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งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวโนมที่เกี่ยวของกับสถานภาพการใชงาน หลักการทํางาน และขั้นตอน
การประยุกตใชงานอารเอฟไอดีรวมกับการออกแบบระบบดวยวิธีการใชแผนภาพเชิงวัตถุ รวมถึง
การนําซอฟตแวรตนแบบที่พัฒนาขึ้นมาชวยในการประเมินความคิดเห็น โดยมีแนวคิดในการนํา
อารเอฟไอดีมาใชกับปายภาษีและปายทะเบียนรถ เพื่อใชในการตรวจสอบ ติดตาม และบันทึก
ประวัติความผิดแบบทันทีทันใด ซึ่งงานวิจัยนี้เปนประเภทการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสําหรับการ
เลือกใชวิธีการที่เหมาะสมตอการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียน
รถยนต ซึ่งสวนแรกเปนงานวิจัยสําหรับการทํางานระยะใกลจะใชเครื่องพีดีเอรวมกับเครื่องอานอาร
เอฟไอดีระยะใกลยานความถี่สูง 13.56 MHz รุน SDiD1020 อานแท็กชนิดบัตรมาตรฐาน ISO
14443 ชนิด A และสวนที่สองเปนงานวิจัยสําหรับการทํางานระยะไกลจะใชเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลติดบริเวณจุดตรวจรวมกับเครื่องอานอารเอฟไอดีระยะไกลยานความถี่สูงยิ่ง 920-925
MHz รุน ST500 อานแท็กชนิดวัตถุพิเศษติดโลหะมาตรฐาน ISO 18000-6 ชนิด B รวมกับ
ฐานขอ มูล แบบเอสคิ ว แอลเซิ ร ฟ เวอร บนเว็ บไซท สํา หรั บทํ า งานกั บ ระบบฐานข อมู ลเปน การ
แสดงผลการกระทําของขอมูลบนเว็บโดยดึงขอมูลจากอินเทอรเน็ตมาประมวลผล พรอมทั้งทําการ
ทดสอบขอบกพรองของซอฟตแวรที่ใชงานรวมกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีจากภายในดวยตนเอง
ตามรูปแบบกลองขาวดวยกราฟกระแสงาน พรอมทั้งทําการทดสอบขอบกพรองภายนอกดว ย
ตนเองดวยวิธีการหาขอบกพรองทั้งระบบ โดยมองสิ่งที่ตองการจะศึกษา 3 ดาน คือ ระยะหาง
อุณหภูมิในสภาพอากาศ และความเร็วรอบรถสําหรับระยะไกล ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการ
รับสงขอมูล แลวเก็บคารอยละของความสําเร็จจากการอานขอมูล จากนั้นจึงทําการทดสอบคุณภาพ
ของซอฟตแวรจากผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรจํานวน 7 คน ในรูปแบบวิธีการสรางแบบทดสอบ
ระบบจากการวัดประสิทธิภาพ การออกแบบโปรแกรม และความถูกตองของขอมูลที่นํามาใช แลว
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ดําเนินการวัดความคิดเห็นของผูทดลองใชจํานวน 70 คน ดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม ใหกับกลุม
เจาหนาที่กรมการขนสงและเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จํานวนกลุมละ
35 คน แลวทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ ไดแก คาเฉลี่ยอยางงาย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซึ่งการบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถบนปายภาษีและปายทะเบียนรถ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ด ว ยเทคโนโลยี อ าร เ อฟไอดี แ อพพลิ เ คชั่ น ที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถทํ า งานได ต าม
วัตถุประสงคที่ตองการ อันไดแก ชวยเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบเลขทะเบียนรถ และเพิ่ม
ความรวดเร็วในการอานขอมูล ทําใหระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบสั้นลง พรอมกับเสนอ
ทางเลือกใหมแทนการทํางานระบบเกาที่ยังเปนกระดาษในการตรวจสอบรถ ซึ่งเกี่ยวของกับการจัด
ระเบียบการใชงานรถของประชาชนในชีวิตประจําวัน ทําใหมีความกาวหนาดานการจัดการเลข
ทะเบียนรถมากยิ่งขึ้น โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายสื่อสารเขามาบริหารจัดการกับ
ขอมูล และงานวิจัยนี้เปนการพัฒนาซอฟตแวรตนแบบระหวางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลข
ทะเบียนรถ ที่สามารถนําไปประยุกตในงานดานระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะตอไปในอนาคต
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ABSTRACT

PU

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.

บทที่ 1
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1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ได ถู ก นํ า มาใช ง านใน
ป จ จุ บั น เทคโนโลยี ก ารระบุ ตั ว ตนอั ต โนมั ติ (Auto-ID)
ชีวิตประจําวันอยางกวางขวาง ตัวอยางระบบการแสดงตัวตนอัตโนมัติ ที่ผูคนสวนใหญคุนเคยที่สุด
ไดแก ระบบบารโคด (Barcode) และเทคโนโลยีสมารตการด (Smart Card) ซึ่งมองโดยภาพรวม
แลวระบบการระบุ ตัวตนอัตโนมัติตาง ๆ ที่ถูกคิดคนขึ้นมานั้นมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความ
สะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งการอํานวยความสะดวกในการบันทึกฐานขอมูลอยางรวดเร็ว แทนที่
จะตองใชบันทึกในการนับหรือจดโดยมนุษย อันอาจจะกอใหเกิดความผิดพลาดไดอยูเสมอ ๆ
ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และ ไพโรจน ไววานิชกิจ (2549: 12) ไดแบงมาตรฐานเทคโนโลยี
การแสดงตัวตนอัตโนมัติออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่ตองใชการสัมผัส (Contacted Auto-ID)
และประเภทที่ไมตองใชการสัมผัส (Contactless Auto-ID) อยางไรก็ตามเทคโนโลยีการแสดงตัวตน
อัตโนมัติประเภทไมตองใชการสัมผัสกําลังเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น อันเปนผลมาจากความ
สะดวกรวดเร็วในการใชงาน มาตรฐานประเภทไมตองใชการสัมผัสที่เริ่มนิยมใช ไดแก เทคโนโลยี
อารเอฟไอดี (RFID: Radio Frequency Identification) ซึ่งเปนระบบการแสดงตัวตนอัตโนมัติ อีก
รูปแบบหนึ่งที่มีการผสมผสานศาสตรทางดานวิศวกรรมไฟฟา ไมวาจะเปนการสื่อสารโดยใช
คลื่นวิทยุ การสงพลังงานผานคลื่นวิทยุโดยใชทฤษฎีของเรดาร เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
ฯลฯ ซึ่งผลที่ไดจากการประยุกตใชทําใหเกิดนวัตกรรมใหมทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสาร
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุ
ลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (2549 : 9-10) ไดกลาวไววาปจจุบันเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกําลังไดรับ
ความสนใจอยางมากจากทั่วโลก โดยถูกนํามาประยุกตใชเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน
เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง การแกไขหรือปลอมแปลงทําไดยาก อีกทั้งยังเปน
เทคโนโลยีที่มีความจุขอมูลมาก สามารถอานขอมูลไดอยางรวดเร็ว อานแบบไมตองสัมผัสไดรอบ
ทิศทาง มีอายุการใชงานยาวนาน ทนตอความเปยกชื้น แรงสั่นสะเทือนและการกระทบกระแทรก
แมแตวัตถุเคลื่อนที่เร็วก็สามารถอานขอมูลได จึงทําใหเทคโนโลยีนี้จะมีผลโดยตรงตอการดําเนิน
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ชี วิ ต ประจํ า วั น ของมนุ ษ ย ใ นอนาคต ทั้ ง นี้ ร ะบบอาร เ อฟไอดี เ ป น ระบบการเก็ บ ข อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีความสามารถในการคํานวณ การรักษาความปลอดภัยของขอมูล และการรับสง
ขอมูลดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาแทนการสัมผัสทางกายภาพ ดังนั้นระบบนี้จึงชวยลดขั้นตอนการ
จัดเก็บขอมูลและตรวจสอบขอมูลยอนหลังจากเอกสารในรูปแบบเดิมได
จากความสําคัญของการประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดี โปรแกรมอารเอฟไอดีได
ถูกพัฒนาขึ้นในหลายประเทศเพื่อใชในการจัดการระบบงานตาง ๆ มากมาย แตสําหรับในประเทศ
ไทยแล ว เทคโนโลยี อ าร เ อฟไอดี ยั ง เป น เรื่ อ งใหม โดยหน ว ยงานจั ด สรรคลื่ น ความถี่ กิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ไดเริ่มดําเนินการกําหนดจัดสรรคลื่นความถี่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2549 และนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องการขออนุญาตใชงานคลื่นความถี่ระยะไกล โดย
ยั ง ให ใ ช ค ลื่ น ความถี่ อ ยู ใ นขอบเขตที่ กิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ กํ า หนด (Power limit@4
Effective Isotropic Radiated Power) ตามมาตรฐาน International Telecommunication Union
Region 3 ดังนั้นจึงกลาวไดวา การจัดการขอมูลตางดวยโปรแกรมอารเอฟไอดี ภายในประเทศไทย
ยังมีการพัฒนาขึ้นมาใชในงานจริงนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการประยุกตใชงานเทคโนโลยีอาร
เอฟไอดีกับการขนสงทางบก ดังนั้น เลิศศักดิ์ เลขวัต (2547) ไดกลาวถึง “การประยุกตใชงานอาร
เอฟไอดีในตลาดโลก ไววากลุมขนสง (Transportation) จะเปนธุรกิจที่มีการใชอารเอฟไอดี ที่ไดรับ
ความนิยมสูงสุด” ซึ่งอาจกลาวไดวาในอนาคตมีความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
มาใชจําแนกรถของกรมการขนสงทางบก ซึ่งชวยแกไขระบบการทํางานรูปแบบเกาที่ยังใชการจด
บันทึกการทํางานลงบนกระดาษเพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหมของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสาร อีกทั้งยังชวยสนับสนุนวิสัยทัศนของกรมการขนสงทางบก วาเปนองคกรหลักในการจัด
ระเบียบและพัฒนาระบบการขนสงทางถนนใหเกิดประสิทธิภาพทางดานความสะดวก รวดเร็ว
และถูกตองของขอมูล สอดคลองกับงานขนสงระบบอื่น อีกทั้งยังเปนการชวยในการจัดการขอมูล
เลขทะเบียนรถของหนวยงานตํารวจ โดยจะนําเอาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใชกับเลขทะเบียนรถ
พรอมกับจัดการบริหารขอมูลดวยโปรแกรมอารเอฟไอดี ซึ่งจากการศึกษาตัวอยางปายทะเบียนรถ
อัจฉริยะที่ตางประเทศนํามาใชตามภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 ตัวอยางปายทะเบียนรถอัจฉริยะ (Smart License Plate)
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ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะนําเทคโนโลยีอารเอฟดีที่เหมาะสมมาพัฒนา
ซอฟตแวรการจัดการขอมูลเลขทะเบียนรถ (RFID Application Software) โดยอาศัยรูปแบบของเลข
ทะเบี ย นรถตามกฎของกรมการขนส ง ทางบก โดยหาหลั ก การทํ า งาน ขอบเขต ขั้ น ตอน
ความสัมพันธ และการประยุกตใชงานขอมูลเลขทะเบียนรถ เพื่อนํามาชวยในการจัดทําโปรแกรม
อารเอฟไอดี ใหเหมาะสมกับการใชงานจริงที่จะทําใหเกิดนวัตกรรมใหม เขามามีบทบาทสําคัญตอ
เศรษฐกิจ และสังคม ในวงการขนสงทางบกของประเทศไทยตอไป
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต มี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวโนมที่เกี่ยวของกับสถานภาพการใชงาน หลักการทํางาน และขั้นตอนการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถ
1.2.2 เพื่ อออกแบบและจัด ทําซอฟตแวรต นแบบสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถโดยใช
เทคโนโลยีอารเอฟไอดี
1.2.3 เพื่อทําการประเมินความเหมาะสมของซอฟตแวรตนแบบจากกลุมผูใชงาน

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต มี
ขอบเขตในการศึกษาดังตอไปนี้
1.3.1 ขอบเขตทางดานอุปกรณ
1.3.1.1 อุ ป กรณ เ ครื่ อ งอ า นอาร เ อฟไอดี จ ากศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
คอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ ชนิดของอุปกรณเครื่อง
อานอารเอฟไอดีที่นํามาใชสามารถอานและเขียนได ภายใตคลื่นความถี่สูงและสูงยิ่ง ตามมาตรฐาน
International Telecommunication Union Region 3 โดยใชคลื่นที่อนุญาตจากหนวยงานจัดสรรคลื่น
ความถี่ กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
1.3.1.2 นําแท็กอารเอฟไอดีชนิดแพสซิฟแท็ก (Passive Tag) ใชกับการบรรจุขอมูลเลข
ทะเบียนรถ สําหรับการติดแท็กจะทําการติดแท็กแบบคลื่นความถี่สูง (HF Tag) มาตรฐาน ISO
14443 Type A หนวยความจํา 1024 Byte ติดตรงแผนปายภาษีที่กระจกหนารถ และนําแท็กอารเอฟ
ไอดีแบบคลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Tag) มาตรฐาน ISO 18000 part 6 Type B หนวยความจํา 256
Byte ติดสวนหนาของรถตรงดานลางของปายทะเบียน
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1.3.1.3 นําเครื่องอานอารเอฟไอดียานความถี่สูง (HF Reader) รุน SDiD 1020 ยาน
ความถี่ 13.56 MHz มาใชกับเครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัลหรือพีดีเอ (PDA: Personal digital
assistant) บนชองเสียบ Secure Digital Card (SD Card) สําหรับการตรวจสอบรถที่ไมมีการเคลื่อนที่
1.3.1.4 นําเครื่องอานอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง (UHF Reader) รุน ST500 ยาน
ความถี่ 920-925 MHz มาใชกับจุดตรวจ (Box Application) บนชองเสียบ RS232 สําหรับการ
ตรวจสอบรถที่มีการเคลื่อนที่
1.3.2 ขอบเขตทางดานโปรแกรม
1.3.2.1 พั ฒ นาระบบการจั ด การเลขทะเบี ย นรถนอกสถานที่ แ บบสุ ม ตรวจด ว ย
เทคโนโลยี อ าร เ อฟไอดี ย า นความถี่ สู ง (HF System) โดยโปรแกรมส ว นแรกทํ า งานบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวสโมไบล สามารถรับขอมูลจากแท็กและสืบคนขอมูลรถ ชวยระบุความเปน
เจาของ ตรวจเช็คสภาพรถ ตรวจสอบการจายภาษีทะเบียนรถประจําป ตรวจเช็คการกระทําผิด
เกี่ยวกับการใชรถ รวมไปจนถึงการเพิ่มคะแนนการกระทําผิดใหกับรถ สําหรับโปรแกรมสวนที่
สองทํางานกับระบบฐานขอมูลบนชองทางจีพีอารเอส แสดงผลการกระทําของผูใชเมื่อมีการแกไข
ขอมูลดวยรหัสผูใชและเวลาที่ใช ผานสื่ออินเทอรเน็ต
1.3.2.2 พัฒนาระบบการจัดการเลขทะเบียนรถนอกสถานที่แบบจุดตรวจดวยเทคโนโลยี
อารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง (UHF System) โดยโปรแกรมสวนแรกทํางานบนระบบปฏิบัติการ
วินโดวสเอกซพี สามารถรับขอมูลจากแท็ก และสงขอมูลเลขทะเบียนรถเขาสูฐานขอมูลบนชองทาง
จีพีอารเอส สําหรับโปรแกรมสวนที่สองทํางานกับระบบฐานขอมูล แสดงผลการกระทําเมื่อมีรถวิ่ง
ผานดวยขอมูลเวลาที่ผานและสถานที่ ณ จุดตรวจที่กําหนด ผานสื่ออินเทอรเน็ต โดยระบบสามารถ
กําหนดรถที่ตองการสืบคนได
1.3.2.3 พัฒนาระบบดวยภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต (VC++.NET) ภาษาวิชวลซีชาร
ปดอตเน็ต (VC#.NET) และภาษาเอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) พรอมทั้งออกแบบการเก็บขอมูลให
เหมาะสมกับการใชงานเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถ บนแท็ก และบนฐานขอมูลกลาง
โดยจําลองฐานขอมูลหลักดวย Microsoft SQL Server 2005 Express
1.3.2.4 การส ง ข อ มู ล ของเทคโนโลยี อ าร เ อฟไอดี จ ะทํ า ด ว ยวิ ธี ก ารเข า รหั ส บนแท็ ก
สวนแอพพลิเคชั่นจะมีการเขารหัสการเก็บขอมูลเบื้องตนดวยการเขารหัสกับระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟท (Cryptography Application Programming Interface หรือ CAPI)
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตนี้ มี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ดังตอไปนี้
1.4.1 ประโยชนในการประยุกตใช
1.4.1.1 งานวิ จั ย นี้ ส ามารถนํ า ซอฟต แ วร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี อ าร เ อฟไอดี มา
ประยุก ตใช งานกับเลขทะเบียนรถ ชว ยเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบเลขทะเบียนรถของ
เจาหนาที่ ซึ่งเมื่อนําเอาอารเอฟไอดีมาชวยจะเพิ่มความรวดเร็วในการอานขอมูล ทําใหระยะเวลาใน
การดําเนินการตรวจสอบสั้นลง
1.4.1.2 งานวิจัยนี้สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตกับการใชงานจริงแทนการทํางาน
ของระบบเกาที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบการใชงานรถของประชาชนในชีวิตประจําวัน เปนผลทํา
ใหภาครัฐสามารถสรางงานบริการที่มีความกาวหนาดานเลขทะเบียนรถมากยิ่งขึ้น
1.4.1.3 งานวิจัยนี้ชวยในการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทําโปรแกรมอารเอฟไอดี
กับเลขทะเบียนรถ ทําใหตอบสนองนโยบายภาครัฐดานคุณภาพการจัดการเลขทะเบียนรถใน
ระยะยาว
1.4.1.4 งานวิจัยนี้ชวยตอบสนองนโยบายภาครัฐในการเขาถึงขอมูลเลขทะเบียนรถของ
ประชาชนชน ตามแนวคิดของกลุมงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือขายสื่อสารเขามาบริหารจัดการกับขอมูลเลขทะเบียนรถของประชาชน
1.4.2 ประโยชนในเชิงวิชาการ
1.4.2.1 งานวิ จั ย นี้ ส ามารถนํ า มาศึ ก ษาเป น แนวคิ ด พื้ น ฐานทางด า นการประยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถตอไปในอนาคต
1.4.2.2 งานวิจัยนี้สามารถใชเปนกรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมอารเอฟไอดีของเลข
ทะเบียนรถในวงการขนสงทางบกของประเทศไทยตอไปในอนาคต
1.4.2.3 งานวิจัยนี้จะเปนการพัฒนาซอฟตแวรตนแบบของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับ
เลขทะเบียนรถ ที่สามารถนําไปประยุกตใชในงานทางดานระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ (ITS:
Intelligent Transport System) ตอไปในอนาคต
1.5 นิยามคําศัพท
นิยามคําศัพทจะกลาวถึงภาพรวมของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
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การแสดงตัวตนอัตโนมัติ (Auto-ID)
ศู น ย เทคโนโลยี อิเ ล็ ก ทรอนิก สแ ละคอมพิ ว เตอรแ หงชาติ โครงการโปรแกรมระบุ
ลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (2549 : 7) ไดกลาวถึง การแสดงตัวตนอัตโนมัติ (Auto-ID) หรือ ระบบ
บ ง ชี้ อั ต โนมั ติ ไว ว า ระบบบ ง ชี้ อั ต โนมั ติ เป น คํ า เรี ย กรวม ๆ ของเทคโนโลยี ที่ ช ว ยให อุ ป กรณ
เครื่องมือหรือเครื่องจักรสามารถบงบอกวัตถุ สิ่งของหรือแมแตคนหรือสัตวไดโดยอัตโนมัติ ซึ่งโดย
ระบบแลวมักจะประกอบดวยสวนที่อานหรือรับขอมูลโดยอัตโนมัติ แลวทําการประมวลผลหรือสง
ขอมูลนี้เขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ โดยที่ไมตองมีคนชวย สามารถเขียนรวมกลุม
เทคโนโลยีการแสดงตัวตนอัตโนมัติ ตามภาพที่ 1.2
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D
ภาพที่ 1.2 กลุมเทคโนโลยีการแสดงตัวตนอัตโนมัติ (Auto-ID)

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวย
คลื่นความถี่วทิ ยุ

สมารตการด (Smart Card)
เลิศ แซตั้ง (2546 : 7) ไดกลาวถึงสมารตการด (Smart Card) ไววา คือ บัตรพลาสติกที่มี
ชิป IC (Integrated Circuit) ติดหรือฝงอยูในตัวบัตรพลาสติกตามมาตรฐาน ISO (International
Standard Organization) เพื่อใชในการเก็บขอมูลและประมวลผลภายในตัวเองโดยวิธีการเขารหัส
ตามมาตรฐาน DES Algorithm (Data Encryption Standard) เพื่อใหระบบมีระดับความปลอดภัยที่
สูงขึ้น
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อารเอฟไอดี (RFID : Radio Frequency Identification)
เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ (2548) ไดกลาวถึง เทคโนโลยีอารเอฟไอดี (RFID: Radio
Frequency Identification) ไววา คือ ระบบเก็บขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ที่เพิ่มความสามารถในการ
คํานวณ และ การรักษาความปลอดภัยของขอมูล และ สงกําลังโดยคลื่นแมเหล็ก หรือ คลื่น
แมเหล็กไฟฟาแทนการสัมผัสทางกายภาพ เปนการเอาคลื่นวิทยุมาเปนคลื่นพาหะ เพื่อใชในการ
สื่อสารขอมูล จุดเดนของระบบอารเอฟไอดี ไดแก การอานขอมูลของฉลากที่ไดโดยไมตองมีการ
สัมผัส สามารถอานคาไดแมในสภาพที่ทัศนวิสัยไมดี หรือสามารถอานคาไดในขณะที่วัตถุที่กําลัง
เคลื่อนที่ เชน สินคาที่กําลังเคลื่อนที่อยูบนสายพานการผลิต ทนตอความเปยกชื้น แรงสั่นสะเทือน
การกระทบกระแทก สามารถอานขอมูลไดถูกตองรวดเร็ว สามารถสื่อสารผานตัวกลางไดหลาย
อยาง เชน น้ํา พลาสติก กระจก หรือ วัสดุทึบแสงอื่น ๆ ในขณะที่บารโคดทําไมได
เครื่องอานอารเอฟไอดี (RFID Reader)
วั ชรากร หนู ทอง และ อนุกูล นอ ยไม (2549) ไดก ล า วถึง เครื่อ งอา นอารเ อฟไอดี
(RFID Reader) ไววา เครื่องอานอารเอฟไอดีทําหนาที่เขียนหรืออานขอมูลในแผนปาย
อิเล็กทรอนิกส ดวยสัญญาณความถี่วิทยุ ภายในเครื่องอานจะประกอบดวย เสาอากาศที่ทําจากขด
ลวดทองแดง เพื่อใชรับสงสัญญาณ ภาครับและภาคสงสัญญาณวิทยุ และวงจรควบคุมการอานการ
เขียนขอมูล โดยทั่วไปเครื่องอานจะประกอบดวยสวนประกอบหลักดังนี้ ภาครับและสงสัญญาณ
วิทยุ ภาคสรางสัญญาณพาหะ ขดลวดที่ทําหนาที่เปนสายอากาศ วงจรจูนสัญญาณ หนวย
ประมวลผลขอมูล ภาคติดตอกับคอมพิวเตอร
แผนปายอารเอฟไอดี (RFID Tag)
บุรินทร อรุณโรจน (2548) ไดกลาวถึง แผนปายอารเอฟไอดี ไววา เปนแผนปาย
อิเล็กทรอนิกส บรรจุขอมูล แบงไดเปนสองประเภท คือ แผนปายอารเอฟไอดีแบบแอ็กทิฟแท็ก
(Active RFID Tags) ตองใชแหลงกําเนิดไฟฟาจากแบตเตอรี่ ที่ติดตั้งอยูภายในเพื่อการการทํางาน
ราคาแพง อายุการใชงานจํากัด ไมตองใชเครื่องอานที่มีกําลังสูง และแผนปายอารเอฟไอดีแบบแพส
ซิฟแท็ก (Passive RFID Tags) ไมตองใชแบตเตอรี่ในการทํางาน ราคาถูก มีขนาดเบา ไมจํากัดอายุ
การทํางาน
ซอฟตแวร (Software)
พรฤดี เนติโสภากุล (2549) ไดกลาวถึง ซอฟตแวร (Software) ไววา เปนชุดคําสั่งหรือ
โปรแกรมที่ใชสั่งงานใหคอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรจึงหมายถึงลําดับขั้นตอนการทํางานที่เขียน
ขึ้นดวยคําสั่งของคอมพิวเตอร คําสั่งเหลานี้เรียงกันเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร จากที่ทราบมาแลว
วาคอมพิวเตอรทํางานตามคําสั่ง การทํางานพื้นฐานเปนเพียงการกระทํากับขอมูลที่เปนตัว

8

PU

D

เลขฐานสอง ซึ่งใชแทนขอมูลที่เปนตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแมแตเปนเสียงพูดก็ได ดังนั้น
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสั่งงานคอมพิวเตอรจึงเปนซอฟตแวร เพราะเปนลําดับขั้นตอนการ
ทํางานของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งทํางานแตกตางกันไดมากมายดวยซอฟตแวรที่
แตกตางกัน ซอฟตแวรจึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรทุกประเภทที่ทําใหคอมพิวเตอร
ทํางานได ซึ่งในบรรดาซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีผูพั ฒนาขึ้นเพื่อใชงานกับ
คอมพิวเตอรมีมากมาย ซอฟตแวรเหลานี้อาจไดรับการพัฒนาโดยผูใชงานเอง หรือผูพัฒนาระบบ
หรือผูผลิตจําหนาย หากแบงแยกชนิดของซอฟตแวรตามสภาพการทํางาน พอแบงแยกซอฟตแวร
ไดเปนสองประเภท คือ ซอฟตแวรระบบ (System Software) และซอฟตแวรประยุกต (application
software) สามารถวาดแผนผัง ตามภาพที่ 1.3

ภาพที่ 1.3 การแบงชนิดของซอฟตแวร

ที่มา: วิศวกรรมซอฟตแวร เขียนโดย พรฤดี เนติโสภากุล (2549)

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government)
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2546) ไดกลาวถึง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) ไววาเปนการแปลงสภาพรัฐบาล ที่มุงประชาชนเปนจุด
ศู น ย ก ลาง และเทคโนโลยี เ ป น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ ผ ล เพื่ อ สร า งสั ง คมสารสนเทศ โดย
ประโยชนของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดแก เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานรัฐ เพิ่ม
คุณ ภาพในการบริการประชาชนให สะดวกรวดเร็ว สรางความโปร งใสในการดําเนินงานและ
ใหบริการ ลดตนทุนการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
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เครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอ (PDA : Personal Digital Assistant)
สุ ท ธิ ด า โชติ ช ว ง (2545)ได ก ล า วถึ ง เครื่ อ งช ว ยงานส ว นบุ ค คลแบบพี ดี เ อ (PDA :
Personal Digital Assistant) ไววา เปนอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็กที่ชวยอํานวยความ
สะดวกในการจดบันทึก เก็บขอมูล เตือนเวลานัดหมาย หรือ จัดการงานตางๆ ไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว รวมไปถึงความสามารถของการเพิ่มเติมแอพพลิเคชั่นเพื่อใหใชงานดานอื่นๆไดเหมาะสม
กับความตองการยิ่งขึ้น เชน ดูเวลารอบโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ดูหนังสือพิมพออนไลน
บันทึกรายรับรายจาย แมแตในเรื่องของมัลติมีเดียและบันเทิง เชน ดูหนัง ฟงเพลง หรือ เลนเกม ก็
สามารถรวมเขาไปอยูในเจาอุปกรณเล็ก ๆ นี้ไดเชนกัน สําหรับเครื่องพีดีเอนั้นยังแยกออกมาไดอีก
หลายประเภท ตามลักษณะของการใชงานและระบบปฏิบัติการที่ถูกติดตั้งอยูในเครื่องพีดีเอนั้น ๆ
ซึ่งหลัก ๆ ก็จะมีเครื่องพีดีเอ ที่ใชระบบปฏิบัติการ Palm OS ที่เรียกวา Palm และเครื่องพีดีเอที่ใช
ระบบปฏิบัติการวินโดวสโมไบล (Microsoft Windows Mobile) ที่เรียกกันวา Pocket PC
จีพีอารเอส (GPRS: General Packet Radio Service)
วรรณพร ดานชัย (2547) ไดกลาวถึง เทคโนโลยีจีพีอารเอส (GPRS) ไววา คือ การรับ
ขอมูลขาวสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ยอมาจากคําวา General Packet Radio Service เปนวิวัฒนาการ
ของการสื่อสารขอมูลไรสายแบบ Packet Switching คือ การแบงขอมูลออกเปนสวนเล็ก ๆ ที่เรียกวา
Packet ซึ่งมีความสามารถ ในการสงผานขอมูลโครงขายไดดีกวาแบบเดิม ทําใหสามารถตรวจสอบ
ความผิดพลาดในการสง และยังชวยเพิ่มอัตราการสงขอมูลสูงขึ้นอีกดวย เทคโนโลยีจีพีอารเอสนี้
สรางขึ้นมาเพื่อชวยใหสามารถทําธุรกรรมตางๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไดงายและสะดวกขึ้น
จุดเดนของระบบนี้ คือ มีการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตตลอดเวลา (Always On) และยังสามารถ
โทรออกและรับสายเขาไดในขณะที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตอยู การเสียคาบริการจะคิดตอเมื่อมีการรับ
หรือสงขอมูล (Download หรือ Upload) เทานั้น โดยคิดตามขนาดขอมูลไมไดคิดตามเวลาการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต (Airtime) เหมือนเมื่อกอน จึงทําใหประหยัดคาบริการไดมาก นอกจากนี้ยัง
สามารถใชโทรศัพทมือถือที่มีระบบจีพีอารเอส เชื่อมตอกับเครื่องพีดีเอ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร ก็
จะสามารถเขาสูโลกอินเทอรเน็ตได รวมไปถึงสามารถรับขอมูลขาวสารในรูปแบบของวีดีโอ ไมวา
จะเปนรายการขาว ละคร กีฬา ขอมูลการจราจร ซึ่งจะทําใหผูใชทันตอเหตุการณในโลกปจจุบันอยู
เสมอ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

D

เนื้อหาของบทที่ 2 กลาวถึง แนวคิดทฤษฎีและสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
อารเอฟไอดี โครงสรางและการทํางานของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก การเขารหัสขอมูล
กระบวนการพัฒนาระบบโดยใชภาษาสัญลักษณ Unified Modeling Language (UML) ความรูที่
เกี่ยวของกับเลขทะเบียนรถยนต และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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2.1 เทคโนโลยีอารเอฟไอดี
ประวั ติ ก ารเริ่ ม ต น ของเทคโนโลยี อ าร เ อฟไอดี ถู ก ค น พบโดย เซอร โ รเบิ ร ต
อเล็กซานเดอร วัตสัน-วัตต ในป ค.ศ. 1935 ใชในการตรวจจับและเตือนเครื่องบินที่กําลังเขามา โดย
ปญหาของการใชเรดารในยุคนั้น คือ ไมสามารถแยกแยะระหวางเครื่องบินรบวาเปนของฝายไหน
ทางฝ ง เยอรมั น จึ ง ได ค น พบว า เมื่ อ เครื่ อ งหมุ น ตั ว แล ว จะทํ า ให มี ก ารสะท อ นสั ญ ญาณเรดาร ที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหทราบวาเครื่องบินที่บินเขามาเปนของฝายเยอรมัน ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดของ
เทคโนโลยีอารเอฟไอดีแบบที่ขึ้นอยูกับคุณสมบัติการสะทอนของคลื่นวิทยุ
การทํางานของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีในยุคปจจุบันจะมีองคประกอบหลัก คือ สวน
แรกเปนปาย หรือ ทรานสปอนเดอร (Tag หรือ Transponder) ที่ใชติดกับวัตถุตาง ๆ โดยปายนั้นจะ
ประกอบดวยสายอากาศและไมโครชิปที่มีการบันทึกหมายเลข (ID) หรือขอมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้น
นั้นๆ สวนที่สอง คือ เครื่องสําหรับอานปาย (Interrogator/Reader) ดวยคลื่นความถี่วิทยุ และสวนที่
สาม ไดแก ระบบประยุกตใชงาน รวมถึงระบบฮารดแวรและซอฟตแวรประยุกตใชงาน รวมไป
จนถึงระบบฐานขอมูล (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549)
สําหรับการเลือกรับเอาเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมขอมูลอัตโนมัติ (ADC : Automatic
Data-Collection) ดังกลาวมาใชเปนผลมาจากการจัดตั้งมาตรฐานหลักที่ทําให เกิดการปรั บปรุง
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใหดีขึ้นทั่วโลก ซึ่งการประยุกตใชงานอารเอฟไอดีจะมีลักษณะการใช
งานที่คลายกับบารโคด แตแตกตางกันตรงที่แท็กของระบบอารเอฟไอดีสามารถอานและบันทึก
ขอมูลได ดังนั้นผูใชจึงสามารถบันทึกหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลที่อยูในแท็กได และสามารถนําแท็ก
ไปติดกับวัตถุซึ่งขึ้นความเหมาะสมในการนําไปใชงาน โดยทางศูนยพัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม
(ECTI: Electronic Computing Telecommunication Information, 2549) ไดจัดทําเอกสารเผยแพร
เพื่อบงชี้ถึงขอดีของเทคโนโลยีอารเอฟไอดี วาดีกวา เทคโนโลยีรหัสแทง ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 จุดเดนของเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
รหัสแทง
อารเอฟไอดี
รหั สแท ง ผูใ ชจ ะต อ งนํ า เครื่ อ ง อาร เ อฟไอดี ส ามรถอ า นได เ องโดย
สแกนไปอานที่แถบรหัส
อัตโนมัติ เมื่อปายอยูในรัศมีการอาน

การอาน และ
เขียนขอมูล
ระยะ
การอานขอมูล

สามารถอานไดอยางเดียว

สามารถอานและบันทึกขอมูลลงในปาย
เพื่อชวยตรวจสอบความถูกตอง
อา นได จ ากระยะใกล แ ละต อ ง อานไดจากระยะไกล แมอยูในพื้นที่ ๆ
อยู ใ นตํ า แหน ง ที่ แ สงสามารถ ไมสะดวกหรือในพื้นที่อันตรายตอการ
สแกนถึง
ปฏิบัติงานก็สามารถอานได

การอานขอมูล
พรอม ๆ กัน

ตองทําการสแกนแถบรหัสทีละ สามารถอานขอมูลไดพรอม กันหลายๆ
แถบ อานสินคาที่ละชิ้น
ป า ย ในพื้ น ที่ รั ศ มี ข องเครื่ อ งอ า น เพื่ อ
ชวยลดเวลาการทํางาน
ไมสามารถอานได
สามารถอานได
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รายการ
การอานแบบ
อัตโนมัติ

การอาน
เมื่อไมเห็นตัวปาย
ความปลอดภัย มองเห็นรหัส ดวยสายตา ความ มองไม เ ห็ น รหั ส ด ว ยสายตา ความ
ปลอดภัยปานกลาง การปลอม ปลอดภัยสูง เนื่องจากขอมูลเปน ดิจิทัล
แปลงขอมูลทําไดงาย
ในรู ป คลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า พร อ มการ
ปองกันขอมูลดวยรหัสลับ
การบันทึกขอมูล ไมสามารถทําได ตองบันทึก สามารถทําได ในการบันทึกขอมูลลงใน
ลงในแผนปาย ข อ มู ล ลงในระบบฐานข อ มู ล แผนปาย ทั้งการบันทึกประวัติ หรือ การ
คอมพิวเตอรเทานั้น
บันทึกขอมูลการเคลื่อนยาย

ที่มา : รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (2549)
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วัชรากร หนูทอง และ อนุกูล นอยไม (2549) ไดกลาวไววา อารเอฟไอดี (RFID) ยอมา
จากคําวา ระบุตัวตนดวยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification) เปนหนึ่งในเทคโนโลยีที่กําลัง
เติบโตอยางรวดเร็วและมีประโยชนอยางมากในการใชงาน
ศูนยพัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (ECTI, 2549) กลาวถึง อารเอฟไอดี (RFID) วาเปน
เทคโนโลยี ไ ร ส ายที่ ใ ช ร ะบุ ลั ก ษณะเฉพาะของคน สั ต ว และสิ่ ง ของ ด ว ยการติ ด แผ น ป า ย
อิเล็กทรอนิกส (Tags) ที่มีการลงโปรแกรมควบคุมที่ระบุอยางเฉพาะเจาะจง โดยติดไปกับสิ่งที่
ตองการตรวจสอบ และระบุถึงขอมูลของสิ่งนั้นๆ ซึ่งเทคโนโลยีนี้เปนการนําเอาคลื่นวิทยุมาเปน
คลื่นพาหะเพื่อใชในการสื่อสารขอมูลระหวางอุปกรณ 2 ตัวที่เรียกวา แผนปาย (Tag) และตัวอาน
ขอมูล (Reader หรือ Interrogator) ตามภาพที่ 2.1 แผนผังการทํางานของระบบอารเอฟไอดี

ภาพที่ 2.1 การทํางานของระบบอารเอฟไอดี

ศู น ย พั ฒ นาธุ ร กิ จ ออกแบบวงจรรวม (ECTI, 2549) ได จั ด ทํ า ตารางแสดงการ
เปรียบเทียบขอแตกตางของเทคโนโลยีในแตละระบบของรหัสแทง (BARCODE) – การรูจํา
ตัวอักษร (OCR) – การรูจําเสียงพูด (Voice) – ไบโอเมตริกซ (Biometric) – บัตรเอนกประสงค
(Smart Card) – คลื่นวิทยุ (RF) ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ขอแตกตางของเทคโนโลยีระบุลักษณะเฉพาะ
รายการ
ความจุขอมูล
(byte)

รหัสแทง รูจําอักษร
1-100
1-100

รูจําเสียง
-

รูจํารางกาย
-

บัตร
2-8 kB

คลื่นวิทยุ
2-8 kB
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)
รูจําอักษร
1-100

รูจําเสียง
-

รูจํารางกาย
-

บัตร
2-8 kB

คลื่นวิทยุ
2-8 kB

งาย

งาย

ยาก

ไมได

ไมได

-

มีผลตอ
จุดสัมผัส

มีผลตอ
UHF

ไม
ไมมีผล ยังคงทํางาน
สามารถ กระทบสูง
ได
อานได
ผลกระทบ
อานได
นอย
แนวเดียว

ไมมีผล

มีผล
ไมมีผล
กระทบสูง กระทบสูง

ไมมีผล
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รายการ
รหัสแทง
ความจุขอมูล 1-100
(byte)
อานขอมูล ได (จํากัด)
โดยมนุษย
ปญหา
มีผล
การเปยกน้ํา กระทบสูง
หรือความชื้น
เมื่อโดนบัง
ไม
สามารถ
อานได
ทิศทาง
ผลกระทบ
นอย
การอาน
การชํารุด

ควบคุมได ควบคุมได

ราคาอุปกรณ ต่ํามาก ปานกลาง
และระบบ
การแกไขหรือ ทําไดงาย ทําไดงาย
ปลอมแปลง

อัตราเร็วใน
ชา
ชา
การอานขอมูล
ระยะ
0-50 ซม. นอยกวา 1
ซม.
ในการอาน
ขอมูล

-

-

แพงมาก

แพงมาก

อาจทําได
โดยวิธี
บันทึกเสียง
ชา

ทํายาก

0-50 ซม.

ขั้วสัมผัส

ไมมีผล

ต่ํา ถึง ปานกลาง
ปานกลาง
ทําไดยาก ทําไดยาก
มาก
มาก

ชามาก

ชา

เร็ว

สัมผัส
โดยตรง

สัมผัส
โดยตรง

0-5 ม.
หรือ
มากกวา

ที่มา: รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (2549)
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2.1.1 องคประกอบของอารเอฟไอดี
ในระบบอารเอฟไอดีจะมีองคประกอบฮารดแวรหลัก ๆ ที่สําคัญอยู 3 สวน คือ อารเอฟ
ไอดีแท็ก (RFID Tag) สายอากาศ (Antenna) และเครื่องอานอารเอฟไอดี (RFID Reader)
2.1.1.1 อารเอฟไอดีแท็ก หรือ ปายฉลาก
คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2547) กลาวไววา โครงสรางภายในของปายอารเอฟไอ
ดีจะประกอบดวย 2 สวนใหญ คือ สวนของไมโครชิป (Microchip) ที่ทําหนาที่เก็บขอมูลวัตถุ และ
ขดลวดขนาดเล็ก ซึ่งทําหนาที่เปนสายอากาศ (Antenna) สําหรับรับ-สงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
และสรางพลังงานปอนใหสวนของไมโครชิป โดยทั่วไปตัวปายอาจจะอยูในรูปแบบที่มีขนาดและ
รูปรางตาง ๆ กันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัสดุที่นํามาติดแท็ก สําหรับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแท็กสามารถ
แบงชนิดของปายตามความถี่ของการใชงาน ไดเปน 4 รูปแบบ คือ
 ปายยานความถี่ต่ํา (LF) 125-134 กิโลเฮิรตซ (kHz)
 ปายยานความถี่สูง (HF) 13.56 เมกะเฮิรตซ (MHz)
 ปายยานความถี่สูงยิ่ง (UHF) 433 และ 900 เมกะเฮิรตซ (MHz)
 ปายยานไมโครเวฟ (Microwave) 2.45 กิกะเฮิรตซ (GHz)
ดังนั้น คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2547) จึงกลาวไววา อารเอฟไอดีแท็ก คือ
แผงวงจรวิทยุขนาดเล็ก บรรจุขอมูลความจํา (Memory chip) บนแผน ที่สามารถเก็บขอมูลไดมาก
ซึ่งสามารถที่จะแบงประเภทของปายจากรูปแบบการอานและบันทึกขอมูลไดเปน 3 รูปแบบ คือ
ปายชนิดที่สามารถถูกอานและเขียนขอมูลไดหลายครั้ง (Read-Write) ปายที่เขียนขอมูลไดเพียงครั้ง
เดียวแตอานไดหลายครั้ง (Write-Once Read-Many หรือ WORM) และ ปายชนิดที่อานไดเพียงอยาง
เดียว (Read-Only)
นอกจากนี้ยังสามารถแบงอารเอฟไอดีแท็ก ตามการใชงานแยกตามโครงสราง
และหลักการทํางาน เปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ
แพสซิฟแท็ก (Passive Tag) : แพสซิฟแท็กไมมีแบตเตอรี่ในตัวเอง น้ําหนักเบา
อายุการใชงานไมจํากัด และราคาถูกกวาแบบแอ็กทิฟแท็ก ลักษณะการทํางานคือ เมื่อไดรับสัญญาณ
ที่เครื่องอานอารเอฟไอดี สงมา (อยูภายในรัศมีสัญญาณ) จะทําการแปลงสัญญาณนั้นเปนพลังงาน
(Beam Powered) เพื่อใชในการสงขอมูลของตัวเองกลับไปยังเครื่องอานอารเอฟไอดี โดยใชเทคนิค
ที่เรียกวา Backscatter แตขอเสียคือระยะการรับสงขอมูลใกล ตัวอานขอมูลตองมีความไวสูง และ
จะถูก รบกวนดว ยคลื่นแม เหล็กไฟฟ าไดงาย (ศูน ยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส แ ละคอมพิวเตอร
แหงชาติ, 2549)
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แอ็กทิฟแท็ก (Active Tag) : แอ็กทิฟแท็กประกอบดวยเครื่องรับ-สงคลื่นวิทยุ
และแบตเตอรี่ที่ใหพลังงานในตัวเอง ทําใหสามารถรับ-สงสัญญาณขอมูลกับเครื่องอานอารเอฟไอดี
(RFID Reader) ไดในระยะไกล สามารถทํางานในบริเวณที่มีสัญญาณรบกวนไดดี และสามารถอาน
และเขียนขอมูลลงใน Tag ชนิดนี้ได แตมีขอเสียคือ มีอายุการใชงานจํากัดตามอายุของแบตเตอรี่
และมีราคาแพงกวาแบบแพสซิฟแท็ก (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ,
2549)
2.1.1.2 สายอากาศ
สายอากาศ (Antenna) เป น สายอากาศที่ เ ชื่ อ มต อ กั บ เครื่ อ งอ า นอาร เ อฟไอดี
สายอากาศเปนตัวรับและสงคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเปนคลื่นพาหะที่ผานการทํามอดูเลต กับขอมูลแลว
ทั้งนี้การทํางานในยานความถี่ตางกันจะทําใหคุณสมบัติการทะลวงตางกันรวมทั้งประสิทธิภาพ
โดยรวมจะขึ้นกับเงื่อนไขอื่น ๆ ดวย เชน ขนาดของสายอากาศ หรือสัญญาณรบกวน
การทํางานของสายอากาศอารเอฟไอดีแบบแพสซิฟแท็ก (Passive Tag) : ศูนย
พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (ECTI, 2549) กลาวไววา การทํางานของปายอารเอฟไอดีแบบแพส
ซิฟแท็ก ปายชนิดแพสซิฟแท็กทํางานไดโดยไมตองอาศัยแหลงจายไฟภายนอก การทํางานของปาย
ในยานความถี่ต่ําและความถี่สูง (LF และ HF) จะใชหลักการคูควบแบบเหนี่ยวนําในรูปแบบ
Inductive Coupling ซึ่งเกิดจากการอยูใกลกันของขดลวดจากเครื่องอานที่กําลังทํางานและ
สายอากาศของป า ย ทํ า ให เ กิ ด การถ า ยเทพลั ง งานจากเครื่ อ งอ า นไปยั ง ไมโครชิ ป ในป า ย ผ า น
สนามแมเหล็กไฟฟาที่เกิดขึ้น เมื่อไมโครชิปไดรับพลังงานก็จะทํางานตามลักษณะเฉพาะของขอมูล
รหัสประจําตัว ปฏิกิริยาของไมโครชิปดังกลาวเครื่องอานจะรับรูไดผานสนามแมเหล็กและจะทํา
การตีความเปนขอมูลดิจิทัลแสดงถึงรหัสประจําตัวที่สงมาจากปายได ลักษณะเงื่อนไขในการทําการ
เหนี่ยวนําแบบชักพาทําใหการอานขอมูลทําไดไมไกลมากนัก ซึ่งโดยปกติปายแบบแพสซิฟมักมี
หนวยความจําขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ราคาตอหนวยต่ํา สวนในระบบยานความถี่สูงยิ่ง (UHF) จะใช
หลักการคูควบแบบแผกระจาย ในรูปแบบ Propagation Coupling โดยที่สายอากาศของเครื่องอาน
จะทําการสงพลังงานแมเหล็กไฟฟาในรูปคลื่นวิทยุออกมา ซึ่งเมื่อปายไดรับสัญญาณผานสายอากาศ
ของตน ปายก็จะทํางานโดยการสะทอนกลับคลื่นที่ไดรับซึ่งถูกปรับคาตามรหัสประจําตัวของตนไป
ยังเครื่องอานแบบ Back Scattering
ซึ่งกลาวสรุปไดวา การรับสงคลื่นแบบแพสซิฟแท็ก มี 2 วิธี ดวยกัน คือ วิธี
เหนี่ยวนําคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Inductive Coupling หรือ Proximity Electromagnetic) กับ วิธีการแผ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Propagation Coupling) ดังภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 การสื่อสารระหวางแพสซิฟแท็กแบบคลื่น LF-HF: Inductive Coupling และ คลื่น UHF:
Propagation coupling

PU

การทํางานของสายอากาศอารเอฟไอดีแบบแอ็กทิฟแท็ก (Active Tag): ศูนย
พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (ECTI, 2549) กลาวไววา การทํางานของปายอารเอฟไอดีแบบ
แอ็กทิฟแท็กปายชนิดแอ็กทิฟแท็ก จะอาศัยแหลงจายไฟจากแบตเตอรี่ภายนอก เพื่อจายพลังงาน
ใหกับวงจรภายใน โดยแบงตามหลักการทํางานเปน 2 แบบ ไดแก
แบบที่ 1 แบบทรานสปอนเดอรแบบแอ็กทิฟ ซึ่งจะทําการสงขอมูลออกก็ตอเมื่อ
ไดรับสัญญาณจากเครื่องอาน สําหรับแบบทรานสปอนเดอรแบบแอ็กทิฟนั้นอาจจะพบไดในระบบ
จายเงินทางดวน หรือดานตรวจ
แบบที่ 2 แบบบอกตําแหนง หรือ เบคอน (Beacon) ซึ่งสัญญาณจะถูกปลอย
ออกมาเปนระยะๆ ตลอดเวลาการใชงานของปาย สําหรับแบบบอกตําแหนงอาจพบไดในระบบที่
ตองการบงชี้พิกัดแบบเวลาจริง (Real-Time Location System: RTLS) เชน การจัดการขนสงสินคา
เปนตน
2.1.1.3 เครื่องอานอารเอฟไอดี
วัชรากร หนูทอง และ อนุกูล นอยไม (2549) ไดกลาวถึง หนาที่ของเครื่องอาน
อารเอฟไอดี (RFID Reader) หรือ (Interrogator) คือ การเชื่อมตอเพื่ออานหรือเขียนขอมูลลงในปาย
ดวยสัญญาณความถี่วิทยุ ภายในเครื่องอานจะประกอบดวย เสาอากาศที่ทําจากขดลวดทองแดง เพื่อ
ใชรับ-สงสัญญาณ ภาครับและภาคสงสัญญาณวิทยุ และวงจรควบคุมการอาน-เขียนขอมูลซึ่งมักจะ
เปนวงจรจําพวกไมโครคอนโทรลเลอร และสวนของการติดตอกับคอมพิวเตอร
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ดังนั้น วัชรากร หนูทอง และ อนุกูล นอยไม (2549) จึงกลาวไววา เครื่องอานอาร
เอฟไอดี คือ ตัวอานขอมูล มีหนาที่รับขอมูลที่สงมาจากแท็ก (Tag) แลวทําการตรวจสอบความ
ผิดพลาดของขอมูล ถอดรหัสขอมูล และนําขอมูลผานเขาสูกระบวนการตอไป ซึ่งเครื่องอานอาร
เอฟไอดี (Reader) ที่ดีตองมีความสามารถในการปองกันการอานขอมูลซ้ํา เชนในกรณีที่แท็กถูกวาง
ทิ้งอยูในบริเวณสนามแมเหล็กไฟฟาที่เครื่องอานอารเอฟไอดีสรางขึ้น หรืออยูในระยะการรับสง ก็
อาจทําให เครื่องอานอารเอฟไอดีทําการรับหรืออานขอมูลจากแท็กซ้ําอยูเรื่อย ๆ ไมสิ้นสุด ดังนั้น
เครื่องอานอารเอฟไอดีที่ดีตองมีระบบปองกันเหตุการณเชนนี้ ที่เรียกวาระบบ "Hands Down
Polling" โดยเครื่องอานอารเอฟไอดีจะสั่งใหแท็ก หยุดการสงขอมูลในกรณีเกิดเหตุการณดังกลาว
หรืออาจมีบางกรณีที่มีแท็ก หลายแท็ก อยูในบริเวณสนามแมเหล็กไฟฟาพรอมกัน หรือที่เรียกวา
"Batch Reading" โดยที่เครื่องอานอารเอฟไอดีควรมีความสามารถที่จะจัดลําดับการอานแท็ก ทีละ
ตัวได และสําหรับตัวเครื่องอานอารเอฟไอดีจะประกอบไปดวยสวนประกอบหลัก ไดแก ภาครับ
และสงสัญญาณวิทยุ ภาคสรางสัญญาณพาหะ ขดลวดที่ทําหนาที่เปนสายอากาศ วงจรสัญญาณ
หนวยประมวลผลขอมูล และภาคติดตอกับคอมพิวเตอร ตามภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 โครงสรางภายในของเครื่องอานอารเอฟไอดี

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวย
คลื่นความถี่วทิ ยุ
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ลักษณะการทํางานของเครื่องอานอารเอฟไอดี 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
กับการทํางานของเครื่องอานอารเอฟไอดีแบบแพสซิฟ (Passive): เครื่องอานจะทําการสงสัญญาณ
ขอมูลออกตลอดเวลา ซึ่งเทากับวาเปนการสงพลังงานไฟฟาผานทางคลื่นวิทยุไปจายใหกับบรรดา
เครื่องลูกขายที่อยูในอาณาบริเวณการใชงานดวย และเนื่องจากความแรงของคลื่นสัญญาณความถี่
วิทยุที่เครื่องลูกขายสงออกมามีกําลังสงต่ํา ทําใหมีแนวโนมวาสัญญาณอาจสงไปไมถึงเครื่องอาน
หรืออาจสงไปถึงแตมีระดับสัญญาณรบกวนปะปนอยูดวย เมื่อเทียบกับสัญญาณที่ถูกสงออกมาจาก
เครื่องอาน ซึ่งมีแหลงจายไฟฟาเปนของตนเองทําใหสงสัญญาณออกมาไดสูงกวา ดังนั้นจึงตองมี
มาตรการในการสรางความแตกตางของสัญญาณคลื่นวิทยุที่มีการสงออกมาจากเครื่องลูกขายแตละ
เครื่อง ใหมีเอกลักษณที่แตกตางกันเพื่อใหเครื่องอานสามารถแยกแยะแหลงที่มาไดอยางถูกตอง
โดยใชมอดูเลตสัญญาณแบบการสงขอมูลดวยการมอดูเลตทางแอมปลิจูด (ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549)
รูปแบบการรับสงขอมูลแบบ Sequential (SEQ) นิยมใชกับการทํางานของเครื่อง
อานอารเอฟไอดีแบบแอ็กทิฟ (Active): เปนการสื่อสารระหวางเครื่องอานและเครื่องลูกขาย ที่
กํา หนดใหเ ครื่ องอ า นมี ก ารหยุ ด สงสัญ ญาณคลื่น ความถี่วิท ยุ เ ปน ชว ง ๆ ต อเนื่อง หรือเป น ราย
คาบเวลาสม่ําเสมอ ชวงเวลาที่ไมมีการสงสัญญาณออกจากเครื่องอานจะเปนจังหวะใหเครื่องลูกขาย
ทําการสงสัญญาณกลับมายังเครื่องอาน ถือเปนการสรางฐานเวลา (Timing) สําหรับใชอางอิงภายใน
ระบบการสื่อสารแบบอารเอฟไอดี ที่ประกอบไปดวยเครื่องอานและกลุมของเครื่องลูกขายที่มีความ
เที่ย งตรงมาก แต การรับส งขอมูลแบบนี้จะมีขอจํากัด อยูที่การจายพลังงานใหกับเครื่องลูก ขาย
เนื่องจากชวงเวลาที่เครื่องอานหยุดสงสัญญาณบรรดาเครื่องลูกขายทั้งหลายก็จะไมไดรับพลังงาน
ไฟฟาที่สงผานทางคลื่นวิทยุไปดวย ทําใหตองมีการติดตั้งอุปกรณเก็บประจุไฟฟาหรือแบตเตอรี่
ขนาดเล็กไวในเครื่องลูกขายที่นํามาใชกับการรับสงขอมูล (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549)
โดยทั่ ว ไปหน ว ยประมวลผลข อ มู ล ที่ อ ยู ภ ายในเครื่ อ งอ า นมั ก ใช เ ป น
ไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งอัลกอริทึมที่อยูภายในโปรแกรม จะทําหนาที่ถอดรหัสขอมูล ที่ไดรับ
และทําหนาที่ติดตอกับคอมพิวเตอร โดยลักษณะ ขนาด และรูปรางของเครื่องอานจะแตกตางกันไป
ตามประเภทของการใชงาน เชน แบบมือถือขนาดเล็กหรือติดผนัง จนไปถึงขนาดใหญเทาประตู
เปนตน (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549)
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2.1.2 หลักการทํางานเบื้องตนของอารเอฟไอดี
การทํางานของอารเอฟไอดีแบบแพสซิฟแท็กดวยวิธีเหนี่ยวนําคลื่นแมเหล็กไฟฟา มี
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 เครื่องอานอารเอฟไอดี จะทําการปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา ออกมาตลอดเวลา
และคอยตรวจจับวามีแท็กเขามาอยูในบริเวณสนามแมเหล็กไฟฟาหรือไม
ขั้นที่ 2 เมื่อมีแท็ก เขามาอยูในบริเวณสนามแมเหล็กไฟฟา แท็กจะไดรับพลังงานไฟฟา
ที่ เ กิ ด จากการเหนี่ ย วนํ า ของคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า เพื่ อ ให แท็ ก เริ่ ม ทํ า งานและจะส ง ข อ มู ล ใน
หนวยความจําที่ผานการมอดูเลตกับคลื่นพาหะ แลวออกมาทางสายอากาศที่อยูภายในแท็ก
ขั้นที่ 3 คลื่นพาหะที่ถูกสงออกมาจากแท็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแอมปลิจูด, ความถี่
หรือเฟส ขึ้นอยูกับวิธีการมอดูเลต
ขั้นที่ 4 เครื่องอานอารเอฟไอดี จะตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของคลื่นพาหะ แปลง
ออกมาเปนขอมูลแลวทําการถอดรหัสเพื่อนําขอมูลไปใชงานตอไป
กลาวไดวา หลักการทํางานเบื้องตนของอารเอฟไอดีจะตองมีตัวกลาง คือ คลื่นพาหะใน
การรับสงขอมูล ตามตัวอยางการใชงานแท็กและเครื่องอานอารเอฟไอดีตามภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 การใชงานแท็กและเครื่องอานอารเอฟไอดี

2.1.3 ประโยชนของอารเอฟไอดี
หนวยงานไทยแลนดอินดัสตรี้ดอทคอม หรือ สื่ออุตสาหกรรมออนไลน (2549) ได
กลาวไววา อารเอฟไอดีมีประโยชนอยางเห็นไดชัดและเหนือกวารูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล
ชนิดอื่นๆ ซึ่งไดแก
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 เทคโนโลยีอารเอฟไอดีสามารถตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพแวดลอม
ที่ไมเหมาะจะใชแรงงานคน เนื่องจากการอานแท็กไมตองการแรงงานคนเขามาชวย
 เทคโนโลยีอารเอฟไอดีสามารถอานขอมูลไดอยางรวดเร็ว และมีความแมนยําสูง
 ขอมูลในแท็กอารเอฟไอดีสามารถแกไขซ้ําได
 เทคโนโลยี อ าร เ อฟไอดี ไ ม ต อ งการรู ป แบบการส ง สั ญ ญาณแบบเส น ทางตรง
ระหวางแท็กและเครื่องอานโดยตรง ทําใหเหมาะกับหลายแอพพลิเคชั่นที่บาร โคดไมสามารถ
ดําเนินการได
 เทคโนโลยีอารเอฟไอดีสามารถใชรวมกับระบบบารโคดและเครือขายไรสาย
 องคกรนับพันแหงในหลายอุตสาหกรรมใชประโยชนของอารเอฟไอดีเพื่อพัฒนา
ดานการตรวจสอบกระบวนการทํางาน ใหความถูกตองของขอมูล ณ เวลาจริง ตลอดจนลดความ
ตองการดานแรงงานดวย ตามภาพที่ 2.5 แผนภูมิแสดงมูลคาตลาดอารเอฟไอดี

ภาพที่ 2.5 มูลคาตลาดอารเอฟไอดี ตั้งแตป 2003-2008
(ขอมูลจาก Venture Development Corporation สถิติของบริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จํากัด)

ที่มา: รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (2549)
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2.1.4 คลื่นความถี่ที่ใชอารเอฟไอดี
คลื่นความถี่ที่ใชอารเอฟไอดี (RF Spectrum) วัชรากร หนูทอง และ อนุกูล นอยไม
(2549) ไดกลาวไววา ในปจจุบันคลื่นพาหะที่ใชงานกันในระบบอารเอฟไอดีจะอยูในยานความถี่
พลเรือน ISM (Industrial-Scientific-Medical) ซึ่งเปนยานความถี่ที่กําหนดในการใชงานเชิง
การแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม สามารถใชงานไดโดยไมตรงกับยานความถี่ที่ใชงานใน
การสื่อสารโดยทั่วไปและสําหรับคลื่นพาหะที่ใชกันในระบบอารเอฟไอดี อาจจะแบงออกไดเปน 4
ยานความถี่ใหญ ไดแก
 ยานความถี่ต่ํา (Low Frequency) ต่ํากวา 150 กิโลเฮิรตซ (kHz)
 ยานความถี่สูง (High Frequency) 13.56/27.125 เมกะเฮิรตซ (MHz)
 ยานความถี่สูงยิ่ง (Ultra High Frequency) 433/868/915เมกะเฮิรตซ (MHz)
 ยานความถี่ไมโครเวฟ (Microwave Frequency) 2.45/5.8 กิกะเฮิรตซ (GHz)
มาตรฐานคลื่ น ความถี่ที่ จ ะใช สํ า หรั บ อุ ป กรณอ าร เ อฟไอดี นั้ น ป จ จุบั น ยัง เป น เรื่ อ ง
คอนขางยากที่จะกําหนดใหเปนมาตรฐานสากล เนื่องจากแตละประเทศเปนเจาของคลื่นและเปนผู
ควบคุ ม การใช ค ลื่ น ความถี่ เ อง ดั ง นั้ น มาตรฐานคลื่ น ความถี่ จึ ง ขึ้ น อยู แ ต ล ะประเทศที่ จ ะเป น ผู
พิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับการนําไปใชงานประเภทตาง ๆ
สํ า หรั บ ประเทศไทยคลื่ น ความถี่ ถู ก ควบคุ ม โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ถาบุคคลทั่วไปใชคลื่นความถี่มากกวาขอจํากัด (Power Limit) ที่ทาง
กทช. ไดตกลงไวจะตองมีเอกสารการขออนุญาตใชงานคลื่นความถี่ที่มากกวาขอจํากัด โดยจะมี
ตารางแสดงขอจํากัด (Power Limit) Unlicensed in Thailand ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 ขอจํากัดของคลื่นความถี่ในประเทศไทย
Frequency of Operation
125-134 KHz
13.56 MHz
26.965-27.405 MHz
920-925 MHz
2.45 GHz

Power Limit
< 150 mW
< 5 mW
< 100 mW
< 0.5 W
< 100 mW

ที่มา: รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (2549)
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เนื่ อ งจากการที่ ป ระเทศไทยกํ า หนดมาตรฐาน (Standardization) ออกมาใช
ภายในประเทศอยางเปนทางการนั้น ลาชาจึงสงผลใหความกาวหนาทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
ภายในประเทศไทยมีการพัฒนาลาชาตามไปดวย นอกจากนี้ ถาเปรียบเทียบคลื่นความถี่ที่ใชงานใน
แตละยานความถี่ในดานของระยะการอานสามารถสรุปไดดังตารางที่ 2.4 ถึงตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.4 ระยะการอานทีไ่ ดจากความถีท่ ี่ใชงาน

D

ความถี่
125-134 กิโลเฮิรตซ
13.56 เมกะเฮิรตซ
860-960 เมกะเฮิรตซ
2.45 กิกะเฮิรตซ

ระยะที่อานได
นอยกวา 1 เมตร (10 เซนติเมตร)
นอยกวา 1.5 เมตร
ระยะ 2-5 เมตร (ปายแบบแพสซิฟแท็ก)
ระยะ 1-100 เมตร (ปายแบบแอ็กทิฟ)
นอยกวา 1 เมตร (ปายแบบแพสซิฟ)
ระยะ 1-15 เมตร (ปายแบบแอ็กทิฟ)

PU

ที่มา: รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (2549)
ตารางที่ 2.5 ขอพิจารณายานคลื่นความถี่อารเอฟไอดีของ Greg Leeming
ขอพิจารณา
คลื่นความถี่

LF
125-134KHz

HF
13.56MHz

UHF
866-915MHz

Microwave
2.45-5.8GHz

ระยะอาน

10 เซนติเมตร

1 เมตร

2-7 เมตร

1 เมตร

สวนแบง
การตลาด
ชนิดที่ใช

74%

17%

6%

3%

Magnetic

Magnetic

Electro Magnetic

มาตรฐานที่
รองรับ

ISO 11784/85,
14223

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

Electro
Magnetic
EPC C0,C1,
C1G2, ISO
18000-6

ที่มา : Greg Leeming, Intel Corporation, 2004

ISO 18000-4
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ตารางที่ 2.6 ขอพิจารณายานคลื่นความถี่อารเอฟไอดีของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ
HF
13.56 13.56 MHz
MHz
ถึง 1.2 ม ถึง 1.2 ม

D

ขอ
LF
พิจารณา
คลื่น
125-134 13.56
ความถี่
KHz
MHz
ระยะใน
ถึง 1.2 ม 0.7-1.2
การอาน
ม
ความเร็ว ไมเร็วมาก นอย
ในการอาน
สภาวะ
ไมมีผล ไมมีผล
กระทบ กระทบ
ที่ชื้น
ISO
มาตรฐาน
ISO
11784/85, 14443
A/B/C
14223

UHF

Microwave

866-915
MHz
ถึง 4 ม

2.45-5.8 GHz
ถึง 15 ม

ปานกลาง

เร็วมาก

เร็ว

เร็วมาก

ไมมีผล
กระทบ
ISO
180003.1,
15693

ไมมีผล
กระทบ
ISO 180003.2

มีผล
กระทบ
EPC
C0,C1,
C1G2,
18000-6

มีผลกระทบ

PU

ISO
18000-4

ที่มา: รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (2549)

2.1.5 ระยะการรับสงขอมูลและกําลังสง
เอกสารงานวิ จั ย โครงการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาอาร เ อฟไอดี (RFID) สํ า หรั บ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติและศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2549) ไดกลาวถึง ระยะการรับสงขอมูลใน
ระบบอาร เ อฟไอดี ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ของกํ า ลั ง ส ง ของตั ว อ า นข อ มู ล กํ า ลั ง ส ง ของป า ย และ
สภาพแวดลอม สวนการออกแบบสายอากาศของตัวอานขอมูล จะเปนตัวกําหนดลักษณะรูปรางของ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แผกระจายออกมาจากสายอากาศ ดังนั้นระยะการรับสงขอมูล อาจขึ้นกับมุม
ของการรับสงระหวางปายและตัวอานขอมูลดวยเชนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปรางของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เปนสําคัญ
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ความเขมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยทั่วไปจะลดลงตามระยะทางโดยแปรผกผันกับ
ระยะทางยกกําลังสอง แตในบางสภาพแวดลอมซึ่งอาจมีการสะทอนกลับของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
จากสิ่งตาง ๆ รอบตัว เชน โลหะ ก็อาจทําใหความเขมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาลดลงอยางรวดเร็ว
โดยอาจแปรผกผันกับระยะทางยกกําลังสี่ ปรากฏการณเชนนี้เราเรียกวา “Multi-Path Attenuation”
ซึ่งจะสงผลกระทบใหระยะการรับสงขอมูลสั่นลง หรือแมกระทั้งความชื้นในอากาศก็อาจมีผลใน
กรณีที่ความถี่สูง ๆ ดังนั้นการนําระบบอารเอฟไอดี ไปใชงานควรคํานึงถึงสภาพแวดลอม เพราะจะ
มีผลกระทบกับระยะการรับสงขอมูล และพยายามติดตั้งระบบใหหางไกลจากโลหะ ซึ่งอาจทําให
เกิดการสะทอนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาได และกําลังสงของปายอารเอฟไอดีที่จะสงกลับมายังตัว
อา นข อ มูล นั้ น โดยทั่ว ไปจะมี กํ า ลัง ต่ํ า เมื่อ เทีย บกับ กํ าลั งส ง ของตัว อ าน ดัง นั้ น ความไวในการ
ตรวจจับสัญญาณก็เปนอีกจุดหนึ่งที่ตองพิจารณา (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ, 2549)
2.1.6 การปองกันการชนกันของขอมูล
วัชรากร หนูทอง และ อนุกูล นอยไม (2549) ไดกลาวถึง การปองกันการชนกันของ
ขอมูลไววา เมื่อมีปายหลาย ๆ อันเขามาอยูใกลเครื่องอานอารเอฟไอดีจนมีพลังเพียงพอ ปายแตละ
อันจะพยายามสงขอมูลของตัวเองมาที่เครื่องอานพรอม ๆ กัน ทําใหเครื่องอานไมสามารถแยกแยะ
ขอมูลที่สงมาได ซึ่งเราเรียกปรากฏการณนี้วา การชนกันของขอมูล (Collision) วิธีการแกไขโดย
การทําการเพิ่มฟงกชั่นปองกันการชนกันบนปายและเครื่องอาน (Anti-Collision) ซึ่งมีดวยกันหลาย
วิธี เชน การจัดคิวการอานปายโดยทําการแบงเปนชวงเวลาสั้นๆ เมื่อปายทําการแลวจะไมมีการอาน
ซ้ําอีก นอกจากวิธีการแบงเปนชวงเวลา TDMA: Time Division Multiple Access ก็ยังมีวิธีการอื่นๆ
ไดแก SDMA: Space Division Multiple Access, FDMA, CDMA หรือเทคนิคขั้นสูงที่รวมวิธีการ
แบงคลื่นและเวลา FTDMA และการกระโดดความถี่ (Frequency Hopping) เปนตน และกลาวสรุป
การปองกันการชนกันของขอมูล ไดตามภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 การปองกันการชนกันของขอมูล
ที่มา: รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (2549)
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2.1.7 มาตรฐานอารเอฟไอดี (RFID Standards)
เทคโนโลยีอารเอฟไอดีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ
กําหนดมาตรฐานโลกของการใชงาน เพื่อใหผูผลิตหรือผูใชงานสามารถบริหารและจัดการการใช
งานเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการพัฒนามาตรฐานจําเปนจะตองเปนที่ยอมรับ
และสามารถใชงานไดในทุกประเทศทั่วโลก และเครื่องอานทุกยี่หอสามารถทํางานไดที่ความถี่ที่เขา
กันไดโดยการพัฒนามาตรฐานระหวางประเทศ สําหรับการใชงานอารเอฟไอดี มีหลายองคกรหรือ
หลายกลุมไดพยายามพัฒนามาตรฐานระหวางประเทศขึ้น 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)
เนื่องจากบริษัทผูผลิตไดพัฒนาระบบอารเอฟไอดีโดยมีมาตรฐานที่ใชในการสงถาย
ขอมูลระหวางเครื่องอานกับแท็กที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับความตองการของตลาดเปน
สําคัญ อยางไรก็ตามหลายองคกรไดตระหนักถึงปญหาเรื่องมาตรฐานและไดเริ่มพัฒนามาตรฐาน
กลางขึ้นมาทั้งในยุโรปและอเมริกา (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ,
2549) ทั้งนี้จะนําเสนอรายละเอียดคราวๆ ของแตละมาตรฐานซึ่งเปนที่นิยมในการนําไปใชงาน
เบื้องตน โดยเนนในสวนของมาตรฐาน ISO และมาตรฐาน EPC (Electronics Product Code) โดย
มาตรฐาน ISO นี้ครอบคลุมถึงมาตรฐานในประเทศอื่นๆ อีกดวย เชน มาตรฐาน DIN (เยอรมันนี)
มาตรฐาน ANSI (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งตัวอยางมาตรฐานอารเอฟไอดี ไดแก
2.1.7.1 มาตรฐาน International Organization for Standards :ISO
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการโปรแกรม
ระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (2549) ไดกลาวถึง ISO หรือ International Organization for
Standardization ไววา เปนองคกรระหวางประเทศที่วาดวยการมาตรฐาน กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2489
ตั้งอยู ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด เปนองคกรชํานาญพิเศษที่ไมใชหนวยงานรัฐบาล โดย
เกิดจากการรวมตัวระหวางองคกรอุตสาหกรรมนานาชาติ มีพันธะสัญญาที่จะพัฒนามาตรฐาน
อุตสาหกรรม ประกอบดวยสมาชิก 110 ประเทศ แตละประเทศจะมีหนวยงานทางดานมาตรฐาน
หรือองคกรมาตรฐานของประเทศนั้นๆ เปนตัวแทน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือ และ
การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อประโยชนทางการคา
ระหวางประเทศหรือเกิดระบบมาตรฐานของโลกที่สมบูรณยิ่งขึ้นไปในอนาคต
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 มาตรฐานเทคโนโลยี: ISO/IEC 18000 มาตรฐานนี้กําหนดวาดวยเรื่อง
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการใชอารเอฟไอดีในการจัดการสิ่งของตางๆ และการเชื่อมตอผานทางคลื่นวิทยุ
(RFID for Item Management - Air Interface) โดยมาตรฐานสวนนี้ไดถูกแบงออกเปนสวนยอยๆ
ดังนี้
Part 1: ระบุตัวแปรสําคัญ ความหมายเพื่อใชในการกลาวถึงในสวนยอยอื่นๆ
ตอไป
Part 2: ตัวแปรในการสงขอมูลดวยคลื่นวิทยุความถี่ต่ํากวา 135 kHz
Part 3: ตัวแปรในการสงขอมูลดวยคลื่นวิทยุความถี่ 13.56 MHz
Part 4: ตัวแปรในการสงขอมูลดวยคลื่นวิทยุความถี่ 2.45 GHz
Part 6: ตัวแปรในการสงขอมูลดวยคลื่นวิทยุความถี่ระหวาง 860-930 MHz
Part 7: ตัวแปรในการสงขอมูลของ RFID แบบแอ็กทิฟ (Active RFID) ดวย
คลื่นวิทยุความถี่ต่ํากวา 433 MHz
 การใชงานดานระบุรหัสประจําตัวสัตว (Animal Identification) สวนนี้แบง
ออกเปน 3 สวนดวยกัน ซึ่งระบุถึงการใช RFID ในการระบุรหัสประจําตัวสัตว คือ
- มาตรฐาน ISO/IEC 11784 – Code Structure มาตรฐานนี้ใชระบุโครงสราง
ของขอมูลในการระบุรหัสประจําตัวสัตว ซึ่งประกอบดวยขอมูลจํานวน 64 บิต (8 ไบต) โดยจะระบุ
ถึงประเทศ ชนิดของสัตว รหัสสัตว เปนตน
- มาตรฐาน ISO/IEC 11785 – Technical Concept มาตรฐานนี้ใชระบุวิธีการ
สงขอมูล (Transmission Method) ขอมูลเชิงเทคนิคอื่นๆ ในการติดตอระหวางปายระบุ
อิเล็กทรอนิกสกับเครื่องอาน โดยทั้งนี้ไดกําหนดคลื่นความถี่ในการรับ-สงขอมูลคือ 134.2 kHz ±
1.8 kHz และไดกําหนดวิธีการสงไวเปน 2 ลักษณะ คือแบบ Full-Duplex ซึ่งใชการสงขอมูลแบบ
AM และแบบ Half-Duplex ซึ่งใชการสงขอมูลแบบ FM
- มาตรฐาน ISO/IEC 14223 – Advance Transponder มาตรฐานนี้เปนการ
ปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมเบื้องตน (ISO11784/85) โดยสามารถทําใหปายระบุอิเล็กทรอนิกสมี
ประสิทธิภาพและคุณสมบัติในการทํางานที่ดีขึ้น ในแงของการจัดการขอมูลในหนวยความจําขนาด
ใหญไดดีมากยิ่งขึ้น
 การใชงานดานบัตรสมารตการดแบบไรสัมผัส (Contactless Smartcard) การ
ใชงานอารเอฟไอดีเปนบัตรสมารตการดแบบไรสัมผัสนั้นปจจุบันกําลังเปนที่นิยมอยางสูง เนื่องจาก
ความสะดวกในการใช ทั้งนี้ไดมีการนําไปใชในหลายลักษณะ เชน ตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส บัตร
จายเงินอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สําหรับมาตรฐานของ Contactless Smartcard นั้นที่ไดความนิยม และ
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ไดรับการรับรองจากมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) โดยสวนของ
มาตรฐาน High Frequency ความถี่ 13.56 MHz และ นัยวุฒิ (2549) ไดกลาวไววา เทคโนโลยีอาร
เอฟไอดี มีมาตรฐาน ISO Standard กําหนดไวอยางชัดเจน ไดแก มาตรฐาน ISO 14443, ISO 15693
ซึ่งเปนมาตรฐานที่นิยมใชกับอารเอฟไอดี ในแอพพลิเคชั่นตางๆ โดยมาตรฐานทั้งสองใชความถี่
พาหะที่ 13.56 MHz (7 kHz) ซึ่งความถี่ดังกลาวอยูในยานความถี่ ISM (Industrial, Scientific, and
Medical) ที่สามารถใชไดทั่วโลก อยางไรก็ตามขณะนี้แนวโนมของประเทศตางๆ ไดใหความสนใจ
กับมาตรฐานแบบ ISO/IEC 14443 มากกวา
- มาตรฐาน ISO/IEC 14443 (Proximity Card) เปนมาตรฐานในการใชงาน
บัตรสมารตการดในระยะใกล คือสูงสุดประมาณ 10-15 เซนติเมตร ทั้งนี้ไดระบุถึงความถี่ที่ใชงาน
ซึ่งมีคา 13.56 MHz ลักษณะรูปแบบสงขอมูลของบัตร อัตราการสงขอมูล กําลังของเครื่องอาน การ
ปองกันการชนกันของขอมูล (Anti-Collision) ตลอดจนการเขารหัสเพื่อความปลอดภัยของขอมูล
โดยทั้งนี้มาตรฐาน ISO14443 ยังสามารถแบงยอยออกไดอีก 3 แบบ คือ แบบ A, B และ C
ตามลําดับ ซึ่งในแตละสวนก็จะมีรายละเอียดปลีกยอยที่ตางกัน ตามมาตรฐานของผูผลิตเทคโนโลยี
กลาวคือ มาตรฐาน ISO 14443 Type A เปนของบริษัท ฟลิปส จํากัด สําหรับ Type B เปนของ
บริษัท Generic และ Type C เปนมาตรฐานทั่วไปของผูผลิตรายอื่นๆ ซึ่งมาตรฐาน ดังกลาวทําให
มาตรฐานอารเอฟไอดี ISO 14443 ที่นํามาประยุกตใชมีความปลอดภัยที่ดี สามารถนํามาใชในการ
ดําเนินธุรกิจประเภท E-Purchasing ไดเปนอยางดี
- มาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A เปนมาตรฐานปดที่ถูกพัฒนาโดย Phillips ซึ่ง
เปนผูพัฒนารายแรกๆในโลกสําหรับ Contactless Smart Card มีผูใชงานบัตรสมารตการดมาตรฐาน
นี้มากที่สุดในโลก
- มาตรฐานสําหรับงาน ISO 14443 ชนิด B เปนมาตรฐานเปดมีหลายบริษัท
เปนผูรวมพัฒนา โดยมาตรฐานมีความใกลเคียงกับมาตรฐาน ISO 14443A ตางกันเฉพาะที่มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มเติมจากมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A เชน ลักษณะการ Modulate
สัญญาณซึ่งเปนแบบ 10% ASK, BPSK (bit encoding) แตยังมีขอดอยในหลาย ๆ เรื่องเนื่องจาก
มาตรฐานในสวนสําคัญ ๆ ถูกมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A บังคับอยู แตขอดีก็คือมาตรฐาน ISO
14443 ชนิด B เปนมาตรฐานเปดทําใหมีผูผลิตมากรายมีการแขงขันดานราคาและคุณภาพมากขึ้น
ดังนั้นสามารถเขียนตารางสรุปความแตกตางของมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A
และ ISO 14443 ชนิด B ไดดังตารางที่ 2.7 และตารางที่ 2.8
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ตารางที่ 2.7 การอานคาตามมาตรฐาน ISO 14443 Reader (PCD) ถึงบัตร Card (PICC)
ขอพิจารณา
การกล้ําสัญญาณ

On Bit Level

มาตรฐาน ISO 14443B
ASK 10%
การกล้ําสัญญาณชนิดเปลี่ยน
ขนาดของคลื่นนํา*
NRZ Code
(Non Return to Zero Code)
1 Start & 1 Stop Bit per Byte

106 Kbits/วินาที

106 Kbits/วินาที

D

การแปลงสัญญาณ
(Bit Coding)
การเขารหัส
(Synchronization)
ความเร็วในการอาน

มาตรฐาน ISO 14443A
ASK 100%
(Amplitude Shift Keying)
Short/Middle Wave
Modified Miller Code

PU

หมายเหตุ: * เมื่อบิตมีคา 1 ขนาดของคลื่นนําสูงขึ้นกวาปกติ เมื่อบิตมีคา 0 ขนาดของคลื่นนําต่ําลง
กวาปกติ
ที่มา: RFID Handbook, เขียนโดย Klaus Finkenzeller

ตารางที่ 2.8 การอานคามาตรฐาน ISO 14443 Card (PICC) ถึงเครื่องอาน Reader (PCD)
ขอพิจารณา
การกล้ําสัญญาณ

มาตรฐาน ISO 14443A
Load – 847 kHz, ASK

1 Bit “Frame”

มาตรฐาน ISO 14443B
Load – 847 kHz, BPSK
การกล้ําสัญญาณชนิดเปลี่ยน
เฟสคลื่นนํา *
NRZ Code
(Non Return to Zero Code)
1 Start & 1 Stop Bit per Byte

การแปลงสัญญาณ
(Bit Coding)
การเขารหัส
(Synchronization)
ความเร็วในการอาน

Manchester

106 Kbits/วินาที

106 Kbits/วินาที

หมายเหตุ: * ทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลจาก 1 ไป 0 หรือ 0 ไป 1 จะเลื่อนเฟสของคลื่น ไป
180 องศา
ที่มา: RFID Handbook, เขียนโดย Klaus Finkenzeller
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- มาตรฐาน ISO/IEC 15693 (Vicinity Card) เปนมาตรฐานในการใชงานบัตร
สมารตการดในระยะที่ไกลไดถึงประมาณ 1 เมตร โดยความถี่ที่ใชงานมีคา 13.56 MHz ลักษณะ
รูปแบบสงขอมูลของบัตร อัตราการสงขอมูล กําลังของเครื่องอาน การปองกันการชนกันของขอมูล
(Anti-Collision) ขอแตกตางของมาตรฐาน ISO15693 เมื่อเทียบกับมาตรฐาน ISO 14443 คือ มีอัตรา
การสงขอมูลและความปลอดภัยต่ํากวา แตมีระยะการใชงานที่สูงกวา โดยมาตรฐาน ISO 15693 นั้น
เปนมาตรฐานที่บังคับใชกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีที่มุงเนนในสวนของอุปกรณอารเอฟไอดีที่
นํามาใชในงานดาน Supply Chain และ Logistic
- มาตรฐาน ISO 15693 เปนมาตรฐานที่รวมกันพัฒนาระหวาง Phillips และ
Texas Instrument สําหรับมาตรฐาน ISO 15693 นั้นมีจุดประสงคในการใชงานเพื่อเปนแผนปาย
บอกขอมูล (RFID) มากกวาจะเปนสมารตการดแบบใชงานทั่วไป ซึ่งจะมีลักษณะรูปรางเปน Label
สามารถนําไปแปะบนกลองสินคา หรือตัวสินคาตางๆเพื่อใชงานแทน บารโคด โดยสามารถนํา
กลับมาใชงานใหมไดดวยการโปรแกรมขอมูลเขาไปในตัวชิพใหม นอกจากนี้ตัวเครื่องอานยัง
สามารถอานขอมูลจากชิพไดพรอม ๆ กันหลายชิพ โดยใชกรรมวิธีการแยกแยะขอมูลจากชิพแตละ
ตัวไดอยางดี นอกจากนี้มาตรฐาน ISO 15693 ยังแตกยอยเปนมาตรฐานการใชงานอีกหลายรูปแบบ
เชนเมื่อนําไปใชงานในขบวนการสินคาคงคลัง หรือแทนบารโคด ก็จะมีหนวยงานมาตรฐาน EPC
(Electronic Product Code) เปนผูกําหนดรายละเอียดปลีกยอยลงไป เพื่อใหสามารถใชแทนระบบ
บารโคดซึ่งถูกพัฒนาเปนมาตรฐานมากอนหนานี้โดยไมมีปญหาใดๆ ดังนั้นสามารถเขียนตาราง
สรุปมาตรฐาน ISO15693 ไดดังตารางที่ 2.9 และตารางที่ 2.10
ตารางที่ 2.9 มาตรฐาน ISO 15693 Reader (PCD) ถึงบัตร Card (PICC)
ขอพิจารณา
การกล้ําสัญญาณ

มาตรฐาน ISO 15693 : Value
10% ASK, 100% ASK

มาตรฐาน ISO 15693 : Comment
Card Supports Both

Bit Coding
การแปลงสัญญาณ
ความเร็วในการ
อาน

Long Distance: 1 of 256
Fast: 1 of 4
Long Distance: 1.65 kb/s
Fast: 26.48 kb/s

Card Supports Both

ที่มา: RFID Handbook, เขียนโดย Klaus Finkenzeller

-
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ตารางที่ 2.10 มาตรฐาน ISO 15693 Card (PICC) ถึงเครื่องอาน Reader (PCD)
ขอพิจารณา

มาตรฐาน ISO 15693 : Value

แลวแตเครื่องอาน

D

การกล้ําสัญญาณ
Load Modulation with sub carrier
Bit Coding
Manchester, sub carrier is ASK (423
kHz) of FSK (423/485 kHz)
การแปลงสัญญาณ
ความเร็วในการอาน
Long Distance: 6.62 kb/s
Fast: 26.48 kb/s

มาตรฐาน ISO 15693 :
Comment
-

ที่มา: RFID Handbook, เขียนโดย Klaus Finkenzeller
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นอกจากมาตรฐานทั้งสองที่กลาวมาแลว สวนของ Contactless Smartcard ยังมี
มาตรฐาน ISO/IEC 10536 ซึ่งใชในการอานระยะใกลไมเกิน 1 เซนติเมตร และความถี่ที่ประมาณ
4.9 MHz ซึ่งปจจุบันไมเปนที่นิยมเทาที่ควร ทั้งนี้ยังมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับการทดสอบบัตร
สมารตการดอีกดวยซึ่งไดแก มาตรฐาน ISO/IEC 10373 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบ เชน
การปรับคาของขดลวดเหนี่ยวนํา การวัดคาอัตราการ Modulation ของขอมูลการทดสอบการด
มาตรฐาน
2.1.7.2 มาตรฐาน The Electronic Product Code (EPC Global)
มาตรฐาน EPC Global ไดจัดตั้งเปนองคกรจากความรวมมือระหวาง The
Uniform Code Council (UCC) และ EAN International เพื่อใชในทางการคาทั่วโลกภายใตสถาบัน
รหัสสากล โดยไดรับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ทําหนาที่ในการกําหนดและพัฒนา
มาตรฐานรหัสของสินคาอิเล็กทรอนิกสและโครงขาย มาตรฐาน EPC นี้เปนมาตรฐานเปด (Open
standard) พัฒนาขึ้นโดย the Auto-ID Centre ซึ่งไดรับทุนจากบริษัทขนาดใหญหลายบริษัทไดแก
บริษัท Coca-Cola, Intel, Wal-Mart และ Philips Semiconductors เปนตน โดยมีวัตถุประสงคที่
สําคัญคือ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการดาน Logistic และ Supply Chain
สําหรับทางบริษัท ซึ่งคิดคนการประยุกตใชอารเอฟไอดี และฝายวิจัยและพัฒนา
ขององคกรที่เกี่ยวของกับอารเอฟไอดี เปนผูที่ระบุวาอารเอฟไอดีนี้มีขอจํากัดในการอาน ดังนั้น
องคกรที่ตองการใชอารเอฟไอดี จึงควรพิจารณาถึงขอจํากัดและความสามารถในการอานปายของ
อารเอฟไอดี ดวยวาเหมาะสมกับผลิตภัณฑของตนหรือไม นอกจากนี้องคกร EPC Global ก็ยังเปน
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แกนนําในการกําหนดมาตรฐานสากลสําหรับการใชอารเอฟไอดี ของทุกองคกรทั่วโลก สวน
กระบวนการผลิตแผนไมโครชิปอารเอฟไอดี และกระบวนการใชแผนไมโครชิป ติดกับปายกําลัง
ไดรับการพัฒนา ซึ่งชวยใหตนทุนการใชอารเอฟไอดีลดลงไดในที่สุด
พิชญา วัชโรทัย ผูอํานวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย (2550) ไดกลาวถึงมาตรฐาน EPC คือ เลขรหัสอิเล็กทรอนิกส เปนโครงสรางใหมในการ
กําหนดเลขรหัสใหกับสินคาหรือวัตถุที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Auto-ID Center ซึ่งจะทําใหการกําหนด
เลขรหัสเพื่อบงชี้แตละหนวยยอยมีความแตกตางกัน ไมซ้ํากัน นับไดวามีประสิทธิภาพดีกวาเลข
รหัสบารโคดในระบบเดิม ซึ่งเลขรหัสสินคาอิเล็กทรอนิกส จะเปนโครงสรางเลขรหัสที่อยูในไม
โครชิป หรือแท็ก (Tag) ที่จะใชกับระบบ อารเอฟไอดี ซึ่งจะทําหนาที่แทนแถบบารโคดบนตัว
สินคาหรือวัตถุ โดยอุปกรณเครื่องอาน (Reader) จะสามารถอานเลขรหัส EPC ซึ่งจะชวยใหสามาร
ตรวจสอบการเคลื่อนที่ และกําหนดตําแหนงของสินคาหรือวัตถุนั้นไดอยางถูกตอง รวมถึงการบงชี้
ขอมูลในระบบ เพื่อนํามาบันทึกขอมูล และประมวลผล ในดานตาง ๆ ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
โดยใชประโยชนจากการอานขอมูลครั้งละมาก ๆ ดวยคลื่นความถี่วิทยุ ทําใหชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในดานการจัดการไดอยางสมบูรณแบบ
พิชญา วัชโรทัย ผูอํานวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย (2550) ไดกลาวเปรียบเทียบระบบการจัดการวัตถุในการเดินทางไววา การใชงานบารโคด มี
ความถูกตองในการทํางานอยูที่ 70 – 80% แตสําหรับการใชงานมาตรฐาน EPC/RFID จะมีความถูก
ตองในการทํางานอยูที่ 98.6 – 99.3% และสําหรับโครงสรางพื้นฐานเลขรหัสอิเล็กทรอนิกส EPC
แบงยอยแบบ Class ซึ่งจะเขียนอธิบายไดตามภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 โครงสรางพื้นฐานเลขรหัสอิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPC
ที่มา: สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เขียนโดย พิชญา วัชโรทัย

32

PU

D

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
ดังตอไปนี้
2.2.1 สถาปตยกรรมมาตรฐาน ISO 14443 Type A
ภาพที่ 2.8 และภาพที่ 2.9 แสดงรายละเอียดของมาตรฐาน ISO 14443 Type A ไดแก
 การรับสงขอมูลและพลังงานไฟฟาระหวาง เครื่องอาน/เขียน กับบัตรสมารตการด
เปนแบบไรสัมผัส (Contactless) นอกจากนี้ระยะหางระหวางเครื่องอาน/เขียน กับบัตรสมารตการด
ถึง 10 เซนติเมตร (ขึ้นอยูกับสายอากาศ)
 สงผานขอมูลระหวางเครื่องอาน/เขียนกับบัตรสมารตการดดวยความเร็ว 106 Kbit/
วินาที ภายใตความถี่วิทยุ (Radio Frequency) 13.56 เมกาเฮิรตซ
 ความถูกตองของการรับสงขอมูลสูงดวยเทคนิคการทํา 16 bit CRC, parity, Bit
Coding และ Bit Counting
 มีระบบการปองกันขอมูล (True anti-collision)
 เวลาในการอาน/เขียนขอมูลกับบัตรสมารตการดนอยกวา 100 มิลลิวินาที

ภาพที่ 2.8 มาตรฐานแท็ก ISO 14443A สําหรับงานบัตรสมารตการดแบบไรสัมผัส
ที่มา: RFID Handbook, เขียนโดย Klaus Finkenzeller
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ภาพที่ 2.9 โครงสรางของ PVC Cards แท็ก ISO 14443 ชนิด A รูปแบบ Mifare Classic 1K

ที่มา: บริษัท Philips Semiconductors, เอกสาร MF1 IC S50 (2544)

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

ภาพที่ 2.10 สวนของ BLOCK-0 และ SECTOR-0 ของแท็กมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A
ที่มา: เอกสาร MF1 IC S50 เขียนโดยบริษัท Philips Semiconductors (2544)

34
ตัวอยางมาตรฐาน Tags ISO 14443 Type A การจัดการหนวยความจํา Mifare Classic
1K (มาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A) : รูปแบบ MF1 IC S50 โครงสรางตามภาพที่ 2.11
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ภาพที่ 2.11 การจัดการหนวยความจําตามโครงสรางของแท็กมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A
ที่มา: 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 มีโครงสรางตามภาพที่ 2.12 และภาพที่ 2.13
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ภาพที่ 2.12 โครงสราง Mifare (ISO 14443 ชนิด A) สถาปตยกรรม Three Pass Authentication

* POR หมายถึง
Power on Reset of Card

ภาพที่ 2.13 โครงสราง Mifare (ISO 14443 ชนิด A) การประมวลผลหนวยความจํา
ที่มา: 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
คลื่นวิทยุความถี่ระหวาง 860-930 MHz โดยสามารถศึกษาไดจากตัวอยางของ Temporal
Bandwidth Mitigation และ Tag IC Block Diagram มาตรฐานเทคโนโลยี: ISO/IEC 18000 Part 6
Type B มีโครงสรางตามภาพที่ 2.14 และภาพที่ 2.15
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ภาพที่ 2.14 Temporal Bandwidth Mitigation (มาตรฐาน ISO/IEC 18000-6 ชนิด B)
ที่มา: The International Organization for Standardization (www.iso.org)

ภาพที่ 2.15 Tag IC Block Diagram (มาตรฐาน ISO/IEC 18000-6 ชนิด B)
ที่มา: 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 Bไดดังตารางที่ 2.11 ถึงตารางที่ 2.13
ตารางที่ 2.11 Tag Memory Map (มาตรฐานเทคโนโลยี ISO/IEC 18000 Part 6 Type B)
Field Name
Tag ID

Written
Manufacturing

Locked
Manufacturing

8,9

Tag Manufacturer

Manufacturing

Manufacturing

10,11

Tag Hardware Type

Manufacturing

Manufacturing

12-17

Tag Memory Layout

18 and above

User Data*

Manufacturing or
Application
Application

As Required by
Application
As Required
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Bytes
0-7

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

ตารางที่ 2.12 UID Format (มาตรฐานเทคโนโลยี ISO/IEC 18000 Part 6 Type B)
MSB
Byte 0
M L
‘E0’
8 bits
Header

LSB
Byte 7
M L

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4
Byte 5
Byte 6
M L M L M L M L M L M L
Chip Manufacturer Assigned
IC Mfg
48 bits
code acc.
ISO/IEC
7816-6
(Defined and managed by the chip manufacturer)
8 bits

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

D

MSB
Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4
M
M
M L
M
M
L
L
L
L
000 Chip Manufacturer Assigned
Zero 47 bits
3 bits
MSB

Byte 5
M
L

Byte 6
M L
Manufacturer
ID 8 bits

LSB

LSB
Byte 7
M L
FAB Ck
2
4
bits bits

As IC

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)

PU

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

2.3 ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก
บริ ษั ท ไมโครซอฟท (2548) ได ก ล า วถึ ง ไมโครซอฟท ด อตเน็ ต เฟรมเวิ ร ก
(Microsoft.NET Framework) ไววา คือ กรอบการทํางานของการเขียนโปรแกรมที่บริษัท
ไมโครซอฟทคิดขึ้นมาเพื่อรองรับการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน (Exchange
Data) หรือ แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางแพลตฟอรม (Platform) ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยอาศัย
ภาษาเอกซเอ็มแอล (XML: Extensible Markup Language) ทําหนาที่เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางแพลตฟอรม ไฟลของขอมูลไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกถูกออกแบบมาเพื่อให
สามารถถูกใช จากภาษาใด ๆ ก็ได ไมวาจะเปนภาษา C#, C++, Visual Basic, Jscript, Delphi และ
อื่นๆ เพื่อใหสิ่งเหลานี้เปนไปไดจึงเกิดภาษาเหลานี้ขึ้นมาในรูปของ Version เฉพาะสําหรับ
ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก ไดแก ภาษา Managed C++, Visual Basic.Net, Jscript .Net,
Borland C#, Delphi8
2.3.1 โครงสรางภายในของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก
โครงสรางภายในของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกนั้นสามารถแบงไดเปน 4 ชั้น
หลัก ดังแสดงในภาพที่ 2.16 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ภาพที่ 2.16 โครงสรางภายในของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก
ที่มา: Microsoft Corporation (www.Microsoft.com)

PU

 ภาษาโปรแกรม (Programming Languages) เนื่องจากไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรม
เวิรกสามารถถูกใชจากภาษาใด ๆ ก็ได ไมวาจะเปนภาษา C#, C++, Visual Basic, Jscript, Delphi
และอื่น ๆ ดังนั้นจะตองเลือกตัวคอมไพเลอร ที่เหมาะสมกับภาษานั้นๆ เชน ถาเขียนดวยภาษาซี
ชารป (C# Programming Language) ก็ตองใชตัวแปลซีชารป (C# Compiler)
 ภาษามาตรฐานของไมโครซอฟท (MSIL: Microsoft Intermediate Language)
หรือเรียกสั้นๆ วา IL เปนภาษามาตรฐานของไมโครซอฟท (CLS: Common Language
Specification) เพราะฉะนั้นไมวาโคดจะถูกเขียนดวยภาษาใดก็ตาม ในชั้นนี้จะถูกแปลใหเปนภาษา
เดียวกันหมดนั่นคือ ภาษา IL ซึ่งภาษา IL: Intermediate Language จะถูกเก็บไวในไฟล นามสกุล
*.exe ทําใหไมสามารถทํางานไดบนเครื่องคอมพิวเตอรทั่วๆ ไปที่ปราศจากไมโครซอฟทดอตเน็ต
เฟรมเวิรกได เพราะไมมีระบบปฏิบัติการใดอานภาษา Intermediate Language ได
 คลาสไลบรารีพื้นฐาน (Base Class library) เปนคลาสไลบรารีพื้นฐานที่โปรแกรม
ตาง ๆ ไมวาจะเขียนดวยภาษาใดบนไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก ก็สามารถใชรวมกันได ซึ่งใน
ชั้นนี้จะมีการรวบรวมเอาวัตถุและคอนโทรลที่อางอิงถึงหรือเรียกใช มาตรวจสอบวาเรียกใชถูกตอง
ตามคุณลักษณะของวัตถุหรือคอนโทรลนั้นๆหรือไมถูกตรวจสอบแลวถูกตองก็จะสงผาน ซึ่งวัตถุ
และคอนโทรลที่ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกไดเตรียมไว นั้นแบงออกเปน 5 กลุมหลักๆ คือ
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o เว็บบริการ (Web Service) รวบรวมวัตถุและคอนโทรลตางๆที่เกี่ยวของกับ
การสรางฟงกชั่น (Function) หรือซับ (Subroutine) เพื่อใหบริการบนอินเทอรเน็ตหรือที่เรียกวาเว็บ
เซอรวิส เปนเว็บบริการชวยใหสามารถเรียกใชฟงกชันในอินเทอรเน็ตที่มีผูเขียนไวแลวได
o เว็บสําหรับการแสดงผลบนอินเทอรเน็ต (Web Forms) รวบรวมวัตถุและ
คอนโทรลตางๆที่เกี่ยวของกับการแสดงผลบนอินเทอรเน็ต ซึ่งสวนนี้จะเกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ภาษาเอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET)
o หนาตางสําหรับการแสดงผลบนระบบปฏิบัติการวินโดวส (Windows Forms)
รวบรวมวั ต ถุ แ ละคอนโทรลต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแสดงผลบนระบบปฏิ บั ติ ก ารวิ น โดวส
(Window System) ซึ่งสวนนี้จะเกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรมทั่วไปบนระบบปฏิบัติการ
วินโดวส
o การจัดการกับฐานขอมูล (Database Class) รวบรวมวัตถุและคอนโทรลที่ใช
ติดตอและจัดการกับฐานขอมูลรวมถึงขอมูลแบบภาษาเอกซเอ็มแอล (XML: Extensible Markup
Language) ดวย
o การทํางานขั้นพื้นฐาน (Base Class) สวนนี้เปนสวนที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ขั้นพื้นฐานตางๆ เชน เรื่องของอินพุตเอาตพุต
 เวอรชวลแมชีนสําหรับอานภาษา (CLR: Common Language Runtime) คือ
เวอรชวลแมชีนสําหรับอานภาษาไอแอล (IL: Intermediate Language) เปนตัวกลางระหวางไฟล
.exe กับระบบปฏิบัติการ กลาวคือไฟล นามสกุล *.EXE ที่เปนภาษาไอแอล นั้นตองอาศัย CLR ของ
ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก ชวยในการแปลภาษาไอแอลเปนภาษาเครื่องที่ระบบปฏิบัติการ
เขาใจและปฏิบัติตามได ซึ่งเปนสวนประกอบของดอตเน็ตเฟรมเวิรก และพัฒนาตามมาตรฐานเปด
Common Language Infrastructure ที่ไมโครซอฟทไดพัฒนาขึ้นมา ซึ่งอธิบายถึงสภาพแวดลอม
สําหรับโคดที่ทํางานบน CLR โดยจะรันจากไบตโคดที่เรียกวา MSIL: Microsoft Intermediate
Language ซึ่งพัฒนาตามมาตรฐาน CIL ซึ่งผูพัฒนาใช CLR ดวยการเขียนโคดดวยภาษาระดับสูง
อยาง ภาษาซีชารป (C#) หรือภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต โดยชวงเวลาคอมไพล จะทําการแปลงโคด
ดังกลาวไปเปนโคด MSIL และ เวลาที่รันโคด CLR's just-in-Time Compiler จะทําการแปลงโคด
ไปเปน ภาษาเครื่ องสํ า หรั บ ระบบปฏิบัติ ก ารเพื่ อ ให ทํา งานได หรื อหากต อ งการโคด ก็ ส ามารถ
คอมไพลไปยังเปนภาษาเครื่องกอนที่จะรัน ก็ทําไดเชนกัน ซึ่งในกรณีนี้จะทําใหการรันโคดตอน
แรกเร็วขึ้น เพราะไมเสียเวลาแปลงโคดไปยังภาษาเครื่อง
2.3.2 ขอดีของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก
ขอดีของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก (Microsoft.NET Framework) ไดแก
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 ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกใชในการพัฒนาไดทุกภาษาทําใหไมตองคอยมา
ศึกษาภาษาใหม ๆ เมื่อตองการสรางโปรแกรมในแตละครั้ง นอกจากนั้นยังสามารถเลือกใชภาษาที่
ถนัดที่สุดในการพัฒนาโปรแกรมตางๆ ไดดวย และสําหรับการพัฒนาบน Pocket Mobile จะเรียกวา
ระบบ Microsoft.Net Compact Framework
 ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกเปนระบบที่มีไลบรารีที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
เนื่ อ งจากมี ไลบรารี ที่เ ปนมาตรฐานเดีย วกัน ทั้ง หมดทํา ให ไ มต องกังวลวา ภาษาที่ใ ชเ ขีย นนั้ น มี
ไลบรารีตัวนั้นตัวนี้หรือไม รวมทั้งไมตองคอยกังวลวาถาใชไลบรารีของภาษาหนึ่งแลวอีกภาษา
หนึ่งจะไมมีไลบรารีตัวนั้น สามารถนําเอาโคดภาษาหนึ่งที่ผานการคอมไพล เปน IL: Intermediate
Language แลวไปใชงานหรือพัฒนาตอยอดในอีกภาษาหนึ่งได
 ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก สวนของ CLR: Common Language Runtime
ทํางานไดเร็วกวา JVM (Java Virtual Machine) เนื่องจาก CLR จะแปลภาษา IL ที่อยูในไฟล *.exe
ไปเปนภาษาเครื่องรวดเดียวแลวคอยทํางาน (Compile) ในขณะที่ JVM จะแปล Byte code ในไฟล
*.class ไปเปนภาษาเครื่องดวยวิธีแปลไปทํางานไป (Interpreter) นอกจากนี้ CLR ยังฉลาดพอที่จะ
ไมคอมไพลทีเดียวทั้งหมด แตจะใชเทคนิคที่เรียกวา JIT: Just In Time เพื่อคอมไพล IL เฉพาะสวน
ที่จําเปนตองใชงาน หลังจากนั้นเมื่อตองใชสวนใดเพิ่มเติมก็คอยคอมไพลเฉพาะสวนนั้น และจะไม
คอมไพล สวนที่เคยถูกคอมไพลไปแลว เชน ภาษาซีชารป (C# ) ที่มีไวยากรณ และโครงสรางของ
ภาษาคลายกับภาษาจาวา (Java) มากทําใหผูที่เขียนจาวาสามารถเปลี่ยนมาใชสภาพแวดลอมของ
ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกไดทันที
2.3.3 กลุมภาษาของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก
กลุมภาษาของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก (Microsoft.NET Framework) ไดแก
2.3.3.1 ภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต (VB.NET หรือ Visual Basic.NET)
ภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต คือ ภาษาโปรแกรมที่ใชสําหรับเขียนโปรแกรมเพื่อให
ทํางานภายใตไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก โดยภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ตไดรับการพัฒนามาจาก
ภาษาวิชวลเบสิกหก ที่มีวิวัฒนาการมากจากภาษาเบสิก ซึ่งในอดีตภาษาวิชวลเบสิกหกมักจะมี
ปญหากับการจัดการหนวยความจําเมื่อใชงานเชิงวัตถุ ดังนั้นภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ตจึงถูกสรางให
เปนภาษาเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (OOP: Object Oriented Programming) จากการที่อยูภายใต
แนวคิ ด ของไมโครซอฟทด อตเน็ ต เฟรมเวิ รก
ทํ า ให ภ าษาเขี ย นโปรแกรมตา งๆ ที่ร องรั บ
ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก สามารถใชความสามารถรวมกันไดโดยการแชรไลบรารีซึ่งกัน
และกัน นอกจากนี้ภาษาภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ตยังเปนภาษาที่สามารถสรางเว็บเพ็จดวยภาษา
ภาษาเอเอสพีดอตเน็ต
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2.3.3.2 ภาษาวิชวลซีชารปดอตเน็ต (VC#.NET หรือ Visual C#.NET)
ภาษาวิชวลซีชารปดอตเน็ต โดยมี Anders Hejlsberg เปนหัวหนาทีมพัฒนา ซึ่ง
ตนแบบมาจากภาษาซีบวกบวกและจาวา โดยเปนภาษาที่ใชรูปแบบ OOP ซึ่งภาษาที่พัฒนาขึ้นมี
ลั ก ษณะการทํา งานเฉพาะตั ว ที่ จ ะคอมไพล โ ค ด เปน MSIL โค ด กลางที่ จ ะต อ งไปคอมไพล กั บ
ไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก ดวยลักษณะคําสั่ง คือ ชื่อของชนิดตัวแปรตาง ๆ จะคลายกับ
ภาษาซีบวกบวก แตรูปแบบไวยากรณจะคลายกับภาษาจาวา และรูปแบบของภาษาซีชารปจะมีการ
มองทุกอยางเปนวัตถุและสืบทอดตอกันดวยการสรางคลาส ซึ่งก็คือคลาสทุกคลาสที่ถูกสรางมาจะ
ถือวาเปนวัตถุ และเมื่อนําคลาสไปใหคลาสอื่นสืบทอด คลาสที่ไดรับการสืบทอดก็จะสืบทอดความ
เปนวัตถุดวย สําหรับจุดเดนของภาษาวิชวลซีชารปดอตเน็ต คือ ทํางานไดรวดเร็วและพัฒนาไดงาย
ยังสามารถเรีย กใช ไลบรารีจากภาษาอื่ นได ความสามารถตาง ๆ สนับสนุน การใชงานรว มกับ
(COM: Component Object Model) และ Windows API สรางโปรแกรมที่มีความนาเชื่อถือ มีระบบ
ความปลอดภัยสําหรับการรันโปรแกรม นอกจากนี้ยังสามารถทํางานขามแพลตฟอรมได รวมทั้งยัง
ทํางานกับขอมูลของระบบเกา สนับสนุนการทํางานกับ COM+ 1.0 และเซอรวิสบนไมโครซอฟท
ดอตเน็ตเฟรมเวิรก สนับสนุนภาษา XML เพื่อการทํางานกับเว็บ ชวยใหการควบคุมดูแลโปรแกรม
และการสงมอบโปรแกรมทําไดงายขึ้น
2.3.3.3 ภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต (Visual C++.NET)
ภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ตนั้น ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล (2549) กลาวไววา
สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสรางแอพพลิเคชั่นไดทุกรูปแบบ ตั้งแตโปรแกรมที่ทํางานบนระบบ
วินโดวส รวมไปจนถึงโปรแกรมที่ทํางานภายใตแนวคิดของไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรก โดย
ยึดแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาโปรแกรมแบบดั้งเดิมที่เรียกวา Native Code หรือ
Unmanaged Code ขอดีที่เห็นไดชัดจากการพัฒนาโปรแกรม คือ จะไดโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก
ทํางานไดอิสระและรวดเร็ว เมื่อทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ DOS หรือ Windows โดยเครื่องมือ
ของภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ตแตละโมดูล (Module) จะมีองคประกอบยอยที่เรียกวา คอม
โพเนนต คือ คลาสภาษาและรูปแบบไลบรารี โมดูลจะเปนแกนหลักของระบบงาน ทําหนาที่เปน
ศูนยกลางในการสรางแอพพลิเคชั่นและสวน MFC: Microsoft Function Classes ซึ่งมีคอมโพเนนต
สนับสนุนการพัฒนาคอมโพเนนตแอพพลิเคชั่นหรือเซอรวิส ที่ประกอบดวยไลบรารี และ ATL:
Active Template Library, MFC คอมโพเนนตนี้จะทําหนาที่ติดตั้งซอรสโคด ANSI และ Unicode
สําหรับไลบรารีตาง ๆ โดยไลบรารี ภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต Runtime โมดูลจะทําหนาที่เก็บ
ฟงกชั่นมาตรฐานของ ANSI C และคอมโพเนนตที่ใชสําหรับติดตั้ง และวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต
CRT คอมโพเนนตใชสําหรับติดตั้งซอรสโคดไลบรารี นอกจากนี้เครื่องมือภาษาวิชวลซีบวกบวก
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ดอตเน็ตโมดูล มีเพื่อใชในการตรวจสอบ วิเคราะหหาขอผิดพลาด รวมไปถึงการดูขอมูลตางๆ เปน
ตน ซึ่งโมดูลนี้ประกอบดวยคอมโพเนนตยอย ไดแก ActiveX Control Test Container Tool คอม
โพเนนตนี้ใชเพื่อทดสอบ ActiveX Control, Error Lookup Tool คอมโพเนนตนี้เปนเครื่องมือคนหา
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 แสดงไดดังตารางที่ 2.14
ตารางที่ 2.14 การรันโปรแกรมภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต (Visual C++.NET)
อินพุต
คอมไพล
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ไฟลอิมพลิเมนเตชั่นตางๆ
ไฟลเฮดเดอรตางๆ
Preprocessor
คอมไพล
ไฟลออบเจ็กต (First Dialog)
ไฟลออบเจ็กตอื่นๆ
Linker
ไฟล EXE
ไลบรารีอื่นๆ
Mfc7od.dll และ svcrt.dll
เรียกใชงานคลิก Debug > Start without Debugging

เอาตพุต

เรียกใชงาน

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

 สถาปตยกรรมของ MFC (Microsoft Function Classes) ของภาษาวิชวลซี
บวกบวกดอตเน็ต โดย ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล (2549) ไดกลาวไววา คลาส MFC แบบเชิงวัตถุ เปน
ชุด คํ าสั่ งคลาสที่ สรางขึ้ นของภาษาวิชวลซี บ วกบวกดอตเน็ต เพื่ อตัด ความยุง ยากในการเขี ย น
โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวสแบบเกาออกไป โดยมีแนวทางการพัฒนาใหใชงานใน
รูปแบบเดียวกับชุดคําสั่งอื่นๆ ที่พัฒนาดวยระบบของบริษัทไมโครซอฟต มีผลใหนํามาพัฒนา GUI:
Graphic User Interface แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส (Windows) ไดอยางงายและ
รวดเร็วและสามารถดูกระบวนการสรางแอพพลิเคชั่นและสถาปตยกรรมคลาสของ MFC ไดตาม
ภาพที่ 2.17 และภาพที่ 2.18
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ภาพที่ 2.17 กระบวนการสรางแอพพลิเคชั่นดวย Visual C++ MFC

PU

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

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

คลาส CCmdTarget สืบทอดจาก CObject มีหนาที่
รับผิดชอบเสนทางของระบบ และอีเวนตของวินโดวส
เพื่อไปยังวัตถุตางๆ

คลาส CWnd สืบทอดจาก CCmdTarget เปนวัตถุ
กราฟก GUI (Graphic User Interface) ที่เปนพื้นฐาน
ที่สุดใน MFC

ภาพที่ 2.18 สถาปตยกรรมคลาสของ MFC (Microsoft Function Classes)
ที่มา: หนังสือคูมือ Visual C++.NET ฉบับสมบูรณ, เขียนโดยยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล (2549)
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คลาส CDocument สืบทอดจาก CCmdTarget ใหฟงชั่นพื้นฐานสําหรับ
คลาสเอกสาร ที่ผูใชกําหนด
คลาส CWinThread สืบทอดจาก CCmdTarget แสดง Thread ของการ
Execution ภายในแอพพลิเคชั่น MFC
คลาส CWinApp สืบทอดจากCWinThread แสดงแอพพลิชั่นของโปรแกรม
ผลลัพธที่ได คือ วัตถุเดียวใน MFC
คลาส CView สืบทอดจากCWnd ซึ่งไดใหฟงกชั่นพื้นฐานสําหรับ CView ที่
ผูใชกําหนด วิวที่ติดกับเอกสาร และกระทําเหมือนกับสื่อกลางระหวางเอกสารและผูใช วาดภาพ
เอกสารบนหนาจอ หรือเครื่องพิมพ และตีความหมายจากคาที่เขามา
คลาส CFrameWnd สืบทอดจากCWnd เปนวินโดวที่ประกอบดวย Manu
System, Border, Status, Title bar, Minimize, Maximize รวมไปถึงวินโดววิวที่กําลังทํางานอยู โดย
สนับสนุน SDI (Single Document Interface) แตเมื่อเปน MDI จะมาใช CMDIFrameWnd สําหรับ
WorkSpace และ CMDIChildWnd สําหรับ วินโดวลูก MDI (Multiple Document Interface)
 กระบวนการทํางานของแอพพลิเคชั่นของภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต
โดย ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล (2549) ไดกลาวไววามีทั้งหมด 4 กระบวนการ การทํางานของ
แอพพลิเคชั่น ตามภาพที่ 2.19 โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้

ภาพที่ 2.19 กระบวนการทํางานของแอพพลิเคชั่นภาษาวิชวลซีบวกบวกดอตเน็ต
ที่มา: หนังสือคูมือ Visual C++.NET ฉบับสมบูรณ, เขียนโดยยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล (2549)
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ขั้นที่ 1 เริ่มตนเปดโปรแกรม เรียกโกลบอลออบเจ็กตและคลาส “CWinApp” โดยเริ่มทํางานดวยการเรียก Constructor
ขั้นที่ 2 ฟงกชั่น “WinMain” เรียกฟงกชั่น Initlnstance ของโปรแกรม โดย
จะสรางรูปแบบไฟลเอกสาร ซึ่งจะสรางมุมมองไฟลเอกสาร และวินโดวสเฟรม จากนั้นจึงทําการ
โหลดไฟลมาตรฐานจากไฟล Windows Registry รวมทั้งชื่อของไฟลที่ถูกใชงานบอย รวมถึงการ
ลงทะเบียนรูปแบบไฟลเอกสารไวใน Registry สุดทายปดไฟลเอกสารใหมที่ถูกกําหนดไวใน
Command line
ขั้นที่ 3 ฟงกชั่น “WinMain” สรางการวนลูปสําหรับการจัดการกับขอความ
ของระบบปฏิบัติการ Windows
ขั้นที่ 4 ฟงกชั่น “WinMain” ออกและตัวโปรแกรมทําการสิ้นสุดการทํางาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ฟงกชั่น “WinMain” สิ้นสุดการทํางาน แสดงวาผูใชโปรแกรมเลือกคําสั่ง
Exit หรื อ กดคํ า สั่ ง ป ด แล ว โค ด MFC
ก็ จ ะทํ า ลายโปรแกรม จากนั้ น ไปเรี ย กหาฟ ง ก ชั่ น
“PostQuitMessage” ซึ่ งมี ผลใหการวนลูปขอความไมมีก ารวนลูปตอไป แลว ทําใหฟงกชั่น
“WinMain” คืนคาโคดออก ทายสุดคือการทําใหแอพพลิเคชั่นสิ้นสุดการทํางาน
2.3.3.4 ภาษาเอเอสพีดอตเน็ต (Active Server Page.NET)
ภาษาเอเอสพีดอตเน็ตสามารถที่จะใชภาษาเบื้องตน 3 ภาษา คือ C#, VB.NET
และ JScript.Net ที่ออกมาเปนมาตรฐาน และมีความยืดหยุนในการเขียนโปรแกรมมากขึ้น ใชภาษา
ในการเขียนไดมากกวา 1 ภาษาภายในไฟลเดียวกัน ทําใหสามารถเลือกรูปแบบของภาษาที่งายที่สุด
ตอการเขียนในแตละสวนได อีกทั้งมีลักษณะการแปลภาษาและนามสกุลไฟลที่เปลี่ยนแปลง ใน
ภาษาเอเอสพีรุนกอนมีลักษณะ การแปลภาษาเปนแบบอินเตอรพรีเตอร คือ การจะทําคําสั่งใดคอย
แปลคําสั่งนั้น แตในรุนไมโครซอฟทดอตเน็ตเฟรมเวิรกจะมีลักษณะเปนคอมไพเลอร คือ การแปล
คําสั่งรวมทั้งโปรแกรม (มณีโชติ สมานไทย, 2546)
ภาษาเอเอสพีดอตเน็ตมีรูปแบบและการใชงานงายขึ้น รูปแบบของ Component
จะเนนไปที่ XML และการใชงานในภาษาเอเอสพีดอตเน็ตนั้นสามารถอัพโหลดไฟลไปไวใน
Directory ที่ผูดูแลเครือขายกําหนดหลังจากนั้น Component จะติดตั้งตัวเองโดยอัตโนมัติ ลดปญหา
ที่เกิดจากภาษาเอเอสพีรุนกอน นอกจากนี้ภาษาเอเอสพีดอตเน็ตมี Libraryใหเลือกใชไดมากขึ้น ซึ่ง
ในเอเอสพีรุนกอนนั้นแอพพลิเคชั่นบางอยางสรางไดยาก แตในภาษาเอเอสพีดอตเน็ตนั้นไดเพิ่มตัว
ชวยไลบรารีใหกลายเปนสิ่งพื้นฐานสําหรับการใชงาน อีกทั้งมีตัวควบคุมคอนโทรล ทําใหการใช
งานในบางอยางงายขึ้น ซึ่งเปนสวนพิเศษที่เพิ่มเติมมาจากภาษาเอเอสพีรุนกอนที่ไมมีสวนที่เรียกวา
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คอนโทรล ซึ่งจะชวยใหสามารถสรางเว็บไซทไดอยางงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไมตอง
กังวลวาตัวอานจะไมรองรับกับภาษาที่เขียน (มณีโชติ สมานไทย, 2546)
ภาษาเอเอสพีดอตเน็ตสามารถเรียกขอขอมูลจากเครื่องแมขายได ซึ่งในภาษาเอ
เอสพีรุนกอน ๆ เครื่องแมขายสามารถเรียกขอขอมูลไดจากเครื่องผูใชเทานั้น แตสําหรับในภาษาเอ
เอสพีดอตเน็ต เครื่องแมขายสามารถเรียกขอขอมูลจากเครื่องแมขายดวยกันได และเปนระบบใน
ดอตเน็ตเฟรมเวิรก ซึ่งมีคุณสมบัติของ Common Language Runtime ทําใหมีการคอมไพล
โปรแกรมเปนภาษามาตรฐาน ที่เรียกวา IL กอน ดังนั้นไมวาจะใชเครื่องพีดีเอหรือโนตบุก ก็ไมเกิด
ปญหา นอกจากนี้ภาษาเอเอสพีดอตเน็ตงายตอการหาขอผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม หากเปน
ภาษาเอเอสพีรุนกอนเวลาเกิดความผิดพลาด เครื่องจะบอกแควาเปนความผิดพลาดชนิดใดอยู
บรรทั ด ไหน แตใ นภาษาเอเอสพี ด อตเน็ตเครื่ อ งจะแสดงรายละเอีย ดที่ ม ากขึ้น พรอมบอกแนว
ทางแกไข นอกจากนี้ภาษาเอเอสพีดอตเน็ตยั้งมีการตรวจสอบเหตุการณตาง ๆ ไดภายในเว็บเพ็จ
ตั้ ง แต โ หลดหน า เว็ บ เพ็ จ ไปจนถึ ง ป ด หน า เว็ บ เพ็ จ ทํ า ให ผู ใ ช ส ามารถเขี ย นโปรแกรมกํ า หนด
เหตุการณตางๆไดงายขึ้น และภาษาเอเอสพีดอตเน็ตแยกสวนที่เปนภาษามารกอัป (HTML:
Hypertext Markup Language) กับภาษาเอเอสพีออกมาอยางชัดเจน โดยภาษาเอเอสพีดอตเน็ตจะมี
สถาปตยกรรมตามภาพที่ 2.20

ภาพที่ 2.20 สถาปตยกรรมของภาษาเอเอสพีดอตเน็ต
ที่มา: Microsoft Corporation (www.Microsoft.com)
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2.4 การเขารหัสขอมูล
บรรจง หะรังษี (2547) ไดกลาวไววา การเขารหัสขอมูล (Cryptography) โดยพื้นฐาน
แลวจะเกี่ยวของกับวิธีการทางคณิตศาสตรเพื่อใชในการปองกันขอมูลหรือขอความตั้งตนที่ตองการ
สงไปถึงผูรับ ขอมูลตั้งตนจะถูกแปรเปลี่ยนไปสูขอมูลหรือขอความอีกรูปแบบหนึ่งที่ไมสามารถ
อานเขาใจไดโดยใครก็ตามที่ไมมีกุญแจสําหรับเปดดูขอมูลนั้น เราเรียกกระบวนการในการแปรรูป
ของขอมูลตั้งตนวา "การเขารหัสขอมูล" (Encryption) และกระบวนการในการแปลงขอความที่ไม
สามารถอานทําความเขาใจใหกลับไปสูขอความดั้งเดิมวาการถอดรหัสขอมูล (Decryption) ซึ่งกลาว
ไว จุดประสงคที่สําคัญของการเขารหัสขอมูลมีอยางนอย 3 ประการ ดังตอไปนี้
 การทําใหขอมูลเปนความลับ และปองกันผูที่ไมมีสิทธิ์สามารถเขาถึงขอมูลได
 การทํ า ให ข อ มู ล สามารถตรวจสอบความสมบู ร ณ ไ ด ไม มี ก ารสู ญ หายหรื อ ถู ก
เปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ
 การทําใหสามารถพิสูจนตัวตนหรือระบุตัวตนของผูสงขอมูลได
2.4.1 อัลกอริทึมในการเขารหัสขอมูล
บรรจง หะรังษี ไดกลาวไววา อัลกอริทึมในการเขารหัสขอมูลมี 2 ประเภทหลัก คือ
 อัลกอริทึมแบบสมมาตร (Symmetric Key Algorithms) จะใชกุญแจที่เรียกวา
กุญแจลับ (Secret key) ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว เพื่อใชในการเขาและถอดรหัสขอความที่สงไป
อัลกอริทึมยังสามารถแบงยอยออกเปน 2 ประเภท ไดแก แบบ Block Algorithms ซึ่งจะทําการ
เขารหัสทีละบล็อค โดย 1 บล็อกประกอบดวยหลายไบต และแบบ Stream Algorithms ซึ่งจะทําการ
เขารหัสทีละไบต สําหรับการเขารหัสแบบสมมาตรในปจจุบันมีเปนจํานวนมาก ไดแก อัลกอริทึม
DES (Data Encryption Standard), Triple-DES, Blow fish, IDEA (International Data Encryption
Algorithm), RC4, Rijindael หรือ AES เปนตน (บรรจง หะรังษี, 2547)
 อัลกอริทึมแบบอสมมาตร (Asymmetric Key Algorithms) เปนอัลกอริทึมแบบ
กุญแจสาธารณะ แบงตามลักษณะการใชงานไดเปน 2 ประเภท คือ ใชสําหรับเขารหัส และใช
สําหรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งใชกุญแจสาธารณะ (Public keys) ในการเขารหัสและใช
กุญแจสวนตัว (Private keys) ในการถอดรหัสขอมูล โดยกุญแจสาธารณะสามารถสงมอบใหกับ
ผูอื่นได สําหรับกุญแจสวนตัวตองเก็บไวกับเจาของกุญแจหามเปดเผยใหผูอื่นทราบ นอกจากนี้
อัลกอริทึมแบบกุญแจสาธารณะยังสามารถประยุกตใชไดกับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
เปนการพิสูจนความเปนเจาของในการทําธุรกรรม บนอินเทอรเน็ต วิธีการใชงาน คือ เจาของกุญแจ
สวนตัวลงลายมือชื่อของตนกับขอความที่ตองการสงไปดวยกุญแจสวนตัว แลวจึงสงขอความนั้น
ไปใหกับผูรับ เมื่อไดผูรับไดรับขอความที่ลงลายมือชื่อมาก็สามารถใชกุญแจสาธารณะที่เปนคูของ
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กุญแจสวนตัวตรวจสอบวาเปนขอความที่มาจากผูสงนั้นหรือไม สําหรับขอเสียของระบบกุญแจ
สาธารณะที่สําคัญ คือ ตองใชเวลาในการคํานวณการเขารหัสและถอดรหัสเมื่อเทียบกับระบบกุญแจ
สมมาตร และอาจใชเวลาเปนพันเทาของเวลาที่ใชโดยระบบกุญแจสมมาตร สําหรับอัลกอริทึมของ
การเขารหัสแบบอสมมาตรที่รูจักกัน ไดแก อัลกอริทึม RSA, DSS (Digital Signature Standard),
Message Digest เปนตน (บรรจง หะรังษี, 2547)
2.4.2 ปญหาของอัลกอริทึมแบบสมมาตร
บรรจง หะรังษี (2547) ไดกลาวไววา อัลกอริทึมแบบสมมาตรมีความสําคัญไมดอยไป
กวาอัลกอริทึมแบบอสมมาตร เนื่องจากอัลกอริทึมทํางานไดรวดเร็วกวาและงายตอการใชงาน แต
อัลกอริทึมแบบสมมาตรก็ยังมีปญหา 3 ประการ ซึ่งเปนขอจํากัดในการใชงานอัลกอริทึมนี้
 อัลกอริทึมแบบสมมาตรในการใชงานอัลกอริทึมสองกลุมที่ตองการแลกเปลี่ยน
ขอมูลกัน จําเปนตองแลกเปลี่ยนกุญแจลับกันกอน ซึ่งการแลกเปลี่ยนกุญแจนั้นอาจทําไดอยาง
ยุงยากและไมสะดวก
 ทั้งสองกลุมตองรักษากุญแจลับ หามเปดเผยใหผูอื่นลวงรู การที่กุญแจถูกเปดเผย
ออกไปสูผูอื่น และอีกกลุมหนึ่งไมไดรับทราบอาจกอใหเกิดปญหากับกลุมที่ไมทราบนี้ได
 สําหรับสองกลุมที่ตองการติดตอกันจําเปนตองใชกุญแจลับเปนจํานวน 1 กุญแจเพื่อ
ติดตอกัน สมมติวามีผูที่ตองติดตอกันเปนจํานวน n กลุม จํานวนกุญแจลับทั้งหมดที่ตองแลกเปลี่ยน
กันคิดเปนจํานวนทั้งหมดเทากับ n (n-1)/2 กุญแจ ซึ่งจะเห็นไดวาจํานวนกุญแจมีมากมายเกินไป ซึ่ง
อาจกอใหเกิดปญหาดานการรักษาความปลอดภัยใหกับกุญแจเหลานี้
2.4.3 ความแข็งแกรงของอัลกอริทึมสําหรับการเขารหัส
บรรจง หะรังษี ไดกลาวไววา ความแข็งแกรงของอัลกอริทึม หมายถึง ความยากในการ
ที่ผูบุกรุกจะสามารถถอดรหัสขอมูลไดโดยปราศจากกุญแจที่ใชในการเขารหัส ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
ปจจัยตางๆ เชน การเก็บกุญแจเขารหัสไวอยางเปนความลับ ผูเปนเจาของกุญแจลับตองระมัดระวัง
ไมใหกุญแจสูญหายหรือลวงรูโดยผูอื่น อัลกอริทึมที่ดีตองเปดใหผูรูทําการศึกษาในรายละเอียดได
โดยไมเกรงวาผูศึกษาจะสามารถจับรูปแบบของการเขารหัสได อัลกอริทึมที่ดีตองไมแฝงไวดวย
ประตูลับที่สามารถใชเปนทางเขาไปสูการใชเพื่อทําการถอดรหัสขอมูล ประตูลับนี้ทําใหไม
จําเปนตองใชกุญแจในการถอดรหัส รวมไปถึงเมื่อผูบุกรุกทราบขอมูลที่เปนขอมูลตั้งตนซึ่งยังไมได
เขารหัส ผูบุกรุกอาจจะสามารถหาความสัมพันธระหวางขอความทั้งสองนั้นได ซึ่งจะเปนวิธีการใน
การถอดรหัสขอมูลได ปญหานี้เรียกกันวา “Known Plaintext Attack” ซึ่งคําวา Plaintext หมายถึง
ขอความตั้งตนที่ยังไมไดผานการเขารหัส คุณสมบัติของขอความตั้งตนอาจใชเปนชองทางในการ
ถอดรหัสขอมูล
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2.4.4 ความยาวของกุญแจที่ใชในการเขารหัส
บรรจง หะรังษี (2547) ไดกลาวไววาความยาวของกุญแจเขารหัสมีหนวยนับเปนบิต
กุญแจที่มีความยาว 1 บิต ตัวเลขที่เปนไปไดเพื่อแทนกุญแจอาจมีคาเปน 0 หรือ 1 กุญแจที่มีความ
ยาว 2 บิต ตัวเลขที่เปนไปไดจึงเปน 0 (00), 1 (01), 2 (10) และ 3 (11) ตามลําดับ ดังนั้นเมื่อเพิม่ ความ
ยาวของกุญแจทุกๆ 1 บิต คาที่เปนไปไดของกุญแจจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาตัว และสําหรับความยาว
ของกุญแจเขารหัสยิ่งจํานวนบิตของกุญแจยิ่งมาก ยิ่งทําใหการเดาเพื่อสุมหากุญแจที่ถูกตองเปนไป
ไดยากยิ่งขึ้น จะเห็นไดวากุญแจยิ่งมีความยาวมากโอกาสที่ผูบุกรุกจะสามารถคาดเดากุญแจที่ตรง
กับหมายเลขที่ถูกตองของกุญแจจะยิ่งยากมากขึ้นตามลําดับ ในการที่ผูบุกรุกลองผิดลองถูกกับ
กุญแจโดยใชกุญแจที่มีหมายเลขตางๆ กัน เพื่อหวังที่จะพบกุญแจที่ถูกตองและสามารถใชถอดรหัส
ขอมูลได การลองผิดลองถูกนี้เราเรียกกันวา “Key search” หรือการคนหากุญแจนั่นเอง ทฤษฎีได
กลาวไววาการลองผิดลองถูกนี้โดยเฉลี่ยจะตองทดลองกับกุญแจเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของกุญแจ
ทั้งหมดกอนที่จะพบกุญแจที่ถูกตอง ดังนั้นความยาวของกุญแจที่มีขนาดเหมาะสมจึงขึ้นอยูกับ
ความเร็วในการคนหากุญแจของผูบุกรุกและระยะเวลาที่ตองการใหขอมูลมีความปลอดภัย (บรรจง
หะรังษี, 2547)
2.5 การพัฒนาระบบดวยวงจรการพัฒนาระบบ และสัญลักษณมาตรฐานยูเอ็มแอล
2.5.1 กระบวนการพัฒนาระบบดวยวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC: System Development
Life Cycle)
กระบวนการพัฒนาระบบดวยวงจรการพัฒนาระบบ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2544) ผูเขียน
หนังสือการวิเคราะหและออกแบบระบบ (2544) กลาวไววา วงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Cycle: SDLC) เปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมตาง ๆ ในแตละขั้นตอน ตั้งแตเริ่มจน
กระทั้งสําเร็จ วงจรการพัฒนาระบบจะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียดตาง ๆ ในการ
พัฒนาระบบ โดยมีอยู 7 ขั้นตอน ดังตารางที่ 2.15 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 2.15 กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
หนาที่
เขาใจปญหา
(กําหนดปญหา)

งานทีต่ องทํา
1. ตระหนักวามีปญหาในระบบ
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ตารางที่ 2.15 (ตอ)
หนาที่
ศึกษาความเปนไปได
(กําหนดปญหา)
วิเคราะห

D

งานทีต่ องทํา
1. รวบรวมขอมูลโดยศึกษาจากเอกสารที่เกีย่ วของ
2. คาดคะเนคาใชจาย ผลประโยชนและอืน่
3. ตัดสินใจวาจะเปลี่ยนแปลงระบบหรือไม
1. ศึกษาระบบเดิม
2. กําหนดความตองการของระบบ
3. วิเคราะหระบบเกาโดยใชแผนภาพ
4. วิเคราะหตนแบบของระบบใหม
1. เลือกซื้อคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวร
2. เปลี่ยนแผนภาพจากการวิเคราะหเปนแผนภาพลําดับขัน้
3. คํานึงถึงความปลอดภัยของระบบ
4. ออกแบบ Input และ Output
5. ออกแบบไฟลฐานขอมูล
1. เตรียมสถานที่
2. เขียนโปรแกรม

ออกแบบ

PU
พัฒนา

ทดสอบ

นํามาใชงานจริง
(ติดตั้ง)
บํารุงรักษา

1. ทดสอบโปรแกรม
2. เตรียมคูมือการใชและฝกอบรม
1. ปอนขอมูล
2. เริ่มใชงานระบบใหม
1. เขาใจปญหา และ ศึกษาสิ่งที่จะตองแกไข
2. ตัดสินใจวาจะแกไขหรือไม
3. แกไขเอกสาร คูมือ
4. แกไขโปรแกรม
5. ทดสอบโปรแกรม และทดลองใชงานระบบที่แกไขแลว

ที่มา: หนังสือการวิเคราะหและออกแบบระบบ, เขียนโดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2544)
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ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา (Problem Definition) เปนขั้นตอนของการกําหนดขอบเขตของ
ปญหา สาเหตุของปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม การ
กําหนดความตองการระหวางผูวิเคราะหกับผูใชงาน โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการรวบรวมขอมูลจาก
การดําเนินงานตางๆ เพื่อทําการสรุปเปนขอกําหนดที่ชัดเจน
ขั้นที่ 2 วิเคราะห (Analysis) เปนขั้นตอนของการวิเคราะหการดําเนินงานของระบบ
ปจจุบัน โดยการนําความตองการที่ไดมาจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อทําการ
พัฒนาเปนแบบจําลองซึ่งประกอบดวย แผนภาพขอมูล คําอธิบายการประมวลผลขอมูล ทําใหทราบ
ถึงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานในระบบวาประกอบดวยอะไรบาง มีความเกี่ยวของหรือ
สัมพันธกับสิ่งใด
ขั้นที่ 3 ออกแบบ (Design) เปนขั้นตอนการหาผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะห มาพัฒนา
ใหสอดคลอง โดยการออกแบบจะเริ่มจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยีตางๆ และโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่นํามาพัฒนา การออกแบบจําลองขอมูล การออกแบบรายงาน และการออกแบบ
จอภาพในการติดตอกับผูใชงาน
ขั้นที่ 4 พัฒนา (Development) เปนขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมดวยการสราง
ชุด คําสั่ ง หรื อเขี ย นโปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมที่ ใ ช ใ นการพัฒ นาจะตอ ง
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใชงานอยู ซึ่งในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาใน
รูปแบบของ 4GL ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา รวมทั้งการมี CASE (Computer Aided
Software Engineering) ตางๆ มากมายใหเลือกใชตามความเหมาะสม
ขั้นที่ 5 ทดสอบ (Testing) เปนขั้นตอนของการทดสอบระบบกอนที่จะนําไปปฏิบัติการ
ใชงานจริง โดยจะทําการทดสอบขอมูลเบื้องตนกอน ดวยการสรางขอมูลจําลองเพื่อตรวจสอบการ
ทํางานของระบบ หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นก็ยอนกลับไปในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมใหม โดย
การทดสอบระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู 2 สวนดวยกัน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน และ
การตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม
ขั้นที่ 6 ติดตั้ง (Implementation) ขั้นตอนหลังจากที่ไดทําการทดสอบจนมีความมั่นใจ
แลววาระบบสามารถทํางานไดจริง และตรงกับความตองการของผูใชระบบ จากนั้นจึงดําเนินการ
ติดตั้งระบบเพื่อใชงานจริงตอไป
ขั้นที่ 7 บํารุงรักษา (Maintenance) เปนขั้นตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากที่
ไดมีการติดตั้งและใชงานแลว ในขั้นตอนนี้อาจเกิดปญหาของโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมเมอรจะตอง
รีบแกไขใหถูกตอง หรือเกิดจากความตองการของผูใชงานที่ตองการเพิ่มการทํางานอื่นๆ ซึ่งทั้งนี้ก็
จะเกี่ยวของกับความตองการของผูใชที่เคยตกลงกันกอนหนา
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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 เอี่ ย มสิ ริ ว งศ (2544) ผู เ ขี ย นหนั ง สื อ การวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบ
กลาวไววา สัญลักษณมาตรฐานยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) คือ สัญลักษณ
มาตรฐานที่ใชในวิธีการออกแบบการพัฒนาเชิงวัตถุ รูปแบบของภาษายูเอ็มแอลเปนสัญลักษณที่
นําไปใชในโมเดลตางๆ ซึ่งยูเอ็มแอลจะมีขอกําหนดกฎระเบียบตางๆ โดยกฎระเบียบตางๆ จะมี
ความหมายตอการเขียนโปรแกรม (Coding) ดังนั้นการใชยูเอ็มแอลจะตองทราบความหมายของ
Notation ตาง ๆ เชน Generalize, association dependency class และ Package สิ่งเหลานี้มีความ
จําเปนอยางยิ่งตอการตีความของการออกแบบระบบ กอนนําไปใชกับระบบงานจริง ในปจจุบันมี
เครื่องมือมากมายที่สามารถแปลงยูเอ็มแอลเปนภาษาตางๆ นอกจากนี้โมเดลยูเอ็มแอลถูกนํามาใช
ในการพัฒนาซอฟตแวร อยางกวางขวาง และทําใหการทํางานมีคุณภาพ ไดแก
 ชวยลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบงาน (Shortest Development life cycle)
 ชวยเพิ่มความสามารถในการทํางาน (Increase productivity)
 ชวยเพิ่มคุณภาพของระบบงาน (Improve software quality)
 รองรับระบบงานเดิม (Support legacy system)
 ชวยในการสื่อสารระหวางทีมผูพัฒนาระบบงาน (Improve team connectivity)
การพัฒนาโครงการใด ๆ นั้นมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสนับสนุนความตองการ
ของผูใช ทั้งนี้ผูใช (User) ไมไดหมายถึงคนเพียงอยางเดียว จะหมายถึงระบบอื่นที่อยูภายนอกก็ได
ผูใชจะมีการกระทํากิจกรรมใดๆ ตอระบบโดยการตอบสนองของระบบอยางมีลําดับ เพื่อใหไดงาน
ตามตองการ เปนการทํางานของระบบที่ทําหนาที่ใหผลลัพธ หรืองานตามที่ผูใชตองการนักพัฒนา
ระบบจะนําเอา Use case มาสรางเปน Model ที่สามารถอธิบายการทํางานของระบบได
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 ชื่อวัตถุ โครงสรางขอมูล และ
พฤติกรรมของวัตถุ
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 Object Definition หมายถึง สิ่งตางๆ ที่มีอยู หรือสิ่งตางๆ ที่สัมผัสได
กระบวนการตางๆ ความสัมพันธ คํานามตางๆ ซึ่งสามารถกําหนดนิยามได
 Class Definition หมายถึง กลุมของวัตถุ ซึ่งมีขอมูล และมีพฤติกรรม
เหมือนกัน เชน Class ของรถยนต ประกอบดวยรุน ยี่หอ เปนตน
 Object Orientation หมายถึง แนวความคิดพื้นฐานในการสรางระบบ 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) สวนที่ใชเก็บขอมูล (Entity Class) ตามลักษณะภาพที่ 2.21

ภาพที่ 2.21 แนวคิดของการวิเคราะหลักษณะตามมาตรฐานยูเอ็มแอล

ที่มา: หนังสือการวิเคราะหและออกแบบระบบ, เขียนโดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2544)

2.5.2.2 การแบงกลุมสัญลักษณมาตรฐานยูเอ็มแอล
การแบงกลุมสัญลักษณมาตรฐานยูเอ็มแอลนั้น กลาวไดวาสัญลักษณมาตรฐาน
ยูเอ็มแอลสามารถแบงองคประกอบออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. สัญลักษณของยูเอ็มแอล (UML) Things คือ สัญลักษณหรือสิ่งตางๆ ที่นํามาใช
สราง Diagram UML แบงออกเปน 4 หมวด คือ
 Structural Things หรือ หมวดโครงสราง เปนคํานามใชสําหรับยูเอ็มแอล
(UML) ได แก Use case, Interface, Class, Collaboration, Component และ Node ตามภาพที่ 2.22
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ที่มา: หนังสือการวิเคราะหและออกแบบระบบ, เขียนโดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2544)
...
 Behavioral Things หรือ หมวดพฤติกรรม ไดแกสวนที่เปน 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 ซึ่งประกอบไปดวย
 Dependency หรือ ความขึ้นอยูตอกัน จะใหความหมายวาเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สวนหนึ่งแลวจะสงผลกระทบถึงอีกสวนหนึ่งที่ลากเสนมาสัมพันธกัน เชน .การ
เปลี่ยนแปลงของโรงเรียนจะมีผลกระทบของนักเรียนเปนตน
 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 ที่ทําหนาที่ Capture requirement หมายถึงเปนเทคนิคในการสราง
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แบบจําลองเพื่อใชอธิบายหนาที่ของระบบใหม หรือระบบปจจุบัน เปนกระบวนการสราง Use case
เปนแบบ Iteration โดยความตองการของระบบจะไดจาก ลูกคา/ผูใช กับผูพัฒนาระบบ และ
องคประกอบที่สําคัญจะมี Use case, Actor, Use case Relationships และ System
 Sequence Diagram จะบอกลําดับการทํางานของระบบ โดยมีวัตถุและ เวลา
เปนตัวกําหนดลําดับของงาน
 Collaboration Diagram ทําหนาที่เชนเดียวกับ Sequence Diagram แตรูปแบบ
และลักษณะการเขียนจะตางกัน หรือ อาจกลาวไดวา Collaboration Diagram ก็คือรูปอีกรูปแบบ
หนึ่งของ Sequence Diagram เมื่อได Sequence Diagram แลวเครื่องมือ (Tool) บางชนิดสามารถ
Generate Collaboration Diagram ใหไดเลย หรือ ในทางกลับกันเมื่อสราง Collaboration Diagram
เสร็จแลว ก็จะสามารถ Generate Sequence Diagram ได โดยอัตโนมัติ ซึ่งถือวาทั้ง 2 Diagram
สะทอนภาพกันและกันอยูนั่นเอง
 State Diagram ประกอบดวย State ตางๆ ของวัตถุ (Object) และเหตุการณ
ตางๆ ที่ ทํา ใหสถานะของวัตถุ เ ปลี่ยนและการกระทําที่เกิด ขึ้น เมื่อสถานะของระบบเปลี่ย นไป
สามารถบอกสถานะของวั ตถุ ไ ด โดยจะใหค วามสนใจว า ณ เวลาใดๆ และวัต ถุนั้ น มี สถานะ
(Status) เปนแบบใด
 Activities Diagram แสดงลําดับ กิจกรรมของการทํางาน (Flow) สามารถ
แสดงทางเลือกที่เกิดขึ้นได Activity Diagram จะแสดงขั้นตอนการทํางานในการปฏิบัติการ โดย
ประกอบไปดวยสถานะตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน และผลจากการทํางานในขั้นตอนตางๆ
 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 ที่มีในระบบและความสัมพันธตางๆ ระหวาง Class ซึ่งจะมี
ชื่อและขอมูลเก็บอยู
 Component Diagram เปน Diagram ซึ่งแสดงโครงสรางทางกายภาพของ
Software โดยจะประกอบดวยองคประกอบซึ่งอยูในรูปตางๆ เชน Binary, Text และ Execute able
ภายใน Component Diagram ก็จะมีความสัมพันธแสดงอยูเชนเดียวกับ Class Diagram, Object
Diagram
 Deployment Diagram เปน Diagram ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถทําการแสดงระบบ
สถาปตยกรรมของอุปกรณและโปรแกรม ตลอดจนความสัมพันธระหวางอุปกรณ และโปรแกรม
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2.6 ความรูเกี่ยวกับเลขทะเบียนรถยนต
กรมการขนสงทางบก กรุงเทพมหานคร (2522) ไดกําหนดไววา ประเภทของรถที่ใช
หมายเลขทะเบียน หมายถึง รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน และรถยนตสวนบุคคลเกินเจ็ดคน
แตไมเกินสิบสองคน และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม ซึ่ง
มิ ไ ด ใ ช ป ระกอบการขนส ง เพื่ อ สิ น จ า งตามกฎหมายว า ดว ยการขนส ง ทางบก สํ า หรั บ การออก
หมายเลขทะเบี ย น หมายถึ ง หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก รมการขนส ง ทางบก
กรุงเทพมหานคร กําหนดไวในการออกหมายเลขทะเบียนรถยนต
2.6.1 ประเภทของรถที่ตองจดทะเบียน
ประเภทของรถที่ตองจดทะเบียนกรมการขนสงทางบก กรุงเทพมหานคร (2522) ได
จัด แบ ง ประเภทคํ า ขอทะเบีย นรถ คือ รถใหมจ ากโรงงานหรือรถที่นํ า เข า จากตา งประเทศเพื่ อ
จํ า หน าย รถที่ เ คยจดทะเบี ย นตามกฎหมายว าดว ยรถยนตทหารหรื อ รถที่เ คยจดทะเบีย นและมี
เครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกรมตํารวจกําหนด รถที่นําเขามาในราชอาณาจักรในลักษณะ
“รถยนตใชแลว” ที่มิใชเพื่อจําหนาย รถที่แจงการไมใชตลอดไป และมีความประสงคจะนํามาจด
ทะเบียนใหม รถที่ประกอบการขึ้นจากชิ้นสวนอุปกรณรถเกา รถใชงานเกษตรกรรม รถที่ซื้อมาจาก
การขายทอดตลาดของทางราชการโดยไมมีทะเบียนหรือไมสามารถตรวจสอบทะเบียนที่แทจริง รถ
พวงและรถกึ่งพวง รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการสวนทองถิ่น รถของบุคคลในคณะผูแทนทางการทูตและ
คณะผูแทนทางกงสุล และรถของบุคคลในคณะผูแทนองคการระหวางประเทศหรือกลุมการชํานาญ
พิเศษแหงสหประชาชาติ หรือผูเชี่ยวชาญตางประเทศ ซึ่งประจําอยูในประเทศไทย
2.6.2 ประเภทของรถที่ไมตองจดทะเบียน
ประเภทของรถที่ไมตองจดทะเบียนกรมการขนสงทางบก กรุงเทพมหานคร (2522) ได
กําหนดไววา ตามที่กรมการขนสงทางบก กรุงเทพมหานคร ไดจัดแบงประเภทมี 5 ประเภท ไดแก
รถสําหรับเฉพาะพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รถของกรมตํารวจที่จดทะเบียนและมี
เครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกรมตํารวจกําหนด รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมี
เครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด รถที่เจาของแจงการไมใชรถ และรถที่ผูผลิต
หรือประกอบเพื่อจําหนาย หรือที่ผูนําเขาเพื่อจําหนาย ผลิต หรือประกอบ หรือนําเขาและยังมิได
จําหนายใหแกผูอื่น
2.6.3 ขั้นตอนการจดทะเบียนรถ
ขั้นตอนการจดทะเบียนรถยกเวนคําขอจดทะเบียนรถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นสวนอุปกรณ
รถเกา ใหดําเนินการจดทะเบียนรถ ตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนดไว ดังนี้ตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 เจาหนาที่ตรวจสภาพรถตรวจสอบคําขอและหลักฐานประกอบคําขอ โดย
ใหตรวจสอบเฉพาะเทาที่จําเปนตอการตรวจสภาพรถ (กรมการขนสงทางบก, 2522)
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสภาพรถ กรณีเปนรถผานการตรวจสภาพ ใหบันทึกรับรองการผาน
การตรวจสภาพ พรอมลงชื่อและวันที่ตรวจสภาพ จากนั้นเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสภาพรถ
พรอมออกใบเสร็จรับเงินและลงสมุดคุมสถิติการตรวจสภาพรถ สุดทายคืนคําขอพรอมหลักฐาน
ประกอบคําขอใหผูยื่นไปดําเนินการจดทะเบียนตอไป โดยใหลงชื่อรับคืนในสมุดคุมสถิติการตรวจ
สภาพรถไวดวย สําหรับกรณีเปนรถไมผานการตรวจสภาพ ใหบันทึกรับรองผลไมผานการตรวจ
สภาพ และขอบกพรองที่รถไมผานการตรวจสภาพพรอมลงชื่อ และวันที่ตรวจสภาพ จากนั้นลง
สมุดคุมสถิติการตรวจรถ โดยใหบันทึกขอบกพรองที่รถไมผานการตรวจสภาพไวดวย สุดทายคืน
คําขอและหลักฐานประกอบคําขอใหผูยื่น พรอมทั้งแจงใหรถไปแกไขขอบกพรองกอนนํารถมา
ติดตอขอรับการตรวจสภาพใหมตอไป โดยใหผูยื่นลงชื่อรับคืนในสมุดคุมสถิติการตรวจสภาพรถ
ไวดวย (กรมการขนสงทางบก, 2522)
ขั้นตอนที่ 3 เจาหนาที่ทะเบียนรถตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอพรอมดวยผลการ
ตรวจสภาพรถ เมื่อเห็นวาถูกตองใหดําเนินการดังนี้ คือ ออกหมายเลขทะเบียน (เฉพาะกรณีใน
สว นกลางให ผูยื่นไปขอรับ รองหลัก ฐานการสงบัญชีแ ละจํา หน าย ณ ฝ า ยควบคุ มบั ญชี ร ถและ
เครื่องยนต) และจัดเก็บภาษีประจําป คาธรรมเนียมคําขอ คาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถ และ
คาธรรมเนียมอื่นๆ จากนั้นจัดทําทะเบียนรถ ใบคูมือจดทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี
ประจําปเสนอนายทะเบียนลงนาม สุดทายจายแผนปายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจําป
และใบคูมือจดทะเบียนรถ (กรมการขนสงทางบก, 2522)
2.7 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
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) ซึ่งเปนระบบกลางอารเอฟไอดี ALE Engine และไมควรละเลย
การทดสอบทางกายภาพ โดยมีเปาหมาย เพื่อการจัดการและการพัฒนา รวมไปจนถึงเพื่อสรางผล
กําไรใหกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
Floerkemeier and Lampe กลาวถึงระบบกลางอารเอฟไอดี (RFID Middleware) ไววา
โปรแกรมที่ใชในการจัดการกับขอมูลที่ไดรับจากเครื่องอาน ในการชวยกรอง และรวบรวมขอมูล
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ของอารเอฟไอดี รวมไปจนถึงการนําสงขอมูลใหกับผูรับไดอยางถูกตอง ซึ่งสามารถศึกษา
โครงสรางระบบงานไดตามภาพที่ 2.23

D

ภาพที่ 2.23 ระบบอารเอฟไอดีมิดเดิลแวรในการจัดการคุณภาพการบริการ
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ที่มา: University of Fribourg, เขียนโดย Olivier Liechti and Dominique Guinard

งานวิจัยแสดงอัตราการขยายตัวของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีในประเทศไทย (2549)
งานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอารเอฟไอดี สําหรับภาคอุตสาหกรรมและ
บริ ก าร ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ แ ละศู น ย เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดนําเสนออัตราการขยายตัวของอารเอฟไอดีในประเทศ
ไทยเฉลี่ยระหวางป 2549-2550 ดังตารางที่ 2.16 และตารางที่ 2.17
ตารางที่ 2.16 อัตราการขยายตัวของอารเอฟไอดีเฉลี่ยระหวางป 2549-2550
ป พ.ศ.

Tag

Reader

Software

2549
2550

40.50
51.10

31.31
41.25

21.94
30.71

System
Solution
19.75
25.08

ที่มา: จากการสํารวจของ TESA และ NECTEC: National Electronics and Computer Technology
Center, 2548
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ตารางที่ 2.17 มูลคาของผลิตภัณฑของอารเอฟไอดีเฉลี่ยระหวางป 2549-2550
ป พ.ศ.

Tag

Reader

Software

2549
2550

520.27
786.13

419.50
592.54

89.19
116.58

System
Solution
265.51
332.10

มูลคาตลาด
1294.5
1827.3

D

ที่มา: จากการสํารวจของ TESA และ NECTEC National Electronics and Computer Technology
Center, 2548
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จากการวิเคราะหเชิงเศรษฐมิติของ วีระเชษฐ ขันเงิน และคณะผูวิจัยฯ จากหนังสือรูจัก
กับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (2549) ในโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทํา
เสนทางเทคโนโลยีของชาติฯ ไดกลาวไววา จากการวิจัยพบวาโอกาสในการประสบความสําเร็จ
ของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีและความเปนไปไดที่เกิดขึ้นอยูในระดับปานกลางถึงสูง โดยพิจารณา
จากดานตาง ๆ ประกอบดังนี้
 พิจารณาในดานผลกระทบตอเศรษฐกิจ จาก 5M (Man, Money, Material,
Management, Market) ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในประเทศอยูในระดับปานกลางถึงสูง
 พิจารณาในดานเทคโนโลยี ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในประเทศอยูในระดับสูง
 พิจารณาในดานทรัพยากรบุคคล ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในประเทศอยูในระดับ
ปานกลาง
 พิจารณาดานงบประมาณ ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในประเทศอยูในระดับสูง
 พิจารณาดานการจัดการ ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในประเทศอยูในระดับปาน
กลาง
จากการวิเคราะหเชิงเศรษฐมิติของ วีระเชษฐ ขันเงิน และคณะผูวิจัยฯ ในโครงการ
ศึกษาภาพรวมและจัดทําเสนทางเทคโนโลยีของชาติฯ ไดทําการวิเคราะห SWOT ของอุตสาหกรรม
อารเอฟไอดี ในประเทศไทยไวดังที่แสดงไวในตารางที่ 2.18 และหามูลคารวมของเทคโนโลยีอาร
เอฟไอดีจากสูตรมูลคารวมของเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
= มูลคาแท็ก + มูลคาเครื่องอาน + มูลคาโปรแกรม + มูลคาระบบและอุปกรณ (2.1)
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ตารางที่ 2.18 การวิเคราะห SWOT ของอุตสาหกรรมอารเอฟไอดีประเทศไทย
จุดออน:
Weaknesses
 ยั ง ต อ งพึ่ ง พาการผลิ ต และนํ า เข า
ชิ้นสวนบางชนิดจากตางประเทศ
 บุ ค ลากรและนั ก วิ จั ย สํ า หรั บ พั ฒ นา
ดานเทคโนโลยีอารเอฟไอดียังมีนอย
 การสนับสนุนผลักดันดานมาตรฐาน
และกฎระเบียบจากภาครัฐยังไมมาก
พอ

โอกาส:
Opportunities
 ตลาดอารเอฟไอดีทั่วโลกกําลังเติบโต
อยางมาก เนื่องจากนําอารเอฟไอดีมา
ใช ใ นการลดต น ทุ น ในกระบวนการ
ผลิตและการขนสงสินคา
 ทั่ ว โลกให ค วามสํ า คั ญ กั บ ระบบ
ตรวจสอบ และติ ด ตามเส น ทางการ
ขนสงสินคาเพื่อความปลอดภัย
 ทั่ ว โลกกํ า ลั ง ตื่ น ตั ว กั บ การกํ า หนด
มาตรฐานคลื่นความถี่และขอมูลเพื่อ
รองรับการใชงาน

ภัยคุกคาม:
Threats
 อุ ต สาหกรรมอาร เ อฟไอดี มี ก าร
แขงขันทางการคามากขึ้นจากประเทศ
ในแถบเอเชีย เชน ประเทศจีน
 อาจมี เ ทคโนโลยี ร ะบุ ตั ว ตนชนิ ด อื่ น
เขามาแยงตลาดอารเอฟไอดีบางสวน
 ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ขอมูลและความเปนสวนตัวของผูใช
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จุดแข็ง:
Strengths
 มีเครือขายที่รวมตัวกันเขมแข็งทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน (RFID Cluster)
 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑอารเอฟไอดี
ไดอยางครบวงจรภายในประเทศ
 ขนาดของระบบเศรษฐกิจและตลาด
ภายในประเทศสามารถสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมอารเอฟไอดีในประเทศ
ได

ที่มา: รูจักกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เขียนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (2549)
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การวิจัยเรื่องการประยุกตใชหนวยความจําแบบการดในการเก็บขอมูลของเครื่องอาน
อารเอฟไอดีแบบพกพา (2550) เขียนโดย จุฑาทิพย วิศาลมงคล และอนุกูล นอยไม จากเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กลาวไววา ใน
การใชงานเครื่องอานอารเอฟไอดีแบบติดตั้งอยูกับที่สําหรับการอานรหัสประจําตัวสัตวเพื่อทําการ
ตรวจสอบยอนกลับในฟารมปศุสัตวนั้นกอใหเกิดความลําบากในการที่จะตอนสัตวไปที่จุดอาน จึง
มีการใชเครื่องอานแบบพกพาที่สามารถแกปญหาดังกลาวได แตเครื่องอานแบบพกพาก็มีวิธีการ
จัดเก็บขอมูลหลายรูปแบบดวยกัน ดังนั้นจึงออกแบบเครื่องอานที่ประยุกตใชหนวยความจําแบบ
การด และนําการสงขอมูลความเร็วสูงแบบ Serial Peripheral Interface (SPI) มาเปนรูปแบบในการ
อ า นและเขี ย นข อ มู ล เมื่ อ นํ า หน ว ยความจํ า แบบการ ด มาใช นั้ น ทํ า ให ก ารถ า ยโอนข อ มู ล กั บ
คอมพิวเตอรทําไดสะดวกกวา และสามารถเปลี่ยนหรือขยายความจุของการดในภายหลังได โดย
ผลทดสอบการเขียนขอมูลลงไปในการดจํานวน 200 ครั้ง ก็สามารถเขียนและอานขอมูลทั้งหมดได
ถูกตอง 100% ซึ่งจุฑาทิพย วิศาลมงคล และอนุกูล นอยไม กลาวไววา ในการใชงานเครื่องอานอาร
เอฟไอดีแบบพกพาที่ใชหนวยความจําแบบการด เมื่อการดที่เก็บขอมูลถูกใชงานจนเต็มก็สามารถ
เปลี่ ย นไปใช ก าร ด ใหม ไ ด ทั น ที โดยข อ มู ล เก า ก็ ถู ก เก็ บ อยู ใ นการ ด อั น เดิ ม ทั้ ง นี้ ก ารพกพา
คอมพิวเตอรไปดวยเพื่อการถายโอนขอมูลเมื่อหนวยความจําเต็ม ในบางที่อาจทําใหเกิดความ
ลําบากเพราะฉะนั้นเครื่องอานแบบพกพาที่มีหนวยความจําแบบการดจะชวยเพิ่มความสะดวกสบาย
ใหกับผูใชไดเปนอยางมาก
การวิจัยเรื่องการใชระบบสารสนเทศและอารเอฟไอดี (RFID) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
งานบริหารจัดการฟารม (2550) เขียนโดย วีระชัย จันทรสุด, พุชพันธ เหลาจันทร, สิทธิพงษ เหลา
โกก และ นภดล ผูมีจรรยา จากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ กลาวไววา ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การ
เลี้ยงสุกรนั้นเปนอาชีพที่มีความสําคัญ ทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและการสงออก การนําระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเขามาประยุกตใชในการบริหารจัดการฟารมสุกร จึงถือไดวา
เปนการนําเทคโนโลยีมาชวยแบงเบาภาระและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเกษตรกร ทําให
เกิ ด ความสะดวกรวดเร็ว และถูก ต อ งในการปฏิ บัติ งาน รวมถึงสามารถเก็ บขอมู ล นําข อมูลมา
วิเคราะห เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยง การพัฒนาสายพันธสุกร ทําใหเกิดผลิตผล
และคุณภาพสําหรับผูบริโภค ตลอดจนเพื่อความมั่นใจในการบริโภคเนื้อสุกร นอกจากนี้เทคโนโลยี
อารเอฟไอดียังชวยในการตรวจสอบขอมูลและเพิ่มมูลคาของเนื้อสุกรในตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดย วีระชัย จันทรสุด และคณะฯ ไดสรุปไววาจากการนําระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีอารเอฟไอดีเขามาชวยในการบริหารจัดการฟารมสุกร ทําใหเจาของฟารมสามารถลด
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ตนทุนคาแรงงานจากปกติเคยใชแรงงาน 1 คนตอสุกร 50 ตัว แตปจจุบันเปลี่ยนเปนผูดูแล 1 คน
สามารถดูแลสุกรไดถึง 100 ตัว ซึ่งเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดคาแรงไดถึง
ครึ่งหนึ่ง รวมถึงการคนหาขอมูลที่รวดเร็วและถูกตองวาเดิม นอกจากนี้ขอมูลที่ไดรับยังสามารถ
นําไปกําหนดปริมาณอาหารใหสุกรได ดังนั้นการสรางระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการฟารม
รวมกับการใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีจะทําใหการบริหารจัดการฟารมมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคต
การวิจัยเรื่องระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ (ITS : Intelligent Transport System)
(2549) เขียนโดย ภาสกร ประถมบุตร จากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ซึ่งกลาวไววา ผลจากการสํารวจจากขอมูลของ สํานักงาน
ขนสงทางบกเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ จํานวนรถยนตจดทะเบียนใหมโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5% ตอป
ในขณะที่ผิวการจราจรมีอัตราการเพิ่มขึ้นเพียง 1-2% ตอป และจากขอมูลของกรุงเทพฯ ป 2547
ปญหาจราจรในกรุงเทพฯ เกิดจากประเด็นหลัก คือ ปริมาณรถยนตมีมากถึง 5 ลานคัน แตมีถนน
รองรับรถยนตเพียง 6% ของพื้นที่เมือง ซึ่งมาตรฐานตองมีเพิ่มขึ้น 15% และระบบขนสงมวลชนไม
เพียงพอตอความตองการของประชากร นอกจากนี้ประเทศไทยเริ่มมีการนําระบบการขนสงและ
จราจรอัจฉริยะเขามาใชแตไมเชื่อมโยงกันในแตละหนวยงาน โดยภาครัฐเนนการควบคุม และ
รายงานสภาพจราจร สวนภาคเอกชนสวนใหญนํามาใชในอุปกรณนําทางในรถเพื่อเพิ่มประสิทธิ์
ภาพการเดินทางและการขนสง ดังนั้น ภาสกร ประถมบุตร จึงสรุปไววา ประเทศไทยตองการระบบ
การขนสงและจราจรอัจฉริยะที่เหมาะกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนาระบบการขนสง
และจราจรอัจฉริยะจะชวยทดแทนการนําเขาเทคโนโลยีราคาสูงจากตางประเทศ รวมไปถึงการ
ประหยัดพลังงานและการลดมลพิษ
การวิจัยเรื่องเครือขายเซ็นเซอรไรสายสําหรับงานตรวจนับรถยนต (2549) เขียนโดย
จตุพร ชินรุงเรือง จากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ซึ่งกลาวไววา งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหการจราจรไหลไดอยาง
คลองตัว เนื่องจากประชาชนตองการเดินทางที่อํานวยความสะดวก และมีประสิทธิภาพ การบริหาร
จัด การจราจรจึ งต อ งมองสิ่ ง ที่ จํ า เป น คื อ การจั ด การทางถนนต อ จากนั้ น คื อ การจั ด การขนส ง ที่
เหมาะสม การนําเอาเทคโนโลยีมาใช เพื่อควบคุมการปลอยรถ ไดแก การควบคุมสัญญาณไฟ
อัตโนมัติ ฯลฯ สิ่งสําคัญการควบคุมบริหารการจราจร คือ การเก็บขอมูลการจราจร เพื่อใชในการ
บริหารจัดการจราจรใหเกิดการจราจรไหล โดยใชเทคโนโลยีตรวจสอบปริมาณการจราจรจากทิศ
ตางๆ กลาวไดวาขอมุลการจราจรสําคัญมากตอการจัดการบริหาร โดยขอมูลที่ไดตองมีความถูกตอง
แมนยํา จึงไดเกิดงานวิจัยเทคโนโลยีสําหรับการจัดเก็บขอมูลเปนเทคโนโลยีระบบการขนสงและ
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จราจรอัจฉริยะ (ITS : Intelligent Transport System) หรือ การนําเทคโนโลยีพื้นฐานทางดาน
คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกสและการสื่อสารมาใชในการแกปญหาดานจราจรใหเกิดประสิทธิภาพ
และคุณภาพ โดย จตุพร ชินรุงเรือง กลาวสรุปไววา การพัฒนาระบบ ITS นี้ตองอาศัยความรวมมือ
ทั้งจากภาครัฐ คือ การควบคุม และรายงานสภาพจราจร ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ตองใชอุปกรณ
นําทางในรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางดวย และคุณสมบัติสําหรับเทคโนโลยีสําหรับเก็บ
ขอมูลในอนาคต จะตองมีความแมนยําสูง ปริมาณรถที่นับไดตองถูกตองมากกวา 90% ขึ้นไป การ
ติดตั้งควรจะรวดเร็ว เคลื่อนยายสะดวก ระบบควรจะมีความคงทน นาเชื่อถือ ขอมูลที่ไดจะงายตอ
การบริหาร งายตอการประมวลผล และสิ่งสําคัญ คือมีราคาถูก
การวิจัยเรื่องโปรแกรมอานปายทะเบียนรถ (2549) เขียนโดย เปรมนาถ ดูเบ จาก
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ซึ่งกลาว
ไววา ปจจุบันการตรวจสอบรถที่เขาออกในสถานที่ตาง ๆ เชน ลานจอดรถของหางสรรพสินคา
หรือ สถานที่สําคัญ ยังขาดระบบจัดเก็บฐานขอมูลที่จะชวยตรวจสอบรถที่เขาออกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ยังขาดโปรแกรมที่สามารถใชงานไดสอดคลองกับความตองการ เชน ในปจจุบันที่
ระบบการเก็บขอมูลรถที่เขาออกสถานที่ ระบบเดิมสามารถเก็บไดเพียงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง
วงจรปดหรือภาพนิ่งจากกลองถายรูปดิจิตอลเทานั้น ไมสามารถตอบสนองความตองการใชงาน
ขอมูลไดอยางรวดเร็วและยืดหยุน ไมมีขอมูลทะเบียนรถและเวลาเขาหรือออก ซึ่งสามารถดึงมาใช
งานไดทันที ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุรถหาย หรือตองการติดตามรถ เจาหนาที่ตองมาไลคนหาขอมูลจาก
กลองวงจรปดหรือภาพนิ่ง ซึ่งใชเวลานานแทนที่จะสืบคนในฐานขอมูลดวยเวลาเพียงไมกี่
วินาที สําหรับโปรแกรมอานปายทะเบียนรถ (License Plate Recognition System: LPR) ที่ เปรม
นาถ ดูเบ ไดพัฒนาขึ้น จะทําใหคอมพิวเตอรคนหาตําแหนงของปายทะเบียนรถ พรอมระบบรูจําที่
ชวยแปลงขอมูลตัวอักษรจากภาพดวยโปรแกรมโอซีอารมาเปนตัวหนังสือที่สามารถจัดเก็บใน
ฐานขอมูลเพื่องายแกการสืบคน โดยใชเพียงอุปกรณงาย ๆ คือ เครื่องคอมพิวเตอรตอพวงเขากับ
กลองวงจรปด พรอมดวยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อใหระบบสามารถจัดเก็บและสรางฐานขอมูล
ของรถที่เขาและออกจากสถานที่ไดตลอดเวลา นอกจากนี้ ผูใชงานยังอาจพวงระบบดังกลาวเขา
กับระบบที่กั้นรถในที่จอดรถไดดวย ซึ่งแตละครั้งที่มีรถเขาและออก คอมพิวเตอรก็จะเก็บขอมูลไว
ในฐานขอมูล และควบคุมใหที่กั้นรถเปดใหรถผานเองไดโดยปลอดคนควบคุม ซึ่งปจจุบัน
โปรแกรมดังกลาวมีประสิทธิภาพในการทํางานราว 95% สามารถรูจําตัวอักษรภาษาไทย “ก -ฮ”
และตัวเลข “0 -9” ขณะที่ประโยชนการใชโปรแกรม คือ สามารถนําไปปรับใชในงานควบคุมหลาย
ดาน เชน ใชในการจัดการที่จอดรถอัตโนมัติ การบันทึกเวลาเขาและออกเพื่อคํานวณคาจอดรถโดย
ไม เ กิ ด การรั่ ว ไหล
และ การจํ า แนกรถที่ เ ข า ออกอาคารว า เป น รถภายในหรื อ รถของ
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บุคคลภายนอก รวมถึงการรักษาความปลอดภัย การติดตามรถที่หายหรือรถที่มีพฤติกรรมนาสงสัย
และทําใหเกิดความประหยัดในการจัดการที่จอดรถ
การวิ จั ย เรื่ อ งผลของสภาพอากาศต อ การแพร ก ระจายคลื่ น วิ ท ยุ ใ นย า นความถี่ 220
เมกะเฮิรตซ (2543) เขียนโดย ยอรจ แมคคอรมิค (Macormick / W9MKE) ไดทําการตั้ง สมมติฐาน
ไววาสัญญาณที่รับไดอาจแปรตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื่น ระดับความสูงของเมฆ
ความกดอากาศ และผลของดวงอาทิตย ซึ่ง ยอรจ แมคคอรมิค มีขอคนพบดังนี้
 ในการทดลองขณะที่ อุ ณ หภู มิ ใ นช ว งเส น ทางผ า นลดลงสั ญ ญาณจะแรงขึ้ น ซึ่ ง
สอดคลองกับความเชื่อเดิมของนักวิทยุสมัครเลน ที่เชื่อวาสัญญาณมักจะแรงขึ้นในฤดูหนาวและใน
วันที่ทองฟาแจมใส
 ที่ความชื่นของอากาศในเสนทางผานมีคานอยลงสัญญาณจะแรงขึ้นมีขอสังเกตวา
จากผลทดลองมักจะเกิดขึ้นกับยานความถี่ 1000 เมกะเฮิรตซ ขึ้นไป แสดงชัดวายานความถี่ 220
เมกะเฮิรตซ ยังมีผลอยู จากการทดสอบสังเกตไดอีกวาระหวางชวงที่มีความชื่นสูง เชน วันที่มีฝนตก
หรือหิมะตกสัญญาณจะมีระดับสัญญาณรบกวนสูง ทั้งๆที่ในวันที่อากาศปกติจะมีความแรงไมนอย
กวาระดับ 9
 ขณะที่ความกดอากาศเพิ่มขึ้น ชวงที่อากาศแหง โดยทั่วไปสัญญาณจะแรงขึ้น แตยัง
ไมสรุปชัดเจน เนื่องจากผลคําตอบไมแนนอน อยางไรก็ตามผลการทดสอบที่นักวิทยุสมัครเลนรูก็
คือในยานความถี่ 50 เมกะเฮิรตซนั้นการเปลี่ยนบรรยากาศระหวางความกดดันสูงและต่ํานั้นทําให
การติดตอระยะไกลดีขึ้น แตที่ผลออกมาไมชัดเจนเพราะการทดลองอยูในชวงสั้น รวมถึงความ
แตกตางทางดานอากาศไมมากพอที่จะทําใหสัญญาณแรงขึ้น
วิทยานิพนธความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio
Service) กับการใหบริการโทรศัพทมือถือของไทย (2545) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขียนโดย
นพพร เหล็งขวัญยืน กลาวถึง การนําเทคโนโลยี GPRS มาประยุกตใชเพื่อใหเกิดการใหบริการใน
รูปแบบใหมของโทรศัพทมือถือ เมื่อใชรวมกับการสงขอมูลแบบ Packet Switching ซึ่งเปน
แนวโนมทางดานความรวดเร็วในการใชงานที่ดีขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ 3G ถือวา
เทคโนโลยี GPRS มีการลงทุนที่นอยกวา โดยความสําเร็จของการใหบริการในระบบ GPRS นั้นมี
ความสัมพันธกับรูปแบบของการใหบริการที่เสนอใหกับผูบริโภค จุดแข็งคือ มีอัตราความเร็วใน
การรับสงขอมูลและบริการเสริมที่ดีกวาระบบ GSM และ WAP สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบ
ไดแก อัตราความเร็วยังชากวาระบบ 3G อยูมาก ปญหาเรื่องคาบริการระบบในเมืองไทยที่ยังแพง
ปญหาการเชื่อมตอโครงขาย การใชงานโครงขายในชั่วโมงเรงดวนของการใชโทรศัพทโทรเขาและ
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โทรออกซึ่งมีผลตอการใชงานระบบ GPRS รวมไปถึงระบบขาดการประชาสัมพันธใหผูบริโภค
ทราบถึงประโยชนที่แทจริงที่จะไดรับจากการใชงาน
วิทยานิพนธการรูจําแผนปายทะเบียนรถยนตจากภาพดิจิลทัลแบบทันกาล (2547) จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนโดยสุกัญญา จังเจริญจิตตกุล กลาวถึง การรูจําแผนปายทะเบียน
รถยนตจากภาพดิจิลทัลแบบทันกาล เปนการพัฒนาอัลกอริธึมเพื่อการรูจําแผนปายทะเบียนรถยนต
ซึ่งประกอบดวยตัวอักษร ตัวเลข และจังหวัด เพื่อใชชี้เฉพาะรถยนตคันนั้นๆ ในที่นี้ไดเสนอแนวคิด
ในการพัฒนาโปรแกรมตนแบบการรูจําแผนปายทะเบียนรถยนตจากภาพดิจิทัล จากการถายภาพใน
ทั้งมุมตรงและมุมเอียง โดยอาศัยรูปแบบของแผนปายทะเบียนรถยนตตามมาตรฐานที่ถูกกําหนด
โดยไดใชวิธีการแบงเปน 3 สวนในแนวนอนเพื่อแบงกลุมตัวอักษรและตัวเลขเพื่อจํากัดปริมาณ
ขอมูลภาพที่ตองการประมวลผล ในการรูจําใชตนไมการตัดสินใจโดยแบงตามประเภทของชองวาง
ในสวนบนและสวนลางของตัวอักษรและตัวเลขโดยแบงประกอบดวย 6 ประเภท โดยที่ประเภทที่
1. สวนบนไมมีชองวางและสวนลางไมมีชองวาง ประเภทที่ 2 สวนบนไมมีชองวางและสวนลางมี
ชองวาง 1 กลุม ประเภทที่ 3 สวนบนมีชองวาง 1 กลุม และสวนลางไมมีชองวาง ประเภทที่ 4
สวนบนมีชองวาง 1 กลุม และสวนลางมีชองวาง 1 กลุม ประเภทที่ 5 สวนบนมีชองวาง 2 กลุม และ
สวนลางไมมีชองวาง ประเภทที่ 6 สวนบนมีชองวาง 2 กลุม และสวนลางมีชองวาง 1 กลุม ซึ่งจาก
การทดสอบจะไดผลคอนขางดีเมื่อสวนของปายทะเบียนในภาพไมไกลหรือใกลจนเกินไป กลาวคือ
ขนาดความยาวของปายทะเบียนในภาพถายมีขนาดประมาณ 20-50% ของความยาวของภาพถาย
แบบ VGA ขนาด 640x480 พิกเซล จากภาพถายดิจิตอลจํานวน 150 ภาพโปรแกรมตนแบบสามารถ
ตรวจหาตําแหนงของปายทะเบียนไดถูกตองเฉลี่ยประมาณ 95% จากนั้นนําผลลัพธที่ถูกตองจาก
การหาตําแหนงปายทะเบียนออกเปน 2 กรณี ไดแก การบงชี้ตัวอักษรและตัวเลขถูกตองเฉลี่ย 92%
และบงชี้สวนจังหวัดถูกตองเฉลี่ยประมาณ 90% ความถูกตองโดยรวมของการหาตําแหนงปาย
ทะเบียนและสามารถหาตําแหนงบงชี้ตัวอักษร ตัวเลข จังหวัดไดถูกตองเฉลี่ยโดยประมาณ 89%
สํ าหรั บป ญ หาและอุป สรรคที่พ บ การตรวจหาตํ า แหนง แผน ปา ยทะเบี ย นในงานวิจัย ใชไ ดกั บ
ขอมูลภาพของแผนปายทะเบียนประเภท 1-2-3 เทานั้น หากตองการครอบคลุมแผนปายทะเบียน
ประเภทอื่นควรพัฒนาในสวนวิธีแบงแยกวัตถุดวยสี ในการทําวิจัยการตรวจหาตําแหนงแผนปาย
ทะเบียนยังพบขอผิดพลาด ซึ่งขอผิดพลาดจํานวนมากเกิดจากลักษณะปายทะเบียนในสวนการหา
ความสม่ําเสมอของการเวนชวงตัวอักษร แตสามารถแกปญหาหากมีการพัฒนาโดยการโปรเจ็คชั่น
กอนการหาความสม่ําเสมอของการเวนชวงตัวอักษร นอกจากนี้เนื่องจากการคนหาตําแหนงแผน
ปายทะเบียนมีขอจํากัดดานความยาวของแผนปาย ซึ่งควรมีขนาด 20-50% ของความยาวภาพดิจิทัล
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จึงควรมี การปรั บปรุง ให มีการค น หาตําแหนง ในหลายระยะ กลา วคือ ควรมีการปรับปรุง เรื่ อง
ระยะหางระหวางอักษร
วิทยานิพนธการรูจําแผนปายทะเบียนรถยนต (2541) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี เขียนโดย ทะนงศักดิ์ ศิริทิณพงษ กลาวถึง การรูจําแผนปายทะเบียนรถยนตมี
ความสําคั ญตอการจําแนกรถยนต เ นื่องจากแผนป ายทะเบียนรถยนตมีข อมู ลที่แ สดงความเปน
เอกลั ก ษณของรถยนต คั น นั้ น และจากการที่แ ผน ปายทะเบียนรถยนตแ สดงถึงเอกลัก ษณ ของ
รถยนตการรูจําแผนปายทะเบียนรถยนตจึงจําเปนตองใชวิธีการที่มีความเที่ยงตรงและทนทานตอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม วิทยานิพนธนี้จึงนําเสนอการรูจําแผนปายทะเบียนรถยนตที่มี
ความเที่ยงตรงและทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโดยอาศัยรูปแบบของแผนปาย
ทะเบียนรถยนตตามกฎของกรมการขนสงทางบกและใชโครงขายประสาทเทียมแบบแพรกลับสี่ชั้น
โดยการเรียนรูแบบมีการสอน โดยวิธีการนี้เริ่มตนดวยการปอนภาพรถยนต แลวทําการประมวลผล
ขอมูลภาพใหไดภาพสองระดับ (Binary Image) แลวทําการกําหนดบริเวณที่คาดวาเปนแผนปาย
ทะเบียนรถยนตโดยอาศัยรูปแบบของแผนปายทะเบียนรถยนตตามกฎของกรมการขนสงทางบก
เชน สี ขนาดอัตราสวนและรูปรางของแผนปายทะเบียนรถยนต รูปแบบการเรียงของตัวอักษรและ
ตัวเลข เปนตน ตอไปทําการเปดหนาตางในแตละพื้นที่ที่คาดวาเปนแผนปายทะเบียนเพื่อทําการรูจํา
ตัวอักษรและพิจารณารูปแบบตัวอักษรและตัวเลข (เชน มีตัวอักษร 2 ตัวและตามดวยตัวเลข 4 หลัก
เปนตน) ในการรูจําตัวอักษรบนหนาตางที่เปด กอนอื่นทําการแบงตัวอักษรโดยการพิจารณาชองวาง
ระหวางตัวอักษร โดยใชรูปแบบที่ไดจากวิธีการฉายภาพในแนวนอนและแนวตั้ง ทําใหสามารถ
กําหนดกรอบสี่เหลี่ยมลอมรอบตัวอักษรได ตอไปทําการปรับขนาดแตละตัวอักษรในกรอบดังกลาว
จนไดขนาด 18x13 จุดภาพ (234 จุดภาพ ) แลวนําขอมูลภาพตัวอักษรนี้ไปปอนเขาโครงขาย
ประสาทเทียมแบบแพรกลับสี่ชั้นเพื่อทําการรูจําตัวอักษรและตัวเลข ผลของการรูจําโดยโครงขาย
ประสาทเทียมใชในการยืนยันวาเปนแผนปายทะเบียนรถยนตโดยเทียบกับรูปแบบตามกฎของ
กรมการขนสงทางบก และเนื่ อ งจากวิธีก ารนี้ใ ช ผลของการรู จํารู ป แบบตัว อัก ษรในการยื น ยั น
ทะเบียนรถยนตทําใหสามารถหาตําแหนงของทะเบียนรถยนตไดถูกตองยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกัน
สามารถระบุทะเบียนรถยนตไดดวย และจากการทดสอบวิธีการที่เสนอกับภาพรถยนตจริงจํานวน
70 ตัวอยาง ปรากฏวาสามารถรูจําแผนปายทะเบียนรถยนตไดรอยละ 96% และมีอัตราการรูจํารอย
ละ 92% สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบ จะมีบางภาพที่ประมวลผลไมถูกตองอันเนื่องมาจาก
ความสว า งของภาพไม เ พี ย งพอ หรื อ มี สิ่ ง กี ด ขวาง เช น มี น็ อ ตอยู ร ะหว า งตั ว อั ก ษร สํ า หรั บ
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตอ สําหรับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นได
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โดยการเพิ่มลักษณะเดนของตัวอักษร หรือการใชอุปกรณที่สมบูรณแบบ รวมทั้งการเพิ่มอุปกรณ
ตาง ๆ เขาประกอบ เปนตน
วิ ท ยานิ พ นธ ก ารนํ า เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการจั ด ระบบการจราจรให มี
ประสิทธิภาพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2544) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขียน
โดยขนบพันธุ ไตรยพืชน กลาวถึง การพัฒนาการจัดระบบการจราจรและแกปญหาทางดาน
การจราจรและการขนสง เพื่อทําการศึกษาประโยชนของการนําเทคโนโลยีมาใชในการแกไขปญหา
จราจร ทั้ ง ในแง ผู พั ฒ นาระบบและผู นํ า ไปใช ง าน ซึ่ ง เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
เทคโนโลยีสามารถสรางประโยชนได คือ การเดินทางสะดวก ปลอดภัย ลดมลพิษทางอากาศ การ
เดินทางในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สรางความเชื่อมั่นในการดําเนินงานจัดการจราจรของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมไปจนถึงเปนการใชระบบเทคโนโลยีคมนาคม มาใชจัดการจราจรตามกล
ยุทธที่กําหนดไว สําหรับขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตอ การที่จะนําเทคโนโลยีตาง ๆ มา
ประยุกตรวมกันควรมีอะไรและตองปรับปรุงสิ่งใดนั้น เทคโนโลยีแตละตัวแตละระบบตางก็ถูก
พัฒนาขึ้นมาใชเพื่อประโยชนของหนวยงานที่รับผิดชอบ แตยังไมไดมีการประสานในการประยุกต
รวมเทคโนโลยีทางดานการจราจรทั้งหมดเขาดวยกัน เพียงแตนําสวนหนึ่งที่มีอยูมาประยุกตใช
รว มกันเทานั้น ดั งนั้น จึงควรปรับปรุงหรือประยุก ตเทคโนโลยีที่เ กิด ขึ้นในปจจุบันให สามารถ
รองรับเทคโนโลยีของกันและกันได และทําการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีตาง ๆ
และการเกิดใหมของระบบการจัดการดานการจราจร เพื่อทําใหประชาชนผูใชรถใชถนนไดรับ
ประโยชนสูงสุด
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งานวิจัยนี้เปนประเภทการวิจัยเชิงพัฒนา (Constructive Research) การเลือกใชวิธีการที่
เหมาะสมตอการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต ซึ่งสวน
แรกเปนงานวิ จั ย สํ า หรับการทํ า งานระยะใกลจ ะใชเครื่ องพีดีเอรว มกั บเครื่องอานอารเอฟไอดี
ระยะใกลยานความถี่สูง 13.56 MHz รุน SDiD1020 อานแท็กชนิดบัตรมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด
A และสวนที่สองเปนงานวิจัยสําหรับการทํางานระยะไกลจะใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลติด
บริเวณจุดตรวจรวมกับเครื่องอานอารเอฟไอดีระยะไกลยานความถี่สูงยิ่ง 920-925 MHz รุน ST500
อานแท็กชนิดวัตถุพิเศษติดโลหะมาตรฐาน ISO 18000-6 ชนิด B รวมกับฐานขอมูลแบบเอสคิวแอล
เซิรฟเวอร บนเว็บไซทสําหรับทํางานกับระบบฐานขอมูลเปนการแสดงผลการกระทําของขอมูลบน
เว็ บ โดยดึ ง ข อ มู ล จากอิ น เทอร เ น็ ท มาประมวลผล พร อ มทั้ ง ทํ า การทดสอบข อ บกพร อ งของ
ซอฟตแวรที่ใชงานรวมกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีจากภายในดวยตนเองตามรูปแบบกลองขาว
(White Box Testing) ดวยกราฟกระแสงาน (Flow graph) พรอมทั้งทําการทดสอบขอบกพรอง
ภายนอกดวยตนเองดวยวิธีการหาขอบกพรองทั้งระบบ (Defect Testing) โดยมองสิ่งที่ตองการจะ
ศึกษา 3 ดาน คือ ระยะหาง อุณหภูมิในสภาพอากาศ และความเร็วรอบรถสําหรับระยะไกล ที่มี
ผลกระทบตอความสําเร็จในการรับสงขอมูล แลวเก็บคารอยละของความสําเร็จจากการอานขอมูล
จากนั้นจึงทําการทดสอบคุณภาพของซอฟตแวรจากผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรจํานวน 7 คน ใน
รูปแบบวิธีการสรางแบบทดสอบระบบ (Alpha Test) แลวดําเนินการวัดความคิดเห็นของผูทดลอง
ใชจํานวน 70 คน ดวยวิธีการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมเจาหนาที่กรมการขนสงและเจาหนาที่
ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จํานวนกลุมละ 35 คน แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติ ไดแก สถิติคาเฉลี่ยอยางงาย ( X - Simple average index (SAI)) สถิติคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.: Standard Deviation) และสถิติคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ( X - Weighted average index (WAI))
สําหรับเนื้อหาของบทที่ 3 กลาวถึง โครงสรางของเครื่องอานอารเอฟไอดี การวิเคราะห
ความตองการของระบบการจัดการเลขทะเบียนรถยนต กรอบแนวคิดและแบบจําลองในการศึกษา
ประชากร กลุมตัวอยาง และเครื่องมือวิจัยสําหรับสํารวจความคิดเห็นของการทดลองใชระบบ
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย วิธีการออกแบบวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เครื่องมือที่ใชในการ
พัฒนาโปรแกรม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการทดสอบระบบ
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3.1 โครงสรางของเครื่องอานอารเอฟไอดี
เครื่องอานอารเอฟไอดี (RFID Reader) ที่ใชในงานวิจัยชิ้นนี้จะประกอบไดดวย 2
เครื่องอาน คือ เครื่องอานอารเอฟไอดีแบบคลื่นความถี่สูง (HF) รุน SDiD1020 และเครื่องอานอาร
เอฟไอดีแบบคลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF) รุน ST500 โดยเครื่องอานอารเอฟไอดีทั้งสองแบบมี
กระบวนการทํางานที่คลายกัน คือ จุดเริ่มตนระบบจะถูกตั้งคาเริ่มตนการทํางานเอาไว รอแท็กอาร
เอฟไอดี เ ขามาสู ระบบ ตามระยะอานที่ถูก กํา หนด เมื่อมีแ ท็กอาร เอฟไอดี มาอยู ใ นระยะอ า นที่
กําหนดแลวระบบจึงจะเริ่มทําการอานคาบนแท็กอารเอฟไอดี กระบวนการในการอานคาครั้งแรก
คือการตรวจรหัส ถารหัสผานไมถูกตองระบบจะกลับสูกระบวนการรอแท็กอารเอฟไอดี แตถา
รหัสผานถูกตอง ก็จะเขาสูขั้นตอนประมวลผลขอมูลซึ่งสามารถศึกษาไดตามภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการทํางานของเครื่องอานอารเอฟไอดี

71

PU

D

3.1.1 โครงสรางทางฮารดแวรของเครื่องอานอารเอฟไอดีรุน SDiD™ 1020 ที่นํามาใชบนยาน
ความถี่สูง
โครงสรางทางฮารดแวรของเครื่องอานอารเอฟไอดีรุน SDiD™ 1020 ที่นํามาใชบน
คลื่นความถี่สูง (HF Reader) เปนผลิตภัณฑจากบริษัท Wireless Dynamics นําเขาโดยบริษัทแมทช
พอยทเทคโนโลยี
ออกแบบมาใหใชงานไดงายเพียงเสียบการดเขากับเครื่องพีดีเอ (PDA)
โทรศัพทมือถือ (Smart phone) หรืออุปกรณ Hand-Held Device ที่มีชองเสียบ Secure Digital (SD)
Slot ระบบงานเปนอารเอฟไอดีแบบอานและเขียนได สามารถใชงานรวมกับโปรแกรมประยุกตที่
หลากหลาย อาทิเชน โปรแกรมอานและเขียนอารเอฟไอดีแท็กในอุตสาหกรรมตางๆ โดยขอมูลใน
อารเอฟไอดีแท็กจะสามารถสื่อสารแบบทันทีทันใด (Real Time) ไปยัง Enterprise Database ผาน
WiFi, CDMA หรือ GSM หรือ Bluetooth เปดใชงานภายใตยานความถี่ HF 13.56MHz โดยมีระยะ
การอานมาตรฐาน ISO 14443A/B อยูที่ 6 เซนติเมตร และมาตรฐาน ISO 15693 อยูที่ 8 เซนติเมตร
ตามภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 เครื่องอานอารเอฟไอดี SDiD™ 1020: Secure Digital (SD) Card
ที่มา: เอกสารแนะนําผลิตภัณฑ SDiD1020 เขียนโดย บริษัท Wireless Dynamics (www.wdi.ca)
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3.1.1.1 ความแตกตางของแท็กที่ใชกับเครื่องอานอารเอฟไอดีรุน SDiD™ 1020
ความแตกตางของแท็กที่ใชกับเครื่องอานอารเอฟไอดี รุน SDiD™ 1020 โดยมีคุณสมบัติ
ของเครื่องอานอารเอฟไอดีแบบคลื่นความถี่สูง (HF) สามารถลองรับได 2 มาตรฐาน ISO 15693
และมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A/B โดยสรุปเครื่องอานอารเอฟไอดี รุน SDiD™ 1020 สามารถ
สนับสนุนมาตรฐาน Philips I-CODE®, I-CODE® SLI, Philips MIFARE DESFire® และTexas
Instrument Tag-it™ HF-I ซึ่งสรุปความแตกตางของ ISO 14443 และ ISO 15693 ไดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ความแตกตางของ ISO 14443 และ ISO 15693 Passive Tag–No Battery

D
ขอพิจารณา
ปที่ผลิต
ระยะหาง

มาตรฐาน ISO 15693
ค.ศ. 1998
ประมาณ
(8 ซม.)
ปานกลาง

PU

ความปลอดภัย
ของขอมูล
มุมมองของบัตร
(Smart Card)
หนวยความจํา
(EEPROM)
PVC Cards

มาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A
ค.ศ. 1997
ประมาณ
(6 ซม.)
ดี

การปองกันขอมูล
(Block)
จํานวนครั้ง
เขียนทับได (RW)
อายุการใชงาน
ความเร็ว
ในการอาน
ประเภท

Processor Card

Memory Card

กรณี Mifare Classic 1KByte
กรณี I-code SLI (SL2 ICS20)
[896 Byte]
[1024 Byte]
(28 Block of 4 Byte)
(16 Sector with 4 Blocks of 16 Bytes)
28*4*8 = 896 Byte
16*4*16=1024 Byte
ปองกันจากหนวยความจํา
เขียนปองกันจากโปรแกรม
(Memory Block)
Block (Write Protection)
100,000 ครั้ง
100,000 ครัง้
10 ป
106 Kbits/วินาที

10 ป
26.6 Kbits/วินาที

Aims to High Power,
High Speed Applications

Aims to Low Power,
Low Speed Applications
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)
ขอพิจารณา
ขอดี

มาตรฐาน ISO 15693
1. อานไดไกลกวาISO 14443A
2. ราคาที่ประหยัดกวา
3. ปองกันขอมูลในรูปแบบ
Data Storage Format Identifier,
Application Family Identifier,
Electronic Article Surveillance

โปรแกรมความปลอดภั ย ระดั บ สู ง
ไดแก
1. โปรแกรมควบคุมการเปดปดประตู
2. โปรแกรมหองสมุด
3. โปรแกรมบัตรจายเงิน
4. โปรแกรมออกตั๋ว
ฯลฯ

โปรแกรมการควบคุ ม และ
ประมวลผล ไดแก
1. โปรแกรมขนสงสินคา
2. โปรแกรมบันทึกเวลา
3. โปรแกรมที่จอดรถ ฯลฯ

D

มาตรฐาน ISO 14443A
1. ปลอดภัยกวามาตรฐาน ISO 15693
2. อานไดเร็วกวามาตรฐาน ISO 15693
3. เหมาะกับการเขี ยนดวยวิธีการ
เขารหัส และปองกันขอมูล
4. ใช Serial Number เปนตัวชวย
ปองกันความปลอดภัย
5. มีรหัสในการปองกัน EEPROM

นิยมใชบัตรกับ
โปรแกรม
บันทึกขอมูลตางๆ

PU
3.1.1.2 มาตรฐานที่นํามาใชในการวิจัยการจัดการเลขทะเบียนรถดวยความถี่สูง
มาตรฐานที่นํามาใชในการวิจัยการจัดการเลขทะเบียนรถดวยความถี่สูง เปน
แท็กมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A (Mifare Classic Card) สนับสนุนการใชงานกับเครื่องอานอาร
เอฟไอดีรุน SDiD 1020 โดย ประสิทธ ทีฆพุฒิ และไพโรจน ไววานิชกิจ ไดกลาวไววา กลุม
มาตรฐาน ISO 14443 ปจจุบันสามารถเก็บขอมูลไดประมาณ 1-4 Kbyte ซึ่งเปนมาตรฐานระดับบน
เปนกลุมที่ภายในมีการบรรจุไมโครโปรเซสเซอรและระบบปฏิบัติการ เพื่อใชในการประมวลผล
และการทํางานที่มีความซับซอนสูง ไมวาจะเพื่อการตรวจยืนยันการใชงานและการเขารหัสขอมูล ที่
ใชอัลกอริทึมที่มีความซับซอนและรัดกุมกวาในกรณีของมาตรฐานระดับอื่นๆ
มาตรฐาน ISO 14443 เปนอุปกรณเครื่องลูกขายอารเอฟไอดีที่ถือวาเปนระดับ
ชั้นสูงสุดของมาตรฐานระดับบนจะมีขีดความสามารถในการทํางานสูงมาก ไมวาจะเปนการใชงาน
เทคโนโลยี Dual Interface Smart Card โดยมีการเปดโอกาสใหติดตั้งหนวยประมวลผลเสริม (CoProcessor) ซึ่งเครื่องลูกขายในกลุมนี้จะใชงานเฉพาะในความถี่ 13.56 เมกะเฮิรตซเทานั้น
ตามภาพที่ 3.3 แสดงการจัดแบงประเภทตามคุณลักษณะการใชงาน
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ภาพที่ 3.3 การจัดแบงประเภทของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีออกเปนกลุม Low-End และ High-End
ตามคุณลักษณะการใชงาน

ที่มา: หนังสือเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เขียนโดย ประสิทธ ทีฆพุฒิ และไพโรจน ไววานิชกิจ (2549)

3.1.2 โครงสรางทางฮารดแวรของเครื่องอานอารเอฟไอดีรุน ST500 ที่นํามาใชบนยานความถี่
สูงยิ่ง
โครงสรางทางฮารดแวรของเครื่องอานอารเอฟไอดีรุน ST500 ที่นํามาใชบนยานความถี่
สูงยิ่ง (UHF Reader) สําหรับผลิตภัณฑในกลุมเครื่องอานอารเอฟไอดีคลื่นความถี่สูงยิ่ง เปน
ผลิตภัณฑนําเขาโดยบริษัท Advanced ID Asia Engineering Co.,Ltd ใชสําหรับงานอุตสาหกรรมทีม่ ี
ความซับซอนสูง โดยเปนเครื่องอานอารเอฟไอดีระยะไกล ซึ่งมีระยะติดตั้งไดตั้งแต 1-5 เมตร โดย
เริ่มตนยานความถี่ที่ 920-925-925 MHz และใชงานกับแท็กคลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Tag) เปนแท็ก
อารเอฟไอดีชนิดแพสซิฟแท็ก (Passive Tag) ซึ่งสามารถลองรับมาตรฐานการทํางาน 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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สําหรับเครื่องอานอารเอฟไอดีรุน ST500 สามารถใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลหรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (PC or Notebook) เปนตัวเชื่อมตอ (Connected) โดยมีจุด
เชื่อมตอเปนชองเสียบ (Connector) ของ RS232 หรือทําการแปลงเปนชองเสียบ USB Port ในการ
เคลื่อนยายขอมูล และสนับสนุนระบบงานเครือขาย สําหรับจุดเดนของเครื่องอานอารเอฟไอดี
ST500 คือ มีความทนทานสูง สามารถวางไวภายนอกอาคารได สามารถดูตัวอยางเครื่องอานอาร
เอฟไอดี ST500 จากภาพที่ 3.4
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ภาพที่ 3.4 เครื่องอานอารเอฟไอดี ความถี่สูงยิ่ง รุน AID UHF Read

ที่มา: เอกสารแนะนําผลิตภัณฑ AID UHF Read เขียนโดยบริษัท Advanced ID Asia Engineering
Co.,Ltd (www.aae.co.th)

3.1.2.1 ความแตกตางของแท็กคลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF) ที่ใชกับเครื่องอานรุน ST500
ความแตกตางของแท็กคลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF) ที่ใชกับเครื่องอานรุน ST500
สําหรับ แท็กคลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Tag) ที่ลองรับเครื่องอานอารเอฟไอดีรุน ST500 ตาม
ตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 ความแตกตางของแท็กคลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Tag) รุน ST500
เงื่อนไข

คาตัววัด

ISO
ISO
18000-6 A
18000-6 B
860 MHz 860 MHz 930 MHz
930 MHz
Pulse Interval Manchester
ASK
ASK
Data‘0’:20 μs 125 μs/25 μs
Data‘1’:40 μs
33 kbps

8/40 kbps
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EPC
EPC
Class 0
Class 1
คลื่นความถี่
902 MHz 902 - 928
928 MHz
MHz
เชื่อมตอ Air Interface AM Pulse
AM Pulse
ดานหนา
Width Mod Width Mod
Bit Period
NA: 25 μs NA: 14.25 μs
/12.5 μs
EU: 66.67 μs
EU: 62.5 μs
NA:70.18
อัตราความเร็ว NA: 40/80
kbps
kbps
EU:15.00
EU: 16 kbps
kbps
Duty Cycle Data ‘1’ low Data ‘1’ low
for 6 μs
for 3To/8
Modulation [20%, 100%] [30%, 100%]
Depth
[Min, Max]
เชื่อมตอ
ดานหลัง

Data ‘0’ low
for 10 μs
[27%, 100%]

Manchester
code
Nom 15%:
[13%, 17%

Nom 99%:
[90%, 100%]
Passive
Passive
Backscatter:
Backscatter:
Bi-phase Space Bi-phase Space
AM
AM

Passive
Backscatter:
FSK

Passive
Backscatter:
Pulse Interval
AM

NA: 25
μs/12.5 μs
EU: 62.5 μs
อัตราความเร็ว NA: 40/80
kbps
EU: 16 kbps

NA: 7.13 μs
EU: 33.33 μs

25 μs

25 μs

NA: 140.35
kbps
EU: 30.00
kbps

40 kbps

40 kbps

Air Interface

Bit Period
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
เงื่อนไข

คาตัววัด

EPC
Class 0
Not
Applicable

ISO
18000-6 A
Shall not
exceed 100
μs

ISO
18000-6 B
Shall not
exceed 100
μs

64 μs (CW)

300 μs (CW) 400 μs (CW)

Deterministic
/Slotted

Adaptive

Not specified

Nom: 100
tags/sec
(~10 ms/tag)

Probabilistic
binary
tree search
Nom: 100
tags/sec
(~10 ms/tag)

~300

~300

~300
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Forward-toreverse
Link Turn
around
ขอมูล
Reset Signal 800 μs (CW)
ทั่วไป
Duration
Collision Deterministic
Arbitration
binary
tree search
ความเร็วใน
Nom: 200
การอานแท็ก
tags/sec
Max: 800
tags/sec
ความจุของ Not limited
แท็ก
by standard
หนวย
ชนิดของ
Read-only
ความจํา หนวยความจํา
ภาพรวมของ EPC:64/96bit
หนวยความจํา Kill Code: 24
bits
Total: >=120
bits
ความ
Features
Moderate
ปลอดภัย
D0/ID1 + 24
bit kill
passcode

EPC
Class 1
NA: 114 μs
EU: 534 μs

User program User program User program
EPC:64/96bit
Kill Code: 8
bits
Total: >=104
bits
None Reader
broadcasts
allor part of
ID code.
Reader can
request kill
passcode.

Up to 256
Up to 256
blocks w/256
blocks
bits/block (64 w/8 bits/block
kBits)
(2 kBits)

None Reader None Reader
broadcasts
broadcasts
UID/SUID. UID/SUID.
Production
Production
set block lock set block lock
bits. No kill bits. No kill
command. command.

ที่มา: เอกสารแนะนํา UHF Read เขียนโดย RF Design Magazine (www.rfdesign.com)
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3.1.2.2 มาตรฐานที่นํามาใชในการวิจัยการจัดการเลขทะเบียนรถดวยความถี่สูงยิ่ง เปน
แท็ก ISO18000-6 Type B
มาตรฐานที่นํามาใชในการวิจัยการจัดการเลขทะเบียนรถดวยความถี่สูงยิ่ง 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 ซึ่งเปน Unique ID ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน สําหรับสวนที่สอง 0x08 - 0x09 จะ
เปนรหัสผูผลิต (Manufacturer) และสวนที่สาม 0x10-0x11 เปนรหัสชนิดของอุปกรณของแท็ก
(Tag hardware Type) และสวนที่สี่จาก 0x12 เปนตนไป จึงจะเปนสวนการใชงานของขอมูล ซึ่งจะ
เปนการตั้งคาตางๆตามที่ผูใชกําหนด เพื่อเอาไวใชในการเขียนขอมูลบนแท็ก
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3.2 การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการเลขทะเบียนรถยนต
ระบบการจัดการเลขทะเบี ยนรถยนตดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ตามรูปแบบของ
กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม โดยผูวิจัยเขียนฟงกชั่น (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
ตามภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5 ภาพรวมของระบบจัดการเลขทะเบียนรถยนตดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีและผูที่เกีย่ ว
ของตาง ๆ ในระบบ
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3.2.2 บรรยายสรุปการทํางานของระบบ
บรรยายสรุปการทํางานของระบบ (Main Flow – Summary) เริ่มตนจากผูขับรถ
จําเปนตองรองขอเลขทะเบียนรถยนต และปายทะเบียนรถจากกรมการขนสงทางบกจะตองทําการ
ยื่นเอกสารตอเจาหนาที่ฝายทะเบียนรถ เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบฟอรมการรองขอจากผูขับรถ ก็จะ
ดําเนินการออกเลขทะเบียนรถ พรอมจัดทําขอมูลใสลงในแผนปายอัจฉริยะ คือ การดอารเอฟไอดี
ติดแผนปายภาษีหนากระจกรถ (Tag HF ISO 14443 Type A) และแท็กอารเอฟไอดีแบบวัตถุติด
สวนลางของปายทะเบียนรถ (Tag UHF ISO 18000-6 Type B) จากนั้นเจาหนาที่ทําการบันทึกขอมูล
ผูขับรถ ประเภทรถ และเลขทะเบี ยนรถลงในระบบฐานข อมู ลกลาง จนเมื่อผ า นกระบวนการ
ทั้งหมด เจาหนาที่ไดทําการเก็บคาภาษีรถและตรวจสอบสภาพรถของผูขับรถแลว เจาหนาที่จะให
ระบบบันทึกการตอภาษีและการผานการตรวจสอบรถ ลงในแท็กอารเอฟไอดี รวมกับบันทึกลง
ฐานขอมูลกลางของหนวยงานกรมการขนสงทางบก สุดทายเจาหนาที่ฝายทะเบียนรถ จะมอบแผน
ปายภาษีรถอัจฉริยะ และแผนปายทะเบียนอัจฉริยะใหผูขับรถ
เมื่อตํารวจจราจรตองการตรวจสอบขอมูลรถจากผูขับรถจะทําการตรวจสอบจากการด
อารเอฟไอดีที่ติดหนารถ ดวยอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (PDA) ติดตอเครื่องอานอาร
เอฟไอดีรุน SDiD1020 บนชองเสียบ Secure Digital (SD) Card ภายใตยานความถี่ 13.56 MHz ซึ่ง
เริ่มตนตํารวจจราจรจะตองทําการขอรหัสเขาโปรแกรมระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียาน
ความถี่สูง (HF) จากผูดูแลระบบฐานขอมูลกลางกอน เมื่อตํารวจจราจรไดรับรหัสเขาโปรแกรมแลว
จะทําการเขาโปรแกรมดวยรหัสสวนตัว ระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงจะเริ่ม
ทํางาน โดยการสงคลื่นแบบเหนี่ยวนําไปตรงการดบนกระจกหนารถ เมื่อไดรับการตอบกลับ ระบบ
จะทําการแปลงสัญญาณเปนขอมูล ใหกับตํารวจจราจรทราบ ไดแก การสืบคนขอมูลรถ, ขอมูล
เจาของรถ, การบันทึกคะแนนการกระทําผิด รวมไปถึงการ ตรวจสอบการตอภาษี และการผานการ
ตรวจคุณภาพรถ โดยถาตองการสืบคนขอมูลทั้งหมดและการบันทึกการกระทําก็จะมีการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเขาฐานขอมูลกลางบนเว็บชองทาง HTTP ดวยเทคโนโลยีจีพีอารเอส (GPRS) และ
สุดทายฐานขอมูลกลางก็จะนําขอมูลการกระทํามาแสดงผลบนเว็บกลาง ไดแก สิ่งที่ไดกระทํา
ขอมูลเวลา และเลขรหัสประจําตัวของเครื่องคอมพิวเตอร (IP Address)
เมื่อตํารวจตองการตรวจสอบขอมูลรถของผูขับรถที่วิ่งอยูตามทองถนน โดยทําการ
ตรวจสอบจากแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง (UHF) เครื่องอานอารเอฟไอดีรุนST500 AID บน
ชองเสียบ RS 232 ภายใตยานความถี่เริ่มตน 920-925 MHz ที่อยูตรงปายทะเบียนรถ ซึ่งใชแท็กแบบ
ติดโลหะ โดยการใชอุปกรณจุดตรวจอัจฉริยะที่ติดเครื่องอานอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง ตํารวจ
จะเริ่มตนจากการตั้งคาระบบของอุปกรณจุดตรวจอัจฉริยะใหเหมาะสมกับการใชงาน ไดแก การตั้ง
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คาการสงขอมูล จากนั้นจึงนําอุปกรณจุดตรวจอัจฉริยะไปวางตามจุดที่ตองการจะตรวจสอบ และ
สั่งใหระบบตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง เริ่มตนทํางานแบบการกระจายคลื่นความถี่
สงและรับขอมูลแบบอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องอานอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่งจะรับคลื่นความถี่จาก
แท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง และระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่งจะ
แปลงสัญญาณเปนขอมูล ไดแก ขอมูลเลขทะเบียนรถ และรหัสจังหวัด จากนั้นอุปกรณจุดตรวจ
อัจฉริยะจะดําเนินการสงขอมูลที่ไดรับ ไดแก เวลาที่ตรวจสอบ และเลขรหัสแท็กอารเอฟไอดีเขา
ระบบฐานขอมูลบนเว็บดวยเทคโนโลยีจีพีอารเอส จากนั้นระบบฐานขอมูลบนเว็บจะทําการสง
ขอมูลออกไปบนเว็บ ซึ่งสามารถเปดไดบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยที่มีขอมูล คือ ระบบ
ตรวจสอบรถที่ผานเครื่องตรวจและระบบเช็ครถที่มีปญหาใหกับทางตํารวจสื่อสาร โดยที่ตํารวจ
สื่อสารสามารถเขามาดําเนินการตรวจสอบขอมูลการกระทําผานเว็บไดดวยการเขารหัสสวนตัว
3.2.3 วิเคราะหหาขอบเขตงานที่มีอยูในระบบ
วิเคราะหหาขอบเขตงานที่มีอยูในระบบ (System Context Model) จากภาพรวมของการ
วิเคราะหหาขอบเขตงานที่มีอยูในระบบสามารถนํามาเขียนเปนแผนภาพยูเอ็มแอล ไดตามภาพที่ 3.6

ภาพที่ 3.6 ขอบเขตการจัดการเลขทะเบียนรถยนตดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
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3.3 กรอบแนวคิดและแบบจําลองในการศึกษา
กรอบแนวคิดและแบบจําลองในการศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.3.1 ภาพรวมของกรอบแนวคิดการใชอารเอฟไอดีจัดการเลขทะเบียนรถยนต
งานวิจัยการจัดการกับเลขทะเบียนรถชิ้นนี้แบงการทํางานเปน 2 สวน คือ สวนงานแรก
การทํางานกับคลื่นความถี่สูง เพื่อจะใชกับการทํางานแบบสุมตรวจ ใชไดทุกสถานที่ ทุกเวลาโดยจะ
นําแท็กอารเอฟไอดีไปติดไวกับปายภาษีที่อยูหนากระจกรถ จากนั้นก็ใชเครื่องอาน (HF Reader)
เสียบเขากับเครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอ และสวนงานที่สองทํางานกับคลื่นความถี่สูงยิ่ง
เพื่อ จะใช กั บการทํ า งานแบบตรวจจับ ที่เ ป น ด า นตรวจ โดยจะนํา แท็ก อาร เ อฟไอดีม าติด ที่ปา ย
ทะเบียนรถ จากนั้นก็ใชเครื่องอาน (UHF Reader) ที่ฝงตัวอยูกับจุดตรวจที่ไดจัดทําขึ้นใหมใหเปน
จุดตรวจอัจฉริยะ เปนสวนการทํางานในสวนของคอมพิวเตอรที่จะคอยสงขอมูลรถและแจงเตือน
ไปยังศูนยกลางของระบบ (Middleware) ซึ่งสามารถเขียนอธิบายภาพรวมของกรอบแนวคิดการใช
อารเอฟไอดีจัดการเลขทะเบียนรถยนต ไดตามภาพที่ 3.7

ภาพที่ 3.7 ภาพรวมของกรอบแนวคิดการใชอารเอฟไอดีจัดการเลขทะเบียนรถยนต
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3.3.2 กรอบแนวคิดของการใชอารเอฟไอดียานความถี่สูง (HF)
การทํางานกับคลื่นความถี่สูงเพื่อจะใชกับการทํางานแบบสุมตรวจ ใชไดทุกสถานที่ทุก
เวลาโดยจะนําแท็กอารเอฟไอดี ไปติดไวกับปายภาษีที่อยูหนากระจกรถ จากนั้นก็ใชเครื่องอาน (HF
Reader) เสียบเขากับเครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอ ใชซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นทําการอานขอมูล
ของเลขทะเบียนรถ จากนั้นก็ทําการเรียกดูขอมูลจากเครือขายกลางโดยผานชองทางจีพีอารเอส หรือ
ชองทางเชื่อมตออินเทอรเน็ต ซึ่งเมื่อไดรับขอมูลของเลขทะเบียนรถที่ตองการแลว ผูใชจะสามารถ
ทําการบันทึกเพิ่มเติมขอมูลตางๆ ที่จําเปนไดตามเงื่อนไขที่ไดถูกกําหนดไว ซึ่งสามารถเขียนอธิบาย
กรอบแนวคิดของการใชอารเอฟไอดียานความถี่สูง ตามภาพที่ 3.8
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ภาพที่ 3.8 กรอบแนวคิดของการใชอารเอฟไอดียานความถี่สูง
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3.3.3 กรอบแนวคิดของการใชอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง (UHF)
การทํางานกับคลื่นความถี่สูงยิ่งเพื่อจะใชกับการทํางานแบบตรวจจับ ที่เปนดานตรวจ
หรือจุดตรวจ โดยจะนําแท็กอารเอฟไอดีมาติดที่สวนลางของปายทะเบียนรถ จากนั้นก็ใชเครื่องอาน
(UHF Reader) ที่ฝงตัวอยูกับจุดตรวจที่ไดจัดทําขึ้นใหมใหเปนจุดตรวจอัจฉริยะ โดยมีสวนการ
ทํางานในสวนของคอมพิวเตอร ดวยระบบเชื่อมตอ ที่จะคอยสงขอมูลรถและแจงเตือนไปยัง
เครือขายกลาง ดวยการทํางานตอเชื่อมกับเครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอ ผานชองทางจีพีอาร
เอส หรือชองทางเชื่อมตออินเทอรเน็ต จากนั้นเครือขายกลางจะสงขอมูลไปยังผูใชทั่วไปผาน
ชองทางอินเทอรเน็ตที่จดโดเมนทดสอบภายใตชื่อที่กําหนดนอกจากนี้ผูใชยังสามารถตรวจสอบได
อยางทันทีทันใดได โดยผานเครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัลหรือพีดีเอ ไดเชนกัน ซึ่งสามารถ
เขียนอธิบายกรอบแนวคิดของการใชอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง ตามภาพที่ 3.9

ภาพที่ 3.9 กรอบแนวคิดของการใชอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง
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3.3.4 แบบจําลองการออกแบบเครื่องอานอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง
แบบจําลองการออกแบบเครื่องอ านอาร เอฟไอดีย านความถี่สูงยิ่ งเป นป ายจุ ดตรวจ
อัจ ฉริย ะ เพื่ อ ใช กั บ การจัด การเลขทะเบี ย นรถแบบอเนกประสงค ซึ่ ง ตั ว ป า ยจุด ตรวจอั จ ฉริ ย ะ
สามารถเคลื่อนยายไดงาย ภายในตัวปายโดยมีการนําอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร ไดแก Main board
แบบ All-in-One มาติดตั้งลงไป พรอมการทํางานดวยระบบเชื่อมตอที่เชื่อมตอกับเครื่องอานอาร
เอฟไอดี (UHF Reader) พรอมกับการจัดการสงขอมูลผานเครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอผาน
ชองทางจีพีอารเอส หรือชองทางเชื่อมตออินเทอรเน็ตเขาสูเครือขายกลางรับรหัสหมายเลขทะเบียน
รถเขามาในระบบ สําหรับการทํางานของตัวเครื่องหรือปายอัจฉริยะเมื่อผูใชเปดเครื่องแลวอุปกรณ
คอมพิ ว เตอร จ ะเริ่ ม ทํ า งานเข า สู ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารวิ น โดวส จากนั้ น ระบบจะเริ่ ม ทํ า การเข า ตั ว
โปรแกรมแบบอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขบังคับวาระบบจะทํางานสงขอมูลก็ตอเมื่อผูใชไดทําการ
เชื่อมตอกับพีดีเอ ผานชองเสียบ USB Port หรือสายเสียบอินเทอรเน็ตแลวเทานั้น ซึ่งสามารถเขียน
ภาพรวมของแบบจําลองการออกแบบเครื่องอานอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง ตามภาพที่ 3.10

ภาพที่ 3.10 แบบจําลองการออกแบบเครื่องอานอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง
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3.3.5 ตัวกลางที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ตัวกลางที่เกี่ยวของกับงานวิจัย โดย เฉลิมพล น้ําคาง (2549) ผูเขียนหนังสือเรื่องคลื่นและ
สนามแมเหล็กไฟฟา ไดกลาวไววา สามารถแบงตัวกลางที่เกี่ยวของกับคลื่นเปน 3 ประเภท ไดแก
ตัวกลางที่ไมเปนสื่อนําไฟฟา (Lossless Medium or Perfect Dielectrics) เชน อากาศ ยาง ฯลฯ
ตัวกลางที่คลายสารกึ่งตัวนํา (Lossy Medium or Lossy Dielectrics) เชน น้ําทะเล ฯลฯ และ ตัวกลาง
ที่เปนสื่อนําไฟฟาชั้นดี (Good Conductor) เชน ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ฯลฯ สําหรับ
ตัวกลางที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมากที่สุด คือ ตัวกลางที่ไมเปนสื่อนําไฟฟา
สําหรับงานวิจัยการจัดการเลขทะเบียนรถยนตดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีจะทํางานผาน
ตัวกลางในสวนของการสงคลื่นความถี่สูงและสูงยิ่งมีดังตอไปนี้ ตามภาพที่ 3.11 และภาพที่ 3.12

ภาพที่ 3.11 ตัวกลางที่เกี่ยวของกับการใชอารเอฟไอดียานความถี่สูง

ภาพที่ 3.12 ตัวกลางที่เกี่ยวของกับการใชอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง
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3.4 ประชากร กลุมตัวอยาง และเครื่องมือสํารวจความคิดเห็นที่มีตอระบบ
ประชากร กลุมตัวอยาง และเครื่องมือสํารวจความคิดเห็นที่มีตอระบบ มีดังตอไปนี้
3.4.1 กลุมประชากร
ประชากรเปนกลุมผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟ
ไอดี โดยผูวิจัยแบงประชากรเปน 2 กลุม คือ กลุมผูทดลองใชที่เปนเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก
และกลุมผูทดลองใชที่เปนเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
3.4.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางของผูทดลองใชจํานวน 70 คน ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกจากประชากรทั้งสอง
กลุ ม โดยกํ า หนดวั ด ความคิ ด เห็ น จากผู ท ดลองใช จํ า นวนกลุ ม ละ 35
คน ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร
3.4.3 เครื่องมือสํารวจความคิดเห็นที่มีตอระบบ
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูทดลองใช
ระบบจัดการเลขทะเบียนรถยนตดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี โดยผูวิจัยไดมีการสรางเครื่องมือจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลทางตํารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี แลวทําการ
วิเคราะหสิ่งที่ตองการเพื่อนํามากําหนดเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
 การวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี ดานความสามารถนํามาใชงาน
จริง ประโยชนตอการใชงาน ความปลอดภัยของขอมูลที่เพิ่มขึ้น คนหาขอมูลอยางรวดเร็ว และชวย
ลดระยะเวลาการทํางาน
 การวิเคราะหการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดี ความสะดวกในการใช
งาน มีความทันสมัย ความสวยงามในรูปลักษณ ความสวยงามในหนาจอโปรแกรม ความงายตอการ
ใชงานหนาจอโปรแกรม
 การวิเคราะหความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดี ความถูกตองของขอมูลที่
นํามาแสดงผล ความแมนยําของการประมวลผลขอมูล ความนาเชื่อถือ สามารถใหขอมูลตามที่
หนวยงานตองการใช และสามารถนํามาชวยตัดสินใจได
แลวจึ งดําเนินการสร างแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาผูช ว ย
ศาสตราจารย ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์ และตรวจสอบความถูกตองโดย ผูชวยศาสตราจารย
ดร.จรัญญา ปานเจริญ รองผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย และตรวจสอบแบบสอบถามกอนการนําไปใชจริงโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนเจาหนาที่กรมการ
ขนสงทางบก นางกฤษณา รุงปน หัวหนางานรถยนตนั่งไมเกิน 7 คน และเจาหนาที่กองบังคับการ
ตํารวจจราจร ร.ต.ต.อติชาติ หงษาพล ตําแหนงงาน รอง สว. (ธุรการ/กําลังพล) บก.จร. ตรวจ
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โดยแบบสอบถามจะใชการกําหนดมาตรวัดออกแบบ 5 ระดับความคิดเห็น (Rating
Scale) ดังตอไปนี้ ระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาการประเมิน 5) ระดับเห็นดวยมาก (คาการประเมิน 4)
ระดับเห็นดวยปานกลาง (คาการประเมิน 3) ระดับเห็นดวยนอย (คาการประเมิน 2) และระดับเห็น
ดวยนอยที่สุด (คาการประเมิน 1) แลวผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดมาประมวลผลตามระเบียบ
วิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) Version13
หาสถิติคาเฉลี่ยอยางงาย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยแปลความหมายของคาเฉลีย่
ไดดังตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 ขอกําหนดของการแปลผลโดยใชเกณฑการแบงของลิเคอรท (Likert Scale)
ความหมาย
วัดคุณภาพ
วัดความพึงพอใจ
มีคุณภาพดีมาก
พึงพอใจมากที่สุด
มีคุณภาพดี
พึงพอใจมาก
มีคุณภาพปานกลาง
พึงพอใจปานกลาง
มีคุณภาพนอย
พึงพอใจนอย
มีคุณภาพนอยที่สุด
พึงพอใจนอยที่สุด

PU

คาเฉลี่ยของความคิดเห็น
(คะแนน 5 – 1 /หารจํานวนชวง 5 = 0.8)
5.00 – 4.24
4.23 – 3.43
3.42 – 2.62
2.61 – 1.81
1.00 – 1.80

3.4.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแบบสอบถามวัดความคิดเห็น
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวัดความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ศึกษาจาก
หนังสือการวิจัยเบื้องตน เขียนโดย บุญชม ศรีสะอาด โดยสถิติที่นํามาใช ไดแก
คารอยละ (Percentage)
สูตร

P=

f
x100
N

(3.1)

โดยที่ P คือ รอยละ
f คือ ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
N คือ จํานวนความถี่ทั้งหมด
คาเฉลี่ยอยางงาย X (SAI: Simple Average Index)
SAI =

n
 Xi
i  1
n

(3.2)
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โดยที่ X
คือ คะแนนประเมินของเจาหนาที่แตละคน
n
คือ จํานวนของเจาหนาที่ทตี่ อบแบบสอบถาม
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.: Standard Deviation)
S.D. =

N  X 2  ( X )2
N ( N  1)

(3.3)

คือ คะแนนประเมินของเจาหนาที่แตละคน
คือ จํานวนของเจาหนาที่ทตี่ อบแบบสอบถาม
 X คือ ผลรวม
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก X (WAI: Weighted Average Index)
โดยที่ X
n

D

WAI =

n

i 1

Wi

(3.4)

คือ คะแนนประเมินของเจาหนาที่แตละคน
คือ จํานวนของเจาหนาที่ทตี่ อบแบบสอบถาม
คือ น้ําหนักของกลุมหรือจํานวนของกลุมทีม่ ี
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โดยที่ X
n
W

n
 W iX i
i 1

3.5 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตนี้
ใชหลักการคิดการดําเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตรดวยวงจรการพัฒนาระบบ เปนกระบวนการใน
การทํางาน โดยมีขั้นตอน การดําเนินงานดังตอไปนี้
1) ศึกษาถึงสภาพแวดลอมการใชงานเลขทะเบียนรถ รูปแบบแผนภาษีรถและรูปแบบ
ของแผนปายทะเบียนรถของกรมการขนสงทางบก ประเทศไทย
2) ศึกษาทฤษฎีเทคโนโลยีของอารเอฟไอดียานความถี่สูงและยานความถี่สูงยิ่ง โดยทํา
การรวบรวมข อ มู ล ของอุ ป กรณ อ าร เ อฟไอดี ที่ เ หมาะสมในการใช ง านกั บ การขนส ง
ทางบก
3) ศึกษาวิธีการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อใชควบคุมเครื่องอานอารเอฟไอดี โดยจัดการ
เอกสารวิเคราะหงานวิจัยดวยแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ และวิธีการวิเคราะหการออกแบบ
ซอฟตแวรดวยแผนภาพเชิงวัตถุ
4) ออกแบบฐานขอมูลและพัฒนาซอฟตแวรอารเอฟไอดี โดยแบงเปน 3 สวน คือ สวน
แรกโปรแกรมตรวจยานความถี่สูงสําหรับรถหยุดวิ่งแบบสุมตรวจ สวนที่สองโปรแกรมตรวจยาน
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ความถี่สูงยิ่งสําหรับรถวิ่งแบบสงขอมูล และสวนที่สามโปรแกรมตรวจผานเว็บสําหรับตรวจสอบ
การกระทําที่เกิดขึ้น
5) ทําการทดสอบระบบและแกไขโปรแกรมโดยการวิเคราะห และพิจารณาความ
ถูกตองของการประมวลผล
6) สํารวจความคิดเห็นของผูทดลองใชโดยใชแบบสอบถาม
7) วิเคราะหสรุปผลงานวิจัย ประเมินผลการดําเนินงาน จัดทําคําอธิบาย ขอเสนอแนะ
และเรียบเรียงวิทยานิพนธ
จากขอ 3.5 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยนํามาสูการเขียนระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย
(Time Line) เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 ดังแสดงในตารางที่
3.4 โดยมีกระบวนการพิจารณาตามภาพที่ 3.13
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ตารางที่ 3.4 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย (Time Line)
ขั้นตอน
เดือนที่ เริ่ม 1/10/2550 – 31/11/2551
ID
การดําเนินงานวิจัย
1 2 4 6 8 10 12 14
1. ศึกษาระบบงานเดิม รวบรวมขอมูล
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ศึกษาทฤษฎี
และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. วิเคราะหขอมูล
และออกแบบระบบ
4.1 พัฒนาโปรแกรมอารเอฟไอดี
สําหรับการทํางานยานความถี่สูง
4.2 พัฒนาโปรแกรมอารเอฟไอดี
สําหรับการทํางานยานความถี่สูงยิ่ง
4.3 พัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลบนเว็บ
สําหรับการตรวจสอบผานเว็บ
5. ทดสอบการทํางานและปรับปรุงแกไขระบบ
6. สํารวจความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบ
7. สรุปผลการวิจัย
และเรียบเรียงวิทยานิพนธ
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ภาพที่ 3.13 กระบวนการในการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียน
รถยนต
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3.6 วิธีการออกแบบวงจรการพัฒนาระบบ
วิธีการออกแบบวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) สามารถอธิบายไดดังตอไป
3.6.1 โมเดลการพัฒนาหรือการจัดทําตนแบบ
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต โดย
ใชโมเดลในรูปแบบของ Rapid Application Development (RAD) Methodologies ซึ่งเปน
Methodology
ที่ ว า ด ว ยการปรับ ระยะในวงจรการพั ฒ นาระบบ ให มี ขั้ น ตอนการทํ า งานที่
รวบรัดมากขึ้น มีการเลือกเครื่องมือ (Tools) และเทคนิค (Techniques) ตางๆ เพื่อชวยในการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั้น ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งผูใชระบบยังสามารถทดลองใช
โปรแกรมตนแบบเพื่อบอกนักพัฒนาระบบไดวา ระบบที่ออกแบบมานั้นถูกตองหรือไม และมี
ขอผิดพลาดใดเกิดขึ้นบาง ซึ่งกลาวไดวาโมเดลในรูปแบบ RAD เหมาะที่จะนํามาใชกับการทํางาน
วิ จั ย ชิ้ น นี้ ที่ คํ า นึ ง ถึ ง การออกแบบเป น สํ า คั ญ เนื่ อ งจากโปรแกรมต น แบบสามารถแก ไ ข และ
ปรับเปลี่ยนไดโดยงายตามความตองการของผูใช
โดยใชโมเดลในรูปแบบของ RAD แบบตนแบบใชแลวทิ้ง Throwaway Prototyping ซึ่ง
ขอดีของตนแบบใชแลวทิ้ง Throwaway Prototyping-based คือ ทําเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความ
คิดเห็นและความตองการของผูใช ชวยใหนักพัฒนาหรือนักวิจัยมั่นใจวาระบบที่ออกแบบมาตรงกับ
ความตองการของผูใช ลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาด และผลงานวิจัยที่ไดมีความนาเชื่อถือ
สูง สําหรับรูปแบบของ Throwaway Prototyping ตามภาพที่ 3.14

ภาพที่ 3.14 โมเดลการพัฒนาแบบ Throwaway Prototyping

92
จากขอ 3.5 และ 3.6 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยนํามาสูกระบวนการพัฒนาโปรแกรม จากโมเดล
ของ RAD แบบ Throwaway Prototyping โดยกําหนด P: Plan, A: Analysis, D: Design, DP: Design
ProtoType, I: Implementation and Test, S: System ตามภาพที่ 3.15
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ภาพที่ 3.15 การนํากระบวนการมาประยุกตใชกับโมเดลตนแบบ (Throwaway Prototyping)
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3.6.2 พัฒนาระบบงานดวยวงจรการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบงานดวยวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โมเดลการพัฒนาถูกนําเสนอ
โดยการวิ เ คราะหงานวิ จัย การพัฒนาอารเ อฟไอดีแ อพพลิเคชั่นสํ า หรับการจัดการเลขทะเบีย น
รถยนตนี้ เพื่อการพัฒนาระบบงานดวยวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle:
SDLC) เปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมตาง ๆ ในแตละขั้นตอน ตั้งแตเริ่มจนกระทั้งสําเร็จ วงจรการ
พัฒนาระบบจะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียดตาง ๆ ในการพัฒนาระบบ โดยมีอยู
7 ขั้นตอน คือ
3.6.2.1 การกําหนดปญหา (Problem Definition)
กําหนดปญหางานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการ
เลขทะเบียนรถยนตนี้ จากการศึกษาและคนควาแลวพบวาการประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีใน
การจัดการเลขทะเบียนรถยังเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อทราบถึงขอดีของ
เทคโนโลยีอารเอฟไอดี วามีความปลอดภัยสูง การแกไข หรือปลอมแปลงขอมูลทําไดยาก อีกทั้งยัง
มีความจุขอมูลมาก สามารถอานขอมูลรวดเร็วไดรอบทิศทาง ทนทานตอการใชงาน และที่สําคัญคือ
มีการสงขอมูลดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยไมตองสัมผัส จึงเปนเหตุใหเกิดความสนใจในการจัดทํา
วิจัยชิ้นนี้
3.6.2.2 การวิเคราะห (Analysis)
วิเคราะหความตองการของผูใช สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้แบงออกเปน 2 สวนคือ
ความตองการของกรมการขนสงทางบกที่เกี่ยวของกับการจัดการเลขทะเบียนรถ และขอมูลของเลข
ทะเบียนรถที่สํานักงานตํารวจตองการเพื่อนําไปใชในการตรวจสอบการกระทําผิด มีดังตอไปนี้
 วิเคราะหขอมูลที่กรมการขนสงตองการ จากเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนรถ
และการตรวจสภาพรถ คือ
กลุมที่ (1) ชื่อเจาของรถ อายุ สัญชาติ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท
กลุมที่ (2) ลักษณะรถ รหัสโครงรถ เลขเครื่อง ประเภทรถ
กลุมที่ (3) วันสิ้นอายุภาษี
กลุมที่ (4) การตรวจสภาพรถ ผาน และไมผาน
 วิเคราะหขอมูลที่เจาหนาที่ตํารวจตองการ จากระบบฐานขอมูลทะเบียน
ยานพาหนะ ไดแก
กลุมที่ (1) สนง.ขนสงจังหวัด ชวงวันที่จดทะเบียน ถึงวันที่จดทะเบียน
ประเภทรถ ขนาดเครื่อง ทะเบียนรถ เลขเครื่อง ยี่หอรถ เลขตัวรถ ทะเบียนรถเดิม จังหวัดของรถ
สีรถ และลักษณะของรถ
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กลุมที่ (2) เลขประจําตัวผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อสกุลผูถือ
กรรม สิทธิ์ วันเดือนปเกิด ที่อยู สัญชาติ อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย
กลุมที่ (3) เลขประจําตัวผูครอบครอง วันที่ครอบครอง ชื่อผูครอบครอง ชื่อ
สกุ ล ผู ค รอบครอง สั ญ ชาติ ที่ อ ยู วั น เดื อ นป เ กิ ด อํ า เภอ จั ง หวั ด รหั ส ไปรษณี ย สถานภาพรถ
สถานภาพการอายัด สถานภาพโดนใบสั่ง วันที่เสียภาษีครั้งลาสุด
3.6.2.3 การออกแบบ (Design)
ออกแบบจากการวิเคราะหระบบปจจุบัน และทําการรวบรวมเอกสาร ลําดับ
วิธีการดําเนินการ มองปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเดิม ความตองการระบบใหมๆ นํามาวิเคราะหและ
ออกแบบความตองการของระบบใหม เพื่อแกไขปญหาของระบบงานเดิม ดังรายละเอียดตอไปนี้
ออกแบบความสามารถของระบบแบบ HF: High Frequency
 ระบบตรวจสอบเลขทะเบียนรถดวยอารเอฟไอดีงายสําหรับเจาหนาที่ ในการ
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง เพื่อรักษาความปลอดภัย เชน การตรวจเช็คสภาพรถ ตรวจเช็ค
การกระทําผิดเกี่ยวกับการใชรถ การจายภาษีทะเบียนรถประจําป รวมถึงการตรวจเช็คฐานขอมูลบน
เว็บ
 ระบบงายตอการสืบคนขอมูลรถ ระบุความเปนเจาของ ชวยในการรักษา
ความปลอดภัยของรถ ยากตอการปลอมแปลง เชน การระบุประเภทของรถและเจาของ ฯลฯ
 ระบบช ว ยในการตรวจสอบรายละเอี ย ดต า งๆของเจ า ของรถที่ ป ระสบ
อุบัติเหตุได
 ระบบใชงานผานเครื่องพีดีเอ (PDA) ในการเพิ่มคะแนนกระทําผิด แทนการ
ใชกระดาษบันทึกขอมูลเวลาจะไดตามความเปนจริงที่ไดกระทําผิด
ออกแบบความสามารถของระบบแบบ UHF: Ultra High Frequency
 ระบบสามารถบั น ทึ ก ข อ มู ล รถทั้ ง หมด รวมถึ ง เวลาที่ ผ า น ณ จุ ด ตรวจที่
กําหนด เชน จํานวนรถ ชื่อเจาของรถ ทะเบียนรถ ที่อยู เบอรโทรติดตอ ยี่หอรถ ประเภทรถ ฯลฯ
 ระบบช ว ยติ ด ตามรถ โดยติ ด ตั้ ง ระบบไว ต ามจุ ด สํ า คั ญ ตรวจสอบและ
เปรียบเทียบหมายเลขทะเบียนรถที่วิ่งผานกับทะเบียนรถที่ถูกขโมย ซึ่งจะมีการแจงเตือนไปยัง
เจาหนาที่ตํารวจโดยอัตโนมัติ และสามารถบอกจุดที่รถวิ่งผานทางอินเทอรเน็ตได
 ระบบชวยลดเวลา ทําใหรถไมตองหยุดตรวจ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ความรวดเร็วในการทํางาน
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3.6.2.4 การพัฒนา (Development)
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียน
รถยนต นี้ มุ ง เน น การพั ฒ นาโปรแกรมที่ เ หมาะสมกั บ เลขทะเบี ย นรถ โดยนํ า ผลการวิ เ คราะห
ความสามารถของระบบมาออกแบบโดยมีโครงสรางของโปรแกรม โดยจําแนกโปรแกรมออกตาม
ประเภทของเทคโนโลยีที่ใช ดังภาพที่ 3.16
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ภาพที่ 3.16 การออกแบบโครงสรางของโปรแกรมตามเทคโนโลยีที่ใช

3.6.2.5 การทดสอบ (Testing)
ทําการทดสอบระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ไดทําการพัฒนา
แลวตามกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแวร ซึ่งใชแนวคิดตามกระบวนการตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกตองของระบบงาน V&V (Verification & Validation) โดยทําการทดสอบโปรแกรม
(Software Testing) คือ การตรวจสอบวาการพัฒนาสรางระบบทําอยางถูกตองหรือไม (Verification)
โดยใชวิธีทดสอบจากโครงสรางของโปรแกรม (White Box Testing) ตามรูปแบบ Flow graph ซึ่ง
ทดสอบโปรแกรมดวยตัวผูพัฒนาโปรแกรมเอง ดังภาพที่ 3.17
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ภาพที่ 3.17 วิธีทดสอบจากโครงสรางของโปรแกรม (White Box Testing)
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วิธีทดสอบจากโครงสรางของโปรแกรม เปนการทดสอบเพื่อดูโครงสรางของ
โปรแกรม หรือทางเดินในโปรแกรม ตองสรางชุดทดสอบเฉพาะสําหรับการทดสอบในเงื่อนไข
ตางๆ ซึ่งชุดทดสอบจะตองประกอบดวยชุดที่สามารถประมวลผลอยางปกติและไมปกติ จากนั้นทํา
การทดสอบระบบ (System Testing) ที่จัดทําขึ้น ดวยการตรวจสอบวาระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้น
ถูกตองหรือไม (Validate) โดยใชวิธีการทดสอบขอบกพรอง (Defect Testing) เปนการออกแบบ
เพื่อเปดเผยหรือแสดงผลกระทบ (Errors) ในระบบ ซึ่งวิธีทดสอบ ไดแก วิธีการใชโปรแกรมนับ
จํานวนตอความสําเร็จในการรับสงคลื่น หาขอมูลระยะหางตอความสําเร็จในการรับสงคลื่น หา
ขอมูลสภาพอากาศตอความสําเร็จในการรับสงคลื่น หาขอมูลความเร็วรอบรถสําหรับระยะไกลตอ
ความสําเร็จในการรับสงคลื่น แลวทําการทดสอบขั้นสุดทายกอนที่ระบบจะถูกยอมรับไดวาสามารถ
ทํางานไดจริง (Acceptance Testing) ดวยการทดสอบความสมบูรณของระบบแบบ Alpha จาก
ผูเชี่ยวชาญและผูใชงานระบบ ซึ่งผูวิจัยกําหนดทดสอบภาพรวมของระบบใน 3 ดาน คือ การ
ทดสอบประสิทธิ ภาพ การทดสอบการออกแบบของระบบ การทดสอบความถูกตองของการ
ทํางานของสภาพแวดลอมการทํางานกับคอมพิวเตอร เพื่อทําใหมีความครบถวนถูกตองและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เปาหมายเพื่อตรวจสอบภาพรวมการทํางานของระบบที่ไดพัฒนาขึ้นให
สามารถทํางานไดอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวใหมากที่สุด โดยทําการทดสอบ และ
ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดใหเหลือนอยที่สุด
3.6.2.6 การติดตั้ง (Implementation)
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียน
รถยนตนี้ แบงการจําลองการติดตั้งเปน 2 สวน คือ การติดตั้งฮารดแวร และการติดตั้งซอฟตแวร
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 การติดตั้งฮารดแวร คือ การทําแท็กอารเอฟไอดีแบบคลื่นความถี่สูงไปติดตั้ง
กับปายภาษีรถหนากระจกรถและการทําแท็กอารเอฟไอดีแบบคลื่นความถี่สูงยิ่งไปติดตั้งที่สวนลาง
ของปายทะเบียนรถ
 การติดตั้งซอฟตแวร คือ การลงโปรแกรมการจัดการเลขทะเบียนรถยนต
สวนแรกทําการลงโปรแกรมระยะใกลแบบยานความถี่สูง เพื่อใชกับเครื่องอานอารเอฟไอดีบน
เครื่องพีดีเอ ในรูปแบบการสุมตรวจ และสวนที่สองโปรแกรมระยะไกลแบบยานความถี่สูงยิ่งที่
พัฒนาขึ้นเพื่อใชติดตั้งกับเครื่องอานอารเอฟไอดีบนเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูในจุดตรวจอัจฉริยะ
นอกจากนี้ยังลงโปรแกรมดึงขอมูลจากฐานขอมูลกลางสําหรับการติดตอผานสื่ออินเทอรเน็ตภายใต
ชื่อโดเมนที่กําหนด
เมื่อผานขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด ผูวิจัยจะนําผลการทํางานของโปรแกรม
มาเขียนสรุป และตรวจสอบความถูกตองของงานวิจัยวาตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
หรือไม จากนั้นจึงจะจัดทําเปนรายงานนําเสนอขอคิดเห็นที่ควรเพิ่มเติม แลวสุดทายก็จัดทําเปน
เอกสารประกอบการวิจัยเพื่อเผยแพรตอผูสนใจ ใหสามารถนําการวิจัยชิ้นนี้ไปใชงานไดจริง หรือ
ประยุกตใชเปนตนแบบในการพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
3.7 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยสําหรับงานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับ
การจัดการเลขทะเบียนรถยนตนี้ประกอบดวย
3.7.1 อุปกรณเลือกใชเครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบพีดีเอ (PDA) ใชงานรวมกับเครื่องอาร
เอฟไอดีรุน SDiD1020 อานแท็ก ISO 14443 A และเครื่องคอมพิวเตอร (PC) ใชงานรวมกับเครื่อง
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) และมีระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย (Server) เปน Microsoft
Windows Server จําลองระบบ Website และ FTP ดวย IIS (Internet Information Service)
3.7.4 การสรางโปรแกรมเลือกใชเครื่องมือของคายไมโครซอฟทดอตเน็ต (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
ดวยวิธีการคนควาเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการเลขทะเบียนรถ โดยใช
เอกสารของกรมการขนส ง ทางบก
ได แ ก คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านด า นทะเบี ย นและภาษี ร ถตาม
พระราชบัญญัติรถ โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลทางเอกสาร คือ การจดบันทึกและการทํา
สํ า เนา นอกจากนี้ ยั ง ใช วิ ธี ส อบถามความต อ งการของเจ า หน า ที่ เ พื่ อ นํ า มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
โปรแกรม เครื่องมือที่ใช คือ การจดบันทึก
3.8.2 การเก็บขอมูลอุปกรณเพื่อทดสอบความถูกตองจากการรับสงขอมูล
ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของเครื่องอานอารเอฟไอดี SDiD 1020 ยานความถี่สูง
13.56 MHz และเครื่องอานอารเอฟไอดี ST500 ยานความถี่สูงยิ่ง 920-925 MHz ดวยวิธีการทดสอบ
การไหลของขอมูลจากภายในดวยตนเองตามรูปแบบ Flow graph จากนั้นทดสอบความถูกตองจาก
การรับสงขอมูลจากวิธีทดสอบขอบกพรองแบบ Defect Test ของอุปกรณอารเอฟไอดียานความถี่
สูงและเครื่องยานความถี่สูงยิ่งโดยใชสถิติหาคารอยละของความสําเร็จจากการอานเขามาชวยเก็บ
ขอมูล เพื่อหาความนาเชื่อถือของอุปกรณและโปรแกรม ซึ่งทําสถิติเปรียบเทียบความถูกตองของ
การรับสงขอมูล ดวยการศึกษาถึงอุปสรรค 3 ดาน ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการรับสงขอมูล
ของเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ซึ่งเขียนเปนกรอบความคิดได ตามภาพที่ 3.18

-

-

-

ขอบกพรองของระบบ
ระยะหาง
อุณหภูมิในสภาพอากาศ
ความเร็วในการเคลื่อนที่

ความสําเร็จของการอาน
- ความถูกตองหรือไม
ถูกตองจากการรับสง
ขอมูล

ภาพที่ 3.18 กรอบความคิดที่ใชวัดความถูกตองของการรับสงขอมูล

3.8.3 การเก็บขอมูลเพื่อทดสอบความคิดเห็นของผูทดลองใช
สําหรั บวิ ธีการเก็บข อมูลดวยวิธีการทดสอบโปรแกรมจากภายนอกเปนการพัฒ นา
แอพพลิเคชั่นตามแบบ Alpha วาสามารถนํามาใชงานไดจริงจากการทดสอบในรูปแบบตามที่ผูวิจัย
ไดคาดหวังเอาไว โดยการทดลองใชเครื่องอานอารเอฟไอดี SDiD 1020 ยานความถี่สูง 13.56 MHz
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และเครื่อง ST500 ยานความถี่สูงยิ่ง 920-925 MHz ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 คน ทดลองใชงานทํา
การทดสอบเพื่อยอมรับระบบงานเปนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูทดลองใชกับการสอบถาม
3 ดาน เพื่อใชประเมินผล คือ ประสิทธิภาพของระบบ การออกแบบโปรแกรม และความถูกตอง
ของขอมูล จากนั้นจึงใชสถิติมามาเก็บขอมูลความคิดเห็นจากผูใชจํานวน 70 คน มีกลุมตัวอยางละ
35 คนตอกลุม คือ สถิติคาเฉลี่ยอยางงาย ( X - Simple average index (SAI)) เพื่อหาคาเฉลี่ยอยางงาย
เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม สถิติคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.: Standard
Deviation) เพื่อหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตอบแบบสอบถาม และสถิติวัดคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
( X - Weighted average index (WAI)) เพื่อหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเขียนกรอบความคิด ตามภาพที่ 3.19

-

ความคิดเห็นของผูทดลองใช
ประสิทธิภาพของระบบ
การออกแบบโปรแกรม
ความถูกตองของขอมูล

PU

กลุมผูใช
- เจาหนาทีต่ ํารวจ
- เจาหนาทีก่ รมการขนสงทาง
บก

-

ภาพที่ 3.19 กรอบความคิดที่ใชวัดความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหและการออกแบบระบบ

D

งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตใน
เนื้อหาของบทที่ 4 กลาวถึง การศึกษาและวิเคราะหระบบงาน การวิเคราะหและออกแบบดวย
แผนภาพสัญลักษณยูเอมแอล การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล และการออกแบบอุปกรณเพื่อ
การทํางานกับระบบจัดการเลขทะเบียนรถดวยอารเอฟไอดี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

PU

4.1. การศึกษาและวิเคราะหระบบงาน
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและบทความทางอินเทอรเน็ตเพื่อใชในการ
วิเคราะหขอมูลการจัดการเลขทะเบียนรถที่เกี่ยวของกับการศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนรถของ
กรมการขนสงในปจ จุบัน การวิ เคราะหเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเ พื่อนํามาใช ในระบบงาน การ
วิเคราะหขอมูลเลขทะเบียนรถเพื่อสรางรหัสมาตรฐานกลางในการพัฒนาโปรแกรม ดังตอไปนี้
4.1.1 การศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนรถของกรมการขนสงในปจจุบัน
ขั้นตอนการจดทะเบียนรถ ใหดําเนินการจดทะเบียนรถ ตามที่กรมการขนสงทางบก
กําหนดไว แตยกเวนคําขอจดทะเบียนรถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นสวนอุปกรณรถเกา ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 เจาหนาที่ตรวจสภาพรถตรวจสอบคําขอและหลักฐานประกอบคําขอ โดย
ใหตรวจสอบเฉพาะเทาที่จําเปนตอการตรวจสภาพรถ (กรมการขนสงทางบก, 2522)
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสภาพรถ กรณีเปนรถผานการตรวจสภาพ ใหบันทึกรับรองการผาน
การตรวจสภาพ พรอมลงชื่อและวันที่ตรวจสภาพ จากนั้นเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสภาพรถ
พรอมออกใบเสร็จรับเงินและลงสมุดคุมสถิติการตรวจสภาพรถ สุดทายคืนคําขอพรอมหลักฐาน
ประกอบคําขอใหผูยื่นไปดําเนินการจดทะเบียนตอไป โดยใหลงชื่อรับคืนในสมุดคุมสถิติการตรวจ
สภาพรถไวดวย สําหรับกรณีเปนรถไมผานการตรวจสภาพ ใหบันทึกรับรองผลไมผานการตรวจ
สภาพ และขอบกพรองที่รถไมผานการตรวจสภาพพรอมลงชื่อ และวันที่ตรวจสภาพ จากนั้นลง
สมุดคุมสถิติการตรวจรถ โดยใหบันทึกขอบกพรองที่รถไมผานการตรวจสภาพไวดวย สุดทายคืน
คําขอและหลักฐานประกอบคําขอใหผูยื่น พรอมทั้งแจงใหรถไปแกไขขอบกพรองกอนนํารถมา
ติดตอขอรับการตรวจสภาพใหมตอไป โดยใหผูยื่นลงชื่อรับคืนในสมุดคุมสถิติการตรวจสภาพรถ
ไวดวย (กรมการขนสงทางบก, 2522)
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ขั้นตอนที่ 3 เจาหนาที่ทะเบียนรถตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอพรอมดวยผลการ
ตรวจสภาพรถ เมื่อเห็นวาถูกตองใหดําเนินการดังนี้ คือ ออกหมายเลขทะเบียน (เฉพาะกรณีใน
สวนกลางใหผูยื่นไปขอรับรองหลักฐานการสงบัญชีและจําหนาย ณ ฝายควบคุมบัญชีรถและเครื่อง)
และจัดเก็บภาษีประจําป คาธรรมเนียมคําขอ คาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถ และ คาธรรมเนียม
อื่นๆ จากนั้นจัดทําทะเบียนรถ ใบคูมือจดทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีประจําปเสนอนาย
ทะเบียนลงนาม สุดทายจายแผนปายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจําป และใบคูมือจด
ทะเบียนรถ (กรมการขนสงทางบก, 2522)
4.1.2 การวิเคราะหเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเพื่อนํามาใชในระบบงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูขับรถรองขอเลขทะเบียนรถและปายทะเบียนรถตอเจาหนาที่ฝายทะเบียน
รถ เจาหนาที่ฝายทะเบียนรถเมื่อไดรับเอกสารจากผูขับรถแลวจะดําเนินการออกเลขทะเบียนรถ
จัดทําขอมูลใสลงในปายภาษีอิเล็กทรอนิกสของแท็กยานความถี่สูง (Tag HF) และปายทะเบียน
อิเล็กทรอนิกสของแท็กยานความถี่สูงยิ่ง (Tag UHF) จากนั้นเจาหนาที่ฝายทะเบียนรถบันทึกขอมูล
ลงในระบบฐานขอมูลกลางที่อยูบนเว็บ สิ้นสุดการบันทึกเจาหนาที่ฝายทะเบียนรถจะทําการเก็บคา
ภาษีรถและใบตรวจสอบสภาพรถของผูขับรถ พรอมบันทึกการจายเงินและบันทึกการผานการ
ตรวจสอบรถลงในแท็กอารเอฟไอดีแบบคลื่นความถี่สูง รวมกับบันทึกลงระบบฐานขอมูลกลางบน
เว็บ สุดทายเจาหนาที่ฝายทะเบียนรถมอบปายภาษีอารเอฟไอดีติดหนารถ และแผนปายทะเบียนรถ
อารเอฟไอดีใหผูขับรถ
ขั้นตอนที่ 2 กรณีของปายภาษีอารเอฟไอดี ตํารวจจราจรจะเริ่มตนดวยการรองขอรหัส
เขาโปรแกรมระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงจากตํารวจสื่อสาร จากนั้นจะทํา
การเขาโปรแกรมดวยรหัสสวนตัว เพื่อใชระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงบน
เครื่องอานอารเอฟไอดีแบบคลื่นความถี่สูง ดวยเครื่องพีดีเอที่ติดตอกับเครื่องอานอารเอฟไอดีแบบ
คลื่นความถี่สูงทําการสงคลื่นแบบเหนี่ยวนําไปยังปายภาษีอารเอฟไอดีที่เปนแท็กอารเอฟไอดีแบบ
ความถี่สูง และเมื่อไดรับการตอบกลับจากแท็กอารเอฟไอดีแบบความถี่สูง ระบบจะทําการแปลง
สัญญาณเปนขอมูลใหกับตํารวจจราจรเพื่อชวยในการตรวจสอบขอมูลรถ จากนั้นตํารวจจราจรเอา
ขอมูลที่ไดรับเขาระบบฐานขอมูลกลางบนเว็บ
ขั้นตอนที่ 3 กรณีของแผนปายทะเบียนรถ ตํารวจจราจรจะเริ่มตนจากการตั้งคาระบบ
ของอุปกรณจุดตรวจอัจฉริยะและนําไปวางตามจุดที่ตองการตรวจสอบโดยสั่งใหระบบตรวจสอบ
แท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง เริ่มตนทํางานสงและรับขอมูลแบบอัตโนมัติบนเครื่องอานอาร
เอฟไอดียานความถี่สูงยิ่งที่ติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล เครื่องอานอารเอฟไอดียาน
ความถี่สูงยิ่งจะรับคลื่นความถี่แบบการกระจายคลื่นความถี่จากแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง
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เมื่อเครื่องอานอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง เมื่อไดรับสัญญาณระบบจะสั่งใหแปลงสัญญาณเปน
ขอมูลใหกับอุปกรณจุดตรวจอัจฉริยะ จากนั้นจุดตรวจอัจฉริยะจะดําเนินการสงขอมูลที่ไดรับ เวลา
ที่ตรวจสอบ พรอมดวยขอมูลรหัสแท็ก จากนั้นระบบสงขอมูลไปบนเว็บผานทาง HTTP โดยที่
เจาหนาที่ตํารวจสามารถเขามาดําเนินการตรวจสอบขอมูลรถจากอุปกรณจุดตรวจอัจฉริยะไดดวย
การเข า รหั ส ส ว นตั ว บนเว็ บ รวมไปถึ ง เจ า หน า ที่ ตํ า รวจสื บ ค น ข อ มู ล รถที่ ต อ งการจากระบบ
ฐานขอมูลกลางบนเว็บ
4.1.3 การวิเคราะหขอมูลเลขทะเบียนรถเพื่อสรางรหัสมาตรฐานกลางในการพัฒนาโปรแกรม
ยานความถี่สูงและสูงยิ่ง
การวิเคราะหขอมูลเลขทะเบียนรถเพื่อสรางรหัสมาตรฐานกลางในการพัฒนาโปรแกรม
ยานความถี่สูงและสูงยิ่ง จําแนกโดยรหัสประเภทและรหัสลักษณะตาม พ.ร.บ.กรมการขนสงทาง
บก พ.ศ.2522 แสดงไดดังตารางที่ 4.1 ไปจนถึงการออกแบบรหัสจังหวัด อางอิงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1099-2535 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ดังตารางที่ 4.2 รวมถึงนําเสนอตัวอยางการออกแบบรหัสปายทะเบียนดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.1 ตัวอยางการออกแบบรหัสปายทะเบียนและรหัสลักษณะ
ประเภท

รายละเอียด

รย. 1

รถนั่ง
สวนบุคคล
ไมเกิน 7 คน

รหัส
สีปาย
ลักษณะ
รหัส
ประเภท
ลักษณะ
A1
ขาว-ดํา เกงตอนเดียว เกงสองตอน เกง 1-01
สองตอนแวน เกงสามตอน เกง ถึง 1-16
สามตอนแวน นั่งสองตอน นั่ง
สองตอนแวน นั่งสามตอน นั่ง
สามตอนแวน นั่งสองแถว นั่ง
สองแถวสองตอน
นั่ง สอง
ตอนทายบรรทุก ประทุนตอน
เดียว ประทุนสองตอน ตูนั่งสาม
ตอน รถเฉพาะกิจ
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ประเภท

รายละเอียด

รย. 2

รถนั่งสวน
บุคคลเกิน 7
คน

รหัส
ประเภท
A2

สีปาย

รหัส
ลักษณะ
ขาว- เกงสามตอน เกงสามตอนแวน
2-01
น้ําเงิน นั่งสามตอน นั่งสามตอนแวน ถึง 2-09
นั่งสองตอนสองแถว นั่งสอง
แถว ตูนั่งสามตอน ตูนั่งสี่ตอน
รถเฉพาะกิจ

D
รย. 3

รถบรรทุก
สวนบุคคล

B1

ขาวเขียว

ลักษณะ

PU

เกงบรรทุก, กระบะบรรทุกพื้น 3-01
เรียบ, กระบะบรรทุกไมมีหลังคา ถึง 3-09
กระบะบรรทุกมีหลังคา กระบะ
บรรทุก เสริมกระบะขาง กระบะ
บรรทุก มีหลังคาดานขาง ตู
บรรทุก รถดับเพลิง รถเฉพาะกิจ

รย. 4

รถสามลอ
สวนบุคคล

C1

รย. 5

รถรับจาง
ระหวาง
จังหวัด

D1

ขาวแดง

ประทุนสองตอน ประทุนสาม 4-01
ตอน ประทุนสามแถว บรรทุก ถึง 4-09
พื้นเรียบ กระบะบรรทุกไมมี
หลังคา กระบะบรรทุกมีหลังคา
กระบะบรรทุก เสริมกระบะขาง
กระบะบรรทุก มีหลังคาดานขาง
ตูบรรทุก

เหลือง- เกงสองตอน เกงสองตอนแวน
แดง เกงสามตอน เกงสามตอนแวน
นั่งสองตอน นั่งสองตอนแวน
นั่งสามตอน นั่งสามตอนแวน

5-01
ถึง 5-08
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ประเภท

รายละเอียด

รหัส
ประเภท

รย. 6
(รถ
แท็กซี)่

รถรับจาง
บรรทุกคน
โดยสารไม
เกิน 7 คน

D2

สีปาย

เหลือง- เกงสองตอน เกงสองตอนแวน
ดํา เกงสามตอน เกงสามตอนแวน
นั่งสองตอน นั่งสองตอนแวน
นั่งสามตอน นั่งสามตอนแวน

D
รย. 7

ลักษณะ

D3

E2

รย. 12

รถบริการ
ทัศนาจร
รถบริการให
เชา
จักรยาน

F1

สีเขียวขาว
สีเขียวขาว
ขาว-ดํา จักรยาน จักรยานพวงขาง

รย. 13

รถแทรกเตอร

G1

สม-ดํา แทรกเตอร ไถนา/เกษตร

รย. 14
รย. 15

รถบดถนน
รถใชงาน
เกษตรกรรม
รถพวง
รถจักรยาน
สาธารณะ

H1
I1

สม-ดํา
สม-ดํา

-

-

J1
K1

สม-ดํา
เหลืองดํา

-

-

รย. 9

D4
E1

นั่งสองตอน

6-01
ถึง 6-08

รถสี่ลอเล็ก
รับจาง
รถรับจางสาม
ลอ
รถบริการ
ธุรกิจ

รย. 8

7-01

ประทุนสองตอน ประทุนสอง 8-01
แถว
ถึง 8-02
เกงสองตอน เกงสองตอนแวน
9-01
เกงสามตอน เกงสามตอนแวน
ถึง 9-08
นั่งสองตอน นั่งสองตอนแวน
นั่งสามตอน นั่งสามตอนแวน

PU

เหลือง
-น้ําเงิน
เหลืองเขียว
สีเขียวขาว

รหัส
ลักษณะ

รย. 10
รย. 11

รย. 16
รย. 17

E3

-

12-01 ถึง
12-02

13-01 ถึง
13-02
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ตารางที่ 4.2 ตัวอยางการออกแบบรหัสจังหวัด อางอิงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 10992535 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัด
ภาษาไทย
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สตูล
ตรัง

D

ตัวอยาง
รหัสจังหวัด
10
11
91
92

ภาษาอังกฤษ
Krung Thep Maha Nakhon
Samut Prakan
Satun
Trang

ตารางที่ 4.3 ตัวอยางการออกแบบรหัสปายทะเบียนรถ
รายละเอียด
สําหรับรหัส A1 A2 B1 และ C1 พื้นแผนปายเปนสีขาวสะทอนแสง ตัวอักษร
ประจําหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด และขอบแผนปายของ
A1 เปนสีดํา A2 เปนสีน้ําเงิน B1 เปนสีเขียว และ C1 เปนสีแดง สวน A1 A2
และ B1 ที่ใชหมายเลขทะเบียนที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปนหมายเลขทะเบียน
ซึ่งเปนที่นิยมจะมีสีของพื้นแผนปาย ตัวอักษรประจําหมวด หมายเลขทะเบียน
ตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด และขอบแผนปายแตกตางไปจากที่กําหนดไวก็ได
D1-D4 สําหรับรหัส D1 D2 D3 และ D4 พื้นแผนปายเปนสีเหลืองสะทอนแสง ตัวอักษร
รย. 5-8 ประจําหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด และขอบแผนปายของ
D1 เปนสีแดง, D2 เปนสีดํา, D3 เปนสีน้ําเงิน และ D4 เปนสีเขียว
EX
สําหรับรหัส E1 E2 และ E3 พื้นแผนปายเปนสีเขียวสะทอนแสง ตัวอักษรประจํา
(สีเขียว-ขาว) หมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด และขอบแผนปายเปนสีขาว
รย. 9-11
F1
สําหรับรหัส F1 พื้นแผนปายเปนสีขาว ตัวอักษรประจําหมวด หมายเลขทะเบียน
ตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด และขอบแผนปายเปนสีดํา
รย. 12
MX(สี
สําหรับรหัส G1 H1 I1 และ J1 พื้นแผนปายเปนสีสมสะทอนแสง ตัวอักษร
อิสระ)
ประจําหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด และขอบแผนปายเปน
รย. 13-16 สีดํา
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รหัสปาย
A1,A2,
AX(สีอิสระ)
B1,C1
รย. 1-4
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รายละเอียด
สําหรับรหัส K1 พื้นแผนปายเปนสีเหลืองสะทอนแสงตัวอักษรประจําหมวด
หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด และขอบแผนปายเปนสีดํา
สําหรับรหัส YY รถยนตของบุคคลในคณะผูแทนทางการทูต พื้นแผนปายเปนสี
ขาวตัวอักษร ตัวเลข และขีดเปนสีดํา
สําหรับรหัส VV รถยนตของบุคคลในหนวยงานพิเศษของสถานทูตตาง ๆ
รถยนตของบุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล และรถยนตของบุคคลในองคการ
ระหวางประเทศ หรือทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติซึ่งประจําอยูใน
ประเทศไทย พื้นแผนปายเปนสีฟา ตัวอักษร ตัวเลข และขีดเปนสีขาว
สําหรับรถจักรยานยนตของบุคคลในคณะผูแทนทางการทูต บุคคลในหนวยงาน
พิเศษของสถานทูตตาง ๆ บุคคลในคณะผูแทนทางกงศุล และบุคคลในองคการ
ระหวางประเทศ ใหมีสีแลวแตกรณี
สําหรับรหัส ZZ รถใหมปายแดง ตัวอักษรดํา

D

รหัสปาย
K1
รย. 17
YY
พิเศษ
VV
พิเศษ

พิเศษ
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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
ไดดังนี้
4.2.1 แผนภาพ Use Case
แผนภาพ Use Case ทําหนาที่กําหนดความตองการของระบบจัดการเลขทะเบียนรถดวย
เทคโนโลยีอารเอฟไอดี และชวยสรางแบบจําลองเพื่อใชอธิบายหนาที่ของระบบงาน 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 ระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงและระบบการตรวจสอบ
แท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง ตามภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1 Use Case Diagram แสดงความสัมพันธการรับสงขอมูลอารเอฟไอดีระหวางคลื่นความถี่
สูงและคลื่นความถี่สูงยิ่ง

เมื่อวิเคราะหระบบตามแผนภาพที่ 3.6 และแผนภาพที่ 4.1 เพื่อหาขอบเขตของ
งานวิจัยการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ไดนํามาสูการวิเคราะหความตองการ
ของระบบ ซึ่งเขียนอธิบายไดตามขอที่ 4.2.1.2 ถึงขอที่ 4.2.1.4
4.2.1.2 แผนภาพ Use case แสดงระบบบันทึกขอมูล การตอภาษี และการตรวจสภาพรถ
แผนภาพ Use case แสดงระบบบันทึกขอมูล การตอภาษี และการตรวจสภาพ
รถโดยมีลําดับขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้ เริ่มตนจากผูขับรถใหมรองขอหมายเลขทะเบียนรถจาก
เจาหนาที่ฝายทะเบียนรถ เพื่อใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลผูรองขอหมายเลขทะเบียนรถลงฐานขอมูล
ของกรมการขนสงทางบก เมื่อเจาหนาที่ไดรับขอมูลที่ถูกตองจากผูขับรถ โดยทราบวารถผานการ
ตรวจสภาพจากเจาหนาที่ฝายตรวจสภาพรถจากการบันทึกเอกสารการตรวจสภาพรถ แลวเจาหนา
ฝายทะเบียนรถจะเรียกเก็บภาษีรถจากผูขับรถ เมื่อเจาหนาที่ไดรับเงินก็จะดําเนินการบันทึกเอกสาร
การจายเงินคาภาษีรถ จากนั้นจึงดําเนินการจัดการทะเบียนรถ โดยการจัดการปายภาษีรถจากการ
บันทึกขอมูลยานความถี่สูงดวยเครื่องอารเอฟไอดีรุน SDiD1020 ลงแท็ก ISO 14443 ชนิด A และ
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การจัดการปายทะเบียนรถจากการบันทึกขอมูลยานความถี่สูงยิ่งดวยเครื่องอารเอฟไอดีรุน ST500
ลงแท็ก ISO 18000-6 ชนิด B รวมกับบันทึกเอกสารทั้งหมดของผูขับรถลงฐานขอมูลกรมการขนสง
ทางบกบนเว็บ สุดทายผูขับรถจะไดรับหมายเลขทะเบียนรถพรอมแท็กอารเอฟไอดีติดรถตรงปาย
ภาษีรถและปายทะเบียนรถ จากเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก ตามภาพที่ 4.2

PU

D
ภาพที่ 4.2 Use case Diagram แสดงระบบบันทึกขอมูล การตอภาษี และการตรวจสภาพรถ

4.2.1.3 แผนภาพ Use case แสดงระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูง
แผนภาพ Use case แสดงระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูง
(Tag HF) โดยมีลําดับขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้ เริ่มตนจากตํารวจจราจรเตรียมใชงานระบบยาน
ความถี่สูง โดยตํารวจจราจรดําเนินการรองขอรหัสเขาโปรแกรมฐานขอมูลสมาชิกบนเว็บ ซึ่งตอง
สมัครสมาชิกบนเว็บเพื่อใหตํารวจสื่อสารทราบวาผูที่ใชเครื่องคือใครและใครคือผูดําเนินการบันทึก
ขอมูลบนเว็บ เมื่อตํารวจจราจรไดรับรหัสผานสําหรับใชงานบนเว็บแลวก็ดําเนินการสมัครใชงาน
กับรถที่จอดตามพื้นถนนแบบดวยระบบสุมตรวจสอบเลขทะเบียนรถบนเครื่องพีดีเอที่ติดตั้งเครื่อง
อานอารเอฟไอดียานความถี่สูงรุน SDiD1020 เพื่อตรวจสอบขอมูลยานความถี่สูงในแท็กอารเอฟไอ
ดีรูปแบบปายภาษีรถลักษณะชนิดบัตร เมื่อพบแท็กแลวจะดําเนินการแปลงสัญญาณเปนขอมูล ตาม
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วิธีการติดตอแท็กเพื่อการอานและเขียนบันทึกดวยรูปแบบของยานความถี่สูง Inductive Coupling
โดยผูวิจัยจะเลือกใชแท็กที่มีความปลอดภัยสูงมาตรฐาน ISO14443 ชนิด A บนยานความถี่
13.56MHz จากนั้นเมื่อแปลงสัญญาณเสร็จสิ้นระบบจึงนําขอมูลจากแท็กอารเอฟไอดีมาแสดงผล
บนหนาจอพีดีเอใหตํารวจจราจรทราบ และเมื่อตํารวจจราจรมีการบันทึกคดีการกระทําผิด หรือ
คนหาขอมูลสําคัญทางเว็บ ระบบจะสามารถติดตอฐานขอมูลบนเว็บไดดวยเทคโนโลยีจีพีอารเอส
ผานชองทาง Internet Explorer Browser ของ Windows Mobile ตามภาพที่ 4.3
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ภาพที่ 4.3 Use case Diagram แสดงระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูง

4.2.1.4 แผนภาพ Use case แสดงระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง
แผนภาพ Use case แสดงระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง
(Tag UHF) โดยมีลําดับขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้ เริ่มตนจากตํารวจจราจรเตรียมใชงานระบบยาน
ความถี่สูงยิ่ง (UHF) โดยตํารวจจราจรดําเนินการรองขอรหัสเขาโปรแกรมฐานขอมูลสมาชิกบนเว็บ
ซึ่ ง ต อ งสมั ค รสมาชิ ก บนเว็ บ เพื่ อ ให ตํ า รวจสื่ อ สารทราบว า ผู ที่ ใ ช เ ครื่ อ งคื อ ใครและใครคื อ
ผูดําเนินการบันทึกขอมูลบนเว็บ เมื่อตํารวจจราจรไดรับรหัสผานสําหรับใชงานบนเว็บแลว ก็
ดําเนินการสมัครใชงานกับรถที่เคลื่อนที่ตามพื้นถนนดวยระบบจุดตรวจสอบเลขทะเบียนรถ เพื่อ
ตรวจสอบปายทะเบียนรถที่ติดแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง โดยระบบจะทํางานบนเครื่อง
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คอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือเครื่องพีซีที่ติดตั้งเครื่องอานอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่งรุน ST500
โดยเมื่อระบบพบแท็กมาตรฐาน ISO 18000-6 ชนิด B บนยานความถี่ 920-925MHz จะทําการแปลง
สัญญาณเปนขอมูลดวยวิธีการ Propagation Coupling แลวทําการสงขอมูลที่ไดรับมาแสดงบน
หนาจอเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล พรอมกับสงขอมูลในรูปแบบฐานขอมูลของ XML ไปสู
หนาจอเว็บ ซึ่งนอกจากการสงขอมูลรถที่วิ่งผานจุดตรวจแลวระบบยังสามารถกําหนดรถที่ตองการ
จะคนหาที่จุดตรวจได ตามภาพที่ 4.4
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ภาพที่ 4.4 Use case Diagram แสดงระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง

4.2.2 แผนภาพ Sequence
แผนภาพ Sequence เปนการอธิบายรายละเอียดการทํางานภายใน Use Cases ดวยภาพ ซึ่ง
จะแสดงถึงการโตตอบกันระหวางผูใชงานกับระบบที่กําลังพัฒนา ในลักษณะการตอบสนองของ
ระบบตามลําดับของเหตุการณกอน-หลัง โดยที่แผนภาพ Sequence เองจะแสดงถึงกลุมของวัตถุ
ตางๆ ที่ผูวิจัยคาดวาตองทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาโปรแกรม ตามภาพที่ 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 โดยวิเคราะหจากภาพที่ 4.2 แลวนํามาเสนอขอมูลในรูปแบบแผนภาพ Sequence โดยขอ
นําเสนอกระบวนการที่เปนลําดับการทํางานสําหรับผูขับรถที่ตองการจะขอจดทะเบียนรถใหม ตาม
ภาพที่ 4.5
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ภาพที่ 4.5 Sequence Diagram แสดงระบบบันทึกขอมูล การตอภาษี และการตรวจสภาพรถ
4.2.2.2 แผนภาพ Sequence แสดงตัวอยางกระบวนการการทํางานของระบบบันทึก
ขอมูลทะเบียนและตอภาษีลงแท็กอารเอฟไอดี
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แผนภาพ Sequence แสดงตัวอยางกระบวนการการทํางานของระบบบันทึก
ขอมูลทะเบียนและตอภาษีลงแท็กอารเอฟไอดี โดยวิเคราะหจากภาพที่ 4.2 เริ่มตนจากเจาหนาที่
กรมการขนสงบันทึกเอกสารเพื่อสมัครเขาใชงานระบบเว็บสําหรับจัดการฐานขอมูลของกรมการ
ขนสงทางบก จากนั้นจึงมาดําเนินเขาระบบยานความถี่สูงและยานความถี่สูงยิ่งเพื่อบันทึกขอมูลลง
แท็ก โดยกําหนดเก็บรายละเอียดขอมูลสําคัญกับเก็บการตอภาษีลงในแท็กยานความถี่สูง สวนแท็ก
ยานความถี่สูงยิ่งเก็บเพียงเลขทะเบียนรถกับชื่อจังหวัด ตามภาพที่ 4.6
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ภาพที่ 4.6 Sequence Diagram แสดงตัวอยางกระบวนการการทํางานของระบบบันทึกขอมูล
ทะเบียนและตอภาษีลงแท็กอารเอฟไอดี
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4.2.2.3 แผนภาพ Sequence แสดงตัวอยางลําดับการทํางานของระบบการตรวจสอบ
แท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูง
แผนภาพ Sequence แสดงตัวอยางลําดับการทํางานของระบบการตรวจสอบ
แท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูง (Tag HF) โดยวิเคราะหจากภาพที่ 4.3 เริ่มตนจากการเขาระบบยาน
ความถี่สูงบนเครื่องพีดีเอ การสมัครสมาชิก การตรวจสอบขอมูลในแท็ก รวมไปจนถึงการเพิ่มคดี
การกระทําผิดเกี่ยวกับรถ ตามภาพที่ 4.7
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ภาพที่ 4.7 Sequence Diagram แสดงตัวอยางลําดับการทํางานของระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟ
ไอดียานความถี่สูง
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4.2.2.4 แผนภาพ Sequence แสดงตัวอยางลําดับการทํางานของระบบการตรวจสอบ
แท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง
แผนภาพ Sequence แสดงตัวอยางลําดับการทํางานของระบบการตรวจสอบ
แท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง (Tag UHF) โดยวิเคราะหจากภาพที่ 4.4 เริ่มตนจากการเขาระบบ
ยานความถี่สูงยิ่งบนเครื่องพีซี การกําหนดการเชื่อมตอ การรับเลขทะเบียนรถจากแท็ก การติดตาม
รถ รวมไปจนถึงการดูรถที่ผาน ณ จุดตรวจ ตามภาพที่ 4.8
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ภาพที่ 4.8 Sequence Diagram แสดงตัวอยางลําดับการทํางานของระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟ
ไอดียานความถี่สูงยิ่ง
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4.2.3 แผนภาพ Activity
แผนภาพ Activity แสดงลําดับกิจกรรมของระบบจัดการเลขทะเบียนรถดวยอารเอฟไอ
ดีโ ดยสามารถบอกทางเลื อ กที่ เ กิ ด ขึ้น ได ซึ่ง จะแสดงขั้ น ตอนการทํ า งานในการปฏิ บั ติ ก าร จะ
ประกอบไปดวยสถานะตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการพัฒนาโปรแกรมและผลจากการทํางานใน
ขั้นตอนตางๆ โดยงานวิจัยนี้ผูวิจัยขอนําเสนอเพียงแผนภาพบางสวนของการทํางานในระบบการ
ตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูง (Tag HF) และระบบการตรวจสอบแท็กอารเอฟไอดียาน
ความถี่สูงยิ่ง (Tag UHF) ซึ่งไดยกตัวอยางอธิบายไวดังนี้
ตัวอยางลําดับการจัดการฐานขอมูลเลขทะเบียนรถบนเว็บดวยวิธีการเพิ่มใหม แกไข
และลบ ดังที่แสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ลําดับการจัดการฐานขอมูลเลขทะเบียนรถบนเว็บดวยวิธีการเพิ่มใหม แกไข และลบ
เจาหนาที่

ฐานขอมูล [SQL Server]

เว็บ
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ยืนยัน
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ตัวอยางลําดับการเพิ่มขอมูลบนปายภาษีอิเล็กทรอนิกสยานความถี่สูง (HF) ดังที่แสดง
ในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ลําดับการเพิ่มขอมูลใหมลงบนปายภาษีอิเล็กทรอนิกสยานความถี่สูง (HF)
เจาหนาที่
กรมการขนสง

ขอมูล

ระบบ HF [บน
PDA]

เครื่อง
SDiD1020

บัตร
ISO14443A

ตั้งระบบ

ไม

ใช

บันทึก

เว็บ

เปดระบบ

เปด IE

เลือกแบบ

ฐานขอมูล

D

บันทึกรถ

รถ

ไม

รหัสผาน

ไม

ใช
ดึง File

PU

ใช
เลือกแบบ

ใช RFID
ภาษี

ตรวจคา

ทะเบียน

บันทึกคา
คาวาง

ตรวจ

ไม

ใช
ทํางาน

ตรวจ

ไม
รับทราบ

ขอมูล

ใช
ทํางาน
[อาน /บันทึก]
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ตัวอยางลําดับการตรวจสอบขอมูลในปายภาษีอิเล็กทรอนิกสยานความถี่สูง (HF) ดังที่
แสดงในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ลําดับการตรวจสอบขอมูลในปายภาษีอิเล็กทรอนิกสยานความถี่สูง (HF)
เจาหนาที่
ตํารวจ

ปญหา

ระบบ HF [บน
PDA]

เครื่อง
SDiD1020

บัตร
ISO14443A

เว็บ

เปดระบบ

D

ตรวจรถ

รถ

ตั้งระบบ

เลือกแบบ

ไม

รหัสผาน

ใช

ไม

บันทึก

PU

ใช
เลือกแบบ

ใช RFID
เพิ่มคดี

คดี

บันทึกคา

เปด IE

พิมพคดี

ดูขอมูล

อานคา
คาวาง

ตรวจ

ฐานขอมูล

ไม

ใช
ทํางาน

ตรวจ

ไม
ใช
รับทราบ

ขอมูล

ทํางาน
[อาน /บันทึก]
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ตัวอยางลําดับการเขารหัสเพื่อใชงานระบบอารเอฟไอดียานความถี่สูง (HF) ดังที่แสดง
ในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ลําดับการเขารหัสเพื่อใชงานระบบอารเอฟไอดียานความถี่สูง (HF)
เจาหนาที่
กรมการขนสง

ระบบอารเอฟไอดียานความถี่สูง [บนพีดีเอ]
ขอรหัส
ไม

D
เปดระบบ

ตรวจรหัส

ใช

ทํางาน

เขาระบบ

ใสขอมูล

กําหนดรหัส

บันทึก

PU
ตัวอยางลําดับการเขารหัสดวย Cryptography Application Programming Interface เพื่อ
รักษาความปลอดภัยของเอกสารในเครื่องพีดีเอ ดังที่แสดงในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ลําดับการเขารหัสดวย Cryptography Application Programming Interface
ระบบอารเอฟไอดียานความถี่สูง [บนพีดีเอ]

เจาหนาที่
กรมการขนสง

[Text File]

เปดระบบ

ขอมูล

[CAPI File]

ขอมูลลับ

ไมมี

มี

ใชตัวแปร

ไมมี

เขารหัส
[Microsoft CAPI]

มี

ดู Error

ดึงคา
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ตัวอยางลําดับการถอดรหัสดวย Cryptography Application Programming Interface
เพื่อถอดรหัสของเอกสารลับในเครื่องพีดีเอ ดังที่แสดงในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 ลําดับการถอดรหัสดวย Cryptography Application Programming Interface
เจาหนาที่
กรมการขนสง

ระบบอารเอฟไอดียานความถี่สูง [บนพีดีเอ]

[CAPI File]

เปดระบบ

ไมมี

D

ขอมูลลับ

[Text File]

ขอมูล

ถอดรหัส

[Microsoft CAPI]

มี

ไมมี

ใชตัวแปร

ดึงคา

ดู Error
มี

PU
ตัวอยางลําดับการเขารหัสบัตรมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A ดังที่แสดงในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ลําดับการเขารหัสบัตรมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A
เจาหนาที่
กรมการขนสง

ระบบ HF
[บน PDA]

เครื่อง
SDiD1020

บัตร
ISO 14443 A

ไมมี

เปดระบบ

ตัวแปร

มี

ขอมูล

ใช RFID

ขอมูลลับ

แสดงผล

บันทึกคา

รหัสลับ
ยืนยัน
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ตั ว อย า งลํ า ดั บ การตรวจสอบข อ มู ล ในป า ยทะเบี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ย า นความถี่
สูงยิ่ง (UHF) ดังที่แสดงในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ลําดับการตรวจสอบขอมูลในปายทะเบียนอิเล็กทรอนิกสยานความถี่สูงยิ่ง (UHF)
เจาหนาที่
จราจร

รถ

เครื่อง
ST500

ทํางาน

เชื่อมตอ

อานแท็ก

สงคลื่น

รับคลื่น

รับคลื่น

สงคลื่น

D

ระบบ UHF
[บน PC]

บัตร

เว็บ

ISO18000-6B

ตรวจรถ

เปดระบบ

ระยะอาน

ไมมีขอมูล

PU

คนหารถ

มีขอมูล

แสดงผล

แปลงคา

ถูกตอง

บันทึก

สงขอมูล

ไมถูกตอง

รับทราบ

ยืนยัน
ขอมูล

ฐานขอมูล
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4.2.4 แผนภาพ Class
แผนภาพ Class จะใชอธิบายมุมมองของระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวย
เทคโนโลยีอารเอฟไอดีที่กําลังจะพัฒนาเพื่อจัดการกับฐานขอมูลบนเว็บ จากการศึกษาขอมูลใน
เอกสารและบทความทางอินเทอรเน็ตของทางกรมการขนสงทางบกและหนวยงานตํารวจจราจร
ผูวิจัยสามารถวิเคราะหความตองการของผูใช โดยการแบงการจัดการขอมูลสําคัญออกเปน 2 สวน
ดังตอไปนี้
 สวนแรกการวิเคราะหขอมูลที่กรมการขนสงตองการ คือ
กลุมที่ (1) ชื่อเจาของรถ อายุ สัญชาติ ที่อยู จังหวัด เบอรโทรศัพท
กลุมที่ (2) ลักษณะรถ รหัสโครงรถ เลขเครื่อง ประเภทรถ
กลุมที่ (3) วันเดือนปที่สิ้นอายุภาษี
กลุมที่ (4) การตรวจสภาพรถวา ผานหรือไมผาน
 สวนแรกการวิเคราะหขอมูลที่เจาหนาที่ตํารวจตองการ คือ
กลุมที่ (1) สํานักงานขนสงจังหวัด ชวงวันที่จดทะเบียน ถึงวันที่จดทะเบียน ประเภท
รถ ขนาดเครื่อง ทะเบียนรถ เลขเครื่อง ยี่หอรถ เลขตัวรถ ทะเบียนรถเดิม จังหวัดของรถ สีรถ และ
ลักษณะของรถ
กลุมที่ (2) เลขประจําตัวผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อสกุลผูถือกรรมสิทธิ์
วันเดือนปเกิด ที่อยู สัญชาติ อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย
กลุมที่ (3) เลขประจําตัวผูครอบครอง วันที่ครอบครอง ชื่อผูครอบครอง ชื่อสกุลผู
ครอบครอง สัญชาติ ที่อยู วันเดือนปเกิด อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย สถานภาพรถ สถานภาพการ
อายัด สถานภาพโดนใบสั่ง วันที่เสียภาษีครั้งลาสุด

จากการวิเคราะหขอมูลตามทางเอกสารและบทความทางอินเทอรเน็ตที่ทางหนวยงาน
กรมการขนสงและเจาหนาที่ตํารวจตองการทั้งสองสวนแลว โดยสถานภาพการอายัดมาจากคะแนน
ของแตมสะสมความผิดที่เกิดกําหนด และสถานภาพโดนใบสั่งเปนการอธิบายการขับขี่ที่ทําผิด
กฎหมายจราจร ซึ่งผูวิจัยสามารถนํามาจะเขียนอธิบายในรูปแบบของฐานขอมูลกลางบนเว็บไดดวย
วิ ธี ก ารแจกแจงข อ มู ล ร ว มกั บ ความเหมาะสมที่ เ กี่ ย วข อ งของการจั ด การเลขทะเบี ย นรถด ว ย
เทคโนโลยีอารเอฟไอดี ซึ่งจะตองประกอบไปดวยตารางเก็บขอมูลที่สําคัญดังตอไปนี้ ตารางจด
ทะเบียนรถ ตารางเลขทะเบียนรถ ตารางประเภทรถ ตารางการตรวจสภาพรถ ตารางผูครอบครอง
รถ ตารางผูถือกรรมสิทธิ์ ตารางเก็บขอมูลแท็ก ตารางเก็บขอมูลเครื่องอารเอฟไอดี ตารางเจาหนาที่
รวมไปจนถึงตารางการบันทึกคดีการกระทําผิดเกี่ยวกับรถ เขียนอธิบายตามภาพที่ 4.9
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ภาพที่ 4.9 Class Diagram แสดงระบบฐานขอมูลการจัดการเลขทะเบียนรถ
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4.3. การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูลของระบบจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยี
อารเอฟไอดี แบงเปน 3 ฐานขอมูลหลัก คือ ฐานขอมูลบนเว็บ ฐานขอมูลในแท็ก และฐานขอมูล
ชั่วคราวที่บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถอธิบายเบื้องตนไดดังนี้
4.3.1 การออกแบบฐานขอมูลบนเว็บ
การออกแบบฐานขอ มู ลบนเว็บ เพื่อใชเ ป น ฐานขอมู ลหลั ก ในการจั ด การขอมู ล เลข
ทะเบียนรถ ซึ่งมีประโยชนในการอํานวยความสะดวก อันไดแก การประมวลผลและจัดการขอมูล
ทางไกล สําหรับการออกแบบตารางสําหรับสรางฐานขอมูลบนเว็บศึกษาจากแผนภาพ Class ตาม
หัวขอ 2.4 ผูวิจัยสามารถนํามาสรางตารางสําหรับจัดการขอมูลได โดยมีแนวคิดดังตอไปนี้
4.3.1.1 การออกแบบตารางสําหรับสรางฐานขอมูลบนเว็บเพื่อใชเปนฐานขอมูลหลัก
การออกแบบตารางสําหรับสรางฐานขอมูลบนเว็บเพื่อใชเปนฐานขอมูลหลัก ซึ่ง
การออกแบบตารางสําหรับสรางฐานขอมูลบนเว็บศึกษาจากแผนภาพ Class ขอ 2.4 ผูวิจัยสามารถ
นํามาสรางตารางสําหรับจัดการขอมูลได ดังตารางการจดทะเบียนรถเปนตารางหลักของระบบ ที่ใช
เก็บขอมูลเลขทะเบียนรถ เลขทะเบียนผูครอบครองรถ เลขทะเบียนผูถือกรรมสิทธิ์รถ ชื่อสํานักงาน
ขนสงที่จดทะเบียน รหัสปายภาษีอีเล็กทรอนิกส รหัสปายทะเบียนอิเล็กทรอนิกส วันที่จดทะเบียน
ครั้งแรกวันที่เสียภาษีครั้งลาสุด รหัสการตรวจสภาพรถ และแตมความผิดสะสม ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 ตารางการจดทะเบียนรถ
ชื่อตัวแปร
IdMainData
NumberOfCar
NumberOfUser
NumberOfOwner
OfficeName
IdSticker
IdLicenseNumber
DateOfNumber
DateOfTax
CodeOfStatus
Points

ชนิด
Allow Nulls
nvarchar(50)
NO
nvarchar(10)
Yes
nchar(13)
Yes
nchar(13)
Yes
nvarchar(150)
Yes
nchar(10)
Yes
nchar(10)
Yes
nvarchar(30)
Yes
nvarchar(30)
Yes
nvarchar(10)
Yes
nvarchar(50)
Yes

คําอธิบาย

รหัสเริ่มตน
เลขทะเบียนรถ
เลขทะเบียนผูค รอบครองรถ
เลขทะเบียนผูถ ือกรรมสิทธิ์รถ
ชื่อสํานักงานขนสงที่จดทะเบียน
รหัสปายภาษี (ลําดับปายภาษี)
รหัสปายทะเบียนอีเล็กทรอนิกส
วันที่จดทะเบียนครั้งแรก
วันที่เสียภาษีครั้งลาสุด
รหัสการตรวจสภาพรถ
แตมความผิดสะสม
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4.3.1.2 การออกแบบตารางเลขทะเบียนรถ
การออกแบบตารางเลขทะเบียนรถ เปนตารางที่อธิบายรายละเอียดของการเก็บ
ขอมูลเลขทะเบียนรถ จากตารางการจดทะเบียนรถ ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลเลขทะเบียนรถ ชื่อ
จังหวัด รหัสประเภทรถ สีของรถ ยี่หอของรถ รหัสโครงรถ เลขเครื่อง ขนาดเครื่อง และน้ําหนักรถ
ดังที่แสดงในตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ตารางเลขทะเบียนรถ
ชนิด
Allow Nulls
nvarchar(10)
NO
nvarchar(150)
Yes
nvarchar(6)
Yes
nvarchar(50)
Yes
nvarchar(50)
Yes
nvarchar(20)
Yes
nvarchar(20)
Yes
nvarchar(50)
Yes
nchar(10)
Yes

คําอธิบาย
เลขทะเบียนรถ
ชื่อจังหวัด
รหัสประเภทรถ
สีของรถ
ยี่หอของรถ
รหัสโครงรถ
เลขเครื่อง
ขนาดเครื่อง
น้ําหนักรถ
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ชื่อตัวแปร
NumberOfCar
Province
IdTypeCar
CarColor
CarBrandName
IdCarStructure
NumberOfDevice
SizeOfDevice
WeightOfDevice

4.3.1.3 การออกแบบตารางประเภทรถ
การออกแบบตารางประเภทรถ เปนตารางที่อธิบายรายละเอีย ดของการเก็บ
ขอมูลประเภทรถ จากตารางเลขทะเบียนรถ ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลรหัสประเภทรถ ประเภทรถ
ลักษณะรถ และสีของปายทะเบียน ดังที่แสดงในตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ตารางประเภทรถ
ชื่อตัวแปร
IdTypeCar
TypeCar
Character
ColorSignBoard

ชนิด
Allow Nulls
nvarchar(6)
NO
nvarchar(MAX)
Yes
nvarchar(MAX)
Yes
nvarchar(MAX)
Yes

คําอธิบาย
รหัสประเภทรถ
ประเภทรถ
ลักษณะรถ
สีของปายทะเบียน
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4.3.1.4 การออกแบบตารางขอมูลผูครอบครองรถ
การออกแบบตารางขอมูลผูครอบครองรถ เปนตารางที่อธิบายรายละเอียดของ
การเก็บขอมูลผูครอบครองรถจากตารางการจดทะเบียนรถ ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลเลขทะเบียน
ผูครอบครองรถ รหัสประจําตัวบุคคล วันที่ครอบครองและเบอรโทรฉุกเฉิน ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 ตารางขอมูลผูครอบครองรถ
ชนิด
nchar(13)

IdPeople
DateOfUser
HTelephone

nvarchar(13)
nvarchar(30)
nvarchar(50)

Allow Nulls
คําอธิบาย
NO
เลขทะเบียนผูค รอบครองรถ
Yes
Yes
Yes

รหัสประจําตัวบุคคล
วันที่ครอบครอง
เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน

PU

D

ชื่อตัวแปร
NumberOfUser

4.3.1.5 การออกแบบตารางขอมูลผูถือกรรมสิทธิ์
การออกแบบตารางขอมูลผูถือกรรมสิทธิ์ เปนตารางที่อธิบายรายละเอียดของ
การเก็บขอมูลผูถือกรรมสิทธิ์ จากตารางการจดทะเบียนรถ ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลเลขทะเบียน
ผูถือกรรมสิทธิ์ รหัสประจําตัวบุคคล วันที่ถือกรรมสิทธิ์และเบอรโทรฉุกเฉิน ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 ตารางขอมูลผูถือกรรมสิทธิ์
ชื่อตัวแปร
NumberOfOwner

ชนิด
nchar(13)

IdPeople
DateOfUser
HTelephone

nvarchar(13)
nvarchar(30)
nvarchar(50)

Allow Nulls
คําอธิบาย
NO
เลขทะเบียนผูถ ือกรรมสิทธิ์
Yes
Yes
Yes

รหัสประจําตัวบุคคล
วันที่ถือกรรมสิทธิ์
เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน
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4.3.1.6 การออกแบบตารางแท็กอารเอฟไอดีติดปายภาษีรถ
การออกแบบตารางแท็ ก อาร เ อฟไอดี ติ ด ป า ยภาษี ร ถเป น ตารางที่ อ ธิ บ าย
รายละเอียดของการเก็บขอมูลแท็กที่ติดเปนปายภาษีรถ จากตารางการจดทะเบียนรถ ซึ่งประกอบ
ไปดวยขอมูลรหัสปายภาษีรถ รหัสบัตร Tag ISO 14443A และชื่อบริษัทผูผลิตแท็ก ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 ตารางแท็กติดปายภาษีรถ
ชนิด
nchar(10)

IdTagISO14443A
TagOfficeName

nvarchar(50)
nvarchar(150)

Allow Nulls
คําอธิบาย
NO
รหัสปายภาษีรถ (ลําดับปายภาษีรถ)
Yes
Yes

รหัสบัตร Tag ISO 14443A
ชื่อบริษัทผูผลิตแท็ก

PU

D

ชื่อตัวแปร
IdSticker

4.3.1.7 การออกแบบตารางแท็กอารเอฟไอดีติดปายทะเบียนรถ
การออกแบบตารางแท็กอารเอฟไอดีติดปายทะเบียนรถ เปนตารางที่อธิบาย
รายละเอียดของการเก็บขอมูลแท็กที่ติดปายทะเบียนรถ จากตารางการจดทะเบียนรถ ซึ่งประกอบ
ไปดวยขอมูลรหัสปายทะเบียนรถ รหัสวัตถุ Tag ISO 18000-6B และชื่อบริษัทผูผลิตแท็ก ดังที่
แสดงในตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 ตารางแท็กติดปายทะเบียนรถ
ชื่อตัวแปร
IdLicenseNumber

ชนิด
nchar(10)

IdTagISO180006B
TagOfficeName

nvarchar(50)
nvarchar(150)

Allow Nulls
คําอธิบาย
NO
รหัสปายทะเบียนรถ
(ลําดับปายทะเบียน)
Yes
รหัสวัตถุ Tag ISO 18000-6B
Yes
ชื่อบริษัทผูผลิตแท็ก
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4.3.1.8 การออกแบบตารางการตรวจสภาพรถ
การออกแบบตารางการตรวจสภาพรถ เปนตารางที่อธิบายรายละเอียดของการ
เก็บขอมูลการตรวจสภาพรถ จากตารางการจดทะเบียนรถ ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลรหัสการตรวจ
สภาพรถ สถานะสภาพรถ อธิ บ ายการตรวจสภาพรถทั้ ง กรณี ที่ ผ า นและไม ผ า นดั ง ที่ แ สดงใน
ตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 ตารางการตรวจสภาพรถ
ชนิด
nvarchar(10)

StatusOfCar
DetailOfStatus

nvarchar(50)
nvarchar(MAX)

Allow Nulls
คําอธิบาย
NO
รหัสการตรวจสภาพรถ
Yes
Yes

สถานะสภาพรถ
อธิบายการตรวจสภาพรถ

PU

D

ชื่อตัวแปร
CodeOfStatus

4.3.1.9 การออกแบบตารางคดี
การออกแบบตารางคดีห รือตารางบัน ทึก การกระทํ าผิด เป นตารางที่ อธิ บ าย
รายละเอียดของการเก็บขอมูลเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลรหัสคดี เลขทะเบียนรถ
รหัสประจําตัวบุคคล รหัสประจําตัวเจาหนาที่ แตมความผิด และอธิบายความผิดของการใชรถ ดังที่
แสดงในตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 ตารางบันทึกการกระทําผิด
ชื่อตัวแปร
IdCase
LicenseNumber
IdPeople
IdOfficer
Point
DetailPoint

ชนิด
Allow Nulls
nvarchar(50)
NO
nvarchar(50)
Yes
nvarchar(13)
Yes
nvarchar(50)
Yes
nvarchar(10)
Yes
nvarchar(MAX)
Yes

คําอธิบาย

รหัสคดี
เลขทะเบียนรถ
รหัสประจําตัวบุคคล
รหัสประจําตัวเจาหนาที่
แตมความผิด
อธิบายความผิดของการใชรถ
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4.3.1.10 การออกแบบตารางขอมูลเจาหนาที่
การออกแบบตารางขอมูลเจาหนาที่ เปนตารางที่อธิบายรายละเอียดของการเก็บ
ขอมูลเจาหนาที่ จากตารางบันทึกการกระทําผิด ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลรหัสประจําตัวเจาหนาที่
รหัสประจําตัวบุคคล รหัสสําหรับใชเขาระบบ บันทึกรหัสของเครื่องที่ใช เวลาเขาระบบ วันเดือนป
ที่เขาระบบ รหัสเครื่องระยะใกล และรหัสเครื่องระยะไกล ดังที่แสดงในตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 ตารางขอมูลเจาหนาที่
ชนิด
nvarchar(50)

Allow Nulls
คําอธิบาย
NO
รหัสประจําตัวเจาหนาที่

IdPeople

nvarchar(13)

Yes

รหัสประจําตัวบุคคล

IdSystem

nvarchar(30)

Yes

รหัสสําหรับใชเขาระบบ

PU

D

ชื่อตัวแปร
IdOfficer

SIpAddress

nvarchar(50)

Yes

บันทึกรหัสของเครื่องที่ใชเขาระบบ

Time
DateOfSystem
IdRfidHf

nvarchar(50)
nvarchar(50)
nvarchar(30)

Yes
Yes
Yes

เวลาเขาระบบ
วันเดือนปที่เขาระบบ
รหัสเครื่องระยะใกล

IdRfidUhf

nvarchar(30)

Yes

รหัสเครื่องระยะไกล

4.3.1.11 การออกแบบตารางขอมูลบุคคล
การออกแบบตารางขอมูลบุคคล เปนตารางที่อธิบายรายละเอียดของการเก็บ
ขอมูลบุคคล จากตารางเจาหนาที่ ตารางผูครอบคอรงรถ ตารางผูถือกรรมสิทธิ์ และ ตารางบันทึก
การกระทําผิด ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลรหัสประจําตัวบุคคล คํานําหนานาม ชื่อ นามสกุล เพศ
สัญชาติวันเดือนปเกิด เบอรโทร ที่อยูที่ติดตอได และชื่อจังหวัด ดังที่แสดงในตารางที่ 4.22
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ตารางที่ 4.22 ตารางขอมูลบุคคล
Allow Nulls
คําอธิบาย
NO
รหัสประจําตัวบุคคล

ชื่อตัวแปร
IdPeople

ชนิด
nvarchar(13)

preName

nvarchar(6)

Yes

คํานําหนานาม

Name

nvarchar(50)

Yes

ชื่อ

D
LastName

nvarchar(50)

Yes

นามสกุล

Sex

nvarchar(10)

Yes

เพศ

Citizen

nvarchar(30)

Yes

สัญชาติ

PU
BirthDay

nvarchar(30)

Yes

วันเดือนปเกิด

Telephone

nvarchar(50)

Yes

เบอรโทรศัพท

Address

nvarchar(150)

Yes

ที่อยูที่ติดตอได

Province

nvarchar(50)

Yes

ชื่อจังหวัด

4.3.2 การออกแบบฐานขอมูลบนแท็กยานความถี่สูงและยานความถี่สงู ยิ่ง
ผูวิจัยเลือกใชแท็กยานความถี่สูงชนิดบัตรมาตรฐาน ISO 14443A และแท็กยานความถี่
สูงยิ่งชนิดติดวัตถุมาตรฐาน ISO 18000-6B โดยมีรายละเอียดของการออกแบบดังตอไปนี้
4.3.2.1 การออกแบบฐานขอมูลบนแท็กยานความถี่สูง
การออกแบบฐานขอมูลบนแท็กยานความถี่สูง โดยวิเคราะหจากแผนภาพที่ 4.9
สามารถเขียนอธิบายการเก็บขอมูลสําคัญ ดังที่แสดงในตารางที่ 4.23
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ตารางที่ 4.23 การออกแบบหนวยความจําบนแท็กยานความถี่สูงมาตรฐาน ISO 14443 A
กลุม ขอ หนวยความจํา

เรื่อง

พื้นที่ ไบต
0.1 23
2

สีปาย

0

2

ประเภทรถ

0.3

10

เลขทะเบียน

0.4

2

จังหวัดรถ

0.5

5

ลักษณะรถ

13

2
15
15
1
2
10
32
2
2
2
1
4
16
13

สีรถ

6

0.6
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
3.1
3.2
3.3
4.1
5.1
5.2
6.1

7

7.1

13

13

สีปายรถ 17 ชนิด ตาม พ.ร.บ.รถ
เก็บขอมูลเปนรหัสสีปาย
ประเภทรถ 17 ชนิด ตาม พ.ร.บ.รถ
เก็บขอมูลเปนรหัสประเภทรถ
เลขทะเบียนรถ 17 ชนิด ตาม พ.ร.บ.รถ เก็บ
ขอมูลเปนเลขทะเบียน
76 จังหวัดเก็บขอมูลเปนรหัสจังหวัดรถ
อางอิง เลขรหัส มอก. 1099-2535
ลักษณะรถ 17 ชนิด ตาม พ.ร.บ.รถ
เก็บขอมูลเปนรหัสลักษณะรถ
สีตัวรถเก็บขอมูลเปนรหัสสีรถ

PU

D

0.2

รายละเอียด

1

2
3

4
5

43

32
6

1
20

ชื่อเจาของรถ

นามสกุลเจาของรถ
เพศ

จังหวัดเจาของรถ

เก็บขอมูลชื่อเจาของรถ

เก็บขอมูลนามสกุลเจาของรถ

เก็บขอมูลรหัสเพศของเจาของรถ

เก็บขอมูลรหัสจังหวัดของเจาของรถ

เบอรโทรศัพท

เก็บขอมูลเบอรติดตอเจาของรถ

รหัสโครงรถ

เก็บขอมูลรหัสโครงรถ

วันสิ้นอายุภาษี

เก็บขอมูลวันสิ้นอายุภาษี

เดือนสิ้นอายุภาษี
ปสิ้นอายุภาษี

เก็บขอมูลเดือนสิ้นอายุภาษี
เก็บขอมูลปสิ้นอายุภาษี

ผลตรวจสภาพรถ

เก็บขอมูลรหัสผลตรวจสภาพรถ

จดทะเบียนครั้งแรก

เก็บขอมูลการจดทะเบียนรถครั้งแรก

ยี่หอรถ

เลขประจําตัว
ผูถือกรรมสิทธิ์
เลขประจําตัวผู
ครอบครอง

เก็บขอมูลยี่หอรถ

ขอมูลเลขประจําตัวประชาชน หรือเลขหนังสือ
รับรองบริษัทของเจาของรถ
เก็บขอมูลเลขประจําตัวประชาชนของผูใชรถ
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ตารางที่ 4.23 (ตอ) การออกแบบหนวยความจําบนแท็กยานความถี่สูงมาตรฐาน ISO 14443 A
กลุม ขอ หนวยความจํา
พื้นที่ ไบต
8.1 67
10
8.2
3
8.3
12
8.4
5
8.5
2
8.6
9
8.7
13
8.8
13

8

เรื่อง

รายละเอียด

เบอรฉุกเฉิน

เก็บขอมูลเบอรโทรศัพทติดตอฉุกเฉิน

แตมสะสมความผิด

เก็บขอมูลแตมสะสมการกระทําผิดการใชรถ

ประเภทความผิด

ประเภทความผิดตาม พ.ร.บ.รถ

เวลาคดีเลขลาสุด

เก็บขอมูลเวลาที่โดนคดีครั้งลาสุด

D
ระดับคดี

เก็บขอมูลความรุนแรงของคดีครั้งลาสุด

วัน/เดือน/ป คดี

เก็บขอมูลวัน/เดือน/ปที่บันทึกคดีครั้งลาสุด

รหัสผูกลาวหา

เก็บขอมูลเลขประจําตัวครั้งลาสุด

รหัสผูถูกกลาวหา

เก็บขอมูลรหัสผูถูกกลาวหาครั้งลาสุด

PU

จากตารางที่ 4.23 สามารถนํามาออกแบบหนวยความจําในแท็กยานความถี่สูงไดดัง
ตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 นําขอมูลมาจัดหนวยความจําตามมาตรฐาน Mifare (ISO 14443A)
Byte Number within a Block

S
15

R
-

B
3

7

22

3
2

*

21

1

*

20
19

0
3
2

18
17

1
0

16
15

3
2
1

14

0

6

5

0

1

2
3
Key A

4

5

6

7
8
9
Access Bits

Key A

Access Bits

11

12 13
Key B
Key B

รหัสผูกลาวหา
รหัสผูถูกกลาวหา

Key A

วันสิ้น
ภาษี

10

เดือน
สิ้นภาษี

เวลาคดี
Key A

แตมความผิด

Access Bits

ปสิ้น
ภาษี

Key B

สภาพ
รถ

ระดับคดี

วัน/เดือน/ป ที่บันทึกคดี
Access Bits

ประเภทความผิด

Key B

14

15
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ตารางที่ 4.24 (ตอ)
Byte Number within a Block
S

R

B

4

13

3
2

12

1

11

0

10

3
2

9
8

1
0

7

3
2

6

1

5
4

0
3
2

*

3
2

1
0

*

1

3
2

0

1

3

0

1

2

3

4

5

6

Key A
*

จดทะเบียน

1

8

9

10

11

12

13

14

15

Key B

ยี่หอรถ
เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน
เลขประจําตัวผูครอบครอง

Key A

Access Bits

Key B

เลขประจําตัวผูถือกรรมสิทธิ์

D
2

7

Access Bits

Key A

*

เพศ จังหวัด

Key A

รหัสโครงรถ
Access Bits

Key B

รหัสโครงรถ
เบอรโทรศัพท
Access Bits

Key B

นามสกุลเจาของรถ

PU
0

0

ชื่อเจาของรถ

Key A

Access Bits

ลักษณะ
สีปาย ประเภท
Serial Number

Key B

สี

เลขทะเบียน

C

M

M

M

M

จังหวัด

M

M

M

M

M

M

M

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

4.3.2.2 การออกแบบฐานขอมูลบนแท็กยานความถี่สูงยิง่
การออกแบบฐานขอมูลบนแท็กยานความถี่สูงยิ่ง มีรูปแบบของมาตรฐานแท็ก
ISO 18000-6 ชนิด B เริ่มตนจาก 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
พื้นที่ที่ผูวิจัยนํามาใชบันทึกขอมูลเลขทะเบียนรถ คือ Byte 18 ขึ้นไป ซึ่งถูกกําหนดเปน Tag
Application memory โดยการออกแบบแท็กดังที่แสดงในตารางที่ 4.25 และ 4.26
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ตารางที่ 4.25 แผนผังหนวยความจําอารเอฟไอดีมาตรฐาน ISO 18000-6B

Unique ID
(UID)
Use 8 bytes
0-7

Memory mapping in RFID tag Type ISO18000-6B
System Memory
User memory
Car plat
Exam: People Name – Brand
stored sector
Name - Car Color - etc
Use 10 bytes
Use 13 bytes
Free
8-17
18-30
31-2000

D

ตารางที่ 4.26 ตัวอยางการบันทึกขอมูลเลขทะเบียนรถ (Car plat stored sector)

Province
number
(01-76)
2 byte
2 byte
2 byte
2 byte
1 byte
1
2
3
4
2
0000 0001 0000 0010 0000 0011 0000 0100 0010

PU

Character Character
1
2

Car plat stored sector (เก็บได 6 ตัวอักษร)
Character Character Character Character
3
4
5
6

2 byte
น

2 byte
ภ

4.3.3 การออกแบบฐานขอมูลชั่วคราว
การสร า งฐานข อ มู ล ชั่ ว คราวเป น การบั น ทึ ก เอกสารหรื อ ข อ มู ล สํ า คั ญ จากหน า จอ
โปรแกรมลงเครื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งผูวิจัยเลือกการเก็บเอกสารในเครื่องพีดีเอ
เปน Text File และในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเปนเอกสาร XML โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.3.3.1 บันทึกขอมูลสําคัญลงในเครื่องพีดีเอที่ใชระบบ “Windows Mobile” สําหรับ
ระบบบนโปรแกรมยานความถี่สูง ใชการบันทึกเปนเอกสาร Text File (*.txt)
บันทึกขอมูลสําคัญลงในเครื่องพีดีเอ ตัวอยางไดแก
 การเก็บเอกสารสมัครรหัสเขาระบบบนเครื่องพีดีเอ ผูวิจัยสรางโปรแกรมให
ยึดรหัสประจําตัวเปนชื่อไฟล ดังตัวอยางตอไปนี้ สมมติรหัสประจําตัวผูใช รหัส 123 ชื่อผูสมัคร
นภัทร ตั้งรหัสเขาระบบ 456 เบอรโทร 074722337 และ Email: webmaster@siamsign.com ดังนั้น
ชื่อไฟลจะได 123.txt ในเอกสารจะแสดงดังนี้ “123นภัทร456074722337webmaster@siamsign. com”
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 ตัวอยางการเก็บเอกสารบันทึกเลขทะเบียนรถกําหนดชื่อเปน m_add1.txt จะ
เขียนไดดังนี้ “E1(รถบริการธุรกิจ)EX(เขียว-ขาว)ตจ345691(สตูล)” โดย E1 และ EX เปนรหัสพิเศษ
ที่ผูวิจัยตั้งขึ้น สวนเลขทะเบียนรถ คือ ตจ3456 จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย 91000
 ตัวอยางการเก็บเอกสารบันทึกคดีการกระทําผิดเกี่ยวกับรถ โดยยึดรหัสผู
กลาวหาและรหัสผูตองหาเปนชื่อไฟล สมมติรหัสผูกลาวหาคือ 123 รหัสผูตองหา คือ 456 จาก
123456.txt เขียนไดดังนี้ “12345610/01/2005(รุนแรง)” โดยที่คดีนี้เริ่มวันที่ 10/01/2005
4.3.3.2 บันทึกขอมูลสําคัญลงในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชระบบ “Windows
XP” สําหรับระบบบนโปรแกรมยานความถี่สูงยิ่ง ใชการบันทึกเปนเอกสาร XML File (*.xml)
บันทึกขอมูลสําคัญลงในเครื่องคอมพิวเตอร ตัวอยางไดแก
 ตัวอยางสําหรับฐานขอมูลรถเขาออกทั้งหมด C:\RfidDataBase1.xml เขียน
ไดดังนี้
- <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 ว อย า งสํ า หรั บ ฐานข อ มู ล รถเข า ออกล า สุ ด 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 เขียนไดดังนี้
- <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
สําหรับอารเอฟไอดียานความถี่สูงการออกแบบใหกับระบบจัดการเลขทะเบียนรถได
อยางเหมาะสมนั้น ผูวิจัยขอนําเสนอการทํางานของระบบอารเอฟไอดียานความถี่สูงติดตอระหวาง
เครื่องอารเอฟไอดี SDiD 1020 ยานความถี่สูงกับเครื่องพีดีเอ รวมไปจนถึงการออกแบบปายภาษี
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแท็กมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A ซึ่งผูวิจัยแสดงไวในภาพที่ 4.10 สําหรับอาร
เอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง มีการออกแบบตูจุดตรวจสําหรับอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง โดยภายใน
ตูจุดตรวจจะมีเครื่องอานอารเอฟไอดี ST500 ยานความถี่สูงยิ่งติดตั้งอยู เพื่อจะตรวจแท็กมาตรฐาน
ISO 18000-6 ชนิด B ตามที่แสดงไวในภาพที่ 4.11
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ภาพที่ 4.10 ภาพรวมการทํางานของระบบอารเอฟไอดียานความถี่สูง และการออกแบบปายภาษี
อิเล็กทรอนิกสสําหรับอารเอฟไอดียานความถี่สูง

ภาพที่ 4.11 ภาพรวมการทํางานของระบบอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง และการออกแบบตูจุด
ตรวจสําหรับอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง

บทที่ 5
ผลการจัดทําโปรแกรมและการทดสอบระบบ
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เนื้อหาบทที่ 5 กลาวถึง การพัฒนาโปรแกรมบนเครื่องพีดีเอสําหรับการทํางานกับระบบ
อารเอฟไอดียานความถี่สูง 13.56 MHz การพัฒนาโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการ
ทํางานกับระบบอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง 920–925 MHz การพัฒนาระบบจัดการกับฐานขอมูล
บนเว็บ เมื่อพัฒนาโปรแกรมแลวจึงทําการวางแผนทดสอบระบบ การทดสอบงานวิจัยแบบการ
ทดสอบแบบกลองขาว (White-Box Test) ดวยกราฟกระแสงาน (Flow graph) การทดสอบวิธีการ
หาขอบกพรองทั้งระบบ (Defect Test) ดวยการเก็บคาความสําเร็จจากการอานแท็กตามรูปแบบที่
ผูวิจัยสรางขึ้น จากนั้นทดสอบภาพรวมของระบบแบบ System Test ดวยวิธีการการทดสอบระบบ
จากผูเชี่ยวชาญดวยวิธีการสรางแบบทดสอบระบบ (Alpha Test) สุดทายจึงเก็บคาสถิติเพื่อวัดความ
คิดเห็นของผูทดลองใชที่เปนเจาหนาที่กรมการขนสงทางบกและสํานักงานตํารวจ สน.ทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ รวมจํานวน 70 คน ตามวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS โดยผูวิจัยเลือกใช
สถิติคาเฉลี่ยอยางงาย ( X - Simple average index (SAI)) สถิติคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.:
Standard Deviation) และสถิติวัดคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ( X - Weighted average index (WAI))

5.1 การพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรมจัดทําบน Microsoft Visual Studio 2008 แบงเปน 3 สวน คือ สวน
แรกการพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ อ า นป า ยภาษี ร ถระยะใกล ด ว ยภาษา VC++.NET
ร ว มกั บ
ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile 2003 & 2005 SDK บนเครื่องพีดีเอ ยานความถี่สูง 13.56 MHz
ทํางานดวย Microsoft .NET Compact Framework 3.5 ติดตอเครื่องอานอารเอฟไอดีรุน SDiD1020
ใชแท็กชนิดบัตรมาตรฐาน ISO14443 ชนิด A สวนที่สองการพัฒนาโปรแกรมเพื่ออานปายทะเบียน
รถระยะไกลดวยภาษา VC#.NET รวมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP บนเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลยานความถี่สูงยิ่ง 920–925 MHz ทํางานดวย Microsoft .NET Framework 3.5 ติดตอ
เครื่องอานอารเอฟไอดีรุน ST500 ใชแท็ก ชนิดติดโลหะมาตรฐาน ISO18000-6 ชนิด B และสวนที่
สามการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่อเชื่อมตอขอมูลพัฒนาดวยภาษา 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 การพัฒนาโปรแกรมบนเครื่องพีดีเอยานความถี่สูง 13.56 MHz
5.1.1.1 การทํางานของระบบจะเริ่มตั้งแตเปดเครื่องเขาระบบ
การทํางานของระบบจะเริ่มตั้งแตเปดเครื่องเขาระบบเมื่อเขาระบบครั้งแรกตอง
เข า สูก ระบวนการใส รหั สผ า นที่ ม าพรอ มกั บแผน โปรแกรม จากนั้ น บัน ทึก ข อมู ลผูรั บผิด ชอบ
อุปกรณ เพื่อเปนเอกสารใหทราบขอมูลเจาของเครื่อง ดังแสดงตามภาพที่ 5.1 และภาพที่ 5.2
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ภาพที่ 5.1 หนาจอเริ่มตนเขาระบบ หนาจอการใสรหัสผาน และหนาจอบันทึกขอมูลผูรับผิดชอบ
อุปกรณ

ภาพที่ 5.2 หนาจอใสรหัสเขาระบบ หนาจอสมัครสมาชิก และหนาจอการจัดการขอมูลของกรม
การขนสงทางบก
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5.1.1.2 การพัฒนาโปรแกรมจัดการขอมูลบนแท็กยานความถี่สูง
การพัฒนาโปรแกรมจัดการขอมูลบนแท็กยานความถี่สูง เริ่มตนจากการจัดการ
ขอมูลบนหนาจอจัดการขอมูลเลขทะเบียนรถ หนาจอที่สองการจัดการขอมูลเจาของรถ และหนาจอ
ที่สามการจัดการขอมูลทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 5.3 จากนั้นเขาสูหนาจอจัดการขอมูลลักษณะรถ
หนาจอจัดการขอมูลภาษีรถและตรวจสภาพรถ และหนาจอเริ่มตนเปดใชแตมสะสมความผิด ดัง
แสดงในภาพที่ 5.4
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ภาพที่ 5.3 หนาจอจัดการขอมูลเลขทะเบียนรถ หนาจอจัดการขอมูลเจาของรถ และหนาจอจัดการ
ขอมูลทั่วไป

ภาพที่ 5.4 หนาจอจัดการขอมูลลักษณะรถ หนาจอจัดการขอมูลภาษีรถและตรวจสภาพรถ และ
หนาจอเริ่มตนเปดใชแตมสะสมความผิด
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5.1.1.3 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบแท็กและเพิ่มแตมสะสมความผิดบนแท็กยาน
ความถี่สูง
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การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบแท็กและเพิ่มแตมสะสมความผิดบนแท็กยาน
ความถี่สูง เริ่มตนจากการตรวจสอบขอมูลดวยหนาจอการจัดการขอมูลของเจาหนาที่ตํารวจ จากนั้น
เขาสูหนาจอการตรวจรหัสของบัตร และหนาจอตรวจสอบคุณภาพของบัตรดังแสดงในภาพที่ 5.5
เมื่อเจาหนาที่ตํารวจตองการเพิ่มแตมความผิดบนแท็กจะเขาสูหนาจอเริ่มตนของการบันทึกความผิด
ซึ่งตองบันทึกความรุนแรงของคดี รหัสผูกลาวหากับรหัสผูตองหา โดยโปรแกรมมีระบบเสริมชวย
ในการโทรออกฉุกเฉิน ไปจนถึงการบันทึกภาพของคดีที่เกี่ยวกับรถ จากนั้นจึงดําเนินการเพิ่มแตม
สะสมความผิด จากกลุมคดีการกระทําผิดที่เกี่ยวกับรถ ดังแสดงในภาพ 5.6 และภาพที่ 5.7

ภาพที่ 5.5 หนาจอการจัดการขอมูลของเจาหนาที่ตํารวจ หนาจอตรวจรหัสของบัตร และหนาจอ
ตรวจสอบคุณภาพของบัตร

ภาพที่ 5.6 หนาจอเริ่มตนของการบันทึกความผิด หนาจอโทรศัพทออกฉุกเฉิน และหนาจอการ
บันทึกภาพของคดีที่เกี่ยวกับรถ
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ภาพที่ 5.7 หนาจอเพิ่มแตมสะสมความผิด หนาจอลดแตมสะสมความผิด และหนาจอรายละเอียด
ของคดีการกระทําผิดที่เกีย่ วกับรถ
5.1.1.4 การพั ฒ นาโปรแกรมจั ด การข อ มู ล บนเว็ บ ผ า นเครื่ อ งพี ดี เ อด ว ยช อ งทางจี พี

PU

อารเอส

การพั ฒ นาโปรแกรมจั ด การข อ มู ล บนเว็ บ ผ า นเครื่ อ งพี ดี เ อด ว ยช อ งทางจี พี
อารเอส โดยเริ่มตนทุกครั้งผูใชจะตองเขาสูหนาจอการเขารหัสบนเว็บ แลวจึงนําไปสูหนาจอการ
บันทึกคดีบนเว็บผานระบบจีพีอารเอส ดังแสดงในภาพที่ 5.8

ภาพที่ 5.8 หนาจอการเขารหัสบนเว็บผานระบบจีพีอารเอส หนาจอขอมูลคดียอนหลังบนเว็บ และ
หนาจอการบันทึกคดีบนเว็บ
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5.1.2 การพัฒนาโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรยานความถี่สูงยิ่ง 920–925 MHz
5.1.2.1 การสรางโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลบนแท็กยานความถี่สูงยิ่ง
การสรางโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลบนแท็กยานความถี่สูงยิ่ง เริ่มตนจาก
การเขาสูหนาจอการเชื่อมตอเครื่องอานอารเอฟไอดีกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยทําการเชื่อมตอสาย
ผานชองเสียบ Port RS 232 เมื่อระบบพบเครื่องอานอารเอฟไอดีแลวจึงกดปุมเชื่อมตอ และผูใช
สามารถทราบผลการเชื่อมตอไดจากสถานการณเชื่อมตอ ดังที่แสดงในภาพที่ 5.9 จากนั้นจึงเขาสู
หนาจอระบบบันทึกขอมูลลงแท็กดวยอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง สําหรับเตรียมบันทึกขอมูลเลข
ทะเบียนรถลงแท็ก ISO 18000-6B ดังที่แสดงในภาพที่ 5.10 และเมื่อเจาหนาที่ตํารวจตองการตรวจ
แท็กที่วิ่งผานก็ใหเขาสูหนาจอระบบตรวจแท็กดวยอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่งสุดทายกดปุมเริ่ม
การอานแท็ก หรือถาตองการหยุดระบบก็กดปุมหยุดการอาน ดังแสดงในภาพที่ 5.11

ภาพที่ 5.9 หนาจอเริ่มตนสําหรับการเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับเครื่องอารเอฟไอดียาน
ความถี่สูงยิ่ง
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ภาพที่ 5.10 หนาจอระบบบันทึกขอมูลลงแท็กดวยอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง

ภาพที่ 5.11 หนาจอระบบตรวจจับแท็กดวยอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่งแสดงผลการคนหารถ
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5.1.2.2 การสรางโปรแกรมสําหรับแสดงการทํางานบนเว็บ
การสรางโปรแกรมสําหรับแสดงการทํางานบนเว็บ ซึ่งหนาจอการทํางานบนเว็บ
ของเทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง ผูวิจัยสรางเอาไว 3 แบบ คือ การดูขอมูลเขาออกของ
รถคันลาสุด การดูขอมูลเขาออกของรถทุกคัน การคนหาขอมูลของรถเขาออกพรอมกับการติดตอ
เจาหนาที่ที่ตูจุดตรวจแบบออนไลน โดยอธิบายไวดังนี้
(1) การดูขอมูลรถคันลาสุดผานเขาออก ณ จุดตรวจ
การดูขอมูลรถคันลาสุดผานเขาออก ณ จุดตรวจ ซึ่งมีการนําขอมูลมาใช
แสดงบนหนาเว็บ เปน รหัสแท็ก เลขทะเบียนรถ ชื่อจังหวัด ชื่อเจาของรถ ชื่อยี่หอรถ สีของรถ รวม
ไปจนถึงวันที่และเวลาเขาออก และขอมูลจะถูกปรับปรุงทุก 5 วินาที ตามภาพที่ 5.12

ภาพที่ 5.12 การดูขอมูลรถคันลาสุดผานเขาออก ณ จุดตรวจ

(2) การดูขอมูลเขาออกของรถทุกคัน
การดูขอมูลเขาออกของรถทุกคัน ซึ่งมีการนําขอมูลมาใชแสดงบนหนา
เว็บเปน รหัสแท็ก เลขทะเบียนรถ ชื่อจังหวัด ชื่อเจาของรถ ชื่อยี่หอรถ สีของรถ รวมไปจนถึงวันที่
และเวลาเขาออก และขอมูลจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีแท็กวิ่งผานดังแสดงในภาพที่ 5.13

ภาพที่ 5.13 การดูขอมูลเขาออกของรถทุกคัน
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(3) การคนหาขอมูลของรถเขาออกพรอมกับการติดตอเจาหนาที่ ณ จุดตรวจ
แบบออนไลน
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การคนหาขอมูลของรถเขาออกพรอมกับการติดตอเจาหนาที่ ณ จุดตรวจ
แบบออนไลน เปนระบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นบนเว็บใหผูใชสามารถคนหาขอมูลรถเขาออกไดจากการ
พิมพเลขทะเบียนรถและขอความที่ตองการสงเขาสูโปรแกรมยานความถี่สูงยิ่ง ที่อยู ณ จุดตรวจ จน
ระบบตรวจสอบแท็กพบเลขทะเบียนรถที่ตองการคนหาแลว โปรแกรมยานความถี่สูงยิ่งจะขึ้น
ขอความแสดงใหผูใชทราบวาพบรถที่ตองการและจะสงกลับขอมูลเขามาแสดงบนหนาเว็บ โดยมี
ขอมูลที่ใชแสดงบนหนาเว็บ คือ รหัสแท็ก เลขทะเบียนรถ ชื่อจังหวัด ชื่อเจาของรถ ชื่อยี่หอรถ สี
ของรถ รวมไปจนถึงวันที่และเวลาเขาออกของรถผานจุดตรวจ ดังตัวอยางผูวิจัยตองการคนหาเลข
ทะเบียนรถ “นภ1234” สงขอความจากเว็บเขาจุดตรวจ โดยที่จุดตรวจแจงกลับใหผูวิจัยทราบวา
คนพบรถคันนี้ในวันที่ 8/7/2551 เวลา 19:16:18 ตามตัวอยางแสดงในภาพที่ 5.14

พบรถ นภ1234 ที่ตองการจะสืบคน ณ หาแยกเกาะยอ

ภาพที่ 5.14 การคนหาขอมูลของรถเขาออกพรอมกับการติดตอเจาหนาที่แบบออนไลน
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5.1.3 การพัฒนาระบบจัดการกับฐานขอมูลบนเว็บ
การพัฒนาระบบจัดการกับฐานขอมูลบนเว็บ มีไวเพื่อใชเปนศูนยกลางสําหรับจัดการเลข
ทะเบียนรถและดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเลขทะเบียนรถในแท็กอารเอฟไอดียาน
ความถี่สูงกับแท็กอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง เริ่มตนผูใชจะตองทําการเปดระบบอินเทอรเน็ตเพื่อ
เขาเว็บที่กําหนดไว และตองทําการใสรหัสผานทุกครั้งกอนใชงานระบบ โดยมีหนาจอหลักที่จะเขา
สูหนาจอแสดงขอมูลสําคัญ ตามภาพที่ 5.15 และมีหนาจอสําหรับการจัดการขอมูลเลขทะเบียนรถ
ที่สามารถคนหาขอมูลเลขทะเบียนรถที่ตองการจะสืบคนขอมูลได ซึ่งระบบมีการจัดการขอมูล
ไดแก การจดทะเบียนรถ ขอมูลเลขทะเบียนรถ ประเภทรถ ปายภาษีรถ ปายทะเบียนรถ การตรวจ
สภาพรถ ขอมูลผูครอบครองรถ ขอมูลผูถือกรรมสิทธิ์ ขอมูลพนักงาน ขอมูลคดี รวมไปจนถึงขอมูล
ของอุปกรณอารเอฟไอดี โดยผูวิจัยขอนําเสนอเพียงหนาจอการจดทะเบียนรถและหนาจอเพิ่มขอมูล
การจดทะเบียนรถ ดังภาพที่ 5.16 และภาพที่ 5.17

ภาพที่ 5.15 ตัวอยางหนาจอหลักที่จะนําเขาสูการจัดการเลขทะเบียนรถ
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ภาพที่ 5.16 ตัวอยางหนาจอแสดงขอมูลการจดทะเบียนรถ

PU
ภาพที่ 5.17 ตัวอยางหนาจอเพิ่มขอมูลการจดทะเบียนรถ
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5.2 การวางแผนทดสอบระบบ
การวางแผนทดสอบระบบจากจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีจัดทํา
ขึ้นเพื่อชวยประเมินและปรับปรุงคุณภาพของระบบจากการตรวจหาขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
งานวิจัยนี้ยึดการทดสอบตามแนวคิดตนแบบ (Prototyping) ตามภาพที่ 3.15 โดยจะทดสอบจาก
หนวยยอยไปจนสูการทดสอบภาพรวมของระบบ (Bottom-up) ซึ่งสามารถอธิบายตามภาพที่ 5.18
ไดดังนี้
Flow Graph Test by Visual Studio Debug Tool

D

ทดสอบหนวยยอย

ทดสอบขอบกพรองทั้งระบบ

Defect Test by Developer Note

ทดสอบระบบจากผูเชี่ยวชาญ

Alpha Test by Professional Note

PU
เก็บสถิติความตองการของผูใช

(SAI), (S.D), (WAI) by SPSS Tool

ภาพที่ 5.18 การวางแผนทดสอบระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยอารเอฟไอดี

5.2.1 การทดสอบแบบกลองขาวดวยกราฟกระแสงาน
ผูวิจัยเลือกใชการทดสอบตามหนังสือวิศวกรรมซอฟตแวร ทฤษฎี หลักการ และการ
ประยุกตใช (Software Engineering) ของ Roger S. Pressman แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร.พรฤดี
เนติโสภากุล ซึ่งเปนการทดสอบโครงสรางภายในระบบแบบกลองขาว (White-Box Test) หรือที่
เรียกวาการทดสอบแบบโครงสราง (Structural Testing) เปนการทดสอบเกี่ยวกับตรรกะภายใน
โปรแกรม โดยมีการเลือกขอมูลการอานและเขียนเปนกรณีทดสอบเพื่อใหโปรแกรมทํางานตาม
เสนทางผานคําสั่งในโปรแกรม ดวยการนําเสนอเปนแผนภาพผังงาน (Flow Chart) สูวิธีการสราง
กราฟกระแสงาน (Flow graph Notation) เพื่อเปนการทดสอบหนวยยอยของระบบการจัดการเลข
ทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ผูวิจัยนําเสนอระบบเพียงการทํางานสําหรับการอานและ
บันทึกขอมูลของยานความถี่อารเอฟไอดีระยะใกลและไกล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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5.2.1.1 การทดสอบทางแยกของการอานขอมูลยานความถี่สูงระยะใกล
การทดสอบทางแยก (Branch) ของการอานขอมูลยานความถี่สูงระยะใกล (HF)
ดวยการนําเสนอเปนแผนภาพผังงาน (Flow Chart) ตามภาพที่ 5.19 สูวิธีการสรางกราฟกระแสงาน
(Flow graph Notation) ภาพที่ 5.20 ดังตอไปนี้
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ภาพที่ 5.19 ผังงานกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถี่สูง
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ภาพที่ 5.19 (ตอ)
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จากภาพที่ 5.19 มีสวนการไหลของระบบผังงาน (Flow Chart) โดยจะทราบจํานวนเสนทาง
ดวยการคํานวณความซับซอนไซโคลแมติก (Cyclomatic Complexity) ซึ่งเปนหนวยวัดซอฟตแวร
ตามหนังสือวิศวกรรมซอฟตแวร ทฤษฎี หลักการและการประยุกตใช เขียนโดย พรฤดี เนติโสภากุล
นิยามดังนี้
V(G) = Predicate Node+1 = 5+1
(4.1)
โดยที่ Predicate Node คือ เงื่อนไขหลัก
V(G)
คือ ความซับซอน
หรือ
(4.2)
V(G) = Edge-Node+2 = 19-15+2
โดยที่ Edge
คือ เสนทางการไหลของขอมูล
Node
คือ กลุมของการกระทํา
V(G)
คือ ความซับซอน
กระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถี่สูงนั้นคือ 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 ไดตามภาพที่ 5.20 แลวสรุปผลทดสอบลงในตารางทดสอบ
กราฟกระแสงาน ดังตารางที่ 5.1

ภาพที่ 5.20 กราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถี่สูง
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ตารางที่ 5.1 ทดสอบกราฟกระแสงานตามกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถี่สูง
จุด
ทดสอบ
การอาน
ขอมูล

เงื่อนไข

เหตุการณสมมติ

ครั้งที่
2

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

PU

D

สวนที่ 1 ตรวจเช็คแท็ก
errorcode !=
if (errorcode ==
ERR_CARD_AVAILABLE;
ERR_CARD_AVAILABLE)
errorcode ==
ERR_CARD_AVAILABLE;
errorcode == ERR_NONE;
สวนที่ 2
ใสขอมูลใน errorcode
if(errorcode!= ERR_NONE)
errorcode != ERR_NONE;
errorcode!=ERR_NONE;
สวนที่ 3
ถาไมพบขอผิดพลาด
if (errorcode==ERR_NONE)
errorcode==ERR_NONE;

ครั้งที่
1

สวนที่ 4
ตั้งจุดเริ่มตนอานที่ byte 0
if (data[i]==0)

data[i] != 0;

data[i] == 0;

สวนที่ 5
ถาวนลูปถึง Block 3
if(currentBlock == 3)

currentBlock != 3;

currentBlock == 3;

สวนที่ 6
ทดสอบทั้งกระบวนการ
Read TimerEvent();

ทําซ้ํา
ตามเงื่อนไขสวนที่ 1 - 5

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
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5.2.1.2 การทดสอบทางแยกของการบันทึกขอมูลความถี่สูงระยะใกล
การทดสอบทางแยก (Branch) ของการบันทึกขอมูลความถี่สูงระยะใกล (HF)
ดวยการนําเสนอเปนแผนภาพผังงาน (Flow Chart) ตามภาพที่ 5.21 สูวิธีการสรางกราฟกระแสงาน
(Flow graph Notation) ภาพที่ 5.22 ดังตอไปนี้
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ภาพที่ 5.21 ผังงานกระบวนการเริ่มตนบันทึกขอมูลยานความถี่สูง
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ภาพที่ 5.21 (ตอ)
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จากภาพที่ 5.21 มีสวนการไหลของระบบผังงาน (Flow Chart) กระบวนการเริ่มตนบันทึก
ขอมูลยานความถี่สูง โดยจะทราบจํานวนเสนทางดวยการคํานวณความซับซอนไซโคลแมติก
(Cyclomatic Complexity) ซึ่งเปนหนวยวัดซอฟตแวร
นิยามดังนี้ V(G)=Predicate Node+1 = 8+1 หรือ V(G)=E-N+2 = 25-18+2
กระบวนการเริ่มตนบันทึกขอมูลยานความถี่สูงนั้นคือ 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
ภาพที่ 5.22 แลวสรุปผลทดสอบลงในตารางทดสอบสัญลักษณกราฟกระแสงาน ดังตารางที่ 5.2

ภาพที่ 5.22 กราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับบันทึกขอมูลยานความถี่สูง

155
ตารางที่ 5.2 ทดสอบกราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับบันทึกขอมูลยานความถี่สูง
จุด
เงื่อนไข
ทดสอบ
การ สวน 1: สืบคนเครื่องอาน
if(messageState ==
บันทึก
MSG_NO_SDID)
ขอมูล

เหตุการณสมมติ
messageState
!= MSG_NO_SDID

D

messageState ==
MSG_NO_SDID
errorcode!=
ERR_CARD_AVAILABLE

สวนที่ 2
ตรวจการทํางาน
if(errorcode==
ERR_CARD_AVAILABLE)

ครั้งที่
2

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

PU

errorcode==
ERR_CARD_AVAILABLE
messageState==
MSG_FOUND_CARD

ครั้งที่
1

สวนที่ 3
สืบคนแท็ก
if(messageState!=
MSG_FOUND_CARD)

สวนที่ 4
ตรวจรหัสของแท็ก
if (newuid[i] != olduid[i])

messageState!=
MSG_FOUND_CARD
newuid[i] == olduid[i]

newuid[i] != olduid[i]
สวนที่ 5
(writeState !=
ตั้งคาเพื่อเขียนแท็ก
STATE_CHAR) &&
if (writeState==STATE_CHAR) (index > numBytesToWrite)
&&(index< numBytesToWrite)
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ตารางที่ 5.2 (ตอ)
จุด
ทดสอบ
การ
บันทึก
ขอมูล

เงื่อนไข

เหตุการณสมมติ

ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

/

/

(writeState ==
STATE_CHAR) &&
(index > numBytesToWrite)
(writeState ==
STATE_CHAR) &&
(index < numBytesToWrite)

/

/

/

/

editBuffer
[index]!=NULL

/

/

editBuffer
[index]==NULL
Errorcode!= ERR_NONE

/
/

/
/

Errorcode== ERR_NONE

/
/

/
/

/
/

/
/

(writeState !=
STATE_CHAR) &&
(index < numBytesToWrite)

D
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สวนที่ 6
ตรวจขอมูลที่จะเขียน

if(editBuffer [index]==NULL)

สวนที่ 7
ตรวจขอผิดพลาด

if(errorcode!= ERR_NONE)

สวนที่ 8
ถาวนลูปถึง Block 3

block != 3

if(block == 3)

block == 3
สวนที่ 9
Write TimerEvent();

ทําซ้ํา
ตามเงื่อนไขสวนที่ 1 - 8
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5.2.1.3 การทดสอบทางแยกของการอานขอมูลความถี่สูงยิ่งระยะไกล
การทดสอบทางแยก (Branch) ของการอานขอมูลความถี่สูงยิ่งระยะไกล (UHF)
ดวยการนําเสนอเปนแผนภาพผังงาน (Flow Chart) ตามภาพที่ 5.23 และภาพที่ 5.24 สูวิธีการสราง
กราฟกระแสงาน (Flow graph Notation) ตามภาพที่ 5.25 ดังตอไปนี้

PU

D
ภาพที่ 5.23 ผังงานกระบวนการเริ่มตนเชื่อมตออุปกรณยานความถี่สูงยิ่ง
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ภาพที่ 5.24 ผังงานกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถี่สูงยิ่ง
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จากภาพที่ 5.23 และ 5.24 มีสวนการไหลของระบบผังงาน (Flow Chart) โดยจะทราบ
จํานวนเสนทางดวยการคํานวณความซับซอนไซโคลแมติก (Cyclomatic Complexity) ซึ่งเปนหนวย
วัดซอฟตแวร นิยามดังนี้
V(G)=Predicate Node+1 = 3+1 หรือ V(G) = Edge-Node+2 = 23-21+2
ผังงานกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถี่สูงยิ่งนั้นคือ 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 ไดตามภาพที่ 5.25 แลวสรุปผลทดสอบลงในตารางทดสอบกราฟ
กระแสงาน ดังตารางที่ 5.3

ภาพที่ 5.25 กราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถี่สูงยิ่ง
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ตารางที่ 5.3 ทดสอบกราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับอานขอมูลยานความถี่สูงยิ่ง
จุด
ทดสอบ
การอาน
ขอมูล

เหตุการณสมมติ

ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

สวนที่ 1
ตรวจเช็คอุปกรณ
if(comboBox1.
SelectedIndex >= 0)

if(comboBox1.
SelectedIndex < 0)

/

/

if(comboBox1.
SelectedIndex >= 0)

/

/

if(dr.Length < 0)

/

/

D

เงื่อนไข

PU

สวนที่ 2
ตรวจขอมูลในแท็ก
if(dr.Length > 0)

if(dr.Length == 0)
if(dr.Length > 0)

สวนที่ 3
ตรวจการอานขอมูล
if(reading=false)

if(reading=true)

if(reading=false)

สวนที่ 4
Read function()

ทําซ้ํา
ตามเงื่อนไขสวนที่ 1 - 3

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

161
5.2.1.4 การทดสอบทางแยกของการบันทึกขอมูลความถี่สูงยิ่งระยะไกล
การทดสอบทางแยก (Branch) ของการบันทึกขอมูลความถี่สูงยิ่งระยะไกล (UHF)
ดวยการนําเสนอเปนแผนภาพผังงาน (Flow Chart) ตามภาพที่ 5.23 และภาพที่ 5.26 สูวิธีการสราง
กราฟกระแสงาน (Flow graph Notation) ตามภาพที่ 5.27 ดังตอไปนี้
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ภาพที่ 5.26 ผังงานกระบวนการภายในสําหรับบันทึกขอมูลยานความถีส่ ูงยิ่ง
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จากภาพที่ 5.23 และภาพที่ 5.26 มีสวนการไหลของระบบผังงาน (Flow Chart) โดยจะ
ทราบจํานวนเสนทางดวยการคํานวณความซับซอนไซโคลแมติก (Cyclomatic Complexity) ซึ่งเปน
หนวยวัดซอฟตแวร นิยามดังนี้
V(G)= Predicate Node + 1 = 4 + 1 หรือ V (G) = Edge – Node + 2 = 27 - 2 4 + 2
กระบวนการภายในสําหรับบันทึกขอมูลยานความถี่สูงยิ่งนั้น 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) ไดตามภาพที่ 5.27 แลวสรุปผลการทดสอบกราฟกระแสงาน ดัง
ตารางที่ 5.4

ภาพที่ 5.27 กราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับบันทึกขอมูลยานความถี่สูงยิ่ง
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ตารางที่ 5.4 ทดสอบกราฟกระแสงานกระบวนการภายในสําหรับบันทึกขอมูลยานความถี่สูงยิ่ง
จุด
ทดสอบ
การ
บันทึก
ขอมูล

เงื่อนไข

เหตุการณสมมติ

ครั้งที่
2

สวนที่ 1
ตรวจเช็คอุปกรณ
if(comboBox1.
SelectedIndex >= 0)

if(comboBox1.
SelectedIndex < 0)

if(comboBox1.
SelectedIndex >= 0)
if(textBox_Plat.Text == "")

/
/

/
/

if(textBox_Plat.Text != "")
if(dr.Length < 0)

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

D

ครั้งที่
1

สวนที่ 2
ตรวจสอบคาวางกอนบันทึก
if(textBox_Plat.Text != "")

/

PU

สวนที่ 3
ตรวจขอมูลในแท็ก
if(dr.Length > 0)

/

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

สวนที่ 5
Write function()

if(dr.Length == 0)
if(dr.Length > 0)
if(responce.
Substring(4,2 != "01")

if(responce.
Substring(4,2 == "01")
ทําซ้ํา
ตามเงื่อนไขสวนที่ 1 - 4

5.2.2 การทดสอบวิธีการหาขอบกพรองทั้งระบบ
การทดสอบวิธีการหาขอบกพรองทั้งระบบ (Defect Test) ดวยการเก็บคาความสําเร็จ
จากการอานแท็กตามรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากขอจํากัดของอุปกรณทั้งระยะใกลและระยะไกลที่
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นํามาใช ผูวิจัยจึงไดออกแบบทดสอบตามเงื่อนไขของเอกสารคุณภาพอุปกรณ โดยตองการจะทราบ
วามีความบกพรองจากการอานขอมูลของระบบหรือไม ซึ่งจะประกอบดวย เงื่อนไขแรกระยะหาง
ระหวางเครื่องอานกับแท็ก เงื่อนไขที่สองอุณหภูมิในสภาพอากาศที่ทําการอานแท็ก และเงื่อนไขที่
สามสําหรับอารเอฟไอดีระยะไกลวัดความเร็วรอบรถจากการเคลื่อนที่นํามาใชกับฐานจุดตรวจ โดย
ทําการเก็บรอยละของความสําเร็จจากการอานแท็กซึ่งศึกษาจากภาพที่ 3.18 ดังตอไปนี้ การหาคา
ของคลื่นระยะใกลยานความถี่สูงดวยเครื่อง SDiD1020 กับ ISO14443 ชนิด A ดังตารางที่ 5.5 พรอม
กับการหาคาของคลื่นระยะไกลยานความถี่สูงยิ่งดวยเครื่อง ST500 กับ ISO18000-6 ชนิด B เมื่อ
นํามาใชกับตูจุดตรวจที่เหมาะสมกับการทํางานแบบดักหนารถ ดังตารางที่ 5.6 และ การหาคาของ
คลื่นระยะไกลเมื่อนํามาใชกับฐานจุดตรวจที่เหมาะสมกับการจับสัญญาณใตทองรถ ดังตารางที่ 5.7
ตารางที่ 5.5 การหาคาของคลื่นระยะใกลยานความถี่สูงดวยเครื่อง SDiD1020 กับ ISO 14443A
ระยะหาง

อุณหภูมิ
ในสภาพอากาศ

จํานวน
ครั้ง

จํานวนครั้ง
ที่อานสําเร็จ

ความสําเร็จ
(รอยละ)

PU
1 เซนติเมตร
1 เซนติเมตร
1 เซนติเมตร
2 เซนติเมตร
2 เซนติเมตร
2 เซนติเมตร
3 เซนติเมตร
3 เซนติเมตร
3 เซนติเมตร
4 เซนติเมตร
4 เซนติเมตร
4 เซนติเมตร
5 เซนติเมตร
5 เซนติเมตร
5 เซนติเมตร

24-27 C
28-30 C
31-32 C
24-27 C
28-30 C
31-32 C
24-27 C
28-30 C
31-32 C
24-27 C
28-30 C
31-32 C
24-27 C
28-30 C
31-32 C

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ตารางที่ 5.6 การหาคาของคลื่นระยะไกลยานความถี่สูงยิง่ ดวยเครื่อง ST500 กับ ISO18000-6B เมื่อ
นํามาใชกับตูจ ุดตรวจที่เหมาะสมกับการทํางานแบบดักหนารถ
ระยะหาง

จํานวน
ครั้ง
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

จํานวนครั้ง
ที่อานสําเร็จ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ความสําเร็จ
(รอยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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10 เซนติเมตร
10 เซนติเมตร
10 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร
70 เซนติเมตร
70 เซนติเมตร
70 เซนติเมตร
90 เซนติเมตร
90 เซนติเมตร
90 เซนติเมตร
100 เซนติเมตร/ 1 เมตร
100 เซนติเมตร/ 1 เมตร
100 เซนติเมตร/ 1 เมตร
200 เซนติเมตร/ 2 เมตร
200 เซนติเมตร/ 2 เมตร
200 เซนติเมตร/ 2 เมตร

อุณหภูมิ
ในสภาพอากาศ
24-27 C
28-30 C
31-32 C
24-27 C
28-30 C
31-32 C
24-27 C
28-30 C
31-32 C
24-27 C
28-30 C
31-32 C
24-27 C
28-30 C
31-32 C
24-27 C
28-30 C
31-32 C
24-27 C
28-30 C
31-32 C

166
ตารางที่ 5.7 การหาคาของคลื่นระยะไกลยานความถี่สูงยิง่ ดวยเครื่อง ST500 กับ ISO18000-6B เมื่อ
นํามาใชกับฐานจุดตรวจที่เหมาะสมกับการจับสัญญาณใตทองรถ
ระยะหาง

ความเร็ว จํานวน จํานวนครั้ง ความสําเร็จ
รอบรถ
ครั้ง ที่อา นสําเร็จ (รอยละ)
10 km/hr
10
10
100
30 km/hr
10
10
100
10 km/hr
10
10
100
30 km/hr
10
10
100
10 km/hr
10
10
100
30 km/hr
10
10
100
10 km/hr
10
10
100
30 km/hr
10
10
100
10 km/hr
10
10
100
30 km/hr
10
10
100
10 km/hr
10
10
100
30 km/hr
10
10
100
10 km/hr
10
10
100
30 km/hr
10
10
100
10 km/hr
10
10
100
30 km/hr
10
10
100
10 km/hr
10
10
100
30 km/hr
10
10
100

PU

D

10 เซนติเมตร
10 เซนติเมตร
10 เซนติเมตร
10 เซนติเมตร
10 เซนติเมตร
10 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร

อุณหภูมิ
ในสภาพอากาศ
24-27 C
24-27 C
28-30 C
28-30 C
31-32 C
31-32 C
24-27 C
24-27 C
28-30 C
28-30 C
31-32 C
31-32 C
24-27 C
24-27 C
28-30 C
28-30 C
31-32 C
31-32 C

หมายเหตุ: พบวาจํานวนขอมูลในแท็กมีผลตอการอานและระยะหาง และการทดสอบขอบกพรอง
ของระบบนี้เนนเฉพาะการทดสอบการอานขอมูลของระบบในสภาวะตางๆที่ผูวิจัยสราง
ตามเงื่อนไขของเอกสารคุณภาพอุปกรณที่บริษัทผูพัฒนาอุปกรณอารเอฟไอดีระยะใกล
และระยะไกลเปนผูจัดทําขึ้น เพื่อเปนหลักฐานยืนยันวาระบบสามารถทํางานไดตามที่
เอกสารคุณภาพของอุปกรณกําหนดไว
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5.2.3 การทดสอบระบบจากผูเชี่ยวชาญดวยวิธีการสรางแบบทดสอบระบบ
การทดสอบระบบจากผูเชี่ยวชาญ (Acceptance Testing) ดวยวิธีการสรางแบบทดสอบ
ระบบ (Alpha Test) เปนรูปแบบการทดสอบที่อยูภายใตเงื่อนไขที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งผูวิจัยแบงการ
ทดสอบระบบ 3 ด า น คื อ การวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การวิ เ คราะห ก ารออกแบบโปรแกรม
การวิเคราะหความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดี โดยใหผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร ที่เปน
อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจ จํานวน 7 คน เปนผูทดลองใชและ
ชวยประเมินคะแนนใหกับระบบ โดยมีคะแนนประเมินตั้งแต 0-10 คะแนนและมีสูตรคิดรอยละ
ดังนี้ [คะแนนรวมx10/จํานวนรวม] จะได [70*10/7]=100 ตามตารางที่ 5.8 และตารางที่ 5.9

D

ตารางที่ 5.8 ผลการประเมินคุณภาพซอฟตแวรสําหรับการทํางานยานความถี่สูงระยะใกลจาก
ผูเชี่ยวชาญ
2 3

4

5

6

7 รอย
ละ

PU

การทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
1
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน
1. ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง
10
1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน
9
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิม่ ขึ้น
9
1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
8
1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน
9
2. ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
2.1 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน
9
2.2 ระบบมีความทันสมัย
9
2.3 ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของ
9
อุปกรณ
2.4 ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม
9
2.5 ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอ
9
โปรแกรม
3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
3.1 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามา
9
แสดงผล

8
10
9
10
10

10
10
8
9
10

9
10
8
8
8

10
10
10
8
9

9
9
8
9
9

9 10 10 7
10 10 9 9
10 10 9 8

9
9
9

10 91
10 94
10 93

9
9

10 9
10 9

9
9

9
9

8
8

90
90

9

8

8

9

8

86

9

8
10
8
8
8

91
97
86
86
90
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ตารางที่ 5.8 (ตอ)

D

การทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
1
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน
3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผล
9
ขอมูล
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
9
3.4 ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช
9
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได
9
4. โดยภาพรวมทั้งหมดที่มีตอ ระบบระยะใกล
9

2 3

4

5

6

7 รอย
ละ

9

8

9

7

9

10 87

9
10
10
9

8
10
10
10

9
9
9
9

8
8
8
8

9
9
9
9

9
10
8
9

87
93
90
90

PU

ตารางที่ 5.9 ผลการประเมินคุณภาพซอฟตแวรสําหรับการทํางานยานความถี่สูงยิ่งระยะไกลจาก
ผูเชี่ยวชาญ
การทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล
1
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน
1. ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล
1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง
9
1.2 ระบบมีประโยชนตอ การใชงาน
9
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิ่มขึ้น
9
1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
9
1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน
9
2. ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล
2.1 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน
9
2.2 ระบบมีความทันสมัย
9
2.3 ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 9
2.4 ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม
9
2.5 ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอ
9
โปรแกรม

2 3

4

5

6 7 รอย
ละ

9
10
10
9
10

9
10
9
8
8

10
10
8
8
9

8
10
8
8
10

9
9
9
9
9

9
9
8
8
9

90
96
87
84
91

10
10
9
9
9

9
10
10
10
9

9
9
10
10
10

10
10
10
8
8

9
9
9
9
9

10
10
8
8
9

94
96
93
90
90
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ตารางที่ 5.9 (ตอ)

D

การทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล
1
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน
3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล
3.1 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผล 9
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล 9
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
9
3.4 ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช
9
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได
9
9
4. โดยภาพรวมทั้งหมดที่มีตอ ระบบระยะไกล

2 3

4

5

6 7 รอย
ละ

9
9
9
9
10
9

9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
8
9

9
9
9
9
9
9

10
8
8
10
10
9

8
8
9
10
9
9

89
86
87
91
91
90

PU

5.2.4 การประเมินผลทางสถิติเพื่อหาความเหมาะสมของซอฟตแวร
การประเมิ น ผลทางสถิ ติ เ พื่ อ หาความเหมาะสมของซอฟต แ วร ผู วิ จั ย เลื อ กใช ส ถิ ติ
คาเฉลี่ยอยางงาย ( X - Simple average index (SAI)) สถิติความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D - Standard
Deviation) และสถิติวัดคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ( X - Weighted average index (WAI)) ศึกษาจาก
หนังสือการวิจัยเบื้องตน เขียนโดย บุญชม ศรีสะอาด มีรายละเอียดดังนี้
5.2.4.1 ขอมูลเบื้องตนของผูทดลองใช
ขอมูลเบื้องตนของผูทดลองใชจํานวน 70 คน โดยแบงเปนเจาหนาที่กรมการ
ขนสงทางบก และหนวยงานตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯกลุมละ 35 คน ตามตาราง
ที่ 5.10 โดยแบงเปนเพศชายจํานวนรอยละ 54.3 และเปนเพศหญิงจํานวนรอยละ 45.7 ตามตารางที่
5.11 โดยผูตอบแบบสอบถามจํานวนรอยละ 52.9 มีอายุเฉลี่ยอยูที่ 40-49 ป ตามตารางที่ 5.12 สวน
ใหญการศึกษาจํานวนรอยละ 75.7 อยูในระดับปริญญาตรี ตามตารางที่ 5.13
ซึ่งมีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวนรอยละ 81.4 มีประสบการณในการทํางานเฉลี่ยมากกวา 5 ปขึ้นไป ตามตาราง
ที่ 5.14 มีความรูทางดานคอมพิวเตอรจํานวนรอยละ 62.9 เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ตามตารางที่
5.15 และผูตอบมีความรูทางดานเลขทะเบียนรถจํานวนรอยละ 52.9 เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ตาม
ตารางที่ 5.16 ซึ่งจะแสดงขอมูลไดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 5.10 กลุมของผูตอบแบบสอบถาม
กลุม (GROUP)

จํานวน

Valid 1. เจาหนาที่
กรมการ
ขนสงทาง
บก
2. เจาหนาที่
ตํารวจ
รวม

รอยละ

35

50.0

D
35

50.0

70

100.0

Valid Percent

100.0

Cumulative
Percent
100.0

ตารางที่ 5.11 เพศของผูตอบแบบสอบถาม

PU
เพศ (SEX)

Valid

1 > ชาย
2 > หญิง
รวม

จํานวน

รอยละ

38
32
70

54.3
45.7
100.0

Valid Percent

54.3
45.7
100.0

Cumulative
Percent
54.3
100.0

ตารางที่ 5.12 อายุของผูตอบแบบสอบถาม
อายุ (AGE)

Valid

ไมตอบ
รวม

1 > 20-29 ป
2 > 30-39 ป
3 > 40-49 ป
4 > 50 ปขึ้นไป
รวม
System

จํานวน

5
24
37
3
69
1
70

รอยละ

7.1
34.3
52.9
4.3
98.6
1.4
100.0

Valid Percent

7.2
34.8
53.6
4.3
100.0

Cumulative
Percent

7.2
42.0
95.7
100.0
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ตารางที่ 5.13 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
การศึกษา (EDUCATE)
Valid

จํานวน

1 > ต่ํากวา
ปริญญาตรี
2 > ปริญญาตรี
3 > ปริญญาโท
รวม

Cumulative
Percent

รอยละ

Valid Percent

12

17.1

17.1

17.1

53
5
70

75.7
7.1
100.0

75.7
7.1
100.0

92.9
100.0

D

ตารางที่ 5.14 ประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน

รอยละ

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1

1.4

1.5

1.5

2
6
57
1
67
3
70

2.9
8.6
81.4
1.4
95.7
4.3
100.0

3.0
9.0
85.1
1.5
100.0

4.5
13.4
98.5
100.0

PU

ประสบการณการทํางาน
(EPERIENC)
Valid
1 > นอยกวา
1 ป
2 > 1-2 ป
3 > 3-4 ป
4 > 5 ปขึ้นไป
5> รวม
ไมตอบ
System
รวม

ตารางที่ 5.15 ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรของผูตอบแบบสอบถาม
การใชคอมพิวเตอร
(COMPUTER)
Valid
1 > มาก
2 > ปานกลาง
3 > นอย
4 > นอยที่สุด
รวม

จํานวน

รอยละ

8
44
15
3
70

11.4
62.9
21.4
4.3
100.0

Valid Percent

11.4
62.9
21.4
4.3
100.0

Cumulative
Percent
11.4
74.3
95.7
100.0
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ตารางที่ 5.16 ความรูเรื่องการจัดการเลขทะเบียนรถของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน

รอยละ
3
37
24
6
70

D

การจัดการเลขทะเบียนรถ
(Car Number)
Valid
1 > มาก
2 > ปานกลาง
3 > นอย
4 > นอยที่สุด
รวม

4.3
52.9
34.3
8.6
100.0

Valid Percent
4.3
52.9
34.3
8.6
100.0

Cumulative
Percent
4.3
57.1
91.4
100.0

PU

5.2.4.2 ความคิดเห็นของผูทดลองใช
ความคิดเห็นของผูทดลองใชจํานวน 70 คน ที่มีตอระบบระยะใกลและระบบ
ระยะไกล จากขอกําหนดของการแปลผลโดยใชเกณฑการแบงของลิเคอรท (Likert Scale) คาเฉลี่ย
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
ที่สุด ซึ่งจะนํามาสูความคิดเห็นของผูทดลองใชที่มีตอระบบ อันไดแก สถิติรวมของผูทดลองใช
ระบบระยะใกล (HF Descriptive Statistics) กับระยะไกล (UHF Descriptive Statistics) จํานวน 70
คน ตามตารางที่ 5.17 และตารางที่ 5.18 สถิติของเจาหนาที่กรมการขนสงทางบกตอระบบระยะใกล
กับระบบระยะไกล จํานวน 35 คน ตามตารางที่ 5.19 และตารางที่ 5.20 สถิติของหนวยงานตํารวจ
สน.ทุงสองหอง ตอระบบระยะใกลกับระบบระยะไกล จํานวน 35 คน ตามตารางที่ 5.21และตาราง
ที่ 5.22 จากนั้นจึงใหผูทดลองใชระบบประเมินคะแนนความพึงพอใจที่มีตอระบบ ตามตารางที่ 5.23
ซึ่งจะแสดงขอมูลไดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 5.17 สถิติรวมของผูทดลองใชระบบระยะใกล (HF Descriptive Statistics) จํานวน 70 คน
ระยะใกล (HF)

N Minimum Maximum Mean Std. คุณภาพ
V1 > ดานประสิทธิภาพ
5 3.53 .847
5 3.96 .690

ดี
ดี

5 3.91 .636

ดี

5 4.04 .751

ดี
ดี

V2.1 > มีความสะดวกในการใชงาน
69
2
V2.2 > มีความทันสมัย
70
3
V2.3 > สวยงามในรูปลักษณของปกรณ 70
2
V2.4 > มีความสวยงามในหนาจอ
70
3
โปรแกรม
V2.5 > งายตอการใชงานหนาจอ
70
1
โปรแกรม
V3 > ดานความถูกตอง

5 3.77 .689
5 4.17 .613
5 3.60 .646

5 4.06 .745

ดี
ดี
ดี
ดี

PU

D

V1.1 > มีความสามารถนํามาใชงานจริง 70
2
V1.2 > มีประโยชนตอการใชงาน
70
3
V1.3 > มีความปลอดภัยตอขอมูลที่
69
3
เพิ่มขึ้น
V1.4 > มีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 70
2
V1.5 > สามารถชวยลดระยะเวลาการ
69
2
ทํางาน
V2 > ดานการออกแบบ

V3.1 > มีความถูกตองของขอมูลที่นํามา
แสดงผล
V3.2 > มีความแมนยําของการ
ประมวลผลขอมูล
V3.3 > มีความนาเชื่อถือ
V3.4 > ใหขอมูลตามที่หนวยงาน
ตองการใช
V3.5 > สามารถนํามาชวยตัดสินใจได

5 3.56 .673
5 3.59 .771

70

2

5 3.80 .694

70

2

5 3.81 .728

70

3

5 3.76 .690

70

2

5 3.74 .695

70

2

5 3.71 .640

ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 5.18 สถิติรวมของผูทดลองใชระบบระยะไกล (UHF Descriptive Statistics) จํานวน 70 คน
ระยะไกล (UHF)

N Minimum Maximum Mean Std. คุณภาพ
W1 > ดานประสิทธิภาพ

W1.1 > มีความสามารถนํามาใชงานจริง

70

2

D

W1.2 > มีประโยชนตอการใชงาน
70
2
W1.3 > มีความปลอดภัยตอขอมูลที่
70
2
เพิ่มขึ้น
W1.4 > มีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 70
3
W1.5 > สามารถชวยลดระยะเวลาการ
70
3
ทํางาน
W2 > ดานการออกแบบ

5 3.94 .634
5 3.97 .589

5 3.76 .690
5 4.16 .754
5 3.74 .652

ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี

PU

W2.1 > มีความสะดวกในการใชงาน
70
2
W2.2 > มีความทันสมัย
70
3
W2.3 > สวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 70
3
W2.4 > มีความสวยงามในหนาจอ
70
2
โปรแกรม
W2.5 > งายตอการใชงานหนาจอ
70
2
โปรแกรม
W3 > ดานความถูกตอง

ปาน
กลาง
5 3.87 .721 ดี
ดี
5 3.79 .679
5 3.33 .737

W3.1 > มีความถูกตองของขอมูลที่นํามา
แสดงผล
W3.2 > มีความแมนยําของการ
ประมวลผลขอมูล
W3.3 > มีความนาเชื่อถือ
W3.4 > ใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการ
ใช
W3.5 > สามารถนํามาชวยตัดสินใจได

5 3.61 .644
5 3.53 .653

70

3

5 3.86 .643

70

3

5 3.90 .745

70

3

5 3.76 .711

70

2

5 3.83 .701

70

2

5 3.71 .684

ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 5.19 สถิติของเจาหนาที่กรมการขนสงทางบกตอระบบระยะใกล จํานวน 35 คน
ระยะใกล (HF)

N Minimum Maximum Mean Std. คุณภาพ
V1 > ดานประสิทธิภาพ
5 3.77 .808
5 4.06 .639

V2.1 > ความสะดวกในการใชงาน
35
2
V2.2 > มีความทันสมัย
35
3
V2.3 > สวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 35
3
V2.4 > มีความสวยงามในหนาจอ
35
3
โปรแกรม
V2.5 > งายตอการใชงานหนาจอ
35
2
โปรแกรม
V3 > ดานความถูกตอง

5 4.03 .627

ดี
ดี
ดี

5 4.34 .684

ดีมาก

5 4.26 .751

ดีมาก

5 3.91 .658
5 4.31 .530
5 3.57 .608

ดี
ดีมาก
ดี
ดี

PU

D

V1.1 > มีความสามารถนํามาใชงานจริง 35
2
V1.2 > มีประโยชนตอการใชงาน
35
3
V1.3 > มีความปลอดภัยตอขอมูลที่
34
3
เพิ่มขึ้น
V1.4 > มีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 35
3
V1.5 > สามารถชวยลดระยะเวลาการ
34
2
ทํางาน
V2 > ดานการออกแบบ

V3.1 > มีความถูกตองของขอมูลที่นํามา
แสดงผล
V3.2 > มีความแมนยําของการ
ประมวลผลขอมูล
V3.3 > มีความนาเชื่อถือ
V3.4 > ใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการ
ใช
V3.5 > สามารถนํามาชวยตัดสินใจได

5 3.66 .725
5 3.60 .736

35

2

5 3.91 .781

35

2

5 4.06 .802

35

3

5 4.03 .664

35

2

5 3.80 .719

35

2

5 3.80 .677

ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 5.20 สถิติของเจาหนาที่กรมการขนสงทางบกตอระบบระยะไกล จํานวน 35 คน
ระยะไกล (UHF)

N Minimum Maximum Mean Std. คุณภาพ
W1 > ดานประสิทธิภาพ
5 3.46 .701
5 4.03 .747

W2.1 > มีความสะดวกในการใชงาน
W2.2 > มีความทันสมัย
W2.3 > สวยงามในรูปลักษณของ
อุปกรณ
W2.4 > มีความสวยงามในหนาจอ
โปรแกรม
W2.5 > งายตอการใชงานหนาจอ
โปรแกรม

D

W1.1 > มีความสามารถนํามาใชงานจริง 35
2
W1.2 > มีประโยชนตอการใชงาน
35
2
W1.3 > มีความปลอดภัยตอขอมูลที่
35
2
เพิ่มขึ้น
W1.4 > มีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 35
3
W1.5 > สามารถชวยลดระยะเวลาการ
35
3
ทํางาน
W2 > ดานการออกแบบ

5 3.83 .747
5 4.09 .702
5 4.09 .612

2
3

5 3.86 .733
5 4.34 .684

35

3

5 3.74 .741

35

3

5 3.66 .684

35

3

5 3.57 .655

ดี
ดี

ดี
ดีมาก
ดี

PU

35
35

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี

W3 > ดานความถูกตอง

W3.1 > มีความถูกตองของขอมูลที่นํามา
แสดงผล
W3.2 > มีความแมนยําของการ
ประมวลผลขอมูล
W3.3 > มีความนาเชื่อถือ
W3.4 > ใหขอมูลตามที่หนวยงาน
ตองการใช
W3.5 > สามารถนํามาชวยตัดสินใจได

35

3

5 4.03 .664

35

3

5 4.06 .765

35

3

5 3.94 .725

35

2

5 3.89 .758

35

2

5 3.74 .780

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 5.21 สถิติของหนวยงานตํารวจ สน.ทุงสองหอง ตอระบบระยะใกล จํานวน 35 คน
ระยะใกล (HF)

N Minimum Maximum Mean Std. คุณภาพ
V1 > ดานประสิทธิภาพ
5 3.29 .825
5 3.86 .733

V2.1 > มีความสะดวกในการใชงาน
34
2
V2.2 > มีความทันสมัย
35
3
V2.3 > สวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ 35
2
V2.4 > มีความสวยงามในหนาจอ
35
3
โปรแกรม
V2.5 > งายตอการใชงานหนาจอ
35
1
โปรแกรม
V3 > ดานความถูกตอง

5 3.62 .697
5 4.03 .664
5 3.63 .690

ดี
ดี
ดี

5 3.46 .611

ดี

5 3.80 .632
5 3.74 .701
5 3.86 .692

ปานกลาง

ดี
ดี
ดี
ดี

PU

D

V1.1 > มีความสามารถนํามาใชงานจริง 35
2
V1.2 > มีประโยชนตอการใชงาน
35
3
V1.3 > มีความปลอดภัยตอขอมูลที่
35
3
เพิ่มขึ้น
V1.4 > มีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 35
2
V1.5 > สามารถชวยลดระยะเวลาการ
35
3
ทํางาน
V2 > ดานการออกแบบ

V3.1 > มีความถูกตองของขอมูลที่นํามา
แสดงผล
V3.2 > มีความแมนยําของการ
ประมวลผลขอมูล
V3.3 > มีความนาเชื่อถือ
V3.4 > ใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการ
ใช
V3.5 > สามารถนํามาชวยตัดสินใจได

5 3.57 .815

35

3

5 3.69 .583

35

3

5 3.57 .558

35

3

5 3.49 .612

35

3

5 3.69 .676

35

3

5 3.63 .598

ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 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
5 3.71 .667

W2.1 > มีความสะดวกในการใชงาน
W2.2 > มีความทันสมัย
W2.3 > สวยงามในรูปลักษณของ
อุปกรณ
W2.4 > มีความสวยงามในหนาจอ
โปรแกรม
W2.5 > งายตอการใชงานหนาจอ
โปรแกรม

D

W1.2 > มีประโยชนตอการใชงาน
35
3
W1.3 > มีความปลอดภัยตอขอมูลที่
35
3
เพิ่มขึ้น
W1.4 > มีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 35
3
W1.5 > สามารถชวยลดระยะเวลาการ
35
3
ทํางาน
W2 > ดานการออกแบบ

5 3.74 .611
5 3.80 .531
5 3.86 .550

3
3

5 3.66 .639
5 3.97 .785

35

3

5 3.74 .561

35

2

5 3.57 .608

35

2

5 3.49 .658

ดี
ดี

ดี
ดี
ดี

PU

35
35

ปาน
กลาง
ดี
ดี

ดี
ดี

W3 > ดานความถูกตอง

W3.1 > มีความถูกตองของขอมูลที่นํามา
แสดงผล
W3.2 > มีความแมนยําของการ
ประมวลผลขอมูล
W3.3 > มีความนาเชื่อถือ
W3.4 > ใหขอมูลตามที่หนวยงาน
ตองการใช
W3.5 > สามารถนํามาชวยตัดสินใจได

35

3

5 3.69 .583

35

3

5 3.74 .701

35

3

5 3.57 .655

35

3

5 3.77 .646

35

3

5 3.69 .583

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 5.23 ความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบ
ระบบ

D

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
ความพึงพอใจของเจาหนาทีก่ รมการขนสงทางบกเมื่อใชระบบ จํานวนกลุมละ 35 คน
V_V > ระบบระยะใกล
35
3
5 3.83 .568
มาก
W_W > ระบบระยะไกล
35
3
5 3.74 .657
มาก
ความพึงพอใจของเจาหนาทีต่ ํารวจเมื่อใชระบบ จํานวนกลุมละ 35 คน
V_V > ที่มีตอระบบระยะใกล
35
3
5 3.57 .608
มาก
W_W > ที่ตอระบบระยะไกล
35
3
5 3.57 .655
มาก

PU

หมายเหตุ
ตัวอยางการใชสถิติเพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ยอยางงายและคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูทดลอง
ใชระบบระยะใกล
ตัวอยางการใชสถิติเพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ยอยางงายและคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผู
ทดลองใชระบบระยะใกล (HF Descriptive Statistics) จํานวน 70 คน ซึ่งเริ่มตนจากผลรวมของ
คาเฉลี่ยอยางงาย (Mean) คือ การเก็บคาจากแบบสอบถามแลวหาคาเฉลี่ยกลางของผูตอบตามที่
แบงกลุมไว 2 กลุม กลุมละ 35 คน โดยกลุมแรกขอมูลตามตารางที่ 5.19 สถิติของเจาหนาที่กรมการ
ขนสงทางบกตอระบบระยะใกล จํานวน 35 คน จากตัวอยางขอ V1.1
ขอ V1.1

SAI =

n
 Xi
i  1
n

จะสามารถคํานวณไดดังตอไปนี้

ซึ่งขอ V1.1 คะแนนบวกรวมกรมการขนสง แลวจะไดเทากับ 132 คะแนน

ดังนั้นเอามาหารจํานวน n ทั้งหมด คือ 35 จะไดคาเฉลี่ยอยางงายเทากับ 3.77
(จากนั้นคํานวณแบบเดิมกับขอมูลของกลุมที่ 2 หนวยงานตํารวจจํานวน 35 คนในตารางที่ 5.21 จะ
ไดคาเฉลี่ยอยางงายเทากับ 3.29) แลวมาสูคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (WAI) จากสูตร
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ขอ V1.1
WAI =

n
 W iX i
i 1
n

i 1

Wi

จะสามารถคํานวณไดดังตอไปนี้

PU

D

จากจํานวนคนของกรมการขนสงทางบกจํานวน 35 คน มีคะแนนเฉลี่ย 3.77
และหนวยงานตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จํานวน 35 คน มีคะเฉลี่ย 3.29 เมื่อได
ขอมูลแลวจะสามารถคํานวณคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักเพื่อหาขอมูลของผูตอบทั้งหมดจํานวน 70 คนได
ดังตอไปนี้ [(35*3.77) + (35*3.29)] / (35+35) = 131.95+115.15/70 = 247.1/70 = 3.53
เมื่อทดสอบเบื้องตนแลวพบวาการคํานวณจะไดตามผลการวิเคราะหขอมูล
รวม คือผลรวมคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในขอ V1.1 จะได 3.53 ตามที่ผลคํานวณของโปรแกรม SPSS
แสดงไว ซึ่งมีคาดังตารางที่ 5.17 ในขอ V1.1 สถิติรวมของผูทดลองใชระบบระยะใกล (HF
Descriptive Statistics) จํานวน 70 คน

บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
เนื้อหาบทที่ 6 กลาวถึง สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคงานวิจัย สรุปผลการ
วิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

D
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6.1 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคงานวิจัย
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวโนมที่เกี่ยวของกับสถานภาพการใชงาน หลักการทํางาน และขั้นตอน
การประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถ เพื่อออกแบบดวยวิธีการใชแผนภาพเชิง
วัตถุและพัฒนาซอฟตแวรตนแบบสําหรับการจัดการเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถ เพื่อ
นําซอฟตแวร ตนแบบของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถที่พัฒนาขึ้นมาชวยในการ
ประเมินความคิดเห็นที่เหมาะสมจากกลุมของผูใชงาน โดยแบงการอธิบายสรุปตามวัตถุประสงค
งานวิจัยดังตอไปนี้
6.1.1 ศึกษาแนวโนมที่เกี่ยวของกับสถานภาพการใชงาน หลักการทํางาน และขั้นตอน
การประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถ ซึ่งผูวิจัยศึกษาการจัดการเลขทะเบียนรถ
ของกรมการขนสงทางบก กับการตรวจสอบรถของเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหองเขตหลักสี่ เพื่อ
หาแนวโนมที่เกี่ยวของกับสภาพการใชงาน พรอมกับศึกษาหลักการทํางานของเทคโนโลยีอารเอฟ
ไอดี 2 ยานความถี่ คือ การประยุกตใชยานความถี่สูงนํามาใชกับปายภาษีรถในระยะใกลสําหรับรถ
ที่ไมเคลื่อนที่ใชแท็กชนิดบัตรมาตรฐาน ISO14443 ชนิดA และการประยุกตใชยานความถี่สูงยิ่ง
นํา มาใช กั บ ป า ยทะเบี ย นรถในระยะไกลสํ าหรั บ รถที่เ คลื่ อ นที่ ใ ชแ ท็ก ชนิ ด ติ ด โลหะมาตรฐาน
ISO18000-6 ชนิด B
6.1.2 การออกแบบดวยวิธีการใชแผนภาพเชิงวัตถุ และพัฒนาซอฟตแวรตนแบบ
สําหรับการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต ซึ่งผูวิจัยเลือกใช
แผนภาพสัญลักษณเชิงวัตถุ 4 แบบ คือ แผนภาพ Use Case แสดงกระบวนการทํางานของระบบ
ทั้งหมด แผนภาพ Sequence แสดงรายละเอียดของกระบวนการทํางานของระบบ แผนภาพ Activity
แสดงแนวทางการพัฒนาโปรแกรม และแผนภาพ Class แสดงรายละเอียดของขอมูลที่นํามาใช สวน
แนวทางการพัฒนาซอฟตแวรตนแบบผูวิจัยเลือกวิธีการพัฒนาระบบตนแบบโดยใชโมเดล RAD
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แบบ Throwaway Prototyping เพื่อใหไดความตองการที่แทจริงของผูทดลองใชระบบ โดยทํางาน
รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร โครงการโปรแกรมระบุลักษณะดวยคลื่น
ความถี่วิทยุ
6.1.3 นําซอฟตแวรตนแบบของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับเลขทะเบียนรถที่พัฒนาขึ้น
มาชวยในการประเมินความคิดเห็นที่เหมาะสมจากกลุมของผูใชงาน โดยทําการทดสอบการทํางาน
ของระบบเบื้องตนเฉพาะการอานและการเขียนภายในระบบแบบกลองขาว (White-Box Test) ดวย
กราฟกระแสงาน จากนั้นจึงใชแบบประเมินคุณภาพซอฟตแวรจากผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถามวัด
ความคิดเห็นของผูทดลองใชที่เปนเจาหนาที่กรมการขนสงทางบกกับเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสอง
หอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

PU

6.2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ จากการศึกษาแบบประเมินคุณภาพซอฟตแวรและ
แบบสอบถามวัดความคิดเห็น โดยมีผลการวิเคราะหขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบประเมินคุณภาพซอฟตแวรของผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ชุด และแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของ
ผู ท ดลองใช จํ า นวน 70 ชุ ด จากนั้ น ทํ า การใช ส ถิ ติ วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการวิ เ คราะห ข อ มู ล มี
ดังตอไปนี้
6.2.1 การวิเคราะหขอมูลคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ชุด โดยการหา
คารอยละ
ผลการวิ เคราะห ขอมูลจากตารางที่ 5.8 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะใกล ดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถี่สูง 13.56 MHz กับเครื่องอาน
อารเอฟไอดีรุน SDiD1020 ติดตอกับเครื่องพีดีเอ ใชงานกับแท็กอารเอฟไอดีมาตรฐาน ISO14443A
รูปแบบบัตร ผลจากการวิจัยโดยคิดเปนหาสถิติคารอยละ จะไดขอมูลดังตอไปนี้
- ผูเชี่ยวชาญใหคะแนนดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับ
ความสามารถนํามาใชงานจริงรอยละ 91 ประโยชนตอการใชงานรอยละ97 ความปลอดภัยรอยละ
86 การคนหาขอมูลรอยละ 86 และการลดระยะเวลารอยละ 90 จึงสามารถคํานวณคะแนนดาน
ประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปนี้ (91+97+86+86+91)/5 = 90.2 ดังนั้นความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานประสิทธิภาพ คือ รอยละ 90.2
- ผู เ ชี่ ย วชาญให คะแนนดา นการออกแบบโปรแกรมระบบอารเ อฟไอดี ระยะใกล
สําหรับ ความสะดวกในการใชงานรอยละ 91 ความทันสมัยรอยละ 94 ความสวยงามในรูปลักษณ
ของอุปกรณรอยละ 93 ความสวยงามในหนาจอโปรแกรมรอยละ 90 และความงายตอการใชงาน
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หนาจอรอยละ 90 จึงสามารถคํานวณคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมไดดังตอไปนี้
(91+94+93+90+90)/5 = 91.6 ดังนั้นความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกล
ดานการออกแบบโปรแกรม คือ รอยละ 91.6
- ผู เ ชี่ ย วชาญให ค ะแนนด า นความถู ก ต อ งของข อ มู ล ระบบอาร เ อฟไอดี ร ะยะใกล
สําหรับ ความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผลรอยละ 86 ความแมนยําของการประมวลผลรอยละ
87 ความนาเชื่อถือรอยละ 87 ขอมูลตามที่หนวยงานตองการรอยละ 93 และระบบชวยในการ
ตัดสินใจรอยละ 90 จึงสามารถคํานวณคะแนนดานความถูกตองของขอมูลไดดังตอไปนี้
(86+87+87+93+90)/5 = 88.6 ดังนั้นความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกล
ดานความถูกตองของขอมูล คือ รอยละ 88.6
ผลการประเมินคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลจากผูเชี่ยวชาญ ดานประสิทธิภาพ คือ รอย
ละ 90.2 ดานการออกแบบโปรแกรม คือ รอยละ 91.6 ดานความถูกตองของขอมูล คือ รอยละ 88.6
เมื่อนํามาคํานวณจะได (90.2+91.6+88.6)/3 = 90.13 ดังนั้นเมื่อสรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มี
ตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกล คือ รอยละ 90.13 มีความสอดคลองกับคะแนนความพึงพอใจของ
ภาพรวมทั้งหมดที่มีตอระบบระยะใกลที่ผูเชี่ยวชาญไดใหไวที่รอยละ 90 โดยผูเชี่ยวชาญให
ความสําคัญกับคะแนนดานประสิทธิภ าพที่เกี่ยวของกับประโยชนต อการใชงาน และดานการ
ออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยีเปนสําคัญ
6.2.2 การวิเคราะหขอมูลคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ชุด โดยการหา
คารอยละ
ผลการวิ เคราะห ขอมูลจากตารางที่ 5.9 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะไกล ดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง 920-925 MHz กับเครื่อง
อานอารเอฟไอดีรุน ST500 ติดตอกับเครื่องพีซีหรือคอมพิวเตอรสวนบุคคล ใชงานกับแท็กอารเอฟ
ไอดีมาตรฐาน ISO18000-6B รูปแบบติดโลหะ ผลจากการวิจัยโดยคิดเปนหาสถิติคารอยละจะได
ขอมูลดังตอไปนี้
- ผูเ ชี่ยวชาญใหคะแนนดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ
ความสามารถนํามาใชงานจริงรอยละ 90 ประโยชนตอการใชงานรอยละ 96 ความปลอดภัยรอยละ
87 การคนหาขอมูลรอยละ 84 และการลดระยะเวลารอยละ 91 จึงสามารถคํานวณคะแนนดาน
ประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปนี้ (90+96+87+84+91)/5 = 89.6 ดังนั้นความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานประสิทธิภาพ คือ รอยละ 89.6
- ผูเชี่ยวชาญใหคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ
ความสะดวกในการใชงานรอยละ 94 ความทันสมัยรอยละ 96 ความสวยงามในรูปลักษณของ
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อุปกรณรอยละ 93 ความสวยงามในหนาจอโปรแกรมรอยละ 90 และความงายตอการใชงานหนาจอ
ร อ ยละ
90
จึ ง สามารถคํ า นวณคะแนนด า นการออกแบบโปรแกรมได ดั ง ต อ ไปนี้
(94+96+93+90+90)/5 = 92.6 ดังนั้นความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกล
ดานการออกแบบโปรแกรม คือ รอยละ 92.6
- ผูเชี่ยวชาญใหคะแนนดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ
ความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผลรอยละ 89 ความแมนยําของการประมวลผลรอยละ 86
ความนาเชื่อถือรอยละ 87 ขอมูลตามที่หนวยงานตองการรอยละ 91 และระบบชวยในการตัดสินใจ
ร อ ยละ
91
จึ ง สามารถคํ า นวณคะแนนด า นความถู ก ต อ งของข อ มู ล ได ดั ง ต อ ไปนี้
(89+86+87+91+91)/5 = 88.8 ดังนั้นความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกล
ดานความถูกตองของขอมูล คือ รอยละ 88.8
ผลการประเมินคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลจากผูเชี่ยวชาญ ดานประสิทธิภาพ คือ รอย
ละ 89.6 ดานการออกแบบโปรแกรม คือ รอยละ 92.6 ดานความถูกตองของขอมูล คือ รอยละ 88.8
เมื่อนํามาคํานวณจะได (89.6+92.6+88.8)/3 = 90.33 ดังนั้นเมื่อสรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มี
ตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกล คือ รอยละ 90.33 มีความสอดคลองกับคะแนนความพึงพอใจของ
ภาพรวมทั้งหมดที่มีตอระบบระยะไกลที่ผูเชี่ยวชาญไดใหไวที่รอยละ 90 โดยผูเชี่ยวชาญให
ความสําคัญกับคะแนนดานประสิทธิภ าพที่เกี่ยวของกับประโยชนตอการใชงาน และดานการ
ออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยีเปนสําคัญ
6.2.3 การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดของผูตอบแบบสอบถามวัดความคิดเห็นระบบระยะใกล
จํานวน 70 ชุด โดยการหาคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดของผูตอบจากตารางที่ 5.17 เกี่ยวกับแบบสอบถามวัด
ความคิดเห็นของผูทดลองใชที่มีตอระบบระยะใกลจํานวน 70 ชุด ดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดียาน
ความถี่สูง 13.56MHz โดยใชแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของผูทดลองใชที่เปนเจาหนาที่กรมการ
ขนสงทางบกกับเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ขอมูลที่ไดจะใชสถิติความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และสถิติวัดคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ( X - Weighted average index (WAI))
จะไดขอมูลดังตอไปนี้
- ผูทดลองใชมีความคิดเห็นดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับ
ความสามารถนํามาใชงานจริงมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.53 อยูในเกณฑดี, ประโยชนตอการใชงานมีคาเฉลี่ย
อยูที่ 3.96 อยูในเกณฑดี, ความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.91 อยูในเกณฑดี, การคนหาขอมูลมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.04 อยูในเกณฑดี และการลดระยะเวลามีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.06 อยูในเกณฑดี จึงสามารถ
คํานวณคะแนนดานประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปนี้ (3.53+3.96+3.91+4.04+4.06)/5 = 3.90
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ดังนั้นความคิดเห็นของผูทดลองใชที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานประสิทธิภาพ คือ 3.90
ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
- ผูทดลองใชมีความคิดเห็นดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
สําหรับ ความสะดวกในการใชงานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.77 อยูในเกณฑดี, ความทันสมัยมีคาเฉลี่ยอยูที่
4.17 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.60 อยูในเกณฑดี, ความ
สวยงามในหนาจอโปรแกรมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.56 อยูในเกณฑดี และความงายตอการใชงานหนาจอมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.59 อยูในเกณฑดี จึงสามารถคํานวณคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมได
ดังตอไปนี้ (3.77+4.17+3.60+3.56+3.59)/5 = 3.74 ดังนั้นความคิดเห็นของผูทดลองใชที่มีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานการออกแบบโปรแกรม คือ 3.74 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
- ผูทดลองใชมีความคิดเห็นดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
สําหรับ ความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.80 อยูในเกณฑดี, ความแมนยําของ
การประมวลผลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.81 อยูในเกณฑดี, ความนาเชื่อถือมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.76 อยูในเกณฑดี,
ขอมูลตามที่หนวยงานตองการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.74 อยูในเกณฑดี และระบบชวยในการตัดสินใจมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.71 อยูในเกณฑดี, จึงสามารถคํานวณคะแนนดานความถูกตองของขอมูลได
ดังตอไปนี้ (3.80+3.81+3.76+3.74+3.71)/5 = 3.76 ดังนั้นความคิดเห็นของผูทดลองใชที่มีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานความถูกตองของขอมูล คือ 3.76 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
ผลการวัดความคิดเห็นของซอฟตแวรระยะใกลจากผูทดลองใช ดานประสิทธิภาพมี
คาเฉลี่ย คือ 3.90 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี ดานการออกแบบโปรแกรมมีคาเฉลี่ย คือ 3.74 ซึ่งอยูใน
ระดับมีคุณภาพดี ดานความถูกตองของขอมูลมีคาเฉลี่ย คือ 3.76 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี เมื่อ
นํามาคํานวณจะได (3.90+3.74+3.76)/3 = 3.80 ดังนั้นเมื่อสรุปความคิดเห็นจากผูทดลองใชที่มีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะใกล คือ 3.80 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี มีความสอดคลองกับคะแนน
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของภาพรวมทั้งหมดที่มีตอระบบระยะใกลที่ผูทดลองใชทั้งหมดไดใหไวที่
3.70 ซึ่งอยูในระดับมีความพึงพอใจมาก โดยผูทดลองสวนใหญใหความสําคัญกับคะแนนดานการ
ออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยี และ ดานประสิทธิภาพที่เกี่ยวของ
กับการลดระยะเวลาในการทํางานเปนสําคัญ
6.2.4 การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดของผูตอบแบบสอบถามวัดความคิดเห็นระบบระยะไกล
จํานวน 70 ชุด โดยการหาคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดของผูตอบจากตารางที่ 5.18 เกี่ยวกับแบบสอบถามวัด
ความคิดเห็นของผูทดลองใชที่มีตอระบบระยะไกลจํานวน 70 ชุด ดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดียาน
ความถี่สูงยิ่ง 920-925 MHz โดยใชแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของผูทดลองใชที่เปนเจาหนาที่
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กรมการขนสงทางบกกับเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ขอมูลที่ไดจะใช
สถิติความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และสถิติวัดคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ( X - Weighted average index
(WAI)) จะไดขอมูลดังตอไปนี้
- ผูทดลองใชมีความคิดเห็นดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ
ความสามารถนํามาใชงานจริงมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.33 อยูในเกณฑปานกลาง, ประโยชนตอการใชงานมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.87 อยูในเกณฑดี, ความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.79 อยูในเกณฑดี, การคนหาขอมูล
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.94 อยูในเกณฑดี และการลดระยะเวลามีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.97 อยูในเกณฑดี จึง
สามารถคํานวณคะแนนดานประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปนี้ (3.33+3.87+3.79+3.94+3.97)/5
= 3.78 ดังนั้นความคิดเห็นของผูทดลองใชที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานประสิทธิภาพ คือ
3.78 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
- ผูทดลองใชมีความคิดเห็นดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล
สําหรับ ความสะดวกในการใชงานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.76 อยูในเกณฑดี, ความทันสมัยมีคาเฉลี่ยอยูที่
4.16 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.74 อยูในเกณฑดี, ความ
สวยงามในหนาจอโปรแกรมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.61 อยูในเกณฑดี และความงายตอการใชงานหนาจอมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.53 อยูในเกณฑดี จึงสามารถคํานวณคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมได
ดังตอไปนี้ (3.76+4.16+3.74+3.61+3.53)/5 = 3.76 ดังนั้นความคิดเห็นของผูทดลองใชที่มีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานการออกแบบโปรแกรม คือ 3.76 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
- ผูทดลองใชมีความคิดเห็นดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล
สําหรับ ความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.86 อยูในเกณฑดี, ความแมนยําของ
การประมวลผลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.90 อยูในเกณฑดี, ความนาเชื่อถือมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.76 อยูในเกณฑดี,
ขอมูลตามที่หนวยงานตองการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.83 อยูในเกณฑดี และระบบชวยในการตัดสินใจมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.71 อยูในเกณฑดี, จึงสามารถคํานวณคะแนนดานความถูกตองของขอมูลได
ดังตอไปนี้ (3.86+3.90+3.76+3.83+3.71)/5 = 3.81 ดังนั้นความคิดเห็นของผูทดลองใชที่มีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานความถูกตองของขอมูล คือ 3.81 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
ผลการวัดความคิดเห็นของซอฟตแวรระยะไกลจากผูทดลองใช ดานประสิทธิภาพมี
คาเฉลี่ย คือ 3.78 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี ดานการออกแบบโปรแกรมมีคาเฉลี่ย คือ 3.76 ซึ่งอยูใน
ระดับมีคุณภาพดี ดานความถูกตองของขอมูลมีคาเฉลี่ย คือ 3.81 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี เมื่อ
นํามาคํานวณจะได (3.78+3.76+3.81)/3 = 3.78 ดังนั้นเมื่อสรุปความคิดเห็นจากผูทดลองใชที่มีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะไกล คือ 3.78 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี มีความใกลเคียงกับคะแนนคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของภาพรวมทั้งหมดที่มีตอระบบระยะไกลที่ผูทดลองใชทั้งหมดไดใหไวที่ 3.66 ซึ่ง
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อยูในระดับมีความพึงพอใจมาก โดยผูทดลองสวนใหญใหความสําคัญกับคะแนนดานการออกแบบ
โปรแกรมที่เกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยี และ ดานประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับการลด
ระยะเวลาในการทํางานเปนสําคัญ
6.2.5 การวิเคราะหขอมูลแบบแบงกลุมแบบสอบถามวัดความคิดเห็นระบบระยะใกลจาก
เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกและเจาหนาที่ตํารวจ กลุมละ 35 ชุด โดยการหาคาเฉลี่ยอยางงาย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูลแบบแบงกลุมจากตารางที่ 5.19 และ 5.21 แบบสอบถามวัดความ
คิดเห็นระบบระยะใกลแบงเปนจากเจาหนาที่กรมการขนสงทางบกและเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสอง
หอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯจํานวนกลุมละ 35 ชุด โดยการหาสถิติคาเฉลี่ยอยางงาย ( X - Simple
average index (SAI)) และสถิติคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จะไดขอมูลดังตอไปนี้
- จากตารางที่ 5.19 เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกใชมีความคิดเห็นดานประสิทธิภาพ
ของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับความสามารถนํามาใชงานจริงมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.77 อยูใน
เกณฑดี ประโยชนตอการใชงานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.06 อยูในเกณฑดี, ความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยอยูที่
4.03 อยูในเกณฑดี, การคนหาขอมูลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.34 อยูในเกณฑดีมาก และการลดระยะเวลามี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.26 อยูในเกณฑดีมาก จึงสามารถคํานวณคะแนนดานประสิทธิภาพของระบบได
ดังตอไปนี้ (3.77 + 4.06 + 4.03 + 4.34 + 4.26)/5 = 4.09 ดังนั้นความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมการ
ขนสงทางบกที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานประสิทธิภาพ คือ 4.09 ซึ่งอยูในระดับมี
คุณภาพดี
- จากตารางที่ 5.21 เจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีความ
คิดเห็นดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับความสามารถนํามาใชงานจริงมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.29 อยูในเกณฑปานกลาง, ประโยชนตอการใชงานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.86 อยูในเกณฑดี,
ความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.80 อยูในเกณฑดี, การคนหาขอมูลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.74 อยูในเกณฑดี
และการลดระยะเวลามี ค า เฉลี่ ย อยู ที่ 3.86
อยู ใ นเกณฑ ดี จึ ง สามารถคํ า นวณคะแนนด า น
ประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปนี้ (3.29+3.86+3.80+3.74+3.86)/5 = 3.71 ดังนั้นความคิดเห็น
ของเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดาน
ประสิทธิภาพ คือ 3.71 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
- จากตารางที่ 5.19 เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกใชมีความคิดเห็นดานการออกแบบ
โปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับ ความสะดวกในการใชงานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.91 อยูใน
เกณฑดี, ความทันสมัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.31 อยูในเกณฑดีมาก, ความสวยงามในรูปลักษณของ
อุปกรณมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.57 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามในหนาจอโปรแกรมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.66 อยู
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ในเกณฑดี และความงายตอการใชงานหนาจอมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.60 อยูในเกณฑดี จึงสามารถคํานวณ
คะแนนดานการออกแบบโปรแกรมไดดังตอไปนี้ (3.91+4.31+3.57+3.66+3.60)/5 = 3.81 ดังนั้น
ความคิ ด เห็ น ของเจ า หน า ที่ ก รมการขนส ง ทางบกที่ มี ต อ คุ ณ ภาพซอฟต แ วร ร ะยะใกล ด า นการ
ออกแบบโปรแกรม คือ 3.81 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
- จากตารางที่ 5.21 เจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีความ
คิดเห็นดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับ ความสะดวกในการใชงาน
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.62 อยูในเกณฑดี, ความทันสมัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.03 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามใน
รูปลักษณของอุปกรณมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.63 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามในหนาจอโปรแกรมมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.46 อยูในเกณฑดี และความงายตอการใชงานหนาจอมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.57 อยูในเกณฑ
ดี จึงสามารถคํานวณคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมไดดังตอไปนี้ (3.62 + 4.03 + 3.63 + 3.46 +
3.57)/5 = 3.66 ดังนั้นความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ที่มี
ตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานการออกแบบโปรแกรม คือ 3.66 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
- จากตารางที่ 5.19 เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกมีความคิดเห็นดานความถูกตองของ
ขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับ ความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผลมีคาเฉลี่ยอยูที่
3.91 อยูในเกณฑดี, ความแมนยําของการประมวลผลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.06 อยูในเกณฑดี, ความ
นาเชื่อถือมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.03 อยูในเกณฑดี, ขอมูลตามที่หนวยงานตองการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.80 อยู
ในเกณฑดี และระบบชวยในการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.80 อยูในเกณฑดี, จึงสามารถคํานวณ
คะแนนดานความถูกตองของขอมูลไดดังตอไปนี้ (3.91+4.06+4.03+3.80+3.80)/5 = 3.92 ดังนั้น
ความคิดเห็นของ เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานความ
ถูกตองของขอมูล คือ 3.92 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
- จากตารางที่ 5.21 เจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีความ
คิดเห็นดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล สําหรับ ความถูกตองของขอมูลที่
นํามาแสดงผลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.69 อยูในเกณฑดี, ความแมนยําของการประมวลผลมีคาเฉลี่ยอยูที่
3.57 อยูในเกณฑดี, ความนาเชื่อถือมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.49 อยูในเกณฑดี, ขอมูลตามที่หนวยงาน
ตองการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.69 อยูในเกณฑดี และระบบชวยในการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.63 อยูใน
เกณฑดี, จึงสามารถคํานวณคะแนนดานความถูกตองของขอมูลไดดังตอไปนี้ (3.69 + 3.57 + 3.49 +
3.69 + 3.63)/5 = 3.61 ดังนั้นความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะใกลดานความถูกตองของขอมูล คือ 3.61 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
ผลการวัดความคิดเห็นของซอฟตแวรระยะใกลแบบแบงกลุมจากเจาหนาที่กรมการ
ขนสงทางบก ดานประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ย คือ 4.09 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี ดานการออกแบบ
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โปรแกรมมีคาเฉลี่ย คือ 3.81 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี ดานความถูกตองของขอมูลมีคาเฉลี่ย คือ
3.92 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี เมื่อนํามาคํานวณจะได (4.09+3.81+3.92)/3 = 3.94 และขอมูลจาก
เจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ดานประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ย คือ 3.71 ซึ่งอยู
ในระดับมีคุณภาพดี ดานการออกแบบโปรแกรมมีคาเฉลี่ย คือ 3.66 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี ดาน
ความถูกตองของขอมูลมีคาเฉลี่ย คือ 3.61 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี เมื่อนํามาคํานวณจะได
(3.71+3.66+3.61)/3 = 3.66 ดังนั้นเมื่อสรุปความคิดเห็นจากผูทดลองใชทั้งสองกลุมที่มีตอคุณภาพ
ซอฟตแวรระยะใกล คือ 3.94 และ 3.66 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี มีความใกลเคียงกับคะแนน
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของภาพรวมทั้งหมดที่มีตอระบบระยะใกลที่ผูทดลองใชทั้งหมดไดใหไวที่
3.83 และ 3.57 ซึ่งอยูในระดับมีความพึงพอใจมาก โดยเจาหนาที่กรมการขนสงทางบกสวนใหญให
ความสํ า คัญกั บ คะแนนด านประสิทธิ ภ าพที่เ กี่ย วข องกับ การคน หาขอมูล อย า งรวดเร็ว ชว ยลด
ระยะเวลาการทํางาน และดานการออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยี
เปนสําคัญ สวนเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สวนใหญใหความสําคัญกับ
คะแนนด า นการออกแบบโปรแกรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความทั น สมั ย ของเทคโนโลยี และ ด า น
ประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับประโยชนตอการใชงาน การลดระยะเวลาในการทํางานเปนสําคัญ
6.2.6 การวิเคราะหขอมูลแบบแบงกลุมแบบสอบถามวัดความคิดเห็นระบบระยะไกลจาก
เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกและเจาหนาที่ตํารวจ กลุมละ 35 ชุด โดยการหาคาเฉลี่ยอยางงาย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูลแบบแบงกลุมจากตารางที่ 5.20 และ 5.22 แบบสอบถามวัดความ
คิดเห็นระบบระยะไกลแบงเปนจากเจาหนาที่กรมการขนสงทางบกและเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสอง
หอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯจํานวนกลุมละ 35 ชุด โดยการหาสถิติคาเฉลี่ยอยางงาย ( X - Simple
average index (SAI)) และสถิติคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จะไดขอมูลดังตอไปนี้
- จากตารางที่ 5.20 เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกมีความคิดเห็นดานประสิทธิภาพของ
ระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับความสามารถนํามาใชงานจริงมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.46 อยูในเกณฑ
ดี, ประโยชนตอการใชงานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.03 อยูในเกณฑดี, ความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.83 อยู
ในเกณฑดี, การคนหาขอมูลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.09 อยูในเกณฑดี และการลดระยะเวลามีคาเฉลี่ยอยูที่
4.09
อยูใ นเกณฑ ดี จึ งสามารถคํ า นวณคะแนนดา นประสิ ทธิ ภ าพของระบบไดดัง ต อ ไปนี้
(3.46+4.03+3.83+4.09+4.09)/5 = 3.90 ดังนั้นความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมการขนสงทางบกที่มี
ตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานประสิทธิภาพ คือ 3.90 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
- จากตารางที่ 5.22 เจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีความ
คิดเห็นดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับความสามารถนํามาใชงานจริงมี
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คาเฉลี่ยอยูที่ 3.20 อยูในเกณฑปานกลาง, ประโยชนตอการใชงานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.71 อยูในเกณฑดี,
ความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.74 อยูในเกณฑดี, การคนหาขอมูลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.80 อยูในเกณฑดี
และการลดระยะเวลามี ค า เฉลี่ ย อยู ที่ 3.86
อยู ใ นเกณฑ ดี จึ ง สามารถคํ า นวณคะแนนด า น
ประสิทธิภาพของระบบไดดังตอไปนี้ (3.20+3.71+3.74+3.80+3.86)/5 = 3.66 ดังนั้นความคิดเห็น
ของเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดาน
ประสิทธิภาพ คือ 3.66 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
- จากตารางที่ 5.20 เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกมีความคิดเห็นดานการออกแบบ
โปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ ความสะดวกในการใชงานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.86 อยูใน
เกณฑดี, ความทันสมัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.34 อยูในเกณฑดีมาก, ความสวยงามในรูปลักษณของ
อุปกรณมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.74 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามในหนาจอโปรแกรมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.66 อยู
ในเกณฑดี และความงายตอการใชงานหนาจอมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.57 อยูในเกณฑดี จึงสามารถคํานวณ
คะแนนดานการออกแบบโปรแกรมไดดังตอไปนี้ (3.86+4.34+3.74+3.66+3.57)/5 = 3.83 ดังนั้น
ความคิ ด เห็ น ของเจ า หน า ที่ ก รมการขนส ง ทางบกที่ มี ต อคุ ณ ภาพซอฟต แ วรร ะยะไกลด า นการ
ออกแบบโปรแกรม คือ 3.83 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
- จากตารางที่ 5.22 เจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีความ
คิดเห็นดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ ความสะดวกในการใชงาน
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.66 อยูในเกณฑดี, ความทันสมัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.97 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามใน
รูปลักษณของอุปกรณมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.74 อยูในเกณฑดี, ความสวยงามในหนาจอโปรแกรมมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.57 อยูในเกณฑดี และความงายตอการใชงานหนาจอมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.49 อยูในเกณฑ
ดี จึงสามารถคํานวณคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมไดดังตอไปนี้ (3.66 + 3.97 + 3.74 + 3.57 +
3.49)/5 = 3.69 ดังนั้นความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ที่มีตอ
คุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานการออกแบบโปรแกรม คือ 3.69 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
- จากตารางที่ 5.20 เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกมีความคิดเห็นดานความถูกตองของ
ขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ ความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผลมีคาเฉลี่ยอยูที่
4.03 อยูในเกณฑดี, ความแมนยําของการประมวลผลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.06 อยูในเกณฑดี, ความ
นาเชื่อถือมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.94 อยูในเกณฑดี, ขอมูลตามที่หนวยงานตองการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.89 อยู
ในเกณฑดี และระบบชวยในการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.74 อยูในเกณฑดี, จึงสามารถคํานวณ
คะแนนดานความถูกตองของขอมูลไดดังตอไปนี้ (4.03+4.06+3.94+3.89+3.74)/5 = 3.93 ดังนั้น
ความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมการขนสงทางบกที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานความ
ถูกตองของขอมูล คือ 3.93 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
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- จากตารางที่ 5.22 เจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีความ
คิดเห็นดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล สําหรับ ความถูกตองของขอมูลที่
นํามาแสดงผลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.69 อยูในเกณฑดี, ความแมนยําของการประมวลผลมีคาเฉลี่ยอยูที่
3.74 อยูในเกณฑดี, ความนาเชื่อถือมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.57 อยูในเกณฑดี, ขอมูลตามที่หนวยงาน
ตองการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.77 อยูในเกณฑดี และระบบชวยในการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.69 อยูใน
เกณฑดี, จึงสามารถคํานวณคะแนนดานความถูกตองของขอมูลไดดังตอไปนี้ (3.69 + 3.74 + 3.57 +
3.77 + 3.69)/5 = 3.69 ดังนั้นความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ที่มีตอคุณภาพซอฟตแวรระยะไกลดานความถูกตองของขอมูล คือ 3.69 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี
ผลการวัดความคิดเห็นของซอฟตแวรระยะไกลแบบแบงกลุมจากเจาหนาที่กรมการ
ขนสงทางบกดานประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ย คือ 3.90 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี ดานการออกแบบ
โปรแกรมมีคาเฉลี่ย คือ 3.83 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี ดานความถูกตองของขอมูลมีคาเฉลี่ย คือ
3.93 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี เมื่อนํามาคํานวณจะได (3.90+3.83+3.93)/3 = 3.89 และขอมูลจาก
เจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ดานประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ย คือ 3.66 ซึ่งอยู
ในระดับมีคุณภาพดี ดานการออกแบบโปรแกรมมีคาเฉลี่ย คือ 3.69 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี ดาน
ความถูกตองของขอมูลมีคาเฉลี่ย คือ 3.69 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี เมื่อนํามาคํานวณจะได
(3.66+3.69+3.69)/3 = 3.68 ดังนั้นเมื่อสรุปความคิดเห็นจากผูทดลองใชทั้งสองกลุมที่มีตอคุณภาพ
ซอฟตแวรระยะไกล คือ 3.89 และ 3.68 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี มีความใกลเคียงกับคะแนน
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของภาพรวมทั้งหมดที่มีตอระบบระยะไกลที่ผูทดลองใชทั้งหมดไดใหไวที่
3.74 และ 3.57 ซึ่งอยูในระดับมีความพึงพอใจมาก โดยเจาหนาที่กรมการขนสงทางบกสวนใหญให
ความสําคัญกับคะแนนดานการออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยี และ
ดานประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว กับการลดระยะเวลาในการทํางาน
เป น สํ า คั ญ ส ว นเจ า หน า ที่ ก รมการขนส ง ทางบกส ว นใหญ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ คะแนนด า นการ
ออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวของกับความทันสมัยของเทคโนโลยี และ ดานประสิทธิภาพที่เกี่ยวของ
กับการลดระยะเวลาในการทํางานเปนสําคัญ

6.3 การอภิปรายผลการศึกษา
การอภิปรายผลการศึกษาการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลข
ทะเบียนรถยนตนั้นจากประโยคที่วาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมีผลตอชีวิตประจําวันของมนุษยใน
อนาคต ทั้งนี้เพราะระบบอารเอฟไอดีที่พัฒนาขึ้นในการจัดการเลขทะเบียนรถเปนระบบการเก็บ
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีความสามารถในการคํานวณ การรักษาความปลอดภัยของขอมูล และ
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การรั บ ส งข อมู ลด ว ยคลื่น แมเ หล็ ก ไฟฟา แทนการสั มผั สทางกายภาพ ดั งนั้น ระบบนี้จึง ช ว ยลด
ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลและตรวจสอบขอมูลยอนหลังจากเอกสารในรูปแบบเดิมไดดียิ่งขึ้น
6.3.1 การนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถี่สูงชนิดแพสซิฟรูปแบบบัตรมาใชกับปายภาษี
อิเล็กทรอนิกส
การประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีในการบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถ ซึ่งเปน
แนวคิดในการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถี่สูง ชนิดแพสซิฟรูปแบบบัตร มาใชกับปายภาษี
อิเล็กทรอนิกสติดกระจกหนารถ เพื่อใชในการบริหารและจัดการกับขอมูลเลขทะเบียนรถแบบ
ทันทีทันใด ซึ่งงานวิจัยนี้จะใชเครื่องพีดีเอ (PDA) รวมกับเครื่องอานอารเอฟไอดีระยะใกลรุน
SDiD1020 ยานความถี่สูง กับแท็กตามมาตรฐาน ISO 14443 ชนิด A สามารถใสหนวยความจําใน
บัตรไดถึง 1 พันตัวอักษร เปนระบบตนแบบสําหรับใชตรวจสอบขอมูลรถแบบสุมตรวจสําหรับรถ
ที่ไมเคลื่อนที่ รวมไปจนถึงการใชบันทึกขอหาการกระทําผิดเกี่ยวกับรถสําหรับชวยใหเจาหนาที่
ตํารวจทํางานไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากการทํางานบนแท็กอารเอฟไอดีแลว ระบบยัง
สามารถทํางานรวมกับฐานขอมูลแบบเอสคิวแอลเซิรฟเวอรบนเว็บได สําหรับงานวิจัยนี้มีเปาหมาย
พัฒนาระบบงานตนแบบของการบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
ระยะใกล ทําใหชวยลดระยะเวลาการทํางานของเจาหนาที่ ปองกันการปลอมแปลงปายภาษีรถ และ
เพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบรถของเจาหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระบบอารเอฟไอดียานความถี่สูงระยะใกลที่พัฒนาขึ้นเปนตนแบบเหมาะที่จะใชงานกับ
รถที่ไมเคลื่อนที่ ในการพัฒนาระบบประยุกตการบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถบนปายภาษี
อิเ ล็ กทรอนิ ก สด วยเทคโนโลยี อารเอฟไอดีแ อพพลิเ คชั่น ยานความถี่สูงสามารถทํ า งานได ตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งผูวิจัยสรุปไดวาระบบงานคลื่นความถี่สูงที่ใชเครื่องพีดีเอกับเครื่องอาน
อารเอฟไอดี SDiD1020 มีแท็กอารเอฟไอดีมาตรฐาน ISO 14443A ติดรถนั้นใชหลักการแบบ
เหนี่ยวนําคลื่น ทําใหสามารถอานและเขียนขอมูลไดดีในระยะไมเกิน 5 เซนติเมตรและอานไดครั้ง
ละแท็กเทานั้น ไมสามารถอานผานวัตถุที่เปนโลหะหรือวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วได แตสามารถอานผาน
น้ําไดดี รวมไปถึงอานไดดีเมื่ออานผานกระจกที่มีความหนาไมเกิน 5 เซนติเมตรโดยมีจุดเดนที่
สําคัญ คือ ขอมูลที่เก็บลงในแท็กเก็บไดจํานวนมาก มีความทนทานและปลอดภัยสูง อีกทั้งยังจะชวย
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเลขทะเบียนรถและเพิ่มประสิทธิภาพในการอานขอมูล
ทําใหระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบรถสั้นลง พรอมกับเสนอทางเลือกใหมแทนการทํางาน
ระบบเก า ที่ ยั ง เป น กระดาษ ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ระเบี ย บการใช ง านรถของประชาชนใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหมีความกาวหนาดานการจัดการเลขทะเบียนรถมากยิ่งขึ้น คาดวาจะเพิ่มคุณภาพ
ดานการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะยาว อีกทั้งยังชวยในการเขาถึงขอมูลเลขทะเบียนรถตาม
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แนวคิดของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายสื่อสารเขามาบริหาร
จัดการกับขอมูล กลาวสรุปไดวางานวิจัยนี้เปนการพัฒนาซอฟตแวรตนแบบระหวางเทคโนโลยีอาร
เอฟไอดียานความถี่สูงกับเลขทะเบียนรถ ที่สามารถนําไปประยุกตในงานระยะใกลกับรถที่ไม
เคลื่อนที่ดานระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะตอไปในอนาคต
6.3.2 การนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีระยะไกลชนิดแพสซิฟ รูปแบบติดโลหะมาใชเปนปาย
ทะเบียนอิเล็กทรอนิกส
การประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีในการบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถตามกฎ
ของกรมการขนสงทางบก โดยมีแนวคิดในการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีระยะไกลชนิดแพสซิฟ
รูปแบบติดโลหะมาใชเปนปายทะเบียนอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในการตรวจสอบเวลาที่รถวิ่งผานและ
ชวยติดตามรถหาย ซึ่งงานวิจัยนี้ไดออกแบบจุดตรวจที่จะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
รวมกับเครื่องอานอารเอฟไอดีระยะไกลยานความถี่สูงยิ่ง (UHF) รุน ST500 ใชงานกับแท็กอารเอฟ
ไอดีตามมาตรฐาน ISO 18000-6 ชนิด B พรอมกับสามารถติดตอฐานขอมูลแบบเอสคิวแอล
เซิรฟเวอรบนเว็บไซท สําหรับงานวิจัยนี้มีเปาหมายพัฒนาระบบงานตนแบบของการบริหารและ
จั ด การเลขทะเบี ย นรถด ว ยเทคโนโลยี อ าร เ อฟไอดี ร ะยะไกล ซึ่ ง จะช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ใ นการ
ตรวจสอบรถที่วิ่งผานแบบทันทีทันใดจากในระยะไกล โดยที่รถไมตองจอดเพื่อหยุดตรวจ ทําให
ชวยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติการของเจาหนาที่ และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การเดินทางแกผูใชรถเปนอยางมาก
ระบบอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่งระยะไกลที่พัฒนาขึ้นเปนตนแบบเหมาะที่จะใชงาน
กับรถที่เคลื่อนที่ ในการพัฒนาระบบประยุกตการบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถบนปายทะเบียน
รถอิเล็กทรอนิกสดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นยานความถี่สูงยิ่งสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ เมื่อเลือกใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลกับเครื่องอารเอฟไอดี ST500 มี
แท็กมาตรฐาน ISO 18000-6B เปนแท็กชนิดพิเศษแบบติดโลหะนํามาติดกับปายทะเบียนรถนั้นใช
หลักการแบบกระจายคลื่นทําใหสามารถอานและเขียนขอมูลทํางานไดดีในสภาพอากาศโปรงและ
ไมมีวัตถุขวางกั้น แตจะไมสามารถอานไดถามีวัตถุที่เปนโลหะมากั้นขวางระหวางแท็กกับเครื่อง
อาน เนื่องจากเปนแท็กชนิดพิเศษจึงสามารถอานผานน้ําไดในระดับพอใช กําลังในการอานจะอาน
ไดดีในระยะทางไมเกิน 2 เมตร (ระยะทางเปนขอจํากัดของอุปกรณ รุน ST500 ดังนั้นระยะทาง
ขึ้นอยูกับกําลังการกระจายคลื่นของอุปกรณเปนสําคัญ) แตมีขอดี คือ อานไดพรอมกันหลายแท็ก
สวนคุณภาพของการอานขอมูลขึ้นอยูกับการจัดวางเครื่องอานอารเอฟไอดีกับแท็ก ปญหาที่พบคือ
แท็กสามารถเก็บขอมูลไดปริมาณนอยเมื่อตองการใชระยะไกล ซึ่งสวนใหญนิยมอานเพียงรหัสแท็ก
โดยมี ข อ ดี คื อ การอ า นข อ มู ล จากเครื่ อ งอ า นกั บ แท็ ก จะอ า นได ต อ เนื่ อ ง สะดวกรวดเร็ ว ในการ
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ตรวจสอบในระยะไกล ซึ่ ง ผู วิ จั ย คาดว า งานวิ จั ย นี้ ช ว ยเพิ่ ม ความสะดวกในการตรวจสอบเลข
ทะเบียนรถ และเพิ่มความรวดเร็วในการอานขอมูล ทําใหระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบสั้น
ลง พรอมกับเสนอทางเลือกใหมแทนการทํางานระบบเกาที่ยังเปนกระดาษในการตรวจเช็ครถ ซึ่ง
เกี่ยวของกับการจัดระเบียบการใชงานรถของประชาชนในชีวิตประจําวัน ทําใหมีความกาวหนาดาน
การจัดการเลขทะเบียนรถมากยิ่งขึ้น โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายสื่อสารเขามา
บริหารจัดการกับขอมูล กลาวสรุปไดวางานวิจัยนี้เปนการพัฒนาซอฟตแวรตนแบบระหวาง
เทคโนโลยี อ าร เ อฟไอดี ย า นความถี่ สู ง ยิ่ ง กั บ เลขทะเบี ย นรถ ที่ ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ นงาน
ระยะไกลกับรถเคลื่อนที่ดานระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะตอไปในอนาคต
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6.4 ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากความสําคัญของการประยุกตใชเทคโนโลยี
อารเอฟไอดีนั้น โปรแกรมอารเอฟไอดีที่ไดถูกพัฒนาขึ้นในการจัดการเลขทะเบียนรถยังเปนเพียง
ตนแบบ แตในหลายประเทศไดมีการนํามาใชอยางจริงจังเพื่อใชในการจัดการระบบงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชรถ แตสําหรับในประเทศไทยแลวเทคโนโลยีอารเอฟไอดียังเปนเรื่องใหม โดย
หนวยงานจัดสรรคลื่นความถี่ กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ไดเริ่มดําเนินการกําหนดจัดสรร
คลื่นความถี่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 และนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องการขออนุญาต
ใชงานคลื่นความถี่ระยะไกล โดยยังใหใชคลื่นความถี่อยูในขอบเขตที่ กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กําหนด (Power limit@4 Effective Isotropic Radiated Power) ตามมาตรฐาน International
Telecommunication Union Region 3 ดังนั้นจึงกลาวไดวา การจัดการขอมูลตางดวยโปรแกรมอาร
เอฟไอดี ภายในประเทศไทยยังมีการพัฒนาขึ้นมาใชในงานจริงนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ประยุกตใชงานเทคโนโลยีอารเอฟไอดีกับการขนสงทางบก แตจากการสํารวจความคิดเห็นของผู
ทดลองใชแลวกลาวไดวาในอนาคตจะมีความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดี มาใช
จําแนกรถของกรมการขนสงทางบก ซึ่งจะชวยแกไขระบบการทํางานรูปแบบเกาที่ยังใชการจด
บันทึกการทํางานลงบนกระดาษทําใหเกิดนวัตกรรมใหมของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสาร อีกทั้งยังชวยสนับสนุนวิสัยทัศนของกรมการขนสงทางบก วาเปนองคกรหลักในการจัด
ระเบียบและพัฒนาระบบการขนสงทางถนนใหเกิดประสิทธิภาพทางดานความสะดวก รวดเร็ว
และถูกตองของขอมูล สอดคลองกับงานขนสงระบบอื่น อีกทั้งยังเปนการชวยในการจัดการขอมูล
เลขทะเบียนรถของหนวยงานตํารวจ โดยจะนําเอาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใชกับเลขทะเบียนรถ
พรอมกับจัดการบริหารขอมูลดวยโปรแกรมอารเอฟไอดี นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาที่จะ
สามารถทําตอไดในอนาคตโดยแบงกลุมการพัฒนาระบบดังตอไปนี้
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6.4.1 การพัฒนาอารเอฟไอดีสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะใกล
การพั ฒ นาอารเ อฟไอดี สํ า หรับ การจั ด การเลขทะเบี ย นรถในระยะใกล เพื่ อทํ า การ
ตรวจสอบรถที่ไมเคลื่อนที่ และบันทึกขอมูลที่ตองการอยางรวดเร็วบนปายภาษีรถอิเล็กทรอนิกส
สําหรับการประยุกตใชกับปายภาษีรถนั้นยังเปนเพียงตนแบบของปายภาษีรถระบุตัวตนที่นาจะ
นํามาพัฒนาตอเนื่องตอไป ในเรื่องของระยะอานที่ควรจะไกลขึ้น สามารถชวยลดขั้นตอนเพื่อให
เกิ ด ความรวดเร็ ว ในขั้ น ตอนการทํ า งานจั ด การเลขทะเบี ย นรถของเจ า หน า ที่ การพั ฒ นาเพื่ อ
ตรวจสอบคดี และบันทึกประวัติการทําความผิดของรถใหไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
การวางแผนงบประมาณในการลงทุนพัฒนาการจัดการเลขทะเบียนรถกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีทั้ง
ระบบ นอกจากนี้ยังสามารถเอาการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียน
รถยนตมาประยุกตไดกับในหลายๆ ระบบงาน อันไดแก ระบบสามารถนํามาใชกับงานของกรมการ
ประกันภัยเพื่อทําปายประกันภัยรถอิเล็กทรอนิกส ระบบนํามาใชกับบัตรใบขับขี่อิเล็กทรอนิกสของ
กรมการขนสงทางบก ระบบนํามาใชไดกับงานบริการรถสาธารณะ ระบบนํามาใชกับคาผานทาง
ด ว นเป น ธุ ร กรรมทางการเงิน รวมไปถึ ง การทํา งานกั บ บัต รเขา ออกสถานที่ สํา คัญ ตา ง สถานที่
ราชการ สถานที่สวนบุคคล หรือ บัตรจอดรถตามสถานที่สําคัญตางๆ โดยมีตัวอยางของอุปกรณ
อารเอฟไอดีสําหรับการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตใน
ระยะใกล ดังภาพที่ 6.1

ภาพที่ 6.1 อุปกรณอารเอฟไอดีสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะใกล
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6.4.2 การพัฒนาอารเอฟไอดีสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะไกล
การพัฒนาอารเอฟไอดีสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะไกล เพื่อตรวจสอบรถ
ที่เคลื่อนที่บนทองถนน สําหรับการประยุกตใชกับปายทะเบียนรถนั้นก็ยังเปนเพียงตนแบบขึ้นอยู
กับขอบเขตของอุปกรณที่นํามาพัฒนา ซึ่งการทํางานจริงมองที่กําลังการกระจายคลื่นของอุปกรณ
เปนสําคัญ สําหรับแนวทางการพัฒนาตอใหเกิดการประยุกตใชกับการทํางานอยางจริงจัง ผูวิจัยได
ทดลองทํ าดั งนี้ การสรา งตู จุ ด ตรวจสํา หรั บ งานตรวจสอบรถบนทางหลวง โดยมีตั ว อย า งของ
อุปกรณอารเอฟไอดีสําหรับการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียน
รถยนตในระยะไกล ดังภาพที่ 6.2 แลวดําเนินการตรวจสอบรถที่วิ่งเขาดานตรวจ ตามภาพที่ 6.3
หรือการตรวจสอบรถตอนเลี้ยวโคงผานตูจุดตรวจสําหรับตรวจทางโคงปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ลวงหนา ตามภาพที่ 6.4 หรือการตรวจสอบรถที่วิ่งผานฐานตรวจตามภาพที่ 6.5 และภาพที่ 6.6
นอกจากนี้ยังสามารถนําไปประยุกตใชไดในหลายดาน พรอมกับเปลี่ยนจากการวางแท็กที่ปาย
ทะเบียนมาเปนวางที่ตัวรถตามจุดที่ตองการ โดยการประยุกตใช อันไดแก งานตรวจการเคลื่อนที่
หรือการเดินทางของรถขนสงสินคา งานที่ตองการตรวจสอบรถที่เขาใชบริการศูนยตรวจสภาพรถ
งานสําหรับการนับจํานวนรถรับจางเขาออก งานตรวจนับรถบนทางดวนหรือทางหลวง รวมไปถึง
งานตรวจรถเขาออกผานประตูบานหรือประตูสถานที่เฉพาะผูมีสิทธิเขาออกโดยเปลี่ยนจากเอา
เครื่องอานอารเอฟไอดีมาติดที่ประตู

ภาพที่ 6.2 อุปกรณอารเอฟไอดีสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถในระยะไกล
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ภาพที่ 6.3 การดําเนินการตรวจสอบรถที่วิ่งเขาดานตรวจ
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ภาพที่ 6.4 การตรวจสอบรถตอนเลี้ยวโคงผานตูจุดตรวจ
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ภาพที่ 6.5 การทดลองใหรถขนาดใหญวิ่งผานฐานตรวจ
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ภาพที่ 6.6 การทดลองใหรถขนาดเล็กวิ่งผานฐานตรวจ
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10. รถยนตบริการทัศนาจร

2. รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน

11. รถยนตบริการใหเชา

3. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล

12. รถจักรยานยนต

4. รถยนตสามลอสวนบุคคล

13. รถแทรกเตอร

5. รถยนตรับจางระหวางจังหวัด

14. รถบดถนน

6. รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน (รถแท็กซี่)

15. รถใชงานเกษตรกรรม

7. รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง

16. รถพวง

8. รถยนตรับจางสามลอ

17. รถจักรยานยนตสาธารณะ

D

1. รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน

9. รถยนตบริการธุรกิจ
***************************************************
1. รถยนตนงั่ สวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน (รย.1)

เปนรถที่ตอ งมีขนาดกวางไมเกิน 2.50 เมตร ยาวไมเกิน 12 เมตร เชน

PU
เกงตอนเดียว

เกงสองตอน

เกงสองตอนแวน

นั่งสองตอนทายบรรทุก

ภาพที่ ก.1 รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน (รย.1)
2. รถยนตนงั่ สวนบุคคลเกินเจ็ดคน (รย.2)

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

เกงสามตอน

ตูนั่งสามตอน

นั่งสองแถว

โดยสารสองตอนสามแถว

ภาพที่ ก.2 รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน (รย.2)

นั่งสองตอนสองแถว

207
รถยนตบรรทุกสวนบุคคล (รย.3)
เปนรถซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
ตองมีขนาดกวางไมเกิน 2.50 เมตร ยาวไมเกิน 12 เมตร และความยาวของตัวถังวัดจากศูนยกลางเพลา
ลอหลังถึงทายรถไมเกิน 3 ใน 5 ของความยาววัดจากศูนยกลางเพลาลอหนาถึงศูนยกลางเพลาลอ
หลัง เชน

กระบะบรรทุก

D

เกงทึบบรรทุก

ตูบรรทุก

ภาพที่ ก.3 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล (รย.3)

PU

รถยนตสามลอสวนบุคคล (รย.4)
เปนรถที่ตองมีขนาดกวางไมเกิน 1.50 เมตร ยาวไมเกิน 4 เมตร เครื่องยนตตองมี
ความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน 550 ลูกบาศกเซนติเมตร เชน

ภาพที่ ก.4 รถยนตสามลอสวนบุคคล (รย.4)

รถยนตรบั จางระหวางจังหวัด (รย.5)
ตองเปนรถเกงสองตอนไมต่ํากวาสี่ประตู น้ําหนักรถไมต่ํากวา1,000 กิโลกรัม ขนาด
กวางไมเกิน 2.50 เมตร ยาวไมเกิน 6 เมตร เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํา
กวา 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร

ภาพที่ ก.5 รถยนตรับจางระหวางจังหวัด (รย.5)
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รถยนตรบั จางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (รย.6)
ตองเปนรถเกงสองตอน ขนาดกวางไมเกิน 2.50 เมตร ยาวไมเกิน 6 เมตร มีประตู
ไมต่ํากวาสี่ประตูซึ่งตองเปนประตูที่มิไดติดตั้งระบบควบคุมการปดเปดประตูรถจากศูนยกลาง
(CENTRAL LOCK) กระจกกันลมตองเปนกระจกโปรงใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและ
สภาพจราจรภายนอกรถไดชัดเจน และหามมิใหนําวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังสวนหนึ่งสวนใดของ
กระจก เวนแตเปนการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดหรือการติดวัสดุสําหรับ
บั ง หรื อ กรองแสงแดดที่ ก ระจกกั น ลมด า นหน า ตามขนาดที่ ก รมการขนส ง ทางบกกํ า หนด
เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันตั้งแต 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตรขึ้นไป สําหรับ
รถยนตรับจาง (TAXI – METER) ที่จดทะเบียนตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2535 เปนตนไป (ยกเวน
รถยนตรับจางที่เจาของรถนํามาจดทะเบียนแทนรถยนตรับจางที่จดทะเบียนกอนวันที่ 17 เมษายน
2535) ตองเปนรถเกงสองตอน หรือรถเกงสองตอนที่มีพื้นที่บรรทุกภายในตัวรถ (รถเกงสองตอน
แวน) ที่ผลิตสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต มีขนาดกวางของรถไมเกิน 2.5 เมตร ยาวไมเกิน 6 เมตร
มีประตูไมต่ํากวาสี่ประตู และมีเครื่องยนตที่มีความจุในกระบอกสูบ รวมกันไมต่ํากวา 1,500
ลูกบาศกเซนติเมตร

ภาพที่ ก.6 รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (รย.6)

รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง (รย.7)
ตองเปนรถสองตอนมีประตูไมต่ํากวาสองประตูขนาดกวางของรถไมเกิน 1.50 เมตร
ยาวไม เ กิ น 4 เมตร เครื่ อ งยนต ต อ งมี ค วามจุ ใ นกระบอกสู บ รวมกั น ไม เ กิ น 800 ลู ก บาศก
เซนติเมตร

ภาพที่ ก.7 รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง (รย.7)
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รถยนตรบั จางสามลอ (รย.8)
ตองมีลักษณะประทุน โดยมีที่นั่ง 2 ตอน หรือ 2 แถว ขนาดกวาง ไมเกิน 1.50 เมตร
ยาวไมเกิน 4 เมตร เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน 550 ลูกบาศกเซนติเมตร

ภาพที่ ก.8 รถยนตรับจางสามลอ (รย.8)

D
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รถยนตบริการธุรกิจ (รย.9)
รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซึ่งบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน ตองเปนรถ
เกงสองตอนไมต่ํากวาสี่ประตู น้ําหนักรถไมต่ํากวา 1,000 กิโลกรัม ขนาดกวางไมเกิน 2.50
เมตร ยาวไมเกิน 6 เมตร เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํากวา 1,500 ลูกบาศก
เซนติเมตร ซึ่งเปนรถยนตที่ใชบรรทุกคนโดยสารระหวางทาอากาศยาน ทาเรือเดินทะเล สถานี
ขนสง หรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทําการของผูโดยสาร หรือที่ ทําการของ ผูบริการ
ธุรกิจนั้น

ภาพที่ ก.9 รถยนตบริการธุรกิจ (รย.9)

รถยนตบริการทัศนาจร (รย.10)
รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซึ่งบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน ตองเปนรถ
เกงสองตอนไมต่ํากวาสี่ประตู น้ําหนักรถไมต่ํากวา 1,000 กิโลกรัม ขนาดกวางไมเกิน 2.50
เมตร ยาวไมเกิน 6 เมตร เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํากวา 1,500 ลูกบาศก
เซนติเมตร ซึ่งเปนรถยนตที่ผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวใชรับสงคนโดยสารเพื่อการ
ทองเที่ยว

ภาพที่ ก.10 รถยนตบริการทัศนาจร (รย.10)

210
รถยนตบริการใหเชา (รย.11)
รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซึ่งบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน ตองเปนรถ
เก ง สองตอนไม ต่ํ า กว า สี่ ป ระตู น้ํ า หนั ก รถไม ต่ํ า กว า 1,000 กิ โ ลกรั ม ขนาดกว า งไม เ กิ น
2.50 เมตร ยาวไมเกิน 6 เมตร เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํากวา 1,500
ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งเปนรถยนตที่จัดไวใหเชา ซึ่งมิใชเปนการเชาเพื่อนําไปรับจางบรรทุกคน
โดยสารหรือสิ่งของ

D
ภาพที่ ก.11 รถยนตบริการใหเชา (รย.11)

PU

รถจักรยานยนต (รย.12)
รถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนตหรือกําลังไฟฟาและมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอ
เพิ่มอีกไมเกินหนึ่งลอ และใหหมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่องยนตดวยตองมีขนาดกวาง
ไมเกิน 1.10 เมตร ยาวไมเกิน 2.50 เมตร ถามีพวงขางรถพวงของรถจักรยานยนตตองมีขนาด
กวาง ไมเกิน 1.10 เมตร ยาวไมเกิน 1.75 เมตร และเมื่อนํามาพวงกับรถจักรยานยนตแลว ตองมี
ขนาดกว า งวั ด จากล อ หลั ง ของรถจั ก รยานยนต ถึ ง ล อ ของรถพ ว งของรถจั ก รยานยนต ไม เ กิ น
1.50 เมตร

ภาพที่ ก.12 รถจักรยานยนต (รย.12)

รถแทรกเตอร (รย.13)
เปนรถที่มีลอหรือสายพาน และมีเครื่องยนตขับเคลื่อนในตัวเอง เปนเครื่องจักรกลขั้น
พื้นฐานในงานที่เกี่ยวกับการขุด ตัก ดัน หรือฉุดลาก เปนตน หรือรถยนตสําหรับลากจูงซึ่งมิได
ใชประกอบการขนสงสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกตองมีขนาดกวาง ไมเกิน
4.40 เมตร ยาวไมเกิน 16.20 เมตร

ภาพที่ ก.13 รถแทรกเตอร (รย.13)
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รถบดถนน (รย.14)
เปนรถที่ใชในการบดอัดวัสดุบนพื้นใหแนน และมีเครื่องยนตขับเคลือ่ นในตัวเอง หรือ
ใชรถอื่นลากจูง ตองมีขนาดกวางไมเกิน 3.50 เมตร ยาวไมเกิน 8 เมตร

ภาพที่ ก.14 รถบดถนน (รย.14)

D

รถใชงานเกษตรกรรม (รย.15)
เปนรถที่ผลิตหรือประกอบขึ้นเพื่อใชงานเกษตรกรรม โดยใชเครื่องยนตซึ่งมิไดใช
สําหรั บ รถยนต โ ดยเฉพาะมาติด ตั้ง ต องเป นรถที่มี สามล อ หรื อ สี่ล อ น้ําหนั ก รถไม เ กิ น 1,600
กิโลกรัม มีขนาดกวางไมเกิน 2 เมตร ยาวไมเกิน 6 เมตร เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบ
รวมกันไมเกิน 1,200 ลูกบาศกเซนติเมตร

PU
ภาพที่ ก.15 รถใชงานเกษตรกรรม (รย.15)

รถพวง (รย.16)
เปนรถที่เคลื่อนที่ไปโดยใชรถอื่นลากจูงตองมีขนาดกวาง ไมเกิน 2.50 เมตร ยาวไมเกิน
12 เมตร เชน

พวง

ภาพที่ ก.16 รถพวง (รย.16)

กึ่งพวง
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สถิติการจดทะเบียนรถ ประจําป 2549
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สถิติการจดทะเบียนรถ ประจําป พ.ศ. 2549
สถิติจํานวนรถที่มาดําเนินการทางทะเบียนรถ ตาม พ.ร.บ.การขนสงทางบก
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จํานวนรถที่จดทะเบียนสะสมถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2549
Number of Vehicle Registered in Thailand as of 31 December 2006 (คัน : Unit)
ประเภทรถ
ทั่วประเทศ
Type of Vehicle
Whole Kingdom
รวมทั้งสิ้น
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 รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง 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

214
ทั่วประเทศ
Whole Kingdom
848,843
114,188
78,870
26,117
9,201
718,562
124,889
593,673
16,093
-
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ประเภทรถ
Type of Vehicle
ข. รวมรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
Total Vehicle under Land Transport Act
รวมรถโดยสาร Bus : Total
แยกเปน - ประจําทาง Fixed Route Bus
- ไมประจําทาง Non Fixed Route Bus
- สวนบุคคล Private Bus
รวมรถบรรทุก Truck : Total
แยกเปน - ไมประจําทาง Non Fixed Route Truck
- สวนบุคคล Private Truck
โดยรถขนาดเล็ก Small Rural Bus
ค. รวมรถตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
Total Vehicle under Non Motorized Vehicle Act
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แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบประเมินคุณภาพซอฟตแวร
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
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แบบประเมินเลขที่.........................
สถานที่……………………………
คําชี้แจง แบบประเมินงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ทําวิจัย
ร ว มกั บ ฝ า ยโปรแกรมระบุ ลั ก ษณะด ว ยคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
คอมพิวเตอรแหงชาติ โดยมีคําชี้แจงดังตอไปนี้
1. ผูตอบแบบประเมินนี้ ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร
2. แบบประเมินฉบับนี้ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการ
เลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบบประเมินนี้จะไมมี
ผลกระทบใดๆ กับผูตอบแบบประเมินขอใหทานแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง
โดย
A
หมายถึง
100 คะแนน
9
หมายถึง
90
คะแนน
8
หมายถึง
80
คะแนน
คะแนน
7
หมายถึง
70
6
หมายถึง
60
คะแนน
5
หมายถึง
50
คะแนน
คะแนน
4
หมายถึง
40
คะแนน
3
หมายถึง
30
2
หมายถึง
20
คะแนน
1
หมายถึง
10
คะแนน
คะแนน
0
หมายถึง
0
3. แบบประเมินฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน (2 หนา) (กรุณาใสคะแนน)
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินคุณภาพซอฟตแวร
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูต อบแบบประเมินที่มีตอการทํางานของระบบ
ระยะใกล
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูต อบแบบประเมินที่มีตอการทํางานของระบบ
ระยะไกล
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แบบประเมินคุณภาพซอฟตแวรสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
ชื่อ.................................................นามสกุล........................................................
หนวยงาน....................................................................แผนก.......................................................
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินคุณภาพซอฟตแวร (กรุณาทําเครื่องหมาย 
หนาขอความตอไปนี้)
 ชาย
 หญิง
1. เพศ
2. อายุ
 20-29 ป
 30-39 ป  40-49 ป  50 ป ขึ้นไป
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
4. ประสบการณการทํางาน  นอยกวา 1 ป  1-2 ป
 3-4 ป
 5 ป ขึ้นไป
5. ทานมีความรูเรื่องเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมากนอยแคไหน
 มาก
 ปานกลาง  นอย
 นอยที่สุด
6. ทานมีความรูเรื่องการจัดการเลขทะเบียนรถมากนอยแคไหน
 มาก
 ปานกลาง  นอย
 นอยที่สุด
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบระยะใกล
( กรุณาใสคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีส่ ุด)
ความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล (HF) คะแนน
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน
1. ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง
1.2 ระบบมีประโยชนตอ การใชงาน
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิ่มขึ้น
1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน
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แบบประเมินคุณภาพซอฟตแวรสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี (ตอ)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบระยะใกล
( กรุณาใสคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีส่ ุด)
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ความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล (HF) คะแนน
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน
2. ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
2.1 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน
2.2 ระบบมีความทันสมัย
2.3 ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ
2.4 ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม
2.5 ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม
3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
3.1 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผล
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
3.4 ระบบสามารถใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได
4. โดยภาพรวมทั้งหมดที่มีตอ ระบบระยะใกล

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่มีตอระบบระยะใกล
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................
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แบบประเมินคุณภาพซอฟตแวรสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี (ตอ)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบระยะไกล
( กรุณาใสคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีส่ ุด)
ความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล (UHF) คะแนน
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมการใชงาน
1. ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล
1.1 ระบบ มีความสามารถนํามาใชงานจริง
1.2 ระบบมีประโยชนตอ การทํางาน
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิ่มขึ้น
1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน

PU

2. ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะไกล
2.1 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน
2.2 ระบบมีความทันสมัย
2.3 ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ
2.4 ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม
2.5 ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม

3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะไกล
3.1 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผล
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
3.4 ระบบสามารถใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได
4. โดยภาพรวมทั้งหมดที่มีตอ ระบบระยะไกล
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ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่มีตอระบบระยะไกล
................................................................................................... ......................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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***ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมิน***
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แบบสอบถามการวิจัย
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
แบบสอบถามเลขที่.........................
สถานที…
่ …………………………
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คําชี้แจง แบบสอบถามงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ทําวิจัย
ร ว มกั บ ฝ า ยโปรแกรมระบุ ลั ก ษณะด ว ยคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
คอมพิวเตอรแหงชาติ โดยมีคําชี้แจงดังตอไปนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามนี้ ไดแก กลุมตํารวจ และเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก
2. แบบสอบถามฉบับนี้ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการ
เลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบบสอบถามนี้จะไมมี
ผลกระทบใดๆ กับผูตอบแบบสอบถามขอใหทานแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง
โดย
5
หมายถึง
เห็นดวยมากทีส่ ุด
4
หมายถึง
เห็นดวยมาก
3
หมายถึง
เห็นดวยปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นดวยนอย
1
หมายถึง
เห็นดวยนอยที่สุด
3. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน (2 หนา)
(กรุณาทําเครื่องหมาย  หนาขอความ)
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูต อบแบบสอบถามที่มีตอการทํางานของระบบ
ระยะใกล
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูต อบแบบสอบถามที่มีตอการทํางานของระบบ
ระยะไกล
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
กลุมผูตอบแบบสอบถาม  เจาหนาทีก่ รมการขนสงทางบก  เจาหนาที่ตํารวจ
หนวยงาน....................................................................แผนก.......................................................
หนาที่รับผิดชอบ............................................................................................................
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทําเครื่องหมาย  หนาขอความตอไปนี้)
 ชาย
 หญิง
1. เพศ
2. อายุ
 20-29 ป
 30-39 ป
 40-49 ป
 50 ป ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 มัธยมหรือต่ํา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก
สูงสุด
กวาปริญญาตรี
 นอยกวา 1 ป
 1-2 ป
 3-4 ป
 5 ป ขึ้นไป
4. ประสบการณ
การทํางาน
5. ทานมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรมากนอยแคไหน
 มาก
 ปานกลาง
 นอย
 นอยที่สุด
6. ทานมีความรูเรื่องการจัดการเลขทะเบียนรถมากนอยแคไหน
 มาก
 ปานกลาง
 นอย
 นอยที่สุด
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบระยะใกล
( กรุณาทําเครือ่ งหมาย หนาขอความทีต่ รงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด)
ความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบ
มาก มาก ปาน นอย นอย
อารเอฟไอดีระยะใกล (HF)
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สุด
(3)
(1)
(5)
1. ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง
1.2 ระบบมีประโยชนตอ การใชงาน
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิ่มขึ้น
1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี (ตอ)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบระยะใกล
( กรุณาทําเครือ่ งหมาย หนาขอความทีต่ รงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด)
ความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบ
มาก มาก ปาน นอย นอย
อารเอฟไอดีระยะใกล (HF)
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สุด
(3)
(1)
(5)
2. ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
2.1 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน
2.2 ระบบมีความทันสมัย
2.3 ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของ
อุปกรณ
2.4 ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม
2.5 ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอ
โปรแกรม
3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดีระยะใกล
3.1 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามา
แสดงผล
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผล
ขอมูล
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
3.4 ระบบสามารถใหขอมูลตามที่หนวยงาน
ตองการใช
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจตอ
ระบบระยะใกล
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี (ตอ)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบระยะไกล
( กรุณาทําเครือ่ งหมาย หนาขอความทีต่ รงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด)
ความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบ
มาก มาก ปาน นอย นอย
อารเอฟไอดีระยะไกล (UHF)
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สุด
(3)
(1)
(5)
1. ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีระยะไกล
1.1 ระบบ มีความสามารถนํามาใชงานจริง
1.2 ระบบมีประโยชนตอ การทํางาน
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิ่มขึ้น
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 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามา
แสดงผล
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผล
ขอมูล
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูทดลองใชระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี (ตอ)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบระยะไกล
( กรุณาทําเครือ่ งหมาย หนาขอความทีต่ รงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด)
ความคิดเห็นที่มีตอการทํางานของระบบ
มาก มาก ปาน นอย นอย
อารเอฟไอดีระยะไกล (UHF)
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สุด
(3)
(1)
(5)
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
3.4 ระบบสามารถใหขอมูลตามที่หนวยงาน
ตองการใช
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได

PU

4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจตอ
ระบบระยะไกล

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................
***********************************************************
***ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม***

226
คําชี้แจงการเก็บแบบสอบถามสําหรับหนวยงาน

PU

D

เนื่องจากแบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเพือ่ ใชเก็บขอมูลความ
คิดเห็นของเจาหนาที่ที่มีตอระบบการจัดการเลขทะเบียนรถดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี จึงขอ
อนุญาตหนวยงานดําเนินการ ดังตอไปนี้
 แจงหนวยงานเพื่อใหทราบวาผูวิจัยจะขออนุญาตประเมินความคิดเห็น
 แจงผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานชวยปรับปรุงและแกไขแบบสอบถามใหสอดคลอง
กับภารกิจหรือกิจกรรมที่จะประเมินความคิดเห็น (สามารถเพิ่มหรือลดคําถามได
ตามความเหมาะสม)
1) ผูเชี่ยวชาญชื่อ………………….นามสกุล…………………………………
ตําแหนงงาน………………………………………………………………
2) ผูเชี่ยวชาญชื่อ………………….นามสกุล………………….………………
ตําแหนงงาน………………………………………………………………
 ผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับมาจากผูเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงเปนแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ
 ผูวิจัยขออนุญาตจัดทําและสงแบบสอบถามฉบับสมบูรณใหแกหนวยงานของ
ทาน โดยแนบสําเนาจํานวน..30....ชุด เพื่อจัดเก็บขอมูลความคิดเห็น
 ผูวิจัยขออนุญาตเก็บรวบรวมแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่กําหนด
 ผูวิจัยจะแจงผลการประเมินความคิดเห็นใหหนวยงานทราบในภายหลัง

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

นายนภัทร รัตนนาคินทร
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
โทร. 086-0837934
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ และขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ และขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม
1. รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถาม
เรียงลําดับรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรที่ชวยในการประเมินผลการทดสอบ
คุณภาพของระบบการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต มีดังนี้
1.1. อาจารยอรอุมา มูลวัตร
1.

D

การทํางานของระบบอารเอฟไอดี
ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี
1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง
1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิม่ ขึ้น
1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน
ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดี
2.1 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน
2.2 ระบบมีความทันสมัย
2.3 ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ
2.4 ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม
2.5 ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม
ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดี
3.1 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผล
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
3.4 ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได
โดยภาพรวมทั้งหมดที่มีตอ ระบบระยะใกล

ระยะไกล

10
9
9
8
9

9
9
9
9
9
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2.

ระยะใกล

3.

4.

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากการสัมภาษณ)
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต นี้
นาจะสามารถนํามาใชงานจริงในอนาคตได โดยอาจารย ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ

229
1.2. ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ
ระยะใกล

ระยะไกล

8
10
9
10
10

9
10
10
9
10

2. ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดี
2.1 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน
2.2 ระบบมีความทันสมัย
2.3 ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ
2.4 ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม
2.5 ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม

9
10
10
9
9

10
10
9
9
9

3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดี
3.1 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผล
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
3.4 ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได

9
9
9
10
10

9
9
9
9
10

4. โดยภาพรวมทั้งหมดที่มีตอ ระบบระยะใกล

9

9
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การทํางานของระบบอารเอฟไอดี
1. ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี
1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง
1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิม่ ขึ้น
1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากการสัมภาษณ)
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต เปน
งานวิจัยที่นาสนใจ โดยอาจารย ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ
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1.3. อาจารยเจษฎา ขจรฤทธิ์
ระยะใกล

ระยะไกล

10
10
8
9
10

9
10
9
8
8

2. ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดี
2.1 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน
2.2 ระบบมีความทันสมัย
2.3 ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ
2.4 ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม
2.5 ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม

10
10
10
10
10

9
10
10
10
9

3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดี
3.1 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผล
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
3.4 ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได

8
8
8
10
10

10
8
8
10
10

4. โดยภาพรวมทั้งหมดที่มีตอ ระบบระยะใกล

10

9

PU

D

การทํางานของระบบอารเอฟไอดี
1. ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี
1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง
1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิม่ ขึ้น
1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากการสัมภาษณ)
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต เปน
งานวิจัยที่นาสนใจ โดยอาจารยเจษฎา ขจรฤทธิ์
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1.4. อาจารยวิญู นิรนาทล้ําพงษ
ระยะใกล

ระยะไกล

9
10
8
8
8

10
10
8
8
9

2. ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดี
2.1 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน
2.2 ระบบมีความทันสมัย
2.3 ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ
2.4 ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม
2.5 ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม

10
9
9
9
9

9
9
10
10
10

3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดี
3.1 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผล
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
3.4 ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

4. โดยภาพรวมทั้งหมดที่มีตอ ระบบระยะใกล

9

9
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การทํางานของระบบอารเอฟไอดี
1. ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี
1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง
1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิม่ ขึ้น
1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากแบบสอบถาม)
เห็นดวยในการพัฒนาโครงงานการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการ
เลขทะเบียนรถยนตนี้ เพราะสามารถนํางานวิจัยมาใชประโยชนไดจริง โดย อาจารยวิญู นิรนาทล้ํา
พงศ
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1.5. อาจารยวรวัฒน เชิงสวัสดิ์
ระยะใกล

ระยะไกล

8
10
8
8
8

8
10
8
8
10

2. ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดี
2.1 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน
2.2 ระบบมีความทันสมัย
2.3 ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ
2.4 ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม
2.5 ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม

7
9
8
9
9

10
10
10
8
8

3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดี
3.1 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผล
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
3.4 ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได

8
7
8
8
8

8
8
8
8
8

4. โดยภาพรวมทั้งหมดที่มีตอ ระบบระยะใกล

8

9
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การทํางานของระบบอารเอฟไอดี
1. ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี
1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง
1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิม่ ขึ้น
1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากแบบสอบถาม)
ถารถยนตวิ่งผานในอัตราความเร็วสูง ไมแนใจวาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีงานวิจัยการ
พัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตจะสามารถตรวจจับรหัสได
(เปนขอจํากัดทางดานอุปกรณ) โดย อาจารยวรวัฒน เชิญสวัสดิ์
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1.6. อาจารยพนมพร ดอกประโคน
ระยะใกล

ระยะไกล

10
10
10
8
9

9
9
9
9
9

2. ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดี
2.1 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน
2.2 ระบบมีความทันสมัย
2.3 ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ
2.4 ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม
2.5 ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดี
3.1 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผล
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
3.4 ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

4. โดยภาพรวมทั้งหมดที่มีตอ ระบบระยะใกล

9

9
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การทํางานของระบบอารเอฟไอดี
1. ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี
1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง
1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิม่ ขึ้น
1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากการสัมภาษณ)
งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต เปน
งานวิจัยที่นาสนใจ โดยอาจารยพนมพร ดอกประโคน
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1.7. อาจารยดวงใจ จิตคงชื่น
ระยะใกล

ระยะไกล

9
9
8
9
9

9
9
8
8
9

2. ดานการออกแบบโปรแกรมระบบอารเอฟไอดี
2.1 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน
2.2 ระบบมีความทันสมัย
2.3 ระบบมีความสวยงามในรูปลักษณของอุปกรณ
2.4 ระบบมีความสวยงามในหนาจอโปรแกรม
2.5 ระบบมีความงายตอการใชงานหนาจอโปรแกรม

10
10
10
8
8

10
10
8
8
9

3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบอารเอฟไอดี
3.1 ระบบมีความถูกตองของขอมูลที่นํามาแสดงผล
3.2 ระบบมีความแมนยําของการประมวลผลขอมูล
3.3 ระบบมีความนาเชื่อถือ
3.4 ระบบใหขอมูลตามที่หนวยงานตองการใช
3.5 ขอมูลสามารถนํามาชวยตัดสินใจได

8
10
9
10
8

8
8
9
10
9

4. โดยภาพรวมทั้งหมดที่มีตอ ระบบระยะใกล

9

9

PU

D

การทํางานของระบบอารเอฟไอดี
1. ดานประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี
1.1 ระบบมีความสามารถนํามาใชงานจริง
1.2 ระบบมีประโยชนตอการใชงาน
1.3 ระบบมีความปลอดภัยตอขอมูลที่เพิม่ ขึ้น
1.4 ระบบมีการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
1.5 ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการทํางาน

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประเมินคุณภาพ (บันทึกจากแบบสอบถาม)
ควรนํ า ข อ มู ล และอุ ป กรณ ที่ มี อ ยู ใ นงานวิ จั ย การพั ฒ นาอาร เ อฟไอดี แ อพพลิ เ คชั่ น
สําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตไปปรับปรุง ใหสามารถตรวจสอบคดีที่เกี่ยวของกับรถยนต
ไดอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดย อาจารยดวงใจ จิตคงชื่น
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2. ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม
2.1 ขอเสนอแนะจากเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการเก็บแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของผูทดลอง
ใชที่เปนเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะจาก คุณกัญญา หัวหนาฝายรถยนตนั่งไมเกิน 7 คน ได
กล า วไว ว า ป จ จุ บั น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงจากรู ป แบบกระดาษเป น รู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกสนั้นไดมีการประชุมในกลุมของผูบริหารระดับสูง และทางหนวยงานกรมการขนสง
ทางบกไดทําการจัดทําเปนใบขับขี่อิเล็กทรอนิกสไปแลว กลาวไดวางานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดี
แอพพลิ เ คชั่ น สํา หรับ การจั ด การเลขทะเบี ย นรถยนต นี้เ ป น เรื่ อ งน า สนใจเปน อย า งมากแต ท าง
หนวยงานยังไมมีงบประมาณที่จะดําเนินการ
2. ขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการดาน
ทะเบียนและภาษี ไดกลาวไววา ควรนําเสนอเรื่องตนทุนและความคุมคาในการลงทุนของงานวิจัย
การพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต จะมีประโยชนตอทาง
หนวยงานกรมการขนสงทางบกเปนอยางมาก
3. ขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ชําระคาภาษี คาธรรมเนียม กลาวไววา
ความปลอดภัยเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด ตัวอยางเชน การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในชีวิตประจําวัน
ถาแท็กอารเอฟไอดีที่เปนปายภาษีหรือปายทะเบียนรถถูกดึงออก แลวทําการโจรกรรมรถยนต จะ
พบวาไมสามารถคนหารถยนตที่สูญหายได
4. ขอเสนอแนะจากนายทะเบียน เจาหนาที่ฝายรถยนตนั่งไมเกิน 7 คน
กลาวไววา งานวิจัยการพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตเปน
เรื่องที่นาสนใจ แตตองใชงบประมาณและการลงทุนสูง ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนได โดยปจจุบันทางกรมการขนสงทางไดนําบารโคดมาติดที่ปายภาษีรถทดแทนแลว
2.2 ขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ตํารวจ สน.ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
สวนขอเสนอแนะที่ไดรับจากการเก็บแบบสอบถามของสํานักงานตํารวจ สน.
ทุงสองหอง มีดังนี้
1. ข อ เสนอแนะจากตํ า รวจสอบสวน สน.ทุ ง สองห อ ง กล า วไว ว า
งานวิ จั ย นี้ เป น เรื่ อ งที่ น า สนใจ และควรนํา ระบบมาติด ตั้ ง จริง พร อ มกั บ ให เ วลาทดลองใชกั บ
หนวยงานเปนเวลาอยางนอย 2 เดือนขึ้นไป
2. ขอเสนอแนะจากตํารวจแผนกคดี สืบสวนจับกุมผูกระทําผิดกฎทาง
อาญา กลาวไววา งานวิจัยนี้เปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่นาติดตามเปนอยางมาก

236

PU

D

3. ขอเสนอแนะจากตํารวจสายตรวจ กลาวไววา ระบบการพัฒนาอาร
เอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนตมีความทันสมัยมาก แตราคาแพงอาจจะ
ไมคุมคากับการลงทุนในระบบงานราชการไทย
4. ขอเสนอแนะจากตํารวจปองกันปราบปราม กลาวไววา งานวิจัยนี้
สมควรไดรับการปรับปรุงพัฒนาตอ จะไดเปนประโยชนตอประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งยังเปน
เป น ความคิ ด ที่ ส ร า งสรรค ดี ยิ่ ง สํ า หรั บ การตรวจสอบรถยนต แ บบทั น ที ทั น ใดด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
5. ขอเสนอแนะจากตํารวจจราจร กลาวไววา ระบบมีการออกแบบที่ดี
รูปลักษณสวยงามนาใช ทําใหการตรวจสอบรถยนตมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น แตดวยขอจํากัดของ
อุปกรณถารถยนตมีจํานวนมาก และวิ่งดวยความเร็วสูง ระบบอาจจะตรวจสอบขอมูลไมทันการ
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รายชื่อบทความที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ
1. การประชุมวิชาการของ NECTEC: National Electronics and Computer Technology Center
หรือ วารสารวิชาการเนคเทค [NECTEC Technical Journal]
วารสารวิชาการเนคเทคปที่ 8 ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2551 หมายเลข:
ISSN 1513-2145 หนาเอกสาร: 100-104 / Oral Presentation Session X: Cyber-Infrastructure
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับปายภาษีรถยนตอิเล็กทรอนิกสดวย
เทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถี่สูง
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2. การประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 1 , The 1st PSU Phuket Research Conference (2008)
สหวิทยาการเพื่ อการพัฒนาอยางยั่ งยืนวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2551 จัด ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต หนาเอกสาร: 64 / Oral Presentation Session:
Information Technology
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับปายทะเบียนรถยนตอิเล็กทรอนิกสดวย
เทคโนโลยีอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่ง
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ภาพที่ จ.2 หนาปกหนังสือการประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ต วิจัย ครั้งที่ 1
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3. การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 4 ประชุมวันที่ 16-17 ตุลาคม 2551
จัดที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หองประชุม ดร.ไสว ชั้น 6 อาคาร 7 หนาเอกสาร: 67/ Oral Presentation Session: Information Technology หมายเลข: ISBN 978-974-9554-93-7
ชื่อเรื่อง 1: การบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถบนปายภาษีอิเล็กทรอนิกสดวยเทคโนโลยี
อารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นยานความถี่สูง
2: การบริหารและจัดการเลขทะเบียนรถบนปายทะเบียนอิเล็กทรอนิกสดวยเทคโนโลยี
อารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นยานความถี่สูงยิ่ง

PU

D
ภาพที่ จ.3 หนาปกหนังสือการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 4
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4. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 31 หรือ 31st Electrical Engineering Conference
ประชุมวันที่ 29-30 ตุลาคม 2551 ที่รอแยลฮิลล กอลฟ รีสอรท แอนด สปา จังหวัด
นครนายก เอกสารเลม: Volume II จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนาเอกสาร: 717-720 รหัส: CM-18 / Oral Presentation Session: Communication [EECON-31]
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถ
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