัดเก็บและสรางฐานขอมูล
ของรถท่ีเขาและออกจากสถานท่ีไดตลอดเวลา    นอกจากนี้ ผูใชงานยังอาจพวงระบบดังกลาวเขา
กับระบบท่ีกั้นรถในท่ีจอดรถไดดวย ซ่ึงแตละคร้ังท่ีมีรถเขาและออก คอมพิวเตอรก็จะเก็บขอมูลไว
ในฐานขอมูล และควบคุมใหท่ีกั้นรถเปดใหรถผานเองไดโดยปลอดคนควบคุม ซ่ึงปจจุบัน
โปรแกรมดังกลาวมีประสิทธิภาพในการทํางานราว 95% สามารถรูจําตัวอักษรภาษาไทย “ก -ฮ” 
และตัวเลข “0 -9”  ขณะท่ีประโยชนการใชโปรแกรม คือ สามารถนําไปปรับใชในงานควบคุมหลาย
ดาน เชน ใชในการจัดการท่ีจอดรถอัตโนมัติ การบันทึกเวลาเขาและออกเพ่ือคํานวณคาจอดรถโดย
ไมเกิดการร่ัวไหล และ การจําแนกรถท่ีเขาออกอาคารวาเปนรถภายในหรือรถของ
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บุคคลภายนอก  รวมถึงการรักษาความปลอดภัย การติดตามรถท่ีหายหรือรถท่ีมีพฤติกรรมนาสงสัย 
และทําใหเกิดความประหยัดในการจัดการที่จอดรถ  

การวิจัยเร่ืองผลของสภาพอากาศตอการแพรกระจายคล่ืนวิทยุในยานความถ่ี 220 
เมกะเฮิรตซ (2543) เขียนโดย ยอรจ แมคคอรมิค (Macormick / W9MKE) ไดทําการต้ัง สมมติฐาน
ไววาสัญญาณท่ีรับไดอาจแปรตามการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ความช่ืน ระดับความสูงของเมฆ 
ความกดอากาศ และผลของดวงอาทิตย ซ่ึง ยอรจ  แมคคอรมิค มีขอคนพบดังนี้  

   ในการทดลองขณะท่ีอุณหภูมิในชวงเสนทางผานลดลงสัญญาณจะแรงข้ึนซ่ึง
สอดคลองกับความเช่ือเดิมของนักวิทยุสมัครเลน ท่ีเช่ือวาสัญญาณมักจะแรงข้ึนในฤดูหนาวและใน
วันท่ีทองฟาแจมใส  

   ท่ีความช่ืนของอากาศในเสนทางผานมีคานอยลงสัญญาณจะแรงข้ึนมีขอสังเกตวา
จากผลทดลองมักจะเกิดข้ึนกับยานความถ่ี 1000 เมกะเฮิรตซ ข้ึนไป แสดงชัดวายานความถ่ี 220 
เมกะเฮิรตซ ยังมีผลอยู จากการทดสอบสังเกตไดอีกวาระหวางชวงท่ีมีความช่ืนสูง เชน วันท่ีมีฝนตก
หรือหิมะตกสัญญาณจะมีระดับสัญญาณรบกวนสูง ท้ังๆท่ีในวันท่ีอากาศปกติจะมีความแรงไมนอย
กวาระดับ 9 

   ขณะท่ีความกดอากาศเพ่ิมข้ึน ชวงท่ีอากาศแหง โดยท่ัวไปสัญญาณจะแรงข้ึน แตยัง
ไมสรุปชัดเจน เนื่องจากผลคําตอบไมแนนอน อยางไรก็ตามผลการทดสอบท่ีนักวิทยุสมัครเลนรูก็
คือในยานความถ่ี 50 เมกะเฮิรตซนั้นการเปล่ียนบรรยากาศระหวางความกดดันสูงและตํ่านั้นทําให
การติดตอระยะไกลดีข้ึน แตท่ีผลออกมาไมชัดเจนเพราะการทดลองอยูในชวงส้ัน รวมถึงความ
แตกตางทางดานอากาศไมมากพอท่ีจะทําใหสัญญาณแรงข้ึน 

วิทยานิพนธความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio 
Service) กับการใหบริการโทรศัพทมือถือของไทย (2545) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขียนโดย
นพพร เหล็งขวัญยืน กลาวถึง การนําเทคโนโลยี GPRS มาประยุกตใชเพื่อใหเกิดการใหบริการใน
รูปแบบใหมของโทรศัพทมือถือ เม่ือใชรวมกับการสงขอมูลแบบ Packet Switching ซ่ึงเปน
แนวโนมทางดานความรวดเร็วในการใชงานท่ีดีข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบกับระบบ 3G ถือวา 
เทคโนโลยี GPRS มีการลงทุนท่ีนอยกวา โดยความสําเร็จของการใหบริการในระบบ GPRS นั้นมี
ความสัมพันธกับรูปแบบของการใหบริการท่ีเสนอใหกับผูบริโภค จุดแข็งคือ มีอัตราความเร็วใน
การรับสงขอมูลและบริการเสริมท่ีดีกวาระบบ GSM และ WAP  สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบ 
ไดแก อัตราความเร็วยังชากวาระบบ 3G อยูมาก ปญหาเร่ืองคาบริการระบบในเมืองไทยท่ียังแพง 
ปญหาการเช่ือมตอโครงขาย การใชงานโครงขายในช่ัวโมงเรงดวนของการใชโทรศัพทโทรเขาและ
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โทรออกซ่ึงมีผลตอการใชงานระบบ GPRS รวมไปถึงระบบขาดการประชาสัมพันธใหผูบริโภค
ทราบถึงประโยชนท่ีแทจริงท่ีจะไดรับจากการใชงาน 

วิทยานิพนธการรูจําแผนปายทะเบียนรถยนตจากภาพดิจิลทัลแบบทันกาล (2547) จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนโดยสุกัญญา จังเจริญจิตตกุล  กลาวถึง การรูจําแผนปายทะเบียน
รถยนตจากภาพดิจิลทัลแบบทันกาล เปนการพัฒนาอัลกอริธึมเพื่อการรูจําแผนปายทะเบียนรถยนต 
ซ่ึงประกอบดวยตัวอักษร ตัวเลข และจังหวัด เพื่อใชช้ีเฉพาะรถยนตคันนั้นๆ ในท่ีนี้ไดเสนอแนวคิด
ในการพัฒนาโปรแกรมตนแบบการรูจําแผนปายทะเบียนรถยนตจากภาพดิจิทัล จากการถายภาพใน
ท้ังมุมตรงและมุมเอียง โดยอาศัยรูปแบบของแผนปายทะเบียนรถยนตตามมาตรฐานท่ีถูกกําหนด 
โดยไดใชวิธีการแบงเปน 3 สวนในแนวนอนเพื่อแบงกลุมตัวอักษรและตัวเลขเพื่อจํากัดปริมาณ
ขอมูลภาพท่ีตองการประมวลผล ในการรูจําใชตนไมการตัดสินใจโดยแบงตามประเภทของชองวาง
ในสวนบนและสวนลางของตัวอักษรและตัวเลขโดยแบงประกอบดวย 6 ประเภท โดยท่ีประเภทท่ี 
1. สวนบนไมมีชองวางและสวนลางไมมีชองวาง ประเภทท่ี 2 สวนบนไมมีชองวางและสวนลางมี
ชองวาง 1 กลุม ประเภทท่ี 3 สวนบนมีชองวาง 1 กลุม และสวนลางไมมีชองวาง ประเภทที่ 4 
สวนบนมีชองวาง 1 กลุม และสวนลางมีชองวาง 1 กลุม ประเภทท่ี 5 สวนบนมีชองวาง 2 กลุม และ
สวนลางไมมีชองวาง ประเภทท่ี 6 สวนบนมีชองวาง 2 กลุม และสวนลางมีชองวาง 1 กลุม ซ่ึงจาก
การทดสอบจะไดผลคอนขางดีเม่ือสวนของปายทะเบียนในภาพไมไกลหรือใกลจนเกินไป กลาวคือ
ขนาดความยาวของปายทะเบียนในภาพถายมีขนาดประมาณ 20-50% ของความยาวของภาพถาย
แบบ VGA ขนาด 640x480 พิกเซล จากภาพถายดิจิตอลจํานวน 150 ภาพโปรแกรมตนแบบสามารถ
ตรวจหาตําแหนงของปายทะเบียนไดถูกตองเฉล่ียประมาณ 95% จากนั้นนําผลลัพธท่ีถูกตองจาก
การหาตําแหนงปายทะเบียนออกเปน 2 กรณี ไดแก การบงช้ีตัวอักษรและตัวเลขถูกตองเฉล่ีย 92% 
และบงช้ีสวนจังหวัดถูกตองเฉล่ียประมาณ 90% ความถูกตองโดยรวมของการหาตําแหนงปาย
ทะเบียนและสามารถหาตําแหนงบงช้ีตัวอักษร ตัวเลข จังหวัดไดถูกตองเฉล่ียโดยประมาณ 89% 
สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบ การตรวจหาตําแหนงแผนปายทะเบียนในงานวิจัยใชไดกับ
ขอมูลภาพของแผนปายทะเบียนประเภท 1-2-3 เทานั้น หากตองการครอบคลุมแผนปายทะเบียน
ประเภทอ่ืนควรพัฒนาในสวนวิธีแบงแยกวัตถุดวยสี ในการทําวิจัยการตรวจหาตําแหนงแผนปาย
ทะเบียนยังพบขอผิดพลาด ซ่ึงขอผิดพลาดจํานวนมากเกิดจากลักษณะปายทะเบียนในสวนการหา
ความสม่ําเสมอของการเวนชวงตัวอักษร แตสามารถแกปญหาหากมีการพัฒนาโดยการโปรเจ็คช่ัน
กอนการหาความสมํ่าเสมอของการเวนชวงตัวอักษร นอกจากนี้เนื่องจากการคนหาตําแหนงแผน
ปายทะเบียนมีขอจํากัดดานความยาวของแผนปาย ซ่ึงควรมีขนาด 20-50% ของความยาวภาพดิจิทัล 
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จึงควรมีการปรับปรุงใหมีการคนหาตําแหนงในหลายระยะ กลาวคือ ควรมีการปรับปรุงเร่ือง
ระยะหางระหวางอักษร 

วิทยานิพนธการรูจําแผนปายทะเบียนรถยนต (2541) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี เขียนโดย ทะนงศักดิ์ ศิริทิณพงษ  กลาวถึง การรูจําแผนปายทะเบียนรถยนตมี
ความสําคัญตอการจําแนกรถยนตเนื่องจากแผนปายทะเบียนรถยนตมีขอมูลท่ีแสดงความเปน
เอกลักษณของรถยนต คันนั้น และจากการที่แผนปายทะเบียนรถยนตแสดงถึงเอกลักษณของ
รถยนตการรูจําแผนปายทะเบียนรถยนตจึงจําเปนตองใชวิธีการที่มีความเที่ยงตรงและทนทานตอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม วิทยานิพนธนี้จึงนําเสนอการรูจําแผนปายทะเบียนรถยนตท่ีมี
ความเที่ยงตรงและทนทานตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมโดยอาศัยรูปแบบของแผนปาย
ทะเบียนรถยนตตามกฎของกรมการขนสงทางบกและใชโครงขายประสาทเทียมแบบแพรกลับส่ีช้ัน
โดยการเรียนรูแบบมีการสอน โดยวิธีการนี้เร่ิมตนดวยการปอนภาพรถยนต แลวทําการประมวลผล
ขอมูลภาพใหไดภาพสองระดับ (Binary Image) แลวทําการกําหนดบริเวณท่ีคาดวาเปนแผนปาย
ทะเบียนรถยนตโดยอาศัยรูปแบบของแผนปายทะเบียนรถยนตตามกฎของกรมการขนสงทางบก 
เชน สี ขนาดอัตราสวนและรูปรางของแผนปายทะเบียนรถยนต รูปแบบการเรียงของตัวอักษรและ
ตัวเลข เปนตน ตอไปทําการเปดหนาตางในแตละพื้นท่ีท่ีคาดวาเปนแผนปายทะเบียนเพื่อทําการรูจํา
ตัวอักษรและพิจารณารูปแบบตัวอักษรและตัวเลข (เชน มีตัวอักษร 2 ตัวและตามดวยตัวเลข 4 หลัก 
เปนตน) ในการรูจําตัวอักษรบนหนาตางท่ีเปด กอนอ่ืนทําการแบงตัวอักษรโดยการพิจารณาชองวาง
ระหวางตัวอักษร โดยใชรูปแบบท่ีไดจากวิธีการฉายภาพในแนวนอนและแนวตั้ง ทําใหสามารถ
กําหนดกรอบส่ีเหล่ียมลอมรอบตัวอักษรได ตอไปทําการปรับขนาดแตละตัวอักษรในกรอบดังกลาว
จนไดขนาด 18x13 จุดภาพ (234 จุดภาพ ) แลวนําขอมูลภาพตัวอักษรนี้ไปปอนเขาโครงขาย
ประสาทเทียมแบบแพรกลับส่ีช้ันเพื่อทําการรูจําตัวอักษรและตัวเลข ผลของการรูจําโดยโครงขาย
ประสาทเทียมใชในการยืนยันวาเปนแผนปายทะเบียนรถยนตโดยเทียบกับรูปแบบตามกฎของ
กรมการขนสงทางบก และเนื่องจากวิธีการนี้ใชผลของการรูจํารูปแบบตัวอักษรในการยืนยัน
ทะเบียนรถยนตทําใหสามารถหาตําแหนงของทะเบียนรถยนตไดถูกตองยิ่งข้ึนและในขณะเดียวกัน
สามารถระบุทะเบียนรถยนตไดดวย และจากการทดสอบวิธีการท่ีเสนอกับภาพรถยนตจริงจํานวน 
70 ตัวอยาง ปรากฏวาสามารถรูจําแผนปายทะเบียนรถยนตไดรอยละ 96% และมีอัตราการรูจํารอย
ละ 92%  สําหรับปญหาและอุปสรรคท่ีพบ จะมีบางภาพท่ีประมวลผลไมถูกตองอันเนื่องมาจาก
ความสวางของภาพไมเพียงพอ หรือมีส่ิงกีดขวาง เชน มีน็อตอยูระหวางตัวอักษร สําหรับ
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตอ สําหรับปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนได
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โดยการเพ่ิมลักษณะเดนของตัวอักษร หรือการใชอุปกรณท่ีสมบูรณแบบ รวมท้ังการเพ่ิมอุปกรณ
ตาง ๆ เขาประกอบ เปนตน  

วิทยานิพนธการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดระบบการจราจรให มี
ประสิทธิภาพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2544) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขียน
โดยขนบพันธุ ไตรยพืชน  กลาวถึง การพัฒนาการจัดระบบการจราจรและแกปญหาทางดาน
การจราจรและการขนสง เพื่อทําการศึกษาประโยชนของการนําเทคโนโลยีมาใชในการแกไขปญหา
จราจร ท้ังในแงผูพัฒนาระบบและผูนําไปใชงาน ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ขอมูลท่ีไดจาก
เทคโนโลยีสามารถสรางประโยชนได คือ การเดินทางสะดวก ปลอดภัย ลดมลพิษทางอากาศ การ
เดินทางในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สรางความเช่ือม่ันในการดําเนินงานจัดการจราจรของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  รวมไปจนถึงเปนการใชระบบเทคโนโลยีคมนาคม มาใชจัดการจราจรตามกล
ยุทธท่ีกําหนดไว สําหรับขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตอ การที่จะนําเทคโนโลยีตาง ๆ มา
ประยุกตรวมกันควรมีอะไรและตองปรับปรุงส่ิงใดนั้น เทคโนโลยีแตละตัวแตละระบบตางก็ถูก
พัฒนาข้ึนมาใชเพื่อประโยชนของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ แตยังไมไดมีการประสานในการประยุกต
รวมเทคโนโลยีทางดานการจราจรท้ังหมดเขาดวยกัน เพียงแตนําสวนหน่ึงท่ีมีอยูมาประยุกตใช
รวมกันเทานั้น ดังนั้นจึงควรปรับปรุงหรือประยุกตเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันใหสามารถ
รองรับเทคโนโลยีของกันและกันได และทําการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีตาง ๆ 
และการเกิดใหมของระบบการจัดการดานการจราจร เพื่อทําใหประชาชนผูใชรถใชถนนไดรับ
ประโยชนสูงสุด 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
งานวิจัยนี้เปนประเภทการวิจัยเชิงพัฒนา (Constructive Research) การเลือกใชวิธีการที่

เหมาะสมตอการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต ซ่ึงสวน
แรกเปนงานวิจัยสําหรับการทํางานระยะใกลจะใชเคร่ืองพีดีเอรวมกับเคร่ืองอานอารเอฟไอดี
ระยะใกลยานความถ่ีสูง 13.56 MHz รุน SDiD1020 อานแท็กชนิดบัตรมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด 
A และสวนท่ีสองเปนงานวิจัยสําหรับการทํางานระยะไกลจะใชเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลติด
บริเวณจุดตรวจรวมกับเคร่ืองอานอารเอฟไอดีระยะไกลยานความถ่ีสูงยิ่ง 920-925 MHz รุน ST500 
อานแท็กชนิดวัตถุพิเศษติดโลหะมาตรฐาน ISO 18000-6 ชนิด B รวมกับฐานขอมูลแบบเอสคิวแอล
เซิรฟเวอร บนเว็บไซทสําหรับทํางานกับระบบฐานขอมูลเปนการแสดงผลการกระทําของขอมูลบน
เว็บโดยดึงขอมูลจากอินเทอรเน็ทมาประมวลผล พรอมท้ังทําการทดสอบขอบกพรองของ
ซอฟตแวรท่ีใชงานรวมกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีจากภายในดวยตนเองตามรูปแบบกลองขาว 
(White Box Testing) ดวยกราฟกระแสงาน (Flow graph) พรอมท้ังทําการทดสอบขอบกพรอง
ภายนอกดวยตนเองดวยวิธีการหาขอบกพรองท้ังระบบ (Defect Testing) โดยมองส่ิงท่ีตองการจะ
ศึกษา 3 ดาน คือ ระยะหาง อุณหภูมิในสภาพอากาศ และความเร็วรอบรถสําหรับระยะไกล ท่ีมี
ผลกระทบตอความสําเร็จในการรับสงขอมูล แลวเก็บคารอยละของความสําเร็จจากการอานขอมูล 
จากนั้นจึงทําการทดสอบคุณภาพของซอฟตแวรจากผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรจํานวน 7 คน ใน
รูปแบบวิธีการสรางแบบทดสอบระบบ (Alpha Test) แลวดําเนินการวัดความคิดเห็นของผูทดลอง
ใชจํานวน 70 คน ดวยวิธีการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมเจาหนาท่ีกรมการขนสงและเจาหนาท่ี
ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ จํานวนกลุมละ 35 คน แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติ ไดแก สถิติคาเฉล่ียอยางงาย ( X - Simple average index (SAI)) สถิติคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.: Standard Deviation) และสถิติคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก ( X  - Weighted average index (WAI)) 

สําหรับเนื้อหาของบทท่ี 3 กลาวถึง โครงสรางของเคร่ืองอานอารเอฟไอดี การวิเคราะห
ความตองการของระบบการจัดการเลขทะเบียนรถยนต กรอบแนวคิดและแบบจําลองในการศึกษา 
ประชากร กลุมตัวอยาง และเคร่ืองมือวิจัยสําหรับสํารวจความคิดเห็นของการทดลองใชระบบ 
ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย วิธีการออกแบบวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เคร่ืองมือท่ีใชในการ
พัฒนาโปรแกรม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการทดสอบระบบ 

DPU



70 

3.1  โครงสรางของเคร่ืองอานอารเอฟไอดี  
เคร่ืองอานอารเอฟไอดี (RFID Reader)  ท่ีใชในงานวิจัยชิ้นนี้จะประกอบไดดวย 2 

เคร่ืองอาน คือ เคร่ืองอานอารเอฟไอดีแบบคล่ืนความถ่ีสูง (HF) รุน SDiD1020 และเคร่ืองอานอาร
เอฟไอดีแบบคล่ืนความถ่ีสูงยิ่ง (UHF) รุน ST500 โดยเคร่ืองอานอารเอฟไอดีท้ังสองแบบมี
กระบวนการทํางานท่ีคลายกัน คือ จุดเร่ิมตนระบบจะถูกต้ังคาเร่ิมตนการทํางานเอาไว รอแท็กอาร
เอฟไอดีเขามาสูระบบ ตามระยะอานท่ีถูกกําหนด เม่ือมีแท็กอารเอฟไอดีมาอยูในระยะอานท่ี
กําหนดแลวระบบจึงจะเร่ิมทําการอานคาบนแท็กอารเอฟไอดี กระบวนการในการอานคาคร้ังแรก
คือการตรวจรหัส ถารหัสผานไมถูกตองระบบจะกลับสูกระบวนการรอแท็กอารเอฟไอดี  แตถา
รหัสผานถูกตอง ก็จะเขาสูข้ันตอนประมวลผลขอมูลซ่ึงสามารถศึกษาไดตามภาพท่ี 3.1 

 

 
 
ภาพท่ี 3.1  ข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองอานอารเอฟไอดี 
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3.1.1  โครงสรางทางฮารดแวรของเคร่ืองอานอารเอฟไอดีรุน SDiD™ 1020 ท่ีนํามาใชบนยาน
ความถ่ีสูง 

โครงสรางทางฮารดแวรของเคร่ืองอานอารเอฟไอดีรุน SDiD™ 1020 ท่ีนํามาใชบน
คล่ืนความถ่ีสูง (HF Reader) เปนผลิตภัณฑจากบริษัท Wireless Dynamics นําเขาโดยบริษัทแมทช
พอยทเทคโนโลยี  ออกแบบมาใหใชงานไดงายเพียงเสียบการดเขากับเครื่องพีดีเอ (PDA) 
โทรศัพทมือถือ (Smart phone) หรืออุปกรณ Hand-Held Device ท่ีมีชองเสียบ Secure Digital (SD) 
Slot ระบบงานเปนอารเอฟไอดีแบบอานและเขียนได  สามารถใชงานรวมกับโปรแกรมประยุกตท่ี
หลากหลาย อาทิเชน โปรแกรมอานและเขียนอารเอฟไอดีแท็กในอุตสาหกรรมตางๆ โดยขอมูลใน
อารเอฟไอดีแท็กจะสามารถส่ือสารแบบทันทีทันใด (Real Time) ไปยัง Enterprise Database ผาน 
WiFi, CDMA หรือ GSM หรือ Bluetooth เปดใชงานภายใตยานความถ่ี HF 13.56MHz โดยมีระยะ
การอานมาตรฐาน ISO 14443A/B อยูท่ี 6 เซนติเมตร และมาตรฐาน ISO 15693 อยูท่ี 8 เซนติเมตร 
ตามภาพท่ี  3.2 

 

 
 

ภาพท่ี  3.2  เคร่ืองอานอารเอฟไอดี SDiD™ 1020: Secure Digital (SD) Card 
 
ท่ีมา:  เอกสารแนะนําผลิตภัณฑ SDiD1020 เขียนโดย บริษัท Wireless Dynamics (www.wdi.ca) 

 

DPU



72 

    3.1.1.1  ความแตกตางของแท็กท่ีใชกับเคร่ืองอานอารเอฟไอดีรุน SDiD™ 1020  
ความแตกตางของแท็กท่ีใชกับเคร่ืองอานอารเอฟไอดี รุน SDiD™ 1020 โดยมีคุณสมบัติ

ของเคร่ืองอานอารเอฟไอดีแบบคล่ืนความถ่ีสูง (HF) สามารถลองรับได 2 มาตรฐาน ISO 15693 
และมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A/B โดยสรุปเคร่ืองอานอารเอฟไอดี รุน SDiD™ 1020 สามารถ
สนับสนุนมาตรฐาน Philips I-CODE®, I-CODE® SLI, Philips MIFARE DESFire® และTexas 
Instrument Tag-it™ HF-I ซ่ึงสรุปความแตกตางของ ISO 14443 และ ISO 15693 ไดดังตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1  ความแตกตางของ ISO 14443 และ ISO 15693 Passive Tag–No Battery 
 

ขอพิจารณา มาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A มาตรฐาน ISO 15693 
ปท่ีผลิต ค.ศ. 1997 ค.ศ. 1998 
ระยะหาง ประมาณ  ประมาณ  

(6 ซม.) (8 ซม.) 
ความปลอดภยั ดี 
ของขอมูล 

ปานกลาง 

มุมมองของบัตร 
(Smart Card) 

Processor Card Memory Card 

หนวยความจํา กรณี Mifare Classic 1KByte กรณี I-code SLI (SL2 ICS20) 
(EEPROM) 
PVC Cards 

 [1024 Byte] 
 (16 Sector with 4 Blocks of 16 Bytes) 

16*4*16=1024 Byte 

 [896 Byte] 
(28 Block of 4 Byte) 
28*4*8 = 896 Byte 

การปองกันขอมูล ปองกันจากหนวยความจํา เขียนปองกนัจากโปรแกรม 
(Block) (Memory Block) Block (Write Protection) 

จํานวนคร้ัง 100,000 คร้ัง 100,000 
เขียนทับได (RW) 

คร้ัง 

อายุการใชงาน 10 ป 10 ป 
ความเร็ว 106 Kbits/วินาที 26.6 Kbits/
ในการอาน 

วินาที 

ประเภท Aims to High Power, 
 High Speed Applications 

Aims to Low Power, 
 Low Speed Applications 
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ตารางท่ี 3.1  (ตอ)  
 

ขอพิจารณา มาตรฐาน ISO 14443A มาตรฐาน ISO 15693 
ขอดี 1.  ปลอดภัยกวามาตรฐาน ISO 15693 1. อานไดไกลกวาISO 14443A 

2.  อานไดเร็วกวามาตรฐาน ISO 15693 2. ราคาท่ีประหยัดกวา 
3. เหมาะกับการเขียนดวยวิธีการ

เขารหัส และปองกันขอมูล 
3. ปองกันขอมูลในรูปแบบ  
Data Storage Format Identifier, 
Application Family Identifier, 
Electronic Article Surveillance 

4. ใช Serial Number เปนตัวชวย
ปองกันความปลอดภัย 

5.  มีรหัสในการปองกัน EEPROM 

นิยมใชบัตรกบั
โปรแกรม 

โปรแกรมความปลอดภัยระดับสูง
ไดแก 

โปรแกรมการควบ คุมและ
ประมวลผล ไดแก 

บันทึกขอมูลตางๆ 1. โปรแกรมควบคุมการเปดปดประตู 1. โปรแกรมขนสงสินคา 
 2. โปรแกรมหองสมุด 2. โปรแกรมบันทึกเวลา 

3. โปรแกรมบัตรจายเงิน 3. 
4. โปรแกรมออกตั๋ว                     ฯลฯ 

โปรแกรมท่ีจอดรถ         ฯลฯ 

 
3.1.1.2  มาตรฐานท่ีนํามาใชในการวิจัยการจัดการเลขทะเบียนรถดวยความถ่ีสูง  

มาตรฐานท่ีนํามาใชในการวิจัยการจัดการเลขทะเบียนรถดวยความถ่ีสูง เปน
แท็กมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A (Mifare Classic Card) สนับสนุนการใชงานกับเคร่ืองอานอาร
เอฟไอดีรุน SDiD 1020 โดย ประสิทธ ทีฆพุฒิ และไพโรจน ไววานิชกิจ ไดกลาวไววา กลุม
มาตรฐาน ISO 14443 ปจจุบันสามารถเก็บขอมูลไดประมาณ 1-4 Kbyte ซ่ึงเปนมาตรฐานระดับบน 
เปนกลุมท่ีภายในมีการบรรจุไมโครโปรเซสเซอรและระบบปฏิบัติการ เพ่ือใชในการประมวลผล
และการทํางานท่ีมีความซับซอนสูง ไมวาจะเพื่อการตรวจยืนยันการใชงานและการเขารหัสขอมูล ท่ี
ใชอัลกอริทึมท่ีมีความซับซอนและรัดกุมกวาในกรณีของมาตรฐานระดับอ่ืนๆ 

มาตรฐาน ISO 14443 เปนอุปกรณเคร่ืองลูกขายอารเอฟไอดีท่ีถือวาเปนระดับ 
ช้ันสูงสุดของมาตรฐานระดับบนจะมีขีดความสามารถในการทํางานสูงมาก ไมวาจะเปนการใชงาน
เทคโนโลยี Dual Interface Smart Card โดยมีการเปดโอกาสใหติดต้ังหนวยประมวลผลเสริม (Co-
Processor) ซ่ึงเครื่องลูกขายในกลุมนี้จะใชงานเฉพาะในความถ่ี 13.56 เมกะเฮิรตซเทานั้น  
ตามภาพท่ี 3.3 แสดงการจัดแบงประเภทตามคุณลักษณะการใชงาน 

 

DPU



74 

 
 
ภาพท่ี 3.3  การจัดแบงประเภทของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีออกเปนกลุม Low-End และ High-End  

     ตามคุณลักษณะการใชงาน 
 

ท่ีมา: หนังสือเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เขียนโดย ประสิทธ ทีฆพุฒิ และไพโรจน ไววานิชกิจ (2549) 
 

3.1.2  โครงสรางทางฮารดแวรของเคร่ืองอานอารเอฟไอดีรุน ST500 ท่ีนํามาใชบนยานความถ่ี
สูงยิ่ง  

โครงสรางทางฮารดแวรของเคร่ืองอานอารเอฟไอดีรุน ST500 ท่ีนํามาใชบนยานความถ่ี
สูงยิ่ง (UHF Reader) สําหรับผลิตภัณฑในกลุมเคร่ืองอานอารเอฟไอดีคล่ืนความถ่ีสูงยิ่ง เปน
ผลิตภัณฑนําเขาโดยบริษัท Advanced ID Asia Engineering Co.,Ltd ใชสําหรับงานอุตสาหกรรมท่ีมี
ความซับซอนสูง โดยเปนเครื่องอานอารเอฟไอดีระยะไกล ซ่ึงมีระยะติดต้ังไดตั้งแต 1-5 เมตร โดย
เร่ิมตนยานความถ่ีท่ี  920-925-925 MHz และใชงานกับแท็กคล่ืนความถ่ีสูงยิ่ง (UHF Tag) เปนแท็ก
อารเอฟไอดีชนิดแพสซิฟแท็ก (Passive Tag) ซ่ึงสามารถลองรับมาตรฐานการทํางาน ไดแก
มาตรฐาน EPC-Class-0, EPC-Class-1, EPC-Class-1 Version-1.19,  EPC-Class-1 Generation-2 
และ  ISO-18000-6 Type B (U-Code, HSL) 
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สําหรับเคร่ืองอานอารเอฟไอดีรุน ST500 สามารถใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (PC or Notebook) เปนตัวเช่ือมตอ (Connected) โดยมีจุด
เช่ือมตอเปนชองเสียบ (Connector) ของ RS232 หรือทําการแปลงเปนชองเสียบ USB Port ในการ
เคล่ือนยายขอมูล และสนับสนุนระบบงานเครือขาย สําหรับจุดเดนของเคร่ืองอานอารเอฟไอดี 
ST500 คือ มีความทนทานสูง สามารถวางไวภายนอกอาคารได สามารถดูตัวอยางเคร่ืองอานอาร
เอฟไอดี ST500 จากภาพที่ 3.4 

 

 
 
ภาพท่ี 3.4  เคร่ืองอานอารเอฟไอดี ความถ่ีสูงยิ่ง รุน AID UHF Read 
 
ท่ีมา:  เอกสารแนะนําผลิตภณัฑ AID UHF Read เขียนโดยบริษัท Advanced ID Asia Engineering 

Co.,Ltd (www.aae.co.th) 
 

3.1.2.1   ความแตกตางของแท็กคล่ืนความถ่ีสูงยิ่ง (UHF) ท่ีใชกับเคร่ืองอานรุน ST500  
ความแตกตางของแท็กคล่ืนความถ่ีสูงยิ่ง (UHF) ท่ีใชกับเครื่องอานรุน ST500 

สําหรับ แท็กคล่ืนความถ่ีสูงยิ่ง (UHF Tag) ที่ลองรับเคร่ืองอานอารเอฟไอดีรุน ST500 ตาม 
ตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 ความแตกตางของแท็กคล่ืนความถ่ีสูงยิ่ง (UHF Tag) รุน ST500 
 

เงื่อนไข คาตัววัด EPC 
Class 0 

EPC 
Class 1 

ISO 
18000-6 A 

ISO 
18000-6 B 

 คล่ืนความถ่ี  902 MHz - 
928 MHz 

 902 - 928 
MHz 

860 MHz - 
930 MHz 

860 MHz - 
930 MHz 

เช่ือมตอ
ดานหนา 

Air Interface AM Pulse 
Width Mod 

AM Pulse 
Width Mod 

Pulse Interval 
ASK 

Manchester 
ASK 

 Bit Period NA: 25 μs 
/12.5 μs 

EU: 62.5 μs 

NA: 14.25 μs 
EU: 66.67 μs 

Data‘0’:20 μs 
Data‘1’:40 μs 

125 μs/25 μs 

 อัตราความเร็ว NA: 40/80 
kbps 

EU: 16 kbps 
 

NA:70.18 
kbps 

EU:15.00 
kbps 

33 kbps 8/40 kbps 

 Duty Cycle Data ‘1’ low  
for 6 μs 

Data ‘1’ low 
 for 3To/8 

Data ‘0’ low  
for 10 μs 

Manchester 
code 

 Modulation 
Depth 

[Min, Max] 

[20%, 100%] [30%, 100%] [27%, 100%] Nom 15%: 
[13%, 17% 
Nom 99%: 

[90%, 100%] 
เช่ือมตอ
ดานหลัง 

Air Interface Passive 
Backscatter: 

FSK 

Passive 
Backscatter: 

Pulse Interval 
AM 

Passive 
Backscatter: 

Bi-phase Space 
AM 

Passive 
Backscatter: 

Bi-phase Space 
AM 

 Bit Period NA: 25 
μs/12.5 μs 

EU: 62.5 μs 

NA: 7.13 μs 
EU: 33.33 μs 

25 μs 25 μs 

 อัตราความเร็ว NA: 40/80 
kbps 

EU: 16 kbps 

NA: 140.35 
kbps 

EU: 30.00 
kbps 

40 kbps 40 kbps 
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ตารางท่ี 3.2   (ตอ)  
 

เงื่อนไข คาตัววัด EPC 
Class 0 

EPC 
Class 1 

ISO 
18000-6 A 

ISO 
18000-6 B 

 Forward-to-
reverse 

Link Turn 
around 

Not 
Applicable 

NA: 114 μs 
EU: 534 μs 

Shall not 
exceed 100 

μs 

Shall not 
exceed 100 

μs 

ขอมูล
ท่ัวไป 

Reset Signal 
Duration 

800 μs (CW) 64 μs (CW) 300 μs (CW) 400 μs (CW) 

 Collision 
Arbitration 

Deterministic 
binary 

tree search 

Deterministic 
/Slotted 

Adaptive Probabilistic 
binary 

tree search 
 ความเร็วใน

การอานแท็ก 
Nom: 200 
tags/sec 

Max: 800 
tags/sec 

Not specified Nom: 100 
tags/sec 

(~10 ms/tag) 

Nom: 100 
tags/sec 

(~10 ms/tag) 

 ความจุของ
แท็ก 

Not limited 
by standard 

~300 ~300 ~300 

หนวย ชนิดของ
หนวยความจํา ความจํา 

Read-only User program  User program  User program  

 ภาพรวมของ
หนวยความจํา 

EPC:64/96bit 
Kill Code: 24 

bits 
Total: >=120 

bits 

EPC:64/96bit 
Kill Code: 8 

bits 
Total: >=104 

bits 

Up to 256 
blocks w/256 
bits/block (64 

kBits) 

Up to 256 
blocks 

w/8 bits/block 
(2 kBits) 

Features Moderate 
D0/ID1 + 24 

bit kill 
passcode 

None Reader 
broadcasts 

allor part of 
ID code. 

Reader can 
request kill 
passcode. 

None Reader 
broadcasts 
UID/SUID. 
Production 

set block lock 
bits. No kill 
command. 

None Reader 
broadcasts 
UID/SUID. 
Production 

set block lock 
bits. No kill 
command. 

 

ความ
ปลอดภัย 

 
ท่ีมา:  เอกสารแนะนํา UHF Read เขียนโดย RF Design Magazine (www.rfdesign.com) 
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3.1.2.2  มาตรฐานท่ีนํามาใชในการวิจัยการจัดการเลขทะเบียนรถดวยความถ่ีสูงยิ่ง เปน
แท็ก ISO18000-6 Type B  

มาตรฐานท่ีนํามาใชในการวิจัยการจัดการเลขทะเบียนรถดวยความถ่ีสูงยิ่ง เปน
แท็กมาตรฐาน ISO18000-6 Type B ชนิดแท็กติดโลหะ (Inline container) นํามาติดปายทะเบียนรถ
เนื่องจากแท็กมาตรฐาน ISO18000-6 Type B เปนหนวยความจําสามารถเก็บขอมูลไดมากถึง 200 
ตัวอักษร และการทํางานของตัวแท็กจะแบงออกเปน 4 สวน คือ สวนแรก 0x00 - 0x07 จะเปนรหัส 
(UID) ขนาด 8 bytes ซ่ึงเปน Unique ID ท่ีติดต้ังมาจากโรงงาน สําหรับสวนท่ีสอง 0x08 - 0x09 จะ
เปนรหัสผูผลิต (Manufacturer)  และสวนท่ีสาม 0x10-0x11 เปนรหัสชนิดของอุปกรณของแท็ก 
(Tag hardware Type) และสวนที่ส่ีจาก 0x12 เปนตนไป จึงจะเปนสวนการใชงานของขอมูล ซ่ึงจะ
เปนการต้ังคาตางๆตามท่ีผูใชกําหนด เพื่อเอาไวใชในการเขียนขอมูลบนแท็ก 

 
3.2  การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการเลขทะเบียนรถยนต 

ระบบการจัดการเลขทะเบียนรถยนตดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ตามรูปแบบของ
กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม โดยผูวิจัยเขียนฟงกช่ัน (Functional Requirement) ความ
ตองการของระบบ (SRS: Software Requirements Specification) แลวนําเสนอเปนแผนภาพยูเอ็ม
แอล โดยใชแนวทางของ Use Case Diagram 

3.2.1 ภาพรวมของระบบการจัดการเลขทะเบียนรถยนตดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 
ภาพรวมของระบบการจัดการเลขทะเบียนรถยนตดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเขียนเปน

แผนภาพยูเอ็มแอลการทํางานของระบบ โดยใชรูปแบบการเขียนตามหนังสือคัมภีรการวิเคราะห
และออกแบบระบบเชิงวัตถุดวย UML เขียนโดย กิตติ ภักดีอัฒนะกุล และ กิตติพงษ กลมกลอม ได
ตามภาพท่ี 3.5 
 

 
 
ภาพท่ี 3.5  ภาพรวมของระบบจัดการเลขทะเบียนรถยนตดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดแีละผูท่ีเกีย่ว 

ของตาง ๆ ในระบบ 
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3.2.2  บรรยายสรุปการทํางานของระบบ  
บรรยายสรุปการทํางานของระบบ (Main Flow – Summary) เร่ิมตนจากผูขับรถ

จําเปนตองรองขอเลขทะเบียนรถยนต และปายทะเบียนรถจากกรมการขนสงทางบกจะตองทําการ
ยื่นเอกสารตอเจาหนาท่ีฝายทะเบียนรถ เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบฟอรมการรองขอจากผูขับรถ ก็จะ
ดําเนินการออกเลขทะเบียนรถ พรอมจัดทําขอมูลใสลงในแผนปายอัจฉริยะ คือ การดอารเอฟไอดี
ติดแผนปายภาษีหนากระจกรถ (Tag HF  ISO 14443 Type A) และแท็กอารเอฟไอดีแบบวัตถุติด
สวนลางของปายทะเบียนรถ (Tag UHF ISO 18000-6 Type B) จากนั้นเจาหนาท่ีทําการบันทึกขอมูล
ผูขับรถ ประเภทรถ และเลขทะเบียนรถลงในระบบฐานขอมูลกลาง จนเม่ือผานกระบวนการ
ท้ังหมด เจาหนาท่ีไดทําการเก็บคาภาษีรถและตรวจสอบสภาพรถของผูขับรถแลว เจาหนาท่ีจะให
ระบบบันทึกการตอภาษีและการผานการตรวจสอบรถ ลงในแท็กอารเอฟไอดี รวมกับบันทึกลง
ฐานขอมูลกลางของหนวยงานกรมการขนสงทางบก สุดทายเจาหนาท่ีฝายทะเบียนรถ จะมอบแผน
ปายภาษีรถอัจฉริยะ และแผนปายทะเบียนอัจฉริยะใหผูขับรถ 

เม่ือตํารวจจราจรตองการตรวจสอบขอมูลรถจากผูขับรถจะทําการตรวจสอบจากการด
อารเอฟไอดีท่ีติดหนารถ ดวยอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (PDA) ติดตอเครื่องอานอาร
เอฟไอดีรุน SDiD1020 บนชองเสียบ Secure Digital (SD) Card ภายใตยานความถ่ี 13.56 MHz ซ่ึง
เร่ิมตนตํารวจจราจรจะตองทําการขอรหัสเขาโปรแกรมระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียาน
ความถ่ีสูง (HF) จากผูดูแลระบบฐานขอมูลกลางกอน เม่ือตํารวจจราจรไดรับรหัสเขาโปรแกรมแลว
จะทําการเขาโปรแกรมดวยรหัสสวนตัว ระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงจะเร่ิม
ทํางาน โดยการสงคล่ืนแบบเหนี่ยวนําไปตรงการดบนกระจกหนารถ เม่ือไดรับการตอบกลับ ระบบ
จะทําการแปลงสัญญาณเปนขอมูล ใหกับตํารวจจราจรทราบ ไดแก การสืบคนขอมูลรถ, ขอมูล
เจาของรถ, การบันทึกคะแนนการกระทําผิด รวมไปถึงการ ตรวจสอบการตอภาษี และการผานการ
ตรวจคุณภาพรถ โดยถาตองการสืบคนขอมูลท้ังหมดและการบันทึกการกระทําก็จะมีการเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตเขาฐานขอมูลกลางบนเว็บชองทาง HTTP ดวยเทคโนโลยีจีพีอารเอส (GPRS) และ
สุดทายฐานขอมูลกลางก็จะนําขอมูลการกระทํามาแสดงผลบนเว็บกลาง ไดแก ส่ิงท่ีไดกระทํา 
ขอมูลเวลา และเลขรหัสประจําตัวของเคร่ืองคอมพิวเตอร (IP Address) 

เม่ือตํารวจตองการตรวจสอบขอมูลรถของผูขับรถท่ีวิ่งอยูตามทองถนน  โดยทําการ
ตรวจสอบจากแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง (UHF) เคร่ืองอานอารเอฟไอดีรุนST500 AID บน
ชองเสียบ RS 232 ภายใตยานความถ่ีเร่ิมตน  920-925 MHz ท่ีอยูตรงปายทะเบียนรถ ซ่ึงใชแท็กแบบ
ติดโลหะ โดยการใชอุปกรณจุดตรวจอัจฉริยะท่ีติดเคร่ืองอานอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง ตํารวจ
จะเร่ิมตนจากการตั้งคาระบบของอุปกรณจุดตรวจอัจฉริยะใหเหมาะสมกับการใชงาน ไดแก การตั้ง
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คาการสงขอมูล  จากน้ันจึงนําอุปกรณจุดตรวจอัจฉริยะไปวางตามจุดท่ีตองการจะตรวจสอบ และ
ส่ังใหระบบตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง เร่ิมตนทํางานแบบการกระจายคล่ืนความถ่ี
สงและรับขอมูลแบบอัตโนมัติ  ซ่ึงเคร่ืองอานอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่งจะรับคล่ืนความถี่จาก
แท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง และระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่งจะ
แปลงสัญญาณเปนขอมูล ไดแก ขอมูลเลขทะเบียนรถ และรหัสจังหวัด จากนั้นอุปกรณจุดตรวจ
อัจฉริยะจะดําเนินการสงขอมูลท่ีไดรับ ไดแก เวลาท่ีตรวจสอบ และเลขรหัสแท็กอารเอฟไอดีเขา
ระบบฐานขอมูลบนเว็บดวยเทคโนโลยีจีพีอารเอส จากนั้นระบบฐานขอมูลบนเว็บจะทําการสง
ขอมูลออกไปบนเว็บ ซ่ึงสามารถเปดไดบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยท่ีมีขอมูล คือ ระบบ
ตรวจสอบรถที่ผานเคร่ืองตรวจและระบบเช็ครถท่ีมีปญหาใหกับทางตํารวจส่ือสาร โดยที่ตํารวจ
ส่ือสารสามารถเขามาดําเนินการตรวจสอบขอมูลการกระทําผานเว็บไดดวยการเขารหัสสวนตัว  

3.2.3  วิเคราะหหาขอบเขตงานท่ีมีอยูในระบบ  
วิเคราะหหาขอบเขตงานท่ีมีอยูในระบบ (System Context Model) จากภาพรวมของการ

วิเคราะหหาขอบเขตงานท่ีมีอยูในระบบสามารถนํามาเขียนเปนแผนภาพยูเอ็มแอล ไดตามภาพท่ี 3.6 
 

 
 

ภาพท่ี 3.6  ขอบเขตการจัดการเลขทะเบียนรถยนตดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 
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3.3  กรอบแนวคิดและแบบจําลองในการศึกษา 
กรอบแนวคิดและแบบจําลองในการศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.3.1  ภาพรวมของกรอบแนวคิดการใชอารเอฟไอดีจัดการเลขทะเบียนรถยนต 
งานวิจัยการจัดการกับเลขทะเบียนรถช้ินนี้แบงการทํางานเปน 2 สวน คือ สวนงานแรก

การทํางานกับคล่ืนความถ่ีสูง เพื่อจะใชกับการทํางานแบบสุมตรวจ ใชไดทุกสถานท่ี ทุกเวลาโดยจะ
นําแท็กอารเอฟไอดีไปติดไวกับปายภาษีท่ีอยูหนากระจกรถ จากน้ันก็ใชเคร่ืองอาน (HF Reader) 
เสียบเขากับเคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอ และสวนงานท่ีสองทํางานกับคล่ืนความถ่ีสูงยิ่ง 
เพื่อจะใชกับการทํางานแบบตรวจจับท่ีเปนดานตรวจ โดยจะนําแท็กอารเอฟไอดีมาติดท่ีปาย
ทะเบียนรถ จากน้ันก็ใชเคร่ืองอาน (UHF Reader) ท่ีฝงตัวอยูกับจุดตรวจท่ีไดจัดทําข้ึนใหมใหเปน
จุดตรวจอัจฉริยะ เปนสวนการทํางานในสวนของคอมพิวเตอรท่ีจะคอยสงขอมูลรถและแจงเตือน
ไปยังศูนยกลางของระบบ (Middleware) ซ่ึงสามารถเขียนอธิบายภาพรวมของกรอบแนวคิดการใช
อารเอฟไอดีจัดการเลขทะเบียนรถยนต ไดตามภาพท่ี 3.7 
 

 
 
ภาพท่ี 3.7  ภาพรวมของกรอบแนวคิดการใชอารเอฟไอดีจัดการเลขทะเบียนรถยนต 
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3.3.2  กรอบแนวคิดของการใชอารเอฟไอดียานความถี่สูง (HF) 
การทํางานกับคล่ืนความถ่ีสูงเพื่อจะใชกับการทํางานแบบสุมตรวจ ใชไดทุกสถานท่ีทุก

เวลาโดยจะนําแท็กอารเอฟไอดี ไปติดไวกับปายภาษีท่ีอยูหนากระจกรถ จากนั้นก็ใชเคร่ืองอาน (HF 
Reader) เสียบเขากับเคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอ ใชซอฟตแวรท่ีพัฒนาข้ึนทําการอานขอมูล
ของเลขทะเบียนรถ จากนั้นก็ทําการเรียกดูขอมูลจากเครือขายกลางโดยผานชองทางจีพีอารเอส หรือ
ชองทางเช่ือมตออินเทอรเน็ต ซ่ึงเม่ือไดรับขอมูลของเลขทะเบียนรถท่ีตองการแลว ผูใชจะสามารถ
ทําการบันทึกเพิ่มเติมขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนไดตามเง่ือนไขท่ีไดถูกกําหนดไว ซ่ึงสามารถเขียนอธิบาย
กรอบแนวคิดของการใชอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง ตามภาพท่ี 3.8 

 

 
 
ภาพท่ี 3.8 กรอบแนวคิดของการใชอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง 
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3.3.3  กรอบแนวคิดของการใชอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง (UHF) 
การทํางานกับคล่ืนความถ่ีสูงยิ่งเพื่อจะใชกับการทํางานแบบตรวจจับ ท่ีเปนดานตรวจ 

หรือจุดตรวจ โดยจะนําแท็กอารเอฟไอดีมาติดท่ีสวนลางของปายทะเบียนรถ จากน้ันก็ใชเคร่ืองอาน 
(UHF Reader) ท่ีฝงตัวอยูกับจุดตรวจท่ีไดจัดทําข้ึนใหมใหเปนจุดตรวจอัจฉริยะ โดยมีสวนการ
ทํางานในสวนของคอมพิวเตอร ดวยระบบเช่ือมตอ ท่ีจะคอยสงขอมูลรถและแจงเตือนไปยัง
เครือขายกลาง ดวยการทํางานตอเช่ือมกับเคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอ ผานชองทางจีพีอาร
เอส หรือชองทางเช่ือมตออินเทอรเน็ต จากนั้นเครือขายกลางจะสงขอมูลไปยังผูใชท่ัวไปผาน
ชองทางอินเทอรเน็ตท่ีจดโดเมนทดสอบภายใตช่ือท่ีกําหนดนอกจากนี้ผูใชยังสามารถตรวจสอบได
อยางทันทีทันใดได โดยผานเคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัลหรือพีดีเอ ไดเชนกัน ซ่ึงสามารถ
เขียนอธิบายกรอบแนวคิดของการใชอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง  ตามภาพท่ี 3.9 

 

 
 
ภาพท่ี 3.9 กรอบแนวคิดของการใชอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง 
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3.3.4  แบบจําลองการออกแบบเคร่ืองอานอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง 
แบบจําลองการออกแบบเครื่องอานอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่งเปนปายจุดตรวจ

อัจฉริยะ เพื่อใชกับการจัดการเลขทะเบียนรถแบบอเนกประสงค ซ่ึงตัวปายจุดตรวจอัจฉริยะ
สามารถเคล่ือนยายไดงาย ภายในตัวปายโดยมีการนําอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร ไดแก Main board 
แบบ All-in-One มาติดต้ังลงไป พรอมการทํางานดวยระบบเชื่อมตอท่ีเช่ือมตอกับเครื่องอานอาร
เอฟไอดี (UHF Reader) พรอมกับการจัดการสงขอมูลผานเคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอผาน
ชองทางจีพีอารเอส หรือชองทางเช่ือมตออินเทอรเน็ตเขาสูเครือขายกลางรับรหัสหมายเลขทะเบียน
รถเขามาในระบบ สําหรับการทํางานของตัวเคร่ืองหรือปายอัจฉริยะเมื่อผูใชเปดเคร่ืองแลวอุปกรณ
คอมพิวเตอรจะเร่ิมทํางานเขาสูระบบปฏิบัติการวินโดวส จากน้ันระบบจะเร่ิมทําการเขาตัว
โปรแกรมแบบอัตโนมัติ โดยมีเง่ือนไขบังคับวาระบบจะทํางานสงขอมูลก็ตอเมื่อผูใชไดทําการ
เช่ือมตอกับพีดีเอ ผานชองเสียบ USB Port หรือสายเสียบอินเทอรเน็ตแลวเทานั้น ซ่ึงสามารถเขียน
ภาพรวมของแบบจําลองการออกแบบเคร่ืองอานอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง ตามภาพท่ี 3.10 

 

 
 
ภาพท่ี 3.10  แบบจําลองการออกแบบเคร่ืองอานอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง 
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3.3.5 ตัวกลางท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
ตัวกลางที่เกี่ยวของกับงานวิจัย โดย เฉลิมพล น้ําคาง (2549) ผูเขียนหนังสือเร่ืองคล่ืนและ

สนามแมเหล็กไฟฟา ไดกลาวไววา สามารถแบงตัวกลางท่ีเกี่ยวของกับคล่ืนเปน 3 ประเภท ไดแก 
ตัวกลางท่ีไมเปนส่ือนําไฟฟา (Lossless Medium or Perfect Dielectrics) เชน อากาศ ยาง ฯลฯ 
ตัวกลางที่คลายสารกึ่งตัวนํา (Lossy Medium or Lossy Dielectrics) เชน น้ําทะเล ฯลฯ และ ตัวกลาง
ท่ีเปนส่ือนําไฟฟาช้ันดี (Good Conductor) เชน ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ฯลฯ สําหรับ
ตัวกลางที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมากท่ีสุด คือ ตัวกลางที่ไมเปนส่ือนําไฟฟา 

สําหรับงานวิจัยการจัดการเลขทะเบียนรถยนตดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีจะทํางานผาน
ตัวกลางในสวนของการสงคล่ืนความถ่ีสูงและสูงยิ่งมีดังตอไปน้ี ตามภาพท่ี 3.11 และภาพท่ี 3.12 

 

 
 
ภาพท่ี 3.11  ตัวกลางที่เกี่ยวของกับการใชอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง 
 
 

 
 
ภาพท่ี 3.12  ตัวกลางที่เกี่ยวของกับการใชอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง 
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3.4  ประชากร กลุมตัวอยาง และเคร่ืองมือสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอระบบ 
ประชากร กลุมตัวอยาง และเคร่ืองมือสํารวจความคิดเห็นที่มีตอระบบ มีดังตอไปนี้ 

 3.4.1  กลุมประชากร  
 ประชากรเปนกลุมผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟ

ไอดี โดยผูวิจัยแบงประชากรเปน 2 กลุม คือ กลุมผูทดลองใชท่ีเปนเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบก 
และกลุมผูทดลองใชท่ีเปนเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  
 3.4.2  กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางของผูทดลองใชจํานวน 70 คน ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกจากประชากรท้ังสอง
กลุม โดยกําหนดวัดความคิดเห็นจากผูทดลองใชจํานวนกลุมละ 35 คน ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร   
 3.4.3  เคร่ืองมือสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอระบบ 
 เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูทดลองใช
ระบบจัดการเลขทะเบียนรถยนตดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี โดยผูวิจัยไดมีการสรางเคร่ืองมือจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลทางตํารา และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี แลวทําการ
วิเคราะหส่ิงท่ีตองการเพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 

 การวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี ดานความสามารถนํามาใชงาน
จริง ประโยชนตอการใชงาน ความปลอดภัยของขอมูลท่ีเพิ่มข้ึน คนหาขอมูลอยางรวดเร็ว และชวย
ลดระยะเวลาการทํางาน 

 การวิเคราะหการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดี ความสะดวกในการใช
งาน มีความทันสมัย ความสวยงามในรูปลักษณ ความสวยงามในหนาจอโปรแกรม ความงายตอการ
ใชงานหนาจอโปรแกรม 

 การวิเคราะหความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดี ความถูกตองของขอมูลท่ี
นํามาแสดงผล ความแมนยําของการประมวลผลขอมูล ความนาเช่ือถือ สามารถใหขอมูลตามท่ี
หนวยงานตองการใช และสามารถนํามาชวยตัดสินใจได 

 แลวจึงดําเนินการสรางแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธ์ิ และตรวจสอบความถูกตองโดย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.จรัญญา ปานเจริญ รองผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย และตรวจสอบแบบสอบถามกอนการนําไปใชจริงโดยผูเช่ียวชาญที่เปนเจาหนาท่ีกรมการ
ขนสงทางบก นางกฤษณา รุงปน หัวหนางานรถยนตนั่งไมเกิน 7 คน และเจาหนาท่ีกองบังคับการ
ตํารวจจราจร ร.ต.ต.อติชาติ หงษาพล ตําแหนงงาน รอง สว. (ธุรการ/กําลังพล) บก.จร. ตรวจ 
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 โดยแบบสอบถามจะใชการกําหนดมาตรวัดออกแบบ 5 ระดับความคิดเห็น (Rating 
Scale) ดังตอไปนี้ ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด (คาการประเมิน 5) ระดับเห็นดวยมาก (คาการประเมิน 4) 
ระดับเห็นดวยปานกลาง (คาการประเมิน 3) ระดับเห็นดวยนอย (คาการประเมิน 2) และระดับเห็น
ดวยนอยท่ีสุด (คาการประเมิน 1) แลวผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดมาประมวลผลตามระเบียบ
วิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) Version13 
หาสถิติคาเฉล่ียอยางงาย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก โดยแปลความหมายของคาเฉล่ีย
ไดดังตารางท่ี 3.3 

 
ตารางท่ี 3.3  ขอกําหนดของการแปลผลโดยใชเกณฑการแบงของลิเคอรท (Likert Scale) 
 

ความหมาย คาเฉล่ียของความคิดเห็น 
(คะแนน 5 – 1 /หารจํานวนชวง 5 = 0.8) วัดคุณภาพ วัดความพงึพอใจ 

5.00 – 4.24 มีคุณภาพดีมาก พึงพอใจมากท่ีสุด 
4.23 – 3.43 มีคุณภาพดี พึงพอใจมาก 
3.42 – 2.62 มีคุณภาพปานกลาง พึงพอใจปานกลาง 
2.61 – 1.81 มีคุณภาพนอย พึงพอใจนอย 
1.00 – 1.80 มีคุณภาพนอยที่สุด พึงพอใจนอยที่สุด 

 
 3.4.4  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแบบสอบถามวัดความคิดเห็น   
  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวัดความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ศึกษาจาก
หนังสือการวิจัยเบ้ืองตน เขียนโดย บุญชม ศรีสะอาด โดยสถิติท่ีนํามาใช ไดแก 
   คารอยละ (Percentage)  

100x
N

f                 (3.1)    สูตร P  =  

   โดยท่ี P   คือ รอยละ 
    f    คือ ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
    N  คือ จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

คาเฉล่ียอยางงาย  (SAI: Simple Average Index) X

    SAI  = 
n




n

1i
Xi

                                              (3.2) 
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  โดยท่ี  X คือ คะแนนประเมินของเจาหนาท่ีแตละคน 
   n คือ จํานวนของเจาหนาท่ีท่ีตอบแบบสอบถาม  
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.: Standard Deviation) 

S.D.  =     
)1(

)( 22




NN

XXN
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  โดยท่ี  X คือ คะแนนประเมินของเจาหนาท่ีแตละคน 
   n คือ จํานวนของเจาหนาท่ีท่ีตอบแบบสอบถาม  
    X    คือ ผลรวม 

 (WAI: Weighted Average Index) คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก  X

    WAI  = 






n

1
i

ii

W

n

1i
XW

i

                                                  (3.4) 

  โดยท่ี  X คือ คะแนนประเมินของเจาหนาท่ีแตละคน 
   n คือ จํานวนของเจาหนาท่ีท่ีตอบแบบสอบถาม 
   W คือ น้ําหนักของกลุมหรือจํานวนของกลุมท่ีมี 

 
3.5  ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย  

 งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตนี้ 
ใชหลักการคิดการดําเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตรดวยวงจรการพัฒนาระบบ เปนกระบวนการใน
การทํางาน โดยมีข้ันตอน การดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 1) ศึกษาถึงสภาพแวดลอมการใชงานเลขทะเบียนรถ รูปแบบแผนภาษีรถและรูปแบบ
ของแผนปายทะเบียนรถของกรมการขนสงทางบก ประเทศไทย  
 2) ศึกษาทฤษฎีเทคโนโลยีของอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงและยานความถ่ีสูงยิ่ง โดยทํา
การรวบรวมขอ มูลของอุปกรณอาร เอฟไอดี ท่ี เหมาะสมในการใช ง านกับการขนส ง 
ทางบก  
 3) ศึกษาวิธีการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อใชควบคุมเครื่องอานอารเอฟไอดี โดยจัดการ
เอกสารวิเคราะหงานวิจัยดวยแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ และวิธีการวิเคราะหการออกแบบ
ซอฟตแวรดวยแผนภาพเชิงวัตถุ  
 4) ออกแบบฐานขอมูลและพัฒนาซอฟตแวรอารเอฟไอดี โดยแบงเปน 3 สวน คือ สวน
แรกโปรแกรมตรวจยานความถ่ีสูงสําหรับรถหยุดวิ่งแบบสุมตรวจ สวนท่ีสองโปรแกรมตรวจยาน
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ความถี่สูงยิ่งสําหรับรถวิ่งแบบสงขอมูล และสวนท่ีสามโปรแกรมตรวจผานเว็บสําหรับตรวจสอบ
การกระทําท่ีเกิดข้ึน  
 5) ทําการทดสอบระบบและแกไขโปรแกรมโดยการวิเคราะห และพิจารณาความ
ถูกตองของการประมวลผล 
 6) สํารวจความคิดเห็นของผูทดลองใชโดยใชแบบสอบถาม 
 7) วิเคราะหสรุปผลงานวิจัย ประเมินผลการดําเนินงาน จัดทําคําอธิบาย ขอเสนอแนะ 
และเรียบเรียงวิทยานิพนธ  

 จากขอ 3.5 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยนํามาสูการเขียนระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 
(Time Line) เร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 ดังแสดงในตารางท่ี 
3.4 โดยมีกระบวนการพิจารณาตามภาพท่ี 3.13  

 
ตารางท่ี 3.4  ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย (Time Line) 

เดือนท่ี เร่ิม 1/10/2550 – 31/11/2551 ขั้นตอน 
ID 

การดําเนินงานวิจัย 1 2 4 6 8 10 12 14 
1. ศึกษาระบบงานเดิม รวบรวมขอมูล  

และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
        

 
2. ศึกษาทฤษฎี  

และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
        

3. วิเคราะหขอมูล  
และออกแบบระบบ 

        

4.1 พัฒนาโปรแกรมอารเอฟไอดี 
สําหรับการทํางานยานความถ่ีสูง 

        

4.2 พัฒนาโปรแกรมอารเอฟไอดี 
สําหรับการทํางานยานความถ่ีสูงยิ่ง 

        

4.3 พัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลบนเว็บ 
สําหรับการตรวจสอบผานเว็บ 

        

5. ทดสอบการทํางานและปรับปรุงแกไขระบบ         
6. สํารวจความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบ         
7. สรุปผลการวิจัย         

 และเรียบเรียงวิทยานิพนธ 
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ภาพท่ี 3.13  กระบวนการในการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียน

รถยนต 
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3.6  วิธีการออกแบบวงจรการพัฒนาระบบ  
วิธีการออกแบบวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) สามารถอธิบายไดดังตอไป 

3.6.1  โมเดลการพัฒนาหรือการจัดทําตนแบบ  
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต โดย

ใชโมเดลในรูปแบบของ Rapid Application Development (RAD) Methodologies ซ่ึงเปน 
Methodology ท่ีวาดวยการปรับระยะในวงจรการพัฒนาระบบ ใหมีข้ันตอนการทํางานท่ี 
รวบรัดมากข้ึน มีการเลือกเคร่ืองมือ (Tools) และเทคนิค (Techniques) ตางๆ เพื่อชวยในการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั้น ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังผูใชระบบยังสามารถทดลองใช
โปรแกรมตนแบบเพื่อบอกนักพัฒนาระบบไดวา ระบบท่ีออกแบบมาน้ันถูกตองหรือไม และมี
ขอผิดพลาดใดเกิดข้ึนบาง ซ่ึงกลาวไดวาโมเดลในรูปแบบ RAD เหมาะท่ีจะนํามาใชกับการทํางาน
วิจัยช้ินนี้ ท่ีคํานึงถึงการออกแบบเปนสําคัญ เนื่องจากโปรแกรมตนแบบสามารถแกไข และ
ปรับเปล่ียนไดโดยงายตามความตองการของผูใช 

โดยใชโมเดลในรูปแบบของ RAD แบบตนแบบใชแลวท้ิง Throwaway Prototyping ซ่ึง
ขอดีของตนแบบใชแลวท้ิง Throwaway Prototyping-based คือ ทําเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความ
คิดเห็นและความตองการของผูใช ชวยใหนักพัฒนาหรือนกัวิจัยม่ันใจวาระบบท่ีออกแบบมาตรงกับ
ความตองการของผูใช ลดความเส่ียงในการเกิดความผิดพลาด และผลงานวิจัยท่ีไดมีความนาเช่ือถือ
สูง สําหรับรูปแบบของ Throwaway Prototyping ตามภาพท่ี 3.14 
 

 
 

ภาพท่ี 3.14  โมเดลการพัฒนาแบบ Throwaway Prototyping 
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จากขอ 3.5 และ 3.6 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยนํามาสูกระบวนการพัฒนาโปรแกรม จากโมเดล
ของ RAD แบบ Throwaway Prototyping โดยกําหนด P: Plan, A: Analysis, D: Design, DP: Design 
ProtoType, I: Implementation and Test, S: System ตามภาพท่ี 3.15 
 

 
 
ภาพท่ี 3.15 การนํากระบวนการมาประยุกตใชกับโมเดลตนแบบ (Throwaway Prototyping) 
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3.6.2  พัฒนาระบบงานดวยวงจรการพัฒนาระบบ  
การพัฒนาระบบงานดวยวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โมเดลการพัฒนาถูกนําเสนอ

โดยการวิเคราะหงานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียน
รถยนตนี้ เพ่ือการพัฒนาระบบงานดวยวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) เปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมตาง ๆ ในแตละข้ันตอน ตั้งแตเร่ิมจนกระท้ังสําเร็จ วงจรการ
พัฒนาระบบจะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียดตาง ๆ ในการพัฒนาระบบ โดยมีอยู 
7 ข้ันตอน คือ  

3.6.2.1  การกําหนดปญหา (Problem Definition) 
กําหนดปญหางานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการ

เลขทะเบียนรถยนตนี้ จากการศึกษาและคนควาแลวพบวาการประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีใน
การจัดการเลขทะเบียนรถยังเปนเร่ืองใหมสําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะเม่ือทราบถึงขอดีของ
เทคโนโลยีอารเอฟไอดี วามีความปลอดภัยสูง การแกไข หรือปลอมแปลงขอมูลทําไดยาก  อีกท้ังยัง
มีความจุขอมูลมาก สามารถอานขอมูลรวดเร็วไดรอบทิศทาง ทนทานตอการใชงาน และท่ีสําคัญคือ
มีการสงขอมูลดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาโดยไมตองสัมผัส  จึงเปนเหตุใหเกิดความสนใจในการจัดทํา
วิจัยช้ินนี้ 

3.6.2.2  การวิเคราะห (Analysis)  
วิเคราะหความตองการของผูใช สําหรับงานวิจัยช้ินนี้แบงออกเปน 2 สวนคือ 

ความตองการของกรมการขนสงทางบกท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเลขทะเบียนรถ และขอมูลของเลข
ทะเบียนรถที่สํานักงานตํารวจตองการเพ่ือนําไปใชในการตรวจสอบการกระทําผิด มีดังตอไปนี้ 

 วิเคราะหขอมูลท่ีกรมการขนสงตองการ จากเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนรถ 
และการตรวจสภาพรถ คือ  

        กลุมท่ี (1) ช่ือเจาของรถ อายุ สัญชาติ ท่ีอยู จังหวัด โทรศัพท 
        กลุมท่ี (2) ลักษณะรถ รหัสโครงรถ เลขเคร่ือง ประเภทรถ 
        กลุมท่ี (3) วันส้ินอายุภาษี  
        กลุมท่ี (4) การตรวจสภาพรถ ผาน และไมผาน 
 วิเคราะหขอมูลท่ีเจาหนาท่ีตํารวจตองการ จากระบบฐานขอมูลทะเบียน

ยานพาหนะ ไดแก 
    กลุมท่ี (1) สนง.ขนสงจังหวัด ชวงวันท่ีจดทะเบียน ถึงวันท่ีจดทะเบียน 

ประเภทรถ ขนาดเคร่ือง ทะเบียนรถ เลขเครื่อง ยี่หอรถ เลขตัวรถ ทะเบียนรถเดิม จังหวัดของรถ  
สีรถ และลักษณะของรถ  

 

DPU



94 

    กลุมท่ี (2) เลขประจําตัวผูถือกรรมสิทธ์ิ ช่ือผูถือกรรมสิทธ์ิ ช่ือสกุลผูถือ
กรรม สิทธ์ิ วันเดือนปเกิด ท่ีอยู สัญชาติ อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย 

    กลุมท่ี (3) เลขประจําตัวผูครอบครอง วันท่ีครอบครอง ช่ือผูครอบครอง ช่ือ
สกุลผูครอบครอง สัญชาติ ท่ีอยู วันเดือนปเกิด อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย สถานภาพรถ 
สถานภาพการอายัด สถานภาพโดนใบส่ัง วันท่ีเสียภาษีคร้ังลาสุด 

3.6.2.3   การออกแบบ (Design)  
ออกแบบจากการวิเคราะหระบบปจจุบัน และทําการรวบรวมเอกสาร ลําดับ

วิธีการดําเนินการ มองปญหาที่เกิดข้ึนกับระบบเดิม ความตองการระบบใหมๆ นํามาวิเคราะหและ
ออกแบบความตองการของระบบใหม เพื่อแกไขปญหาของระบบงานเดิม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ออกแบบความสามารถของระบบแบบ HF: High Frequency  
  ระบบตรวจสอบเลขทะเบียนรถดวยอารเอฟไอดีงายสําหรับเจาหนาท่ี ในการ

ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือรักษาความปลอดภัย เชน การตรวจเช็คสภาพรถ ตรวจเช็ค
การกระทําผิดเกี่ยวกับการใชรถ การจายภาษีทะเบียนรถประจําป รวมถึงการตรวจเช็คฐานขอมูลบน
เว็บ 

  ระบบงายตอการสืบคนขอมูลรถ ระบุความเปนเจาของ ชวยในการรักษา
ความปลอดภัยของรถ ยากตอการปลอมแปลง เชน การระบุประเภทของรถและเจาของ ฯลฯ 

  ระบบชวยในการตรวจสอบรายละเอียดตางๆของเจาของรถท่ีประสบ
อุบัติเหตุได  

  ระบบใชงานผานเคร่ืองพีดีเอ (PDA) ในการเพ่ิมคะแนนกระทําผิด แทนการ
ใชกระดาษบันทึกขอมูลเวลาจะไดตามความเปนจริงท่ีไดกระทําผิด 

ออกแบบความสามารถของระบบแบบ UHF: Ultra High Frequency  
  ระบบสามารถบันทึกขอมูลรถท้ังหมด รวมถึงเวลาที่ผาน ณ จุดตรวจท่ี

กําหนด เชน จํานวนรถ ช่ือเจาของรถ ทะเบียนรถ ท่ีอยู เบอรโทรติดตอ ยี่หอรถ ประเภทรถ ฯลฯ 
  ระบบชวยติดตามรถ โดยติดต้ังระบบไวตามจุดสําคัญ ตรวจสอบและ

เปรียบเทียบหมายเลขทะเบียนรถท่ีวิ่งผานกับทะเบียนรถท่ีถูกขโมย ซ่ึงจะมีการแจงเตือนไปยัง
เจาหนาท่ีตํารวจโดยอัตโนมัติ และสามารถบอกจุดท่ีรถวิ่งผานทางอินเทอรเน็ตได 

  ระบบชวยลดเวลา ทําใหรถไมตองหยุดตรวจ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ความรวดเร็วในการทํางาน 
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3.6.2.4  การพัฒนา (Development) 
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียน

รถยนตนี้ มุงเนนการพัฒนาโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับเลขทะเบียนรถ โดยนําผลการวิเคราะห
ความสามารถของระบบมาออกแบบโดยมีโครงสรางของโปรแกรม โดยจําแนกโปรแกรมออกตาม
ประเภทของเทคโนโลยีท่ีใช ดังภาพท่ี 3.16 

 

 
 

ภาพท่ี 3.16 การออกแบบโครงสรางของโปรแกรมตามเทคโนโลยีท่ีใช 
 

 3.6.2.5  การทดสอบ (Testing) 
 ทําการทดสอบระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีไดทําการพัฒนา

แลวตามกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแวร  ซ่ึงใชแนวคิดตามกระบวนการตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกตองของระบบงาน V&V (Verification & Validation) โดยทําการทดสอบโปรแกรม 
(Software Testing) คือ การตรวจสอบวาการพัฒนาสรางระบบทําอยางถูกตองหรือไม (Verification) 
โดยใชวิธีทดสอบจากโครงสรางของโปรแกรม (White Box Testing) ตามรูปแบบ Flow graph ซ่ึง
ทดสอบโปรแกรมดวยตัวผูพัฒนาโปรแกรมเอง ดังภาพท่ี 3.17 
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ภาพท่ี 3.17 วิธีทดสอบจากโครงสรางของโปรแกรม (White Box Testing) 

 
วิธีทดสอบจากโครงสรางของโปรแกรม เปนการทดสอบเพื่อดูโครงสรางของ

โปรแกรม หรือทางเดินในโปรแกรม ตองสรางชุดทดสอบเฉพาะสําหรับการทดสอบในเงื่อนไข
ตางๆ ซ่ึงชุดทดสอบจะตองประกอบดวยชุดท่ีสามารถประมวลผลอยางปกติและไมปกติ จากน้ันทํา
การทดสอบระบบ (System Testing) ท่ีจัดทําข้ึน ดวยการตรวจสอบวาระบบที่พัฒนาข้ึนมานั้น
ถูกตองหรือไม (Validate) โดยใชวิธีการทดสอบขอบกพรอง (Defect Testing) เปนการออกแบบ
เพื่อเปดเผยหรือแสดงผลกระทบ (Errors) ในระบบ ซ่ึงวิธีทดสอบ ไดแก วิธีการใชโปรแกรมนับ
จํานวนตอความสําเร็จในการรับสงคล่ืน หาขอมูลระยะหางตอความสําเร็จในการรับสงคล่ืน หา
ขอมูลสภาพอากาศตอความสําเร็จในการรับสงคล่ืน หาขอมูลความเร็วรอบรถสําหรับระยะไกลตอ
ความสําเร็จในการรับสงคล่ืน แลวทําการทดสอบข้ันสุดทายกอนท่ีระบบจะถูกยอมรับไดวาสามารถ
ทํางานไดจริง (Acceptance Testing) ดวยการทดสอบความสมบูรณของระบบแบบ Alpha จาก
ผูเช่ียวชาญและผูใชงานระบบ ซ่ึงผูวิจัยกําหนดทดสอบภาพรวมของระบบใน 3 ดาน คือ การ
ทดสอบประสิทธิภาพ  การทดสอบการออกแบบของระบบ การทดสอบความถูกตองของการ
ทํางานของสภาพแวดลอมการทํางานกับคอมพิวเตอร เพื่อทําใหมีความครบถวนถูกตองและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เปาหมายเพื่อตรวจสอบภาพรวมการทํางานของระบบท่ีไดพัฒนาข้ึนให
สามารถทํางานไดอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวใหมากท่ีสุด โดยทําการทดสอบ และ
ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดใหเหลือนอยท่ีสุด  

3.6.2.6  การติดต้ัง (Implementation) 
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียน

รถยนตนี้ แบงการจําลองการติดต้ังเปน 2 สวน คือ การติดต้ังฮารดแวร และการติดต้ังซอฟตแวร 
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   การติดต้ังฮารดแวร คือ การทําแท็กอารเอฟไอดีแบบคล่ืนความถ่ีสูงไปติดต้ัง
กับปายภาษีรถหนากระจกรถและการทําแท็กอารเอฟไอดีแบบคล่ืนความถ่ีสูงยิ่งไปติดต้ังท่ีสวนลาง
ของปายทะเบียนรถ 

   การติดต้ังซอฟตแวร  คือ การลงโปรแกรมการจัดการเลขทะเบียนรถยนต
สวนแรกทําการลงโปรแกรมระยะใกลแบบยานความถ่ีสูง เพื่อใชกับเคร่ืองอานอารเอฟไอดีบน
เคร่ืองพีดีเอ ในรูปแบบการสุมตรวจ และสวนท่ีสองโปรแกรมระยะไกลแบบยานความถ่ีสูงยิ่งท่ี
พัฒนาข้ึนเพื่อใชติดต้ังกับเคร่ืองอานอารเอฟไอดีบนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีอยูในจุดตรวจอัจฉริยะ 
นอกจากนี้ยังลงโปรแกรมดึงขอมูลจากฐานขอมูลกลางสําหรับการติดตอผานส่ืออินเทอรเน็ตภายใต
ช่ือโดเมนท่ีกําหนด 

เม่ือผานข้ันตอนการดําเนินงานท้ังหมด ผูวิจัยจะนําผลการทํางานของโปรแกรม
มาเขียนสรุป และตรวจสอบความถูกตองของงานวิจัยวาตรงตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว
หรือไม จากนั้นจึงจะจัดทําเปนรายงานนําเสนอขอคิดเห็นที่ควรเพิ่มเติม แลวสุดทายก็จัดทําเปน
เอกสารประกอบการวิจัยเพื่อเผยแพรตอผูสนใจ ใหสามารถนําการวิจัยชิ้นนี้ไปใชงานไดจริง หรือ
ประยุกตใชเปนตนแบบในการพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 
3.7  เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยสําหรับงานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับ
การจัดการเลขทะเบียนรถยนตนี้ประกอบดวย 

 3.7.1  อุปกรณเลือกใชเคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอ (PDA) ใชงานรวมกับเครื่องอาร
เอฟไอดีรุน SDiD1020 อานแท็ก ISO 14443 A และเคร่ืองคอมพิวเตอร (PC) ใชงานรวมกับเคร่ือง
อารเอฟไอดีรุน ST500 อานแท็ก ISO 18000-6 B 

 3.7.2  การออกแบบเลือกใชแผนภาพเชิงสัญลักษณ (UML: Unified Modeling Language) เพื่อ
ชวยในการวิเคราะหและออกแบบระบบการตรวจสอบเลขทะเบียนรถ โดยเลือกใช Use Case 
Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram และ Activity Diagram 

 3.7.3  การจําลองระบบฐานขอมูลเลือกใชระบบดวยฐานขอมูลไมโครซอฟทซีควลเซิรฟเวอร 
(Microsoft SQL Server 2005 Express) และมีระบบปฏิบัติการเคร่ืองแมขาย (Server) เปน Microsoft 
Windows Server จําลองระบบ Website และ FTP ดวย IIS (Internet Information Service)  

 3.7.4 การสรางโปรแกรมเลือกใชเคร่ืองมือของคายไมโครซอฟทดอตเน็ต (Microsoft Visual 
Studio 2008) ไดแก ภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต (Visual C++.Net) ภาษาวิชวลซีชารปดอตเน็ต 
(Visual C#.NET) และภาษาเอเอสพีดอตเน็ต (Active Server Page.NET by C#) 
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3.8  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการทดสอบ  
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการทดสอบระบบ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.8.1  การรวบรวมขอมูลเบื้องตนเพื่อนํามาพัฒนาโปรแกรม  
ดวยวิธีการคนควาเอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบการจัดการเลขทะเบียนรถ โดยใช

เอกสารของกรมการขนสงทางบก ไดแก คูมือปฏิบัติงานดานทะเบียนและภาษีรถตาม
พระราชบัญญัติรถ โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลทางเอกสาร คือ การจดบันทึกและการทํา
สําเนา นอกจากนี้ยังใชวิธีสอบถามความตองการของเจาหนาท่ีเพื่อนํามาใชในการปรับปรุง
โปรแกรม เคร่ืองมือท่ีใช คือ การจดบันทึก   

3.8.2  การเก็บขอมูลอุปกรณเพื่อทดสอบความถูกตองจากการรับสงขอมูล  
ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของเคร่ืองอานอารเอฟไอดี SDiD 1020 ยานความถ่ีสูง 

13.56 MHz และเคร่ืองอานอารเอฟไอดี ST500 ยานความถ่ีสูงยิ่ง  920-925 MHz ดวยวิธีการทดสอบ
การไหลของขอมูลจากภายในดวยตนเองตามรูปแบบ Flow graph จากน้ันทดสอบความถูกตองจาก
การรับสงขอมูลจากวิธีทดสอบขอบกพรองแบบ Defect Test ของอุปกรณอารเอฟไอดียานความถ่ี
สูงและเคร่ืองยานความถ่ีสูงยิ่งโดยใชสถิติหาคารอยละของความสําเร็จจากการอานเขามาชวยเก็บ
ขอมูล เพื่อหาความนาเช่ือถือของอุปกรณและโปรแกรม ซ่ึงทําสถิติเปรียบเทียบความถูกตองของ
การรับสงขอมูล ดวยการศึกษาถึงอุปสรรค 3 ดาน ท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จในการรับสงขอมูล
ของเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ซึ่งเขียนเปนกรอบความคิดได ตามภาพท่ี 3.18 

 
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี  3.18  กรอบความคิดท่ีใชวัดความถูกตองของการรับสงขอมูล 
 

 3.8.3  การเก็บขอมูลเพื่อทดสอบความคิดเห็นของผูทดลองใช 
สําหรับวิธีการเก็บขอมูลดวยวิธีการทดสอบโปรแกรมจากภายนอกเปนการพัฒนา

แอพพลิเคช่ันตามแบบ Alpha วาสามารถนํามาใชงานไดจริงจากการทดสอบในรูปแบบตามท่ีผูวิจัย
ไดคาดหวังเอาไว โดยการทดลองใชเคร่ืองอานอารเอฟไอดี SDiD 1020 ยานความถ่ีสูง 13.56 MHz 

ความสําเร็จของการอาน 

- ความถูกตองหรือไม
ถูกตองจากการรับสง
ขอมูล  - 

- 

- 

ขอบกพรองของระบบ 
ระยะหาง 
อุณหภูมิในสภาพอากาศ 

ความเร็วในการเคล่ือนท่ี 
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และเคร่ือง ST500 ยานความถ่ีสูงยิ่ง  920-925 MHz ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 7 คน ทดลองใชงานทํา
การทดสอบเพ่ือยอมรับระบบงานเปนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูทดลองใชกับการสอบถาม 
3 ดาน เพ่ือใชประเมินผล คือ ประสิทธิภาพของระบบ การออกแบบโปรแกรม และความถูกตอง
ของขอมูล จากนั้นจึงใชสถิติมามาเก็บขอมูลความคิดเห็นจากผูใชจํานวน 70 คน มีกลุมตัวอยางละ 
35 คนตอกลุม คือ สถิติคาเฉล่ียอยางงาย ( X - Simple average index (SAI)) เพื่อหาคาเฉล่ียอยางงาย
เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม สถิติคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.: Standard 
Deviation) เพื่อหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตอบแบบสอบถาม และสถิติวัดคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
( X  - Weighted average index (WAI)) เพื่อหาคาเฉล่ียถวงน้ําหนักเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเขียนกรอบความคิด ตามภาพท่ี 3.19 

 
 
 
 
 
 
 

กลุมผูใช

ภาพท่ี  3.19  กรอบความคิดท่ีใชวัดความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

- เจาหนาท่ีตํารวจ 

เจาหนาท่ีกรมการขนสงทาง
บก 

ความคิดเห็นของผูทดลองใช 
ประสิทธิภาพของระบบ - 

- การออกแบบโปรแกรม - 

- ความถูกตองของขอมูล 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหและการออกแบบระบบ 
 

  งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตใน
เนื้อหาของบทท่ี 4 กลาวถึง การศึกษาและวิเคราะหระบบงาน การวิเคราะหและออกแบบดวย
แผนภาพสัญลักษณยูเอมแอล การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล และการออกแบบอุปกรณเพ่ือ
การทํางานกับระบบจัดการเลขทะเบียนรถดวยอารเอฟไอดี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

4.1.  การศึกษาและวิเคราะหระบบงาน 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและบทความทางอินเทอรเน็ตเพื่อใชในการ
วิเคราะหขอมูลการจัดการเลขทะเบียนรถท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาข้ันตอนการจดทะเบียนรถของ
กรมการขนสงในปจจุบัน การวิเคราะหเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเพื่อนํามาใชในระบบงาน การ
วิเคราะหขอมูลเลขทะเบียนรถเพื่อสรางรหัสมาตรฐานกลางในการพัฒนาโปรแกรม ดังตอไปนี้  

4.1.1  การศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนรถของกรมการขนสงในปจจุบัน 
 ข้ันตอนการจดทะเบียนรถ ใหดําเนินการจดทะเบียนรถ ตามท่ีกรมการขนสงทางบก

กําหนดไว แตยกเวนคําขอจดทะเบียนรถท่ีประกอบข้ึนจากช้ินสวนอุปกรณรถเกา ดังตอไปน้ี  
 ข้ันตอนท่ี 1 เจาหนาท่ีตรวจสภาพรถตรวจสอบคําขอและหลักฐานประกอบคําขอ โดย

ใหตรวจสอบเฉพาะเทาท่ีจําเปนตอการตรวจสภาพรถ (กรมการขนสงทางบก, 2522) 
 ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสภาพรถ กรณีเปนรถผานการตรวจสภาพ ใหบันทึกรับรองการผาน

การตรวจสภาพ พรอมลงช่ือและวันท่ีตรวจสภาพ จากนั้นเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสภาพรถ 
พรอมออกใบเสร็จรับเงินและลงสมุดคุมสถิติการตรวจสภาพรถ สุดทายคืนคําขอพรอมหลักฐาน
ประกอบคําขอใหผูยื่นไปดําเนินการจดทะเบียนตอไป โดยใหลงช่ือรับคืนในสมุดคุมสถิติการตรวจ
สภาพรถไวดวย  สําหรับกรณีเปนรถไมผานการตรวจสภาพ ใหบันทึกรับรองผลไมผานการตรวจ
สภาพ และขอบกพรองท่ีรถไมผานการตรวจสภาพพรอมลงช่ือ และวันท่ีตรวจสภาพ จากนั้นลง
สมุดคุมสถิติการตรวจรถ โดยใหบันทึกขอบกพรองท่ีรถไมผานการตรวจสภาพไวดวย สุดทายคืน
คําขอและหลักฐานประกอบคําขอใหผูยื่น พรอมท้ังแจงใหรถไปแกไขขอบกพรองกอนนํารถมา
ติดตอขอรับการตรวจสภาพใหมตอไป โดยใหผูยื่นลงช่ือรับคืนในสมุดคุมสถิติการตรวจสภาพรถ
ไวดวย (กรมการขนสงทางบก, 2522) 
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 ข้ันตอนท่ี 3 เจาหนาท่ีทะเบียนรถตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอพรอมดวยผลการ
ตรวจสภาพรถ เม่ือเห็นวาถูกตองใหดําเนินการดังนี้ คือ ออกหมายเลขทะเบียน (เฉพาะกรณีใน
สวนกลางใหผูยื่นไปขอรับรองหลักฐานการสงบัญชีและจําหนาย ณ ฝายควบคุมบัญชีรถและเคร่ือง) 
และจัดเก็บภาษีประจําป คาธรรมเนียมคําขอ คาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถ และ คาธรรมเนียม
อ่ืนๆ จากนั้นจัดทําทะเบียนรถ ใบคูมือจดทะเบียนรถและเคร่ืองหมายการเสียภาษีประจําปเสนอนาย
ทะเบียนลงนาม สุดทายจายแผนปายทะเบียนรถ เคร่ืองหมายการเสียภาษีประจําป และใบคูมือจด
ทะเบียนรถ (กรมการขนสงทางบก, 2522) 

4.1.2  การวิเคราะหเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเพื่อนํามาใชในระบบงาน  
 ข้ันตอนท่ี 1 ผูขับรถรองขอเลขทะเบียนรถและปายทะเบียนรถตอเจาหนาท่ีฝายทะเบียน
รถ เจาหนาท่ีฝายทะเบียนรถเม่ือไดรับเอกสารจากผูขับรถแลวจะดําเนินการออกเลขทะเบียนรถ 
จัดทําขอมูลใสลงในปายภาษีอิเล็กทรอนิกสของแท็กยานความถ่ีสูง (Tag HF) และปายทะเบียน
อิเล็กทรอนิกสของแท็กยานความถ่ีสูงยิ่ง (Tag UHF) จากน้ันเจาหนาท่ีฝายทะเบียนรถบันทึกขอมูล
ลงในระบบฐานขอมูลกลางท่ีอยูบนเว็บ ส้ินสุดการบันทึกเจาหนาท่ีฝายทะเบียนรถจะทําการเก็บคา
ภาษีรถและใบตรวจสอบสภาพรถของผูขับรถ พรอมบันทึกการจายเงินและบันทึกการผานการ
ตรวจสอบรถลงในแท็กอารเอฟไอดีแบบคล่ืนความถ่ีสูง รวมกับบันทึกลงระบบฐานขอมูลกลางบน
เว็บ สุดทายเจาหนาท่ีฝายทะเบียนรถมอบปายภาษีอารเอฟไอดีติดหนารถ และแผนปายทะเบียนรถ
อารเอฟไอดีใหผูขับรถ 
 ข้ันตอนท่ี 2 กรณีของปายภาษีอารเอฟไอดี ตํารวจจราจรจะเร่ิมตนดวยการรองขอรหัส
เขาโปรแกรมระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงจากตํารวจส่ือสาร จากน้ันจะทํา
การเขาโปรแกรมดวยรหัสสวนตัว เพื่อใชระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงบน
เคร่ืองอานอารเอฟไอดีแบบคล่ืนความถ่ีสูง ดวยเคร่ืองพีดีเอท่ีติดตอกับเคร่ืองอานอารเอฟไอดีแบบ
คล่ืนความถี่สูงทําการสงคล่ืนแบบเหนี่ยวนําไปยังปายภาษีอารเอฟไอดีท่ีเปนแท็กอารเอฟไอดีแบบ
ความถี่สูง และเม่ือไดรับการตอบกลับจากแท็กอารเอฟไอดีแบบความถ่ีสูง ระบบจะทําการแปลง
สัญญาณเปนขอมูลใหกับตํารวจจราจรเพื่อชวยในการตรวจสอบขอมูลรถ จากน้ันตํารวจจราจรเอา
ขอมูลท่ีไดรับเขาระบบฐานขอมูลกลางบนเว็บ  
 ข้ันตอนท่ี 3 กรณีของแผนปายทะเบียนรถ ตํารวจจราจรจะเร่ิมตนจากการตั้งคาระบบ
ของอุปกรณจุดตรวจอัจฉริยะและนําไปวางตามจุดท่ีตองการตรวจสอบโดยส่ังใหระบบตรวจสอบ
แท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง เร่ิมตนทํางานสงและรับขอมูลแบบอัตโนมัติบนเคร่ืองอานอาร
เอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่งท่ีติดตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล เคร่ืองอานอารเอฟไอดียาน
ความถ่ีสูงยิ่งจะรับคล่ืนความถ่ีแบบการกระจายคล่ืนความถ่ีจากแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง 
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เม่ือเคร่ืองอานอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง เม่ือไดรับสัญญาณระบบจะส่ังใหแปลงสัญญาณเปน
ขอมูลใหกับอุปกรณจุดตรวจอัจฉริยะ จากน้ันจุดตรวจอัจฉริยะจะดําเนินการสงขอมูลท่ีไดรับ เวลา
ท่ีตรวจสอบ พรอมดวยขอมูลรหัสแท็ก จากน้ันระบบสงขอมูลไปบนเว็บผานทาง HTTP โดยท่ี
เจาหนาท่ีตํารวจสามารถเขามาดําเนินการตรวจสอบขอมูลรถจากอุปกรณจุดตรวจอัจฉริยะไดดวย
การเขารหัสสวนตัวบนเว็บ รวมไปถึงเจาหนาท่ีตํารวจสืบคนขอมูลรถที่ตองการจากระบบ
ฐานขอมูลกลางบนเว็บ  

4.1.3 การวิเคราะหขอมูลเลขทะเบียนรถเพื่อสรางรหัสมาตรฐานกลางในการพัฒนาโปรแกรม
ยานความถี่สูงและสูงยิ่ง  

 การวิเคราะหขอมูลเลขทะเบียนรถเพื่อสรางรหัสมาตรฐานกลางในการพัฒนาโปรแกรม
ยานความถ่ีสูงและสูงยิ่ง จําแนกโดยรหัสประเภทและรหัสลักษณะตาม พ.ร.บ.กรมการขนสงทาง
บก พ.ศ.2522 แสดงไดดังตารางท่ี 4.1 ไปจนถึงการออกแบบรหัสจังหวัด อางอิงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1099-2535  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ดังตารางท่ี 4.2 รวมถึงนําเสนอตัวอยางการออกแบบรหัสปายทะเบียนดังตารางท่ี 4.3 

 
ตารางท่ี 4.1  ตัวอยางการออกแบบรหัสปายทะเบียนและรหัสลักษณะ   
 
ประเภท รายละเอียด รหัส 

ประเภท 
สีปาย ลักษณะ รหัส

ลักษณะ 
รย. 1 รถนั่ง 

สวนบุคคล 
ไมเกิน 7 คน 

A1 ขาว-ดํา 
 

เกงตอนเดียว เกงสองตอน เกง
สองตอนแวน เกงสามตอน เกง
สามตอนแวน นั่งสองตอน นั่ง
สองตอนแวน นั่งสามตอน นั่ง
สามตอนแวน นั่งสองแถว นั่ง
สองแถวสองตอน นั่งสอง
ตอนทายบรรทุก ประทุนตอน
เดียว ประทุนสองตอน ตูนั่งสาม
ตอน รถเฉพาะกิจ 

1-01  
ถึง 1-16 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ)   
 
ประเภท รายละเอียด รหัส 

ประเภท 
สีปาย ลักษณะ รหัส

ลักษณะ 

รย. 2 รถนั่งสวน
บุคคลเกิน 7 

คน 

A2 ขาว- 
น้ําเงิน 

เกงสามตอน เกงสามตอนแวน 
นั่งสามตอน นั่งสามตอนแวน 
นั่งสองตอนสองแถว นั่งสอง
แถว ตูนั่งสามตอน ตูนั่งส่ีตอน 
รถเฉพาะกิจ 
 

2-01 
ถึง 2-09 

รย. 3 รถบรรทุก
สวนบุคคล 

B1 ขาว-
เขียว 

เกงบรรทุก, กระบะบรรทุกพื้น
เรียบ, กระบะบรรทุกไมมีหลังคา 
กระบะบรรทุกมีหลังคา กระบะ
บรรทุก เสริมกระบะขาง กระบะ
บรรทุก มีหลังคาดานขาง ตู
บรรทุก รถดับเพลิง รถเฉพาะกิจ 
 

3-01 
ถึง 3-09 

 

รย. 4 รถสามลอ
สวนบุคคล 

C1 ขาว-
แดง 

ประทุนสองตอน ประทุนสาม
ตอน ประทุนสามแถว บรรทุก
พื้นเรียบ กระบะบรรทุกไมมี
หลังคา กระบะบรรทุกมีหลังคา 
กระบะบรรทุก เสริมกระบะขาง 
กระบะบรรทุก มีหลังคาดานขาง 
ตูบรรทุก 
 

4-01 
ถึง 4-09 

รย. 5 รถรับจาง
ระหวาง
จังหวดั 

D1 เหลือง-
แดง 

เกงสองตอน เกงสองตอนแวน 
เกงสามตอน เกงสามตอนแวน 
นั่งสองตอน นั่งสองตอนแวน 
นั่งสามตอน นั่งสามตอนแวน 
 

5-01 
ถึง 5-08 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)   
 
ประเภท รายละเอียด รหัส 

ประเภท 
สีปาย ลักษณะ รหัส

ลักษณะ 

รย. 6 
(รถ

แท็กซ่ี) 

รถรับจาง
บรรทุกคน
โดยสารไม
เกิน 7 คน  

D2 เหลือง-
ดํา 

เกงสองตอน เกงสองตอนแวน 
เกงสามตอน เกงสามตอนแวน 
นั่งสองตอน นั่งสองตอนแวน 
นั่งสามตอน นั่งสามตอนแวน 

6-01 
ถึง 6-08 

รย. 7 รถส่ีลอเล็ก
รับจาง 

D3 เหลือง 
-น้ําเงิน 

นั่งสองตอน 7-01 

รย. 8 รถรับจางสาม
ลอ 

D4 เหลือง-
เขียว 

ประทุนสองตอน ประทุนสอง
แถว 

8-01  
ถึง 8-02 

รย. 9 รถบริการ
ธุรกิจ 

E1 สีเขียว-
ขาว 

เกงสองตอน เกงสองตอนแวน 
เกงสามตอน เกงสามตอนแวน 
นั่งสองตอน นั่งสองตอนแวน 
นั่งสามตอน นั่งสามตอนแวน 

9-01 
ถึง 9-08 

 

รย. 10 รถบริการ
ทัศนาจร 

E2 สีเขียว-
ขาว 

- - 

รย. 11 รถบริการให
เชา 

E3 สีเขียว-
ขาว 

- - 

รย. 12 จักรยาน F1 ขาว-ดํา จักรยาน จักรยานพวงขาง 12-01 ถึง 
12-02 

รย. 13 รถแทรกเตอร G1 สม-ดํา แทรกเตอร ไถนา/เกษตร 13-01 ถึง 
13-02 

รย. 14 รถบดถนน H1 สม-ดํา - - 
รย. 15 รถใชงาน

เกษตรกรรม 
I1 สม-ดํา - - 

รย. 16 รถพวง J1 สม-ดํา - - 
รย. 17 รถจักรยาน

สาธารณะ 
K1 เหลือง-

ดํา 
- - 
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ตารางท่ี 4.2  ตัวอยางการออกแบบรหัสจังหวัด อางอิงมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม มอก. 1099-
2535  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

  
ชื่อจังหวัด ตัวอยาง 

รหัสจังหวัด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
10 กรุงเทพมหานคร Krung Thep Maha Nakhon 
11 สมุทรปราการ Samut Prakan 
91 สตูล Satun 
92 ตรัง Trang 

 
ตารางท่ี 4.3  ตัวอยางการออกแบบรหัสปายทะเบียนรถ 
 

รหัสปาย รายละเอียด 
A1,A2, 

AX(สีอิสระ) 
B1,C1 
รย. 1-4 

สําหรับรหัส A1 A2 B1 และ C1 พื้นแผนปายเปนสีขาวสะทอนแสง ตัวอักษร
ประจําหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกช่ือจังหวัด และขอบแผนปายของ 
A1 เปนสีดํา A2 เปนสีน้ําเงิน B1 เปนสีเขียว และ C1 เปนสีแดง สวน A1 A2 
และ B1 ท่ีใชหมายเลขทะเบียนท่ีกฎกระทรวงกําหนดใหเปนหมายเลขทะเบียน
ซ่ึงเปนท่ีนิยมจะมีสีของพื้นแผนปาย ตัวอักษรประจําหมวด หมายเลขทะเบียน 
ตัวอักษรบอกช่ือจังหวัด และขอบแผนปายแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวก็ได 

D1-D4 
รย. 5-8 

สําหรับรหัส D1 D2 D3 และ D4 พื้นแผนปายเปนสีเหลืองสะทอนแสง ตัวอักษร
ประจําหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกช่ือจังหวัด และขอบแผนปายของ 
D1 เปนสีแดง, D2 เปนสีดํา, D3 เปนสีน้ําเงิน และ D4 เปนสีเขียว 

EX 
(สีเขียว-ขาว) 
รย. 9-11 

สําหรับรหัส E1 E2 และ E3 พื้นแผนปายเปนสีเขียวสะทอนแสง ตัวอักษรประจํา
หมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกช่ือจังหวัด และขอบแผนปายเปนสีขาว 

F1 
รย. 12 

สําหรับรหัส F1 พื้นแผนปายเปนสีขาว  ตัวอักษรประจําหมวด หมายเลขทะเบียน 
ตัวอักษรบอกช่ือจังหวัด และขอบแผนปายเปนสีดํา 

MX(สี
อิสระ) 

รย. 13-16 

สําหรับรหัส G1 H1 I1  และ J1 พื้นแผนปายเปนสีสมสะทอนแสง ตัวอักษร
ประจําหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกช่ือจังหวัด และขอบแผนปายเปน
สีดํา 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ)   
 

รหัสปาย รายละเอียด 
K1 

รย. 17 
สําหรับรหัส K1 พื้นแผนปายเปนสีเหลืองสะทอนแสงตัวอักษรประจําหมวด 
หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกช่ือจังหวัด และขอบแผนปายเปนสีดํา 

YY 
พิเศษ 

สําหรับรหัส YY รถยนตของบุคคลในคณะผูแทนทางการทูต พื้นแผนปายเปนสี
ขาวตัวอักษร ตัวเลข และขีดเปนสีดํา 

VV 
พิเศษ 

สําหรับรหัส VV รถยนตของบุคคลในหนวยงานพิเศษของสถานทูตตาง ๆ 
รถยนตของบุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล และรถยนตของบุคคลในองคการ
ระหวางประเทศ หรือทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติซ่ึงประจําอยูใน
ประเทศไทย พื้นแผนปายเปนสีฟา ตัวอักษร ตัวเลข และขีดเปนสีขาว 

- 
พิเศษ 

สําหรับรถจักรยานยนตของบุคคลในคณะผูแทนทางการทูต  บุคคลในหนวยงาน
พิเศษของสถานทูตตาง ๆ บุคคลในคณะผูแทนทางกงศุล และบุคคลในองคการ
ระหวางประเทศ ใหมีสีแลวแตกรณี 

ZZ สําหรับรหัส ZZ รถใหมปายแดง ตัวอักษรดํา 
 
4.2  การวิเคราะหและออกแบบดวยแผนภาพสัญลักษณยูเอ็มแอล  
 ผูวิจัยศึกษาแผนภาพสัญลักษณยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) จาก
หนังสือคัมภีรการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล ของกิตติ ภักดีวัฒนะกุล กับ
หนังสือ System Analysis and Design with UML version 2.0. ของ Alan Dennis, Barbara Haley 
Wixom และ David Tegarden แลวเลือกรูปแบบที่ใชวิเคราะหและออกแบบแผนภาพสัญลักษณ 4 
แบบ คือ แผนภาพ Use Case แผนภาพ Sequence แผนภาพ Activity และแผนภาพ Class โดยอธิบาย
ไดดังน้ี 

4.2.1 แผนภาพ Use Case  
 แผนภาพ Use Case ทําหนาท่ีกําหนดความตองการของระบบจัดการเลขทะเบียนรถดวย

เทคโนโลยีอารเอฟไอดี และชวยสรางแบบจําลองเพ่ือใชอธิบายหนาท่ีของระบบงาน รวมถึงความ
ตองการของระบบจะไดจากผูใชงานระบบ โดยแผนภาพทั้งหมดจะมี Use case, Actor, Use case 
Relation และ System  

 4.2.1.1  แผนภาพ Use Case แสดงการแสดงความสัมพันธการรับสงขอมูลอารเอฟไอดี 
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   แผนภาพ Use Case แสดงการแสดงความสัมพันธการรับสงขอมูลอารเอฟไอดี 
โดยผูวิจัยจะนําเสนอการแสดงความสัมพันธ 3 แผนภาพ ของระบบบันทึกขอมูลการตอภาษีและ
การตรวจสภาพรถ ระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงและระบบการตรวจสอบ
แท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง ตามภาพท่ี 4.1 

 
 

 
 
ภาพท่ี 4.1  Use Case Diagram แสดงความสัมพันธการรับสงขอมูลอารเอฟไอดีระหวางคล่ืนความถ่ี

สูงและคล่ืนความถ่ีสูงยิ่ง 
 

  เม่ือวิเคราะหระบบตามแผนภาพท่ี 3.6 และแผนภาพท่ี 4.1 เพ่ือหาขอบเขตของ
งานวิจัยการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ไดนํามาสูการวิเคราะหความตองการ
ของระบบ ซ่ึงเขียนอธิบายไดตามขอท่ี 4.2.1.2 ถึงขอท่ี 4.2.1.4   

 4.2.1.2 แผนภาพ Use case แสดงระบบบันทึกขอมูล การตอภาษี และการตรวจสภาพรถ 
   แผนภาพ Use case แสดงระบบบันทึกขอมูล การตอภาษี และการตรวจสภาพ

รถโดยมีลําดับข้ันตอนท่ีสําคัญดังตอไปนี้ เร่ิมตนจากผูขับรถใหมรองขอหมายเลขทะเบียนรถจาก
เจาหนาท่ีฝายทะเบียนรถ เพ่ือใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลผูรองขอหมายเลขทะเบียนรถลงฐานขอมูล
ของกรมการขนสงทางบก เม่ือเจาหนาท่ีไดรับขอมูลท่ีถูกตองจากผูขับรถ โดยทราบวารถผานการ
ตรวจสภาพจากเจาหนาท่ีฝายตรวจสภาพรถจากการบันทึกเอกสารการตรวจสภาพรถ แลวเจาหนา
ฝายทะเบียนรถจะเรียกเก็บภาษีรถจากผูขับรถ เม่ือเจาหนาท่ีไดรับเงินก็จะดําเนินการบันทึกเอกสาร
การจายเงินคาภาษีรถ  จากนั้นจึงดําเนินการจัดการทะเบียนรถ โดยการจัดการปายภาษีรถจากการ
บันทึกขอมูลยานความถ่ีสูงดวยเคร่ืองอารเอฟไอดีรุน SDiD1020 ลงแท็ก ISO 14443 ชนิด A และ
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การจัดการปายทะเบียนรถจากการบันทึกขอมูลยานความถ่ีสูงยิ่งดวยเคร่ืองอารเอฟไอดีรุน ST500 
ลงแท็ก ISO 18000-6 ชนิด B รวมกับบันทึกเอกสารท้ังหมดของผูขับรถลงฐานขอมูลกรมการขนสง
ทางบกบนเว็บ สุดทายผูขับรถจะไดรับหมายเลขทะเบียนรถพรอมแท็กอารเอฟไอดีติดรถตรงปาย
ภาษีรถและปายทะเบียนรถ จากเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบก ตามภาพท่ี 4.2 
  

 
 
ภาพท่ี 4.2  Use case Diagram แสดงระบบบันทึกขอมูล การตอภาษี และการตรวจสภาพรถ 
 
  4.2.1.3   แผนภาพ Use case แสดงระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง 
    แผนภาพ Use case แสดงระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง 
(Tag HF) โดยมีลําดับข้ันตอนท่ีสําคัญดังตอไปน้ี เร่ิมตนจากตํารวจจราจรเตรียมใชงานระบบยาน
ความถี่สูง โดยตํารวจจราจรดําเนินการรองขอรหัสเขาโปรแกรมฐานขอมูลสมาชิกบนเว็บ ซ่ึงตอง
สมัครสมาชิกบนเว็บเพื่อใหตํารวจส่ือสารทราบวาผูท่ีใชเคร่ืองคือใครและใครคือผูดําเนินการบันทึก
ขอมูลบนเว็บ เม่ือตํารวจจราจรไดรับรหัสผานสําหรับใชงานบนเว็บแลวก็ดําเนินการสมัครใชงาน
กับรถท่ีจอดตามพ้ืนถนนแบบดวยระบบสุมตรวจสอบเลขทะเบียนรถบนเคร่ืองพีดีเอท่ีติดต้ังเครื่อง
อานอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงรุน SDiD1020 เพื่อตรวจสอบขอมูลยานความถ่ีสูงในแท็กอารเอฟไอ
ดีรูปแบบปายภาษีรถลักษณะชนิดบัตร เม่ือพบแท็กแลวจะดําเนินการแปลงสัญญาณเปนขอมูล ตาม
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วิธีการติดตอแท็กเพื่อการอานและเขียนบันทึกดวยรูปแบบของยานความถ่ีสูง Inductive Coupling 
โดยผูวิจัยจะเลือกใชแท็กท่ีมีความปลอดภัยสูงมาตรฐาน ISO14443 ชนิด A บนยานความถ่ี 
13.56MHz จากน้ันเม่ือแปลงสัญญาณเสร็จส้ินระบบจึงนําขอมูลจากแท็กอารเอฟไอดีมาแสดงผล
บนหนาจอพีดีเอใหตํารวจจราจรทราบ และเม่ือตํารวจจราจรมีการบันทึกคดีการกระทําผิด หรือ
คนหาขอมูลสําคัญทางเว็บ ระบบจะสามารถติดตอฐานขอมูลบนเว็บไดดวยเทคโนโลยีจีพีอารเอส
ผานชองทาง Internet Explorer Browser ของ Windows Mobile ตามภาพที่ 4.3 
 

 
 
ภาพท่ี 4.3  Use case Diagram แสดงระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง  
 
 4.2.1.4  แผนภาพ Use case แสดงระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง 
   แผนภาพ Use case แสดงระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง 
(Tag UHF) โดยมีลําดับข้ันตอนท่ีสําคัญดังตอไปนี้ เร่ิมตนจากตํารวจจราจรเตรียมใชงานระบบยาน
ความถ่ีสูงยิ่ง (UHF) โดยตํารวจจราจรดําเนินการรองขอรหัสเขาโปรแกรมฐานขอมูลสมาชิกบนเว็บ 
ซ่ึงตองสมัครสมาชิกบนเว็บเพ่ือใหตํารวจส่ือสารทราบวาผู ท่ีใช เคร่ืองคือใครและใครคือ
ผูดําเนินการบันทึกขอมูลบนเว็บ เม่ือตํารวจจราจรไดรับรหัสผานสําหรับใชงานบนเว็บแลว ก็
ดําเนินการสมัครใชงานกับรถที่เคล่ือนท่ีตามพื้นถนนดวยระบบจุดตรวจสอบเลขทะเบียนรถ เพื่อ
ตรวจสอบปายทะเบียนรถท่ีติดแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง โดยระบบจะทํางานบนเคร่ือง
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คอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือเคร่ืองพีซีท่ีติดต้ังเคร่ืองอานอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่งรุน ST500 
โดยเม่ือระบบพบแท็กมาตรฐาน ISO 18000-6 ชนิด B บนยานความถ่ี 920-925MHz จะทําการแปลง
สัญญาณเปนขอมูลดวยวิธีการ Propagation Coupling  แลวทําการสงขอมูลท่ีไดรับมาแสดงบน
หนาจอเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล พรอมกับสงขอมูลในรูปแบบฐานขอมูลของ XML ไปสู
หนาจอเว็บ ซ่ึงนอกจากการสงขอมูลรถที่วิ่งผานจุดตรวจแลวระบบยังสามารถกําหนดรถท่ีตองการ
จะคนหาที่จุดตรวจได ตามภาพท่ี 4.4 
 

 
 
ภาพท่ี 4.4  Use case Diagram แสดงระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง  

 
4.2.2 แผนภาพ Sequence  
 แผนภาพ Sequence เปนการอธิบายรายละเอียดการทํางานภายใน Use Cases ดวยภาพ ซ่ึง

จะแสดงถึงการโตตอบกันระหวางผูใชงานกับระบบที่กําลังพัฒนา ในลักษณะการตอบสนองของ
ระบบตามลําดับของเหตุการณกอน-หลัง โดยท่ีแผนภาพ Sequence เองจะแสดงถึงกลุมของวัตถุ
ตางๆ ท่ีผูวิจัยคาดวาตองทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาโปรแกรม ตามภาพท่ี 4.5, 
4.6, 4.7 และ 4.8 
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 4.2.2.1   แผนภาพ Sequence แสดงระบบบันทึกขอมูล การตอภาษีและการตรวจสภาพรถ  
  แผนภาพ Sequence แสดงระบบบันทึกขอมูล การตอภาษี และการตรวจสภาพ

รถ โดยวิเคราะหจากภาพท่ี 4.2 แลวนํามาเสนอขอมูลในรูปแบบแผนภาพ Sequence โดยขอ
นําเสนอกระบวนการท่ีเปนลําดับการทํางานสําหรับผูขับรถท่ีตองการจะขอจดทะเบียนรถใหม ตาม
ภาพท่ี 4.5 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5  Sequence Diagram แสดงระบบบันทึกขอมูล การตอภาษี และการตรวจสภาพรถ 
 
  4.2.2.2  แผนภาพ Sequence แสดงตัวอยางกระบวนการการทํางานของระบบบันทึก
ขอมูลทะเบียนและตอภาษีลงแท็กอารเอฟไอดี  
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   แผนภาพ Sequence แสดงตัวอยางกระบวนการการทํางานของระบบบันทึก
ขอมูลทะเบียนและตอภาษีลงแท็กอารเอฟไอดี โดยวิเคราะหจากภาพท่ี 4.2 เร่ิมตนจากเจาหนาท่ี
กรมการขนสงบันทึกเอกสารเพื่อสมัครเขาใชงานระบบเว็บสําหรับจัดการฐานขอมูลของกรมการ
ขนสงทางบก จากนั้นจึงมาดําเนินเขาระบบยานความถ่ีสูงและยานความถ่ีสูงยิ่งเพื่อบันทึกขอมูลลง
แท็ก โดยกําหนดเก็บรายละเอียดขอมูลสําคัญกับเก็บการตอภาษีลงในแท็กยานความถ่ีสูง สวนแท็ก
ยานความถ่ีสูงยิ่งเก็บเพียงเลขทะเบียนรถกับช่ือจังหวัด ตามภาพท่ี 4.6 
 

 
 

ภาพท่ี 4.6  Sequence Diagram แสดงตัวอยางกระบวนการการทํางานของระบบบันทึกขอมูล   
  ทะเบียนและตอภาษีลงแท็กอารเอฟไอดี  
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 4.2.2.3   แผนภาพ Sequence แสดงตัวอยางลําดับการทํางานของระบบการตรวจสอบ
แท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง  
   แผนภาพ Sequence แสดงตัวอยางลําดับการทํางานของระบบการตรวจสอบ
แท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง (Tag HF) โดยวิเคราะหจากภาพท่ี 4.3 เร่ิมตนจากการเขาระบบยาน
ความถ่ีสูงบนเคร่ืองพีดีเอ การสมัครสมาชิก การตรวจสอบขอมูลในแท็ก รวมไปจนถึงการเพ่ิมคดี
การกระทําผิดเกี่ยวกับรถ ตามภาพท่ี 4.7 
 

 
 

ภาพท่ี 4.7  Sequence Diagram แสดงตัวอยางลําดับการทํางานของระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟ
ไอดียานความถ่ีสูง  
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 4.2.2.4 แผนภาพ Sequence แสดงตัวอยางลําดับการทํางานของระบบการตรวจสอบ
แท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง  
  แผนภาพ Sequence แสดงตัวอยางลําดับการทํางานของระบบการตรวจสอบ
แท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง (Tag UHF) โดยวิเคราะหจากภาพท่ี 4.4 เร่ิมตนจากการเขาระบบ
ยานความถ่ีสูงยิ่งบนเคร่ืองพีซี การกําหนดการเช่ือมตอ การรับเลขทะเบียนรถจากแท็ก การติดตาม
รถ รวมไปจนถึงการดูรถท่ีผาน ณ จุดตรวจ ตามภาพท่ี 4.8  
 

 
 

ภาพท่ี 4.8  Sequence Diagram แสดงตัวอยางลําดับการทํางานของระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟ
ไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง  
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4.2.3 แผนภาพ Activity  
แผนภาพ Activity แสดงลําดับกิจกรรมของระบบจัดการเลขทะเบียนรถดวยอารเอฟไอ

ดีโดยสามารถบอกทางเลือกท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึงจะแสดงข้ันตอนการทํางานในการปฏิบัติการ จะ
ประกอบไปดวยสถานะตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการพัฒนาโปรแกรมและผลจากการทํางานใน
ข้ันตอนตางๆ โดยงานวิจัยนี้ผูวิจัยขอนําเสนอเพียงแผนภาพบางสวนของการทํางานในระบบการ
ตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง (Tag HF) และระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียาน
ความถ่ีสูงยิ่ง (Tag UHF) ซ่ึงไดยกตัวอยางอธิบายไวดังนี้ 

ตัวอยางลําดับการจัดการฐานขอมูลเลขทะเบียนรถบนเว็บดวยวิธีการเพิ่มใหม แกไข 
และลบ ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4  ลําดับการจัดการฐานขอมูลเลขทะเบียนรถบนเว็บดวยวิธีการเพิ่มใหม แกไข และลบ 

 
เจาหนาท่ี เว็บ ฐานขอมูล [SQL  Server] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

พิมพรหัส 

เปดเว็บ 

ตรวจรหัส 

เขาระบบ 

เลือก เพ่ิมใหม 

บันทึก 
แกไข 

ลบ 

ใสขอมูล 

   ใช     ไม 

ยืนยัน รับทราบ แจงการเปล่ียนแปลง 

 ขอมูล
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ตัวอยางลําดับการเพิ่มขอมูลบนปายภาษีอิเล็กทรอนิกสยานความถ่ีสูง (HF) ดังท่ีแสดง
ในตารางท่ี 4.5 

 

ตารางท่ี 4.5  ลําดับการเพิ่มขอมูลใหมลงบนปายภาษีอิเล็กทรอนิกสยานความถ่ีสูง (HF) 
 

เจาหนาท่ี รถ ระบบ HF [บน 
PDA] 

เคร่ือง บัตร 
กรมการขนสง SDiD1020 ISO14443A 

เว็บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 

               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

บันทึกรถ ขอมูล เปดระบบ 

เลือกแบบ ต้ังระบบ 

บันทึก 

ใช RFID 

รหัสผาน 

เลือกแบบ 

ทะเบียน 

ภาษี 

ตรวจ 

ทํางาน 

คาวาง 

ตรวจ 

ทํางาน ขอมูล 

ตรวจคา 

บันทึกคา 

รับทราบ 

บันทึก]    [อาน /

   ไม 

ใช 

เปด IE 

   ใช 

    ไม 

     ไม 
   ใช 

   ใช 
  ไม 

ฐานขอมูล 

ดึง File 
   ใช 

    ไม 
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 ตัวอยางลําดับการตรวจสอบขอมูลในปายภาษีอิเล็กทรอนิกสยานความถ่ีสูง (HF) ดังท่ี
แสดงในตารางท่ี 4.6 

 

ตารางท่ี 4.6  ลําดับการตรวจสอบขอมูลในปายภาษีอิเล็กทรอนิกสยานความถ่ีสูง (HF) 
 

เจาหนาท่ี รถ ระบบ HF [บน 
PDA] 

เคร่ือง บัตร 
ตํารวจ SDiD1020 ISO14443A 

เว็บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 

               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ตรวจรถ ปญหา เปดระบบ 

เลือกแบบ ต้ังระบบ 

บันทึก 

ใช RFID 

รหัสผาน 

เลือกแบบ 

ดูขอมูล 

เพ่ิมคดี 

ตรวจ 

ทํางาน 

คาวาง 

ตรวจ 

ทํางาน ขอมูล 

อานคา 

บันทึกคา 

รับทราบ 

บันทึก] อาน /   [

    ไม 

   ใช 

   ไม 

ใช 

เปด IE 

     ไม 
   ใช 

ใช 
  ไม 

ฐานขอมูล 

พิมพคดี 

คดี 

DPU



 118

ตัวอยางลําดับการเขารหัสเพื่อใชงานระบบอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง (HF)  ดังท่ีแสดง
ในตารางท่ี 4.7 

 

ตารางท่ี 4.7  ลําดับการเขารหัสเพื่อใชงานระบบอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง (HF)   
 

เจาหนาท่ี 
กรมการขนสง 

ระบบอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง  [บนพีดีเอ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ตัวอยางลําดับการเขารหัสดวย Cryptography Application Programming Interface เพื่อ

รักษาความปลอดภัยของเอกสารในเคร่ืองพีดีเอ ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.8 
 

ตารางท่ี 4.8  ลําดับการเขารหสัดวย Cryptography Application Programming Interface 
 

เจาหนาท่ี 
กรมการขนสง 

ระบบอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง  [บนพีดีเอ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เปดระบบ ตรวจรหัส 

ขอรหัส 

เขาระบบ 

ใสขอมูล 

บันทึก ทํางาน 

     ใช 

  ไม 

เปดระบบ ขอมูล 

เขารหัส 

ใชตัวแปร 

ดู Error ขอมูลลับ 

ดึงคา 

  มี 

    ไมมี 

มี 

กําหนดรหัส 

  

ไมมี 

[CAPI  File] 

[Text  File] 

  [Microsoft  CAPI] 
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 ตัวอยางลําดับการถอดรหัสดวย Cryptography Application Programming Interface 
เพ่ือถอดรหัสของเอกสารลับในเครื่องพีดีเอ ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.9 
 

ตารางท่ี 4.9  ลําดับการถอดรหัสดวย Cryptography Application Programming Interface 
 

เจาหนาท่ี 
กรมการขนสง 

ระบบอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง  [บนพีดีเอ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปดระบบ ขอมูลลับ ใชตัวแปร ดึงคา 

ดู Error ขอมูล ถอดรหัส 
    ไมมี 

  มี 

  มี 

ไมมี 

[Text  File] 

[CAPI  File] 

  [Microsoft  CAPI] 

 
 ตัวอยางลําดับการเขารหัสบัตรมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.10 

 

ตารางท่ี 4.10   ลําดับการเขารหัสบัตรมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A 
 

เจาหนาท่ี ระบบ HF  เคร่ือง บัตร 
กรมการขนสง [บน PDA] SDiD1020 ISO 14443 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

เปดระบบ 

ขอมูลลับ 

บันทึกคา รหัสลับ ใช RFID 

ยืนยัน 

  

ไมมี 

มี 
ตัวแปร 

แสดงผล 

ขอมูล 
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 ตัวอยางลําดับการตรวจสอบขอมูลในปายทะเบียนอิเล็กทรอนิกสยานความถ่ี 
สูงยิ่ง (UHF) ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.11 
 

ตารางท่ี 4.11  ลําดับการตรวจสอบขอมูลในปายทะเบียนอิเล็กทรอนิกสยานความถ่ีสูงยิ่ง (UHF) 
 

เจาหนาท่ี รถ ระบบ UHF 
[บน PC] 

เคร่ือง บัตร 
จราจร ST500 ISO18000-6B 

เว็บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

   

ตรวจรถ 

รับทราบ 

ระยะอาน 
อานแท็ก 

รับคล่ืน 

สงคล่ืน 

สงคล่ืน 

รับคล่ืน 

แปลงคา 

เปดระบบ 

  มีขอมูล 

ไมมีขอมูล 

สงขอมูล 

แสดงผล 

บันทึก 

ฐานขอมูล 

ยืนยัน 

ถูกตอง 

ขอมูล 

ไมถูกตอง 

คนหารถ 

ทํางาน เชื่อมตอ 
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4.2.4  แผนภาพ Class  
 แผนภาพ Class จะใชอธิบายมุมมองของระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวย
เทคโนโลยีอารเอฟไอดีท่ีกําลังจะพัฒนาเพื่อจัดการกับฐานขอมูลบนเว็บ จากการศึกษาขอมูลใน
เอกสารและบทความทางอินเทอรเน็ตของทางกรมการขนสงทางบกและหนวยงานตํารวจจราจร 
ผูวิจัยสามารถวิเคราะหความตองการของผูใช โดยการแบงการจัดการขอมูลสําคัญออกเปน 2 สวน 
ดังตอไปนี้ 

   สวนแรกการวิเคราะหขอมูลท่ีกรมการขนสงตองการ คือ  
กลุมท่ี (1) ช่ือเจาของรถ อายุ สัญชาติ ท่ีอยู จังหวดั เบอรโทรศัพท 
กลุมท่ี (2) ลักษณะรถ รหัสโครงรถ เลขเคร่ือง ประเภทรถ 
กลุมท่ี (3) วันเดือนปท่ีส้ินอายุภาษี  
กลุมท่ี (4) การตรวจสภาพรถวา ผานหรือไมผาน 

 สวนแรกการวิเคราะหขอมูลท่ีเจาหนาท่ีตํารวจตองการ คือ 
กลุมท่ี (1) สํานักงานขนสงจังหวัด ชวงวันท่ีจดทะเบียน ถึงวันท่ีจดทะเบียน ประเภท

รถ ขนาดเคร่ือง ทะเบียนรถ เลขเคร่ือง ยี่หอรถ เลขตัวรถ ทะเบียนรถเดิม จังหวัดของรถ สีรถ และ
ลักษณะของรถ  

กลุมท่ี (2) เลขประจําตัวผูถือกรรมสิทธ์ิ ช่ือผูถือกรรมสิทธ์ิ ช่ือสกุลผูถือกรรมสิทธ์ิ 
วันเดือนปเกิด ท่ีอยู สัญชาติ อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย 

กลุมท่ี (3) เลขประจําตัวผูครอบครอง วันท่ีครอบครอง ช่ือผูครอบครอง ช่ือสกุลผู
ครอบครอง สัญชาติ ท่ีอยู วันเดือนปเกิด อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย สถานภาพรถ สถานภาพการ
อายัด สถานภาพโดนใบส่ัง วันท่ีเสียภาษีคร้ังลาสุด 
 

 จากการวิเคราะหขอมูลตามทางเอกสารและบทความทางอินเทอรเน็ตท่ีทางหนวยงาน
กรมการขนสงและเจาหนาท่ีตํารวจตองการทั้งสองสวนแลว โดยสถานภาพการอายัดมาจากคะแนน
ของแตมสะสมความผิดท่ีเกิดกําหนด และสถานภาพโดนใบส่ังเปนการอธิบายการขับข่ีท่ีทําผิด
กฎหมายจราจร ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํามาจะเขียนอธิบายในรูปแบบของฐานขอมูลกลางบนเว็บไดดวย
วิธีการแจกแจงขอมูลรวมกับความเหมาะสมท่ีเกี่ยวของของการจัดการเลขทะเบียนรถดวย
เทคโนโลยีอารเอฟไอดี ซ่ึงจะตองประกอบไปดวยตารางเก็บขอมูลท่ีสําคัญดังตอไปน้ี ตารางจด
ทะเบียนรถ ตารางเลขทะเบียนรถ ตารางประเภทรถ ตารางการตรวจสภาพรถ ตารางผูครอบครอง
รถ ตารางผูถือกรรมสิทธ์ิ ตารางเก็บขอมูลแท็ก ตารางเก็บขอมูลเคร่ืองอารเอฟไอดี ตารางเจาหนาท่ี 
รวมไปจนถึงตารางการบันทึกคดีการกระทําผิดเกี่ยวกับรถ  เขียนอธิบายตามภาพท่ี 4.9   
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ภาพที่ 4.9  Class Diagram แสดงระบบฐานขอมูลการจัดการเลขทะเบียนรถ 122 
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4.3.  การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 

  การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูลของระบบจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยี
อารเอฟไอดี แบงเปน 3 ฐานขอมูลหลัก คือ ฐานขอมูลบนเว็บ ฐานขอมูลในแท็ก และฐานขอมูล
ช่ัวคราวท่ีบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถอธิบายเบ้ืองตนไดดังนี้ 

4.3.1 การออกแบบฐานขอมูลบนเว็บ 
 การออกแบบฐานขอมูลบนเว็บเพื่อใชเปนฐานขอมูลหลักในการจัดการขอมูลเลข

ทะเบียนรถ ซ่ึงมีประโยชนในการอํานวยความสะดวก อันไดแก การประมวลผลและจัดการขอมูล
ทางไกล สําหรับการออกแบบตารางสําหรับสรางฐานขอมูลบนเว็บศึกษาจากแผนภาพ Class ตาม
หัวขอ 2.4 ผูวิจัยสามารถนํามาสรางตารางสําหรับจัดการขอมูลได โดยมีแนวคิดดังตอไปนี้   

4.3.1.1   การออกแบบตารางสําหรับสรางฐานขอมูลบนเว็บเพื่อใชเปนฐานขอมูลหลัก  
  การออกแบบตารางสําหรับสรางฐานขอมูลบนเว็บเพื่อใชเปนฐานขอมูลหลัก ซ่ึง

การออกแบบตารางสําหรับสรางฐานขอมูลบนเว็บศึกษาจากแผนภาพ Class ขอ 2.4 ผูวิจัยสามารถ
นํามาสรางตารางสําหรับจัดการขอมูลได ดังตารางการจดทะเบียนรถเปนตารางหลักของระบบ ท่ีใช
เก็บขอมูลเลขทะเบียนรถ เลขทะเบียนผูครอบครองรถ เลขทะเบียนผูถือกรรมสิทธ์ิรถ ช่ือสํานักงาน
ขนสงท่ีจดทะเบียน รหัสปายภาษีอีเล็กทรอนิกส รหัสปายทะเบียนอิเล็กทรอนิกส วันท่ีจดทะเบียน
คร้ังแรกวันท่ีเสียภาษีคร้ังลาสุด รหัสการตรวจสภาพรถ และแตมความผิดสะสม ดังท่ีแสดงใน
ตารางท่ี 4.12 

 

ตารางท่ี 4.12  ตารางการจดทะเบียนรถ 
 

ชื่อตัวแปร ชนิด Allow Nulls คําอธิบาย 

IdMainData nvarchar(50) NO รหัสเร่ิมตน 
NumberOfCar nvarchar(10) Yes เลขทะเบียนรถ 
NumberOfUser nchar(13) Yes เลขทะเบียนผูครอบครองรถ 
NumberOfOwner nchar(13) Yes เลขทะเบียนผูถือกรรมสิทธ์ิรถ 
OfficeName nvarchar(150) Yes ช่ือสํานักงานขนสงท่ีจดทะเบียน 
IdSticker nchar(10) Yes รหัสปายภาษ ี(ลําดับปายภาษี) 
IdLicenseNumber nchar(10) Yes รหัสปายทะเบียนอีเล็กทรอนกิส 
DateOfNumber nvarchar(30) Yes วันท่ีจดทะเบียนคร้ังแรก 
DateOfTax nvarchar(30) Yes วันท่ีเสียภาษีคร้ังลาสุด 
CodeOfStatus nvarchar(10) Yes รหัสการตรวจสภาพรถ 
Points nvarchar(50) Yes แตมความผิดสะสม 
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 4.3.1.2  การออกแบบตารางเลขทะเบียนรถ  
   การออกแบบตารางเลขทะเบียนรถ เปนตารางที่อธิบายรายละเอียดของการเก็บ
ขอมูลเลขทะเบียนรถ จากตารางการจดทะเบียนรถ ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลเลขทะเบียนรถ ช่ือ
จังหวัด รหัสประเภทรถ สีของรถ ยี่หอของรถ รหัสโครงรถ เลขเคร่ือง ขนาดเคร่ือง และนํ้าหนักรถ
ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.13  

 

ตารางท่ี 4.13 ตารางเลขทะเบียนรถ 
 

ชื่อตัวแปร ชนิด Allow Nulls คําอธิบาย 
NumberOfCar nvarchar(10) NO เลขทะเบียนรถ 
Province nvarchar(150) Yes ช่ือจังหวดั 
IdTypeCar nvarchar(6) Yes รหัสประเภทรถ 
CarColor nvarchar(50) Yes สีของรถ 
CarBrandName nvarchar(50) Yes ยี่หอของรถ 
IdCarStructure nvarchar(20) Yes รหัสโครงรถ 
NumberOfDevice nvarchar(20) Yes เลขเคร่ือง 
SizeOfDevice nvarchar(50) Yes ขนาดเคร่ือง 
WeightOfDevice nchar(10) Yes น้ําหนกัรถ 

 
4.3.1.3  การออกแบบตารางประเภทรถ  
  การออกแบบตารางประเภทรถ เปนตารางท่ีอธิบายรายละเอียดของการเก็บ

ขอมูลประเภทรถ จากตารางเลขทะเบียนรถ ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลรหัสประเภทรถ ประเภทรถ 
ลักษณะรถ และสีของปายทะเบียน ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.14 

 

ตารางท่ี 4.14 ตารางประเภทรถ 
 

ชื่อตัวแปร ชนิด Allow Nulls คําอธิบาย 
IdTypeCar nvarchar(6) NO รหัสประเภทรถ 
TypeCar nvarchar(MAX) Yes ประเภทรถ 
Character nvarchar(MAX) Yes ลักษณะรถ 
ColorSignBoard nvarchar(MAX) Yes สีของปายทะเบียน 
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4.3.1.4   การออกแบบตารางขอมูลผูครอบครองรถ  
  การออกแบบตารางขอมูลผูครอบครองรถ เปนตารางท่ีอธิบายรายละเอียดของ

การเก็บขอมูลผูครอบครองรถจากตารางการจดทะเบียนรถ ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลเลขทะเบียน 
ผูครอบครองรถ รหัสประจําตัวบุคคล วันท่ีครอบครองและเบอรโทรฉุกเฉิน ดังท่ีแสดงใน 
ตารางท่ี 4.15 

 
ตารางท่ี 4.15  ตารางขอมูลผูครอบครองรถ 
 

ชื่อตัวแปร ชนิด Allow Nulls คําอธิบาย 
NumberOfUser nchar(13) NO เลขทะเบียนผูครอบครองรถ 

 
IdPeople nvarchar(13) Yes รหัสประจําตัวบุคคล 
DateOfUser nvarchar(30) Yes วันท่ีครอบครอง 
HTelephone nvarchar(50) Yes เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน 

 
4.3.1.5  การออกแบบตารางขอมูลผูถือกรรมสิทธ์ิ  
  การออกแบบตารางขอมูลผูถือกรรมสิทธ์ิ เปนตารางท่ีอธิบายรายละเอียดของ

การเก็บขอมูลผูถือกรรมสิทธ์ิ จากตารางการจดทะเบียนรถ ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลเลขทะเบียน 
ผูถือกรรมสิทธ์ิ รหัสประจําตัวบุคคล  วันท่ีถือกรรมสิทธ์ิและเบอรโทรฉุกเฉิน ดังท่ีแสดงใน 
ตารางท่ี 4.16 

 
ตารางท่ี 4.16  ตารางขอมูลผูถือกรรมสิทธ์ิ 
 

ชื่อตัวแปร ชนิด Allow Nulls คําอธิบาย 
NumberOfOwner nchar(13) NO เลขทะเบียนผูถือกรรมสิทธ์ิ 

 
IdPeople nvarchar(13) Yes รหัสประจําตัวบุคคล 
DateOfUser nvarchar(30) Yes วันท่ีถือกรรมสิทธ์ิ 
HTelephone nvarchar(50) Yes เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน 
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4.3.1.6 การออกแบบตารางแท็กอารเอฟไอดีติดปายภาษีรถ 
  การออกแบบตารางแท็กอาร เอฟไอดีติดปายภาษีรถเปนตารางท่ีอธิบาย

รายละเอียดของการเก็บขอมูลแท็กท่ีติดเปนปายภาษีรถ จากตารางการจดทะเบียนรถ ซ่ึงประกอบ
ไปดวยขอมูลรหัสปายภาษีรถ รหัสบัตร Tag ISO 14443A และช่ือบริษัทผูผลิตแท็ก ดังท่ีแสดงใน
ตารางท่ี 4.17 

 
ตารางท่ี 4.17  ตารางแท็กติดปายภาษีรถ 
 

ชื่อตัวแปร ชนิด Allow Nulls คําอธิบาย 
IdSticker nchar(10) NO รหัสปายภาษีรถ (ลําดับปายภาษีรถ) 

 
IdTagISO14443A nvarchar(50) Yes รหัสบัตร Tag ISO 14443A 
TagOfficeName nvarchar(150) Yes ช่ือบริษัทผูผลิตแท็ก 

 
 

4.3.1.7   การออกแบบตารางแท็กอารเอฟไอดีติดปายทะเบียนรถ  
   การออกแบบตารางแท็กอารเอฟไอดีติดปายทะเบียนรถ เปนตารางท่ีอธิบาย

รายละเอียดของการเก็บขอมูลแท็กท่ีติดปายทะเบียนรถ จากตารางการจดทะเบียนรถ ซ่ึงประกอบ
ไปดวยขอมูลรหัสปายทะเบียนรถ รหัสวัตถุ Tag ISO 18000-6B และชื่อบริษัทผูผลิตแท็ก ดังท่ี
แสดงในตารางท่ี 4.18 

 
ตารางท่ี 4.18  ตารางแท็กติดปายทะเบียนรถ 
 

ชื่อตัวแปร ชนิด Allow Nulls คําอธิบาย 
IdLicenseNumber nchar(10) NO รหัสปายทะเบียนรถ 

(ลําดับปายทะเบียน) 
IdTagISO180006B nvarchar(50) Yes รหัสวัตถุ Tag ISO 18000-6B 
TagOfficeName nvarchar(150) Yes ช่ือบริษัทผูผลิตแท็ก 
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4.3.1.8   การออกแบบตารางการตรวจสภาพรถ  
  การออกแบบตารางการตรวจสภาพรถ เปนตารางท่ีอธิบายรายละเอียดของการ

เก็บขอมูลการตรวจสภาพรถ จากตารางการจดทะเบียนรถ ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลรหัสการตรวจ
สภาพรถ สถานะสภาพรถ อธิบายการตรวจสภาพรถท้ังกรณีท่ีผานและไมผานดังท่ีแสดงใน 
ตารางท่ี 4.19 

 
ตารางท่ี 4.19  ตารางการตรวจสภาพรถ 
 

ชื่อตัวแปร ชนิด Allow Nulls คําอธิบาย 
CodeOfStatus nvarchar(10) NO รหัสการตรวจสภาพรถ 

 
StatusOfCar nvarchar(50) Yes สถานะสภาพรถ 
DetailOfStatus nvarchar(MAX) Yes อธิบายการตรวจสภาพรถ 

 
 

4.3.1.9   การออกแบบตารางคดี 
  การออกแบบตารางคดีหรือตารางบันทึกการกระทําผิด เปนตารางท่ีอธิบาย

รายละเอียดของการเก็บขอมูลเจาหนาท่ีตํารวจ ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลรหัสคดี เลขทะเบียนรถ 
รหัสประจําตัวบุคคล รหัสประจําตัวเจาหนาท่ี แตมความผิด และอธิบายความผิดของการใชรถ ดังท่ี
แสดงในตารางท่ี 4.20 

 
ตารางท่ี 4.20  ตารางบันทึกการกระทําผิด 
 

ชื่อตัวแปร ชนิด Allow Nulls คําอธิบาย 
IdCase nvarchar(50) NO รหัสคด ี
LicenseNumber nvarchar(50) Yes เลขทะเบียนรถ 
IdPeople nvarchar(13) Yes รหัสประจําตัวบุคคล 
IdOfficer nvarchar(50) Yes รหัสประจําตัวเจาหนาท่ี 
Point nvarchar(10) Yes แตมความผิด 
DetailPoint nvarchar(MAX) Yes อธิบายความผิดของการใชรถ 
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4.3.1.10 การออกแบบตารางขอมูลเจาหนาท่ี  
  การออกแบบตารางขอมูลเจาหนาท่ี เปนตารางท่ีอธิบายรายละเอียดของการเก็บ

ขอมูลเจาหนาท่ี จากตารางบันทึกการกระทําผิด ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลรหัสประจําตัวเจาหนาท่ี 
รหัสประจําตัวบุคคล รหัสสําหรับใชเขาระบบ บันทึกรหัสของเคร่ืองท่ีใช เวลาเขาระบบ วันเดือนป
ท่ีเขาระบบ รหัสเคร่ืองระยะใกล และรหัสเคร่ืองระยะไกล ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.21 

 
ตารางท่ี 4.21  ตารางขอมูลเจาหนาท่ี 
 

ชื่อตัวแปร ชนิด Allow Nulls คําอธิบาย 
IdOfficer nvarchar(50) NO รหัสประจําตัวเจาหนาท่ี 

 
IdPeople nvarchar(13) Yes รหัสประจําตัวบุคคล 

 
IdSystem nvarchar(30) Yes รหัสสําหรับใชเขาระบบ 

 
SIpAddress nvarchar(50) Yes บันทึกรหัสของเคร่ืองท่ีใชเขาระบบ 

 
Time nvarchar(50) Yes เวลาเขาระบบ 
DateOfSystem nvarchar(50) Yes วันเดือนปท่ีเขาระบบ 
IdRfidHf nvarchar(30) Yes รหัสเคร่ืองระยะใกล 

 
IdRfidUhf nvarchar(30) Yes รหัสเคร่ืองระยะไกล 

 
 
4.3.1.11 การออกแบบตารางขอมูลบุคคล  
  การออกแบบตารางขอมูลบุคคล เปนตารางท่ีอธิบายรายละเอียดของการเก็บ

ขอมูลบุคคล จากตารางเจาหนาท่ี ตารางผูครอบคอรงรถ ตารางผูถือกรรมสิทธ์ิ และ ตารางบันทึก
การกระทําผิด ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลรหัสประจําตัวบุคคล คํานําหนานาม ช่ือ นามสกุล เพศ 
สัญชาติวันเดือนปเกิด เบอรโทร ท่ีอยูท่ีติดตอได และช่ือจังหวัด ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.22 
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ตารางท่ี 4.22  ตารางขอมูลบุคคล 
 

ชื่อตัวแปร ชนิด Allow Nulls คําอธิบาย 
IdPeople nvarchar(13) NO รหัสประจําตัวบุคคล 

 
preName nvarchar(6) Yes คํานําหนานาม 

 
Name nvarchar(50) Yes ช่ือ 

 
LastName nvarchar(50) Yes นามสกุล 

 
Sex nvarchar(10) Yes เพศ 

 
Citizen nvarchar(30) Yes สัญชาติ 

 
BirthDay nvarchar(30) Yes วันเดือนปเกดิ 

 
Telephone nvarchar(50) Yes เบอรโทรศัพท 

 
Address nvarchar(150) Yes ท่ีอยูท่ีติดตอได 

 
Province nvarchar(50) Yes ช่ือจังหวดั 

 
 

4.3.2  การออกแบบฐานขอมูลบนแท็กยานความถ่ีสูงและยานความถี่สูงยิ่ง 
 ผูวิจัยเลือกใชแท็กยานความถ่ีสูงชนิดบัตรมาตรฐาน ISO 14443A และแท็กยานความถ่ี

สูงยิ่งชนิดติดวตัถุมาตรฐาน ISO 18000-6B โดยมีรายละเอียดของการออกแบบดังตอไปน้ี 
4.3.2.1  การออกแบบฐานขอมูลบนแท็กยานความถ่ีสูง  

การออกแบบฐานขอมูลบนแท็กยานความถ่ีสูง โดยวิเคราะหจากแผนภาพท่ี 4.9 
สามารถเขียนอธิบายการเกบ็ขอมูลสําคัญ ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.23 
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ตารางท่ี 4.23  การออกแบบหนวยความจําบนแท็กยานความถ่ีสูงมาตรฐาน ISO 14443 A 
 

หนวยความจํา กลุม ขอ 

พื้นท่ี ไบต 

เร่ือง รายละเอียด 

0 0.1 23 2 สีปาย สีปายรถ 17 ชนิด ตาม พ.ร.บ.รถ   
เก็บขอมูลเปนรหัสสีปาย 

 0.2  2 ประเภทรถ ประเภทรถ 17 ชนิด ตาม พ.ร.บ.รถ   
เก็บขอมูลเปนรหัสประเภทรถ 

 0.3  10 เลขทะเบียน เลขทะเบียนรถ 17 ชนิด ตาม พ.ร.บ.รถ เก็บ
ขอมูลเปนเลขทะเบียน  

 0.4  2 จังหวัดรถ 76 จังหวัดเก็บขอมูลเปนรหัสจังหวัดรถ 
อางอิง เลขรหัส มอก. 1099-2535   

 0.5  5 ลักษณะรถ ลักษณะรถ 17 ชนิด ตาม พ.ร.บ.รถ 
เก็บขอมูลเปนรหัสลักษณะรถ  

 0.6  2 สีรถ สีตัวรถเก็บขอมูลเปนรหัสสีรถ 

1 1.1 43 15 ช่ือเจาของรถ เก็บขอมูลช่ือเจาของรถ 

 1.2  15 นามสกุลเจาของรถ เก็บขอมูลนามสกุลเจาของรถ 

 1.3  1 เพศ เก็บขอมูลรหัสเพศของเจาของรถ 

 1.4  2 จังหวัดเจาของรถ เก็บขอมูลรหัสจังหวัดของเจาของรถ 

 1.5  10 เบอรโทรศัพท เก็บขอมูลเบอรติดตอเจาของรถ 

2 2.1 32 32 รหัสโครงรถ เก็บขอมูลรหัสโครงรถ 

3 3.1 6 2 วันสิ้นอายุภาษี เก็บขอมูลวันสิ้นอายุภาษี 

 3.2  2 เดือนสิ้นอายุภาษี เก็บขอมูลเดือนสิ้นอายุภาษี 

 3.3  2 ปสิ้นอายุภาษี เก็บขอมูลปสิ้นอายุภาษี 

4 4.1 1 1 ผลตรวจสภาพรถ เก็บขอมูลรหัสผลตรวจสภาพรถ 

5 5.1 20 4 จดทะเบียนครั้งแรก เก็บขอมูลการจดทะเบียนรถครั้งแรก 

 5.2  16 ยี่หอรถ เก็บขอมูลย่ีหอรถ 

6 6.1 13 13 เลขประจําตัว 
ผูถือกรรมสิทธิ์ 

ขอมูลเลขประจําตัวประชาชน หรือเลขหนังสือ
รับรองบริษัทของเจาของรถ 

7 7.1 13 13 เลขประจําตัวผู
ครอบครอง 

เก็บขอมูลเลขประจําตัวประชาชนของผูใชรถ 
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ตารางท่ี 4.23  (ตอ)  การออกแบบหนวยความจําบนแท็กยานความถ่ีสูงมาตรฐาน ISO 14443 A 
 

หนวยความจํา กลุม ขอ 

พื้นท่ี ไบต 

เร่ือง รายละเอียด 

8 8.1 67 10 เบอรฉุกเฉิน เก็บขอมูลเบอรโทรศัพทติดตอฉุกเฉิน 

 8.2  3 แตมสะสมความผิด เก็บขอมูลแตมสะสมการกระทําผิดการใชรถ 

 8.3  12 ประเภทความผิด ประเภทความผิดตาม พ.ร.บ.รถ  

 8.4  5 เวลาคดีเลขลาสุด เก็บขอมูลเวลาที่โดนคดีครั้งลาสุด 

 8.5  2 ระดับคดี เก็บขอมูลความรุนแรงของคดีครั้งลาสุด 

 8.6  9 วัน/เดือน/ป คดี เก็บขอมูลวัน/เดือน/ปที่บันทึกคดีครั้งลาสุด 

 8.7  13 รหัสผูกลาวหา เก็บขอมูลเลขประจําตัวครั้งลาสุด 

 8.8  13 รหัสผูถูกกลาวหา เก็บขอมูลรหัสผูถูกกลาวหาคร้ังลาสุด  

 
 จากตารางท่ี 4.23 สามารถนํามาออกแบบหนวยความจําในแท็กยานความถ่ีสูงไดดัง
ตารางท่ี 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24  นําขอมูลมาจัดหนวยความจําตามมาตรฐาน Mifare (ISO 14443A) 
 

 Byte Number within a Block 
S R B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
15 - 3 Key A Access Bits Key B 
7 - 3 Key A Access Bits Key B 
 22 2 *  รหัสผูกลาวหา 

  

 21 1 *  รหัสผูถูกกลาวหา 
  

 20 0                 
6 - 3 Key A Access Bits Key B 
 19 2 วันสิ้น

ภาษี 

เดือน
สิ้นภาษี 

ปสิ้น
ภาษี 

สภาพ
รถ 

         

 18 1                 
 17 0 เวลาคดี ระดับคด ี วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึกคดี 

5 - 3 Key A Access Bits Key B 
 16 2                 
 15 1 แตมความผิด ประเภทความผิด 

 

 14 0                 
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ตารางท่ี 4.24 (ตอ)   
 

 Byte Number within a Block 
S R B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4 - 3 Key A Access Bits Key B 
 13 2 * ย่ีหอรถ 

 12 1 จดทะเบียน เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน 
  

 11 0 เลขประจําตัวผูครอบครอง 
   

3 - 3 Key A Access Bits Key B 
 10 2 เลขประจําตัวผูถือกรรมสิทธ์ิ 

   

 9 1                 
 8 0 รหัสโครงรถ 

2 - 3 Key A Access Bits Key B 
 7 2 * รหัสโครงรถ 

 6 1 เพศ จังหวัด 

 

เบอรโทรศัพท    

 5 0                 
1 - 3 Key A Access Bits Key B 
 4 2 * นามสกุลเจาของรถ 

 3 1                 
 2 0 * ชื่อเจาของรถ 

0 - 3 Key A Access Bits Key B 
 1 2 ลักษณะ ส ี

         

 0 1 สีปาย ประเภท เลขทะเบียน   จังหวัด 

  0 Serial Number C M M M M M M M M M M M 
 

*หมายเหต:ุ  ความหมายของอักษรยอ มีดังนี้ 
อักษร S = Sector / B = Block / R = Number / M = Manufacturer Block / C = Check Byte 
 

4.3.2.2  การออกแบบฐานขอมูลบนแท็กยานความถ่ีสูงยิง่ 
 การออกแบบฐานขอมูลบนแท็กยานความถ่ีสูงยิ่ง มีรูปแบบของมาตรฐานแท็ก 

ISO 18000-6 ชนิด B เร่ิมตนจาก Tag ID มี 13 Byte ในรูปแบบของแท็ก คือ Byte 0-12 โดยมี Byte 
0-7 เปน UID / Byte 8-9 เปน Manufacturer / Byte 10-11 เปน Hardware Type และ Byte 12 เปน 
Embedded Application Code สวน Byte 13 และ 14 เปน Customer Specific Memory Allocation 
Code โดยมาตรฐานของแท็กกําหนด Byte 13 ถึง 17 เปน Tag Memory Allocation Map สุดทาย
พื้นท่ีท่ีผูวิจัยนํามาใชบันทึกขอมูลเลขทะเบียนรถ คือ Byte 18 ข้ึนไป ซ่ึงถูกกําหนดเปน Tag 
Application memory โดยการออกแบบแท็กดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.25 และ 4.26 
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ตารางท่ี 4.25  แผนผังหนวยความจําอารเอฟไอดีมาตรฐาน ISO 18000-6B  
 

Memory mapping in RFID tag Type ISO18000-6B 
User memory Unique ID 

(UID) 
System Memory 

Car plat 
stored sector 

Exam: People Name – Brand 
Name - Car Color - etc 

Use 8 bytes Use 10 bytes Use 13 bytes Free 
0-7 8-17 18-30 31-2000 

 
ตารางท่ี  4.26 ตัวอยางการบันทึกขอมูลเลขทะเบียนรถ (Car plat stored sector) 
 

Car plat stored sector  (เก็บได 6 ตัวอักษร) 
Character 

1 
Character 

2 
Character 

3 
Character 

4 
Character 

5 
Character 

6 
Province 
number 
(01-76) 

2 byte 2 byte 2 byte 2 byte 2 byte 2 byte 1 byte 
น ภ 1 2 3 4 2 

    0000 0001 0000 0010 0000 0011 0000 0100 0010 
 

4.3.3   การออกแบบฐานขอมูลชั่วคราว 
 การสรางฐานขอมูลช่ัวคราวเปนการบันทึกเอกสารหรือขอมูลสําคัญจากหนาจอ

โปรแกรมลงเคร่ืองเพ่ือรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซ่ึงผูวิจัยเลือกการเก็บเอกสารในเคร่ืองพีดีเอ
เปน Text File และในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเปนเอกสาร XML โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 4.3.3.1  บันทึกขอมูลสําคัญลงในเคร่ืองพีดีเอท่ีใชระบบ “Windows Mobile” สําหรับ
ระบบบนโปรแกรมยานความถ่ีสูง ใชการบันทึกเปนเอกสาร Text File (*.txt) 

  บันทึกขอมูลสําคัญลงในเคร่ืองพีดีเอ ตัวอยางไดแก 
 การเก็บเอกสารสมัครรหัสเขาระบบบนเคร่ืองพีดีเอ ผูวิจัยสรางโปรแกรมให

ยึดรหัสประจําตัวเปนช่ือไฟล ดังตัวอยางตอไปนี้ สมมติรหัสประจําตัวผูใช  รหัส 123 ช่ือผูสมัคร 
นภัทร ตั้งรหัสเขาระบบ 456 เบอรโทร 074722337 และ Email: webmaster@siamsign.com ดังนั้น
ช่ือไฟลจะได 123.txt ในเอกสารจะแสดงดังนี้ “123นภัทร456074722337webmaster@siamsign. com”   
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 ตัวอยางการเก็บเอกสารบันทึกเลขทะเบียนรถกําหนดช่ือเปน m_add1.txt จะ
เขียนไดดังนี้ “E1(รถบริการธุรกิจ)EX(เขียว-ขาว)ตจ345691(สตูล)” โดย E1 และ EX เปนรหัสพิเศษ
ท่ีผูวิจัยตั้งข้ึน สวนเลขทะเบียนรถ คือ ตจ3456 จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย 91000 

 ตัวอยางการเก็บเอกสารบันทึกคดีการกระทําผิดเกี่ยวกับรถ โดยยึดรหัสผู
กลาวหาและรหัสผูตองหาเปนช่ือไฟล สมมติรหัสผูกลาวหาคือ 123 รหัสผูตองหา คือ 456 จาก 
123456.txt เขียนไดดังนี้ “12345610/01/2005(รุนแรง)” โดยท่ีคดีนี้เร่ิมวันท่ี 10/01/2005 

4.3.3.2  บันทึกขอมูลสําคัญลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีใชระบบ “Windows 
XP” สําหรับระบบบนโปรแกรมยานความถ่ีสูงยิ่ง ใชการบันทึกเปนเอกสาร XML File (*.xml) 

  บันทึกขอมูลสําคัญลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร ตัวอยางไดแก  
 ตัวอยางสําหรับฐานขอมูลรถเขาออกท้ังหมด C:\RfidDataBase1.xml เขียน

ไดดังน้ี 
  -  <DataSetNote xmlns="http://tempuri.org/DataSetNote.xsd"> 
  - <CarPlatIn><tagID>รตล225</tagID> <carPlatNumber>รตล

225</carPlatNumber> <province>กรุงเทพฯ</province> 
<DateTime>21/6/2551 12:01:31</DateTime>  
</CarPlatIn>  </DataSetNote> 

 ตั วอย า ง สํ าห รับฐานข อ มูลรถ เข าออกล า สุด  C:\RfidDataBaseLast 
Update.xml ดังนี้ 

-  <DataSetNote xmlns="http://tempuri.org/DataSetNote.xsd"> 
- <CarPlatIn><tagID>รตล225</tagID> <carPlatNumber>รตล

225</carPlatNumber> <province>กรุงเทพฯ</province> 
<DateTime>21/6/2551 12:01:31</DateTime>  
</CarPlatIn>  </DataSetNote> 

 ตัวอยางสําหรับฐานขอมูลการติดตามรถ C:\chat.xml เขียนไดดังนี ้
- <DataSetChat xmlns="http://tempuri.org/DataSetChat.xsd"> 
- <Chat><Message>[21/6/2551 7:02:43][Master]%ยน

7896</Message></Chat> </DataSetChat> 
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4.4  การออกแบบอุปกรณเพื่อการทํางานกับระบบจัดการเลขทะเบียนรถดวยอารเอฟไอดี 
สําหรับอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงการออกแบบใหกับระบบจัดการเลขทะเบียนรถได

อยางเหมาะสมนั้น ผูวิจัยขอนําเสนอการทํางานของระบบอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงติดตอระหวาง
เคร่ืองอารเอฟไอดี SDiD 1020 ยานความถ่ีสูงกับเครื่องพีดีเอ รวมไปจนถึงการออกแบบปายภาษี
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชแท็กมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A ซ่ึงผูวิจัยแสดงไวในภาพที่ 4.10 สําหรับอาร
เอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง มีการออกแบบตูจุดตรวจสําหรับอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง โดยภายใน
ตูจุดตรวจจะมีเคร่ืองอานอารเอฟไอดี ST500 ยานความถ่ีสูงยิ่งติดต้ังอยู เพื่อจะตรวจแท็กมาตรฐาน 
ISO 18000-6 ชนิด B ตามท่ีแสดงไวในภาพท่ี 4.11 

 

 

    
 

ภาพท่ี 4.10  ภาพรวมการทํางานของระบบอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง และการออกแบบปายภาษี
อิเล็กทรอนิกสสําหรับอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง  

 

    

ภาพท่ี 4.11  ภาพรวมการทํางานของระบบอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง และการออกแบบตูจุด
ตรวจสําหรับอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง 
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บทท่ี 5 
ผลการจัดทาํโปรแกรมและการทดสอบระบบ 

 
 เนื้อหาบทท่ี 5 กลาวถึง การพัฒนาโปรแกรมบนเคร่ืองพีดีเอสําหรับการทํางานกับระบบ

อารเอฟไอดียานความถ่ีสูง 13.56 MHz การพัฒนาโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับการ
ทํางานกับระบบอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง 920–925 MHz การพัฒนาระบบจัดการกับฐานขอมูล
บนเว็บ เม่ือพัฒนาโปรแกรมแลวจึงทําการวางแผนทดสอบระบบ การทดสอบงานวิจัยแบบการ
ทดสอบแบบกลองขาว (White-Box Test) ดวยกราฟกระแสงาน (Flow graph) การทดสอบวิธีการ
หาขอบกพรองท้ังระบบ (Defect Test) ดวยการเก็บคาความสําเร็จจากการอานแท็กตามรูปแบบท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึน จากน้ันทดสอบภาพรวมของระบบแบบ System Test ดวยวิธีการการทดสอบระบบ
จากผูเช่ียวชาญดวยวิธีการสรางแบบทดสอบระบบ (Alpha Test)  สุดทายจึงเก็บคาสถิติเพื่อวัดความ
คิดเห็นของผูทดลองใชท่ีเปนเจาหนาที่กรมการขนสงทางบกและสํานักงานตํารวจ สน.ทุงสองหอง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ รวมจํานวน 70 คน ตามวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS โดยผูวิจัยเลือกใช
สถิติคาเฉล่ียอยางงาย ( X - Simple average index (SAI)) สถิติคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.: 
Standard Deviation) และสถิติวัดคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก (  - Weighted average index (WAI)) X

 
5.1  การพัฒนาโปรแกรม 

 การพัฒนาโปรแกรมจัดทําบน Microsoft Visual Studio 2008 แบงเปน 3 สวน คือ สวน
แรกการพัฒนาโปรแกรมเพ่ืออานปายภาษีรถระยะใกลดวยภาษา VC++.NET รวมกับ
ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile 2003 & 2005 SDK บนเคร่ืองพีดีเอ ยานความถ่ีสูง 13.56 MHz 
ทํางานดวย Microsoft .NET Compact Framework 3.5 ติดตอเคร่ืองอานอารเอฟไอดีรุน SDiD1020 
ใชแท็กชนิดบัตรมาตรฐาน ISO14443 ชนิด A สวนท่ีสองการพัฒนาโปรแกรมเพ่ืออานปายทะเบียน
รถระยะไกลดวยภาษา VC#.NET รวมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP บนเคร่ืองคอมพิวเตอร
สวนบุคคลยานความถ่ีสูงยิ่ง 920–925 MHz ทํางานดวย Microsoft .NET Framework 3.5 ติดตอ
เคร่ืองอานอารเอฟไอดีรุน ST500 ใชแท็ก ชนิดติดโลหะมาตรฐาน ISO18000-6 ชนิด B และสวนท่ี
สามการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่อเช่ือมตอขอมูลพัฒนาดวยภาษา ASP.NET by C#  กับ
ฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2005  โดยจําลองระบบดวย IIS สงขอมูลผาน Web Sites และ 
FTP Sites โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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5.1.1  การพัฒนาโปรแกรมบนเคร่ืองพีดีเอยานความถี่สูง 13.56 MHz  
5.1.1.1  การทํางานของระบบจะเร่ิมต้ังแตเปดเคร่ืองเขาระบบ  
 การทํางานของระบบจะเร่ิมตั้งแตเปดเคร่ืองเขาระบบเม่ือเขาระบบคร้ังแรกตอง

เขาสูกระบวนการใสรหัสผานท่ีมาพรอมกับแผนโปรแกรม จากนั้นบันทึกขอมูลผูรับผิดชอบ
อุปกรณ เพื่อเปนเอกสารใหทราบขอมูลเจาของเคร่ือง ดังแสดงตามภาพท่ี 5.1 และภาพท่ี 5.2 

 

   
 
ภาพท่ี 5.1  หนาจอเร่ิมตนเขาระบบ หนาจอการใสรหัสผาน และหนาจอบันทึกขอมูลผูรับผิดชอบ 

  อุปกรณ 
 

   
  
ภาพท่ี 5.2  หนาจอใสรหัสเขาระบบ หนาจอสมัครสมาชิก และหนาจอการจัดการขอมูลของกรม 

 การขนสงทางบก 
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5.1.1.2   การพัฒนาโปรแกรมจัดการขอมูลบนแท็กยานความถ่ีสูง  
 การพัฒนาโปรแกรมจัดการขอมูลบนแท็กยานความถ่ีสูง เร่ิมตนจากการจัดการ

ขอมูลบนหนาจอจัดการขอมูลเลขทะเบียนรถ หนาจอท่ีสองการจัดการขอมูลเจาของรถ และหนาจอ
ท่ีสามการจัดการขอมูลท่ัวไป ดังแสดงในภาพที่ 5.3 จากนั้นเขาสูหนาจอจัดการขอมูลลักษณะรถ 
หนาจอจัดการขอมูลภาษีรถและตรวจสภาพรถ และหนาจอเร่ิมตนเปดใชแตมสะสมความผิด ดัง
แสดงในภาพท่ี 5.4 
 

   
  

ภาพท่ี 5.3  หนาจอจัดการขอมูลเลขทะเบียนรถ หนาจอจัดการขอมูลเจาของรถ และหนาจอจดัการ 
  ขอมูลท่ัวไป 

 

   
 

ภาพท่ี 5.4 หนาจอจัดการขอมูลลักษณะรถ หนาจอจดัการขอมูลภาษีรถและตรวจสภาพรถ และ 
 หนาจอเร่ิมตนเปดใชแตมสะสมความผิด 
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5.1.1.3  การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบแท็กและเพิ่มแตมสะสมความผิดบนแท็กยาน
ความถ่ีสูง  

 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบแท็กและเพิ่มแตมสะสมความผิดบนแท็กยาน
ความถ่ีสูง เร่ิมตนจากการตรวจสอบขอมูลดวยหนาจอการจัดการขอมูลของเจาหนาท่ีตํารวจ จากน้ัน
เขาสูหนาจอการตรวจรหัสของบัตร และหนาจอตรวจสอบคุณภาพของบัตรดังแสดงในภาพท่ี 5.5 
เม่ือเจาหนาท่ีตํารวจตองการเพ่ิมแตมความผิดบนแท็กจะเขาสูหนาจอเร่ิมตนของการบันทึกความผิด 
ซ่ึงตองบันทึกความรุนแรงของคดี รหัสผูกลาวหากับรหัสผูตองหา โดยโปรแกรมมีระบบเสริมชวย
ในการโทรออกฉุกเฉิน ไปจนถึงการบันทึกภาพของคดีท่ีเกี่ยวกับรถ จากน้ันจึงดําเนินการเพิ่มแตม
สะสมความผิด จากกลุมคดีการกระทําผิดท่ีเกี่ยวกับรถ ดังแสดงในภาพ 5.6 และภาพท่ี 5.7 

 

     

ภาพท่ี 5.5  หนาจอการจัดการขอมูลของเจาหนาท่ีตํารวจ หนาจอตรวจรหัสของบัตร และหนาจอ 
  ตรวจสอบคุณภาพของบัตร 

 

     

ภาพท่ี 5.6  หนาจอเร่ิมตนของการบันทึกความผิด หนาจอโทรศัพทออกฉุกเฉิน และหนาจอการ 
  บันทึกภาพของคดีท่ีเกี่ยวกบัรถ 
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ภาพท่ี 5.7  หนาจอเพิ่มแตมสะสมความผิด หนาจอลดแตมสะสมความผิด และหนาจอรายละเอียด 

  ของคดีการกระทําผิดท่ีเกีย่วกับรถ 
 

5.1.1.4  การพัฒนาโปรแกรมจัดการขอมูลบนเว็บผานเคร่ืองพีดีเอดวยชองทางจีพี 
อารเอส  

 การพัฒนาโปรแกรมจัดการขอมูลบนเว็บผานเคร่ืองพีดีเอดวยชองทางจีพี 
อารเอส โดยเร่ิมตนทุกคร้ังผูใชจะตองเขาสูหนาจอการเขารหัสบนเว็บ แลวจึงนําไปสูหนาจอการ
บันทึกคดีบนเว็บผานระบบจีพีอารเอส ดังแสดงในภาพท่ี 5.8 
 

   
 
ภาพท่ี 5.8   หนาจอการเขารหัสบนเว็บผานระบบจีพีอารเอส หนาจอขอมูลคดียอนหลังบนเว็บ และ 
           หนาจอการบันทึกคดบีนเว็บ 
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5.1.2  การพัฒนาโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอรยานความถี่สูงยิ่ง 920–925 MHz  
5.1.2.1 การสรางโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลบนแท็กยานความถ่ีสูงยิ่ง  
 การสรางโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลบนแท็กยานความถ่ีสูงยิ่ง เร่ิมตนจาก

การเขาสูหนาจอการเชื่อมตอเคร่ืองอานอารเอฟไอดีกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยทําการเช่ือมตอสาย
ผานชองเสียบ Port RS 232 เม่ือระบบพบเครื่องอานอารเอฟไอดีแลวจึงกดปุมเช่ือมตอ และผูใช
สามารถทราบผลการเช่ือมตอไดจากสถานการณเช่ือมตอ ดังท่ีแสดงในภาพท่ี 5.9 จากนั้นจึงเขาสู
หนาจอระบบบันทึกขอมูลลงแท็กดวยอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง สําหรับเตรียมบันทึกขอมูลเลข
ทะเบียนรถลงแท็ก ISO 18000-6B ดังท่ีแสดงในภาพท่ี 5.10 และเม่ือเจาหนาท่ีตํารวจตองการตรวจ
แท็กท่ีวิ่งผานก็ใหเขาสูหนาจอระบบตรวจแท็กดวยอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่งสุดทายกดปุมเร่ิม
การอานแท็ก หรือถาตองการหยุดระบบก็กดปุมหยุดการอาน ดังแสดงในภาพท่ี 5.11 

 

 
 
ภาพท่ี 5.9  หนาจอเร่ิมตนสําหรับการเช่ือมตอระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรกับเคร่ืองอารเอฟไอดียาน 

 ความถ่ีสูงยิ่ง 
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ภาพท่ี  5.10  หนาจอระบบบันทึกขอมูลลงแท็กดวยอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง 
 

 
 

ภาพท่ี 5.11  หนาจอระบบตรวจจับแท็กดวยอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่งแสดงผลการคนหารถ  

DPU



 143 

 5.1.2.2  การสรางโปรแกรมสําหรับแสดงการทํางานบนเว็บ  
  การสรางโปรแกรมสําหรับแสดงการทํางานบนเว็บ ซ่ึงหนาจอการทํางานบนเว็บ
ของเทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง ผูวิจัยสรางเอาไว 3 แบบ คือ การดูขอมูลเขาออกของ
รถคันลาสุด การดูขอมูลเขาออกของรถทุกคัน การคนหาขอมูลของรถเขาออกพรอมกับการติดตอ
เจาหนาท่ีท่ีตูจุดตรวจแบบออนไลน โดยอธิบายไวดังนี้ 

 (1)  การดูขอมูลรถคันลาสุดผานเขาออก ณ จุดตรวจ  
  การดูขอมูลรถคันลาสุดผานเขาออก ณ จุดตรวจ ซ่ึงมีการนําขอมูลมาใช

แสดงบนหนาเว็บ เปน รหัสแท็ก เลขทะเบียนรถ ช่ือจังหวัด ช่ือเจาของรถ ชื่อยี่หอรถ สีของรถ รวม
ไปจนถึงวันท่ีและเวลาเขาออก และขอมูลจะถูกปรับปรุงทุก 5 วินาที ตามภาพท่ี 5.12 

 

 
 

ภาพท่ี 5.12  การดูขอมูลรถคันลาสุดผานเขาออก ณ จุดตรวจ 
 

 (2)  การดูขอมูลเขาออกของรถทุกคัน  
    การดูขอมูลเขาออกของรถทุกคัน ซ่ึงมีการนําขอมูลมาใชแสดงบนหนา
เว็บเปน รหัสแท็ก เลขทะเบียนรถ ช่ือจังหวัด ช่ือเจาของรถ ช่ือยี่หอรถ สีของรถ รวมไปจนถึงวันท่ี
และเวลาเขาออก และขอมูลจะเพิ่มข้ึนทุกคร้ังท่ีมีแท็กวิ่งผานดังแสดงในภาพที่ 5.13 
 

 
 

ภาพท่ี 5.13  การดูขอมูลเขาออกของรถทุกคัน 
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  (3)  การคนหาขอมูลของรถเขาออกพรอมกับการติดตอเจาหนาท่ี ณ จุดตรวจ 
แบบออนไลน  
   การคนหาขอมูลของรถเขาออกพรอมกับการติดตอเจาหนาท่ี ณ จุดตรวจ 
แบบออนไลน เปนระบบท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนบนเว็บใหผูใชสามารถคนหาขอมูลรถเขาออกไดจากการ
พิมพเลขทะเบียนรถและขอความท่ีตองการสงเขาสูโปรแกรมยานความถ่ีสูงยิ่ง ท่ีอยู ณ จุดตรวจ จน
ระบบตรวจสอบแท็กพบเลขทะเบียนรถท่ีตองการคนหาแลว โปรแกรมยานความถ่ีสูงยิ่งจะข้ึน
ขอความแสดงใหผูใชทราบวาพบรถที่ตองการและจะสงกลับขอมูลเขามาแสดงบนหนาเว็บ โดยมี
ขอมูลท่ีใชแสดงบนหนาเว็บ คือ รหัสแท็ก เลขทะเบียนรถ ช่ือจังหวัด ช่ือเจาของรถ ช่ือยี่หอรถ สี
ของรถ รวมไปจนถึงวันท่ีและเวลาเขาออกของรถผานจุดตรวจ ดังตัวอยางผูวิจัยตองการคนหาเลข
ทะเบียนรถ “นภ1234” สงขอความจากเว็บเขาจุดตรวจ โดยท่ีจุดตรวจแจงกลับใหผูวิจัยทราบวา
คนพบรถคันนี้ในวันท่ี 8/7/2551 เวลา 19:16:18 ตามตัวอยางแสดงในภาพท่ี 5.14 
 

 
 

ภาพท่ี 5.14  การคนหาขอมูลของรถเขาออกพรอมกับการติดตอเจาหนาท่ีแบบออนไลน 

พบรถ นภ1234 ที่ตองการจะสืบคน ณ หาแยกเกาะยอ 
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 5.1.3  การพัฒนาระบบจัดการกับฐานขอมูลบนเว็บ 
 การพัฒนาระบบจัดการกับฐานขอมูลบนเว็บ มีไวเพื่อใชเปนศูนยกลางสําหรับจัดการเลข
ทะเบียนรถและดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเลขทะเบียนรถในแท็กอารเอฟไอดียาน
ความถ่ีสูงกับแท็กอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง  เร่ิมตนผูใชจะตองทําการเปดระบบอินเทอรเน็ตเพื่อ
เขาเว็บท่ีกําหนดไว และตองทําการใสรหัสผานทุกคร้ังกอนใชงานระบบ โดยมีหนาจอหลักท่ีจะเขา
สูหนาจอแสดงขอมูลสําคัญ ตามภาพท่ี 5.15 และมีหนาจอสําหรับการจัดการขอมูลเลขทะเบียนรถ 
ท่ีสามารถคนหาขอมูลเลขทะเบียนรถท่ีตองการจะสืบคนขอมูลได ซ่ึงระบบมีการจัดการขอมูล 
ไดแก การจดทะเบียนรถ ขอมูลเลขทะเบียนรถ ประเภทรถ ปายภาษีรถ ปายทะเบียนรถ การตรวจ
สภาพรถ ขอมูลผูครอบครองรถ ขอมูลผูถือกรรมสิทธ์ิ ขอมูลพนักงาน ขอมูลคดี รวมไปจนถึงขอมูล
ของอุปกรณอารเอฟไอดี โดยผูวิจัยขอนําเสนอเพียงหนาจอการจดทะเบียนรถและหนาจอเพิ่มขอมูล
การจดทะเบียนรถ ดังภาพท่ี 5.16  และภาพท่ี 5.17 
 

 
 
ภาพท่ี 5.15  ตัวอยางหนาจอหลักท่ีจะนําเขาสูการจัดการเลขทะเบียนรถ 
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ภาพท่ี 5.16 ตัวอยางหนาจอแสดงขอมูลการจดทะเบียนรถ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.17  ตัวอยางหนาจอเพิ่มขอมูลการจดทะเบียนรถ 
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5.2  การวางแผนทดสอบระบบ 
 การวางแผนทดสอบระบบจากจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีจัดทํา
ข้ึนเพื่อชวยประเมินและปรับปรุงคุณภาพของระบบจากการตรวจหาขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึง
งานวิจัยนี้ยึดการทดสอบตามแนวคิดตนแบบ (Prototyping) ตามภาพท่ี 3.15 โดยจะทดสอบจาก
หนวยยอยไปจนสูการทดสอบภาพรวมของระบบ (Bottom-up) ซ่ึงสามารถอธิบายตามภาพที่ 5.18 
ไดดังน้ี 
 
 
 

ทดสอบหนวยยอย Flow Graph Test by Visual Studio Debug Tool 

 
 ทดสอบขอบกพรองท้ังระบบ Defect Test by Developer Note 

 
 
 

ทดสอบระบบจากผูเช่ียวชาญ Alpha Test by Professional Note 

 
 

 
ภาพท่ี 5.18  การวางแผนทดสอบระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยอารเอฟไอดี 
 

5.2.1  การทดสอบแบบกลองขาวดวยกราฟกระแสงาน  
 ผูวิจัยเลือกใชการทดสอบตามหนังสือวิศวกรรมซอฟตแวร ทฤษฎี หลักการ และการ
ประยุกตใช (Software Engineering) ของ Roger S. Pressman แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร.พรฤดี 
เนติโสภากุล ซ่ึงเปนการทดสอบโครงสรางภายในระบบแบบกลองขาว (White-Box Test) หรือท่ี
เรียกวาการทดสอบแบบโครงสราง (Structural Testing) เปนการทดสอบเกี่ยวกับตรรกะภายใน
โปรแกรม โดยมีการเลือกขอมูลการอานและเขียนเปนกรณีทดสอบเพื่อใหโปรแกรมทํางานตาม
เสนทางผานคําส่ังในโปรแกรม ดวยการนําเสนอเปนแผนภาพผังงาน (Flow Chart) สูวิธีการสราง
กราฟกระแสงาน (Flow graph Notation) เพื่อเปนการทดสอบหนวยยอยของระบบการจัดการเลข
ทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ผูวิจัยนําเสนอระบบเพียงการทํางานสําหรับการอานและ
บันทึกขอมูลของยานความถ่ีอารเอฟไอดีระยะใกลและไกล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

เก็บสถิติความตองการของผูใช (SAI), (S.D), (WAI) by SPSS Tool 
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 5.2.1.1 การทดสอบทางแยกของการอานขอมูลยานความถ่ีสูงระยะใกล  
  การทดสอบทางแยก (Branch) ของการอานขอมูลยานความถ่ีสูงระยะใกล (HF) 
ดวยการนําเสนอเปนแผนภาพผังงาน (Flow Chart) ตามภาพท่ี 5.19 สูวิธีการสรางกราฟกระแสงาน 
(Flow graph Notation) ภาพท่ี 5.20 ดังตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 5.19  ผังงานกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถ่ีสูง   
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ภาพท่ี 5.19  (ตอ)  
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 จากภาพท่ี 5.19 มีสวนการไหลของระบบผังงาน (Flow Chart) โดยจะทราบจํานวนเสนทาง
ดวยการคํานวณความซับซอนไซโคลแมติก (Cyclomatic Complexity) ซ่ึงเปนหนวยวัดซอฟตแวร 
ตามหนังสือวิศวกรรมซอฟตแวร ทฤษฎี หลักการและการประยุกตใช เขียนโดย พรฤดี เนติโสภากุล  
นิยามดังนี้  

V(G) = Predicate Node+1 = 5+1                      (4.1) 
 โดยท่ี Predicate Node  คือ เง่ือนไขหลัก 
  V(G)  คือ ความซับซอน  
หรือ  
V(G) = Edge-Node+2 = 19-15+2                   (4.2) 
 โดยท่ี Edge  คือ เสนทางการไหลของขอมูล 
  Node  คือ กลุมของการกระทํา 
  V(G)  คือ ความซับซอน  

กระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถ่ีสูงนั้นคือ สวน 1: 1, 2, 3, 15 สวน 2: 1, 2, 
3, 4, 5, 1 สวน 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15  สวน 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 สวน 5: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 และสวน 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1  ดังนั้น
สามารถแปลงเปนกราฟกระแสงาน ไดตามภาพท่ี 5.20 แลวสรุปผลทดสอบลงในตารางทดสอบ
กราฟกระแสงาน ดังตารางท่ี 5.1 

 

 
 

ภาพท่ี 5.20  กราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถ่ีสูง 
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ตารางท่ี 5.1  ทดสอบกราฟกระแสงานตามกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถ่ีสูง 
 

จุด
ทดสอบ 

เงื่อนไข เหตุการณสมมต ิ คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

การอาน
ขอมูล 

สวนท่ี 1 ตรวจเช็คแท็ก 
if (errorcode == 

ERR_CARD_AVAILABLE) 

errorcode != 
ERR_CARD_AVAILABLE; 

/ / 

  errorcode == 
ERR_CARD_AVAILABLE; 

/ / 
 สวนท่ี 2 

ใสขอมูลใน errorcode 
if(errorcode!= ERR_NONE) 

errorcode == ERR_NONE; / / 

  errorcode !=  ERR_NONE; / / 
 สวนท่ี 3 

ถาไมพบขอผิดพลาด 
if (errorcode==ERR_NONE) 

errorcode!=ERR_NONE; / / 

  errorcode==ERR_NONE; 
 

/ / 
 สวนท่ี 4 

ตั้งจุดเร่ิมตนอานท่ี byte 0 
if (data[i]==0) 

data[i] != 0; / / 

  data[i] == 0; 
 

/ / 
 สวนท่ี 5 

ถาวนลูปถึง Block 3 
if(currentBlock == 3) 

currentBlock != 3; 
 

/ / 

  currentBlock == 3; 
 

/ / 
 สวนท่ี 6 

ทดสอบท้ังกระบวนการ 
Read TimerEvent(); 

ทําซํ้า 
ตามเง่ือนไขสวนท่ี 1 - 5 

 

/ / 
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5.2.1.2 การทดสอบทางแยกของการบันทึกขอมูลความถ่ีสูงระยะใกล  
 การทดสอบทางแยก (Branch) ของการบันทึกขอมูลความถ่ีสูงระยะใกล (HF) 

ดวยการนําเสนอเปนแผนภาพผังงาน (Flow Chart) ตามภาพท่ี 5.21 สูวิธีการสรางกราฟกระแสงาน 
(Flow graph Notation) ภาพท่ี 5.22 ดังตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 5.21  ผังงานกระบวนการเร่ิมตนบันทึกขอมูลยานความถ่ีสูง   
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ภาพท่ี 5.21   (ตอ)  
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จากภาพท่ี 5.21 มีสวนการไหลของระบบผังงาน (Flow Chart) กระบวนการเร่ิมตนบันทึก
ขอมูลยานความถ่ีสูง โดยจะทราบจํานวนเสนทางดวยการคํานวณความซับซอนไซโคลแมติก 
(Cyclomatic Complexity) ซ่ึงเปนหนวยวัดซอฟตแวร  

นิยามดังนี้ V(G)=Predicate Node+1 = 8+1 หรือ V(G)=E-N+2 =  25-18+2  
กระบวนการเร่ิมตนบันทึกขอมูลยานความถ่ีสูงนั้นคือ  สวน 1: 1, 2, 21 สวน 2: 1, 2, 3, 4, 

21 สวน 3: 1, 2, 3, 4, 5, 21 สวน 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21 สวน 5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 20, 21 สวน 5-2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 สวน 5-3: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 14, 15, 16, 1 สวน 5-4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 1
สวน 5-5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 สวน 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 สวน 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 14, 15, 16, 1 สวน 7-2: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 14, 15, 18, 19, 1 สวน 7-3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 
14, 15, 18, 20, 21 สวน 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 1 สวน 9: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 ดังนั้นสามารถแปลงเปนกราฟกระแสงาน ไดตาม
ภาพท่ี 5.22 แลวสรุปผลทดสอบลงในตารางทดสอบสัญลักษณกราฟกระแสงาน ดังตารางท่ี 5.2 
 

 
 
ภาพท่ี 5.22   กราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับบันทึกขอมูลยานความถ่ีสูง 

DPU



 155 

ตารางท่ี 5.2  ทดสอบกราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับบันทึกขอมูลยานความถ่ีสูง 
 

จุด เงื่อนไข เหตุการณสมมต ิ คร้ังท่ี คร้ังท่ี 
ทดสอบ 1 2 

การ
บันทึก
ขอมูล 

สวน 1: สืบคนเคร่ืองอาน 
if(messageState == 
MSG_NO_SDID) 

messageState 
!= MSG_NO_SDID 

/ / 

  messageState == 
MSG_NO_SDID 

/ / 
 สวนท่ี 2 

ตรวจการทํางาน 
if(errorcode== 

ERR_CARD_AVAILABLE) 

errorcode!= 
ERR_CARD_AVAILABLE 

/ / 

  errorcode== 
ERR_CARD_AVAILABLE 

/ / 
 สวนท่ี 3 

สืบคนแท็ก 
if(messageState!= 

MSG_FOUND_CARD) 

messageState== 
MSG_FOUND_CARD 

/ / 

  messageState!= 
MSG_FOUND_CARD 

/ / 
 สวนท่ี 4 

ตรวจรหัสของแท็ก 
if (newuid[i] != olduid[i]) 

newuid[i] == olduid[i] / / 

  newuid[i] != olduid[i] / / 
 สวนท่ี 5 

ตั้งคาเพื่อเขียนแท็ก 
if (writeState==STATE_CHAR) 

&&(index< numBytesToWrite) 

(writeState != 
STATE_CHAR) && 

(index > numBytesToWrite) 
 

/ / 
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ตารางท่ี 5.2  (ตอ)  
 

จุด 
ทดสอบ 

เงื่อนไข เหตุการณสมมต ิ คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

การ
บันทึก
ขอมูล 

 (writeState != 
STATE_CHAR) && 

(index < numBytesToWrite) 

/ / 

  (writeState == 
STATE_CHAR) && 

(index > numBytesToWrite) 

/ / 
  

 
 

(writeState == 
STATE_CHAR) && 

(index < numBytesToWrite) 

/ / 

 สวนท่ี 6 
ตรวจขอมูลท่ีจะเขียน 

if(editBuffer [index]==NULL) 

editBuffer 
[index]!=NULL / / 

  
 

editBuffer 
[index]==NULL / / 

 สวนท่ี 7 
ตรวจขอผิดพลาด 

if(errorcode!= ERR_NONE) 

Errorcode!= ERR_NONE / / 

  
 

Errorcode== ERR_NONE / / 
 สวนท่ี 8 

ถาวนลูปถึง Block 3 
if(block == 3) 

block != 3 / / 

  
 

block == 3 / / 
 สวนท่ี 9 

Write TimerEvent(); 
ทําซํ้า 

ตามเง่ือนไขสวนท่ี 1 - 8 / / 
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5.2.1.3  การทดสอบทางแยกของการอานขอมูลความถ่ีสูงยิ่งระยะไกล  
การทดสอบทางแยก (Branch) ของการอานขอมูลความถ่ีสูงยิ่งระยะไกล (UHF) 

ดวยการนําเสนอเปนแผนภาพผังงาน (Flow Chart) ตามภาพท่ี 5.23 และภาพท่ี 5.24 สูวิธีการสราง
กราฟกระแสงาน (Flow graph Notation) ตามภาพท่ี 5.25 ดังตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 5.23  ผังงานกระบวนการเร่ิมตนเช่ือมตออุปกรณยานความถ่ีสูงยิ่ง  
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ภาพท่ี 5.24   ผังงานกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถ่ีสูงยิ่ง 
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  จากภาพท่ี 5.23 และ 5.24 มีสวนการไหลของระบบผังงาน (Flow Chart) โดยจะทราบ
จํานวนเสนทางดวยการคํานวณความซับซอนไซโคลแมติก (Cyclomatic Complexity) ซ่ึงเปนหนวย
วัดซอฟตแวร นิยามดังนี้  
 V(G)=Predicate Node+1 = 3+1 หรือ V(G) = Edge-Node+2 = 23-21+2  
 ผังงานกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถ่ีสูงยิ่งนั้นคือ สวน 1: 1, 2, 3, 4, 
5, 6สวน 2-1: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 6  สวน 2-2: 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 สวน 3: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
20, 18, 19, 21, 6 สวน 4: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 18, 19, 13 ดังนั้นสามารถ
แปลงเปนกราฟกระแสงาน ไดตามภาพท่ี 5.25 แลวสรุปผลทดสอบลงในตารางทดสอบกราฟ
กระแสงาน ดังตารางท่ี 5.3 
 

 
 

ภาพท่ี 5.25  กราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถ่ีสูงยิ่ง 
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ตารางท่ี 5.3   ทดสอบกราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถ่ีสูงยิ่ง 
 

จุด
ทดสอบ 

เงื่อนไข เหตุการณสมมต ิ คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

การอาน
ขอมูล 

สวนท่ี 1  
ตรวจเช็คอุปกรณ 
if(comboBox1. 

SelectedIndex >= 0) 
 

if(comboBox1. 
SelectedIndex < 0) / / 

  if(comboBox1. 
SelectedIndex >= 0) 

 

/ / 

 สวนท่ี 2  
ตรวจขอมูลในแท็ก 
if(dr.Length > 0) 

 

if(dr.Length < 0) 
 / / 

  if(dr.Length == 0) 
 / / 

  if(dr.Length > 0) 
 / / 

 สวนท่ี 3  
ตรวจการอานขอมูล 

if(reading=false) 
 

if(reading=true) 
 / / 

  if(reading=false) 
 / / 

 สวนท่ี 4 
Read function() 

 

ทําซํ้า 
ตามเง่ือนไขสวนท่ี 1 - 3 / / 
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5.2.1.4 การทดสอบทางแยกของการบันทึกขอมูลความถ่ีสูงยิ่งระยะไกล  
การทดสอบทางแยก (Branch) ของการบันทึกขอมูลความถ่ีสูงยิ่งระยะไกล (UHF) 

ดวยการนําเสนอเปนแผนภาพผังงาน (Flow Chart) ตามภาพท่ี 5.23 และภาพท่ี 5.26 สูวิธีการสราง
กราฟกระแสงาน (Flow graph Notation) ตามภาพท่ี 5.27 ดังตอไปนี้  
 

 
 

ภาพท่ี 5.26  ผังงานกระบวนการภายในสําหรับบันทึกขอมูลยานความถ่ีสูงยิ่ง 
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  จากภาพท่ี 5.23 และภาพท่ี 5.26 มีสวนการไหลของระบบผังงาน (Flow Chart)   โดยจะ
ทราบจํานวนเสนทางดวยการคํานวณความซับซอนไซโคลแมติก (Cyclomatic Complexity) ซ่ึงเปน
หนวยวัดซอฟตแวร นิยามดังนี้  
 V(G)= Predicate Node + 1 = 4  + 1 หรือ V (G) = Edge – Node + 2 = 27 - 2 4 + 2  
 กระบวนการภายในสําหรับบันทึกขอมูลยานความถ่ีสูงยิ่งนั้น คือ สวน 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
สวน 2: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 6 สวน 3: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 13 สวน 4: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 20, 6 
สวน 4: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 6 ดังนั้นสามารถแปลง
เปนกราฟกระแสงาน (Flow graph) ไดตามภาพท่ี 5.27 แลวสรุปผลการทดสอบกราฟกระแสงาน ดัง
ตารางท่ี 5.4 
 

 
 
ภาพท่ี 5.27  กราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับบันทึกขอมูลยานความถ่ีสูงยิ่ง 
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ตารางท่ี 5.4  ทดสอบกราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับบันทึกขอมูลยานความถ่ีสูงยิ่ง 
 

จุด
ทดสอบ 

เงื่อนไข เหตุการณสมมต ิ คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

การ 
บันทึก
ขอมูล 

สวนท่ี 1  
ตรวจเช็คอุปกรณ 
if(comboBox1. 

SelectedIndex >= 0) 

if(comboBox1. 
SelectedIndex < 0) 

/ / 

  if(comboBox1. 
SelectedIndex >= 0) 

/ / 
 สวนท่ี 2 

ตรวจสอบคาวางกอนบันทึก 
if(textBox_Plat.Text != "") 

if(textBox_Plat.Text == "") 
 

/ / 

  if(textBox_Plat.Text != "") / / 
 สวนท่ี 3 

ตรวจขอมูลในแท็ก 
if(dr.Length > 0) 

if(dr.Length < 0) 
 

/ / 

  if(dr.Length == 0) / / 
  if(dr.Length > 0) / / 
 สวนท่ี 4 

ตรวจการบันทึก 
if(responce. 

Substring(4,2=="01") 

if(responce. 
Substring(4,2 != "01") 

/ / 

  if(responce. 
Substring(4,2 == "01") 

/ / 
 สวนท่ี 5 

Write function() 
ทําซํ้า 

ตามเง่ือนไขสวนท่ี 1 - 4 
/ / 

 
 5.2.2  การทดสอบวิธีการหาขอบกพรองท้ังระบบ  

การทดสอบวิธีการหาขอบกพรองท้ังระบบ (Defect Test) ดวยการเก็บคาความสําเร็จ
จากการอานแท็กตามรูปแบบที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากขอจํากัดของอุปกรณท้ังระยะใกลและระยะไกลท่ี
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นํามาใช ผูวิจัยจึงไดออกแบบทดสอบตามเง่ือนไขของเอกสารคุณภาพอุปกรณ โดยตองการจะทราบ
วามีความบกพรองจากการอานขอมูลของระบบหรือไม ซ่ึงจะประกอบดวย เง่ือนไขแรกระยะหาง
ระหวางเคร่ืองอานกับแท็ก เง่ือนไขท่ีสองอุณหภูมิในสภาพอากาศท่ีทําการอานแท็ก และเง่ือนไขท่ี
สามสําหรับอารเอฟไอดีระยะไกลวัดความเร็วรอบรถจากการเคล่ือนท่ีนํามาใชกับฐานจุดตรวจ โดย
ทําการเก็บรอยละของความสําเร็จจากการอานแท็กซ่ึงศึกษาจากภาพท่ี 3.18 ดังตอไปน้ี การหาคา
ของคล่ืนระยะใกลยานความถ่ีสูงดวยเคร่ือง SDiD1020 กับ ISO14443 ชนิด A ดังตารางท่ี 5.5 พรอม
กับการหาคาของคล่ืนระยะไกลยานความถ่ีสูงยิ่งดวยเคร่ือง ST500 กับ ISO18000-6 ชนิด B เม่ือ
นํามาใชกับตูจุดตรวจที่เหมาะสมกับการทํางานแบบดักหนารถ ดังตารางท่ี 5.6 และ การหาคาของ
คล่ืนระยะไกลเม่ือนํามาใชกับฐานจุดตรวจท่ีเหมาะสมกับการจับสัญญาณใตทองรถ ดังตารางท่ี 5.7 
 
ตารางท่ี 5.5  การหาคาของคล่ืนระยะใกลยานความถ่ีสูงดวยเคร่ือง SDiD1020 กับ ISO 14443A 
 

ระยะหาง อุณหภูมิ 
ในสภาพอากาศ 

จํานวน 
คร้ัง 

จํานวนครั้ง 
ท่ีอานสําเร็จ 

ความสําเร็จ 
(รอยละ) 

1 เซนติเมตร 24-27 C 10 10 100 
1 เซนติเมตร 28-30 C 10 10 100 
1 เซนติเมตร 31-32 C 10 10 100 
2 เซนติเมตร 24-27 C 10 10 100 
2 เซนติเมตร 28-30 C 10 10 100 
2 เซนติเมตร 31-32 C 10 10 100 
3 เซนติเมตร 24-27 C 10 10 100 
3 เซนติเมตร 28-30 C 10 10 100 
3 เซนติเมตร 31-32 C 10 10 100 
4 เซนติเมตร 24-27 C 10 10 100 
4 เซนติเมตร 28-30 C 10 10 100 
4 เซนติเมตร 31-32 C 10 10 100 
5 เซนติเมตร 24-27 C 10 10 100 
5 เซนติเมตร 28-30 C 10 10 100 
5 เซนติเมตร 31-32 C 10 10 100 
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ตารางท่ี 5.6  การหาคาของคล่ืนระยะไกลยานความถ่ีสูงยิง่ดวยเคร่ือง ST500 กับ ISO18000-6B เม่ือ  
 นํามาใชกับตูจุดตรวจท่ีเหมาะสมกับการทํางานแบบดกัหนารถ 

 
ระยะหาง อุณหภูมิ 

ในสภาพอากาศ 
จํานวน 
คร้ัง 

จํานวนครั้ง 
ท่ีอานสําเร็จ 

ความสําเร็จ 
(รอยละ) 

10 เซนติเมตร 24-27 C 10 10 100 
10 เซนติเมตร 28-30 C 10 10 100 
10 เซนติเมตร 31-32 C 10 10 100 
30 เซนติเมตร 24-27 C 10 10 100 
30 เซนติเมตร 28-30 C 10 10 100 
30 เซนติเมตร 31-32 C 10 10 100 
50 เซนติเมตร 24-27 C 10 10 100 
50 เซนติเมตร 28-30 C 10 10 100 
50 เซนติเมตร 31-32 C 10 10 100 
70 เซนติเมตร 24-27 C 10 10 100 
70 เซนติเมตร 28-30 C 10 10 100 
70 เซนติเมตร 31-32 C 10 10 100 
90 เซนติเมตร 24-27 C 10 10 100 
90 เซนติเมตร 28-30 C 10 10 100 
90 เซนติเมตร 31-32 C 10 10 100 

100 เซนติเมตร/ 1 เมตร 24-27 C 10 10 100 
100 เซนติเมตร/ 1 เมตร 28-30 C 10 10 100 
100 เซนติเมตร/ 1 เมตร 31-32 C 10 10 100 
200 เซนติเมตร/ 2 เมตร 24-27 C 10 10 100 
200 เซนติเมตร/ 2 เมตร 28-30 C 10 10 100 
200 เซนติเมตร/ 2 เมตร 31-32 C 10 10 100 
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ตารางท่ี 5.7  การหาคาของคล่ืนระยะไกลยานความถ่ีสูงยิง่ดวยเคร่ือง ST500 กับ ISO18000-6B เม่ือ 
 นํามาใชกับฐานจุดตรวจท่ีเหมาะสมกับการจับสัญญาณใตทองรถ 

 
ระยะหาง อุณหภูมิ 

ในสภาพอากาศ 
ความเร็ว 
รอบรถ 

จํานวน 
คร้ัง 

จํานวนครั้ง 
ท่ีอานสําเร็จ 

ความสําเร็จ 
(รอยละ) 

10 เซนติเมตร 24-27 C 10 km/hr 10 10 100 

10 เซนติเมตร 24-27 C 30 km/hr 10 10 100 

10 เซนติเมตร 28-30 C 10 km/hr 10 10 100 

10 เซนติเมตร 28-30 C 30 km/hr 10 10 100 

10 เซนติเมตร 31-32 C 10 km/hr 10 10 100 

10 เซนติเมตร 31-32 C 30 km/hr 10 10 100 

30 เซนติเมตร 24-27 C 10 km/hr 10 10 100 

30 เซนติเมตร 24-27 C 30 km/hr 10 10 100 

30 เซนติเมตร 28-30 C 10 km/hr 10 10 100 

30 เซนติเมตร 28-30 C 30 km/hr 10 10 100 

30 เซนติเมตร 31-32 C 10 km/hr 10 10 100 

30 เซนติเมตร 31-32 C 30 km/hr 10 10 100 

50 เซนติเมตร 24-27 C 10 km/hr 10 10 100 

50 เซนติเมตร 24-27 C 30 km/hr 10 10 100 

50 เซนติเมตร 28-30 C 10 km/hr 10 10 100 

50 เซนติเมตร 28-30 C 30 km/hr 10 10 100 

50 เซนติเมตร 31-32 C 10 km/hr 10 10 100 

50 เซนติเมตร 31-32 C 30 km/hr 10 10 100 

 
หมายเหตุ: พบวาจํานวนขอมูลในแท็กมีผลตอการอานและระยะหาง และการทดสอบขอบกพรอง

ของระบบน้ีเนนเฉพาะการทดสอบการอานขอมูลของระบบในสภาวะตางๆท่ีผูวิจัยสราง
ตามเง่ือนไขของเอกสารคุณภาพอุปกรณท่ีบริษัทผูพัฒนาอุปกรณอารเอฟไอดีระยะใกล
และระยะไกลเปนผูจัดทําข้ึน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันวาระบบสามารถทํางานไดตามท่ี
เอกสารคุณภาพของอุปกรณกําหนดไว 
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5.2.3  การทดสอบระบบจากผูเชี่ยวชาญดวยวิธีการสรางแบบทดสอบระบบ  
การทดสอบระบบจากผูเช่ียวชาญ (Acceptance Testing) ดวยวิธีการสรางแบบทดสอบ

ระบบ (Alpha Test)  เปนรูปแบบการทดสอบที่อยูภายใตเง่ือนไขท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซ่ึงผูวิจัยแบงการ
ทดสอบระบบ 3 ดาน คือ การวิเคราะหประสิทธิภาพ การวิเคราะหการออกแบบโปรแกรม  
การวิเคราะหความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดี โดยใหผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร ท่ีเปน
อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจ จํานวน 7 คน เปนผูทดลองใชและ
ชวยประเมินคะแนนใหกับระบบ  โดยมีคะแนนประเมินต้ังแต 0-10 คะแนนและมีสูตรคิดรอยละ
ดังนี้ [คะแนนรวมx10/จํานวนรวม] จะได [70*10/7]=100 ตามตารางท่ี 5.8 และตารางท่ี 5.9 
 
ตารางท่ี 5.8  ผลการประเมินคุณภาพซอฟตแวรสําหรับการทํางานยานความถ่ีสูงระยะใกลจาก 

 ผูเช่ียวชาญ  
 

การทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล  
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 รอย
ละ 

1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
     1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง 10 8 10 9 8 10 9 91 
     1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน 9 10 10 10 10 10 9 97 
     1.3 ระบบมีความปลอดภยัตอขอมูลท่ีเพิม่ข้ึน 9 9 8 8 8 10 8 86 
     1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 8 10 9 8 8 8 9 86 
     1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน 9 10 10 8 8 9 9 90 
2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
     2.1  ระบบมีความสะดวกในการใชงาน 9 9 10 10 7 9 10 91 
     2.2  ระบบมีความทันสมัย 9 10 10 9 9 9 10 94 
     2.3  ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของ

อุปกรณ 
9 10 10 9 8 9 10 93 

     2.4  ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม 9 9 10 9 9 9 8 90 
     2.5  ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอ

โปรแกรม 
9 9 10 9 9 9 8 90 

3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามา

แสดงผล 
9 9 8 9 8 9 8 86 
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ตารางท่ี 5.8  (ตอ)  
 

การทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล  
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 รอย
ละ 

3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผล

ขอมูล 
9 9 8 9 7 9 10 87 

     3.3  ระบบมีความนาเช่ือถือ 9 9 8 9 8 9 9 87 
     3.4  ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช 9 10 10 9 8 9 10 93 
     3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได 9 10 10 9 8 9 8 90 
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะใกล 
 

9 9 10 9 8 9 9 90 

 
ตารางท่ี 5.9  ผลการประเมินคุณภาพซอฟตแวรสําหรับการทํางานยานความถ่ีสูงยิ่งระยะไกลจาก 

ผูเช่ียวชาญ  
 

การทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 รอย
ละ 

1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 
     1.1  ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง 9 9 9 10 8 9 9 90 
     1.2  ระบบมีประโยชนตอการใชงาน 9 10 10 10 10 9 9 96 
     1.3  ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิ่มข้ึน 9 10 9 8 8 9 8 87 
     1.4  ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 9 9 8 8 8 9 8 84 
     1.5  ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน 9 10 8 9 10 9 9 91 
2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 
     2.1   ระบบมีความสะดวกในการใชงาน 9 10 9 9 10 9 10 94 
     2.2  ระบบมีความทันสมัย 9 10 10 9 10 9 10 96 
     2.3   ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 9 9 10 10 10 9 8 93 
     2.4  ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม 9 9 10 10 8 9 8 90 
     2.5   ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอ

โปรแกรม 
9 9 9 10 8 9 9 90 
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ตารางท่ี 5.9  (ตอ)  
 

การทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน 

รอย
ละ 

3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผล 9 9 10 9 8 9 8 89 
     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล 9 9 8 9 8 9 8 86 
     3.3  ระบบมีความนาเช่ือถือ 9 9 8 9 8 9 9 87 
     3.4  ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช 9 9 10 9 8 9 10 91 
     3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได 9 10 10 9 8 9 9 91 
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะไกล 
 

9 9 9 9 9 9 9 90 

 
5.2.4  การประเมินผลทางสถิติเพื่อหาความเหมาะสมของซอฟตแวร 

การประเมินผลทางสถิติเพื่อหาความเหมาะสมของซอฟตแวร ผูวิจัยเลือกใชสถิติ
คาเฉล่ียอยางงาย ( X - Simple average index (SAI)) สถิติความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D - Standard 
Deviation) และสถิติวัดคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก ( X  - Weighted average index (WAI)) ศึกษาจาก
หนังสือการวิจัยเบ้ืองตน เขียนโดย บุญชม ศรีสะอาด มีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.4.1  ขอมูลเบ้ืองตนของผูทดลองใช 
 ขอมูลเบ้ืองตนของผูทดลองใชจํานวน 70 คน โดยแบงเปนเจาหนาท่ีกรมการ

ขนสงทางบก และหนวยงานตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯกลุมละ 35 คน ตามตาราง
ท่ี 5.10 โดยแบงเปนเพศชายจํานวนรอยละ 54.3 และเปนเพศหญิงจํานวนรอยละ 45.7 ตามตารางท่ี 
5.11 โดยผูตอบแบบสอบถามจํานวนรอยละ 52.9 มีอายุเฉล่ียอยูท่ี 40-49 ป ตามตารางท่ี 5.12   สวน
ใหญการศึกษาจํานวนรอยละ 75.7 อยูในระดับปริญญาตรี ตามตารางท่ี 5.13   ซ่ึงมีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวนรอยละ 81.4 มีประสบการณในการทํางานเฉล่ียมากกวา 5 ปข้ึนไป ตามตาราง
ท่ี 5.14 มีความรูทางดานคอมพิวเตอรจํานวนรอยละ 62.9 เฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 
5.15 และผูตอบมีความรูทางดานเลขทะเบียนรถจํานวนรอยละ 52.9 เฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ตาม
ตารางท่ี 5.16 ซ่ึงจะแสดงขอมูลไดดังตอไปนี้  
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ตารางท่ี 5.10  กลุมของผูตอบแบบสอบถาม 
 

กลุม (GROUP) จํานวน รอยละ Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1. เจาหนาท่ี

กรมการ
ขนสงทาง
บก 

35 50.0 100.0 100.0 

 2. เจาหนาท่ี
ตํารวจ 

35 50.0     

รวม 70 100.0     
 
ตารางท่ี 5.11 เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ (SEX) จํานวน รอยละ Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 > ชาย 38 54.3 54.3 54.3 
  2 > หญิง 32 45.7 45.7 100.0 
  รวม 70 100.0 100.0   

 
ตารางท่ี 5.12  อายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ (AGE) จํานวน รอยละ Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 1 >  20-29 ป 5 7.1 7.2 7.2 
  2 > 30-39 ป   24 34.3 34.8 42.0 
  3 > 40-49 ป 37 52.9 53.6 95.7 
  4 > 50 ปข้ึนไป 3 4.3 4.3 100.0 
  รวม 69 98.6 100.0   
ไมตอบ System 1 1.4     
รวม 70 100.0     
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ตารางท่ี 5.13  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การศึกษา (EDUCATE) จํานวน รอยละ Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 1 > ต่ํากวา
ปริญญาตรี 12 17.1 17.1 17.1 

  2 > ปริญญาตรี   53 75.7 75.7 92.9 
  3 > ปริญญาโท 5 7.1 7.1 100.0 
  รวม 70 100.0 100.0   

 
ตารางท่ี 5.14  ประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประสบการณการทํางาน  
(EPERIENC) 

จํานวน รอยละ Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 > นอยกวา 
      1 ป 1 1.4 1.5 1.5 

  2 > 1-2 ป   2 2.9 3.0 4.5 
  3 > 3-4 ป 6 8.6 9.0 13.4 
  4 > 5 ปข้ึนไป 57 81.4 85.1 98.5 
  5 >  - 1 1.4 1.5 100.0 
  รวม 67 95.7 100.0   
ไมตอบ System 3 4.3     
รวม 70 100.0     

 
ตารางท่ี 5.15  ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การใชคอมพิวเตอร 
(COMPUTER) 

จํานวน รอยละ Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 >  มาก 8 11.4 11.4 11.4 
  2 > ปานกลาง 44 62.9 62.9 74.3 
  3 > นอย 15 21.4 21.4 95.7 
  4 > นอยท่ีสุด 3 4.3 4.3 100.0 
  รวม 70 100.0 100.0   
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ตารางท่ี 5.16  ความรูเร่ืองการจัดการเลขทะเบียนรถของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การจัดการเลขทะเบียนรถ 
(Car Number) 

จํานวน รอยละ Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 >  มาก 3 4.3 4.3 4.3 
  2 > ปานกลาง 37 52.9 52.9 57.1 
  3 > นอย 24 34.3 34.3 91.4 
  4 > นอยท่ีสุด 6 8.6 8.6 100.0 
  รวม 70 100.0 100.0   

 
5.2.4.2 ความคิดเห็นของผูทดลองใช 
 ความคิดเห็นของผูทดลองใชจํานวน 70 คน ท่ีมีตอระบบระยะใกลและระบบ

ระยะไกล จากขอกําหนดของการแปลผลโดยใชเกณฑการแบงของลิเคอรท (Likert Scale) คาเฉล่ีย
ของความคิดเห็นโดยแบงดังนี้ แตม 5.00 – 4.24 มีคุณภาพดีมาก แตม 4.23 – 3.43 มีคุณภาพดี แตม 
3.42 – 2.62 มีคุณภาพปานกลาง แตม 2.61 – 1.81 มีคุณภาพนอย แตม 1.00 – 1.80 มีคุณภาพนอย
ท่ีสุด ซ่ึงจะนํามาสูความคิดเห็นของผูทดลองใชท่ีมีตอระบบ อันไดแก สถิติรวมของผูทดลองใช
ระบบระยะใกล (HF Descriptive Statistics) กับระยะไกล (UHF Descriptive Statistics)  จํานวน 70 
คน ตามตารางท่ี 5.17 และตารางท่ี 5.18 สถิติของเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกตอระบบระยะใกล
กับระบบระยะไกล  จํานวน 35 คน ตามตารางท่ี 5.19 และตารางท่ี 5.20 สถิติของหนวยงานตํารวจ 
สน.ทุงสองหอง ตอระบบระยะใกลกับระบบระยะไกล  จํานวน 35 คน ตามตารางท่ี 5.21และตาราง
ท่ี 5.22 จากนั้นจึงใหผูทดลองใชระบบประเมินคะแนนความพึงพอใจท่ีมีตอระบบ ตามตารางท่ี 5.23 
ซ่ึงจะแสดงขอมูลไดดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 5.17   สถิติรวมของผูทดลองใชระบบระยะใกล (HF Descriptive Statistics) จํานวน 70 คน 
 

ระยะใกล (HF) N Minimum Maximum Mean Std.  คุณภาพ 
V1 > ดานประสิทธิภาพ 

 

V1.1 > มีความสามารถนํามาใชงานจริง 70 2 5 3.53 .847 ดี 
V1.2 > มีประโยชนตอการใชงาน 70 3 5 3.96 .690 ดี 
V1.3 > มีความปลอดภัยตอขอมูลท่ี

เพิ่มข้ึน 
69 3 5 3.91 .636 ดี 

V1.4 > มีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 70 2 5 4.04 .751 ดี 
V1.5 >  สามารถชวยลดระยะเวลาการ

ทํางาน 
69 2 5 4.06 .745 

ดี 

V2 > ดานการออกแบบ 
 

V2.1 > มีความสะดวกในการใชงาน 69 2 5 3.77 .689 ดี 
V2.2 > มีความทันสมัย 70 3 5 4.17 .613 ดี 
V2.3 > สวยงามในรูปลักษณของปกรณ 70 2 5 3.60 .646 ดี 
V2.4 > มีความสวยงามในหนาจอ

โปรแกรม 
70 3 5 3.56 .673 

ดี 

V2.5 > งายตอการใชงานหนาจอ
โปรแกรม 

70 1 5 3.59 .771 
ดี 

V3 > ดานความถูกตอง 
 

V3.1 > มีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามา
แสดงผล 

70 2 5 3.80 .694 
ดี 

V3.2 > มีความแมนยําของการ
ประมวลผลขอมูล 

70 2 5 3.81 .728 
ดี 

V3.3 > มีความนาเชื่อถือ 70 3 5 3.76 .690 ดี 
V3.4 > ใหขอมูลตามท่ีหนวยงาน

ตองการใช 
70 2 5 3.74 .695 

ดี 

V3.5 > สามารถนํามาชวยตัดสินใจได 70 2 5 3.71 .640 ดี 
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ตารางท่ี 5.18  สถิติรวมของผูทดลองใชระบบระยะไกล (UHF Descriptive Statistics) จํานวน 70 คน  
 

ระยะไกล (UHF) N Minimum Maximum Mean Std.  คุณภาพ 
W1 > ดานประสิทธิภาพ 

 
W1.1 > มีความสามารถนํามาใชงานจริง 70 2 5 3.33 .737 ปาน

กลาง 
W1.2 > มีประโยชนตอการใชงาน 70 2 5 3.87 .721 ดี 
W1.3 > มีความปลอดภัยตอขอมูลท่ี

เพิ่มข้ึน 70 2 5 3.79 .679 ดี 

W1.4  > มีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 70 3 5 3.94 .634 ดี 
W1.5 > สามารถชวยลดระยะเวลาการ

ทํางาน 70 3 5 3.97 .589 ดี 

W2 > ดานการออกแบบ 
 

W2.1 > มีความสะดวกในการใชงาน 70 2 5 3.76 .690 ดี 
W2.2 > มีความทันสมัย 70 3 5 4.16 .754 ดี 
W2.3 > สวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 70 3 5 3.74 .652 ดี 
W2.4 > มีความสวยงามในหนาจอ
โปรแกรม 70 2 5 3.61 .644 ดี 

W2.5 > งายตอการใชงานหนาจอ
โปรแกรม 70 2 5 3.53 .653 ดี 

W3 > ดานความถูกตอง 
 

W3.1 > มีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามา
แสดงผล 70 3 5 3.86 .643 ดี 

W3.2 > มีความแมนยําของการ
ประมวลผลขอมูล 70 3 5 3.90 .745 ดี 

W3.3 > มีความนาเชื่อถือ 70 3 5 3.76 .711 ดี 
W3.4 > ใหขอมูลตามท่ีหนวยงานตองการ

ใช 70 2 5 3.83 .701 ดี 

W3.5 > สามารถนํามาชวยตัดสินใจได 70 2 5 3.71 .684 ดี 
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ตารางท่ี 5.19  สถิติของเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกตอระบบระยะใกล  จํานวน 35 คน 
 

ระยะใกล (HF) N Minimum Maximum Mean Std.  คุณภาพ 
V1 > ดานประสิทธิภาพ 

 

V1.1 > มีความสามารถนํามาใชงานจริง 35 2 5 3.77 .808 ดี 
V1.2 > มีประโยชนตอการใชงาน 35 3 5 4.06 .639 ดี 
V1.3 > มีความปลอดภัยตอขอมูลท่ี

เพิ่มข้ึน 
34 3 5 4.03 .627 

ดี 

V1.4 > มีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 35 3 5 4.34 .684 ดีมาก 
V1.5 >  สามารถชวยลดระยะเวลาการ

ทํางาน 
34 2 5 4.26 .751 ดีมาก 

V2 > ดานการออกแบบ 
 

V2.1 > ความสะดวกในการใชงาน 35 2 5 3.91 .658 ดี 
V2.2 > มีความทันสมัย 35 3 5 4.31 .530 ดีมาก 
V2.3 > สวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 35 3 5 3.57 .608 ดี 
V2.4 > มีความสวยงามในหนาจอ

โปรแกรม 
35 3 5 3.66 .725 

ดี 

V2.5 > งายตอการใชงานหนาจอ
โปรแกรม 

35 2 5 3.60 .736 
ดี 

V3 > ดานความถูกตอง 
 

V3.1 > มีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามา
แสดงผล 

35 2 5 3.91 .781 
ดี 

V3.2 > มีความแมนยําของการ
ประมวลผลขอมูล 

35 2 5 4.06 .802 
ดี 

V3.3 > มีความนาเชื่อถือ 35 3 5 4.03 .664 ดี 
V3.4 > ใหขอมูลตามท่ีหนวยงานตองการ

ใช 
35 2 5 3.80 .719 

ดี 

V3.5 > สามารถนํามาชวยตัดสินใจได 35 2 5 3.80 .677 ดี 
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ตารางท่ี 5.20  สถิติของเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกตอระบบระยะไกล จํานวน 35 คน  
 

ระยะไกล (UHF) N Minimum Maximum Mean Std.  คุณภาพ 
W1 > ดานประสิทธิภาพ 

 
W1.1 > มีความสามารถนํามาใชงานจริง 35 2 5 3.46 .701 ดี 
W1.2 > มีประโยชนตอการใชงาน 35 2 5 4.03 .747 ดี 
W1.3 > มีความปลอดภัยตอขอมูลท่ี

เพิ่มข้ึน 35 2 5 3.83 .747 ดี 

W1.4  > มีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 35 3 5 4.09 .702 ดี 
W1.5 > สามารถชวยลดระยะเวลาการ

ทํางาน 35 3 5 4.09 .612 ดี 

W2 > ดานการออกแบบ 
 

W2.1 > มีความสะดวกในการใชงาน 35 2 5 3.86 .733 ดี 
W2.2 > มีความทันสมัย 35 3 5 4.34 .684 ดีมาก 
W2.3 > สวยงามในรูปลักษณของ

อุปกรณ 35 3 5 3.74 .741 ดี 

W2.4 > มีความสวยงามในหนาจอ
โปรแกรม 35 3 5 3.66 .684 ดี 

W2.5 > งายตอการใชงานหนาจอ
โปรแกรม 35 3 5 3.57 .655 ดี 

W3 > ดานความถูกตอง 
 

W3.1 > มีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามา
แสดงผล 35 3 5 4.03 .664 ดี 

W3.2 > มีความแมนยําของการ
ประมวลผลขอมูล 35 3 5 4.06 .765 ดี 

W3.3 > มีความนาเชื่อถือ 35 3 5 3.94 .725 ดี 
W3.4 > ใหขอมูลตามท่ีหนวยงาน

ตองการใช 35 2 5 3.89 .758 ดี 

W3.5 > สามารถนํามาชวยตัดสินใจได 35 2 5 3.74 .780 ดี 
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ตารางท่ี 5.21  สถิติของหนวยงานตํารวจ สน.ทุงสองหอง ตอระบบระยะใกล  จํานวน 35 คน  
 

ระยะใกล (HF) N Minimum Maximum Mean Std.  คุณภาพ 
V1 > ดานประสิทธิภาพ 

 

V1.1 > มีความสามารถนํามาใชงานจริง 35 2 5 3.29 .825 ปานกลาง 

V1.2 > มีประโยชนตอการใชงาน 35 3 5 3.86 .733 ดี 
V1.3 > มีความปลอดภัยตอขอมูลท่ี

เพิ่มข้ึน 
35 3 5 3.80 .632 

ดี 

V1.4 > มีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 35 2 5 3.74 .701 ดี 
V1.5 >  สามารถชวยลดระยะเวลาการ

ทํางาน 
35 3 5 3.86 .692 

ดี 

V2 > ดานการออกแบบ 
 

V2.1 > มีความสะดวกในการใชงาน 34 2 5 3.62 .697 ดี 
V2.2 > มีความทันสมัย 35 3 5 4.03 .664 ดี 
V2.3 > สวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 35 2 5 3.63 .690 ดี 
V2.4 > มีความสวยงามในหนาจอ

โปรแกรม 
35 3 5 3.46 .611 ดี 

V2.5 > งายตอการใชงานหนาจอ
โปรแกรม 

35 1 5 3.57 .815 
ดี 

V3 > ดานความถูกตอง 
 

V3.1 > มีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามา
แสดงผล 

35 3 5 3.69 .583 
ดี 

V3.2 > มีความแมนยําของการ
ประมวลผลขอมูล 

35 3 5 3.57 .558 
ดี 

V3.3 > มีความนาเชื่อถือ 35 3 5 3.49 .612 ดี 
V3.4 > ใหขอมูลตามท่ีหนวยงานตองการ 

ใช 
35 3 5 3.69 .676 

ดี 

V3.5 > สามารถนํามาชวยตัดสินใจได 35 3 5 3.63 .598 ดี 
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ตารางท่ี 5.22  สถิติของหนวยงานตํารวจ สน.ทุงสองหอง ตอระบบระยะไกล จํานวน 35 คน 
 

ระยะไกล (UHF) N Minimum Maximum Mean Std.  คุณภาพ 
W1 > ดานประสิทธิภาพ 

 
W1.1 > มีความสามารถนํามาใชงานจริง 35 2 5 3.20 .759 ปาน

กลาง 
W1.2 > มีประโยชนตอการใชงาน 35 3 5 3.71 .667 ดี 
W1.3 > มีความปลอดภัยตอขอมูลท่ี

เพิ่มข้ึน 35 3 5 3.74 .611 ดี 

W1.4  > มีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 35 3 5 3.80 .531 ดี 
W1.5 > สามารถชวยลดระยะเวลาการ

ทํางาน 35 3 5 3.86 .550 ดี 

W2 > ดานการออกแบบ 
 

W2.1 > มีความสะดวกในการใชงาน 35 3 5 3.66 .639 ดี 
W2.2 > มีความทันสมัย 35 3 5 3.97 .785 ดี 
W2.3 > สวยงามในรูปลักษณของ

อุปกรณ 35 3 5 3.74 .561 ดี 

W2.4 > มีความสวยงามในหนาจอ
โปรแกรม 35 2 5 3.57 .608 ดี 

W2.5 > งายตอการใชงานหนาจอ
โปรแกรม 35 2 5 3.49 .658 ดี 

W3 > ดานความถูกตอง 
 

W3.1 > มีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามา
แสดงผล 35 3 5 3.69 .583 ดี 

W3.2 > มีความแมนยําของการ
ประมวลผลขอมูล 35 3 5 3.74 .701 ดี 

W3.3 > มีความนาเชื่อถือ 35 3 5 3.57 .655 ดี 
W3.4 > ใหขอมูลตามท่ีหนวยงาน

ตองการใช 35 3 5 3.77 .646 ดี 

W3.5 > สามารถนํามาชวยตัดสินใจได 35 3 5 3.69 .583 ดี 
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ตารางท่ี 5.23 ความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบ  
 

ระบบ N Minimum Maximum Mean Std.  คุณภาพ 
ความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบ จํานวน 70 คน 

V_V > ระบบระยะใกล 70 3 5 3.70 .598 มาก 
W_W > ระบบระยะไกล 70 3 5 3.66 .657 มาก 

ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกเม่ือใชระบบ จํานวนกลุมละ 35  คน 
V_V > ระบบระยะใกล 35 3 5 3.83 .568 มาก 
W_W > ระบบระยะไกล 35 3 5 3.74 .657 มาก 

ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตํารวจเม่ือใชระบบ จํานวนกลุมละ 35  คน 
V_V > ท่ีมีตอระบบระยะใกล 35 3 5 3.57 .608 มาก 
W_W > ท่ีตอระบบระยะไกล 35 3 5 3.57 .655 มาก 

 
หมายเหตุ     

 ตัวอยางการใชสถิติเพ่ือคํานวณหาคาเฉล่ียอยางงายและคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของผูทดลอง
ใชระบบระยะใกล 
   ตัวอยางการใชสถิติเพื่อคํานวณหาคาเฉล่ียอยางงายและคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผู
ทดลองใชระบบระยะใกล (HF Descriptive Statistics) จํานวน 70 คน ซ่ึงเร่ิมตนจากผลรวมของ
คาเฉล่ียอยางงาย (Mean) คือ การเก็บคาจากแบบสอบถามแลวหาคาเฉล่ียกลางของผูตอบตามท่ี
แบงกลุมไว 2 กลุม กลุมละ 35 คน โดยกลุมแรกขอมูลตามตารางท่ี 5.19 สถิติของเจาหนาท่ีกรมการ
ขนสงทางบกตอระบบระยะใกล จํานวน 35 คน จากตัวอยางขอ V1.1 
 

ขอ V1.1 
SAI  = 

n




n

1i
Xi

                                               

จะสามารถคํานวณไดดังตอไปนี ้
 

ซ่ึงขอ V1.1 คะแนนบวกรวมกรมการขนสง แลวจะไดเทากับ 132 คะแนน  
 
 ดังนั้นเอามาหารจํานวน n ท้ังหมด คือ 35 จะไดคาเฉล่ียอยางงายเทากับ 3.77 

(จากน้ันคํานวณแบบเดิมกับขอมูลของกลุมท่ี 2 หนวยงานตํารวจจํานวน 35 คนในตารางท่ี 5.21 จะ
ไดคาเฉล่ียอยางงายเทากับ 3.29) แลวมาสูคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก (WAI) จากสูตร 
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WAI  = 






n

1
i

ii

W

n

1i
XW

i

                                              
ขอ V1.1 

จะสามารถคํานวณไดดังตอไปนี้  

 

 
จากจํานวนคนของกรมการขนสงทางบกจํานวน 35 คน มีคะแนนเฉล่ีย 3.77 

และหนวยงานตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ จํานวน 35 คน มีคะเฉล่ีย 3.29 เม่ือได
ขอมูลแลวจะสามารถคํานวณคาเฉล่ียถวงน้ําหนักเพื่อหาขอมูลของผูตอบท้ังหมดจํานวน 70 คนได 
ดังตอไปนี้ [(35*3.77) + (35*3.29)] / (35+35) = 131.95+115.15/70 = 247.1/70 = 3.53 

เม่ือทดสอบเบ้ืองตนแลวพบวาการคํานวณจะไดตามผลการวิเคราะหขอมูล
รวม คือผลรวมคาเฉล่ียถวงน้ําหนักในขอ V1.1 จะได 3.53 ตามท่ีผลคํานวณของโปรแกรม SPSS 
แสดงไว ซ่ึงมีคาดังตารางท่ี 5.17 ในขอ V1.1 สถิติรวมของผูทดลองใชระบบระยะใกล (HF 
Descriptive Statistics) จํานวน 70 คน 
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บทท่ี 6 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 เนื้อหาบทที่ 6 กลาวถึง สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคงานวิจัย สรุปผลการ

วิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 
6.1  สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคงานวิจัย 

งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต มี
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแนวโนมท่ีเกี่ยวของกับสถานภาพการใชงาน หลักการทํางาน และข้ันตอน
การประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถ เพ่ือออกแบบดวยวิธีการใชแผนภาพเชิง
วัตถุและพัฒนาซอฟตแวรตนแบบสําหรับการจัดการเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถ เพื่อ
นําซอฟตแวรตนแบบของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถท่ีพัฒนาข้ึนมาชวยในการ
ประเมินความคิดเห็นท่ีเหมาะสมจากกลุมของผูใชงาน โดยแบงการอธิบายสรุปตามวัตถุประสงค
งานวิจัยดังตอไปนี้ 

6.1.1  ศึกษาแนวโนมท่ีเกี่ยวของกับสถานภาพการใชงาน หลักการทํางาน และข้ันตอน
การประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถ ซ่ึงผูวิจัยศึกษาการจัดการเลขทะเบียนรถ
ของกรมการขนสงทางบก กับการตรวจสอบรถของเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหองเขตหลักส่ี เพื่อ
หาแนวโนมท่ีเกี่ยวของกับสภาพการใชงาน พรอมกับศึกษาหลักการทํางานของเทคโนโลยีอารเอฟ
ไอดี 2 ยานความถ่ี คือ การประยุกตใชยานความถ่ีสูงนํามาใชกับปายภาษีรถในระยะใกลสําหรับรถ
ท่ีไมเคล่ือนท่ีใชแท็กชนิดบัตรมาตรฐาน ISO14443 ชนิดA และการประยุกตใชยานความถ่ีสูงยิ่ง
นํามาใชกับปายทะเบียนรถในระยะไกลสําหรับรถท่ีเคล่ือนท่ีใชแท็กชนิดติดโลหะมาตรฐาน 
ISO18000-6 ชนิด B 

6.1.2  การออกแบบดวยวิธีการใชแผนภาพเชิงวัตถุ และพัฒนาซอฟตแวรตนแบบ
สําหรับการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต ซ่ึงผูวิจัยเลือกใช
แผนภาพสัญลักษณเชิงวัตถุ 4 แบบ คือ แผนภาพ Use Case แสดงกระบวนการทํางานของระบบ
ท้ังหมด แผนภาพ Sequence แสดงรายละเอียดของกระบวนการทํางานของระบบ แผนภาพ Activity 
แสดงแนวทางการพัฒนาโปรแกรม และแผนภาพ Class แสดงรายละเอียดของขอมูลที่นํามาใช สวน
แนวทางการพัฒนาซอฟตแวรตนแบบผูวิจัยเลือกวิธีการพัฒนาระบบตนแบบโดยใชโมเดล RAD  
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แบบ Throwaway Prototyping เพื่อใหไดความตองการที่แทจริงของผูทดลองใชระบบ โดยทํางาน
รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืน
ความถ่ีวิทยุ 

6.1.3  นําซอฟตแวรตนแบบของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถท่ีพัฒนาข้ึน
มาชวยในการประเมินความคิดเห็นท่ีเหมาะสมจากกลุมของผูใชงาน โดยทําการทดสอบการทํางาน
ของระบบเบ้ืองตนเฉพาะการอานและการเขียนภายในระบบแบบกลองขาว (White-Box Test) ดวย
กราฟกระแสงาน จากนั้นจึงใชแบบประเมินคุณภาพซอฟตแวรจากผูเช่ียวชาญ และแบบสอบถามวัด
ความคิดเห็นของผูทดลองใชท่ีเปนเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกกับเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสอง
หอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  
 
6.2  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ จากการศึกษาแบบประเมินคุณภาพซอฟตแวรและ
แบบสอบถามวัดความคิดเห็น โดยมีผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบประเมินคุณภาพซอฟตแวรของผูเช่ียวชาญจํานวน 7 ชุด และแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของ
ผูทดลองใชจํานวน 70 ชุด จากน้ันทําการใชสถิติวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหขอมูลมี
ดังตอไปนี้ 
 6.2.1  การวิเคราะหขอมูลคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ชุด โดยการหา
คารอยละ  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางท่ี 5.8 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะใกล ดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง 13.56 MHz กับเครื่องอาน
อารเอฟไอดีรุน SDiD1020 ติดตอกับเคร่ืองพีดีเอ ใชงานกับแท็กอารเอฟไอดีมาตรฐาน ISO14443A 
รูปแบบบัตร ผลจากการวิจัยโดยคิดเปนหาสถิติคารอยละ จะไดขอมูลดังตอไปนี้  

 -  ผูเช่ียวชาญใหคะแนนดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับ
ความสามารถนํามาใชงานจริงรอยละ 91 ประโยชนตอการใชงานรอยละ97 ความปลอดภัยรอยละ 
86 การคนหาขอมูลรอยละ 86 และการลดระยะเวลารอยละ 90 จึงสามารถคํานวณคะแนนดาน
ประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปนี้ (91+97+86+86+91)/5 = 90.2 ดังนั้นความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานประสิทธิภาพ คือ รอยละ 90.2  

 -  ผูเช่ียวชาญใหคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
สําหรับ ความสะดวกในการใชงานรอยละ 91 ความทันสมัยรอยละ 94 ความสวยงามในรูปลักษณ
ของอุปกรณรอยละ 93 ความสวยงามในหนาจอโปรแกรมรอยละ 90 และความงายตอการใชงาน

DPU



 183 

หนาจอรอยละ 90 จึงสามารถคํานวณคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมไดดังตอไปนี้ 
(91+94+93+90+90)/5 = 91.6 ดังนั้นความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกล
ดานการออกแบบโปรแกรม คือ รอยละ 91.6   
 -  ผูเช่ียวชาญใหคะแนนดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
สําหรับ ความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผลรอยละ 86 ความแมนยําของการประมวลผลรอยละ 
87 ความนาเช่ือถือรอยละ 87 ขอมูลตามท่ีหนวยงานตองการรอยละ 93 และระบบชวยในการ
ตัดสินใจรอยละ 90 จึงสามารถคํานวณคะแนนดานความถูกตองของขอมูลไดดังตอไปนี้ 
(86+87+87+93+90)/5 = 88.6 ดังนั้นความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกล
ดานความถูกตองของขอมูล คือ รอยละ 88.6 

ผลการประเมินคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลจากผูเช่ียวชาญ ดานประสิทธิภาพ คือ รอย
ละ 90.2 ดานการออกแบบโปรแกรม คือ รอยละ 91.6 ดานความถูกตองของขอมูล คือ รอยละ 88.6 
เม่ือนํามาคํานวณจะได (90.2+91.6+88.6)/3 = 90.13 ดังนั้นเม่ือสรุปความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มี
ตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกล คือ รอยละ 90.13 มีความสอดคลองกับคะแนนความพึงพอใจของ
ภาพรวมทั้งหมดที่มีตอระบบระยะใกลท่ีผูเช่ียวชาญไดใหไวท่ีรอยละ 90 โดยผูเช่ียวชาญให
ความสําคัญกับคะแนนดานประสิทธิภาพท่ีเกี่ยวของกับประโยชนตอการใชงาน และดานการ
ออกแบบโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยีเปนสําคัญ 
 6.2.2  การวิเคราะหขอมูลคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ชุด โดยการหา
คารอยละ  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางท่ี 5.9 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะไกล ดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง 920-925 MHz กับเคร่ือง
อานอารเอฟไอดีรุน ST500 ติดตอกับเครื่องพีซีหรือคอมพิวเตอรสวนบุคคล ใชงานกับแท็กอารเอฟ
ไอดีมาตรฐาน ISO18000-6B รูปแบบติดโลหะ ผลจากการวิจัยโดยคิดเปนหาสถิติคารอยละจะได
ขอมูลดังตอไปนี้  

-  ผูเช่ียวชาญใหคะแนนดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ
ความสามารถนํามาใชงานจริงรอยละ 90 ประโยชนตอการใชงานรอยละ 96 ความปลอดภัยรอยละ 
87 การคนหาขอมูลรอยละ 84 และการลดระยะเวลารอยละ 91 จึงสามารถคํานวณคะแนนดาน
ประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปนี้ (90+96+87+84+91)/5 = 89.6 ดังนั้นความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานประสิทธิภาพ คือ รอยละ 89.6  

-  ผูเช่ียวชาญใหคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ 
ความสะดวกในการใชงานรอยละ 94 ความทันสมัยรอยละ 96 ความสวยงามในรูปลักษณของ

DPU



 184 

อุปกรณรอยละ 93 ความสวยงามในหนาจอโปรแกรมรอยละ 90 และความงายตอการใชงานหนาจอ 
รอยละ 90 จึงสามารถคํานวณคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมไดดังตอไปนี้ 
(94+96+93+90+90)/5 = 92.6 ดังนั้นความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกล
ดานการออกแบบโปรแกรม คือ รอยละ 92.6   

-  ผูเช่ียวชาญใหคะแนนดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ 
ความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผลรอยละ 89 ความแมนยําของการประมวลผลรอยละ 86 
ความนาเช่ือถือรอยละ 87 ขอมูลตามท่ีหนวยงานตองการรอยละ 91 และระบบชวยในการตัดสินใจ 
รอยละ 91 จึงสามารถคํานวณคะแนนดานความถูกตองของขอมูลไดดังตอไปนี้ 
(89+86+87+91+91)/5 = 88.8 ดังนั้นความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกล
ดานความถูกตองของขอมูล คือ รอยละ 88.8 

ผลการประเมินคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลจากผูเช่ียวชาญ ดานประสิทธิภาพ คือ รอย
ละ 89.6 ดานการออกแบบโปรแกรม คือ รอยละ 92.6 ดานความถูกตองของขอมูล คือ รอยละ 88.8 
เม่ือนํามาคํานวณจะได (89.6+92.6+88.8)/3 = 90.33 ดังนั้นเม่ือสรุปความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มี
ตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกล คือ รอยละ 90.33 มีความสอดคลองกับคะแนนความพึงพอใจของ
ภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะไกลท่ีผูเช่ียวชาญไดใหไวท่ีรอยละ 90 โดยผูเช่ียวชาญให
ความสําคัญกับคะแนนดานประสิทธิภาพท่ีเกี่ยวของกับประโยชนตอการใชงาน และดานการ
ออกแบบโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยีเปนสําคัญ 
 6.2.3  การวิเคราะหขอมูลท้ังหมดของผูตอบแบบสอบถามวัดความคิดเห็นระบบระยะใกล
จํานวน 70 ชุด โดยการหาคาเฉล่ียแบบถวงน้ําหนัก และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดของผูตอบจากตารางท่ี 5.17 เกี่ยวกับแบบสอบถามวัด
ความคิดเห็นของผูทดลองใชท่ีมีตอระบบระยะใกลจํานวน 70 ชุด ดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดียาน
ความถ่ีสูง 13.56MHz โดยใชแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของผูทดลองใชท่ีเปนเจาหนาท่ีกรมการ
ขนสงทางบกกับเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ขอมูลท่ีไดจะใชสถิติความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และสถิติวัดคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก ( X  - Weighted average index (WAI)) 
จะไดขอมูลดังตอไปนี้  

 -  ผูทดลองใชมีความคิดเห็นดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับ
ความสามารถนํามาใชงานจริงมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.53 อยูในเกณฑดี, ประโยชนตอการใชงานมีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 3.96 อยูในเกณฑดี, ความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.91 อยูในเกณฑดี, การคนหาขอมูลมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 4.04 อยูในเกณฑดี และการลดระยะเวลามีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.06 อยูในเกณฑดี จึงสามารถ
คํานวณคะแนนดานประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปนี้ (3.53+3.96+3.91+4.04+4.06)/5 = 3.90 
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ดังนั้นความคิดเห็นของผูทดลองใชท่ีมีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานประสิทธิภาพ คือ 3.90 
ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

 -   ผูทดลองใชมีความคิดเห็นดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
สําหรับ ความสะดวกในการใชงานมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.77 อยูในเกณฑดี, ความทันสมัยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 
4.17 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.60 อยูในเกณฑดี, ความ
สวยงามในหนาจอโปรแกรมมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.56 อยูในเกณฑดี และความงายตอการใชงานหนาจอมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 3.59 อยูในเกณฑดี จึงสามารถคํานวณคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมได
ดังตอไปนี้ (3.77+4.17+3.60+3.56+3.59)/5 = 3.74 ดังนั้นความคิดเห็นของผูทดลองใชที่มีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานการออกแบบโปรแกรม คือ 3.74 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

 -   ผูทดลองใชมีความคิดเห็นดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
สําหรับ ความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.80 อยูในเกณฑดี, ความแมนยําของ
การประมวลผลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.81 อยูในเกณฑดี, ความนาเช่ือถือมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.76 อยูในเกณฑดี, 
ขอมูลตามท่ีหนวยงานตองการมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.74 อยูในเกณฑดี และระบบชวยในการตัดสินใจมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 3.71 อยูในเกณฑดี, จึงสามารถคํานวณคะแนนดานความถูกตองของขอมูลได
ดังตอไปนี้ (3.80+3.81+3.76+3.74+3.71)/5 = 3.76 ดังนั้นความคิดเห็นของผูทดลองใชท่ีมีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานความถูกตองของขอมูล คือ 3.76 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

 ผลการวัดความคิดเห็นของซอฟตแวรระยะใกลจากผูทดลองใช ดานประสิทธิภาพมี
คาเฉล่ีย คือ 3.90 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี ดานการออกแบบโปรแกรมมีคาเฉล่ีย คือ 3.74 ซ่ึงอยูใน
ระดับมีคุณภาพดี ดานความถูกตองของขอมูลมีคาเฉล่ีย คือ 3.76 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี เม่ือ
นํามาคํานวณจะได (3.90+3.74+3.76)/3 = 3.80 ดังนั้นเม่ือสรุปความคิดเห็นจากผูทดลองใชท่ีมีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะใกล คือ 3.80 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี มีความสอดคลองกับคะแนน
คาเฉล่ียความพึงพอใจของภาพรวมทั้งหมดท่ีมีตอระบบระยะใกลท่ีผูทดลองใชท้ังหมดไดใหไวท่ี 
3.70 ซ่ึงอยูในระดับมีความพึงพอใจมาก โดยผูทดลองสวนใหญใหความสําคัญกับคะแนนดานการ
ออกแบบโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยี และ ดานประสิทธิภาพท่ีเกี่ยวของ
กับการลดระยะเวลาในการทํางานเปนสําคัญ 
 6.2.4  การวิเคราะหขอมูลท้ังหมดของผูตอบแบบสอบถามวัดความคิดเห็นระบบระยะไกล
จํานวน 70 ชุด โดยการหาคาเฉล่ียแบบถวงน้ําหนัก และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดของผูตอบจากตารางท่ี 5.18 เกี่ยวกับแบบสอบถามวัด
ความคิดเห็นของผูทดลองใชท่ีมีตอระบบระยะไกลจํานวน 70 ชุด ดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดียาน
ความถ่ีสูงยิ่ง 920-925 MHz โดยใชแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของผูทดลองใชท่ีเปนเจาหนาท่ี
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กรมการขนสงทางบกกับเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ขอมูลท่ีไดจะใช
สถิติความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และสถิติวัดคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก ( X  - Weighted average index 
(WAI)) จะไดขอมูลดังตอไปนี้  

-  ผูทดลองใชมีความคิดเห็นดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ
ความสามารถนํามาใชงานจริงมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.33 อยูในเกณฑปานกลาง, ประโยชนตอการใชงานมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 3.87 อยูในเกณฑดี, ความปลอดภัยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.79 อยูในเกณฑดี, การคนหาขอมูล
มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.94 อยูในเกณฑดี และการลดระยะเวลามีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.97 อยูในเกณฑดี จึง
สามารถคํานวณคะแนนดานประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปนี้ (3.33+3.87+3.79+3.94+3.97)/5 
= 3.78 ดังนั้นความคิดเห็นของผูทดลองใชท่ีมีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานประสิทธิภาพ คือ 
3.78 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

-  ผูทดลองใชมีความคิดเห็นดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 
สําหรับ ความสะดวกในการใชงานมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.76 อยูในเกณฑดี, ความทันสมัยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 
4.16 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.74 อยูในเกณฑดี, ความ
สวยงามในหนาจอโปรแกรมมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.61 อยูในเกณฑดี และความงายตอการใชงานหนาจอมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 3.53 อยูในเกณฑดี จึงสามารถคํานวณคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมได
ดังตอไปนี้ (3.76+4.16+3.74+3.61+3.53)/5 = 3.76 ดังนั้นความคิดเห็นของผูทดลองใชท่ีมีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานการออกแบบโปรแกรม คือ 3.76 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

-   ผูทดลองใชมีความคิดเห็นดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 
สําหรับ ความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.86 อยูในเกณฑดี, ความแมนยําของ
การประมวลผลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.90 อยูในเกณฑดี, ความนาเช่ือถือมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.76 อยูในเกณฑดี, 
ขอมูลตามท่ีหนวยงานตองการมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.83 อยูในเกณฑดี และระบบชวยในการตัดสินใจมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 3.71 อยูในเกณฑดี, จึงสามารถคํานวณคะแนนดานความถูกตองของขอมูลได
ดังตอไปนี้ (3.86+3.90+3.76+3.83+3.71)/5 = 3.81 ดังนั้นความคิดเห็นของผูทดลองใชท่ีมีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานความถูกตองของขอมูล คือ 3.81 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

ผลการวัดความคิดเห็นของซอฟตแวรระยะไกลจากผูทดลองใช ดานประสิทธิภาพมี
คาเฉล่ีย คือ 3.78 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี ดานการออกแบบโปรแกรมมีคาเฉล่ีย คือ 3.76 ซ่ึงอยูใน
ระดับมีคุณภาพดี ดานความถูกตองของขอมูลมีคาเฉล่ีย คือ 3.81 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี เม่ือ
นํามาคํานวณจะได (3.78+3.76+3.81)/3 = 3.78 ดังนั้นเม่ือสรุปความคิดเห็นจากผูทดลองใชท่ีมีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะไกล คือ 3.78 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี มีความใกลเคียงกับคะแนนคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจของภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะไกลท่ีผูทดลองใชท้ังหมดไดใหไวท่ี 3.66 ซ่ึง
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อยูในระดับมีความพึงพอใจมาก โดยผูทดลองสวนใหญใหความสําคัญกับคะแนนดานการออกแบบ
โปรแกรมที่เกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยี และ ดานประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับการลด
ระยะเวลาในการทํางานเปนสําคัญ 
 6.2.5  การวิเคราะหขอมูลแบบแบงกลุมแบบสอบถามวัดความคิดเห็นระบบระยะใกลจาก
เจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกและเจาหนาท่ีตํารวจ กลุมละ 35 ชุด โดยการหาคาเฉล่ียอยางงาย 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิเคราะหขอมูลแบบแบงกลุมจากตารางท่ี 5.19 และ 5.21 แบบสอบถามวัดความ
คิดเห็นระบบระยะใกลแบงเปนจากเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกและเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสอง
หอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯจํานวนกลุมละ 35 ชุด โดยการหาสถิติคาเฉล่ียอยางงาย ( X - Simple 
average index (SAI)) และสถิติคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) จะไดขอมูลดังตอไปนี้ 

 - จากตารางท่ี 5.19 เจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกใชมีความคิดเห็นดานประสิทธิภาพ
ของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับความสามารถนํามาใชงานจริงมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.77 อยูใน
เกณฑดี ประโยชนตอการใชงานมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.06 อยูในเกณฑดี, ความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 
4.03 อยูในเกณฑดี, การคนหาขอมูลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.34 อยูในเกณฑดีมาก และการลดระยะเวลามี
คาเฉล่ียอยูท่ี 4.26 อยูในเกณฑดีมาก จึงสามารถคํานวณคะแนนดานประสิทธิภาพของระบบได
ดังตอไปนี้ (3.77 + 4.06 + 4.03 + 4.34 + 4.26)/5 = 4.09 ดังนั้นความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกรมการ
ขนสงทางบกท่ีมีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานประสิทธิภาพ คือ 4.09 ซ่ึงอยูในระดับมี
คุณภาพดี 

-  จากตารางท่ี 5.21 เจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ มีความ
คิดเห็นดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับความสามารถนํามาใชงานจริงมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 3.29 อยูในเกณฑปานกลาง, ประโยชนตอการใชงานมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.86 อยูในเกณฑดี, 
ความปลอดภัยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.80 อยูในเกณฑดี, การคนหาขอมูลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.74 อยูในเกณฑดี 
และการลดระยะเวลามีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.86 อยูในเกณฑดี จึงสามารถคํานวณคะแนนดาน
ประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปนี้ (3.29+3.86+3.80+3.74+3.86)/5 = 3.71 ดังนั้นความคิดเห็น
ของเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ท่ีมีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดาน
ประสิทธิภาพ คือ 3.71 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

- จากตารางท่ี 5.19 เจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกใชมีความคิดเห็นดานการออกแบบ
โปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับ ความสะดวกในการใชงานมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.91 อยูใน
เกณฑดี, ความทันสมัยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.31 อยูในเกณฑดีมาก, ความสวยงามในรูปลักษณของ
อุปกรณมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.57 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามในหนาจอโปรแกรมมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.66 อยู
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ในเกณฑดี และความงายตอการใชงานหนาจอมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.60 อยูในเกณฑดี จึงสามารถคํานวณ
คะแนนดานการออกแบบโปรแกรมไดดังตอไปนี้ (3.91+4.31+3.57+3.66+3.60)/5 = 3.81 ดังนั้น
ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกท่ีมีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานการ
ออกแบบโปรแกรม คือ 3.81 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

- จากตารางท่ี 5.21 เจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ มีความ
คิดเห็นดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับ ความสะดวกในการใชงาน
มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.62 อยูในเกณฑดี, ความทันสมัยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.03 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามใน
รูปลักษณของอุปกรณมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.63 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามในหนาจอโปรแกรมมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 3.46 อยูในเกณฑดี และความงายตอการใชงานหนาจอมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.57 อยูในเกณฑ
ดี จึงสามารถคํานวณคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมไดดังตอไปนี้ (3.62 + 4.03 + 3.63 + 3.46 + 
3.57)/5 = 3.66  ดังนั้นความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ท่ีมี
ตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานการออกแบบโปรแกรม คือ 3.66 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

- จากตารางท่ี 5.19 เจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกมีความคิดเห็นดานความถูกตองของ
ขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับ ความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 
3.91 อยูในเกณฑดี, ความแมนยําของการประมวลผลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.06 อยูในเกณฑดี, ความ
นาเช่ือถือมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.03 อยูในเกณฑดี, ขอมูลตามท่ีหนวยงานตองการมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.80 อยู
ในเกณฑดี และระบบชวยในการตัดสินใจมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.80 อยูในเกณฑดี, จึงสามารถคํานวณ
คะแนนดานความถูกตองของขอมูลไดดังตอไปน้ี (3.91+4.06+4.03+3.80+3.80)/5 = 3.92 ดังนั้น
ความคิดเห็นของ เจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกท่ีมีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานความ
ถูกตองของขอมูล คือ 3.92 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

- จากตารางท่ี 5.21 เจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ มีความ
คิดเห็นดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับ ความถูกตองของขอมูลท่ี
นํามาแสดงผลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.69 อยูในเกณฑดี, ความแมนยําของการประมวลผลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 
3.57 อยูในเกณฑดี, ความนาเช่ือถือมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.49 อยูในเกณฑดี, ขอมูลตามท่ีหนวยงาน
ตองการมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.69 อยูในเกณฑดี และระบบชวยในการตัดสินใจมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.63 อยูใน
เกณฑดี, จึงสามารถคํานวณคะแนนดานความถูกตองของขอมูลไดดังตอไปนี้ (3.69 + 3.57 + 3.49 + 
3.69 + 3.63)/5 = 3.61 ดังนั้นความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
ท่ีมีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานความถูกตองของขอมูล คือ 3.61 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

 ผลการวัดความคิดเห็นของซอฟตแวรระยะใกลแบบแบงกลุมจากเจาหนาท่ีกรมการ
ขนสงทางบก ดานประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย คือ 4.09 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี ดานการออกแบบ
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โปรแกรมมีคาเฉล่ีย คือ 3.81 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี ดานความถูกตองของขอมูลมีคาเฉลี่ย คือ 
3.92 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี เม่ือนํามาคํานวณจะได (4.09+3.81+3.92)/3 = 3.94 และขอมูลจาก
เจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ดานประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย คือ 3.71 ซ่ึงอยู
ในระดับมีคุณภาพดี ดานการออกแบบโปรแกรมมีคาเฉล่ีย คือ 3.66 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี ดาน
ความถูกตองของขอมูลมีคาเฉล่ีย คือ 3.61 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี เม่ือนํามาคํานวณจะได 
(3.71+3.66+3.61)/3 = 3.66 ดังนั้นเม่ือสรุปความคิดเห็นจากผูทดลองใชท้ังสองกลุมท่ีมีตอคุณภาพ
ซอฟตแวรระยะใกล คือ 3.94 และ 3.66 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี มีความใกลเคียงกับคะแนน
คาเฉล่ียความพึงพอใจของภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะใกลท่ีผูทดลองใชท้ังหมดไดใหไวท่ี 
3.83 และ 3.57 ซ่ึงอยูในระดับมีความพึงพอใจมาก โดยเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกสวนใหญให
ความสําคัญกับคะแนนดานประสิทธิภาพท่ีเกี่ยวของกับการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว ชวยลด
ระยะเวลาการทํางาน และดานการออกแบบโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยี 
เปนสําคัญ สวนเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ สวนใหญใหความสําคัญกับ
คะแนนดานการออกแบบโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยี และ ดาน
ประสิทธิภาพท่ีเกี่ยวของกับประโยชนตอการใชงาน การลดระยะเวลาในการทํางานเปนสําคัญ 
  6.2.6  การวิเคราะหขอมูลแบบแบงกลุมแบบสอบถามวัดความคิดเห็นระบบระยะไกลจาก
เจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกและเจาหนาท่ีตํารวจ กลุมละ 35 ชุด โดยการหาคาเฉล่ียอยางงาย 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิเคราะหขอมูลแบบแบงกลุมจากตารางท่ี 5.20 และ 5.22 แบบสอบถามวัดความ
คิดเห็นระบบระยะไกลแบงเปนจากเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกและเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสอง
หอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯจํานวนกลุมละ 35 ชุด โดยการหาสถิติคาเฉล่ียอยางงาย ( X - Simple 
average index (SAI)) และสถิติคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) จะไดขอมูลดังตอไปนี้ 

-  จากตารางท่ี 5.20 เจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกมีความคิดเห็นดานประสิทธิภาพของ
ระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับความสามารถนํามาใชงานจริงมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.46 อยูในเกณฑ
ดี, ประโยชนตอการใชงานมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.03 อยูในเกณฑดี, ความปลอดภัยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.83 อยู
ในเกณฑดี, การคนหาขอมูลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.09 อยูในเกณฑดี และการลดระยะเวลามีคาเฉล่ียอยูท่ี 
4.09 อยูในเกณฑดี จึงสามารถคํานวณคะแนนดานประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปน้ี 
(3.46+4.03+3.83+4.09+4.09)/5 = 3.90 ดังนั้นความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกท่ีมี
ตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานประสิทธิภาพ คือ 3.90 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

-  จากตารางท่ี 5.22 เจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ มีความ
คิดเห็นดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับความสามารถนํามาใชงานจริงมี
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คาเฉล่ียอยูท่ี 3.20 อยูในเกณฑปานกลาง, ประโยชนตอการใชงานมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.71 อยูในเกณฑดี, 
ความปลอดภัยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.74 อยูในเกณฑดี, การคนหาขอมูลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.80 อยูในเกณฑดี 
และการลดระยะเวลามีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.86 อยูในเกณฑดี จึงสามารถคํานวณคะแนนดาน
ประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปนี้ (3.20+3.71+3.74+3.80+3.86)/5 = 3.66 ดังนั้นความคิดเห็น
ของเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ท่ีมีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดาน
ประสิทธิภาพ คือ 3.66 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

-   จากตารางท่ี 5.20 เจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกมีความคิดเห็นดานการออกแบบ
โปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ ความสะดวกในการใชงานมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.86 อยูใน
เกณฑดี, ความทันสมัยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.34 อยูในเกณฑดีมาก, ความสวยงามในรูปลักษณของ
อุปกรณมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.74 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามในหนาจอโปรแกรมมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.66 อยู
ในเกณฑดี และความงายตอการใชงานหนาจอมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.57 อยูในเกณฑดี จึงสามารถคํานวณ
คะแนนดานการออกแบบโปรแกรมไดดังตอไปนี้ (3.86+4.34+3.74+3.66+3.57)/5 = 3.83 ดังนั้น
ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกท่ีมีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานการ
ออกแบบโปรแกรม คือ 3.83 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

-   จากตารางท่ี 5.22 เจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ มีความ
คิดเห็นดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ ความสะดวกในการใชงาน
มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.66 อยูในเกณฑดี, ความทันสมัยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.97 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามใน
รูปลักษณของอุปกรณมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.74 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามในหนาจอโปรแกรมมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 3.57 อยูในเกณฑดี และความงายตอการใชงานหนาจอมีคาเฉล่ียอยูที่ 3.49 อยูในเกณฑ
ดี จึงสามารถคํานวณคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมไดดังตอไปนี้ (3.66 + 3.97 + 3.74 + 3.57 + 
3.49)/5 = 3.69 ดังนั้นความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ท่ีมีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานการออกแบบโปรแกรม คือ 3.69 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

-   จากตารางท่ี 5.20 เจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกมีความคิดเห็นดานความถูกตองของ
ขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ ความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 
4.03 อยูในเกณฑดี, ความแมนยําของการประมวลผลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.06 อยูในเกณฑดี, ความ
นาเช่ือถือมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.94 อยูในเกณฑดี, ขอมูลตามท่ีหนวยงานตองการมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.89 อยู
ในเกณฑดี และระบบชวยในการตัดสินใจมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.74 อยูในเกณฑดี, จึงสามารถคํานวณ
คะแนนดานความถูกตองของขอมูลไดดังตอไปน้ี (4.03+4.06+3.94+3.89+3.74)/5 = 3.93 ดังนั้น
ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกท่ีมีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานความ
ถูกตองของขอมูล คือ 3.93 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 
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-   จากตารางท่ี 5.22 เจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ มีความ
คิดเห็นดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ ความถูกตองของขอมูลท่ี
นํามาแสดงผลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.69 อยูในเกณฑดี, ความแมนยําของการประมวลผลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 
3.74 อยูในเกณฑดี, ความนาเช่ือถือมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.57 อยูในเกณฑดี, ขอมูลตามท่ีหนวยงาน
ตองการมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.77 อยูในเกณฑดี และระบบชวยในการตัดสินใจมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.69 อยูใน
เกณฑดี, จึงสามารถคํานวณคะแนนดานความถูกตองของขอมูลไดดังตอไปนี้ (3.69 + 3.74 + 3.57 + 
3.77 + 3.69)/5 = 3.69 ดังนั้นความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
ท่ีมีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานความถูกตองของขอมูล คือ 3.69 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี 

ผลการวัดความคิดเห็นของซอฟตแวรระยะไกลแบบแบงกลุมจากเจาหนาท่ีกรมการ
ขนสงทางบกดานประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย คือ 3.90 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี ดานการออกแบบ
โปรแกรมมีคาเฉล่ีย คือ 3.83 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี ดานความถูกตองของขอมูลมีคาเฉล่ีย คือ 
3.93 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี เม่ือนํามาคํานวณจะได (3.90+3.83+3.93)/3 = 3.89 และขอมูลจาก
เจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ดานประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย คือ 3.66 ซ่ึงอยู
ในระดับมีคุณภาพดี ดานการออกแบบโปรแกรมมีคาเฉล่ีย คือ 3.69 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี ดาน
ความถูกตองของขอมูลมีคาเฉล่ีย คือ 3.69 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี เม่ือนํามาคํานวณจะได 
(3.66+3.69+3.69)/3 = 3.68 ดังนั้นเม่ือสรุปความคิดเห็นจากผูทดลองใชท้ังสองกลุมท่ีมีตอคุณภาพ
ซอฟตแวรระยะไกล คือ 3.89 และ 3.68 ซ่ึงอยูในระดับมีคุณภาพดี มีความใกลเคียงกับคะแนน
คาเฉล่ียความพึงพอใจของภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะไกลท่ีผูทดลองใชท้ังหมดไดใหไวท่ี 
3.74 และ 3.57 ซ่ึงอยูในระดับมีความพึงพอใจมาก โดยเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกสวนใหญให
ความสําคัญกับคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยี และ 
ดานประสิทธิภาพท่ีเกี่ยวของกับการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว กับการลดระยะเวลาในการทํางาน
เปนสําคัญ สวนเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบกสวนใหญใหความสําคัญกับคะแนนดานการ
ออกแบบโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยี และ ดานประสิทธิภาพที่เกี่ยวของ
กับการลดระยะเวลาในการทํางานเปนสําคัญ 
 
6.3  การอภิปรายผลการศึกษา  
 การอภิปรายผลการศึกษาการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลข
ทะเบียนรถยนตนั้นจากประโยคท่ีวาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมีผลตอชีวิตประจําวันของมนุษยใน
อนาคต  ท้ังนี้เพราะระบบอารเอฟไอดีท่ีพัฒนาข้ึนในการจัดการเลขทะเบียนรถเปนระบบการเก็บ
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีความสามารถในการคํานวณ การรักษาความปลอดภัยของขอมูล และ
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การรับสงขอมูลดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาแทนการสัมผัสทางกายภาพ ดังนั้นระบบนี้จึงชวยลด
ข้ันตอนการจัดเก็บขอมูลและตรวจสอบขอมูลยอนหลังจากเอกสารในรูปแบบเดิมไดดียิ่งข้ึน    
 6.3.1  การนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงชนิดแพสซิฟรูปแบบบัตรมาใชกับปายภาษี
อิเล็กทรอนิกส 

 การประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีในการบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถ ซ่ึงเปน
แนวคิดในการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง ชนิดแพสซิฟรูปแบบบัตร มาใชกับปายภาษี
อิเล็กทรอนิกสติดกระจกหนารถ เพื่อใชในการบริหารและจัดการกับขอมูลเลขทะเบียนรถแบบ
ทันทีทันใด ซ่ึงงานวิจัยนี้จะใชเคร่ืองพีดีเอ (PDA) รวมกับเคร่ืองอานอารเอฟไอดีระยะใกลรุน 
SDiD1020 ยานความถ่ีสูง กับแท็กตามมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A สามารถใสหนวยความจําใน
บัตรไดถึง 1 พันตัวอักษร เปนระบบตนแบบสําหรับใชตรวจสอบขอมูลรถแบบสุมตรวจสําหรับรถ
ท่ีไมเคล่ือนท่ี รวมไปจนถึงการใชบันทึกขอหาการกระทําผิดเกี่ยวกับรถสําหรับชวยใหเจาหนาท่ี
ตํารวจทํางานไดอยางสะดวกมากยิ่งข้ึน นอกจากการทํางานบนแท็กอารเอฟไอดีแลว ระบบยัง
สามารถทํางานรวมกับฐานขอมูลแบบเอสคิวแอลเซิรฟเวอรบนเว็บได สําหรับงานวิจัยนี้มีเปาหมาย
พัฒนาระบบงานตนแบบของการบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
ระยะใกล ทําใหชวยลดระยะเวลาการทํางานของเจาหนาท่ี ปองกันการปลอมแปลงปายภาษีรถ และ
เพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบรถของเจาหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ระบบอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงระยะใกลท่ีพัฒนาข้ึนเปนตนแบบเหมาะท่ีจะใชงานกับ
รถท่ีไมเคล่ือนที่ ในการพัฒนาระบบประยุกตการบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถบนปายภาษี
อิเล็กทรอนิกสดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันยานความถ่ีสูงสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงคท่ีตองการ ซ่ึงผูวิจัยสรุปไดวาระบบงานคล่ืนความถ่ีสูงท่ีใชเคร่ืองพีดีเอกับเคร่ืองอาน
อารเอฟไอดี SDiD1020 มีแท็กอารเอฟไอดีมาตรฐาน ISO 14443A ติดรถนั้นใชหลักการแบบ
เหนี่ยวนําคล่ืน ทําใหสามารถอานและเขียนขอมูลไดดีในระยะไมเกิน 5 เซนติเมตรและอานไดคร้ัง
ละแท็กเทานั้น ไมสามารถอานผานวัตถุท่ีเปนโลหะหรือวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีเร็วได แตสามารถอานผาน
น้ําไดดี รวมไปถึงอานไดดีเม่ืออานผานกระจกท่ีมีความหนาไมเกิน 5 เซนติเมตรโดยมีจุดเดนท่ี
สําคัญ คือ ขอมูลท่ีเก็บลงในแท็กเก็บไดจํานวนมาก มีความทนทานและปลอดภัยสูง อีกท้ังยังจะชวย
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเลขทะเบียนรถและเพ่ิมประสิทธิภาพในการอานขอมูล 
ทําใหระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบรถส้ันลง พรอมกับเสนอทางเลือกใหมแทนการทํางาน
ระบบเกาท่ียังเปนกระดาษ ซ่ึงเกี่ยวของกับการจัดระเบียบการใชงานรถของประชาชนใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหมีความกาวหนาดานการจัดการเลขทะเบียนรถมากยิ่งข้ึน คาดวาจะเพิ่มคุณภาพ
ดานการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะยาว อีกท้ังยังชวยในการเขาถึงขอมูลเลขทะเบียนรถตาม
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แนวคิดของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายส่ือสารเขามาบริหาร
จัดการกับขอมูล กลาวสรุปไดวางานวิจัยนี้เปนการพัฒนาซอฟตแวรตนแบบระหวางเทคโนโลยีอาร
เอฟไอดียานความถ่ีสูงกับเลขทะเบียนรถ ท่ีสามารถนําไปประยุกตในงานระยะใกลกับรถท่ีไม
เคล่ือนท่ีดานระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะตอไปในอนาคต 
 6.3.2 การนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีระยะไกลชนิดแพสซิฟ รูปแบบติดโลหะมาใชเปนปาย
ทะเบียนอิเล็กทรอนิกส 
 การประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีในการบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถตามกฎ
ของกรมการขนสงทางบก โดยมีแนวคิดในการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีระยะไกลชนิดแพสซิฟ 
รูปแบบติดโลหะมาใชเปนปายทะเบียนอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในการตรวจสอบเวลาท่ีรถวิ่งผานและ
ชวยติดตามรถหาย ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดออกแบบจุดตรวจที่จะติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
รวมกับเคร่ืองอานอารเอฟไอดีระยะไกลยานความถ่ีสูงยิ่ง (UHF) รุน ST500 ใชงานกับแท็กอารเอฟ
ไอดีตามมาตรฐาน ISO 18000-6 ชนิด B พรอมกับสามารถติดตอฐานขอมูลแบบเอสคิวแอล
เซิรฟเวอรบนเว็บไซท สําหรับงานวิจัยนี้มีเปาหมายพัฒนาระบบงานตนแบบของการบริหารและ
จัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีระยะไกล ซ่ึงจะชวยเพิ่มประสิทธิในการ
ตรวจสอบรถท่ีวิ่งผานแบบทันทีทันใดจากในระยะไกล โดยท่ีรถไมตองจอดเพื่อหยุดตรวจ ทําให
ชวยลดเวลาและเพิ่มประสิทธ์ิภาพในการปฏิบัติการของเจาหนาท่ี และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การเดินทางแกผูใชรถเปนอยางมาก 

 ระบบอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่งระยะไกลท่ีพัฒนาข้ึนเปนตนแบบเหมาะท่ีจะใชงาน
กับรถท่ีเคล่ือนท่ี ในการพัฒนาระบบประยุกตการบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถบนปายทะเบียน
รถอิเล็กทรอนิกสดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันยานความถ่ีสูงยิ่งสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงคท่ีตองการ เม่ือเลือกใชเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลกับเคร่ืองอารเอฟไอดี ST500 มี
แท็กมาตรฐาน ISO 18000-6B เปนแท็กชนิดพิเศษแบบติดโลหะนํามาติดกับปายทะเบียนรถนั้นใช
หลักการแบบกระจายคล่ืนทําใหสามารถอานและเขียนขอมูลทํางานไดดีในสภาพอากาศโปรงและ
ไมมีวัตถุขวางกั้น แตจะไมสามารถอานไดถามีวัตถุท่ีเปนโลหะมากั้นขวางระหวางแท็กกับเคร่ือง
อาน เนื่องจากเปนแท็กชนิดพิเศษจึงสามารถอานผานน้ําไดในระดับพอใช กําลังในการอานจะอาน
ไดดีในระยะทางไมเกิน 2 เมตร (ระยะทางเปนขอจํากัดของอุปกรณ รุน ST500 ดังนั้นระยะทาง
ข้ึนอยูกับกําลังการกระจายคล่ืนของอุปกรณเปนสําคัญ) แตมีขอดี คือ อานไดพรอมกันหลายแท็ก 
สวนคุณภาพของการอานขอมูลข้ึนอยูกับการจัดวางเคร่ืองอานอารเอฟไอดีกับแท็ก ปญหาท่ีพบคือ
แท็กสามารถเก็บขอมูลไดปริมาณนอยเม่ือตองการใชระยะไกล ซ่ึงสวนใหญนิยมอานเพียงรหัสแท็ก 
โดยมีขอดีคือการอานขอมูลจากเคร่ืองอานกับแท็กจะอานไดตอเนื่อง สะดวกรวดเร็วในการ
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ตรวจสอบในระยะไกล ซ่ึงผูวิจัยคาดวางานวิจัยนี้ชวยเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบเลข
ทะเบียนรถ และเพิ่มความรวดเร็วในการอานขอมูล ทําใหระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบส้ัน
ลง พรอมกับเสนอทางเลือกใหมแทนการทํางานระบบเกาท่ียังเปนกระดาษในการตรวจเช็ครถ ซ่ึง
เกี่ยวของกับการจัดระเบียบการใชงานรถของประชาชนในชีวิตประจําวัน ทําใหมีความกาวหนาดาน
การจัดการเลขทะเบียนรถมากยิ่งขึ้น โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายส่ือสารเขามา
บริหารจัดการกับขอมูล กลาวสรุปไดวางานวิจัยนี้เปนการพัฒนาซอฟตแวรตนแบบระหวาง
เทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่งกับเลขทะเบียนรถ ท่ีสามารถนําไปประยุกตในงาน
ระยะไกลกับรถเคล่ือนท่ีดานระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะตอไปในอนาคต 
 
6.4 ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากความสําคัญของการประยุกตใชเทคโนโลยี 
อารเอฟไอดีนั้น  โปรแกรมอารเอฟไอดีท่ีไดถูกพัฒนาข้ึนในการจัดการเลขทะเบียนรถยังเปนเพียง
ตนแบบ แตในหลายประเทศไดมีการนํามาใชอยางจริงจังเพื่อใชในการจัดการระบบงานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการใชรถ แตสําหรับในประเทศไทยแลวเทคโนโลยีอารเอฟไอดียังเปนเร่ืองใหม โดย
หนวยงานจัดสรรคล่ืนความถ่ี กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ไดเร่ิมดําเนินการกําหนดจัดสรร
คล่ืนความถ่ี เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2549 และนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปญหาเร่ืองการขออนุญาต
ใชงานคล่ืนความถ่ีระยะไกล โดยยังใหใชคล่ืนความถ่ีอยูในขอบเขตท่ี กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กําหนด (Power limit@4 Effective Isotropic Radiated Power)  ตามมาตรฐาน International 
Telecommunication Union  Region 3   ดังนั้นจึงกลาวไดวา การจัดการขอมูลตางดวยโปรแกรมอาร
เอฟไอดี ภายในประเทศไทยยังมีการพัฒนาข้ึนมาใชในงานจริงนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ประยุกตใชงานเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับการขนสงทางบก  แตจากการสํารวจความคิดเห็นของผู
ทดลองใชแลวกลาวไดวาในอนาคตจะมีความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดี มาใช
จําแนกรถของกรมการขนสงทางบก ซ่ึงจะชวยแกไขระบบการทํางานรูปแบบเกาท่ียังใชการจด
บันทึกการทํางานลงบนกระดาษทําใหเกิดนวัตกรรมใหมของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
ส่ือสาร อีกท้ังยังชวยสนับสนุนวิสัยทัศนของกรมการขนสงทางบก วาเปนองคกรหลักในการจัด
ระเบียบและพัฒนาระบบการขนสงทางถนนใหเกิดประสิทธิภาพทางดานความสะดวก รวดเร็ว  
และถูกตองของขอมูล สอดคลองกับงานขนสงระบบอ่ืน อีกท้ังยังเปนการชวยในการจัดการขอมูล
เลขทะเบียนรถของหนวยงานตํารวจ โดยจะนําเอาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใชกับเลขทะเบียนรถ 
พรอมกับจัดการบริหารขอมูลดวยโปรแกรมอารเอฟไอดี  นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาท่ีจะ
สามารถทําตอไดในอนาคตโดยแบงกลุมการพัฒนาระบบดังตอไปนี้ 
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6.4.1  การพัฒนาอารเอฟไอดีสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะใกล  
การพัฒนาอารเอฟไอดีสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะใกล เพื่อทําการ

ตรวจสอบรถที่ไมเคล่ือนท่ี และบันทึกขอมูลท่ีตองการอยางรวดเร็วบนปายภาษีรถอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับการประยุกตใชกับปายภาษีรถนั้นยังเปนเพียงตนแบบของปายภาษีรถระบุตัวตนที่นาจะ
นํามาพัฒนาตอเนื่องตอไป ในเรื่องของระยะอานท่ีควรจะไกลขึ้น สามารถชวยลดข้ันตอนเพื่อให
เกิดความรวดเร็วในข้ันตอนการทํางานจัดการเลขทะเบียนรถของเจาหนาท่ี การพัฒนาเพื่อ
ตรวจสอบคดี และบันทึกประวัติการทําความผิดของรถใหไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
การวางแผนงบประมาณในการลงทุนพัฒนาการจัดการเลขทะเบียนรถกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีท้ัง
ระบบ นอกจากนี้ยังสามารถเอาการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียน
รถยนตมาประยุกตไดกับในหลายๆ ระบบงาน อันไดแก ระบบสามารถนํามาใชกับงานของกรมการ
ประกันภัยเพ่ือทําปายประกันภัยรถอิเล็กทรอนิกส ระบบนํามาใชกับบัตรใบขับข่ีอิเล็กทรอนิกสของ
กรมการขนสงทางบก  ระบบนํามาใชไดกับงานบริการรถสาธารณะ ระบบนํามาใชกับคาผานทาง
ดวนเปนธุรกรรมทางการเงินรวมไปถึงการทํางานกับบัตรเขาออกสถานท่ีสําคัญตาง สถานที่
ราชการ สถานท่ีสวนบุคคล หรือ บัตรจอดรถตามสถานท่ีสําคัญตางๆ โดยมีตัวอยางของอุปกรณ
อารเอฟไอดีสําหรับการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตใน
ระยะใกล ดังภาพท่ี 6.1 

 

 
 

ภาพท่ี 6.1 อุปกรณอารเอฟไอดีสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะใกล 
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6.4.2  การพัฒนาอารเอฟไอดีสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะไกล  

การพัฒนาอารเอฟไอดีสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะไกล เพื่อตรวจสอบรถ
ท่ีเคล่ือนท่ีบนทองถนน สําหรับการประยุกตใชกับปายทะเบียนรถนั้นก็ยังเปนเพียงตนแบบข้ึนอยู
กับขอบเขตของอุปกรณท่ีนํามาพัฒนา ซ่ึงการทํางานจริงมองท่ีกําลังการกระจายคล่ืนของอุปกรณ
เปนสําคัญ สําหรับแนวทางการพัฒนาตอใหเกิดการประยุกตใชกับการทํางานอยางจริงจัง ผูวิจัยได
ทดลองทําดังนี้ การสรางตูจุดตรวจสําหรับงานตรวจสอบรถบนทางหลวง โดยมีตัวอยางของ
อุปกรณอารเอฟไอดีสําหรับการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียน
รถยนตในระยะไกล ดังภาพท่ี 6.2  แลวดําเนินการตรวจสอบรถที่วิ่งเขาดานตรวจ ตามภาพท่ี 6.3 
หรือการตรวจสอบรถตอนเล้ียวโคงผานตูจุดตรวจสําหรับตรวจทางโคงปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน
ลวงหนา ตามภาพท่ี 6.4 หรือการตรวจสอบรถที่วิ่งผานฐานตรวจตามภาพที่ 6.5 และภาพท่ี 6.6 
นอกจากนี้ยังสามารถนําไปประยุกตใชไดในหลายดาน พรอมกับเปล่ียนจากการวางแท็กท่ีปาย
ทะเบียนมาเปนวางท่ีตัวรถตามจุดท่ีตองการ โดยการประยุกตใช อันไดแก งานตรวจการเคล่ือนท่ี
หรือการเดินทางของรถขนสงสินคา งานท่ีตองการตรวจสอบรถท่ีเขาใชบริการศูนยตรวจสภาพรถ 
งานสําหรับการนับจํานวนรถรับจางเขาออก งานตรวจนับรถบนทางดวนหรือทางหลวง รวมไปถึง
งานตรวจรถเขาออกผานประตูบานหรือประตูสถานท่ีเฉพาะผูมีสิทธิเขาออกโดยเปล่ียนจากเอา
เคร่ืองอานอารเอฟไอดีมาติดท่ีประตู 
 

 
 
ภาพท่ี 6.2  อุปกรณอารเอฟไอดีสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะไกล 
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ภาพท่ี 6.3  การดําเนินการตรวจสอบรถที่วิ่งเขาดานตรวจ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 6.4  การตรวจสอบรถตอนเล้ียวโคงผานตูจุดตรวจ 
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ภาพท่ี 6.5  การทดลองใหรถขนาดใหญวิ่งผานฐานตรวจ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 6.6 การทดลองใหรถขนาดเล็กวิ่งผานฐานตรวจ 
 

DPU
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คํานิยามเบื้องตนของลักษณะและประเภทรถตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522 

 

1. รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน        10. รถยนตบริการทัศนาจร 

2. รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน   11. รถยนตบริการใหเชา 
3. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล    12. รถจักรยานยนต 
4. รถยนตสามลอสวนบุคคล    13. รถแทรกเตอร 
5. รถยนตรับจางระหวางจังหวัด    14. รถบดถนน 

6. รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกนิ 7 คน (รถแท็กซ่ี)   15. รถใชงานเกษตรกรรม 

7. รถยนตส่ีลอเล็กรับจาง                    16. รถพวง 
8. รถยนตรับจางสามลอ   17. รถจักรยานยนตสาธารณะ 

รถยนตบริการธุรกิจ 9. 

*************************************************** 

1. รถยนตนัง่สวนบคุคลไมเกินเจ็ดคน (รย.1) 

เปนรถท่ีตองมีขนาดกวางไมเกิน 2.50 เมตร ยาวไมเกนิ 12 เมตร เชน  

เกงตอนเดียว เกงสองตอน เกงสองตอนแวน นั่งสองตอนทายบรรทุก  

 

ภาพท่ี ก.1  รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกนิเจ็ดคน (รย.1) 

 

2. รถยนตนัง่สวนบคุคลเกินเจ็ดคน (รย.2) 

 เปนรถท่ีตองมีขนาดกวางไมเกิน  2.50 เมตร ยาวไมเกิน 12 เมตร   และความยาวของตัวถัง
วัดจากศูนยกลางเพลาลอหลังถึงทายรถตองไมเกิน 2 ใน 3 ของความยาววัดจากศูนยกลางเพลาลอหนา
ถึงศูนยกลางเพลาลอหลัง เชน 

เกงสามตอน นั่งสองแถว นั่งสองตอนสองแถว  

 ตูนั่งสามตอน โดยสารสองตอนสามแถว 

 

ภาพท่ี ก.2  รถยนตนั่งสวนบุคคลเกนิเจด็คน (รย.2) 
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รถยนตบรรทุกสวนบคุคล  (รย.3) 

 เปนรถซ่ึงมิไดใชประกอบการขนสงสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  
ตองมีขนาดกวางไมเกิน 2.50 เมตร ยาวไมเกิน 12 เมตร และความยาวของตัวถังวัดจากศูนยกลางเพลา
ลอหลังถึงทายรถไมเกิน 3 ใน 5   ของความยาววัดจากศูนยกลางเพลาลอหนาถึงศูนยกลางเพลาลอ
หลัง  เชน 

เกงทึบบรรทุก     กระบะบรรทุก               ตูบรรทุก  

 
ภาพท่ี ก.3   รถยนตบรรทุกสวนบุคคล (รย.3) 

 
รถยนตสามลอสวนบคุคล  (รย.4) 
 เปนรถที่ตองมีขนาดกวางไมเกิน  1.50  เมตร  ยาวไมเกิน 4 เมตร  เคร่ืองยนตตองมี
ความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน  550  ลูกบาศกเซนติเมตร  เชน 

 
ภาพท่ี ก.4  รถยนตสามลอสวนบุคคล (รย.4) 

  
รถยนตรับจางระหวางจังหวดั  (รย.5) 
 ตองเปนรถเกงสองตอนไมต่ํากวาส่ีประตู  น้ําหนักรถไมต่ํากวา1,000  กิโลกรัม ขนาด
กวางไมเกิน  2.50 เมตร   ยาวไมเกิน  6  เมตร  เคร่ืองยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํา
กวา  1,500  ลูกบาศกเซนติเมตร 
 
 
 
ภาพท่ี ก.5  รถยนตรับจางระหวางจงัหวดั (รย.5) 
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รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน  (รย.6) 
 ตองเปนรถเกงสองตอน  ขนาดกวางไมเกิน  2.50  เมตร  ยาวไมเกิน  6  เมตร  มีประตู
ไมต่ํากวาส่ีประตูซ่ึงตองเปนประตูท่ีมิไดติดต้ังระบบควบคุมการปดเปดประตูรถจากศูนยกลาง 
(CENTRAL LOCK) กระจกกันลมตองเปนกระจกโปรงใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและ
สภาพจราจรภายนอกรถไดชัดเจน  และหามมิใหนําวัสดุอ่ืนใดมาติดหรือบังสวนหนึ่งสวนใดของ
กระจก  เวนแตเปนการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือการติดวัสดุสําหรับ
บังหรือกรองแสงแดดท่ีกระจกกันลมดานหนาตามขนาดท่ีกรมการขนสงทางบกกําหนด  
เคร่ืองยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันต้ังแต 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตรข้ึนไป  สําหรับ
รถยนตรับจาง (TAXI – METER) ท่ีจดทะเบียนต้ังแตวันท่ี 17 เมษายน 2535  เปนตนไป (ยกเวน
รถยนตรับจางท่ีเจาของรถนํามาจดทะเบียนแทนรถยนตรับจางท่ีจดทะเบียนกอนวันท่ี 17 เมษายน 
2535)  ตองเปนรถเกงสองตอน  หรือรถเกงสองตอนท่ีมีพื้นท่ีบรรทุกภายในตัวรถ  (รถเกงสองตอน
แวน)  ท่ีผลิตสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต  มีขนาดกวางของรถไมเกิน  2.5  เมตร  ยาวไมเกิน  6  เมตร  
มีประตูไมต่ํากวาส่ีประตู  และมีเคร่ืองยนตท่ีมีความจุในกระบอกสูบ   รวมกันไมต่ํากวา  1,500  
ลูกบาศกเซนติเมตร 
 

 
 

ภาพท่ี ก.6  รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจด็คน (รย.6) 
 
รถยนตส่ีลอเล็กรับจาง  (รย.7) 
 ตองเปนรถสองตอนมีประตูไมต่ํากวาสองประตูขนาดกวางของรถไมเกิน 1.50 เมตร  
ยาวไมเกิน  4  เมตร  เคร่ืองยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน  800  ลูกบาศก
เซนติเมตร 
 
 
 
 
ภาพท่ี ก.7  รถยนตส่ีลอเล็กรับจาง (รย.7) 
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รถยนตรับจางสามลอ  (รย.8) 
 ตองมีลักษณะประทุน  โดยมีท่ีนั่ง  2  ตอน  หรือ  2  แถว  ขนาดกวาง  ไมเกิน 1.50 เมตร 
ยาวไมเกิน 4 เมตร  เคร่ืองยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน 550 ลูกบาศกเซนติเมตร 
 
 
 

ภาพท่ี ก.8  รถยนตรับจางสามลอ (รย.8) 
 

รถยนตบริการธุรกิจ  (รย.9) 
 รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซ่ึงบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน  ตองเปนรถ
เกงสองตอนไมต่ํากวาส่ีประตู  น้ําหนักรถไมต่ํากวา  1,000  กิโลกรัม  ขนาดกวางไมเกิน  2.50  
เมตร  ยาวไมเกิน  6  เมตร  เคร่ืองยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํากวา 1,500 ลูกบาศก
เซนติเมตร  ซ่ึงเปนรถยนตท่ีใชบรรทุกคนโดยสารระหวางทาอากาศยาน ทาเรือเดินทะเล สถานี
ขนสง  หรือสถานีรถไฟกับโรงแรมท่ีพักอาศัย   ท่ีทําการของผูโดยสาร  หรือท่ี  ทําการของ ผูบริการ
ธุรกิจนั้น 
 

 
 

ภาพท่ี ก.9  รถยนตบริการธุรกิจ (รย.9) 
 

รถยนตบริการทัศนาจร  (รย.10) 
 รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซ่ึงบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน  ตองเปนรถ
เกงสองตอนไมต่ํากวาส่ีประตู  น้ําหนักรถไมต่ํากวา  1,000  กิโลกรัม  ขนาดกวางไมเกิน  2.50  
เมตร  ยาวไมเกิน  6  เมตร  เคร่ืองยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํากวา 1,500 ลูกบาศก
เซนติเมตร  ซ่ึงเปนรถยนตท่ีผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียวใชรับสงคนโดยสารเพ่ือการ
ทองเท่ียว 
 

 
ภาพท่ี ก.10  รถยนตบริการทศันาจร (รย.10) 
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รถยนตบริการใหเชา  (รย.11) 
 รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซ่ึงบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน  ตองเปนรถ
เกงสองตอนไมต่ํากวาส่ีประตู  น้ําหนักรถไมต่ํากวา   1,000  กิโลกรัม  ขนาดกวางไมเกิน   
2.50  เมตร  ยาวไมเกิน  6  เมตร  เคร่ืองยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํากวา 1,500 
ลูกบาศกเซนติเมตร  ซ่ึงเปนรถยนตที่จัดไวใหเชา  ซึ่งมิใชเปนการเชาเพื่อนําไปรับจางบรรทุกคน
โดยสารหรือส่ิงของ 
 
 

ภาพท่ี ก.11  รถยนตบริการใหเชา (รย.11) 
  

รถจักรยานยนต  (รย.12) 
 รถท่ีเดินดวยกําลังเคร่ืองยนตหรือกําลังไฟฟาและมีลอไมเกินสองลอ  ถามีพวงขางมีลอ
เพ่ิมอีกไมเกินหนึ่งลอ  และใหหมายความรวมถึงรถจักรยานท่ีติดเคร่ืองยนตดวยตองมีขนาดกวาง
ไมเกิน  1.10  เมตร   ยาวไมเกิน  2.50  เมตร  ถามีพวงขางรถพวงของรถจักรยานยนตตองมีขนาด
กวาง ไมเกิน 1.10 เมตร ยาวไมเกิน 1.75  เมตร  และเม่ือนํามาพวงกับรถจักรยานยนตแลว  ตองมี
ขนาดกวางวัดจากลอหลังของรถจักรยานยนตถึงลอของรถพวงของรถจักรยานยนต ไมเกิน  
1.50  เมตร 
 
 
ภาพท่ี ก.12  รถจักรยานยนต (รย.12) 

 
รถแทรกเตอร  (รย.13) 
 เปนรถท่ีมีลอหรือสายพาน  และมีเคร่ืองยนตขับเคล่ือนในตัวเอง  เปนเคร่ืองจักรกลข้ัน
พื้นฐานในงานท่ีเกี่ยวกับการขุด  ตัก  ดัน  หรือฉุดลาก เปนตน    หรือรถยนตสําหรับลากจูงซ่ึงมิได
ใชประกอบการขนสงสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกตองมีขนาดกวาง ไมเกิน  
4.40  เมตร  ยาวไมเกิน  16.20  เมตร 

ภาพที่ ก.13  รถแทรกเตอร (รย.13) 
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รถบดถนน  (รย.14) 
 เปนรถที่ใชในการบดอัดวัสดุบนพื้นใหแนน และมีเคร่ืองยนตขับเคล่ือนในตวัเอง หรือ
ใชรถอ่ืนลากจูง  ตองมีขนาดกวางไมเกิน 3.50 เมตร ยาวไมเกิน 8 เมตร 

 
ภาพท่ี ก.14  รถบดถนน (รย.14) 

 
รถใชงานเกษตรกรรม  (รย.15) 
 เปนรถท่ีผลิตหรือประกอบขึ้นเพื่อใชงานเกษตรกรรม โดยใชเคร่ืองยนตซ่ึงมิไดใช
สําหรับรถยนตโดยเฉพาะมาติดต้ัง  ตองเปนรถที่มีสามลอหรือส่ีลอ  น้ําหนักรถไมเกิน 1,600 
กิโลกรัม  มีขนาดกวางไมเกิน 2 เมตร  ยาวไมเกิน  6  เมตร  เคร่ืองยนตตองมีความจุในกระบอกสูบ
รวมกันไมเกิน 1,200 ลูกบาศกเซนติเมตร 
 
 
 

 
ภาพท่ี ก.15  รถใชงานเกษตรกรรม (รย.15) 
 
รถพวง  (รย.16) 
 เปนรถที่เคล่ือนท่ีไปโดยใชรถอ่ืนลากจูงตองมีขนาดกวาง ไมเกิน 2.50 เมตร ยาวไมเกิน  
12  เมตร  เชน 

                           พวง กึ่งพวง 
 
ภาพท่ี ก.16  รถพวง (รย.16) 
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ภาคผนวก ข 
สถิติการจดทะเบียนรถ ประจําป 2549 
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สถิติการจดทะเบียนรถ ประจําป พ.ศ. 2549 
สถิติจํานวนรถที่มาดําเนินการทางทะเบียนรถ ตาม พ.ร.บ.การขนสงทางบก 

 

จํานวนรถท่ีจดทะเบียนสะสมถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2549  
 Number of Vehicle Registered in Thailand as of 31 December 2006  (คัน : Unit) 

 ประเภทรถ   ท่ัวประเทศ  
 Type of Vehicle   Whole Kingdom  

 รวมท้ังส้ิน  24,807,297 
 Grand Total   
 ก. รวมรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต  23,958,454 
     Total Vehicle under Motor Vehicle Act   
     รย. 1 รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 
Pass.)  3,312,941 
     รย. 2 รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน Microbus & Passenger Van  395,318 
     รย. 3 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล Van & Pick Up  4,173,577 
     รย. 4 รถยนตสามลอสวนบุคคล Motortricycle  1,320 
     รย. 5 รถยนตรับจางระหวางจังหวัด Interprovincial Taxi  20 
     รย. 6 รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน Urban Taxi  82,930 
     รย. 7 รถยนตส่ีลอเล็กรับจาง Fixed Route Taxi  5,823 
     รย. 8 รถยนตรับจางสามลอ Motortricycle Taxi (Tuk Tuk)  23,325 
     รย. 9 รถยนตบริการธุรกิจ Hotel Taxi  1,814 
     รย.10 รถยนตบริการทัศนาจร Tour Taxi  282 
     รย.11 รถยนตบริการใหเชา Car For Hire  55 
     รย.12 รถจักรยานยนต Motorcycle  15,650,267 
     รย.13 รถแทรกเตอร Tractor  90,209 
     รย.14 รถบดถนน Road Roller  9,802 
     รย.15 รถใชงานเกษตรกรรม Farm Vehicle  80,803 
     รย.16 รถพวง Automobile Trailer  1,833 
     รย.17 รถจักรยานยนตสาธารณะ Public Motorcycle  128,135 
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 ประเภทรถ   ท่ัวประเทศ  
 Type of Vehicle   Whole Kingdom  

 ข. รวมรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  848,843 
     Total Vehicle under Land Transport Act   
     รวมรถโดยสาร Bus : Total  114,188 
     แยกเปน - ประจําทาง Fixed Route Bus  78,870 
                   - ไมประจําทาง Non Fixed Route Bus  26,117 
                   - สวนบุคคล Private Bus  9,201 
     รวมรถบรรทุก Truck : Total  718,562 
     แยกเปน - ไมประจําทาง Non Fixed Route Truck  124,889 
                   - สวนบุคคล Private Truck  593,673 
     โดยรถขนาดเล็ก Small Rural Bus  16,093 
 ค. รวมรถตามกฎหมายวาดวยลอเล่ือน  - 
     Total Vehicle under Non Motorized Vehicle Act    
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบประเมินเลขท่ี......................... 
สถานท่ี…………………………… 

  คําชี้แจง แบบประเมินงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีทําวิจัย
รวมกับฝายโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ โดยมีคําช้ีแจงดังตอไปนี้ 

1.   ผูตอบแบบประเมินนี้ ไดแก  กลุมผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร  
2.   แบบประเมินฉบับนี้ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการ

เลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยแบบประเมินนี้จะไมมี
ผลกระทบใดๆ กับผูตอบแบบประเมินขอใหทานแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง
โดย  A หมายถึง  100  คะแนน 

   9 หมายถึง  90 คะแนน 
   8 หมายถึง  80  คะแนน 
   7 หมายถึง  70  คะแนน 
   6 หมายถึง  60  คะแนน 
   5 หมายถึง  50  คะแนน 
   4 หมายถึง  40  คะแนน 
   3 หมายถึง  30  คะแนน 
   2 หมายถึง  20  คะแนน 
   1 หมายถึง  10  คะแนน 
   0 หมายถึง  0  คะแนน 
 3.   แบบประเมินฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน (2 หนา) (กรุณาใสคะแนน) 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินคุณภาพซอฟตแวร 
ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินท่ีมีตอการทํางานของระบบ 

ระยะใกล  
ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินท่ีมีตอการทํางานของระบบ

ระยะไกล  

แบบประเมินคุณภาพซอฟตแวร 
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี DPU
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แบบประเมินคุณภาพซอฟตแวรสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร 
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี  

 
ช่ือ.................................................นามสกุล........................................................   

หนวยงาน....................................................................แผนก....................................................... 
 
ตอนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินคุณภาพซอฟตแวร     (กรุณาทําเคร่ืองหมาย       
หนาขอความตอไปนี้) 

  1.  เพศ    ชาย   หญิง         
  2.  อายุ     20-29 ป   30-39 ป     40-49 ป   50 ป ข้ึนไป 
  3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาตรี    ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

  4.  ประสบการณการทํางาน    นอยกวา  1 ป   1-2 ป     3-4 ป   5 ป ข้ึนไป 
  5.  ทานมีความรูเร่ืองเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมากนอยแคไหน 
   มาก   ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด 
  6.  ทานมีความรูเร่ืองการจัดการเลขทะเบียนรถมากนอยแคไหน 
    มาก   ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด 
     
ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบระยะใกล 

 ( กรุณาใสคะแนนท่ีตรงกับความคิดเหน็ของทานมากท่ีสุด)  
 

ความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล (HF)  
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน 

คะแนน 
 

1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
     1.1  ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง  
     1.2   ระบบมีประโยชนตอการใชงาน  
     1.3   ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลท่ีเพิ่มข้ึน  
     1.4  ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว  
     1.5   ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน  
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แบบประเมินคุณภาพซอฟตแวรสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร 
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี (ตอ) 

ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบระยะใกล 

 ( กรุณาใสคะแนนท่ีตรงกับความคิดเหน็ของทานมากท่ีสุด)  
 

ความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล (HF)  
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน 

คะแนน 
 

2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
     2.1   ระบบมีความสะดวกในการใชงาน  
     2.2   ระบบมีความทันสมัย  
     2.3   ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ  
     2.4   ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม  
     2.5   ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม  
       
3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผล  
     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล  
     3.3   ระบบมีความนาเช่ือถือ  
     3.4   ระบบสามารถใหขอมูลตามท่ีหนวยงานตองการใช  
     3.5  ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได  
  
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะใกล  

 
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นท่ีมีตอระบบระยะใกล  
 ........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................. 
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แบบประเมินคุณภาพซอฟตแวรสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร 
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี (ตอ) 

ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบระยะไกล 

 ( กรุณาใสคะแนนท่ีตรงกับความคิดเหน็ของทานมากท่ีสุด)  
ความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล (UHF) 

ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน 
คะแนน 

 

1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 
     1.1  ระบบ มีความสามารถนํามาใชงานจริง  
     1.2   ระบบมีประโยชนตอการทํางาน  
     1.3   ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลท่ีเพิ่มข้ึน  
     1.4   ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว  
     1.5   ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน  
  
2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 
     2.1   ระบบมีความสะดวกในการใชงาน  
     2.2   ระบบมีความทันสมัย  
     2.3   ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ  
     2.4   ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม  
     2.5   ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม  
  
3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผล  
     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล  
     3.3   ระบบมีความนาเช่ือถือ  
     3.4   ระบบสามารถใหขอมูลตามท่ีหนวยงานตองการใช  
     3.5  ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได  
  
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะไกล  
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ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นท่ีมีตอระบบระยะไกล  
 ................................................................................................... ...................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................. 
 

*********************************************************** 
***ขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบประเมิน*** 
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แบบสอบถามการวิจัย 

ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี

แบบสอบถามเลขท่ี......................... 
สถานท่ี…………………………… 

 
  คําชี้แจง แบบสอบถามงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีทําวิจัย
รวมกับฝายโปรแกรมระบุลักษณะดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ โดยมีคําช้ีแจงดังตอไปนี้ 

1.   ผูตอบแบบสอบถามน้ี ไดแก  กลุมตํารวจ และเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบก 

2.   แบบสอบถามฉบับนี้ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการ
เลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยแบบสอบถามน้ีจะไมมี
ผลกระทบใดๆ กับผูตอบแบบสอบถามขอใหทานแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง
โดย 

   5 หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

   3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
   2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

   1 หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 3.   แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน (2 หนา)  

  (กรุณาทําเคร่ืองหมาย      หนาขอความ) 
ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการทํางานของระบบ

ระยะใกล  
ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการทํางานของระบบ

ระยะไกล  
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี  
กลุมผูตอบแบบสอบถาม     เจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบก     เจาหนาท่ีตํารวจ 

หนวยงาน....................................................................แผนก....................................................... 
หนาท่ีรับผิดชอบ............................................................................................................ 

ตอนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทําเคร่ืองหมาย       หนาขอความตอไปนี้) 
  1.  เพศ  ชาย   หญิง         
  2.  อายุ   20-29 ป   30-39 ป     40-49 ป   50 ป ข้ึนไป 
  3.  วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

 มัธยมหรือตํ่า
กวาปริญญาตรี  

  ปริญญาตรี    ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

  4.  ประสบการณ
การทํางาน 

  นอยกวา  1 ป   1-2 ป     3-4 ป   5 ป ข้ึนไป 

  5.  ทานมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรมากนอยแคไหน 
  มาก   ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด 
  6.  ทานมีความรูเร่ืองการจัดการเลขทะเบียนรถมากนอยแคไหน 
  มาก   ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด 
     
ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบระยะใกล 

 ( กรุณาทําเคร่ืองหมาย หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด)  
ความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบ 

อารเอฟไอดีระยะใกล (HF) 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
     1.1  ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง      
     1.2   ระบบมีประโยชนตอการใชงาน      
     1.3   ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลท่ีเพิ่มข้ึน      
     1.4  ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว      
     1.5   ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน      
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี (ตอ) 

ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบระยะใกล 

 ( กรุณาทําเคร่ืองหมาย หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด)  
ความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบ 

อารเอฟไอดีระยะใกล (HF) 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
     2.1   ระบบมีความสะดวกในการใชงาน      
     2.2   ระบบมีความทันสมัย      
     2.3   ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของ

อุปกรณ 
     

     2.4   ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม      
     2.5   ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอ

โปรแกรม 
     

           
3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล 
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามา

แสดงผล 
     

     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผล
ขอมูล 

     

     3.3   ระบบมีความนาเช่ือถือ      
     3.4   ระบบสามารถใหขอมูลตามท่ีหนวยงาน

ตองการใช 
     

     3.5  ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได      
      
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดทานมีความพึงพอใจตอ

ระบบระยะใกล 
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี (ตอ) 

ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบระยะไกล 

 ( กรุณาทําเคร่ืองหมาย หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด)  
ความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบ 

อารเอฟไอดีระยะไกล (UHF) 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 
     1.1  ระบบ มีความสามารถนํามาใชงานจริง      
     1.2   ระบบมีประโยชนตอการทํางาน      
     1.3   ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลท่ีเพิ่มข้ึน      
     1.4   ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว      
     1.5   ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน      
      
2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 
     2.1   ระบบมีความสะดวกในการใชงาน      
     2.2   ระบบมีความทันสมัย      
     2.3   ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของ

อุปกรณ 
     

     2.4   ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม      
     2.5   ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอ

โปรแกรม 
     

      
3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล 
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามา

แสดงผล 
     

     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผล
ขอมูล 
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี (ตอ) 

ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบระยะไกล 

 ( กรุณาทําเคร่ืองหมาย หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด)  
ความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางานของระบบ 

อารเอฟไอดีระยะไกล (UHF) 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

     3.3   ระบบมีความนาเช่ือถือ      
     3.4   ระบบสามารถใหขอมูลตามท่ีหนวยงาน

ตองการใช 
     

     3.5  ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได      
      
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดทานมีความพึงพอใจตอ

ระบบระยะไกล 
     

 
 
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................... 
 

*********************************************************** 
***ขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม*** 
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คําชี้แจงการเก็บแบบสอบถามสําหรับหนวยงาน 
 

  เนื่องจากแบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนเพือ่ใชเก็บขอมูลความ
คิดเห็นของเจาหนาท่ีท่ีมีตอระบบการจดัการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี    จึงขอ
อนุญาตหนวยงานดําเนินการ    ดังตอไปนี ้ 

 แจงหนวยงานเพ่ือใหทราบวาผูวิจัยจะขออนุญาตประเมินความคิดเห็น  
 แจงผูเช่ียวชาญจากหนวยงานชวยปรับปรุงและแกไขแบบสอบถามใหสอดคลอง

กับภารกจิหรือกิจกรรมท่ีจะประเมินความคิดเห็น (สามารถเพ่ิมหรือลดคําถามได
ตามความเหมาะสม)  
1)  ผูเช่ียวชาญช่ือ………………….นามสกุล………………………………… 
ตําแหนงงาน………………………………………………………………  
2) ผูเช่ียวชาญช่ือ………………….นามสกุล………………….……………… 
ตําแหนงงาน………………………………………………………………  
 

 ผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับมาจากผูเช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงเปนแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ 

 ผูวิจัยขออนุญาตจัดทําและสงแบบสอบถามฉบับสมบูรณใหแกหนวยงานของ
ทาน  โดยแนบสําเนาจํานวน..30....ชุด  เพื่อจัดเกบ็ขอมูลความคิดเหน็ 

 ผูวิจัยขออนุญาตเก็บรวบรวมแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 ผูวิจัยจะแจงผลการประเมินความคิดเหน็ใหหนวยงานทราบในภายหลัง  

 
 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  
 

นายนภัทร  รัตนนาคินทร 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอรและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
โทร. 086-0837934 

 

DPU



 227

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ และขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม  
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ และขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม 
 

1.  รายชื่อผูเชี่ยวชาญท่ีตอบแบบสอบถาม 
เรียงลําดับรายช่ือผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรท่ีชวยในการประเมินผลการทดสอบ

คุณภาพของระบบการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต มีดังนี้  
1.1.  อาจารยอรอุมา มูลวัตร  
 

การทํางานของระบบอารเอฟไอด ี ระยะใกล ระยะไกล 
1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี 
     1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง 10 9 
     1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน 9 9 
     1.3 ระบบมีความปลอดภยัตอขอมูลท่ีเพิม่ข้ึน 9 9 
     1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 8 9 
     1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน 9 9 
2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอด ี
     2.1  ระบบมีความสะดวกในการใชงาน 9 9 
     2.2  ระบบมีความทันสมัย 9 9 
     2.3  ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 9 9 
     2.4  ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม 9 9 
     2.5  ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม 9 9 
3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอด ี
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผล 9 9 
     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล 9 9 
     3.3  ระบบมีความนาเช่ือถือ 9 9 
     3.4  ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช 9 9 
     3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได 9 9 
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะใกล 9 9 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากการสัมภาษณ) 
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต นี้

นาจะสามารถนํามาใชงานจริงในอนาคตได โดยอาจารย ดร.อรวรรณ อ่ิมสมบัติ 
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1.2.  ดร.อรวรรณ อ่ิมสมบัติ  
 
การทํางานของระบบอารเอฟไอด ี ระยะใกล ระยะไกล 

1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี 
     1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง 8 9 
     1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน 10 10 
     1.3 ระบบมีความปลอดภยัตอขอมูลท่ีเพิม่ข้ึน 9 10 
     1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 10 9 
     1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน 10 10 
   
2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอด ี
     2.1  ระบบมีความสะดวกในการใชงาน 9 10 
     2.2  ระบบมีความทันสมัย 10 10 
     2.3  ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 10 9 
     2.4  ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม 9 9 
     2.5  ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม 9 9 
   
3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอด ี
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผล 9 9 
     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล 9 9 
     3.3  ระบบมีความนาเช่ือถือ 9 9 
     3.4  ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช 10 9 
     3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได 10 10 
   
   
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะใกล 9 9 

 
ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากการสัมภาษณ) 

งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต เปน
งานวิจัยท่ีนาสนใจ โดยอาจารย ดร.อรวรรณ อ่ิมสมบัติ 
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1.3.  อาจารยเจษฎา ขจรฤทธ์ิ  
 
การทํางานของระบบอารเอฟไอด ี ระยะใกล ระยะไกล 

1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี 
     1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง 10 9 
     1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน 10 10 
     1.3 ระบบมีความปลอดภยัตอขอมูลท่ีเพิม่ข้ึน 8 9 
     1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 9 8 
     1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน 10 8 
   
2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอด ี
     2.1  ระบบมีความสะดวกในการใชงาน 10 9 
     2.2  ระบบมีความทันสมัย 10 10 
     2.3  ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 10 10 
     2.4  ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม 10 10 
     2.5  ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม 10 9 
   
3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอด ี
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผล 8 10 
     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล 8 8 
     3.3  ระบบมีความนาเช่ือถือ 8 8 
     3.4  ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช 10 10 
     3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได 10 10 
   
   
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะใกล 10 9 

 
ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากการสัมภาษณ) 

งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต เปน
งานวิจัยท่ีนาสนใจ โดยอาจารยเจษฎา ขจรฤทธ์ิ 
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1.4.  อาจารยวิญู นิรนาทลํ้าพงษ  
 
การทํางานของระบบอารเอฟไอด ี ระยะใกล ระยะไกล 

1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี 
     1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง 9 10 
     1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน 10 10 
     1.3 ระบบมีความปลอดภยัตอขอมูลท่ีเพิม่ข้ึน 8 8 
     1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 8 8 
     1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน 8 9 
   
2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอด ี
     2.1  ระบบมีความสะดวกในการใชงาน 10 9 
     2.2  ระบบมีความทันสมัย 9 9 
     2.3  ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 9 10 
     2.4  ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม 9 10 
     2.5  ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม 9 10 
   
3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอด ี
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผล 9 9 
     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล 9 9 
     3.3  ระบบมีความนาเช่ือถือ 9 9 
     3.4  ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช 9 9 
     3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได 9 9 
   
   
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะใกล 9 9 

 
ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากแบบสอบถาม) 

เห็นดวยในการพัฒนาโครงงานการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการ
เลขทะเบียนรถยนตนี้ เพราะสามารถนํางานวิจัยมาใชประโยชนไดจริง โดย อาจารยวิญู นิรนาทลํ้า
พงศ 
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1.5.  อาจารยวรวัฒน เชิงสวัสดิ์  
 
การทํางานของระบบอารเอฟไอด ี ระยะใกล ระยะไกล 

1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี 
     1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง 8 8 
     1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน 10 10 
     1.3 ระบบมีความปลอดภยัตอขอมูลท่ีเพิม่ข้ึน 8 8 
     1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 8 8 
     1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน 8 10 
   
2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอด ี
     2.1  ระบบมีความสะดวกในการใชงาน 7 10 
     2.2  ระบบมีความทันสมัย 9 10 
     2.3  ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 8 10 
     2.4  ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม 9 8 
     2.5  ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม 9 8 
   
3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอด ี
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผล 8 8 
     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล 7 8 
     3.3  ระบบมีความนาเช่ือถือ 8 8 
     3.4  ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช 8 8 
     3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได 8 8 
   
   
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะใกล 8 9 

 
ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากแบบสอบถาม) 

ถารถยนตวิ่งผานในอัตราความเร็วสูง ไมแนใจวาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีงานวิจัยการ
พัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตจะสามารถตรวจจับรหัสได 
(เปนขอจํากัดทางดานอุปกรณ) โดย อาจารยวรวัฒน เชิญสวัสดิ์ 
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1.6.  อาจารยพนมพร ดอกประโคน  
 
การทํางานของระบบอารเอฟไอด ี ระยะใกล ระยะไกล 

1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี 
     1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง 10 9 
     1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน 10 9 
     1.3 ระบบมีความปลอดภยัตอขอมูลท่ีเพิม่ข้ึน 10 9 
     1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 8 9 
     1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน 9 9 
   
2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอด ี
     2.1  ระบบมีความสะดวกในการใชงาน 9 9 
     2.2  ระบบมีความทันสมัย 9 9 
     2.3  ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 9 9 
     2.4  ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม 9 9 
     2.5  ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม 9 9 
   
3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอด ี
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผล 9 9 
     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล 9 9 
     3.3  ระบบมีความนาเช่ือถือ 9 9 
     3.4  ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช 9 9 
     3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได 9 9 
   
   
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะใกล 9 9 

 
ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากการสัมภาษณ) 

งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต เปน
งานวิจัยท่ีนาสนใจ โดยอาจารยพนมพร ดอกประโคน 
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1.7.  อาจารยดวงใจ จิตคงช่ืน  
 

การทํางานของระบบอารเอฟไอด ี ระยะใกล ระยะไกล 
1.  ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี 
     1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง 9 9 
     1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน 9 9 
     1.3 ระบบมีความปลอดภยัตอขอมูลท่ีเพิม่ข้ึน 8 8 
     1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 9 8 
     1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน 9 9 
   
2.  ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอด ี
     2.1  ระบบมีความสะดวกในการใชงาน 10 10 
     2.2  ระบบมีความทันสมัย 10 10 
     2.3  ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 10 8 
     2.4  ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม 8 8 
     2.5  ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม 8 9 
   
3.   ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอด ี
     3.1  ระบบมีความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาแสดงผล 8 8 
     3.2  ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล 10 8 
     3.3  ระบบมีความนาเช่ือถือ 9 9 
     3.4  ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช 10 10 
     3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได 8 9 
   
   
4.  โดยภาพรวมท้ังหมดท่ีมีตอระบบระยะใกล 9 9 

 
ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากแบบสอบถาม) 

ควรนําขอมูล และอุปกรณท่ีมีอยูในงานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ัน
สําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตไปปรับปรุง ใหสามารถตรวจสอบคดีท่ีเกี่ยวของกับรถยนต
ไดอยางสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดย อาจารยดวงใจ จิตคงช่ืน 
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2. ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม 
2.1  ขอเสนอแนะจากเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบก 

ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการเก็บแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของผูทดลอง
ใชท่ีเปนเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. ขอเสนอแนะจาก คุณกัญญา หัวหนาฝายรถยนตนั่งไมเกิน 7 คน ได
กลาวไววาปจจุบันเ ร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงจากรูปแบบกระดาษเปนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสนั้นไดมีการประชุมในกลุมของผูบริหารระดับสูง และทางหนวยงานกรมการขนสง
ทางบกไดทําการจัดทําเปนใบขับข่ีอิเล็กทรอนิกสไปแลว กลาวไดวางานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดี
แอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตนี้เปนเร่ืองนาสนใจเปนอยางมากแตทาง
หนวยงานยังไมมีงบประมาณท่ีจะดําเนินการ  

  2. ขอเสนอแนะจากเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการดาน
ทะเบียนและภาษี ไดกลาวไววา ควรนําเสนอเร่ืองตนทุนและความคุมคาในการลงทุนของงานวิจัย
การพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต จะมีประโยชนตอทาง
หนวยงานกรมการขนสงทางบกเปนอยางมาก 
  3. ขอเสนอแนะจากเจาหนาท่ีชําระคาภาษี คาธรรมเนียม กลาวไววา 
ความปลอดภัยเปนเร่ืองท่ีสําคัญท่ีสุด ตัวอยางเชน การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในชีวิตประจําวัน 
ถาแท็กอารเอฟไอดีท่ีเปนปายภาษีหรือปายทะเบียนรถถูกดึงออก แลวทําการโจรกรรมรถยนต จะ
พบวาไมสามารถคนหารถยนตท่ีสูญหายได  

4.   ขอเสนอแนะจากนายทะเบียน เจาหนาท่ีฝายรถยนตนั่งไมเกิน 7 คน 
กลาวไววา งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตเปน
เร่ืองท่ีนาสนใจ แตตองใชงบประมาณและการลงทุนสูง ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนได โดยปจจุบันทางกรมการขนสงทางไดนําบารโคดมาติดท่ีปายภาษีรถทดแทนแลว  

2.2  ขอเสนอแนะจากเจาหนาท่ีตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
สวนขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการเก็บแบบสอบถามของสํานักงานตํารวจ สน.

ทุงสองหอง มีดังนี้ 
  1.   ขอเสนอแนะจากตํารวจสอบสวน  สน.ทุงสองหอง กลาวไววา 
งานวิจัยนี้ เปนเร่ืองท่ีนาสนใจ และควรนําระบบมาติดต้ังจริง พรอมกับใหเวลาทดลองใชกับ
หนวยงานเปนเวลาอยางนอย 2 เดือนข้ึนไป  
  2.   ขอเสนอแนะจากตํารวจแผนกคดี สืบสวนจับกุมผูกระทําผิดกฎทาง
อาญา กลาวไววา งานวิจัยน้ีเปนเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนาติดตามเปนอยางมาก   
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  3.  ขอเสนอแนะจากตํารวจสายตรวจ กลาวไววา ระบบการพัฒนาอาร
เอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตมีความทันสมัยมาก แตราคาแพงอาจจะ
ไมคุมคากับการลงทุนในระบบงานราชการไทย      
  4.  ขอเสนอแนะจากตํารวจปองกันปราบปราม กลาวไววา งานวิจัยนี้
สมควรไดรับการปรับปรุงพัฒนาตอ จะไดเปนประโยชนตอประเทศชาติในอนาคต อีกท้ังยังเปน
เปนความคิดท่ีสรางสรรคดียิ่ ง สําหรับการตรวจสอบรถยนตแบบทันทีทันใดดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  

5.   ขอเสนอแนะจากตํารวจจราจร กลาวไววา ระบบมีการออกแบบท่ีดี 
รูปลักษณสวยงามนาใช ทําใหการตรวจสอบรถยนตมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน แตดวยขอจํากัดของ
อุปกรณถารถยนตมีจํานวนมาก และวิ่งดวยความเร็วสูง ระบบอาจจะตรวจสอบขอมูลไมทันการ  
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อบทความท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
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รายชื่อบทความท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ   
1.  การประชุมวิชาการของ NECTEC: National Electronics and Computer Technology Center 
หรือ วารสารวิชาการเนคเทค [NECTEC Technical Journal]  

 วารสารวิชาการเนคเทคปท่ี 8 ฉบับท่ี 20 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2551 หมายเลข: 
ISSN 1513-2145   หนาเอกสาร: 100-104 / Oral Presentation Session X: Cyber-Infrastructure  
ช่ือเร่ือง:  การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับปายภาษีรถยนตอิเล็กทรอนิกสดวย
เทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถ่ีสูง 

 

 
 

ภาพท่ี จ.1  หนาปกหนังสือการประชุมวิชาการของ NECTEC 
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2.  การประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย คร้ังท่ี 1 , The 1st PSU Phuket Research Conference (2008) 
 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนวันท่ี 19-21 พฤศจิกายน 2551 จัดท่ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต หนาเอกสาร: 64 / Oral Presentation Session: 
Information Technology 
ช่ือเร่ือง: การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับปายทะเบียนรถยนตอิเล็กทรอนิกสดวย
เทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถ่ีสูงยิ่ง 
 

 
 

ภาพท่ี จ.2  หนาปกหนังสือการประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ต วิจัย คร้ังท่ี 1 
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3.  การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ คร้ังท่ี 4 ประชุมวันท่ี 16-17 ตุลาคม 2551  
 จัดท่ี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หองประชุม ดร.ไสว ช้ัน 6 อาคาร 7 หนาเอกสาร: 6-

7/ Oral Presentation Session: Information Technology หมายเลข: ISBN 978-974-9554-93-7    
ช่ือเร่ือง 1:  การบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถบนปายภาษีอิเล็กทรอนิกสดวยเทคโนโลยี 
                      อารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันยานความถ่ีสูง 

การบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถบนปายทะเบียนอิเล็กทรอนิกสดวยเทคโนโลยี                2:  
                      อารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันยานความถ่ีสูงยิ่ง 
 

 
 

ภาพท่ี จ.3  หนาปกหนังสือการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ คร้ังท่ี 4 
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4. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังท่ี 31 หรือ 31st Electrical Engineering Conference  
 ประชุมวันท่ี 29-30 ตุลาคม 2551 ท่ีรอแยลฮิลล กอลฟ รีสอรท แอนด สปา จังหวัด

นครนายก เอกสารเลม: Volume II จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หนาเอกสาร: 717-720  รหัส: CM-18 / Oral Presentation Session: Communication [EECON-31] 
ช่ือเร่ือง: การพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคช่ันสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถ 
 

 
 

ภาพท่ี จ.4  หนาปกหนังสือการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังท่ี 31 
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