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สารนิพนธนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี 
กรณีศึกษาระบบผูประกันตนสําหรับบุคลากรสํานักงานประกันสังคมโดยนําเทคโนโลยีและทฤษฎี
อาทิเชน เทคโนโลยีเว็บ เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส เทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนท่ี เทคโนโลยี SMS 
แนวคิดและทฤฎีตางๆท่ีเกี่ยวของ เปนตน เขามาประยุกตใชรวมกัน เพื่อชวยใหการพัฒนาระบบ
สามารถดําเนินไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากท่ีสุด โดยระบบ
ท่ีพัฒนาข้ึนนั้นสามารถทํางานบนบราวเซอรในอุปกรณเคล่ือนท่ี เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
บุคลากรของสํานักงานประกันสังคม ในการใชงานระบบผานทางอินเทอรเน็ตไดจากทุกที่ทุกเวลา 
ซ่ึงการเขาใชนั้นตองผานข้ันตอนการยืนยันตัวตนตอระบบ 2 ข้ันตอน ประกอบดวย การยืนยันการ
เขาใชระบบดวยรหัสผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password) และการยืนยันรหัสผานดวย  
SMS ODP (SMS One Day Password) ท่ีระบบจัดสงใหทางขอความในโทรศัพทมือถือบุคลากรของ
สํานักงานประกันสังคม  โดยระบบท่ีใหบริการขอมูลนั้น ผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูล
ผูประกันตน เชน ขอมูลการสงเงินสมทบกับสํานักงานประกันสังคม และขอมูลสิทธิประโยชน
ทดแทนกรณีตางๆ  เปนตน  ซ่ึงขอมูลท่ีระบบนํามาแสดงผลนั้นเปนขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูล 
eService ของสํานกังานประกันสังคมในรูปแบบบริการเว็บเซอรวิส 
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ABSTRACT 
 

This study aims to develop an information service on mobile devices for the insured 
system of the Social Security Office (SSO). The work involves the combination of carefully 
selected technologies and knowledge that match the needs of the system as well as encourage 
simple and efficient development process. The developed system is designed to serve the 
requirements of the SSO officers working in the mobile service units. Since the nature of the jobs 
requires anytime and anywhere access to the SSO information system, our system is designed to 
operate through mobile phone's web browsers.    

To provide both convenient and secure access, the developed system utilize a two-
factor authentication technique.  With such scheme, each user is not only authenticated via 
username and password, but is also required to enter the correct SMS ODP (SMS One Day 
Password) which is sent to the user out-of-band through mobile short message service (SMS).  

The developed system connects the remote officers to the SSO's eService database 
and internal information system, which is exposed as a web service. Using our system, the SSO 
officers can remotely access a broad array of  information of the insured persons including their 
personal information, their contributed premiums, and their associated benefits. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของงาน 

รูปแบบการทํางานของสํานักงานประกันสังคมมีแนวโนมความตองการการใชงาน
ขอมูลนอกสถานท่ีเพิ่มข้ึน  ปจจุบันหนาท่ีหนึ่งของบุคลากรของสํานักงานประกันสังคมคือการ
ปฏิบัติงานในหนวยบริการเคล่ือนท่ีท่ีออกใหบริการประชาชน  รวมไปถึงงานประชาสัมพันธ
โครงการเกี่ยวกับงานประกันสังคมท่ีจัดข้ึนตามสถานท่ีตางๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีเหลานี้ ตองมีการ
ใหบริการขอมูลตางๆ ของผูประกันตนที่เกี่ยวของกับบริการดังกลาวดวย  สภาพแวดลอมการ
ทํางานในปจจุบัน บุคลากรหรือเจาหนาท่ีตองนําเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook) ของ
สํานักงานประกันสังคมออกไปดวย  ซ่ึงระบบสารสนเทศท้ังหมดของสํานักงานประกันสังคมไดรับ
การจัดเก็บในแบบระบบปด (Close System) ไมอนุญาตใหคอมพิวเตอรท่ัวไปเขาไปใชระบบได  
ดังนั้นโนตบุกท่ีจะนําออกไปใหบริการขอมูลผูประกันตนจะตองไดรับการติดต้ังโปรแกรมระบบ
สารสนเทศงานสํานักงานประกันสังคม  และติดต้ังโปรแกรม Remote-Access VPN สําหรับการ
เช่ือมตอมายังเครือขายของสํานักงานประกันสังคม ในรูปแบบเคลือขายสวนบุคคลเสมือน หรือ 
VPN (Virtual Private Network) ผานอุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ตไรสายแบบพกพา (Air Card แบบ 
USB)   เพื่อใหสามารถใชงานระบบสารสนเทศของสํานักงานประกันสังคมได  จะเห็นไดวารูปแบบ
การทํางานดังกลาวมีข้ันตอนท่ีซับซอน ตองมีการติดต้ังโปรแกรมและตองพกพาอุปกรณหลายอยาง
ในการออกใหบริการแตละคร้ัง   ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงระบบบริการขอมูลผูประกันตนเพื่อ
ตอบสนองความตองการดานการสื่อสารและขอมูลของบุคลการหรือเจาหนาท่ีกลุมดังกลาวขางตน 
เพื่อใหระบบงานท่ีจะพัฒนาข้ึนสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางแทจริง  

เพื่อแกปญหาขางตนโครงงานนี้จึงไดพัฒนาระบบใหบริการขอมูลของผูประกันตนผาน
เว็บบราวเซอรบนอุปกรณพกพาท้ังท่ีเปนโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบพ้ืนฐาน (Mobile Phone) และ
สมารทโฟน (Smart Phone) หรืออุปกรณเคล่ือนท่ีอ่ืนๆ   เนื่องดวยอุปกรณเหลานี้มีความสามารถใน
การทํางานไดเสมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร  และมีคุณสมบัติเดน คือ ขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถพกพา
ไดสะดวก และรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตผานระบบ EDGE/GPRS/3G ของผูใหบริการ
โทรศัพทมือถือ (Mobile Operator)  และในปจจุบันอุปกรณเคล่ือนท่ีเหลานี้ไดรับการใชงานอยาง
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แพรหลายและมีราคาถูกลง  นอกจากนั้นยังไดรับการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค โดยสามารถเขาใชงานอินเทอรเน็ตไดทุกท่ีทุกเวลา  และไดกลายเปนส่ิงจําเปนพื้นฐาน
สําหรับประชาชนสวนใหญ จึงทําใหปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตผานบราวเซอรบนอุปกรณ
เคล่ือนท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

ท้ังนี้ระบบที่พัฒนาข้ึนไดรับการออกแบบเหมาะสมกับความตองการใชงานโดย
บุคคลากรหรือเจาหนาท่ีจะตองทําการลงทะเบียนเขาใชงาน  และผานการยืนยันตัวตนตอระบบ 
โดยผานการอนุมัติจากหัวหนางานและผูดูแลระบบกอนจึงจะสามารถเขาใชระบบได  กระบวนการ
ทํางานของระบบประกอบดวยการนําขอมูลของผูประกันตนจากบริการเว็บเซอรวิสของสํานักงาน
ประกันสังคมมาทําการประมวลผลในรูปเว็บแอพพลิเคช่ัน และนําขอมูลในสวนท่ีจําเปนมา
แสดงผลผานเว็บบราวเซอรของอุปกรณเคล่ือนท่ี  นอกจากนั้นเพิ่มการควบคุมตรวจสอบการใชงาน
ของผูใชงานระบบจึงมีการเก็บประวัติการใชงานบริการขอมูลตางๆ ทุกคร้ังท่ีเขาไปใชระบบ  เพื่อ
ใชในการตรวจสอบการทํางานอีกดวย 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

โครงการนี้ใชระบบขอมูลผูประกันตนดวยเปนกรณีศึกษา โดยมุงท่ีจะพัฒนาระบบท่ี
ตอบสนองตอวัตถุประสงค ตอไปน้ี 

1. เพื่อลดข้ันตอนการติดต้ังระบบท่ีใชในการเขาถึงขอมูลผูประกันตนของระบบงาน
ประกันสังคมผานอุปกรณทางเทคโนโลยีขนาดพกพาตางๆ 

2. เพื่อพัฒนาระบบใหสามารถเรียกใชบริการขอมูลของผูประกันตนจากเว็บเซอรวิสของ
สํานักงานประกันสังคมไดโดยสะดวก 

3. เพ่ือนําเสนอขอมูลตางๆของผูประกันตน (Content) บนเว็บบราวเซอร (Web Browser)  
ของอุปกรณเคล่ือนที่โดยปรับรูปแบบการแสดงผลตามขนาดของอุปกรณ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ตอบุคคลากรในการเขาใชขอมูลมากยิ่งข้ึน 

4. เพื่อนําระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเขามาชวยใหผูบริหารหรือหัวหนางาน
สามารถควบคุมและตรวจสอบการใชงานของเจาหนาท่ีไดทุกข้ันตอน 

5. เพื่อนําความรูท่ีไดจากการศึกษาขอจํากัดและขนาดของการแสดงผลในแตละบราวเซอร ท่ี
ใชในอุปกรณเคล่ือนท่ี ไปประยุกตใชในการออกแบบพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน  ระบบบริการขอมูล
ผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมใหเหมาะสมตอไป โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นและความรูท่ีได
จากการพัฒนาระบบนี้สามารถนําไปตอยอดและประยุกตใชกับระบบงานอ่ืนทีมีรูปแบบการทํางาน
ท่ีสอดคลองกัน ดังจะกลาวในบทที่ 2 
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1.3 ประโยชนและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อชวยใหบุคคลากรของสํานักงานประกันสังคมท่ีทํางานนอกสถานท่ีสามารถเขาถึง

ขอมูลของผูประกันตนในสถานที่ตางๆ ไดสะดวกยิ่งข้ึน  โดยไมตองทําการติดตั้งระบบบน
อุปกรณเคล่ือนท่ี 

2.  เพื่อชวยใหบุคคลากรของสํานักงานประกันสังคมสามารถใหบริการผูประกันตนผาน
เว็บบราวเซอรบนอุปกรณเคล่ือนท่ีไดงายและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3. เพื่อนําความรูที่ไดในการศึกษาขอจํากัดและขนาดของการแสดงผลของแตละบราวเซอร
ท่ีใชในอุปกรณเคล่ือนท่ีไปประยุกตใชในการออกแบบพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน ระบบบริการขอมูล
ตางๆ ของสํานักงานประกันสังคมใหเหมาะสมตอไป 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา/ขอตกลงเบื้องตนของการศึกษา 

1.  การดําเนินการของโครงงานครอบคลุมการศึกษารูปแบบการทํางานและความตองการของ
ผูใชเพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคช่ันท่ีใหบริการขอมูลผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคม 
โดยระบบที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยระบบยอยตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.1 ระบบทะเบียนสมาชิก ประกอบไปดวยระบบยอยตางๆ ซ่ึงทําหนาท่ีตอไปน้ี 
- การลงทะเบียนสมาชิกใหม 
- การอนุมัติรายการลงทะเบียนสมาชิกใหม 
- การแกไขขอมูลสมาชิก 

1.4 ระบบพิสูจนตัวตนเพื่อการเขาใชงานแบบ 2-FA (Two-Factor Authentication)  อันไดแก 
- การพิสูจนตัวตนดวยรหัสผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password) 
- การยืนยันตัวตนผานระบบ SMS ODP (SMS One Day Password) 

1.5 ระบบบริการขอมูลผูประกันตนของประกันสังคม (Information Content)  ประกอบ
ไปดวยระบบยอยตางๆ ซ่ึงทําหนาท่ีตอไปน้ี 

- ตรวจสอบขอมูลเงินสมทบ 
- ตรวจสอบขอมูลโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
- ตรวจสอบขอมูลประวัติการเปล่ียนสถานพยาบาล 
- ตรวจสอบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย 
- ตรวจสอบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนการเบิกเงินคาคลอดบุตร 
- ตรวจสอบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตร 
- ตรวจสอบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพ 
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1.6 การเก็บประวัติการเขาถึงขอมูลผูประกันตนของบุคลากรที่ เขาใชงานระบบ 
(Application Security log) 

2. โครงงานนี้ไดทําการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคช่ันซ่ึงรองรับการเขาใชบริการขอมูลผาน
บราวเซอรบนถือบน Platform iOS, Android, Blackberry OS อาทิเชน Safari Browser, Android 
Browser, BlackBerry Browser เปนตน 

3.  โครงงานท่ีครอบคลุมการศึกษารูปแบบการทํางานและความตองการของผูใชเพื่อพัฒนา
ระบบเว็บแอปพลิเคช่ันท่ีใหบริการขอมูลผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคม 
 
1.5 นิยามศัพท 

ในสารนิพนธฉบับนี้ไดนิยามศัพทท่ีใชในการวิจัยไว ดังนี้ 
สํานักงานประกันสังคม (SSO: Social Security Office) หมายถึง หนวยงานของรัฐ มี

ฐานะเทียบเทากรม สังกัดกระทรวงแรงงาน ท่ีมีหนาท่ีดูแลเร่ืองสวัสดิการการประกันสังคม 
ผูประกันตน (Insured)  หมายถึง  ผูซ่ึงจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชน

ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
กฤษฎีกา  เลม  ๑๐๗  ตอนท่ี  ๑๖๑  ลงวันท่ี  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

บุคลากร หรือ เจาหนาท่ี  หมายถึง  ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน ผูท่ีจะตองเก่ียวของกับ
ระบบงานที่พัฒนาขึ้น อันประกอบไปดวยผูบริหาร และเจาหนาท่ี ระดับตางๆ ของสํานักงาน
ประกันสังคม  

M-Service (Mobile Service) หมายถึง การบริการผานอุปกรณเทคโนโลยีเคล่ือนท่ี
ตางๆ เชน โนตบุกแท็บเล็ตคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ เปนตน 

2-FA (Two-Factor Authentication) หมายถึง การเพ่ิมข้ันตอนการยืนยันความถูกตอง
ของหลักฐาน (Identity) ในการระบุตัวตนของผูใชงาน วาเปนบุคคลที่กลาวอางจริง โดยการแสดง
ฐานะการเปนเจาของรหัส (User Account) เพื่อเขาใชงาน ซ่ึงวิธีในการพิสูจนตัวตนของผูใชงาน 
ประกอบดวย 2 วิธี คือ 

1. ยืนยันรหัสการเขาใชระบบดวยรหัสผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password) 
2. ยืนยันรหัส ODP (SMS One Day Password) 
SMS ODP (SMS One Day Password) หมายถึง รหัสผานท่ีจัดสงไปยังหมายเลข

โทรศัพทมือถือ เพื่อยืนยันการเขาใชงานระบบ  รหัสผานนั้นสามารถใชไดคร้ังหลายครั้งภายใน
หนึ่งวันและภายในเวลาท่ีกําหนด  หลังจากนั้นรหัสผานนี้ก็จะไมสามารถนํามาใชไดอีก 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การจัดทําสารนิพนธคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริการขอมูลผานอุปกรณ

เคล่ือนที่ กรณีศึกษาระบบผูประกันตนสําหรับบุคคลากรสํานักงานประกันสังคม ดังนั้นเพื่อใหเกิด
องคความรูในการพัฒนาระบบดังกลาว ผูจัดทําไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ โดยแบงขอมูลในดานตางๆ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาระบบงานการใหบริการขอมูลของสํานักงานประกันสังคม 
2.2 เทคโนโลยีเว็บ 
2.3 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 
2.4 เทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
2.5 เทคโนโลยี SMS ในการสงขอความผานโทรศัพทมือถือ 
2.6 เทคโนโลยีทางดานการรักษาความปลอดภัย 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ศึกษาระบบงานการใหบริการขอมูลของสํานักงานประกันสังคม 

การศึกษาระบบสารสนเทศ ของสํานักประกันสังคมเพื่อนํามาพัฒนาระบบใหบริการ
ขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนที่ แบงออกเปน  2 สวน คือ การศึกษาถึงระบบการใหบริการในปจจุบัน 
และระบบที่ทําการศึกษาและพัฒนา 

1. ระบบการใหบริการขอมูลผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมในปจจุบัน 
ดวยระบบที่ใหบริการขอมูลของสํานักงานประกันสังคมในปจจุบัน ผูประกันตน

สามารถใชบริการตรวจสอบขอมูลของตนเองอาทิเชน ขอมูลการสงเงินสมทบ ขอมูลการใชสิทธิ
ประโยชนทดแทนดานตางๆ นั้น สามารถตรวจสอบหรือสอบถามขอมูลไดตามชองทางดังตอไปนี้ 

1.1 ผูประกันตนสามารถตรวจสอบขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานประกันสังคม 
โดยเขาไปที่ www.sso.go.th ซ่ึงสามารถเขาใชงานไดตลอด 24 ช่ัวโมง เหมาะสําหรับผูท่ีมี
ประสบการณในการใชเทคโนโลยี โดยผูประกันตนตองทําการลงทะเบียนดวยตนเองกอนการเขา
ใชบริการ ซ่ึงการใหบริการขอมูลในรูปแบบนี้  มีขอจํากัดการใชงานเนื่องจากผูประกันตนบางกลุม
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ไมสามารถเขาถึงชองทางการใหบริการนี้ได เชน กลุมผูประกันตนท่ีสูงอายุท่ีไมสะดวกในการใช
งานอินเทอรเน็ต หรือกลุมผูประกันตนท่ีขาดความรูความสามารถในการใชงานอินเทอรเน็ตหรือ
กลุมผูประกันตนท่ีไมสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตได 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 เว็บไซตของสํานักงานประกันสังคมท่ีใหบริการขอมูลสําหรับผูประกันตน 
 

1.2 ผูประกันตนสามารถตรวจสอบขอมูลดวยตนเองโดยเดินทางไปสอบถาม ณ 
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 12 แหง สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 77 จังหวัด 
และสํานักงานประกันสังคมสาขายอย 25 สาขา ตามท่ีผูประกันตนสะดวกไปใชบริการ ภายในวัน
และเวลาทําการของทางราชการซ่ึงการใหบริการขอมูลในรูปแบบนี้ มีขอจํากัดการใชงาน เชน 
ขอจํากัดเร่ืองของการเดินทางมายังสํานักงานขอจํากัดเร่ืองเวลาการใหบริการซ่ึงเปนเวลาราชการ 
และขอจํากัดในเร่ืองปริมาณของผูไปใชบริการ ณ สํานักงานในดานอ่ืนๆ เปนจํานวนมาก ทําใหเกิด
ความไมสะดวกในการเขาไปใชบริการประเภทนี้ 

1.3 ผูประกันตนสามารถสอบถามทางโทรศัพทตามหมายเลขของสํานักงานประกันสังคม
จังหวัด/สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี หรือ หมายเลขโทรศัพทสายดวน (Call Center) 
1506 ภายในวันและเวลาทําการของทางราชการซ่ึงการใหบริการขอมูลในรูปแบบนี้ มีขอจํากัดการ
ใชงาน คือ ขอจํากัดเร่ืองชวงเวลาการใหบริการซ่ึงเปนเวลาราชการ และขอจํากัดในเร่ืองปริมาณ
ของผูไปใชบริการบางชวงมีผูใชบริการเปนจํานวนมากทําใหผูประกันตนท่ีโทรเขาไปใชบริการ
ตองใชเวลาในรอรับบริการนานข้ึน ทําใหเกิดความไมสะดวกในการเขาไปใชบริการผานชองทางนี้ 
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1.4 สํานักงานประกันสังคมไดใหความสําคัญกับการใหบริการขอมูลของผูประกันตนท่ี
ไมสะดวกใชบริการขอมูลผานทางชองทางดังกลาวขางตน จึงจัดบริการเสริมพิเศษ คือ หนวย
ใหบริการเคล่ือนท่ีในการออกใหบริการผูประกันตนตามสถานที่ตางๆ เชน ตามศูนยการคา หรือ 
สถานท่ีจัดงานสําคัญๆ ของทางจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครท่ีจัดข้ึนตามโอกาสตางๆ 

แตการใหบริการขอมูลในรูปแบบนี้ มีขอจํากัด คือ เจาหนาท่ีตองนําเคร่ืองคอมพิวเตอร
โนตบุกของสํานักงานประกันสังคมออกไปดวย เนื่องจากระบบสารสนเทศทั้งหมดของสํานักงาน
ประกันสังคมเปนรูปแบบระบบปด (Close System) ไมอนุญาตใหคอมพิวเตอรท่ัวๆ ไปเขาไปใช
ระบบได  ดังนั้นโนตบุกท่ีจะนําออกไปใหบริการขอมูลผูประกันตนจะตองไดรับการติดต้ัง
โปรแกรมระบบสารสนเทศงานสํานักงานประกันสังคม  และติดต้ังโปรแกรม Remote-Access 
VPN สําหรับการเช่ือมตอมายังเครือขายของสํานักงานประกันสังคม ในรูปแบบเคลือขายสวน
บุคคลเสมือน หรือ VPN (Virtual Private Network) ผานอุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ตไรสายแบบ
พกพา (Air Card แบบ USB)  เพื่อใหสามารถใชงานระบบสารสนเทศของสํานักงานประกันสังคมได  
การทํางานดังกลาวจึงมีข้ันตอนท่ีซับซอน ซ่ึงตองมีการติดต้ังโปรแกรมและตองพกพาอุปกรณหลาย
อยางในการออกใหบริการแตละคร้ัง 

2. ระบบท่ีทําการศึกษาและพัฒนา 
เม่ือพิจารณาปญหาหรือขอจํากัดท่ีเกิดจากการออกใหบริการขอมูลนอกสถานท่ีดังกลาว

ในหัวขอ 1 หัวขอยอย 1.4 นั้นแลว  โครงงานน้ีมุงท่ีจะเพิ่มความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกใน
กับเจาหนาท่ีในการออกใหบริการจึงไดมีการพัฒนาระบบใหบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี 
โดยมุงพัฒนาระบบใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

2.1 เพื่อชวยใหบุคคลากรของสํานักงานประกันสังคมท่ีทํางานนอกสถานท่ีสามารถเขาถึง
ขอมูลของผูประกันตนในสถานท่ีตางๆ ไดสะดวกยิ่งข้ึนโดยไมตองทําการติดต้ังระบบบน
โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณเคล่ือนท่ี 

2.2 เพื่อชวยใหบุคคลากรของสํานักงานประกันสังคมสามารถใหบริการผูประกันตน
สามารถเขาใชบริการขอมูลงานผานบราวเซอรบนโทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณเคล่ือนท่ีไดงายและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี กรณีศึกษาระบบ
ผูประกันตนสําหรับบุคคลากรสํานักงานประกันสังคม และลักษณะการทํางานตางๆ ไดกลาว
รายละเอียดไวในบทที่ 3 
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2.2 เทคโนโลยีเว็บ 
1. เว็บบราวเซอร (Web Browser) 

เว็บบราวเซอร (Web Browser) บราวเซอร (Browser) หรือ โปรแกรมคนดูเว็บ คือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีผูใชสามารถดูขอมูลและโตตอบกับขอมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหนาเว็บ
ท่ีสรางดวยภาษาเฉพาะ เชน ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ท่ีจัดเก็บไวท่ีระบบบริการเว็บหรือเว็บ
เซิรฟเวอร หรือระบบคลังขอมูลอ่ืน ๆ โดยโปรแกรมคนดูเว็บเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการติดตอ
กับเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเรียกวาเวิลดไวดเว็บ (“เว็บเบราวเซอร”, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

โปรแกรมเว็บบราวเซอรแตละตัวจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกันออกไปตามนโยบายของ
ผูผลิตโปรแกรมเว็บบราวเซอรนั้นๆ ดังนั้นในการทองอินเทอรเน็ตไปในเว็บไซตแตละเว็บ อาจมี
การแสดงผลของรูปแบบเว็บไซตท่ีแตกตางกันไป หรือการรองรับการใชงานบราวเซอรท่ีไม
เหมือนกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวาเว็บไซตนั้นๆ มีการออกแบบมาเพื่อรองรับโปรแกรมเว็บบราวเซอรแต
ละตัวนั้นไดมากนอยเพียงใด  การจะเลือกใชงานโปรแกรมเว็บบราวเซอรนั้นข้ึนอยูกับความพึงพอใจ
ของผูใชงานเปนหลัก 

ตัวอยางเว็บบราวเซอรท่ีใชงานในปจจุบัน อาทิเชน 
- Internet Explorer  เปนเว็บเบราวเซอรจากไมโครซอฟทบนระบบปฏิบัติการ

วินโดวส 
- Mozilla Firefox  เปนเว็บเบราวเซอรท่ีพัฒนาโดยมูลนิธิมอซิลลาและอาสาสมัคร 
- Safari  เปนเว็บเบราวเซอรท่ีพัฒนาโดยบริษัท แอปเปล (Apple Computer Inc.)  

สําหรับเคร่ืองแมคอินทอช มาพรอมกับระบบปฏิบัติการ Mac OS 
- Google Chrome  เปนเว็บเบราวเซอรแบบโอเพนซอรสท่ีพัฒนาโดยGoogle  
- Opera  เปนเว็บบราวเซอรท่ีพัฒนาโดยบริษัทโอเปรา ประเทศนอรเวย 
- Maxthon  เปนเว็บบราวเซอรของประเทศจีน พัฒนาโดยชาวจีนช่ือ ชางโหยว 

Maxthon เปนเว็บบราวเซอรท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับสองในประเทศจีน 
- OmniWeb เปนเว็บเบราวเซอรท่ีสรางโดยกลุมออมนิ สําหรับระบบปฏิบัติการ Mac 

OS 10 ของ บริษัท แอปเปล (Apple Computer Inc.)  
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2. เว็บแอพพลิเคช่ัน (Web Application) 
เว็บแอพพลิเคช่ัน (Web Application)  คือ โปรแกรมประยุกตที่เขาถึงดวยโปรแกรม

คนดูเว็บผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต (“โปรแกรมประยุกตบนเว็บ”,  
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) ซ่ึงเปนซอฟตแวรระบบท่ีทํางานบนเว็บ มีการโตตอบกับผูใชงานผานทาง
เว็บไซต โดยความคาดหวังของผูใชงาน คือ ซอฟตแวรตองใชงานงาย นาเช่ือถือ ทํางานเร็ว รักษา
ขอมูลสวนตัว และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวอยางคุณลักษณะสําคัญของเว็บแอพพลิเคช่ัน เชน  เว็บท่ีมีการนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบตางๆ มีการเขาถึงฐานขอมูลบนเว็บ มีการออกแบบเว็บใหมีความสวยงาม นาสนใจ และมี
เนื้อหาที่มีคุณภาพ  มีการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บอยางตอเนื่อง  สามารถทํางานบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต และเอกซทราเน็ตได และเว็บนั้นพรอมท่ีจะทํางานไดตลอดเวลา โดยไม
จํากัดวาจะเปนชวงเวลาใด สถานที่ใด  สามารถรองรับการทํางานของผูใชหลายคนพรอมกันดวย
พฤติกรรมการใชงานที่ตางกัน ซ่ึงการใชงานนั้นจะไมสามารถคาดการณการเขาใชงานของผูใชได 
และมีการสรางระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือปองกันการขโมยขอมูล เปนตน 

ลักษณะการทํางานของเว็บแอพพลิเคช่ัน เร่ิมจากผูใช (User) ทําการเปดเว็บบราวเซอร 
(Web Brower) แลวรองขอขอมูล (Request) เว็บไซตท่ีตองการ โดยการพิมพช่ือท่ีอยูของเว็บไซต 
หรือท่ีเรียกกันวายูอารแอล (URL) ตัวอยางเชน http://graduate.it.dpu.ac.th  เปนตน ซ่ึงผูใช (User) 
ท่ีเปดเว็บบราวเซอรคือผูใชบริการ (Client) ท่ีอยูทางฝงไคลเอนต (Client Side) จากน้ันยูอารแอลที่
ถูกรองขอจะถูกสงผานอินเทอรเน็ตไปยังผูใหบริการเว็บ (Web Server) ท่ีอยูทางฝงเซิรฟเวอร 
(Server Side) เม่ือผูใหบริการไดรับการรองขอ ก็จะจัดการสงการตอบสนอง (Responses) เว็บไซต
นั้นกลับมาใหผูใชบริการ และทันทีท่ีผูใหบริการเว็บเซิรฟเวอรสงขอมูลกลับมาใหตามท่ีผูใชบริการ
ตามการรองขอเรียบรอยแลว การติดตอระหวางฝงผูใหบริการ (Web Server) และฝงผูใชบริการ 
(Client) จะส้ินสุดลงหรือขาดการติดตอดังแสดงในภาพท่ี 2.1 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2 การทํางานของเว็บแอพพลิเคช่ัน 
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2. 3 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 
1. เว็บเซอรวิส (Web Service) 

เว็บเซอรวิส (Web Service) คือ ระบบซอฟตแวรท่ีออกแบบมา เพ่ือสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนขอมูลกัน ระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย โดยท่ีภาษาท่ีใชในการ
ติดตอส่ือสารระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอร คือ ภาษาเอกซเอ็มแอล (“โปรแกรมประยุกตบนเว็บ”,  วิกิพี
เดีย สารานุกรมเสรี)  

เว็บเซอรวิส (Web Service) คือ แอพพลิเคช่ันหรือโปรแกรมท่ีทํางานอยางใดอยางหน่ึง 
โดยมีลักษณะเปนการใหบริการ โดยจะถูกเรียกใชงานจากแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ เชน ในรูปแบบ RPC 
(Remote Procedure Call) เปนตน ซ่ึงการใหบริการจะมีเอกสารท่ีอธิบายคุณสมบัติของบริการกํากับไว 
โดยภาษาที่ถูกใชเปนส่ือในการแลกเปล่ียนขอมูลคือ ภาษาเอกซเอ็มแอล (XML) ทําใหสามารถ
เรียกใชคอมโพเนนตใด ๆ ในเซอรวิสบนแพลตฟอรม (Platform)ใดๆ ผานโปรโตคอล HTTP ซ่ึง
เปนมาตรฐานในการส่ือสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต และสามารถขอบริการจากหลายๆ ท่ีมาทํางาน
ประกอบกันไดดวย เนื่องจากแตละระบบมีความเปนอิสระตอกัน 

2. โครงสรางการทํางานของเว็บเซอรวิสแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนท่ี 1 คือ ผูใหบริการ (Service Provider)  จะทําการประกาศบริการขององคกรท่ีมีอยู

ไปยังตัวแทนของผูใหบริการ ซ่ึงตัวแทนของผูใหบริการจะบันทึกไวในไดเร็กทอรี่ของการบริการ 
(Service Registry) 

สวนท่ี 2 คือ ผูขอใชบริการ (Service Requester)  จะทําการคนหาบริการที่ตองการจากผู
ใหบริการ และเม่ือพบบริการท่ีตองการก็จะทําการเรียกใช (bind) ไปยังผูใหบริการนั้น 

สวนท่ี 3 คือ ตัวแทนของผูใหบริการ (Service Registry)  ทําหนาท่ีเปนตัวกลางใหผูให
บริการมาลงทะเบียนไว โดยมี UDDI บอกรายละเอียดขอมูลผูใหบริการและบริการตางๆ และมี
เอกสาร Web Service Description Language (WSDL) ใชอธิบายบริการและวิธีเช่ือมตอโดยอาจ
เรียกวา (Service Broker) 

 
 

ภาพท่ี 2.3 แสดงโครงสรางการทํางานของเว็บเซอรวิส 
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3. ข้ันตอนการเรียกใชเว็บเซอรวิส 
ข้ันตอนท่ี 1 : Service Requestor  คนหาบริการผาน Service Registry ซ่ึงทําใหไดขอมูล

เกี่ยวกับประเภทของการบริการท่ีตั้งของการบริการ และเอกสาร WSDL บรรยายคุณลักษณะของ
บริการนั้นๆ 

ข้ันตอนท่ี 2 : ติดตอขอใชบริการผาน Web Application หรือเขียนโปรแกรมข้ึนมา
เรียกใชเมธอดของเว็บเซอรวิสนั้นๆ โดยอาศัยขอมูลท่ีมีอยูในเอกสาร WSDL ท่ีมีอยู 

ข้ันตอนท่ี 3 : ผูใหบริการ (Service Provider) สงผลลัพธตอบกลับมายังผูเรียกใชบริการ 
(Service Requestor) 

ผูใหบริการ (Service Provider) จะทําการลงทะเบียน Server ของตัวเองพรอมระบุวามี 
เซอรวิสอะไรบาง โดยใชเอกสาร WSDL 

4. สวนประกอบของเว็บเซอรวิส 
เว็บเซอรวิสประกอบไปดวย SOAP WSDL และ UDDI 
SOAP (Simple Object Access Protocol)  เปนโปรโตคอลท่ีใชภาษา XML เปนพื้นฐาน 

หรือเปนMessaging Protocol สําหรับใชในการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางเซอรวิสใน
สภาวะแวดลอมแบบกระจายศูนย (Distributed Environment) SOAP ไดกําหนดMessaging Protocol 
ระหวางผูขอบริการ และผูใหบริการ ในการติดตอส่ือสารกัน เชน กําหนดใหผูขอบริการตองสง
ขอมูลท่ีระบุฟงกชันและคาพารามิเตอรตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในแอพพลิเคช่ันท่ีรองขอ สงไปใหกับ
ผูใหบริการ ซ่ึงแอพพลิเคช่ันของผูใหบริการก็จะทํางานตามกระบวนการท่ีถูกรองขอมา 

WSDL (Web Services Description Language)  เปนภาษาที่ใชในการอธิบายคุณลักษณะ
การใชบริการของเว็บเซอรวิส หรือ Network Endpoint เพื่อเผยแพรขอมูลการบริการใหแกผูท่ี
ตองการใชบริการภายนอกไดเขาถึงบริการ โดย WSDL เปนภาษาที่ใชในการกําหนดภาษาและ
วิธีการติดตอกับบริการ (Interface Definition Language: IDL) โดยใช XML เปนภาษามาตรฐาน 

UDDI (Universal Description Discovery and Integration)  ทําหนาท่ีให Method 
สําหรับการสรางและคนหารายตัวละเอียดของเซอรวิส ท่ีตองการ โดย UDDI เปนมาตรฐานสําหรับ
จัดเก็บและรวบรวมบริการตาง ๆ ชุดคําส่ังพื้นฐาน APIs (Application Programming Interface) ของ 
SOAP ท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาเปนตัวแทนของผูใหบริการ (Service Broker) 

อยางไรก็ตามในระบบเว็บเซอรวิสของสํานักงานประกันสังคม ไมไดมีการใชงาน 
UDDI เนื่องจากเว็บเซอรวิสของระบบประกันสังคมไมไดเปดเผยแพรบริการสูสาธารณะ 
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5. ประโยชนของเว็บเซอรวิส 
 5.1 เปนวิธีการมาตรฐานท่ีจะเชื่อมตอเขากับระบบเกา (Legacy System) ซ่ึงไมใช

เพียงแตการแลกเปล่ียนขอมูล แตรวมถึงการเรียกใชฟงกชัน ตางๆดวย 
5.2 งายตอการใชงานโปรแกรม เนื่องจากขอมูลท่ีเปน Text File ธรรมดาทําใหมีความ

ยืดหยุนในการใชงาน รวมท้ังการเขียนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของก็จะทําไดงาย 
5.3 เว็บเซอรวิส สามารถวิ่งผานไฟลวอลล ไดเนื่องจาก SOAP ถูกสงโดยผาน

โปรโตคอล HTTP 
5.4 เว็บเซอรวิสใชภาษา XML สําหรับอธิบายขอมูล 

XML (Extensible Markup Language) เปนภาษามารคอัพท่ีเปนเท็กซเบส (Text-
based) ท่ีใชเปนมาตรฐานในการแลกเปล่ียนขอมูลบนอินเทอรเน็ตในปจจุบันและใชโครงสราง
ขอมูลในรูปแบบเท็กซดวยความยืดหยุน ผูท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบ และกําหนดมาตรฐานของ XML 
คือ World Wide Web Consortium (W3C) 

5.5 เปนเทคโนโลยีท่ีสามารถพัฒนาไดตั้งแตองคกรขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ  (Low 
cost, More Open source) 

เว็บเซอรวิส (Web Services) ถูกนํามาประยุกตใชงานจริง ในดานตางๆ ตัวอยางเชน 
ดานธุรกิจการคา (Business-to-Business)   ดานหนวยงานภาครัฐ (Government-to-Government) 
ดานหนวยงานภาครัฐกับประชาชน (Government-to-Citizen)  และดานหนวยงานภาครัฐกับธุรกิจ
การคา (Government-to-business) เปนตน 
 
2.4 เทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

โทรศัพทเคล่ือนท่ี หรือ โทรศัพทมือถือคืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการส่ือสาร
สองทางผานโทรศัพทมือถือใชคล่ืนวิทยุในการติดตอกับเครือขายโทรศัพทมือถือโดยผานสถานีฐาน 
โดยเครือขายของโทรศัพทมือถือแตละผูใหบริการ จะเช่ือมตอกับเครือขายของโทรศัพทบานและ
เครือขายโทรศัพทมือถือของผูใหบริการอื่น โทรศัพทมือถือท่ีมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในลักษณะ
คอมพิวเตอรพกพาจะถูกกลาวถึงในช่ือสมารทโฟน 

โทรศัพทมือถือในปจจุบันนอกจากรองรับบริการเสียงสนทนาแลวยังมีคุณสมบัติ
พื้นฐานของโทรศัพทมือถือที่เพิ่มขึ้นมา เชน การสงขอความสั้นเอสเอ็มเอส (SMS) ปฏิทิน 
นาฬิกาปลุก ตารางนัดหมาย เกม การใชงานอินเทอรเน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กลองถายภาพ  
เอ็มเอ็มเอส (MMS) วิทยุเคร่ืองเลนเพลง และ จีพีเอส 
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1. พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหบริการ 2 ประเภท ดังนี้ 
บริการเสียง (Cellular Voice Service)  เปนบริการผาน voice channel เพื่อใหบริการพื้นฐาน 

เชน บริการเสียง (โทรออกและรับสาย), Short Message Service (SMS), Unstructured Supplementary 
Service Data (USSD) และบริการอ่ืนๆ เชน Call Forwarding,  เบอรพิเศษ เชน 1800, 1900 

บริการขอมูล (Cellular Data Service)  บริการส่ือสารขอมูลผานเครือขายขอมูล 
(Cellular Data Network) เชน บริการเช่ือมตอ Internet 

2. การเช่ือมตออินเทอรเน็ตของโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
โทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบสมาทรโฟน (Smartphone) รวมไปถึงอุปกรณเคล่ือนท่ีบาง

ประเภท เช่ือมตออินเทอรเน็ตได 2 ชองทาง ดังนี้ 
Cellular Data Network  เปนการเช่ือมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตผานผูใหบริการ

เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
Wi-Fi  มาตรฐาน IEEE 802.11  เปนมาตรฐานของเครือขายไรสาย ซ่ึงใหความเร็วสูง 

แตจํากัดอยูเฉพาะบริเวณท่ีมีสัญญาณ Wi-Fi เชน ในอาคาร หรือ Hotspots ตางๆ 
3. วิวัฒนาการของโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

เทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยเร่ิมตนการส่ือสารโดย
ใชเสียงสนทนาเพียงอยางเดียว มาจนถึงการรับ-สงขอมูลในรูปแบบดิจิตอล ท้ังขอความ เสียง และ 
วีดีโอ เทคโนโลยีการส่ือสารไรสายวิวัฒนาการของครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีตั้งแตยุค 1G จนถึง 
4G มีดังตอไปนี้ 

First Generation (1G)  ระบบโทรศัพทมือถือยุคแรกของการใชงานเปนยุคของการใช
สัญญาณแอนะล็อก (Analog) ท่ีสามารถใชงานแคโทรศัพทอยางเดียว 

Secord Generation (2G)  ยุคของ Digital เปนการปฏิวัติเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีคร้ังใหญ 
ใหเปนเครือขายแบบ digital ทําใหโทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถใชงานเพิ่มเติมจากโทรศัพทอยางเดียว
มาเปนรับสงขอมูลได 

Generation (2.5G)  ยุคของระบบ GPRS สามารถใชงานในเร่ืองของ Wireless ได
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

2.75 Generation (2.75G)  ยุคของเทคโนโลยี EDGE เปนเทคโนโลยีสงขอมูลแบบไรสาย
ท่ีพัฒนามาจากพื้นฐาน GPRS ระบบท่ีจัดอยูในยุคนี้ เชน CDMA2000 1xRTT, EDGE 

Third Generation (3G)  ยุคของเทคโนโลยีท่ีใหการรับสงขอมูลผานเครือขาย
โทรศัพทเคล่ือนท่ีดวยความเร็วสูงรองรับบริการผสมผสานโดยสามารถใชบริการหลายๆ ประเภท
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ไดพรอมๆ กันสนับสนุนการทํางานขามเครือขาย (Roaming) กับเครือขาย 3G ท่ัวโลก  เปนระบบ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ digital ท่ีมีความสามารถครบท้ังการส่ือสารดวยเสียงและขอมูลรวมถึงวีดิโอ 
ระบบท่ีจัดอยูในยุคน้ีเชน W-CDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 1x-EVDO 

Fourth Generation (4G)  ระบบโทรศัพทมือถือแบบ Real-Digitalซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ี
ใหการรับสงขอมูลผานเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีดวยอัตราความเร็วสูงท่ีสามารถยายบริการ 
Telephony ตางๆ (เชน บริการเสียงสนทนา) ไปอยูบน Data Network ได โดยกลายเปน VoIP (voice 
over IP คือ การสงผานเสียงดวยการใช Internet Protocol) สนับสนุน Streaming Application ตางๆ
สามารถเช่ือมตอขอมูล 3 แบบ ภาคพ้ืนดิน CDMA PA-H และการเช่ือมตอ eWiFi และ Wi-Max 
เพื่อการเช่ือมภาพและเสียงเปนขอมูลเดียวกัน 

4. ระบบปฏิบัติการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ระบบปฏิบัติการของโทรศัพทเคล่ือนท่ีในปจจุบันท่ีมีการใชงานมีอยูหลายชนิด แบงตาม

บริษัทผูผลิตและอุปกรณซ่ึงมีรูปรางหนาแตกตางกันไป เชน สวนท่ีใชติดตอกับผูใชงาน (User 
Interface)  แอพพลิเคช่ันท่ีรองรับหรือมีบริการใหโดยระบบปฏิบัติการของโทรศัพทเคล่ือนที่ท่ี
นําเสนอเปนระบบปฏิบัติการหลักๆ ท่ีใชบนโทรศัพทเคล่ือนที่ยี่หอตางๆ ท่ีมีวางจําหนายอยูใน
ปจจุบันตัวอยางเชน 

ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS)  เปนระบบปฏิบัติการท่ีถูกพัฒนาโดยบริษัท แอปเปล 
(Apple Computer Inc.) ซ่ึงใชในผลิตภัณฑท่ีบริษัท แอปเปล เปนผูผลิตอุปกรณส่ือสารภายใตยี่หอ 
Apple เชน iPhone, iPod Touch และiPad 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (AndroidOS)  เปนระบบปฏิบัติการแบบ Open Source
สําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี เชน โทรศัพทเคล่ือนท่ี  แท็บเลตคอมพิวเตอร เน็ตบุก โดยมีพื้นฐานมาจาก
ระบบปฏิบัติการ Linux เร่ิมพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด และถูกพัฒนาตอโดย Google  

ระบบปฏิบัติการแบล็กเบอรรี (BlackBerry OS)  เปนระบบปฏิบัติการท่ีถูกพัฒนาโดย
บริษัทResearch in Motion (RIM) โดยออกแบบสําหรับทํางานบนโทรศัพทเคล่ือนท่ียี่หอ
BlackBerry 

ระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian OS)  เปนระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท 
Symbian Ltd. โดยออกแบบสําหรับทํางานบนโทรศัพทเคล่ือนท่ียี่หอ Nokia  

ระบบปฏิบัติการ Windows Phone และ Windows Mobile  เปนระบบปฏิบัติการสําหรับ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนซอฟตแวรกรรมสิทธ์ิพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท 
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ระบบปฏิบัติการบาดา (Bada)  เปนระบบปฏิบัติการท่ีถูกพัฒนาโดยบริษัท ซัมซุง (Samsung) 
ซ่ึง มีความสามารถเชนเดียวกับระบบปฏิบัติการ อ่ืนๆ  โดยพัฒนามาเพื่อใชงานสําหรับ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีของซัมซุง ในตระกูล Wave 

5. เว็บบราวเซอรบนระบบปฏิบัติการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
เว็บบราวเซอรท่ีมีการใชงานในปจจุบันมีใหเลือกใชมากมายหลายชนิด มีท้ังแบบท่ีมา

พรอมกับอุปกรณเคล่ือนของบริษัทผูผลิต  และแบบท่ีผูใชสามารถดาวนโหลดมาใชงานไดเอง     
ซ่ึงเว็บบราวเซอรท่ีนําเสนอ เปนเว็บบราวเซอรท่ีใชบนระบบปฏิบัติการของโทรศัพทเคล่ือนท่ีใน
ปจจุบัน ตัวอยางเชน 

Android Browser  เปนเว็บบราวเซอรมาตรฐานสําหรับระบบปฏิบัติการ Android OS 
Safari Browser  เปนเว็บบราวเซอรมาตรฐานสําหรับระบบปฏิบัติการ iOS 
Black Berry Browser  เปนเว็บบราวเซอรมาตรฐานสําหรับระบบปฏิบัติการ Black Berry 
Nokia Browser  เปนเว็บบราวเซอรมาตรฐานสําหรับระบบปฏิบัติการ Symbian-S40 
Dolphin Browser  เปนเว็บบราวเซอรจาก Mobotap Inc. สําหรับผูใชงานสมารทโฟน 

สามารถใชงานไดท้ังบนระบบปฏิบัติการ iOS , Android OS และ Blackberry  
Opera Mobile, Opera Mini, Opera Mini Next  เปนเว็บบราวเซอรจาก Opera Software 

สําหรับผูใชงานโทรศัพทเคล่ือนท่ีสมารทโฟนสามารถใชงานไดหลายระบบปฏิบัติการ เชน iOS , 
Android OS  Blackberry และ Symbian  

Firefox Web browser  เปนเว็บเบราวเซอรสําหรับระบบปฏิบัติการ Android  ปจจุบันยัง
เปนรุนท่ีอยูในชวงใหผูใชงานท่ัวไปทดสอบ (Beta) 

Google Chrome  เปนเว็บเบราวเซอรสําหรับระบบปฏิบัติการ Android  ปจจุบันยังเปน
รุนท่ีอยูในชวงใหผูใชงานท่ัวไปทดสอบ (Beta) 

QQ Browser  เปนเว็บเบราเซอรจากบริษัทสนุก ออนไลน จํากัดสําหรับผูใชงานสมารทโฟน 
สามารถใชงานไดท้ังบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android OS และ Symbian-S60v3  
 
2.5 เทคโนโลยี SMS (Short Message Service) 

1. ประวัติความเปนมา SMS 
SMS ยอมาจากคําวา Short Message Service หรือเปนบริการสงขอความส้ันๆ ลักษณะ

การใชงานจะคลายกับการสงอีเมล แตจะสามารถสงขอความไดไมเกิน 160 ตัวอักษรผานทาง
โทรศัพทเคล่ือนท่ี 
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การสง SMS คร้ังแรก คือ การสงขอความจากเคร่ืองคอมพิวเตอรไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ี
เครือขายโวดาโฟน (Vodafone) ซ่ึงเปนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ  GSM  ในประเทศอังกฤษ
เม่ือเดือนธันวาคม ป 1992 

2. จุดเดนของบริการ SMS 
บริการ SMS มีจุดเดนของบริการ คือ สามารถสงไปยังผูรับโดยไมตองกังวลวาพื้นท่ีของ

ผูรับจะมีสัญญาณหรือไมในขณะน้ัน หากทางปลายทางไมมีสัญญาณระบบ SMS นี้จะเก็บขอมูลไว
จนกวาปลายทางมีสัญญาณทางระบบจึงจะทําการสงขอมูลไปในทันที  นอกจากนี้แลว SMS 
ยังสามารถสงขอความท่ีไดรับมาตอไปยังหมายเลขอ่ืนๆไดไมจํากัด 

3. SMS Gateway 
SMS Gateway คือ ผูใหบริการสําหรับสงขอความส้ัน (SMS) เปนบริการในระบบการ

ชําระคาบริการแบบชําระเงินลวงหนา (Pre-Paid) โดยสงขอความไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีตางๆ   
ผานเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต 

4. SMS API 
บริการ SMS Application Programming Interface (API) เปนชองทางท่ีนักพัฒนา

โปรแกรม หรือผูดูแลระบบสามารถนําไปใชงานดานตาง ๆ ไดตรงตามความตองการสูงสุด และ
สามารถทําในลักษณะ Real Time Interactive ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ผาน HTTP/S 
โปรโตรคอล โดยวิธี POST and GET 

การนํา SMS API ประยุกตใชกับกิจกรรมตาง ๆ เชนระบบการยืนยันการเปนสมาชิก, 
ยืนยันการเปนเจาของหมายเลขโทรศัพท, การเลนเกมสแจกรางวัล, การขอรับรหัสผานทางมือถือ 
One Time Password, การแจงเตือนเร่ืองตาง ๆ SMS Alert 

ขอดีของ SMS API คือ ระบบสามารถรองรับการสงขอความเขาพรอมกันไดเปนจํานวน
มากเปนการรับ-สงขอมูลแบบอัตโนมัติเหมาะสําหรับหนวยงานหรือองคกรท่ีมีการสงขอความ 
SMS เปนประจํา 
 
2.6 เทคโนโลยีทางดานการรักษาความปลอดภัย 

นายจตุชัย  แพงจันทร (2553) ไดใหคําจํากัดความ และอธิบายรายละเอียดทางดานการ
รักษาความปลอดภัยไวในหนังสือ Master in Security 2nd Edition ดังนี้ 

1. ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security) 
ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security) คือ การปองกันสารสนเทศ

และองคประกอบอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
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การรักษาความปลอดภัยทางขอมูล (Information Security) คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจาการใช
ระบบของนโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติท่ีใชในการพิสูจนทราบ ควบคุม และปองกันการ
เปดเผยขอมูล (ท่ีไดรับคําส่ังใหมีการปองกัน) โดยไมไดรับอนุญาต 

2. องคประกอบหลักของความปลอดภัยของขอมูล 
ขอมูลนั้นมีความปลอดภัยหรือไม ตองวิเคราะหคุณสมบัติท้ัง 3 ดาน คือ ความลับ ความ

ถูกตอง และความพรอมใชงาน วามีครบหรือไม ถาขาดคุณสมบัติดานใดดานหน่ึงแสดงวาขอมูลนั้น
ไมมีความปลอดภัย ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของขอมูล เปนการปกปองรักษาคุณสมบัติท้ัง 3 
ดานของดังตอไปนี้ 

ความลับ (Confidentiality) หมายถึง การทําใหขอมูลสามารถเขาถึงหรือเปดเผยได
เฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 

ความถูกตอง (Integrity) หมายถึง การรักษาความคงสภาพขอมูลจากแหลงท่ีมา หรือ
ไมไดถูกแกไขโดยผูท่ีไมไดรับอนุญาต 

ความพรอมใชงาน (Availability) หมายถึง การทําใหผูท่ีไดรับอนุญาตสามารถเขาถึง
ขอมูลไดเม่ือตองการ 

3. การควบคุมการเขาถึง (Access Control) 
เปนกระบวนการในการควบคุมการเขาถึงขอมูล สามารถกําหนดสิทธ์ิในการใชงาน

ขอมูลวาใครมีสิทธทําอะไรกับขอมูลเหลานั้นไดบาง ซ่ึงขบวนการควบคุม ประกอบดวย 2 
กระบวนการ คือ การพิสูจนทราบตัวตนของผูท่ีกําลังจะเขาถึงขอมูล (Authentication) และการ
ตรวจสอบสิทธ์ิของผูนั้นวาสามารถทําอะไรไดบาง (Authorization) 

4. การพิสูจนทราบตัวตน (Authentication) 
การพิสูจนทราบตัวตน คือ การยืนยันความถูกตองของหลักฐานท่ีแสดงวาเปนบุคคลนั้นจริง 

ข้ันตอนการตรวจสอบหลักฐานท่ีผูใชนํามาแสดงนั้นตรงกับหลักฐานท่ีระบบมีอยูหรือไม  เชน    
การล็อกอินเขาระบบนั้น การพิสูจนทราบตัวตนโดยใช Username และ Password ในการเขาสูระบบ 

5. SSL (Secure Sockets Layer) 
SSL (Secure Sockets Layer) พัฒนาโดยบริษัทเน็ตสเคป เปนโปรโตคอลท่ีถูกใชเปน

มาตรฐานในการเพ่ิมความปลอดภัยในการส่ือสารหรือรับสงขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปน
โปรโตคอลที่อยูระหวางแอพพลิเคช่ันเลเยอร และทรานสปอรตเลเยอร สามารถรองรับการทํางาน
โปรโตคอลตาง ๆ เชน POP3, LDAP, Telnet(SSH) และ FTP(File Transfer Protocol) เปนตน 

SSL ใชสําหรับตรวจสอบและเขารหัสดวยกุญแจสาธารณะแกขอมูล กอนท่ีขอมูลจะถูก
สงออกไปบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยจะนําขอมูลมาเขารหัสและถอดรหัสดวยเทคนิค 
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Cryptography และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificates) และมีการทํางานท่ี TCP/IP จะใช 
SSL ในการทําระบบรักษาความปลอดภัย 

สวนการใชงานในเว็บไซต เม่ือผูใชตองการติดตอมายังเซิฟรเวอร ผูใชจะตองทําการ
เรียกเว็บบราวเซอร โดยในชองยูอารแอลจะมี Scheme เปน https:// แทน http:// เปนตัวบอกวา
ตองการใช  SSL ในการติดตอเซิฟรเวอร 

SSL มีข้ันตอนการทํางานท่ีสําคัญดังนี้ 
1) การพิสูจนทราบตัวจริงของเซิรฟเวอร :  SSL จะอนุญาตใหเว็บบราวเซอรเก็บรายช่ือ

ของ CA (Certificate Authority) ท่ีเช่ือถือได พรอมท้ังพับลิกคีย ของแตละ CA  เม่ือเว็บบราวเซอร
ตองการส่ือสารกับเว็บเซิรฟเวอรท่ีรองรับ SSL เว็บบราวเซอรจะติดตอกับเซิรฟเวอร เพื่อขอรับใบ
รองอิเล็กทรอนิกส (Certificate) ซ่ึงภายในจะมีพับลิกคียของเซิรฟเวอร ซ่ึงไคลเอนทสามารถพิสูจน
ทราบตัวจริงของเว็บเซิรฟเวอรไดโดยการตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนี้กับ CA ท่ีไคลเอนท
มีรายช่ือยู 

2) การพิสูจนทราบตัวจริงของไคลเอนท:  เปนการพิสูจนทราบตัวจริงของไคลเอนท
ทางฝงเว็บเซิรฟเวอร  ซ่ึงมีข้ันตอนการพิสูจนทราบตัวจริงคลายกับการพิสูจนตัวตนของเซิรฟเวอร
โดยไคลเอนทจะสงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของตัวเองไปใหเซิรฟเวอร ซ่ึงเซิรฟเวอรสามารถ
ตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดังกลาวกับ CA ท่ีเซิรฟเวอรใหความเชื่อถือ อยางไรก็ตามการ
พิสูจนทราบตัวจริงของไคลเอนทนั้นจะมีหรือไมมีก็ได 

3) การเขารหัสขอมูล:  ขอมูลท่ีรับสงระหวางไคลเอนทและเซิรฟเวอรนั้นจะถูกเขารหัส
แบบซิมเมตริกคียเอ็นคริปชัน โดยใชคียท่ีตกลงกัน  ซ่ึงการบริการนี้ทําใหการรับสงขอมูลนั้นม่ันใจ
ไดวาขอมูลนี้จะไมถูกแอบดักอานหรือแกไขจากบุคคลที่สามาในระหวางการรับสงขอมูลผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต 

6. อัลกอริธึม MD5 
MD5 คือ การสรางตัวแทนขอมูล (Hash/Message Digest) ดวยอัลกอริธึม MD5 ไดรับ

การออกแบบโดยรอน ริเวสต พัฒนาในป 1991 ซ่ึงเปนเปนฟงกช่ันแฮชแบบทางเดียว (One-way 
Hash Function) ขอความที่ผานฟงกช่ัน MD5 ไดเปนตัวอักษร ASCII ขนาด 32 ตัวอักษรตาม
มาตรฐาน RFC1321 

ลักษณะการทํางานของอัลกอริทึม MD5 จะมีการสรางตัวแทนขอมูลดวยฟงกช่ัน MD5 
สามารถแปลงขอความธรรมดาใหเปนตัวแทนของขอความ โดยไมสามารถแปลงจากตัวแทน
ขอความกลับมาเปนขอความตนฉบับได  ดวยคุณสมบัติดังกลาว อัลกอริธึมนี้จีงไดรับความนิยมจาก
คนท่ัวโลกและไดมีการนําไปประยุกตใชงานกันอยางแพรหลาย เชน การนําอัลกอริธึม MD5 มาใช
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ในการจัดเก็บและจัดสงรหัสผานใหกับผูใชงานระบบ เปนตน ซ่ึงถือเปนเทคนิคการรักษาความ
ปลอดภัยอีกรูปแบบหนึ่ง 

7. One Time Password (OTP) 
One-Time Password (OTP) หรือ รหัสผานแบบใชไดคร้ังเดียว คือ รหัสผานท่ีสามารถ

นํามาใชไดเพียง 1 คร้ัง และหลังจากนั้นรหัสผานน้ีก็จะไมสามารถนํามาใชไดอีก ดังนั้นจึงเทากับวา
หากมีการทําธุรกรรมรายการใดก็ตามท่ีตองอาศัย OTP ผูใชบริการจะไดรับ OTP ชุดใหมทุกคร้ัง 
ยกตัวอยางเชน OTP แรกท่ีไดรับคือ “123456” ในครั้งตอมาหากมีการทํารายการอีกคร้ัง OTP จะ
เปล่ียนเปนเลขอ่ืนท่ีไมใช “123456” อีกตอไป ฉะนั้นจึงเปนการยากตอผูอ่ืนในการท่ีจะคาดเดาไดวา 
OTP ของผูใชบริการคือรหัสอะไร 

ระบบ One-Time Password (OTP) มีหลายรูปแบบ ท้ังอุปกรณ Hardware และ Software 
แตท่ีนิยมเปนการใชอุปกรณพกพาหรือ Token ในการสรางรหัสผาน และระบบสงรหัสผานไปยัง
โทรศัพทเคล่ือนท่ีปลายทาง (Mobile Password) 

One-Time Password (OTP) มีระยะเวลาหมดอายุ (Expire Time) ท่ีแนนอน และไม
สามารถนํารหัสเดิมกลับมาใชงานไดอีกสามารถนํามาใชรวมกับระบบล็อกอินไดหลากหลาย เชน 
E-mail, VPN, Active Directory, Remote Service, Share Server, Web Applications ฯลฯ  ซ่ึงระบบ
ไมซับซอน เขาใจงาย และความปลอดภัยสูงสามารถเลือกรูปแบบการสรางรหัสผานท่ีเหมาะสม   
ท้ังอุปกรณ Token, USB , Key Card, Mobile Password และ Software  เพื่อเปนการปองกันการโดน
โจมตีจาก Weak Password เชน Password Guessing Attack , Brute Force Attack  รวมท้ังปญหา
รหัสผานร่ัวไหล 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยของ MinitArora (2012) ไดกลาวถึงประเด็นตางๆ สําหรับการแสดงผลหนาจอ
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลบนคอมพิวเตอรพกพา ปญหาหนึ่งท่ีสําคัญคือเร่ืองขนาดหนาจอ
อุปกรณท่ีมีขนาดเล็ก เนื้อหาสําหรับแสดงผลบนคอมพิวเตอร PC เม่ือนําไปแสดงผลบน
คอมพิวเตอรพกพาจึงมีความกวางเกินกวาหนาจอ ผูใชงานตองใชการเล่ือนซายขวาเพื่อดูขอมูล
ตางๆ ในตําแหนงท่ีตองการ  ดังนั้นเทคโนโลยี Browser ในคอมพิวเตอรพกพาจึงถูกพัฒนาใหมี
ตัวเลือกในการแสดงผลในลักษณะ Narrow Layout ซึ่งเปนการแสดงผลใหเว็บเพจมีความกวาง
พอดีหนาจอ ทําใหผูใชเล่ือนจอตามแนวข้ึนลงเพียงอยางเดียวโดยไมตองเล่ือนซายขวา อยางไรก็
ตามผูออกแบบหนาจอของระบบก็ตองคํานึงถึงผูใชบนคอมพิวเตอรพกพาในเรื่องอ่ืนๆ ดวย เชน 
ปริมาณขอมูลหรือสคริปท่ีทํางานตองไมมากจนเกินไป หลีกเล่ียงตัวอักษรขนาดเล็ก เปนตน 
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Martin Tsenov (2006) ไดพัฒนาตัวอยางระบบเว็บท่ีใชสถาปตยกรรมเว็บเซอรวิสดวย
มาตรฐาน Open Source ไดแก SOAP WSDL และพัฒนาดวยภาษา PHP  ระบบท่ีสรางข้ึนเปน
ตัวอยางของการใชประโยชนของเว็บเซอรวิสชวยใหระบบทํางานรวมกัน โดยใชฐานขอมูลจาก
หลายแหงได  ขอดีท่ีเกิดข้ึนก็คือ ระบบสามารถตอยอดกับระบบเดิมหรือพัฒนาระบบใหมให
ทํางานรวมกันได และเนื่องจากเทคโนโลยีท่ีใชเปน Freeware จึงไมตองเสียคาใชจายสําหรับ 
License 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนท่ีทําใหมีการศึกษาการใชสมารทโฟน 
เพื่อเปนหลักฐานในการรักษาความม่ันคง (Security Token) ตัวอยางเชน ระบบ Grey System (Lujo 
Bauer et al., 2005) มีการใชสมารทโฟนในการตรวจสอบสิทธ์ิและควบคุมการเขาถึงทรัพยากร
ตางๆ ของระบบ ท้ังทางกายภาพ เชน ประตู และทรัพยากรเสมือน (Virtual Resources) เชน การ
ล็อกอินเขาระบบปฏิบัติการวินโดวส เปนตน  โดย Grey System ผสมผสานเทคโนโลยีหลาย
ประเภทเพ่ือใหไดระบบท่ียืดหยุน รองรับการใหสิทธ์ิผูอ่ืนเพื่อเขาระบบแทน (Delegation) และ
ปลอดภัยตอการสูญหายของโทรศัพท (Capture Resilience)  ท้ังนี้ระบบใชเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
มีมากับสมารทโฟนอยูแลวในการติดตอระหวางโทรศัพทดวยกัน หรือระหวางโทรศัพทกับ
ทรัพยากรอื่น เชนผาน Data Service (3G/GPRS) รวมไปถึงบริการ SMS และ MMS Grey System 
ระบุตัวตนของทรัพยากรตางๆโดยการตั้ง public key ใหกับทรัพยากร จากน้ันจึงติด barcode 2 มิติ
บนทรัพยากรเหลานี้  โดย barcode เก็บขอมูลของทรัพยากรนั้นๆรวมไปถึง hash ของ public key 
ดวย ในการใหสิทธ์ิผูอ่ืนเพื่อเขาระบบแทน  ผูใหสิทธ์ิจะตองสรางขอมูลประจําตัวของผูรับสิทธ์ิลง
ไปใหโทรศัพทของตนกอน จากนั้นเม่ือผูขอรับสิทธ์ิถายภาพ barcode ผานกลองของโทรศัพทเพื่อ
ระบุตัวตนของทรัพยากรที่จะขอใช และสงขอมูลท่ีไดจาก barcode ไปยังโทรศัพทของผูใหสิทธ์ิ 
หลังจากผูใหสิทธ์ิพิสูจนตัวตนของผูขอรับสิทธ์ิและระบุตัวตนของทรัพยากรท่ีจะขอใชไดแลว     
จึงสามารถดําเนินการใหสิทธ์ิ (เชน เปดประตู) หรือให OTP เพื่อเขาใชทรัพยากรในคร้ังนั้นๆได 

งานวิจัยหลายชิ้นยังใชโทรศัพทมือถือประกอบการพิสูจนตัวตน ตัวอยางเชน Fadi 
Aloul et. al (2009) เสนอการใชโทรศัพทมือถือในการสราง Two-Factor Authentication ในการ
เขาถึงบริการตางๆ เชน Online Banking และเครื่อง ATM โดยใชโทรศัพทมือถือเปน Software 
Token ท่ีสราง OTP ซ่ึงใชงานไดในชวงเวลาส้ันๆตามท่ีผูใชระบุ โดย OTP นี้สรางจากขอมูลท่ีเปน
เอกลักษณของท้ังผูใชและตัวโทรศัพทมือถือเอง เชน หมายเลข IMEI, หมายเลข IMSI, username 
และ timestamp เปนตน ซ่ึงเคร่ืองแมขายจะมีขอมูลชุดเดียวกันเพื่อใชในการสราง OTP ท่ีตรงกัน 
เพื่อสามารถพิสูจนตัวตนของโทรศัพทได นอกจากนั้นแลว ยังมีระบบ SMS เปนระบบสํารอง    
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โดยเครื่องโทรศัพทสามารถรองขอ OTP จากเครื่องแมขายได โดยสงคํารองขอซ่ึงประกอบดวย
ขอมูลตัวตนของผูใชผานระบบ SMS ไปยังเคร่ืองแมขาย เพื่อใหเขาใชบริการไดดวยอีกทางหนึ่ง 

จากงานวิจัยตางๆ ท่ีกลาวมา จึงนําแนวคิดทฤษฎี มาปรับใชกับการพัฒนาระบบบริการ
ขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี กรณีศึกษาระบบผูประกันตนสําหรับบุคลากรสํานักงานประกันสังคม 
โดยท่ีสามารถเช่ือมตอกับระบบเดิมท่ีมีอยูไดโดยใชเว็บเซอรวิสแลกเปล่ียนขอมูล และคํานึงถึงการ
ออกแบบสําหรับผูใชอุปกรณเคล่ือนท่ี เพื่อใหเจาหนาท่ีสามารถทํางานและเขาถึงขอมูลตางๆ ได
สะดวกยิ่งข้ึน และมีความปลอดภัยในการยืนยันตัวบุคคลดวยรหัสผูใช (User Name) และรหัสผาน 
(Password) และนําเทคนิคการพิสูจนตัวตนแบบ OTP (One Time Password) มาใชในการการยืนยัน
การเขาใชงานระบบท่ีพัฒนาดวยรหัสผานท่ีสงไปยังขอความในโทรศัพทมือถือแบบ SMS ODP 
(One Day Password) 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการและเคร่ืองมือ 

 
การพัฒนาระบบระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี กรณีศึกษาระบบผูประกันตน

สําหรับบุคลากรสํานักงานประกันสังคมนั้น ไดมีการศึกษารวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนํามาพัฒนา
ระบบโดยกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

3.1 การวิเคราะหปญหาและศึกษาคนควาขอมูล 
3.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
3.3 การพัฒนาระบบ 
3.4 กระบวนการทํางานของระบบ 

 
3.1 การวิเคราะหและศึกษาคนควาขอมูล 

การวิเคราะหปญหาและศึกษาคนควาขอมูล เพื่อพัฒนาระบบบริการขอมูลผานอุปกรณ
เคล่ือนท่ีนั้น ผูพัฒนาไดทําการศึกษาปญหาและขอจํากัดในดานตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนา
ระบบ และศึกษาเทคโนโลยีตางๆ ท่ีจําเปนตอการพัฒนาระบบ ตามท่ีไดศึกษาและกลาวรายละเอียด
ไวในบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้ 

1. ศึกษาระบบงานเดิมสําหรับการใหบริการขอมูลของสํานักงานประกันสังคม 
2. ศึกษาการทํางานของเว็บ 
3. ศึกษาการทํางานของระบบการรับ-สงขอมูลดวยเว็บเซอรวิส 
4. ศึกษาขอมูลทางดานเทคโนโลยีของอุปกรณเคล่ือนท่ี (Mobile Device) 
5. ศึกษาการทํางานของระบบการรับสงขอมูลผานขอความส้ันในโทรศัพทมือถือ (SMS) 
6. ศึกษาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบทางดานการพิสูจนตัวตนของบุคคล 
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3.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
3.2.1 สถาปตยกรรมของระบบ (System Architecture) 

 

 
 
ภาพท่ี 3.1 ส่ิงแวดลอมในการทํางานของระบบ 
 

จากภาพท่ี 3.1  แสดงถึงส่ิงแวดลอมในการทํางานของระบบบริการขอมูลผานอุปกรณ
เคล่ือนท่ีกรณีศึกษาระบบผูประกันตนสําหรับบุคลากรสํานักงานประกันสังคม ซ่ึงสามารถอธิบาย
ไดดังนี้ 

ระบบงานเดิมของสํานักงานประกันสังคม 
คือ  ระบบงานท่ียังมีการใชงานในปจจุบัน ซ่ึงเปนแบบระบบปด (Close System) 

หมายถึง ระบบที่มีการควบคุมการทํางาน ไมอนุญาตใหคอมพิวเตอรท่ัวไป บุคคลภายนอก ระบบ
อ่ืนๆ หรือเครือขายภายนอกเขาไปใชงานระบบได ท้ังนี้เพื่อเปนการปองกันความเสียหายอันจะ
เกิดข้ึนของระบบและเพื่อปองกันความลับของขอมูล ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

DB for eService สวนของการใหบริการขอมูลสําหรับยังแอพพลิเคช่ันตางๆ ภายใน
สํานักงานประกันสังคม (Internal Service) ท่ีสนับสนุนการทํางานรวมกันของระบบท่ีมี
แพลตฟอรม และใชโครงสรางขอมูลท่ีแตกตางกัน โดยอาศัยการรับสงขอมูลดวยเว็บเซอรวิส 

Application Server  เคร่ืองแมขายท่ีใหบริการโปรแกรมการทํางานตางๆ 
Database Server เคร่ืองแมขายท่ีใหบริการระบบฐานขอมูลรวมท้ังหมดของระบบ 
Mainframe ระบบคอมพิวเตอรบนเคร่ืองเมนเฟรม 
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ระบบงานท่ีพัฒนาภายใตโครงงาน 
คือ สวนของระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี กรณีศึกษาระบบผูประกันตน

สําหรับบุคลากรสํานักงานประกันสังคม ท่ีไดทําการพัฒนาเพิ่ม ประกอบดวยข้ันตอนการทํางาน  
ซ่ึงอธิบายตามสัญลักษณท่ีระบุในภาพ ดังน้ี 

A  หมายถึง ข้ันตอนการทํางานของผูใชงาน (User)  ฝงไคลเอนท (Client Side) รอง
ของการเขาใชบริการระบบ SSO M-Service บนเว็บบราวเซอรในอุปกรณเคล่ือนท่ีผานทางเครือขาย
อินเทอรเน็ตมายังฝงเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) 

B หมายถึง ข้ันตอนการทํางานของฝงเว็บเซิรฟเวอร (Web Server)  หรือ เคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายท่ีทําหนาท่ีเปนเคร่ืองบริการการรองขอเขาใชบริการระบบ SSO M-Service 
ผานทางเว็บบราวเซอรบนอุปกรณเคล่ือนท่ี  โดยโปรแกรมที่ทํางานบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายนี้ 
ทําหนาท่ีในการรับคําส่ังจากการรองขอทางฝงไคลเอนท (Client) และประมวลผลการทํางานจาก
การรองขอดังกลาว แลวสงขอมูลกลับไปยังเว็บบราวเซอรทางฝงไคลเอนท (Client) ท่ีรองขอ 

C หมายถึง ข้ันตอนการทํางานของการสงรหัสผานแบบ ODP (One Day Password) 
โดยขอมูลรหัสผานถูกสงจากเว็บเซิรฟเวอรไปยังผูใหบริการ SMS Gateway เพ่ือใหระบบทางฝง
ของผูใหบริการ SMS Gateway ทําการจัดสงรหัสผานตอไปหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ 
หัวหนางาน หรือผูใชงานระบบ หรือผูดูแลระบบ แลวแตกรณีตามระดับสิทธิของผูใชบริการตาม
นโยบายท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนดไว 

D หมายถึง ข้ันตอนการทํางานของระบบท่ีมีการเช่ือมตอกับฐานขอมูล (Database)   
สําหรับทําการจัดเก็บขอมูล และการเรียกใชขอมูลภายในฐานขอมูลของระบบ เชน ขอมูลผูใชระบบ 
หรือขอมูลประวัติการเขาใชงานระบบ (Application Security log) เปนตน   

E หมายถึง ข้ันตอนการทํางานของระบบบริการขอมูล SSO M-Service ท่ีมีการเรียกใช
ขอมูลจากระบบเดิมท่ีใหบริการขอมูลสําหรับแอพพลิเคช่ันตางๆ ภายในสํานักงานประกันสังคม 
(DB for eService) โดยเว็บเซิฟรเวอรทําการเช่ือมตอกับฐานขอมูล DB for eService เพื่อทําการรอง
ขอขอมูล และเว็บเซิรฟเวอรนําขอมูลท่ีไดรับจากการรองมาแสดงผลขอมูลในระบบตอไป 

3.2.2 ข้ันตอนการใชงานระบบ 
ระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ีของระบบงานประกันสังคม  (SSO M-

Service) เปนการใหบริการขอมูลผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคม  สําหรับผูใชระบบซ่ึง
เปนบุคลากรหรือเจาหนาท่ีของสํานักงานประกันสังคม โดยสามารถตรวจสอบขอมูลการสงเงิน
สมทบของผูประกันตน ขอมูลสิทธิประโยชนทดแทนกรณีตางๆ เปนตน 
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ผูใชระบบจะตองมีการลงทะเบียนขอใชบริการระบบมายังผูดูแลระบบ ซ่ึงถาไดรับการ
ยินยอมใหใชงานระบบก็จะจัดสงขอมูลรหัสผานไปยังหมายเลขโทรศัพทผูใชบริการตามระดับสิทธิ
ของผูใชบริการตามนโยบายท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนดไว  โดยเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) 
สงขอมูลชื่อผูใช รหัสผานและเวลาส้ินสุดการใชงานของแตละวันผานทางผูใหบริการ SMS 
Gateway ไปยังหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีดังภาพท่ี 3.2 

ขอมูลท่ีนํามาแสดงในระบบบริการขอมูล เปนขอมูลท่ีเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) 
สงไปรองจากระบบ Database for eService ผานทางรูปแบบการรับสงขอมูลดวยเว็บเซอรวิส 

 
 

ภาพท่ี 3.2 การทํางานของระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี (SSO M-Service) 
 

3.2.3 สถาปตยกรรมในสวนของเว็บเซอรวิส 
การเรียกใชบริการ Database for e-Service ของระบบงานประกันสังคม เปนการ

ใหบริการขอมูลสําหรับยังแอพพลิเคช่ันตางๆ ภายในสํานักงานประกันสังคม (Internal Service) 
หากหนวยงานภายนอกท่ีตองการใชบริการจะตองมีการลงทะเบียนเว็บเซอรวิสและมีการทําบันทึก
ขอตกลง (MOU: Memorandum of Understanding) เพ่ือขอใชบริการ e-Service มายังสํานักงาน
ประกันสังคม ซ่ึงถาสํานักงานประกันสังคมยินยอมใหใชงานก็จะมอบ WSDLของเซอรวิสท่ี
ยินยอมใหใชงานตามความตองการและตามสิทธิของหนวยงานภายนอก และทําการต้ังคาไฟรวอลล
(Firewall) เพื่ออนุญาตใหหนวยงานภายนอกสามารถเขามาใชงานได 

หนวยงานภายนอกทําการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเช่ือมตอระบบมายัง e-Service ตาม 
WSDL ท่ีไดรับไปและเมื่อหนวยงานภายนอกพัฒนาโปรแกรมสําเร็จ ก็จะทําการรองขอเขาใชงาน
Service มายัง Application Server โดยตองผาน Firewall ของสํานักงานประกันสังคมจากนั้น 
Application Server จะทําการดึงขอมูลท่ีตองการมาจาก Database for e-Service และประมวลผล
ตามกระบวนการของ Service นั้นๆ แลวสงผลกลับไปยังโปรแกรมของหนวยงานภายนอกท่ีเรียก
เขามาดังแสดงในภาพที่ 3.3 
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ภาพท่ี 3.3 สถาปตยกรรมเว็บเซอรวิสของสํานักงานประกันสังคม 
 
3.3 การพัฒนาระบบ 

3.3.1 เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนา 
Apache Web Server  ทําหนาท่ีเปนเว็บเซิรฟเวอรสําหรับเว็บแอพพลิเคช่ัน 
MySQL Database  สําหรับสรางระบบการจัดการฐานขอมูล 
Adobe Dreamweaver CS5.5 / EditPlus  สําหรับเขียนคําส่ังการทํางาน 
Microsoft Office Visio2007 / Edraw Max  สําหรับการออกแบบระบบเทคนิคและ

เทคโนโลยีท่ีในการพัฒนา (Technology) 
PHP 5  เปนโอเพนซอรส(open source) สามารถใชงานไดทุกระบบปฏิบัติการและทุก

บราวเซอร ซ่ึงเช่ือมโยงกับระบบฐานขอมูลไดดี 
CSS Mobile Profile 2.0  ใชในการจัดรูปแบบของการแสดงผลบนมือถือตามมาตรฐาน 

World Wide Web Consortium (W3C) 
JQuery Mobile  นํามาใชสําหรับการสราง User Interface ในการติดตอกับผูใช 
JavaScript  เปนองคประกอบในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน 
Web Service (PHP SOAP extension)  นํามาใชในการบริการรับสงขอมูล 
SMS API  นํามาใชในการสงรหัสผานการใชงานใหกับผูใชระบบ 

 
3.3.2 แผนการดําเนินงานและระยะเวลาในการดําเนินงาน 

การพัฒนาระบบเร่ิมตนจากการวิเคราะหและประเมินงานท่ีไดรับ เพ่ือใหสามารถสรุป
แผนการดําเนินงาน ข้ันตอนการทํางานของระบบ และระยะเวลาการทํางานของระบบไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 แผนการดําเนินงานและระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 

ท่ี ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

1. ศึกษาระบบงานในปจจุบัน  สภาพปญหาและ
ขอจํากัดตางๆ ของสภาพแวดลอมในการพัฒนา
ระบบ และรวบรวมความตองการของผูใช 

         

2. ศึกษาเครื่องมือและภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม 
ทฤษฎีและเทคโนโยลีตางๆที่เก่ียวของในการพัฒนา
ระบบ 

         

3. ออกแบบหนาจอการทํางานและจัดทําฐานขอมูลของ
ระบบ 

         

4. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ          
5. ทดสอบการทํางานของระบบ และแกไขขอผิดพลาด

ของระบบ 
         

6. สรุปผลงานและนําเสนอแนะระบบ          
 
3.4 กระบวนการทํางานของระบบ 

3.4.1 ภาพรวมของการทํางานของระบบ 
ระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี กรณีศึกษาระบบผูประกันตนสําหรับบุคลากร

สํานักงานประกันสังคม มีภาพรวมการทํางานดังแสดงใน Use Case Diagram ตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.4 Use Case Diagram ของระบบ 
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จากภาพท่ี 3.4 ระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี กรณีศึกษาระบบผูประกันตน
สําหรับบุคลากรสํานักงานประกันสังคม เกี่ยวของกับผูใชและระบบภายนอกรวม 4 ประเภทไดแก 
User, Supervisor, SMS API และ Admin โดยรายละเอียดของผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ (Actor 
Descriptions) แสดงไดตามตารางท่ี 3.2  
 
ตารางท่ี 3.2 คําอธิบายผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ (Actor Descriptions) 
 
รหัส ผูท่ีเก่ียวของกับระบบ คําอธิบาย 
A01 User ผูใชงานระบบ หมายถึง บุคลากรหรือเจาหนาที่ของสํานักงานประกันสังคม 
A02 Supervisor ผูบริหารหรือหัวหนางานของบุคลากรสํานักงานประกันสังคม 
A03 SMS API SMS API (Application Programming Interface) ระบบสงขอความสําหรับ

การยืนยันการเขาใชระบบดวยรหัสผานแบบ ODP-One Day Password 
A04 Admin ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลระบบ  สามารถเขาใชงานระบบและระบบบริหาร

จัดการผูใชระบบ 

 

นอกจากนั้นแลว ระบบที่พัฒนาข้ึนรองรับรูปแบบการทํางาน 3 รูปแบบหลัก โดย
คําอธิบายรายละเอียดฟงกช่ันการทํางานของระบบ (Use Case Descriptions) แสดงในตารางท่ี 3.3 

 
ตารางท่ี 3.3 คําอธิบายรายละเอียดฟงกช่ันการทํางานของระบบ (Use Case Descriptions) 
 

รหัส ฟงกชันการทํางาน คําอธิบาย 
UC100 Registration ระบบลงทะเบียนสมาชิก 
UC200 Authentication ระบบตรวจสอบตัวตนผูที่เขาใชงานระบบ 
UC300 View Information ระบบบริการตรวจสอบขอมูลผูประกันตน 

 
3.4.2 การออกแบบฐานขอมูลของระบบ 

ระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี กรณีศึกษาระบบผูประกันตนสําหรับบุคลากร
สํานักงานประกันสังคมกําหนดรูปแบบการจัดเก็บขอมูล  อันประกอบดวย ตารางขอมูล User     
เก็บขอมูลผูใชงานระบบ, ตาราง Province เก็บขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีอยูและหมายเลข
โทรศัพทของสํานักงานประกันสังคม, ตารางodp เก็บขอมูลการใชงานรหัสผาน SMS ODP และ 
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ตาราง mservice01_mas_log เก็บขอมูลการใชงานของระบบ ซ่ึงมีความสัมพันธกันดังภาพท่ี 3.5 
โดยอธิบายรายละเอียดของขอมูลไวพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ในภาคผนวก ข. 
 

 
 
ภาพท่ี 3.5 Database Schema Design ของระบบ 
 

3.4.3 แบบจําลองข้ันตอนการทํางานของระบบ Sequence Diagram 
ระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี กรณีศึกษาระบบผูประกันตนสําหรับบุคลากร

สํานักงานประกันสังคมมีการออกแบบจําลองข้ันตอนการทํางานในสวนของการใหบริการขอมูล
จากระบบท่ีพัฒนาข้ึนดังแสดงใน Sequence Diagram ตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.6 Sequence Diagram ของระบบ 
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3.4.4 แบบจําลองการทํางานของระบบ Information Design : Blueprint 
ระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี กรณีศึกษาระบบผูประกันตนสําหรับบุคลากร

สํานักงานประกันสังคมมีการออกแบบโครงสรางการทํางานท่ีจะนําเสนอรูปแบบการเขาถึงขอมูล
ของระบบท่ีพัฒนาข้ึนดังแสดงใน Information Design ตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.7 Information Design : Blueprint ของระบบ 
 

จากภาพท่ี 3.7  สามารถอธิบายการออกแบบรายละเอียดโครงสรางท่ีจะนําเสนอรูปแบบ
การเขาถึงขอมูลของระบบท่ีพัฒนา ซ่ึงประกอบดวยหนาจอการทํางานตางๆ ดังนี้ 

1. หนาจอแรกสําหรับการเขาสูระบบ  คือ หนาจอลงชื่อเขาใชงาน มีการเช่ือมตอขอมูล
ฐานขอมูล User 

2. หนาจอกดรับรหัสผาน ODP  คือ หนาจอสําหรับใหผูใชทําการกดรับรหัสผานเพื่อ
สงรหัสผานในรูปของขอความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีตามสิทธ์ิที่กําหนดมีการ
เช่ือมตอฐานขอมูล Province และฐานขอมูล ODP 

3. หนาจอยืนยันรหัสผาน ODP  คือ หนาจอสําหรับใหผูใชทําการกรอกรหัสผาน ODP 
ที่ไดรับมีการเชื่อมตอฐานขอมูล ODP 

4. หนาจอระบบลงทะเบียนสมาชิก มีการเชื่อมตอฐานขอมูล User 
5. หนาจออนุมัติรายการลงทะเบียนสมาชิกใหม ผูดูแลระบบเทานั้นท่ีมีสิทธ์ิเขาใชงาน

มีการเชื่อมตอฐานขอมูล User 
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6. หนาจอแกไขขอมูลสมาชิก ผูดูแลระบบเทานั้นท่ีมีสิทธ์ิเขาใชงานมีการเช่ือมตอ
ฐานขอมูล User 

7. หนาหลัก คือ หนาแสดงเมนูสําหรับการคนหาขอมูล ประกอบดวย 
- หนาจอตรวจสอบขอมูลเงินสมทบ 
- หนาตรวจสอบขอมูลโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
- หนาจอตรวจสอบขอมูลประวัติการเปล่ียนสถานพยาบาล 
- หนาจอตรวจสอบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย 
- หนาจอตรวจสอบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนการเบิกเงินคาคลอดบุตร 
- หนาจอตรวจสอบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตร 
- หนาจอตรวจสอบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพ 

ซ่ึงในแตละหนาจอระบบมีการจัดเก็บประวัติการคนหาขอมูลผูประกันตนลงใน
ฐานขอมูลขอมูลการใชงานของผูใช (Log) 

8. หนาจอแสดงเง่ือนไขการใชงานระบบ 
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บทที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 

 
หลังจากท่ีมีการศึกษากระบวนการและข้ันตอนการทํางานของระบบในบทท่ี 3 แลวนั้น

เนื้อหาบทนี้นําเสนอผลการพัฒนาระบบ ทดสอบระบบ รูปแบบการใชงานและหนาจอการทํางาน
ของระบบที่สมบูรณ ซ่ึงไดรับการการทดสอบการทํางานโดยผูพัฒนาเพ่ือใหไดระบบที่ทํางาน
ถูกตองและมีประสิทธิภาพการทํางานตามตองการ และไดมีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
หาความพึงพอใจของระบบ และผลการวิเคราะหกรณีศึกษา ซ่ึงสามารถแสดงเปนลําดับดังนี้ 

4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
4.2 ผลการวิเคราะหแบบประเมินความความพึงพอใจของระบบ 
4.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
4.4 ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

 
4.1 ผลการพัฒนาระบบ 

4.1.1 การพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี กรณีศึกษาระบบผูประกันตน

สําหรับบุคลากรสํานักงานประกันสังคมนั้น ประกอบไปดวยข้ันตอนการพัฒนาที่สําคัญ คือ การ
ติดต้ัง Apache Web Server Version 2.2 ซ่ึงทําหนาท่ีเปนเว็บเซิรฟเวอรของระบบ  และติดต้ัง "SSL" 
(Secure Sockets Layer) สําหรับทําการเขารหัสขอมูล (Encryption) ท่ีรับสงระหวางเว็บเบราวเซอร
และเว็บเซิรฟเวอร เพื่อลดความเส่ียงท่ีขอมูลอาจถูกดักจับและนําไปใชในทางท่ีผิดโดยบุคคลท่ีสาม   

ดานของการพัฒนาหนาจอการติดตอกับผูใชงานไดมีการนําเทคโนโลยีของ CSS 
Mobile มาชวยในการจัดรูปแบบของการแสดงผล  และนํา JQuery Mobile มาชวยในการสรางและ
ปรับแตง Theme ใหกับระบบ และนํา Javascript มาเปนองคประกอบในการพัฒนาดวย 

ดานการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการรับสงขอมูลดวยเว็บเซอรวิสซ่ึงเปนการนําขอมูล
จากระบบเดิมท่ีเปนบริการขอมูล eService ของสํานักงานประกันสังคมนั้น ผูพัฒนาไดกําหนด
วิธีการรับสงขอมูลในรูปแบบการฟงกช่ันทํางานดวย PHP SOAP extension ซ่ึงมีองคประกอบใน
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การรับสงขอมูลดังนี้ Method Name, Endpoint URL, SOAP Action, Method Namespace URI และ 
Input  Parameters  

ดานการพัฒนาโปรแกรมในสวนของการสรางรหัสผาน OPD เพื่อใชสําหรับการยืนยัน
การเขาใชงานระบบ ซ่ึงมีการนําอัลกอริธึมของ MD5 มาชวยในการสรางตัวแทนขอมูล (User_data) 
อันประกอบดวยขอมูลผูใชงาน (User) และวันท่ีเขาใชงาน (Date) โดยนําตัวแทนขอมูลมาทําการ
เขารหัส (Encryption) ดวย MD5 จํานวน 2 รอบ เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความปลอดภัยมากข้ึน และนํา
ตัวแทนขอมูลท่ีไดมาทําการเลือกตัวแทนขอมูลท่ีจะใชเปนรหัสผานจํานวน 4 หลัก โดยผานฟงกชั่น
ของการตัดสตริงค (Substr(data)) เพื่อใหไดรหัสผานท่ีกําหนด ดังแสดงในภาพท่ี 4.1 

 

 
 
ภาพท่ี 4.1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการสรางรหัสผาน ODP 
 

4.1.2 หนาจอการทํางานของระบบ 
กอนการเขาใชระบบทุกคร้ัง ผูใชตองล็อกอินเขาสูระบบ ดังแสดงในภาพท่ี 4.2        

โดยระบบจะการตรวจสอบสิทธ์ิในการเขาใชงานของผูใชจากฐานขอมูลระบบเพื่อนําเสนอเมนูการ
ใชงานตางๆใหเปนไปตามสิทธ์ิของผูใชที่ไดรับเทานั้น โดยเมนูการใชงานจะถูกกําหนดข้ึนหลังจาก
ล็อกอินเขาสูระบบแลว โดยแบงระดับการใชงานเปนดังนี้ 

หนาจอการใชงานสําหรับผูดูแลระบบ (Admin) 
หนาจอการใชงานสําหรับผูใชงานท่ัวไป (User) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 หนาจอแรกเม่ือเขาสูระบบ 
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เม่ือเขาสูระบบ SSO M-Service หนาจอแสดงเมนู 3 เมนูใหเลือกทางดานบน 
ประกอบดวย เมนู Login  เมนูลงทะเบียนสมาชิกใหม  และเมนูเง่ือนไขการใชงานใหผูใชงานกรอก
รหัสผูใชและรหัสผานและเม่ือกดปุมตกลงเพื่อเขาสูหนาจอตอไป 
 

 
 
ภาพท่ี 4.3 หนาจอสําหรับผูใชกดปุมยอมรับเง่ือนไข 
 

หลังการล็อกอิน ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลผูใชงานวาเคยกดปุมยอมรับเงื่อนไข
แลวหรือไม เม่ือผูใชเคยกดปุมยอมรับเง่ือนไขแลว หากเขาใชงานภายในวันเดียวกันปุมนี้จะถูก 
Disable โดยไมตองกดซํ้าอีก 
 

   
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงหนาจอผูใชกดปุมรับรหัสผาน และขอความรหัสผานแบบ ODP 
 

เม่ือผูใชกดปุมยอมรับเง่ือนไขแลว ระบบจะแสดงหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่ระบบ
จะจัดสงรหัสผานไปให พรอมท้ังแสดงปุมรับรหัสผาน ODP เม่ือผูใชกดปุมระบบจะทําการสง
ขอมูลรหัสผูใช รหัสผานและเวลาส้ินสุดการใชงานไปยังหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่แสดงบน
หนาจอ   เมื่อผูใชไดรับรหัสผานจํานวน 4 หลัก ใหนํารหัสผานท่ีไดรับ มากรอกลงในชองกรอก
รหัสผาน ODP และกดปุม เขาสูระบบ เพื่อใชงาน  

DPU



 35 

 
 

ภาพท่ี 4.5 หนาจอเมนูสําหรับผูใชงานท่ัวไป (User) 
 

หนาจอหลักแสดงเมนูการใชงาน ดังแสดงในภาพท่ี 4.5 สําหรับผูใชที่ เปนระดับ
ผูใชงานท่ัวไป (User) จะสามารถสามารถเลือกทํารายการได 7 เมนู ดังนี้ 

- ขอมูลเงินสมทบผูประกันตน 
- สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
- ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 
- ขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย 
- ขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนการเบิกเงนิคาคลอดบุตร 
- ขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตร 
- ขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพของผูประกันตน 
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ภาพท่ี 4.6 หนาจอเมนูสําหรับผูใชระดบัผูดูแลระบบ (Admin) 
 

หนาจอหลักสําหรับผูใชระดับการทํางานท่ีเปนผูดูแลระบบ (Admin) จะสามารถเขาถึง
ฟงกชั่นการทํางานไดมากกวาระดับผูใชงานท่ัวไป (User)  ดังแสดงในภาพท่ี 4.6 โดยสามารถเลือก
ทํารายการได 8 เมนู ดังนี้ 

- ขอมูลเงินสมทบผูประกันตน 
- สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
- ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 
- ขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย 
- ขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนการเบิกเงนิคาคลอดบุตร 
- ขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตร 
- ขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพของผูประกันตน 
- แกไขขอมูลสมาชิก 
- อนุมัติรายการสมาชิกใหม 

 
  

DPU



 37 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7 หนาจอเม่ือเลือกเมนูขอมูลเงินสมทบผูประกันตน 
 

จากหนาเมนูหลัก เม่ือผูใชเลือกเมนูขอมูลเงินสมทบผูประกันตน  ระบบจะใหกรอกเลข
บัตรประชาชน และเลือกป พ.ศ.  ที่ตองการทราบขอมูลดังแสดงในภาพที่ 4.7 ในหนานี้ผูใชตอง
กรอกเลขบัตรประชาชน และเลือกป พ.ศ.  ที่ตองการคนหาขอมูลการสงเงินสมทบ 
 

      
 
ภาพท่ี 4.8 หนาจอแจงเตอืนกรณีผูใชไมกรอกเลขบัตรประชาชน หรือ กรอกเลขบัตรไมถูกตอง 
 

ในกรณีเม่ือผูใชไมไดกรอกขอมูลเลขบัตรประชาชน หรือ กรอกเลขบัตรประชาชนไม
ถูกตอง ระบบจะทําการแจงเตือนเพื่อใหผูใชกดปุม OK เพื่อกลับไปกรอกขอมูลใหม 
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เม่ือระบบตรวจสอบไดวาขอมูลเลขบัตรประชาชนท่ีกรอกนั้นถูกตอง ระบบจะทําการ

คนหาและแสดงขอมูลการสงเงินสมทบของประกันตนท่ีมีเลขบัตรประชาชนที่ระบุ โดยแสดงตาม
ป พ.ศ. ที่ระบุไว 
 

 
 

ภาพท่ี 4.9 หนาจอผลการคนหากรณีไมพบขอมูลเงินสมทบผูประกันตน 
 

ในกรณีไมพบขอมูลการสงเงินสมทบของเลขบัตรประชาชนในป พ.ศ.ที่เลือก ระบบจะ
แสดงขอความ “ไมพบขอมูลท่ีตองการ”ในชองรายการแสดงผลขอมูลเงินสมทบ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.10 หนาจอผลการคนหากรณีพบขอมูลเงินสมทบผูประกันตน 
 

ในกรณีพบขอมูลการสงเงินสมทบของเลขบัตรประชาชนในป พ.ศ.ที่เลือก ระบบแจง
จะแสดงรายระเอียดงวดเงินสมทบวันท่ีชําระเงินเงินคาจางอัตราเงินสมทบ% และจํานวนเงินสมทบ
นําสงในชองรายการแสดงผลขอมูลเงินสมทบ 
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ภาพท่ี 4.11 หนาจอเม่ือเลือกเมนูสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
 

จากหนาเมนูหลัก เม่ือผูใชเลือกเมนูสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา  ระบบจะให
กรอกเลขบัตรประชาชน และเลือกป พ.ศ.  ที่ตองการทราบขอมูลดังแสดงในภาพท่ี 4.11 ในหนานี้
ผูใชตองกรอกเลขบัตรประชาชน และเลือกป พ.ศ.  ที่ตองการคนหาขอมูล 

เม่ือระบบตรวจสอบไดวาขอมูลเลขบัตรประชาชนท่ีกรอกนั้นถูกตอง ระบบจะทําการ
คนหาและแสดงขอมูลสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาท่ีมีเลขบัตรประชาชนท่ีระบุ โดยแสดงตาม
ป พ.ศ. ที่ระบุไว 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.12 หนาจอผลการคนหากรณีไมพบขอมูลสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
 

ในกรณีไมพบขอมูลการสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของเลขบัตรประชาชนในป 
พ.ศ. ที่เลือก ระบบจะแสดงขอความ “ไมพบขอมูลท่ีตองการ”ในชองรายการแสดงผลขอมูล
สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
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ภาพท่ี 4.13 หนาจอการคนหากรณีพบขอมูลสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
 

ในกรณีพบขอมูลสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของเลขบัตรประชาชนในป พ.ศ.ที่
เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียด ชื่อ-สกุลช่ือสถานพยาบาลตามสิทธ์ิการรักษา วันท่ีออกบัตรและ
วันหมดอายุในชองรายการแสดงผลขอมูลสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.14 หนาจอเม่ือเลือกเมนูประวัตกิารเปล่ียนแปลงสถานพยาบาล 
 

จากหนาเมนูหลัก เม่ือผูใชเลือกเมนูประวัติการเปล่ียนแปลงสถานพยาบาล  ระบบจะให
กรอกเลขบัตรประชาชน  ที่ตองการทราบขอมูลดังแสดงในภาพท่ี 4.14  ในหนานี้ผูใชตองกรอกเลข
บัตรประชาชน ที่ตองการคนหาขอมูล 
  

  

DPU



 41 

เม่ือระบบตรวจสอบไดวาขอมูลเลขบัตรประชาชนท่ีกรอกนั้นถูกตอง ระบบจะทําการ
คนหาและแสดงขอมูลประวัติการเปล่ียนแปลงสถานพยาบาลท่ีมีเลขบัตรประชาชนท่ีระบุ  

 

 
 

ภาพท่ี 4.15 หนาจอผลการคนหากรณีไมพบขอมูลการเปล่ียนแปลงสถานพยาบาล 
 

ในกรณีไมพบขอมูลการเปล่ียนแปลงสถานพยาบาลของเลขบัตรประชาชน ภายในป 
พ.ศ. ที่ตองการทราบขอมูล ระบบจะแสดงขอความ “ไมพบขอมูลท่ีตองการ” ในชองรายการ
แสดงผลขอมูลการเปล่ียนแปลงสถานพยาบาล 

 

 
 

ภาพท่ี 4.16 หนาจอเม่ือเลือกเมนูขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย 
 

จากหนาเมนูหลัก เม่ือผูใชเลือกเมนูขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย  ระบบ
จะใหกรอกเลขบัตรประชาชน  และเลือกป พ.ศ.  ที่ตองการทราบขอมูลดังแสดงในภาพท่ี 4.16 ใน
หนานี้ ผูใชตองกรอกเลขบัตรประชาชน และเลือกป พ.ศ.  ที่ตองการคนหาขอมูล 
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เม่ือระบบตรวจสอบไดวาขอมูลเลขบัตรประชาชนท่ีกรอกนั้นถูกตอง ระบบจะทําการ
คนหาและแสดงขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวยท่ีมีเลขบัตรประชาชนท่ีระบุ โดยแสดง
ตามป พ.ศ. ที่ระบุไว 

 

 

 
ภาพท่ี 4.17 หนาจอผลการคนหากรณีไมพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย 
 

ในกรณีไมพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวยของเลขบัตรประชาชน  
ภายในป พ.ศ. ที่ตองการทราบขอมูลระบบจะแสดงขอความ “ไมพบขอมูลท่ีตองการ” ในชอง
รายการแสดงผลขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย 

 

 
 

ภาพท่ี 4.18 หนาจอผลการคนหากรณีพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย 
 

ในกรณีพบขอมูลขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวยของเลขบัตรประชาชน  
ภายในป พ.ศ. ที่ตองการทราบขอมูลระบบจะแสดงรายละเอียดชื่อผูรับเงินวันท่ีจายเงินวิธีรับเงิน 
และจํานวนเงินในชองรายการแสดงผลขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย 
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ภาพท่ี 4.19 หนาจอเม่ือเลือกเมนูขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนการเบิกเงินคาคลอดบุตร 
 

จากหนาเมนูหลัก เมื่อผูใชเลือกเมนูขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนการเบิกเงินคาคลอด
บุตร  ระบบจะใหกรอกเลขบัตรประชาชน  และเลือกป พ.ศ.  ที่ตองการทราบขอมูลดังแสดงในภาพ
ที่ 4.19  ในหนานี้ผูใชตองกรอกเลขบัตรประชาชน และเลือกป พ.ศ.  ที่ตองการคนหาขอมูล 

เม่ือระบบตรวจสอบไดวาขอมูลเลขบัตรประชาชนท่ีกรอกนั้นถูกตอง ระบบจะทําการ
คนหาและแสดงขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนการเบิกเงินคาคลอดบุตรท่ีมีเลขบัตรประชาชนท่ีระบุ 
โดยแสดงตามป พ.ศ. ที่ระบุไว 
 

 
 

ภาพท่ี 4.20 หนาจอผลการคนหากรณีไมพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนการเบิกเงินคาคลอดบุตร 
 

ในกรณีไมพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนการเบิกเงินคาคลอดบุตรของเลขบัตร
ประชาชนภายในป พ.ศ. ที่ตองการทราบขอมูลระบบจะแสดงขอความ “ไมพบขอมูลท่ีตองการ”  
ในชองรายการแสดงผลขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนการเบิกเงินคาคลอดบุตร 
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ภาพท่ี 4.21 หนาจอผลการคนหากรณีพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนการเบิกเงนิคาคลอดบุตร 
 

ในกรณีพบขอมูลสิทธิ์ประโยชนทดแทนการเบิกเงินคาคลอดบุตรของเลขบัตร
ประชาชนภายในป พ.ศ. ที่ตองการทราบขอมูล  ระบบจะแสดงรายละเอียดชื่อผูรับเงินวันท่ี
จายเงินวิธีรับเงิน และจํานวนเงิน ในชองรายการแสดงผลขอมูลสิทธิ์ประโยชนทดแทนการเบิก
เงินคาคลอดบุตร 
 

 
 

ภาพท่ี 4.22 หนาจอเม่ือเลือกเมนูขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตร 
 

จากหนาเมนูหลัก เม่ือผูใชเลือกเมนูขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตร  
ระบบจะใหกรอกเลขบัตรประชาชน  และเลือกป พ.ศ.  ที่ตองการทราบขอมูลดังแสดงในภาพท่ี 
4.22  ในหนานี้ผูใชตองกรอกเลขบัตรประชาชน และเลือกป พ.ศ.  ที่ตองการคนหาขอมูล 

เม่ือระบบตรวจสอบไดวาขอมูลเลขบัตรประชาชนท่ีกรอกนั้นถูกตอง ระบบจะทําการ
คนหาและแสดงขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตร ที่มีเลขบัตรประชาชนท่ีระบุ  โดย
แสดงตามป พ.ศ. ที่ระบุไว 
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ภาพท่ี 4.23 หนาจอผลการคนหากรณีไมพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตร 
 

ในกรณีไมพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตรของเลขบัตรประชาชน
ภายในป พ.ศ. ที่ตองการทราบขอมูล ระบบจะแสดงขอความ “ไมพบขอมูลท่ีตองการ” ในชอง
รายการแสดงผลขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตร 
 

 
 

ภาพท่ี 4.24 หนาจอผลการคนหากรณีพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตร 
 

ในกรณีพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตรของเลขบัตรประชาชน
ภายในป พ.ศ. ที่ตองการทราบขอมูลระบบจะแสดงรายละเอียดชื่อผูรับเงินวันท่ีจายเงินวิธีรับเงิน 
และจํานวนเงินในชองรายการแสดงผลขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินสงเคราะหบุตร 
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ภาพท่ี 4.25 หนาจอเม่ือเลือกเมนูขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพ 
 

จากหนาเมนูหลัก เม่ือผูใชเลือกเมนูขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพ  ระบบจะ
ใหกรอกเลขบัตรประชาชน  ที่ตองการทราบขอมูลดังแสดงในภาพท่ี 4.25  ในหนานี้ผูใชตองกรอก
เลขบัตรประชาชน ที่ตองการคนหาขอมูล 

เม่ือระบบตรวจสอบไดวาขอมูลเลขบัตรประชาชนท่ีกรอกนั้นถูกตอง ระบบจะทําการ
คนหาและแสดงขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพ ที่มีเลขบัตรประชาชนท่ีระบุ  โดยแสดง
ขอมูลตั้งแตป พ.ศ. ที่เร่ิมมีการสงเงินสมทบจนถึงขอมูลในป พ.ศ. ปจจุบัน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.26 หนาจอผลการคนหากรณีไมพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพ 
 

ในกรณีไมพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพของเลขบัตรประชาชนท่ี
ตองการทราบขอมูล ระบบจะแสดงขอความ “ไมพบขอมูลท่ีตองการ” ในชองรายการแสดงผล
ขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพ 
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ภาพท่ี 4.27 หนาจอผลการคนหากรณีพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพ 
 

ในกรณีพบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพของเลขบัตรประชาชนท่ีตองการ
ทราบขอมูลระบบจะแสดงรายละเอียดช่ือผูรับเงินวันท่ีจายเงินวิธีรับเงิน และจํานวนเงินในชอง
รายการแสดงผลขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนเงินชราภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.28 หนาจอเม่ือเลือกเมนูลงทะเบียนสมาชิกใหม 
 

จากหนาเมนูหลัก เม่ือผูใชเลือกเมนูลงทะเบียนสมาชิกใหม  ระบบจะแสดงหนาจอให
ผูใชกรอกขอมูล ดังในภาพท่ี 4.28  ในหนานี้ผูใชตองขอมูลลงชองท่ีมีเคร่ืองหมาย * ใหครบทุกชอง
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลเลขบัตรประชาชน รหัสผูใช  รหัสผาน  ชื่อ นามสกุล  อีเมล  หมายเลข
โทรศัพทเคล่ือนท่ี สังกัดหนวยงาน และตําแหนง  เมื่อผูใชกดปุมตกลงระบบจะทําการตรวจสอบ
ขอมูลเลขบัตรประชาชนและรหัสผูใช ตองไมตรงกับขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล หากผูใชกรอก
ขอมูลมาซํ้ากับท่ีมีอยู ระบบจะแสดงขอความแจงเตือนบนหนาจอ และไมบันทึกขอมูลลงใน
ฐานขอมูล 
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ภาพท่ี 4.29 หนาจอเม่ือเลือกเมนูอนุมัตริายการสมาชิกใหม 
 

จากหนาเมนูหลัก เม่ือผูใชเลือกเมนูอนุมัติรายการสมาชิกใหม เมนูนี้การใชงานน้ี
สําหรับผูใชระดับการทํางานท่ีเปนผูดูแลระบบ (Admin) เทานั้น  เม่ือมีการบันทึกขอมูลลงทะเบียน
สมาชิกใหมเขาสูระบบ ผูดูแลระบ บ (Admin) จะตองเขามาทําการอนุมัติรายการโดยตรวจสอบ
ขอมูลผูลงทะเบียนวาเปนผูที ่ไดรับอนุญาตใหใชงานไดหรือไม การทํางานของระบบจะไม
อนุญาตใหผูลงทะเบียนสมาชิกใหมเขาใชงานระบบได  จนกระกวาผูดูแลระบบจะทําการอนุมัติ
รายการผูลงทะเบียนรายน้ัน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.30 หนาจอเม่ือเลือกเมนูแกไขขอมูลสมาชิก 
 

จากหนาเมนูหลัก เม่ือผูใชเลือกเมนูแกไขขอมูลสมาชิก เมนูนี้การใชงานนี้สําหรับผูใช
ระดับการทํางานท่ีเปนผูดูแลระบบ (Admin) เทานั้น  เม่ือมีการบันทึกขอมูลลงทะเบียนสมาชิกใหม
เขาสูระบบ ผูดูแลระบ บ (Admin) สามารถแกไขขอมูลสมาชิกในระบบได โดยระบบจะใหกรอก
เลขบัตรประชาชนของสมาชิกท่ีตองการแกไขขอมูลดังแสดงในภาพท่ี 4.30  ในหนานี้ผูใชตอง
กรอกเลขบัตรประชาชน ที่ตองการแกไขขอมูล 
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ภาพท่ี 4.31 หนาจอรายช่ือสมาชิกท่ีตองการแกไขขอมูล 
 

ในกรณีพบขอมูลรายช่ือสมาชิกท่ีตองการแกไข ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลของ
สมาชิก โดยระบบอนุญาตใหแกไขขอมูลดังนี้ ชื่อ นามสกุล  ตําแหนง  หมายเลขโทรศัพทมือถือ  
ระดับการใชงาน และสถานะผูใชงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.32 หนาจอเม่ือเลือกเมนูเง่ือนไขการใชงาน 
 

จากหนาเมนูหลัก เม่ือผูใชเลือกเมนูเง่ือนไขการใชงานหนาจอการนี้จะอธิบายเง่ือนการ
ไขการใชงานและขอตกลงในการเขาใชงานระบบ 
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4.2   ผลการวิเคราะหแบบประเมินความความพึงพอใจของระบบ 
เพื่อใหไดระบบงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของ

ผูใชมากท่ีสุด ผูพัฒนาไดทําการประเมินผลการใชงานระบบจากผูใชงาน โดยใชแบบสอบถามทํา
การประเมินหาระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจของระบบท่ีไดพัฒนาข้ึน แบบสอบถามท่ีใชใน
การประเมินแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย  

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ  
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ  
ตัวอยางของแบบสอบถามไดกลาวไวในภาคผนวก ข. 
มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 20 ราย ซ่ึงเปนบุคคลกรของสํานักบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ สํานักงานประกันสังคม โดยผลการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 มีดังนี้  
1. เพศ แบงออกเปน ชาย จํานวนรอยละ 60  หญิง จํานวนรอยละ 40 
2. อายุ แบงออกเปน อายุระหวาง 25 – 30 ป จํานวนรอยละ 30 

อายุระหวาง 31 – 35 ป จํานวนรอยละ 25 
อายุระหวาง 36 – 40 ป จํานวนรอยละ 20 
อายุระหวาง 41 – 45 ป จํานวนรอยละ 20 
อายุมากกวา 45 ปข้ึนไป จํานวนรอยละ 5 

3. ระดับการศึกษา แบงออกเปน ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวนรอยละ 70 
ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวนรอยละ 30 

4. มีประสบการณในการเปนผูใชระบบอ่ืนๆ บนมือถือ  จํานวนรอยละ 90 
ไมเคยมีประสบการณในการเปนผูใชระบบอ่ืนๆ บนมือถือ  จํานวนรอยละ 10 

5. มีประสบการณในการเปนผูพัฒนาระบบ  จํานวนรอยละ 65 
ไมเคยมีประสบการณในการเปนผูพัฒนาระบบ  จํานวนรอยละ 35 

6. มีประสบการณในการเปนผูดูแลระบบ จํานวนรอยละ 55 
ไมเคยมีประสบการณในการเปนผูดูแลระบบ  จํานวนรอยละ 45 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น แบงออกเปน 4 ดาน คือ 
1. ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ (Functional Requirement)  
2. ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (System Functions) 
3. ดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability)  
4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Requirements)  

DPU



 51 

 
มีลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ดังตอไปนี้ 
5  หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
3  หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับนอย 
1  หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
เกณฑการประเมินจะพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ซ่ึง

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวัดคาของขอมูลโดยใช
คาเฉล่ียเลขคณิตหรือคาเฉล่ีย (Mean) และวัดการกระจายของขอมูลโดยใชคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงเกณฑการกําหนดระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 
คาเฉล่ียของระดับความเหมาะสม/ความพงึพอใจ ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอย 
1.00 – 1.49 นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.2 ผลความเหมาะสม/ความพึงพอใจดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ 
 

รายการประเมิน Χ  S.D. 
ระดับความเหมาะสม 

/ความพึงพอใจ 
ความสามารถของระบบล็อกอินเขาใชงาน 4.15 0.75 มาก 

ความสามารถของระบบการสงรหัสผานทาง SMS
โทรศัพทมือถือ 

4.05 0.76 มาก 

ความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูลเงินสมทบ 4.30 0.47 มาก 
ความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูลโรงพยาบาล
ตามสิทธิการรักษา 

4.35 0.49 มาก 

ความสามารถของระบบตรวจสอบประวัติการเปลี่ยน
สถานพยาบาล 

4.30 0.57 มาก 

ความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูลสิทธิ์ประโยชน
ทดแทนกรณีเจ็บปวย 

4.35 0.49 มาก 

ความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูลการเบิกเงินคา
คลอดบุตร 

4.25 0.72 มาก 

ความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูลเงินสงเคราะหบุตร 4.35 0.59 มาก 
ความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูลเงินชราภาพ 4.40 0.60 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.2 เปนการประเมินผลความถูกตองและประสิทธิภาพของระบบ สรุปผล

การเมินอยูในเกณฑระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจของผูใชในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลความเหมาะสม/ความพึงพอใจดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ 
 

รายการประเมิน Χ  S.D. 
ระดับความเหมาะสม 

/ความพึงพอใจ 
ความถูกตองในการคนหาขอมูล 4.45 0.51 มาก 
ความถูกตองของผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลในระบบ 4.40 0.68 มาก 
ความถูกตองของขอมูลรหัสผานทาง SMS โทรศัพทมือถือ 4.20 0.77 มาก 
ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.00 0.65 มาก 
การปองกันการคนหาขอมูลผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 3.80 0.77 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.3 เปนการประเมินความถูกตองและประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 
ซ่ึงผลการเมินอยูในเกณฑความเหมาะสม/ความพึงพอใจของผูใชในระดับปานกลางถึงระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลความเหมาะสม/ความพึงพอใจดานความงายตอการใชงาน 
 

รายการประเมิน Χ  S.D. 
ระดับความเหมาะสม 

/ความพึงพอใจ 
ความงายตอการใชงานของระบบ 4.10 0.79 มาก 
ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆ บน
จอภาพ 

3.90 0.85 ปานกลาง 

ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลในแตละจอ 4.00 0.65 มาก 
ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงบนจอภาพ 4.10 0.79 มาก 
ความเหมาะสมของการใชสีโดยภาพรวม 4.15 0.67 มาก 
ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีเลือกใช 4.05 0.89 มาก 
การใชขอความและคําแนะนําการใชโปรแกรมเขาใจงาย 4.25 0.79 มาก 
ความนาใชของระบบในภาพรวม 4.40 0.60 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.4 เปนการประเมินลักษณะการออกแบบระบบวามีความงายตอการใช

งานของระบบ ซ่ึงผลการเมินอยูในเกณฑความเหมาะสม/ความพึงพอใจของผูใชในระดับปานกลาง
ถึงระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลความเหมาะสม/ความพึงพอใจดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ 
 

รายการประเมิน Χ  S.D. 
ระดับความเหมาะสม 

/ความพึงพอใจ 
ความเหมาะสมในการกําหนดช่ือผูใชและรหัสผาน 3.95 0.76 ปานกลาง 
ความเหมาะสมของระบบรักษาความปลอดภัย 3.85 0.75 ปานกลาง 
การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ผูใชไดอยางถูกตอง  3.95 0.76 ปานกลาง 
ความนาเช่ือถือไดของระบบ 4.15 0.67 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.5 เปนการประเมินวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมานั้น มีความปลอดภัยของขอมูล 

ซ่ึงผลการเมินอยูในเกณฑความเหมาะสม/ความพึงพอใจของผูใชในระดับปานกลางถึงระดับมาก 
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ตอนท่ี  3 ในแบบสอบถาม  เปนการสอบถามขอมูลความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามภายหลังจากท่ีไดทดลองใชโปรแกรมที่พัฒนาข้ึน ผูตอบแบบสอบถามไดมี
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ซ่ึงผูพัฒนาระบบสามารถนําไปปรับปรุงระบบตอไป ดังน้ี 

- ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลใหตัวหนังสือมีขนาดใหญข้ึน 
- ปรับปรุงกลองรับขอมูลใหมีขนาดเหมาะสมกับขอมูลท่ีรับมากข้ึน 

 
4.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.33 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการตรงตามความตองของผูใชระบบ 
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ภาพท่ี 4.34 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.35 ผลการประเมินความพึงพอใจดานความงายตอการใชงานระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.36 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ 
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4.4 ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
หลังจากที่ไดมีการพัฒนาระบบไปแลวนั้น ผลการวิเคราะหกรณีศึกษาระบบบริการ

ขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี สําหรับบุคลากรสํานักงานประกันสังคม โดยในสวนของหัวขอนี้จะขอ
ยกตัวอยางผลการวิเคราะหทางดานการสรางรหัสผาน ODP (One Day Password) สําหรับการยืนยัน
การเขาใชงานระบบนั้น  

จากแนวคิดของการใชรหัสผานแบบ OTP (One Time Password) ท่ีกลาวไวในบทที่ 2เปน
การบริการสงรหัสผานทาง SMS (SMS Authentication Service) แบบคร้ังเดียว สําหรับการเขาใชงาน
ระบบ ซ่ึงอายุการใชงานของรหัสผานส้ัน ในกรณีท่ีไมไดใชรหัส OTP ภายในเวลาที่กําหนดจะตอง
เร่ิมตนทํารายการใหมอีกคร้ัง หรือเม่ือผูใชทําการออกจากระบบแลว ในการเขาใชงานระบบใหมตองทํา
การรองขอรหัสผานใหมทุกคร้ัง รหัสผานเดิมจะไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก ซ่ึงลักษณะการทํางาน
ดังกลาวเหมาะกับระบบที่ตองการความปลอดภัยสูง ระบบท่ีนิยมนํารหัสผานแบบ OTP มาชวยในการ
เพ่ิมระดับความปลอดภัยของระบบ เชน ระบบการทําธุรกรรมผานทางเว็บไซตของธนาคารตางๆ เปนตน 
การใชรหัสผานแบบ OTP ไมเหมาะสําหรับระบบเปดใหบุคคลท่ัวไปสามารถใชงานระบบได และไม
ตองการความปลอดภัยมาก เพราะหากมีการรองขอรหัสผานเปนจํานวนมาก ก็จะทําใหปริมาณของการสง
รหัสผานไปยังโทรศัพทมือถือเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมากดวย ซ่ึงถาหากระบบท่ีพัฒนานั้นเลือกใชวิธีการสง
รหัสผานไปยังโทรศัพทมือถือในรูปแบบของ SMS API ผานผูใหบริการ SMS Gateway ท่ีมีการเรียกเก็บ
คาบริการ ก็จะทําใหเกิดคาใชจายของระบบท่ีพัฒนาสูงข้ึนตามลําดับ 
ในสวนของระบบท่ีพัฒนาข้ึนจึงไดมีการปรับรูปแบบใหเหมาะกับการใชงานโดยเปล่ียนจากรหัสผาน
แบบคร้ังเดียว (OTP-One Time Password) มาเปนแบบรหัสผานสําหรับใชรายวัน (ODP-One Day 
Password) แทน เนื่องจากผูใชงานระบบเปนบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม ตามนโยบายของการใช
งานระบบกําหนดใหกรณีท่ีผูใชงานเปนบุคลากรในระดับท่ีตองไดรับการอนุญาตการใชงานระบบจาก
ผูบริหารหรือหัวหนางานกอน ในการออกใหบริการแตละคร้ัง หากผูใชงานทําการออกจากระบบแลว 
หรือลืมรหัสผานท่ีไดรับ ตองมีการขอรหัสผานใหมทุกคร้ังนั้น จะทําใหเกิดความไมสะดวกในการ
ทํางานมากข้ึน ดังนั้น เพื่ออํานวยความสะดวกในการรองขอรหัสผาน และเพ่ือลดปริมาณการสงรหัสผาน 
จึงปรับมาเปนแบบรายวันแทน ผูใชงานสามารถออกจากระบบ และเขาใชรบบใหมไดโดยใชรหัสผาน 
ODP เดิม ผูใชงานสามารถใชรหัสผาน ODP ซํ้าภายในวันเดียวกันไดจนกวาจะถึงเวลาท่ีระบบปด
ใหบริการในแตละวัน (หากมีการกดปุมขอรับรหัสผานแบบ ODP ภายในวันเดียวกัน แตระยะเวลาตาง
เวลากัน ระบบก็จะสงรหัสผานเดียวกับท่ีทําการสรางและจัดสงรหัสผานคร้ังแรกของวันนั้นให) 
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บทที่ 5 
บทสรุปอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

การจัดทําสารนิพนธคร้ังนี้ไดทําการพัฒนาระบบระบบบริการขอมูลผานอุปกรณ
เคล่ือนท่ี กรณีศึกษาระบบผูประกันตนสําหรับบุคลากรสํานักงานประกันสังคมน้ัน มีวัตถุประสงค
เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหบุคลากรของสํานักงานประกันสังคมสามารถใหบริการขอมูล
ผูประกันตนผานอุปกรณเคล่ือนท่ีได โดยระบบที่พัฒนามีการทดลองใชงานจากเจาหนาท่ีใน
หนวยงาน เพื่อใหเหมาะสมแกการใชงาน ผูพัฒนาไดทําการออกแบบใหผูใชสามารถเรียนรูและใช
งานระบบงายท่ีสุด และเหมาะกับการทํางานบนอุปกรณเคล่ือนท่ี 

การพัฒนาระบบผูพัฒนาไดศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิดและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
สรางระบบนี้โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมูล ศึกษาขั้นตอนการทํางานของระบบงานเดิม เพื่อ
ดําเนินการวิเคราะหการทํางานของระบบงานใหม ซ่ึงข้ันตอนการพัฒนาผูพัฒนาไดเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาพีเอชพี ใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL และใชโปรแกรม Apache เปนโปรแกรม
จําลองเคร่ืองเปนเว็บเซิรฟเวอร โดยติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยในการรับสงขอมูลดวย SSL 
และนําอัลกอริธึม MD5 มาชวยในการ Encryption ขอมูล 

การทํางานของระบบบริการขอมูล แบงการทํางานออกเปน 2 สวน คือ สวนของผูดูและ
ระบบ และสวนของผูใชงานท่ัวไป  

สวนของผูดูแลระบบ เม่ือผูดูแลระบบทําการล็อกอินเขาใชระบบ ผูดูแลระบบสามารถ
อนุมัติรายการสมาชิกใหม แกไขขอมูลสมาชิก และสามารถตรวจสอบขอมูลเงินสมทบผูประกันตน 
ตรวจสอบขอมูลสถานพยาบาลตามสิทธิขอมูลประกันตน  ตรวจสอบประวัติการเปล่ียนแปลง
สถานพยาบาลของผูประกันตน ตรวจสอบขอมูลสิทธ์ิประโยชนทดแทนกรณีตางๆ  

สวนของผูใชงานท่ัวไป เม่ือผูใชงานท่ัวไปทําการล็อกอินเขาใชระบบ ผูใชงานสามารถ
ตรวจสอบขอมูลเงินสมทบผูประกันตน ตรวจสอบขอมูลสถานพยาบาลตามสิทธิขอมูลประกันตน  
ตรวจสอบประวัติการเปล่ียนแปลงสถานพยาบาลของผูประกันตน ตรวจสอบขอมูลสิทธ์ิประโยชน
ทดแทนกรณีตางๆ 
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5.2 ปญหาท่ีพบในการดําเนินงาน 
ผลการพัฒนาระบบพบปญหา อันประกอบดวยขอจํากัด ของอุปกรณเคล่ือนท่ีในดาน

ตางๆ ทําใหการออกแบบและพัฒนาระบบงาน ตองคํานึงและกําหนดขอบเขตการทํางานของระบบ
ใหสามารถรองรับการขอจํากัดดังตอไปนี้ได 

5.2.1 ขอจํากัดในดานขนาดหนาจอของอุปกรณเคล่ือนท่ี 
เนื่องจากขนาดหนาจอของอุปกรณเคล่ือนท่ีมีขนาดท่ีความหลากหลาย ซ่ึงมีขนาด

หนาจอแสดงผลที่เล็กกวาหนาจอคอมพิวเตอรท่ัวๆ ไป เชน ขนาดหนาจอของสมารทโฟนบางรุนมี
ขนาดหนาจอเพียง 3.5 นิ้ว แตขนาดหนาจอของอุปกรณเคล่ือนท่ีประเภทแทบเล็ตท่ีมีขนาดหนาจอ
การใชงานท่ีใหญกวาสมารทโฟนท้ัวไป โดยมีขนาดต้ังแต 7 นิ้ว ข้ึนไป ดวยขนาดของหนาจอท่ี
แตกตางกัน ทําใหสงผลกระทบทางดานการพัฒนาในสวนของการออกแบบหนาจอการทํางานของ
ระบบ ในการพัฒนาระบบสําหรับการใชงานบนอุปกรณเคล่ือนท่ีในปจจุบันมีเคร่ืองมือท่ีใชในการ
พัฒนามากมาย ซ่ึงผูพัฒนาไดเลือก jQuery Mobile รุนปจจุบันคือ 1.0.1 มาใชชวยในการพัฒนาสวน
ติดตอผูใชงาน(UI:User Interface) เนื่องจาก JQuery Mobile เปน Javascript Framework มีการใช
งานท่ีสะดวก  สามารถแสดงผลบนเว็บบราวเซอรบนอุปกรณเคล่ือนท่ีประเภทโทรศัพทมือถือและ
แท็บเล็ตท่ีมีขนาดหนาจอตางกันไดอยางไมมีปญหา และมี Theme ท่ีชวยใหพัฒนาในสวนของ User 
Interface งายและรวดเร็วมากข้ึน และเหมาะสําหรับผูพัฒนาระบบท่ีไมถนัดใช CSS ในการจัดการ 
User Interface ซ่ึงสามารถชวยลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบไดในระดับหนึ่ง 

5.2.2 ขอจํากัดในดานการประมวลผลของอุปกรณเคล่ีอนท่ี 
การทํางานบนอุปกรณเคล่ือนท่ีนั้น จะตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรของโทรศัพท

อุปกรณเคล่ือนท่ีดวย ซ่ึงบางรุนท่ีมีหนวยความจําและหนวยประมวลผลขนาดเล็ก ทําใหตองไม
สามารถประมวลผลการทํางานท่ีซับซอนได ดังนั้นระบบท่ีพัฒนาสําหรับการทํางานบนอุปกรณ
เคล่ือนท่ีตองไมมีการทํางานท่ียุงยากและซับซอนมาก ระบบท่ีพัฒนาข้ึนไดรับรองขอจํากัดดังกลาว
โดยระบบทําการประมวลทางฝงของเซิรฟเวอรเปนหลัก ในสวนของฝงไคลเอนทท่ีใชงานเปนการ
นําขอมูลท่ีทําการประมวลผลแลวมาแสดงขอมูลผานเว็บบราวเซอรบนอุปกรณเคล่ือนท่ีเทานั้น 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

สามารถนําแนวทางของระบบที่ไดพัฒนาขึ้นนี้ไปตอยอดในระบบการทํางานท่ีมี
ลักษณะคลายๆ กันได เชน ระบบท่ีใหบริการขอมูลผานเว็บบราวเซอรบนอุปกรณเคล่ือนท่ีอ่ืนๆ 
ระบบท่ีมีการใชเว็บเซอรวิสมาชวยในการรับสงขอมูล หรือระบบท่ีมีการใชรหัสผานแบบ ODP 
(One Day Password) มาชวยในการยืนยันตัวตนของผูใชงานระบบ เปนตน 
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ในการพัฒนาระบบน้ีรองรับการเขาใชบริการขอมูลผานบราวเซอรบนอุปกรณเคล่ือนท่ี Platform 
iOS, Android, Blackberry OS เชน Safari Browser, Android Browser และ BlackBerry Browser 
บางรุนเทานั้น ในปจจุบันบราวเซอรท่ีใชงานบนอุปกรณเคล่ือนท่ีนั้น มีใหเลือกใชมากมาย แตบาง
บราวเซอรไมรองรับการทํางานดวย JavaScript, CSS ท่ัวไป และไมรองรับเทคโนโลยี Ajax  ทําให
ระบบที่พัฒนาข้ึนไมสามารถนําเทคโลยีของ Ajax มาใชรวมกันได  เพื่อใหระบบสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ในดานการพัฒนาระบบควรเพิ่มความสามารถของระบบใหสามารถตรวจสอบ
ผูใชงานระบบวาเขาใชงานระบบดวยบราวเซอรชนิดใด เปนบราวเซอรบนเคร่ืองคอมพิวเตอรพีซี
หรือบราวเซอรบนอุปกรณเคล่ือนท่ี และตรวจสอบวาเปนระบบปฏิบัติการชนิดใด ซ่ึงระบบท่ี
พัฒนาควรมีการจัดการแสดงผลใหเหมาะสมกับอุปกรณท่ีเขาใชงานนั้น  ซ่ึงสมารถนําเทคโนโลยี
ของ CSS มาชวยในการปรับรูปแบบการแสดงผลใหมีความเหมาะสม และควรพัฒนาระบบสามารถ
ใชงานไดในบราวเซอรท่ีหลากหลาย และรองรับกับแพลตฟอรม หรือ ระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ บน
อุปกรณเคล่ือนท่ีมากยิ่งข้ึน 
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รายละเอียดฟงกชัน่การทํางานของระบบ (Use Case Descriptions) 

 
 

  

DPU



 65

รายละเอียดฟงกชั่นการทํางานของระบบ (Use Case Descriptions) 
 
ตารางท่ี 1 คําอธิบายรายละเอียดฟงกช่ันการทํางานของระบบ (Use Case Descriptions) 
 
รหัส Function คําอธิบาย 
UC100 Manage Member ระบบการจัดการขอมูลสมาชิก (ผูใชงานระบบ) 
UC101 Request Registration การลงทะเบียนสมาชิกใหม 
UC102 Approve Registration การอนุมัติการรองขอการลงทะเบียนสมาชิกใหม 
UC103 Update User การแกไขขอมูลสมาชิก 
UC200 Authentication ระบบตรวจสอบตัวตนผูท่ีเขาใชงานระบบ 
UC201 User Name & Password การตรวจสอบตัวตนผูใชงานจากรหัสผูใช และรหัสผาน 
UC202 SMS ODP  

One Day Password 
ยืนยนัตัวตนของผูใชงานจากรหัสผานที่ไดรับผานทาง 
ขอความมือถือ (SMS) 

UC300 View Information ขอมูลผูประกันตนระบบประกันสังคม 
UC301 Contributions Info ตรวจสอบขอมูลเงินสมทบผูประกันตน 
UC302 Check Hospital ตรวจสอบขอมูลสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
UC303 Change Hospital ตรวจสอบประวัตกิารเปล่ียนสถานพยาบาล 
UC304 Sickness Info ตรวจสอบขอมูลสิทธิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย 
UC305 Maternity Info ตรวจสอบขอมูลสิทธิประโยชนทดแทนกรณีการเบิกเงนิ 

คาคลอดบุตร 
UC306 Child allowance Info ตรวจสอบขอมูลสิทธิประโยชนทดแทนกรณีเงิน

สงเคราะหบุตร 
UC307 Old Age Info ตรวจสอบขอมูลสิทธิประโยชนทดแทนกรณีเงินชราภาพ 
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ขั้นตอนการทํางานของระบบ (Use Case Scenario) 
 

ตารางท่ี 2 ระบบลงทะเบียนสําหรับผูใชงานใหม 
 

Use Case Description : UC100 Registration 
 

 
 

Scope & Level ภาพรวมการลงทะเบียนสําหรับผูใชงานใหม 

Actors User, Admin 

Flow of Events ดูจาก UC101 -  UC103 
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ตารางท่ี 3 การลงทะเบียนสําหรับผูใชงานใหม 
 
Function Description : UC101 Request Registration 

 

 
 

Scope & Level การทํางานหลัก 

Actors User 

Preconditions มีรายการรองขอผูใชงานระบบเขามาใหม 

Post Conditions บันทึกขอมูลผูใชงานเขาสูระบบ 

Flow of Events 1. ระบบแสดงหนาจอลงทะเบียนผูใชงานระบบ 
2. ผูใชกรอกขอมูลลงชองที่มีเครื่องหมาย * ใหครบทุกชอง 
3. เมื่อผูใชกรอกขอมูลครบ ใหกดปุมตกลง 
4. ระบบบันทึกรายการลงทะเบียนผูใชใหม 
5. ระบบแสดงขอความแจงผลลัพธแกผูใช 

Alternative Paths - 

Exception Paths - ระบบทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่กรอก หากไมถูกตอง
ระบบจะทําการแสดงขอความเตือนผูใช 

- ระบบทําการตรวจสอบขอมูลเลขบัตรประชาชนและรหัสผูใช ตองไม
ตรงกับขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล ระบบจะแสดงขอความแจงเตือนบน
หนาจอ และไมบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล 
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ตารางท่ี 4 อนุมัติการรองขอการลงทะเบียนสมาชิกใหม 
 
Function Description : UC102 Approve Registration 

 

 
 

Scope & Level การทํางานหลัก 

Actors Admin 

Preconditions - ผูใชงานเขาสูระบบแลว 
- มีรายการขอมูลการลงทะเบียนสมาชิกใหมในระบบ 

Post Conditions อนุมัติขอมูลผูใชงานเขาสูระบบ 

Flow of Events 1. ระบบแสดงหนาจอรายช่ือผูลงทะเบียนสมาชิกใหม 
2. Admin ตรวจสอบขอมูล และคลิกอนุมัติรายช่ือน้ัน 
3. กรณีที่คลิกอนุมัติ ระบบบันทึกสถานะ ‘a’ ใหรายช่ือผูใชน้ัน 

Alternative Paths - 

Exception Paths - 
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ตารางท่ี 5 การแกไขขอมูลสมาชิก 
 
Function Description : UC103 Update User 

 

 
 

Scope & Level การทํางานหลัก 

Actors Admin 

Preconditions - ผูใชงานเขาสูระบบแลว 
- เมื่อตองการแกไขขอมูลสมาชิกในระบบ 

Post Conditions แกไขขอมูลผูใชงานในระบบ 

Flow of Events 1. ระบบแสดงหนาจอสําหรับให Admin กรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

2. Admin กรอกเลขบัตรประชาชน ของสมาชิกที่ตองการแกไข 
3. กดปุมตกลง 
4. ระบบแสดงขอมูลสมาชิก 
5. ทําการแกไขขอมูล 
6. กดปุมตกลงเพ่ือบันทึกการแกไขขอมูล 

Alternative Paths - 

Exception Paths - ระบบทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่กรอก หากไมถูกตอง
ระบบจะทําการแสดงขอความเตือนผูใช และไมบันทึกขอมูลลงใน
ฐานขอมูล 
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ตารางท่ี 6 ระบบตรวจสอบตัวตนผูท่ีเขาใชงานระบบ 
 
Function Description : UC200 Authentication 

 

 
 

Scope & Level ภาพรวมการตรวจสอบตัวตนผูที่เขาใชงานระบบ 

Actors User, Supervisor, SMS Provider 

Preconditions เมื่อมีผูใชงานระบบทําการล็อกอินเขาสูระบบ 

Post Conditions ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบได 

Flow of Events ดูจาก UC201 และ UC202 
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ตารางท่ี 7 การพิสูจนตัวตนในการเขาใชระบบผูใชงานดวย Username และ Password 
 
Function Description : UC201 Validation User Name & Password 

 

 
 

Scope & Level การทํางานหลัก 

Actors User 

Preconditions เมื่อมีผูใชงานระบบทําการล็อกอินเขาสูระบบ 

Post Conditions แสดงหนาจอใหผูใชกรอกขอมูลช่ือผูใชและรหัสผาน 

Flow of Events 1. ระบบแสดงหนาจอสําหรับลงช่ือผูใชงานเพ่ือเขาสูระบบ  
2. ผูใชกรอกขอมูลช่ือผูใชงานและรหัสผาน  
3. กดปุมยืนยันเพ่ือไปสูหนาจอการทํางานตอไป 

Alternative Paths - 

Exception Paths - ระบบตรวจสอบช่ือผูใชงานและรหัสผาน หากไมถูกตองใหแสดง
ขอความแจงเตือนผูใช 

- ผูใชงานท่ีไมไดรับการอนุญาตใหเขาใชงานระบบ 
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ตารางท่ี 8 ยืนยันตัวตนของผูใชงานจากรหัสผานที่ไดรับผานทางขอความมือถือ 
 
Function Description : UC202 Validation SMS ODP One Day Password 

 

 
 

Scope & Level การทํางานหลัก 

Actors User, Supervisor, SMS Provider 

Preconditions เมื่อมีผูใชงานระบบทําการล็อกอินเขาสูระบบ 

Post Conditions แสดงหนาจอใหผูใชกรอกขอมูลรหัสผานที่ไดรับจาก SMS 

Flow of Events 1. ระบบแสดงหนาจอสําหรับใหผูใชกดปุมรับรหัสผาน ODP เพ่ือสง
รหัสผานไปยังขอความโทรศัพทมือถือ (SMS) 

2. ผูบริหาร/หัวหนางาน ไดรับรหัสผาน OPD ทางขอความใน
โทรศัพทมือถือ (SMS) 

3. ผูใชนํารหัสผานที่ไดรับจากผูบริหาร/หัวหนางาน กรอกในชองยืนยัน
รหัสผาน  

4. กดปุมยืนยัน เพ่ือเขาสูระบบ 

Alternative Paths - 

Exception Paths - ระบบตรวจสอบรหัสผาน ODP ที่ผูใชกรอก หากไมถูกตองใหแสดง
ขอความแจงเตือนผูใช 

- ผูใชงานท่ีไมไดรับการอนุญาตใหเขาใชงานระบบ 
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ตารางท่ี 9 ระบบบริการขอมูลผูประกันตน 
 
Function Description : UC300 View Information 

 

 
 

Scope & Level ภาพรวมการระบบบริการขอมูลผูประกันตน 

Actors User, Supervisor, Admin 

Preconditions เมื่อมีผูใชงานระบบทําการล็อกอินเขาสูระบบ 

Post Conditions ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบได 

Flow of Events ดูจาก UC301 - UC307 
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ตารางท่ี 10 การตรวจสอบขอมูลเงินสมทบผูประกันตน 
 
Function Description : UC301 Contributions Info 

 
 

 
 

Scope & Level ตรวจสอบขอมูลสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา 

Actors User, Supervisor, Admin 

Preconditions เมื่อมีผูใชงานระบบทําการล็อกอินเขาสูระบบ 

Post Conditions แสดงหนาจอใหผูใชกรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

Flow of Events 1. ระบบแสดงหนาจอสําหรับใหผูใช กรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

2. ผูใชกรอกเลขบัตรประชาชน  
3. ผูใชกดเลือกป พ.ศ. ที่เลือกสถานพยาบาล  
4. กดปุมตรวจสอบ 
5. ระบบแสดงขอมูลโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของผูประกันตน 
6. ระบบบันทึกขอมูลการใชงานของผูใชลงในระบบ 

Alternative Paths - 

Exception Paths - ระบบตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หากไมถูกตองใหแสดงขอความ
แจงเตือนผูใช 

- ผูใชงานกรอกเลขบัตรประชาชนไมถูกตอง 

 

  

A01:User

A04:Admin

UC301: Contributions Info

A02:Supervisor
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ตารางท่ี 11 การตรวจสอบขอมูลสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
 
Function Description : UC302 Check Hospital 

 

 
 

Scope & Level ตรวจสอบขอมูลสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา 

Actors User, Supervisor, Admin 

Preconditions เมื่อมีผูใชงานระบบทําการล็อกอินเขาสูระบบ 

Post Conditions แสดงหนาจอใหผูใชกรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

Flow of Events 1. ระบบแสดงหนาจอสําหรับใหผูใช กรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

2. ผูใชกรอกเลขบัตรประชาชน  
3. ผูใชกดเลือกป พ.ศ. ที่เลือกสถานพยาบาล  
4. กดปุมตรวจสอบ 
5. ระบบแสดงขอมูลโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของผูประกันตน 
6. ระบบบันทึกขอมูลการใชงานของผูใชลงในระบบ 

Alternative Paths - 

Exception Paths - ระบบตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หากไมถูกตองใหแสดงขอความ
แจงเตือนผูใช 

- ผูใชงานกรอกเลขบัตรประชาชนไมถูกตอง 
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ตารางท่ี 12 การตรวจสอบประวัติการเปล่ียนสถานพยาบาล 
 
Function Description : UC303 Change Hospital 

 

 
 

Scope & Level ตรวจสอบประวัติการเปล่ียนสถานพยาบาล 

Actors User, Supervisor, Admin 

Preconditions เมื่อมีผูใชงานระบบทําการล็อกอินเขาสูระบบ 

Post Conditions แสดงหนาจอใหผูใชกรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

Flow of Events 1. ระบบแสดงหนาจอสําหรับใหผูใช กรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

2. ผูใชกรอกเลขบัตรประชาชน  
3. กดปุมตรวจสอบ 
4. ระบบแสดงขอมูลโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของผูประกันตน 

Alternative Paths - 

Exception Paths - ระบบตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หากไมถูกตองใหแสดงขอความ
แจงเตือนผูใช 

- ผูใชงานกรอกเลขบัตรประชาชนไมถูกตอง 
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ตารางท่ี 13 การตรวจสอบขอมูลสิทธิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย 
 
Function Description : UC304 Sickness Info 

 

 
 

Scope & Level ขอมูลสิทธิประโยชนตามทดแทนกรณีเจ็บปวย 

Actors User, Supervisor, Admin 

Preconditions เมื่อมีผูใชงานระบบทําการล็อกอินเขาสูระบบ 

Post Conditions แสดงหนาจอใหผูใชกรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

Flow of Events 1. ระบบแสดงหนาจอสําหรับใหผูใช กรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

2. ผูใชกรอกเลขบัตรประชาชน  
3. ผูใชกดเลือกป พ.ศ. ที่เลือกสถานพยาบาล  
4. กดปุมตรวจสอบ 
5. ระบบแสดงขอมูลขอมูลสิทธิประโยชนตามทดแทนกรณีเจ็บปวย 
6. ระบบบันทึกขอมูลการใชงานของผูใชลงในระบบ 

Alternative Paths - 

Exception Paths - ระบบตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หากไมถูกตองใหแสดงขอความ
แจงเตือนผูใช 

- ผูใชงานกรอกเลขบัตรประชาชนไมถูกตอง 
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ตารางท่ี 14 การตรวจสอบขอมูลสิทธิประโยชนทดแทนกรณีการเบิกเงินคาคลอดบุตร 
 
Function Description : UC305 Maternity Info 

 

 
 

Scope & Level ขอมูลสิทธิประโยชนตามทดแทนกรณีการเบิกเงินคาคลอดบุตร 

Actors User, Supervisor, Admin 

Preconditions เมื่อมีผูใชงานระบบทําการล็อกอินเขาสูระบบ 

Post Conditions แสดงหนาจอใหผูใชกรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

Flow of Events 1. ระบบแสดงหนาจอสําหรับใหผูใช กรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

2. ผูใชกรอกเลขบัตรประชาชน  
3. ผูใชกดเลือกป พ.ศ. ที่เลือกสถานพยาบาล  
4. กดปุมตรวจสอบ 
5. ระบบแสดงขอมูลสิทธิประโยชนตามทดแทนกรณีการเบิกเงินคา

คลอดบุตร 
6. ระบบบันทึกขอมูลการใชงานของผูใชลงในระบบ 

Alternative Paths - 

Exception Paths - ระบบตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หากไมถูกตองใหแสดงขอความ
แจงเตือนผูใช 

- ผูใชงานกรอกเลขบัตรประชาชนไมถูกตอง 

 

 

  

DPU



 79

ตารางท่ี 15 การตรวจสอบขอมูลสิทธิประโยชนทดแทนกรณีเงินสงเคราะหบุตร 
 
Function Description : UC306 Child allowance Info 

 

 
 

Scope & Level ขอมูลสิทธิประโยชนตามทดแทนกรณีเงินสงเคราะหบุตร 

Actors User, Supervisor, Admin 

Preconditions เมื่อมีผูใชงานระบบทําการล็อกอินเขาสูระบบ 

Post Conditions แสดงหนาจอใหผูใชกรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

Flow of Events 1. ระบบแสดงหนาจอสําหรับใหผูใช กรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

2. ผูใชกรอกเลขบัตรประชาชน  
3. ผูใชกดเลือกป พ.ศ. ที่เลือกสถานพยาบาล  
4. กดปุมตรวจสอบ 
5. ระบบแสดงขอมูลสิทธิประโยชนตามทดแทนกรณีเงินสงเคราะห

บุตร 
6. ระบบบันทึกขอมูลการใชงานของผูใชลงในระบบ 

Alternative Paths - 

Exception Paths - ระบบตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หากไมถูกตองใหแสดงขอความ
แจงเตือนผูใช 

- ผูใชงานกรอกเลขบัตรประชาชนไมถูกตอง 
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ตารางท่ี 16 การตรวจสอบขอมูลสิทธิประโยชนทดแทนกรณีเงินชราภาพ 
 
Function Description : UC307 Old Age Info 

 

 
 

Scope & Level ขอมูลสิทธิประโยชนตามทดแทนกรณีเงินชราภาพ 

Actors User, Supervisor, Admin 

Preconditions เมื่อมีผูใชงานระบบทําการล็อกอินเขาสูระบบ 

Post Conditions แสดงหนาจอใหผูใชกรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

Flow of Events 1. ระบบแสดงหนาจอสําหรับใหผูใช กรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

2. ผูใชกรอกเลขบัตรประชาชน  
3. ผูใชกดเลือกป พ.ศ. ที่เลือกสถานพยาบาล  
4. กดปุมตรวจสอบ 
5. ระบบแสดงขอมูลสิทธิประโยชนตามทดแทนกรณีเงินชราภาพ 
6. ระบบบันทึกขอมูลการใชงานของผูใชลงในระบบ 

Alternative Paths - 

Exception Paths - ระบบตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หากไมถูกตองใหแสดงขอความ
แจงเตือนผูใช 

- ผูใชงานกรอกเลขบัตรประชาชนไมถูกตอง 
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ภาคผนวก ข 
พจนานุกรมขอมลู (Data Dictionary) 
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พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
จากแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูลในขอ 3.4.2 การจัดเก็บขอมูล ประกอบ

รายละเอียดโครงสรางของตารางขอมูล User, Province, odp และ mservice01_mas_log ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 โครงสรางตารางขอมูลผูใชงานระบบ (User) 
 
ลําดับ ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความยาว ประเภท ความหมาย 

1 user_id varchar 20 PK รหัสผูใช 
2 password  varchar 50  รหัสผาน 
3 name  varchar 50  ช่ือผูใช 
4 sname varchar 50  นามสกุล 
5 idcard decimal 13,0  เลขบัตรประชาชน 
6 email  varchar 50  อีเมล 
7 pro_code char 6  รหัสหนวยงาน 
8 position  varchar 50  ตําแหนง 
9 mobile  char 10  หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

10 level  char 1  ระดับการใชงาน 
11 status  char 1  สถานะผูใชงาน 

 
ตารางท่ี 2 โครงสรางตารางขอมูลหนวยงานและหมายเลขโทรศัพท (Province) 
 
ลําดับ ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความยาว ประเภท ความหมาย 

1 pro_code char 6 PK รหัสหนวยงาน 
2 pro_name varchar 70  ช่ือหนวยงาน 
3 add1  varchar 70  ที่อยู 1 
4 add2  varchar 70  ที่อยู 2 
5 mobile  char 10  หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
6 header  varchar 100  ช่ือหัวหนางาน 
7 email  varchar 50  อีเมลหนวยงาน 
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ตารางท่ี 3 โครงสรางตารางขอมูลการใชรหัสผาน odp 
 
ลําดับ ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความยาว ประเภท ความหมาย 

1 odp_row int 11 PK ลําดับรหัส odp 
2 username  varchar 20  รหัสผูใชงาน 
3 odp varchar 50  รหัส odp 
4 date_beg datetime   วันที่เริ่มใชงาน 
5 date_end datetime   วันหมดอายุการใชงาน 
6 odpstatus char 1  สถานะ odp 
7 rem  text   หมายเหตุ 

 
 
ตารางท่ี 4 โครงสรางตารางขอมูลการใชงานระบบ mservice01_mas_log 
 
ลําดับ ชื่อฟลด ชนิดขอมูล ความยาว ประเภท ความหมาย 

1 log_row int 11 PK ลําดับ log 
2 odp char 4 INDEX รหัส odp 
3 text_log text 50  ขอมูลการใชงาน 
4 timestamp  datetime   วันที่บันทึกการใชงาน 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
ระบบบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี  

กรณีศึกษาระบบผูประกันตนสําหรับบุคลากรสํานักงานประกันสังคม 
 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเว็บ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จัดทําขึ้นเพื่อใชสอบถามความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับการใชงานระบบบริการขอมูลผูประกันตนผานอุปกรณเคลื่อนที่สําหรับ
บุคลากรสํานักงานประกันสังคม 
 

แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหาระดับความพีงพอใจของระบบดังกลาวท่ีได
พัฒนาข้ึน  โดยแบงเปน 2 ตอน ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ 
 ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 

 กรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง เพราะคําตอบของทานจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการพัฒนาระบบในคร้ังนี้ เพื่อท่ีผูพัฒนาจะไดนําขอมูลไปวิเคราะหและประเมินความพึง
พอใจของระบบตอไป 
 

 ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งท่ีทานไดกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใน
คร้ังนี้ 
 

รักชนก  สีน้ําเงิน 
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ตอนท่ี 1:  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง:  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง   ท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

1. เพศ  
 ชาย  
 หญิง 

 

2. อายุ  
 ต่ํากวา 25 ป 
 25 – 30 ป 
 31 – 35 ป  
 36 – 40 ป 
 41 – 45 ป  
 มากกวา 45 ปข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา  
 ต่ํากวาปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 

4. มีประสบการณในการเปนผูใชระบบอ่ืนๆ บนมือถือ 
 เคย 
 ไมเคย 

 

5. มีประสบการณในการเปนผูพัฒนาระบบ 
 เคย 
 ไมเคย 

 

6. มีประสบการณในการเปนผูดูแลระบบ 
 เคย 
 ไมเคย 

-------------------------------------------------- 
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ตอนท่ี 2:  ขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผูใชโปรแกรม 

คําชี้แจง: -  

1. แบบสอบถามความคิดเห็นตอนท่ี 2 นี้ เปนการสอบถามขอมูลความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามภายหลังจากท่ีไดทดลองใชโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงแบบสอบถามแบงออกเปน   
4 ดาน คือ 
1. ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ Functional Requirement Test 
 เปนการประเมินผลความถูกตองและประสิทธิภาพของระบบวาตรงตามความตองการของ

ผูใชมากนอยเพียงใด 
2. ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ Functional Test 
 เปนการประเมินความถูกตองและประสิทธิภาพในการทํางานของระบบวาสามารถทํางานได

ตามฟงกช่ันของระบบมากนอยเพียงใด 
3. ดานความงายตอการใชงานระบบ Usability Test 
 เปนการประเมินลักษณะการออกแบบระบบวามีความงายตอการใชงานมากนอยเพียงใด 
4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ Security Test 
 เปนการประเมินวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมานั้น มีความปลอดภัยของขอมูลมากนอยเพียงใด 

2. ในการตอบแบบสอบถามตอนท่ี 2 นี้ ขอความกรุณาใหทานดําเนินการดังนี้ 
ทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองในแบบสอบถามท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด  
โดยตัวเลขของระดับความพึงพอใจแตละดานมีความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
3 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับนอย 
1 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

ตัวอยางการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม / 

ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
การออกแบบหนาจอมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน      
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แบบสอบถามความพึงพอใจดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ 

(Functional Requirement Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม / 

ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความสามารถของระบบล็อกอินเขาใชงาน      

ความสามารถของระบบการสงรหัสผานทาง SMS โทรศัพทมือถือ      
ความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูลเงินสมทบ      
ความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูลโรงพยาบาลตามสิทธิการ
รักษา 

     

ความสามารถของระบบตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนถานพยาบาล      

ความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูลสิทธิ์ประโยชนทดแทน
กรณีเจ็บปวย 

     

ความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูลการเบิกเงินคาคลอดบุตร      
ความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูลเงินสงเคราะหบุตร      
ความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูลเงินชราภาพ      

 

แบบสอบถามความพึงพอใจดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Function Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม / 

ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความถูกตองในการคนหาขอมูล      
ความถูกตองของผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลในระบบ      
ความถูกตองของขอมูลรหัสผานทาง SMS โทรศัพทมือถือ      
ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ      
การปองกันการคนหาขอมูลผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น      
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แบบสอบถามความพึงพอใจดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม / 

ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความงายตอการใชงานของระบบ      
ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆ บนจอภาพ      
ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลในแตละจอ      
ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงบนจอภาพ      
ความเหมาะสมของการใชสีโดยภาพรวม      
ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีเลือกใช      
การใชขอความและคําแนะนําการใชโปรแกรมเขาใจงาย      
ความนาใชของระบบในภาพรวม      

 

แบบสอบถามความพึงพอใจดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม / 

ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความเหมาะสมในการกําหนดช่ือผูใชและรหัสผาน      
ความเหมาะสมของระบบรักษาความปลอดภัย      
การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ผูใชไดอยางถูกตอง       
ความนาเช่ือถือไดของระบบ      

 

ตอนท่ี 3:  ขอเสนอแนะโปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล รักชนก สีน้ําเงิน 
ประวัติการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปการศึกษา 2546 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางานปจจุบัน นักวิชาการประกันสังคม 

กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สํานักบริหารเทคโนโลยีสนเทศ  
สํานักงานประกันสังคม 
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