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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบตนแบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออก โรงเรียน  
จาอากาศ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี RFID และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เหมาะสม        
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยดานการควบคุมยานพาหนะที่ผานเขา-ออก โรงเรียน
จาอากาศ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบและติดตามขอมูลของยานพาหนะที่กําลังผานเขา-
ออก ไดทันที ใชเปนขอมูลสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยดานการควบคุมยานพาหนะใหกับ
ผูบังคับบัญชาตามความตองการ  การพัฒนาระบบตนแบบนี้นําเทคโนโลยี RFID ใชในการตรวจจับ
ยานพาหนะที่กําลังผานเขา-ออก หนวยงาน ดวยโปรแกรมควบคุมการทํางานของระบบเชื่อมตอกับ
ระบบฐานขอมูล MySQL บนเว็ปเซิรฟเวอร Apache  ผานตัวกลางโปรแกรมภาษา PHP สามารถนํา
ระบบตนแบบไปพัฒนาขยายขอบเขตการทํางานหรือรวมกับระบบงานอื่นๆ เพื่อใหระบบรักษา
ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ระบบตนแบบที่พัฒนาขึ้นผานการทดสอบขอบกพรองใน
สวนตางๆ ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ มีระบบฐานขอมูลที่ดี มีความรวดเร็ว ขอมูลมีความถูกตอง
ระบบสามารถตอบสนองตอความตองการในการปฏิบัติงานอยางทันทวงที มีระดับความพึงพอใจ
ตอการทํางานของระบบโดยรวมของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยูในระดับดี สามารถนําไปใชเปนระบบ
ตนแบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออกหนวยงานของกองทัพอากาศไดเปนอยางดี อีกทั้งเปนการ
พัฒนาโรงเรียนจาอากาศ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ ใหสอดคลองตามนโยบายการกาวเขาสูรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 
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The objective of this research is to develop a prototype vehicle accessing control system 
of the Air Technical Training School (ATTS). The RFID technology and other appropriate 
technologies are applied in order to increase the performance of  vehicles accessing security 
system of the ATTS. The system instantly verifies information of vehicles which enter or leave 
the ATTS and support to the commander’s desire. The vehicle accessing control system program 
is developed by using technology RFID and connect to MySQL DBMS running on Apache web 
server with PHP language. This prototyping can be improved by expanding range of detection or 
by integrating with other systems to produce more efficient security system. Being well-verified, 
the system is efficient,well-informing, fast, accurate and responsing to the users immediatly. With 
good graded satisfaction, the system is certainly used as the traffic controlling model for ATTS 
according to the government’s policy.    
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

อันเนื่องมาจากสถานการณในภาวะปจจุบัน รวมถึงความรุนแรงในรอบปที่ผานมา ได
สะทอนความชัดเจนมากขึ้นทุกทีถึงปญหาความไมสงบของประเทศไทย ในขณะนี้ ก็ยังไม
สามารถคลี่คลายกลับสูความสงบเรียบรอยได  ทั้งจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สภาวะลอแหลม
ตางๆ พรอมที่จะเกิดปญหาขอขัดแยงขึ้นไดเสมอ ซ่ึงทําใหเหลาทัพตางๆ ไดตระหนักถึงการกอ
ความรุนแรงของผูกอความไมสงบ ที่จะเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา กองทัพอากาศ เปนหนวยงานที่มี
หนาที่เกี่ยวของและรับผิดชอบเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ รับผิดชอบของ
กองทัพอากาศ เพื่อพิทักษรักษาไวซ่ึงชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ ใหรอดพนจากการกอการ
ราย การกอวินาศกรรม การจารกรรม การโจรกรรม และการบอนทําลาย เปนตน ดังนั้นการให
ความสําคัญดานการดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่ การควบคุมยานพาหนะที่เขา-ออก 
บริเวณหนวยงานราชการ จึงถือเปนสิ่งที่สําคัญและมีความจําเปนเปนอยางยิ่งในสถานการณ
บานเมืองตอนนี้ 

โรงเรียนจาอากาศ ซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งของกองทัพอากาศ ที่ผานมาในการรักษาความ
ปลอดภัยในดานควบคุมการผานเขา-ออกยานพาหนะของหนวยงาน ไดปฏิบัติตามนโยบายการ
ดําเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ ซ่ึงปจจุบันไดยึดถือการปฏิบัติตาม
ระเบียบ วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517 ระเบียบการรักษาความลับทางของ
ราชการ พ.ศ.2544 ระเบียบกองทัพอากาศ วาดวยการรักษาการณ พ.ศ.2542  ซ่ึงจากรายละเอียด
ของระเบียบรักษาการณ (ฉบับที่ 2) ป 2546  ซ่ึงกําหนดแนวทางการรักษาที่ตั้งในภาพรวมของ
หนวยงานกองทัพอากาศ โดยเฉพาะการเขา-ออกของยานพาหนะ ถือเปนสิ่งที่สําคัญมากตอการ
รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ โรงเรียนจาอากาศยังคงใชแนวทางในการปฏิบัติรูป
แบบเดิม คือการบันทึกการเขา-ออกลงในเอกสาร ซ่ึงบางครั้งก็เกิดความยอหยอนในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาการณ มีความละเลย เพิกเฉย ตอการใหความสําคัญตอผูเขา-ออก  
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มีการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งความรูเทาไมถึงการณ ซ่ึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดานรักษาความปลอดภัย
ของโรงเรียน กลาววาระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนจาอากาศในปจจุบัน มีปญหา
หลักจากการทํางานของเจาหนาที่รักษาการณ ทําใหเกิดความยุงยาก ในดานการจัดเก็บเอกสาร 
การตรวจคนขอมูล เกิดความลาชา โดยเฉพาะในกรณีที่ตองการรายงานสถานภาพโดยเรงดวน เกดิ
ความซ้ําซอนของหนวยงานที่รับผิดชอบรวมกัน การตรวจสอบยานพาหนะที่ผานเขาออก ยังไมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร  สามารถสรุปปญหาที่พบในระบบการควบคุม
ยานพาหนะเขา-ออก ของโรงเรียนจาอากาศในปจจุบัน ไดคือ 

1) เสียเวลาในการจดบันทึกขอมูลยานพาหนะเขา-ออก ของบุคคลภายนอก 
2) ไมมีการบันทึกเขา-ออกของยานพาหนะบุคคลภายใน 
3) การบันทึกเขา-ออก ของยานพาหนะไมเปนไปตามจริง 
4) ไมมีการบันทึกเวลาออกของยานพาหนะที่เขาไป 
5) มีความยุงยากในการเรียกคนขอมูลทั้งในปจจุบันและยอนหลัง 
6) ตรวจสอบยานพาหนะที่ผานเขา-ออกไดยาก 
7) มีขอจํากัดในการรายงานขอมูลเสนอผูบังคับบัญชา 
8) เจาหนาที่หยอนยานในการปฏิบัติหนาที่ 

จึงทําใหมีความจําเปนที่ควรพิจารณาหามาตรการหรือแนวทางใหมๆ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยดานควบคุมยานพาหนะเขา-ออกของโรงเรียนจาอากาศ ใหมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น มีความนาเชื่อถือ สามารถตรวจสอบขอมูลของยานพาหนะที่เขา-ออกโรงเรียนจาอากาศได
ทันตอเหตกุารณ ซ่ึงคงตองยอมรับวา ในการกอเหตุรุนแรง ที่เกิดขึ้น สวนใหญเกดิจากการใช
ยานพาหนะเปนหลัก ซ่ึงตองเสียเวลาและมคีวามยุงยากตอการตรวจสอบในการผานเขา-ออกของ
ยานพาหนะ ของระบบการรักษาความปลอดภัยดานการควบคุมยานพาหนะเขา-ออกของโรงเรียน 
จาอากาศในปจจุบันเปนอยางยิ่ง  

เทคโนโลยีระบบการระบุลักษณะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification) 
หรือ RFID  ถือเปนเทคโนโลยีใหม ที่องคกรตางๆ ไดเร่ิมนํามาใชงานในงานหลายประเภท ไมวา
จะเปนในบัตรชนิดตางๆ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรเอทีเอ็ม บัตรสําหรับผานเขาออก
สํานักงาน บัตรโดยสารของสายการบิน บัตรจอดรถ จนกระทั่ง ฉลากสินคาตางๆ หรือแมแตฝงลง
ในตัวสัตวเพื่อบันทึกประวัติ เปนตน การนําระบบ RFID มาใชงานก็เพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบการผานเขาออกบริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือเพื่ออานหรือเก็บขอมูลบางอยางเอาไว ใน
การศึกษานี้จึงเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนของการนําเทคโนโลยี RFID ซ่ึงมีความเหมาะสมที่
จะนํามาปรับใชในการพัฒนาระบบการควบคุมการเขา-ออกยานพาหนะของโรงเรียนจาอากาศใน
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ปจจุบัน เพื่อลดขอผิดพลาดจากการทํางานในระบบเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยใหกับโรงเรียนจาอากาศใหดียิ่งขึ้น มีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบัน และมีหลักประกันความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการแกไขและลดปญหาตางๆ ของ
ระบบการทํางานแบบเดิม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบไดอยางถูกตองและตอเนื่อง
ยิ่งขึ้นไป โดยหนวยงานรักษาความปลอดภัยสามารถที่จะตรวจสอบยานพาหนะที่จะผานเขา-ออก 
โดยการตรวจจับสัญญาณวิทยุที่ติดอยูกับยานพาหนะ เมื่อเขามาในบริเวณชองทางเขา-ออกของ
โรงเรียนจาอากาศ จากนั้นจะทําการสงขอมูลเพื่อทําการตรวจสอบขอมูลจากฐานขอมูลของ
ยานพาหนะขาราชการโรงเรียนจาอากาศที่ไดรับอนุญาต เพื่อแสดงถึงตัวตน สถานภาพของ
ยานพาหนะและบุคคลที่ไดรับอนุญาตตามสิทธิการผานเขา-ออก โรงเรียนจาอากาศ ดวย
โปรแกรมควบคุมการทํางานที่สามารถใชงานไดงาย ซ่ึงจะสะดวกตอเจาหนาที่รักษาการณในการ
ตรวจสอบ และมีความนาเชื่อถือในการใชงาน ในเวลาที่รวดเร็ว โดยส่ิงที่คาดวาจะไดจากระบบ
การทํางานแบบใหม มีดังนี้ 

1) สามารถตรวจสอบขอมูลของยานพาหนะที่กําลังผานเขา-ออก ไดทันที 
2) ขอมูลจากการตรวจสอบมีความถูกตอง รวดเร็ว และนาเชื่อถือ มากยิ่งขึ้น 
3) สามารถคนหาติดตามขอมูลไดรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 
4) เสนอขอมูลตอผูบังคับบัญชาไดตรงตามความตองการ 
5) จัดเก็บขอมูลไดเปนระบบ  
6) เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
การรักษาความปลอดภัยหนวยงานราชการ ถือวาเปนส่ิงสําคัญและมีความจําเปนตอการ

เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานราชการของกองทัพอากาศ การรักษาความปลอดภัยของหนวยงานตางๆ ที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของกองทัพอากาศ เปนภารกิจหลักที่หนวยงานตองใหความสําคัญและคํานึงถึงเปน
อันดับแรก ซ่ึงในการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย โดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมี
ความเหมาะสมตอการใชงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดานการรักษาความปลอดภัยของ
หนวยงาน จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง และโรงเรียนจาอากาศเปนหนวยงานหนึ่งของ
กองทัพอากาศ ที่มีความจําเปนตองพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพ โดย
พัฒนารูปแบบของระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนจาอากาศ ในการที่จะปรับเปลี่ยน
ระบบการทํางานในรูปแบบเดิมเขาสูการทํางานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะใหหนวยงานของรัฐ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาปรับใช
ในหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ และยังเปนการพัฒนาหนวยงานในภาพรวมในดานตางๆ จาก
วิสัยทัศนกองทัพอากาศเพื่อการเปนกองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force) ภายในป พ.ศ.2553 
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นั้น กองทัพอากาศไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไวขอหนึ่งวา 
ตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนสวนหนึ่งของกองทัพอากาศ โดยไดมีการ
กําหนดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อการยุทธ เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถใชในการตัดสินตกลงใจ 
และผูปฏิบัติสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

เพื่อพัฒนาระบบตนแบบสําหรับควบคุมยานพาหนะเขา-ออกของโรงเรียนจาอากาศ   
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ ดวยการประยุกต ใช RFID 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 

ขอบเขตในการดําเนินงานวจิัยการพัฒนาระบบตนแบบสําหรับควบคุมยานพาหนะเขา-
ออกของโรงเรียนจาอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ ดวย
การประยกุต ใช RFID นั้น มดีังนี ้

1.3.1  จัดทําขึ้น โดยมีโรงเรียนจาอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองบัญชาการฝก 
ศึกษาทหารอากาศ เปนขอบเขตในการศึกษาเพื่อทําวิทยานิพนธ แตคาดหวังที่จะนําการศึกษานี้ไป
ขยายผลเพื่อการประยุกตใชและปรับใหเหมาะสมกับหนวยงานของกองทัพอากาศตอไป 

1.3.2  ทําการศึกษาเฉพาะยานพาหนะรถยนตสวนบุคคลและการเขา-ออกในเหตุการณ 
ปกติเทานั้น โดยศึกษาถึงกระบวนการทํางาน ขั้นตอนตางๆ ในการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก
ของโรงเรียนจาอากาศ 

1.3.3  เปนการสรางระบบตนแบบ ที่จะนําไปทดลองใชปฏิบัติงานรวมกับอุปกรณ 
RFID เฉพาะแบบเทานั้น  

 
1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
การดําเนนิงานวิจยัการพัฒนาระบบตนแบบสําหรับควบคุมยานพาหนะเขา-ออก ของ

โรงเรียนจาอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ ดวยการ
ประยุกต ใช RFID นั้น มีประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ดังตอไปนี ้
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 1.4.1   ลดปญหาตางๆ ที่เกิดจากการทํางานในระบบเดิม  
               1.4.2  เจาหนาที่มีความกระตือรือรน มีทัศนคติในการปฏิบัติงานดีขึ้น ชวยลดความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 1.4.3  ระบบการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก ของโรงเรียนจาอากาศ สามารถตรวจสอบ
ยานพาหนะเขา-ออก ไดทันที มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง  

 1.4.4  ตรวจสอบและติดตามขอมูลที่เกี่ยวของกับการเขา-ออก ของยานพาหนะไดรวดเร็ว 
 1.4.5  ชวยตดิตามผลการปฏิบัติงานและชวยสรุปภาระงานเพื่อเสนอผูบงัคับบัญชา 
 1.4.6  มีระบบตนแบบในการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก  ที่จะนําไปปรับใชกับ

หนวยงานของกองทัพอากาศ และองคกรทั่วไป ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการดําเนินการดานรักษา
ความปลอดภัย  

 1.4.7  ไดพัฒนาโรงเรียนจาอากาศ ซ่ึงเปนหนวยงานของกองทัพอากาศ ใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนการเปนกองทัพอากาศดิจิตอล ตามนโยบายของรัฐที่จะกาวเขาสูยุคของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส  

 
1.5  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
                 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยนํากรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบตนแบบ ตามรูปแบบการพัฒน 
ระบบตนแบบ ตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้ 
                1.5.1  ศึกษารายละเอียดและเก็บรวบรวมขอมูลระบบงานควบคุมยานพาหนะเขา-ออก 
ของโรงเรียนจาอากาศ 
                1.5.2  วิเคราะหขอมูลและสรุปปญหาจากขอ 1.5.1 
                1.5.3  ศึกษารายละเอียด RFID รวมถึงอุปกรณและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
                1.5.4  กําหนดความตองการของระบบงานตนแบบ 
                1.5.5  ออกแบบระบบงานตนแบบ 
                1.5.6  พัฒนาระบบงานตนแบบ 
                1.5.7  วิเคราะหสรุปผล 

 1.5.8  ประเมินผลการวิจัย 
 1.5.9  จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ และนําเสนอวิทยานิพนธ 
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1.6  นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
  

1.6.1  โรงเรียนจาอากาศ หมายถึง โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ 

1.6.2  ระบบตนแบบ หมายถึง ระบบงานควบคุมยานพาหนะเขา-ออกของโรงเรียน 
จาอากาศ ที่มีการใชโปรแกรมควบคุมยานพาหนะเขา-ออก ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม 
Microsoft Visual Basic 6.0 ทํางานรวมกับซอฟตแวรตางๆ 
  1.6.3  เจาหนาที่รักษาการณ หมายถึง เจาหนาที่ประจําปอมยามที่อยูชองทางเขา-ออก 
โรงเรียนจาอากาศ 
  1.6.4  ผูเกี่ยวของกับงานควบคุมยานพาหนะเขา-ออก ของโรงเรียนจาอากาศ  หมายถึง 
เจาหนาที่เสมียนเวร เจาหนาที่สารสนเทศ รวมถึงผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของกับระบบงานควบคุม
ยานพาหนะเขา-ออก  
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประยุกตใช RFID กับการควบคุม
ยานพาหนะเขา-ออก กรณีศึกษา โรงเรียนจาอากาศ ผูวิจัยทําการศึกษารายละเอียดในสวนตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ ตามขั้นตอนกระบวนการดําเนินงานวิจัย โดยแบงหัวขอ
รายละเอียดการศึกษาสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

2.1 โรงเรียนจาอากาศ 
2.2 เทคโนโลยี  RFID 
2.3 คอมพิวเตอรกับการ Interface Hardware 
2.4 ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาระบบตนแบบ 
2.5 เทคโนโลยีการเชื่อมตอฐานขอมูล 
2.6 ระบบฐานขอมูล 
2.7 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  โรงเรียนจาอากาศ 
 
  2.1.1   ประวัติและความเปนมา 
    โรงเรียนจาอากาศ เปนสถาบันการศึกษาหลักขั้นตนของกองทัพอากาศที่ผลิตนายทหาร
ประทวนใหแกสวนราชการตางๆ ของกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศที่ฝากผลิต เปนครั้ง
คราว ตลอดทั้งใหการศึกษาอบรม ขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ทั้งในและ
นอกกองทัพอากาศตามแตกองทัพอากาศจะกําหนด เดิมกองทัพอากาศ ไมมีโรงเรียนผลิต
นายทหารประทวน  สวนใหญนายทหารประทวนจะไดจากทหารกองประจําการที่สมัครเขารับ
ราชการตอ แตงตั้งยศเปนจาอากาศ เมื่อปฏิบัติงาน มีความรู มีความสามารถ มีความชํานาญงาน ก็
จะไดรับการเลื่อนตําแหนง เล่ือนยศใหสูงขึ้นตามลําดับจนเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
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  ในป พ.ศ.2481 กองทัพอากาศไดกําหนดใหมีแผนกอาวุธ กองโรงเรียนการบิน และแผนก
โรงเรียน เปนหนวยขึ้นตรงกับ กรมเสนาธิการทหารอากาศ ซ่ึงภารกิจของแผนกโรงเรียน เร่ิมแรก
ไดคัดเลือกทหารกองประจําการตามกองบินตางๆ เขารับการอบรมหลักสูตรเรงรัด ในกองโรงเรียน
จาอากาศทหารราบ เพื่อผลิตเปนผูบังคับหมูสําหรับปกครองทหารกองประจําการ 
  ในป พ.ศ.2483 เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน กองทัพอากาศไดประสบเหตุการณรบอยาง
แทจริง จึงเล็งเห็นความสําคัญในดานการศึกษาวา “ทหารจําเปนตองมีความรูในหลักวิชา เพื่อ
สามารถนําไป ใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง กองทัพอากาศจึงจะมีประสิทธิภาพดานการรบ 
หากจะใชแตความกลาหาญ และความชํานาญการรบ ยอมไมเปนการเพียงพอ และอาจกอให  เกิด เปน
ฝายเสียเปรียบในการปฏิบัติการรบได” จากแนวคิดในดานการศึกษา ดังกลาว กองทัพอากาศ จึงได
เร่ิมดําเนินการ เพื่อวางรากฐานโครงการศึกษาของกองทัพอากาศขึ้น 
  ในป พ.ศ.2491 “แผนกโรงเรียน” เปลี่ยนฐานะเปน “กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ” ขึ้นตรง
ตอ กองทัพอากาศ เร่ิมบริหารงานตามอัตราใหม ตั้งแตวันที่ 7  มกราคม  พ.ศ.2492 
  ในป พ.ศ.2495 ทางราชการไดประกาศใชอัตรา ทอ.95 ใหกรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ มี
ภารกิจรับผิดชอบการศึกษาของกองทัพอากาศทั้งมวล กองโรงเรียนเหลาตางๆ ไดแก กองโรงเรียน
ชางอากาศ กองโรงเรียนสื่อสาร กองโรงเรียนการทหารราบ กองโรงเรียนการอาวุธ กองโรงเรียน
การถายรูป กองโรงเรียนจาอากาศพยาบาล และกองโรงเรียนพลาธิการ ไดเขามารวมกันเปน “กอง
โรงเรียนจาอากาศ” ขึ้นอยูกับกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2495 ตามคําสั่ง 
กห (พิเศษ) ที่ 12/2009  ลงวันที่  28 มกราคม  พ.ศ.2496 
  ในป พ.ศ.2498  ไดแกไขคําวา “กองโรงเรียนจาอากาศเหลาตางๆ” เปน “โรงเรียนเหลา 
ตาง ๆ” โดยตัดคําวา “กอง” ออก ขึ้นตรงกับ “กองโรงเรียนจาอากาศ”  
  ในป พ.ศ.2506  กําหนดใหเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนเหลาตางๆ” เปน “แผนกวิชาการ…”  ขึ้น
ตรงกับกองการศึกษา 
  ในป พ.ศ.2510  กําหนดใหเปลี่ยนชื่อ “กองโรงเรียนจาอากาศ” เปน อีกหลายครั้งในป 
พ.ศ.2521, 2523, 2525, 2526, 2530 และ 2539 
  ทางราชการไดมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มหนวยงานตางๆ ในโรงเรียนจาอากาศอีกหลายครั้งใน
ป พ.ศ.2521, 2523, 2525, 2526, 2530 และ 2539 
  การกอตั้งกองโรงเรียนจาอากาศ ในป พ.ศ.2495  นับเปนจุดเริ่มของการมีสถาบันโรงเรียน
จาอากาศ  จึงไดถือเอาวันที่ 24 ธันวาคม ของทุกปเปนวันคลายวันสถาปนา โรงเรียนจาอากาศ สืบมา 
  ณ  วันที่  24 ธันวาคม 2550  โรงเรียนจาอากาศไดทําหนาที่ใหการฝกศึกษา และอบรม
นักเรียนจาอากาศมาเปนเวลา 55  ป ผลิตนายทหารประทวนหลักใหกับกองทัพอากาศมาแลว 52 รุน 
ใหการศึกษาอบรมแกขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (หูกระทะ) 47 รุน  
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  ภารกิจที่โรงเรียนจาอากาศรับผิดชอบ คือ ทําหนาที่ใหการฝกศึกษา ดานวิชาการ วิชา
ทหาร ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ตลอดจนใหการปกครองแกผูเขารับการศึกษาใหมีระเบยีบ
วินัยมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม มีความเขมแข็ง อดทน มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ในสาขาวิชาตางๆ มีวิสัยทัศนกวางไกล เหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน
นายทหารชัน้ประทวนที่มีประสิทธิภาพ และเปนกําลังอันสําคัญของกองทัพอากาศตอไป 
 
  2.1.2  ระบบงานควบคุมยานพาหนะเขา-ออก โรงเรียนจาอากาศ 
    การปฏิบัติงานควบคุมยานพาหนะเขา-ออกของโรงเรียนจาอากาศ ทําการบันทึกการเขา-
ออกของยานพาหนะเขา-ออก ลงในเอกสาร ซ่ึงการบันทึกบางครั้งก็เกิดความยอหยอนในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาการณ มีความละเลย เพิกเฉย ตอการใหความสําคัญตอผูเขา-ออก   
มีการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งความรูเทาไมถึงการณ ทําใหการบันทึกไมเปนไปตามความเปนจริง 

 
ภาพที่ 2.1  แสดงบริเวณชองทางเขา-ออก โรงเรียนจาอากาศ 

  เจาหนาที่ดานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนจาอากาศ (วิชาญ สิงหแกว, 2550)  กลาว
วาระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนจาอากาศปจจุบัน ปญหาสวนใหญ เกิดจากระบบการ
ทํางานของเจาหนาที่รักษาการณ ทําใหเกิดความยุงยาก ในดานการจัดเก็บเอกสาร การตรวจคน
ขอมูล เกิดความลาชา โดยเฉพาะในกรณีที่ตองการรายงานสถานภาพโดยเรงดวน เกิดความซ้ําซอน
ของหนวยงานที่รับผิดชอบรวมกัน การตรวจสอบยานพาหนะที่ผานเขาออก ยังไมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เทาที่ควร แบงการปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษาการณประจําชองทางเขา-ออก 
โรงเรียนจาอากาศ ออกเปน  

•  การปฏิบัติหนาที่เวรยามระหวางเวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. ของวันทําการ ใหลูกจาง 
ราชการปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษาการณ จํานวน  5  คนตอวัน (เจาหนาที่ทั้งหมด  6  คน) 

•  นอกนั้นใหนักเรียนจาอากาศปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษาการณ 
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จึงมีความจําเปนที่จะพิจารณาหามาตรการหรือแนวทางใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยดานการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก ของโรงเรียนจาอากาศ ใหมีประสิทธิภาพ 
มีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจสอบขอมูลของยานพาหนะที่เขา-ออกโรงเรียนจา
อากาศไดทันตอเหตุการณ ซ่ึงคงตองยอมรับวา ในการกอเหตุรุนแรงจากลักษณะตางๆที่เกิดขึ้น 
สวนใหญเกิดจากการใชยานพาหนะเปนหลัก ซ่ึงตองเสียเวลาและมีความยุงยากตอการตรวจสอบใน
การผานเขา-ออก ของยานพาหนะ ของระบบการรักษาความปลอดภัยดานการควบคุมยานพาหนะ
เขา-ออก ของโรงเรียนจาอากาศในปจจุบันเปนอยางยิ่ง  

 
  2.1.3  ระเบียบปฏิบัติการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก 
  ในการรักษาความปลอดภัยดานควบคุมการผานเขา-ออก ของหนวยงาน ไดปฏิบัติตาม
นโยบายการดําเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ ซ่ึงปจจุบันไดยึดถือการปฏิบัติ
ตามระเบียบ วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517 ระเบียบการรักษาความลับทางของ
ราชการ พ.ศ.2544 ระเบียบกองทัพอากาศ วาดวยการรักษาการณ พ.ศ.2542  ซ่ึงจากรายละเอียดของ
ระเบียบรักษาการณ (ฉบับที่ 2) ป 2546  ซ่ึงกําหนดแนวทางการรักษาที่ตั้งในภาพรวมของหนวยงาน
กองทัพอากาศ โดยเฉพาะการเขา-ออกของยานพาหนะ ซ่ึงถือเปนสิ่งที่สําคัญมากตอการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ โดยยึดตามระเบียบปฏิบัติในการผานเขา-ออก โรงเรียนจาอากาศ  
  โดยใหการปฏิบัติของเจาหนาที่รักษาการณชองทางโรงเรียนจาอากาศในการตรวจบุคคล
และยานพาหนะ ผานเขา-ออก ปฏิบัติดังนี้ 
  การปฏิบัติระหวางเวลา 06.00 – 18.00 น. 

1) สอบถามกิจธุระและผูที่ตองการติดตอ 
2) บุคคลภายนอกกองทัพอากาศ ใหบันทึกชื่อสกุล หมายเลขทะเบียนรถ และเปลี่ยนบัตร

เปนบัตรผานเขา-ออก ช่ัวคราว 
3) ใหติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธบนหนามุข โรงเรียนจาอากาศ 
4) เปลี่ยนบัตรคืนเมื่อผูมาติดตอตามขอ 2. ออกชองทางโรงเรียนจาอากาศ 
5) หามบุคคลภายนอกเขาไปติดตอหนวยงานตามลําพัง (แจงใหผูที่ตองการติดตอมารับ 

หรือมาพบที่ประชาสัมพันธ) 
การปฏิบัติระหวางเวลา 18.00 – 06.00 น. 
1) ส่ังใหรถหยุดโดยใชสัญญาณมือและสั่งดับไฟหนารถ เปดไฟหนารถ 
2) แสดงการเคารพ ตรวจบัตรยานพาหนะ ผานกองทัพอากาศ พรอมทั้งตรวจภายในรถ     

ขอตรวจบัตรบุคคลในรถ(ผูขับขี่) และสอบถามกิจธุระและผูที่ตองการติดตอ 
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3) ถาเปนบุคคลภายนอก แจงให นายทหารเวรโรงเรียนจาอากาศ เปนผูพิจารณาอนุญาต 
4) บันทึก ช่ือ-สกุล และหมายเลขทะเบียนรถ หากเปนบุคคลภายนอกใหเปลี่ยนบัตร เปน

บัตรผานชั่วคราว ของโรงเรียนจาอากาศ 
5) รายงานเหตุการณทันที่ เมื่อพบผูบังคับบัญชาชั้นสูง 
6) นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหถามสัญญาณพิสูจนทราบกอน หากถูกตอง

ใหรายงานเหตูการณทันที 
7) เชิญผูไดรับอนุญาตใหเขาโรงเรียนจาอากาศ พรอมแสดงการเคารพ อีกครั้ง 
8) เปลี่ยนบัตรคืนพรอมทั้งตรวจภายในรถเมื่อบุคคลและยานพาหนะผานออก หากผิด

สังเกตใหกักรถไว และแจงให นายทหารเวรโรงเรียนจาอากาศ มาตรวจตสอบโดยเร็ว 
9) ใหเจาหนาที่รักษาการณปฏิบัติอยางเขมแข็งและสุภาพ 
ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานการณในปจจุบัน การเขา-ออก บริเวณโรงเรียนจาอากาศ ไมอนุญาต

ใหบุคคลภายนอกเขา-ออก โรงเรียนจาอากาศในเวลา 18.00 – 06.00 น. 
 
2.2  เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification)   
  
 วัชรากร หนูทอง (2548) อธิบายถึง RFID วาเปนระบบฉลากที่ไดถูกพัฒนาขึ้น ตั้งแตป 
ค.ศ.1980 เพื่อวัตถุประสงคหลักในการใชกับงานที่ระบบฉลากแบบบารโคด (Bar code) ไมสามารถ
ใชการได เปนเทคโนโลยีที่ใชรับสงขอมูลแบบไรสาย ที่สะดวกและงายตอการจัดการขอมูลใน
รูปแบบตางๆ โดยสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดเก็บขอมูลไดหลายประเภท อยางมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 
 2.2.1  องคประกอบในระบบ RFID 
 จะมีอยู 2 สวนหลักๆ คือ สวนฉลาก (ปายขนาดเล็ก) ที่จะถูกผนึกอยูกับวัตถุที่สนใจ  
โดยฉลากที่วาจะบันทึกขอมูลเกี่ยวกับวัตถุช้ินนั้นๆ เอาไว ฉลากดังกลาวมีช่ือเรียกอยางเปนทางการ
วา ทรานสพอนเดอร (Transponder) ซ่ึงตอไปจะเรียกวา ปาย (Tag) สวนที่สองมีช่ือเรียกวา ทรานส
ซิฟเวอร (Transceiver) ซ่ึงตอไปจะเรียกวา เครื่องอาน (Reader)  
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ภาพที่ 2.2  การทํางานของระบบ RFID 
แหลงท่ีมา:  วชัรากร หนูทอง, 2548. 

 
 2.2.2   จุดเดนของระบบ RFID  

 1)  การอานขอมูลของฉลากทําไดโดยไมตองมีการสัมผัส 
               2)  สามารถอานคาไดแมในสภาพที่ทัศนวิสัยไมดี 

                           3)  ทนตอความเปยกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก  
   4)  สามารถอานขอมูลไดถูกตองรวดเร็ว 

   ปจจุบันมีการนําระบบ RFID มาใชงานในงานหลายประเภท ไมวาจะเปนในบัตรชนิด
ตางๆ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรเอทีเอ็ม บัตรสําหรับผานเขาออกสํานักงาน บัตรโดยสาร
ของสายการบิน บัตรจอดถ จนกระทั่ง ฉลากสินคาตางๆ หรือฝงลงในตัวสัตวเพื่อบันทึกประวัติ 
เปนตน  การนําระบบ RFID มาใชงานก็เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการผานเขาออกบริเวณใด
บริเวณหนึ่งหรือเพื่ออานหรือเก็บขอมูลบางอยางเอาไว ยกตัวอยางในกรณีที่เปนฉลากสินคา ระบบ 
RFID ก็จะถูกนํามาไปใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับสินคา เพื่อใหสามารถทราบที่มาที่ไปของสินคาชิ้นนั้นๆ 
ไดเปนตน สําหรับรูปแบบของเทคโนโลยี RFID ที่ใชในการดังกลาวก็มีทั้งแบบสมารทการดที่
สามารถถูกเขียนหรืออานขอมูลออกมาไดโดยไมตองมีการสัมผัสกับเครื่องอานบัตร (Contactless 
smartcard) เหรียญ (Coin) ปาย (Tag) หรือฉลากซึ่งมีขนาดเล็กจนสามารถแทรกลงระหวางชั้นของ
เนื้อกระดาษหรือฝงเอาไวในตัวสัตวได 
 
 2.2.3 ปาย (Tag) 
 โครงสรางภายในของปายจะประกอบไปดวย 2 สวนใหญๆ ไดแก สวนของไอซีหรือชิป
และสวนที่สองคือขดลวดซึ่งทําหนาที่เปนเสาอากาศสําหรับรับสงสัญญาณ ปายที่มีการใชงานอยู
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นั้นจะมีอยู 2 ชนิดใหญๆ โดยแตละชนิดก็จะมีความแตกตางกันในแงของการใชงาน ราคา 
โครงสรางและหลักการทํางานอยู ซ่ึงจะขอกลาวและอธิบายแยกเปนหัวขอ ดังนี้ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3  รูปแบบตางๆ ของปาย RFID 
แหลงท่ีมา:  วชัรากร หนูทอง, 2548. 
  

1)  ปายชนดิพาสซีฟ (Passive RFID Tag) 
 ปายชนิดนี้ไมจําเปนตองรับแหลงจายไฟใดๆ เพราะมีวงจรกําเนิดไฟฟาเหนีย่วนําขนาดเล็ก
เปนแหลงจายไฟในตวัอยูแลว ระยะการสื่อสารขอมูลที่ทําไดสูงสุด 1.5 เมตร มีหนวยความจําขนาด
เล็ก (ทั่วไปประมาณ 32–128 บิต) มีขนาดเล็กและน้ําหนกัเบา ราคาตอหนวยต่ําไอซขีองปายชนิด
พาสซีฟที่มีการผลิตออกมาจะมีทั้งขนาดและรูปรางเปนไดตั้งแตแทงหรือแผนขนาดเล็กจนแทบไม
สามารถมองเห็นไดไปจนถงึขนาดใหญ ซ่ึงตางก็มีความเหมาะสมกับชนิดงานทีแ่ตกตางกัน 
โดยทั่วไปโครงสราง ภายในสวนทีเปนไอซีของปายนั้นก็จะประกอบดวย 3 สวนหลักๆ ไดแก สวน
ของหนวยความจํา, สวนควบคุมภาคลอจิก และสวนควบคุมการทํางานของภาครับสงสัญญาณวิทย ุ
 2)  ปายชนิดแอคทีฟ (Active RFID Tag) 
 ปายชนิดนี้จะใชแหลงจายไฟจากแบตเตอรี่ขนาดเล็ก มีหนวยความจําภายในขนาดใหญได
ถึง 1 เมกะไบต มีระยะการสื่อสารขอมูลท่ีทําไดสูงสุดถึง 6 เมตร ปายชนิดนี้มีขอดีอยูหลายขอ และ
มีขอเสียอยูคือ มีราคาตอหนวยแพง มีขนาดคอนขางใหญ และมีระยะเวลาในการทํางานที่จํากัด
นอกจากการแบงชนิดจากที่ไดกลาวถึงแลวปายก็ยังถูกแบงประเภทจากรูปแบบในการใชงานไดเปน 
3 แบบ คือ แบบที่สามารถถูกอานและเขียนขอมูลไดอยางอิสระ (Read–write), แบบเขียนไดเพียง
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ครั้งเดียวเทานั้นแตอานไดอยางอิสระ (Write-Once, Read-Many หรือ WORM) และแบบอานได
เพียงอยางเดียว (Read-only)  
 ในการใชงานเพื่อเปนฉลาก นิยมใชปายชนิดพาสซีฟมากกวา ในที่นี้จึงจะขอกลาวถึงปาย
ชนิดนี้เปนหลัก 

 

 
 

ภาพที่ 2.4   ตัวอยางการใชงานปาย RFID และเครื่องอาน RFID 
แหลงท่ีมา:  ภทัรกร  เวทีวุฒาจารย, 2547: 8. 
 
 2.2.4 เคร่ืองอาน (Reader) 
 หนาที่หลักของเครื่องอานก็คือการเชื่อมตอเพื่อเขียนหรืออานขอมูลจากปายดวยคล่ืนวิทยุ 
ดังภาพประกอบดวย 
  1)  ภาครับและสงสัญญาณวิทยุ 
  2)  ภาคการสรางสัญญาณพาหะ 
  3)  สายอากาศ 
  4)  วงจรปรับแตงสัญญาณ 
              5)  ภาคการติดตอกับคอมพิวเตอร (ใช RS232) 
 การถอดรหัสสัญญาณ (Decoding) ที่ไดรับ กระทําโดย ไมโครคอนโทรลเลอร อัลกอริธึมที่
อยูในเฟรมแวร (firmware) ของตัวไมโครคอนโทรเลอรจะทําหนาที่ในการสงสัญญาณ, ถอดรหัส
สัญญาณที่ไดรับ และทําหนาที่ติดตอกับคอมพิวเตอร 
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ภาพที่ 2.5  โครงสรางของเครื่องอาน 
แหลงท่ีมา:  วชัรากร หนูทอง, 2548. 

 
  

     
 
ภาพที่ 2.6   ตวัอยางเครื่องอานแบบตางๆ 
แหลงท่ีมา:  วชัรากร หนูทอง, 2548. 
 

2.2.5   ระยะการรับสงขอมูลและกําลังสง   
ภัทรกร  เวทีวุฒาจารย (2547: 5) กลาวถึงระยะการรับสงขอมูลในระบบ RFID วาขึ้นอยูกับ

ปจจัยสําคัญตางๆ คือ กําลังสงของตัวอานขอมูล (Reader/Interrogator Power) กําลังสงของปาย 
(ปาย Power) และสภาพแวดลอม สวนการออกแบบสายอากาศของตัวอานขอมูล จะเปนตัวกําหนด
ลักษณะรูปรางของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แผกระจายออกมาจากสายอากาศ ดังนั้นระยะการรับสง
ขอมูล บางทีอาจขึ้นอยูกับมุมของการรับสงระหวางปายและตัวอานขอมูลดวยเชนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
รูปรางของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสําคัญ 
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ความเขมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยทั่วไปจะลดลงตามระยะทางโดยแปรผกผันกับ
ระยะทางยกกําลังสอง แตในบางสภาพแวดลอมซึ่งอาจมีการสะทอนกลับของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
จากสิ่งตางๆรอบตัว เชน โลหะ ก็อาจทําใหความเขมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาลดลงอยางรวดเร็ว โดย
อาจแปรผกผันกับระยะทางยกกําลังส่ี ปรากฏการณเชนนี้เรียกวา "Multi-path Attenuation" ซ่ึงจะ
สงผลใหระยะการรับสงขอมูลส้ันลง หรือแมกระทั่งความชื้นในอากาศก็อาจมีผลในกรณีที่ความถี่
สูงๆ ดังนั้นการนําระบบ RFID ไปใชงานก็ควรมีการคํานึงถึงสภาพแวดลอม เพราะจะมีผลกระทบ
กับระยะการรับสงขอมูล และพยายามติดตั้งระบบใหหางไกลจากโลหะ ซ่ึงอาจทําใหเกิดการ
สะทอนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาได(โชคทวี องคเจริญสุข, 2551) 

กําลังสงของปายที่สงกลับมายังตัวอานขอมูลนั้น โดยทั่วไปจะมีกําลังที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับ
กําลังสงของ ตัวอานขอมูล ดังนั้นความไวในการตรวจจับสัญญาณของตัวอานขอมูล ก็เปนอีกจุด
หนึ่งที่ตองพิจารณา(ภัทรกร  เวทีวุฒาจารย , 2547: 5) 

ถึงแมในทางเทคนิคจะสามารถทําใหตัวอานขอมูลมีกําลังสงมากแคไหนก็ตาม แต
โดยทั่วไปก็จะถูกจํากัดโดยกฎหมายของแตละประเทศ เชนเดียวกับความถี่ ดังนั้นในระบบ RFID 
โดยทั่วๆไปจะมีกําลังสงอยูระหวาง 100 -500 มิลลิวัตต (mW) 

 
2.2.6 ขั้นตอนการติดตอระหวางเครื่องอานและปาย 
 1)  ตัวเคร่ืองอานจะทําการสงสัญญาณวิทยุอยางตอเนื่อง และรอคอยสัญญาณตอบ

กลับจากตัวปาย 
 2)  เมื่อปายไดรับพลังงานจากสัญญาณวิทยุที่สงมาโดยเครื่องอานในระดับที่เพียงพอ

แลว ก็จะทําการสงสัญญาณนาฬิกาเพื่อเปนการกระตุนใหปายทํางาน 
 3)   ขอมูลจากปายก็จะถูกสงออกมาจากหนวยความจํา ใหกับวงจรของสายอากาศ 

(Antenna) 
 4)   วงจรของสายอากาศจะทําการมอดูเลตขอมูล 
 5)   ตัวเครื่องอานจะสามารถรับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแอมปลิจูดจากปายได 

และใช พีค  ดีเทคเตอร (Peak detector) ในการแปลงสัญญาณขอมูลที่มอดูเลตแลวจากปาย 
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ภาพที่ 2.7   การเชื่อมตออุปกรณ RFID 
แหลงท่ีมา:  Insystems Automation, 2551. 

 
2.2.7 ความถี่ของคลื่นพาหะ 
ปจจุบันไดมีการรวมกลุมระหวางประเทศ เพื่อทําการกําหนดมาตรฐานความถี่คล่ืนพาหะ

ของระบบ RFID โดยมีสามกลุมใหญๆ คือ กลุมประเทศในยุโรป และอาฟริกา (Region 1), กลุม
ประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกาใต (Region 2) และสุดทายคือกลุมประเทศตะวันออกไกลและ
ออสเตรเลีย (Region 3) ซ่ึงแตละกลุมประเทศจะกําหนดแนวทางในการเลือกใชความถี่ตางๆใหแก
บรรดาประเทศสมาชิก 

ความถี่ของคลื่นพาหะที่นิยมใชงานในยานความถี่ต่ํา ยานความถี่ปานกลาง และยานความถี่
สูงก็คือ 125 kHz, 13.56 MHz และ 2.45 GHz ตามลําดับดังที่แสดงไวในตารางที่ 2.1 นอกจากนี้
รัฐบาลของแตละประเทศ โดยทั่วไปจะมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบการใชงานยานความถี่
ตางๆ รวมถึงกําลังสงของระบบ RFID ดวย 

 
ตารางที่ 2.1  ยานความถี่ตางๆ ของระบบ RFID และการใชงาน 

 
ยานความถี ่ คุณลักษณะ การใชงาน 

ยานความถี่ต่ํา  
100-500 kHz 
ความถี่มาตรฐานที่ใชงาน 
ทั่วไป คือ 125 kHz 

- ระยะการรับสงขอมูลใกล 
- ตนทุนไมสูง 
- ความเร็วในการอานขอมูลต่ํา 
- ความถี่ในยานนี้เปนที่แพรหลายทั่วโลก 

- ควบคุมการเขา-ออก 
- ปศุสัตว 
- ระบบคงคลัง 
รถยนต 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ)   

ยานความถี ่ คุณลักษณะ การใชงาน 
ยานความถี่กลาง 
10-15 MHz 
ความถี่มาตรฐานที่ใชงาน
กันทั่วไปคือ 13.56 MHz 

- ระยะการรับสงขอมูลปานกลาง 
- ราคามีแนวโนมถูกลงในอนาคต 
- ความเร็วในการอานขอมูลปานกลาง 
- ความถี่ในยานนี้เปนที่แพรหลายทั่วโลก 

- ควบคุมการเขา-ออก 
- บัตรอัจฉริยะ 

ยานความถี่สูง  
850-950 MHz  
2.4-5.8 GHz 
ความถี่มาตรฐานที่ใชงาน
กันทั่วไปคือ 2.45 GHz 
 

- ระยะการรับสงขอมูลไกล (10 เมตร) 
- ความเร็วในการอานขอมูลสูง 
- ราคาแพง 

- รถไฟ 
- ระบบเก็บคาผานทาง 

แหลงท่ีมา:  ภทัรกร  เวทีวุฒาจารย, 2547: 5. 
 
2.2.8 งานวิจัยดานเทคโนโลย ี RFID  
ระบบ RFID สามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางกวางขวาง ทั้งในเชงิพาณิชยและงานวจิัย

เชน โครงการพัฒนาตนแบบเครื่องอานฉลากเพื่อคนตาบอดและผูสูงอายุ ของวัชรากร หนูทอง และ
คณะ(2548)  ไดพัฒนา “ตนแบบฉลากยาพูดได” หรือ Smart Label เปนการประยกุตใชงาน RFID 
เพื่อลดความเสี่ยงในการใชยาผิดใหกับผูมีปญหาในการอานหรือผูพิการทางสายตา โดยรายละเอยีด
เกี่ยวกับยาแตละชนิดจะถูกบันทึกไวในเครื่องอาน จะแสดงผลออกมาเปนเสียงตามรายละเอียดของ
ยาที่บันทึกไวได เครื่องอานจะเปรียบเทียบฉลากกับขอมูลแลวแสดงขอความเสียง ตามภาพที่ 2.8 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.8  เครื่องอานฉลากเพื่อคนตาบอดและผูสูงอาย ุ
แหลงท่ีมา:  วัชรากร หนูทอง, 2548. 
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ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(2548)  พัฒนาโครงการไมโครชิพฝงสุนัข
(Animal ID chip) ซ่ึงเปนโครงการของกรุงเทพมหานคร มีนโยบายจะทาํการฝงไมโครชิพกับสุนัข
บานและสุนัขจรจัด ในแตละเขตของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเทคโนโลยีพื้นฐานของโครงการ RFID ที่
ศูนยพัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (TIDI) ไดวิจัยและออกแบบไวใกลเคียงกันมาก มีเพียง
รายละเอียดยอยเทานั้นที่ตองปรับเปล่ียนใหเขากับมาตรฐาน ISO 11784-85  ซ่ึงเปนมาตรฐานของ
Animal Identification โดยโครงการนี้สามารถทดแทนการนําเขาของชิพจากตางประเทศไดทันท ี
และโครงการบัตรประชาชนสมารทการด (E-Citizen) เปนโครงการที่รัฐบาลมุงเนนใหประชาชนเขา
สู ระบบการใชบัตรสมารทการดแทนบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงบัตรดังกลาวเปนบัตร
อิเล็กทรอนิกส มีชิพคอมพิวเตอรขนาดเล็กฝงอยู เพื่อทําหนาที่บันทึกขอมูล ซ่ึงเปนโครงการขนาด
ใหญ ซ่ึงถาสามารถทําตนแบบและผลิตเองภายในประเทศก็จะทําใหประหยดังบประมาณไดมาก 
โดย TIDI เล็งเห็นความสําคญันี้ จึงจะไดทาํการพัฒนาตอยอดของโครงการพัฒนาเทคโนโลยี RFID 
ไปสู Contactless smartcard ที่สามารถนําไปประยุกตใชในโครงการ E-Citizen ไดในอนาคต 

การนํา RFID มาใชในธุรกิจและชีวิตประจําวันแบงออกเปนหัวขอ ไดดังนี้ 
1)  ใชตรวจสอบผลิตภัณฑในสายการผลิต เชนตรวจสอบวัตถุดิบที่นํามาใชประกอบเปน

ผลิตภัณฑวาครบ และถูกตองตามรุนที่กําหนดไวหรือไม ทําใหประหยัดคนในการ QC วัตถุดิบกอน
เขาสายการผลิต 

2)  ใชในงานดาน Logistics และWarehouse ทําใหตรวจสอบสินคาที่จะสงหรือรับไดอยาง
รวดเร็วในปริมาณครั้งละมากๆ ปองกันสินคาสูญหายหรือโจรกรรม 

3)  ใชในดานความปลอดภัยในอาคาร โดยใหเฉพาะผูที่ติด ปาย RFID สามารถเขาอาคาร
หรือพื้นที่ที่กําหนดได 

4)  ใชลงบันทึกเวลาทํางานหรือเขาออกอาคาร Time Attendant 
5)  ใชแทนหนังสือเดินทาง บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวอ่ืนๆ 
6)  ใชเปนตั๋วโดยสารรถ เรือ เครื่องบิน ตั๋วดูภาพยนตร ฯลฯ 
7)  ใชตรวจติดตามสัตว หรือของมีคาตางๆ 
8)  ติดที่ฉลากยา หรือ ฉลากสินคา ปองกันของที่ยังไมไดคิดราคาถูกขโมย สามารคิดราคา

สินคาปริมาณมากๆ ไดอยางรวดเร็ว และสามารถบอกวันหมดอายุของสินคา หรือยาได 
9)  ใชติดกับหนังสือในหองสมุด เพื่อปองกันการสูญหายหรือโจรกรรม อีกทั้งชวยในการ

จัดประเภทและคนหาหนังสือไดอยางรวดเร็ว 
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2.3  คอมพิวเตอรกับการเชื่อมตออุปกรณ(PC Interface Hardware) 
 
  2.3.1   การเชื่อมตอกับอุปกรณท่ัวไป ( Hardware Interface )   
   เว็บไซต ThaiIO.com (2551) ไดอธิบายวาการเชื่อมตออุปกรณกับคอมพิวเตอร ( PC 
Interface ) หรือไมโครโปรเซสเซอร คือ การทํางานติดตอรวมกันระหวางซีพียูกับอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อ
การโอนถายขอมูลระหวางอุปกรณตางๆ นอกเหนือจากจะตองทํางานติดตอกับ RAM, ROM แลว
ยังตองมีการติดตอกับอุปกรณภายนอกที่มีการสงขอมูลอินพุท,เอาทพุทอีกทางหนึ่ง เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหระบบสมบูรณ ในระบบตางๆของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จะทํางานตอเนื่องเปน
ลูกโซ ดังเชน การสงรับขอมูลจากซีพียูไปยังสวนอื่นๆ เปนตน 
  การที่จะนําเครื่องคอมพิวเตอรมาประยุกตใชงานใหเกิดประสิทธิผลนั้น เปนไปไดหลายวิธี 
อีกทั้งฮารดแวรตางๆของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูกับเครื่องสามารถใชใหเกิดประโยนชไดใน
หลายๆดาน ฉะนั้นจะกลาวถึงการใชเครื่องคอมพิวเตอรติดตออุปกรณ(PC Interface Hardware) 
หรือการเชื่อมตออุปกรณกับพอรตตอพวงของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบของการติดตอส่ือสาร
ของเครื่องคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวของในงานวิจัยคร้ังนี้ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 การเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอร  
 Connecter ของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับอุปกรณ ที่เกี่ยวของ คือ  

• พอรตตออนุกรม อาจเรียก พอรตอนุกรม (Serial Port) , พอรตส่ือสาร (Com  
port) ใชในระบบติดตอส่ือสาร RS-232  

• พอรต USB (Universal Serial Bus) เปนพอรตรุนใหมที่สามารถพวงอุปกรณ 
ไดมากเชน เมาส, คียบอรด, โมเด็ม, กลองดิจิตอล  เปนตน 

•    พอรต RJ-45 เรียก พอรตเชื่อมตอระบบเครือขาย  
  ระบบที่ใชติดตอส่ือสารขอมูลของคอมพิวเตอร  

• USB (Universal Serial Port) รวมถึง Firewire (IEEE-1348) เปนระบบใช 
ติดตอส่ือสาร ขอมูลแบบใหม ที่มีความเร็วสูง ระหวางเครื่องคอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรกับ
อุปกรณภายนอก (Hardware) ซ่ึง USB ไดถูกนําเขามาแทน การติดตอแบบ RS-232 ดังจะเห็นไดจาก
อุปกรณ โมเด็ม หรืออุปกรณตัวอ่ืนๆ รวมทั้งอุปกรณ RFID  ดวย  

• Ethernet ใชติดตอส่ือสารในระบบเครือขายหรือที่เรียก ระบบแลนที่มีเครื่อง 
คอมพิวเตอรตอกันจํานวนมาก เปนระบบที่มีความเร็วสูง มีความจุของแตละอุปกรณ (Hardware) 
และโปรแกรม (Software) ซ่ึงจะมีความซับซอน กวาระบบการติดตอส่ือสารแบบอื่นๆ  

• RS-232  เปนมาตรฐานการเชื่อมตอขอมูลแบบอนุกรมที่มีคนนิยมใชมากที่สุด  
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กําหนดโดย EIA (Electronics Industry Association) หรือสมาคมผูประกอบการอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ของอเมริกา ตั้งแตป 1969  จะกําหนดสิ่งที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอนี้ดวยกันทั้งหมด 
4  หัวขอหลักๆ  ดวยกันคือ 
 1) คุณสมบัติทางไฟฟาของสัญญาณ  
 2)  คุณสมบัติทางกลของการเชื่อมตอ ซ่ึงหมายถึงตัวคอนเน็กเตอร 
 3)  หนาที่การทํางานของวงจรสําหรับแลกเปลี่ยนขอมูล  
 4)  มาตรฐานการเชื่อมตอสําหรับระบบสื่อสารเฉพาะอยาง RS-232-C เปนมาตรฐาน  
RS-232 ที่มีการปรับปรุงแกไขจากมาตรฐานเดิม โดยที่มีการเพิ่มขอกําหนดของคอนเน็กเตอรแบบ 
DB เขาไปดวย เชน DB-25 ซ่ึงในขณะนั้นสิทธิบัตรของตัวคอนเน็กเตอรแบบนี้ไดหมดอายุลง จึง
สามารถรวมขอกําหนดเขาไวดวยกันได  
 การเชื่อมตอขอมูลแบบอนุกรมตามมาตรฐาน RS-232 เปนการสื่อสารขอมูลแบบจุดตอจุด 
แบบสองทางพรอมกัน (Full-duplex) โดยอาจใชสายสัญญาณอื่นรวมเพื่อทําแฮนดเชค (Hand-
shake) จํากัดความยาวสายไวที่ 50 ฟุต (หรือประมาณ 15 เมตร) สําหรับการสงสัญญาณที่ความเร็ว 
19,200 บิทตอวินาที โดยที่ความยาวสายจะตองสั้นลงถาตองการสื่อสารที่ความเร็วสูงขึ้น และถามี
สัญญาณรบกวนมากๆ  เชน  ในโรงงานหรือบริเวณใกลเครื่องจักรที่ เปนแบบมีการสวิทช
สัญญาณไฟฟาที่กระแสสูงๆ จะตองมีลดความเร็วในการสงสัญญาณลงหรือใชสายที่ส้ันลง 
คอมพิวเตอรสามารถติดตอกับอุปกรณตางๆ ที่มีการติดตอกับอุปกรณภายนอกผานทาง Serial Port 
(RS-232) มีขอดี คือสามารถใชไดในระยะทางไกลๆ ระหวางอุปกรณที่เชื่อมตอกัน 
 
ตารางที่ 2.2  รายละเอียดของระบบ PC Interface 

ระบบการติดตอสื่อสาร รูปแบบ 
จํานวนเครื่อง 

สูงสุด 
ระยะทางสูงสุด

(เมตร) 
ความเร็วสูงสุด 
(บิตตอวินาที) 

 RS-232(EIA/TIA-232)  Asynchronous serial 2 15-30 20 k ถึง 115k 
 RS-422(EIA/TIA-422)  Asynchronous serial 2 1220 10 M 
 RS-485(EIA/TIA-485)  Asynchronous serial 32  1220 10 M 
 USB  Asynchronous serial 127 4.8 12 M 
 Firewire  Serial 64 4.5 400 M 
 Microwire  Synchronous Serial 8 3 2 M 
 Ethernet  Serial 1024 487 10 M 

แหลงท่ีมา:  ThaiIO.com, 2551.  
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 2.3.2 การเชื่อมตอกับอุปกรณ RFID ( RFID Interface ) 
การเชื่อมตอกับอุปกรณ RFID ในการวิจัยครั้งนี้ จะทําการเชื่อมตอผานทาง Serial  Port 

(RS-232) แบบ DB9  ซ่ึงจะใชโปรแกรม Hyper Terminal ทดสอบการรับสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอร
และอุปกรณ RFID เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการทํางานรับ-สงขอมูลระหวาง RFID กับ
คอมพิวเตอร (รายละเอียดตามผนวก ข)  

 
2.4  ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาระบบตนแบบ 

 
ในการพัฒนาระบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออกโรงเรียนจาอากาศ มีซอฟตแวรที่

เกี่ยวของในการศึกษา ดังนี้ 
 

2.4.1  โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 
  Microsoft Visual Basic 6.0 เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับพัฒนาแอปพลิเคชั่นบน

ระบบปฏิบัติการ Windows ภาษาพื้นฐานที่ใชคือ ภาษา Basic ในการเขียนโปรแกรม มีความงายตอ
การออกแบบและการนําไปใชงานสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมแบบ Visual Programming 
ผูพัฒนาสามารถเลือกคอมโพเนนตที่ตองการมาวางบนฟอรมทําการกําหนดคุณสมบัติตามความ
ตองการที่จะใชงานของคอมโพเนนตเหลานั้นรวมถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของการ
ทํางานของคอมโพเนนต ดวย Microsoft Visual Basic 6.0  เปนภาษาที่เหมาะสําหรับการเรียนรูและ
ใชพัฒนาโปรแกรมประยุกต (Application Software) สามารถสรุปขอดีของโปรแกรม Microsoft 
Visual Basic 6.0 ไดคือ มีความงายตอการเรียนรูที่จะนํามาพัฒนาโปรแกรมใหตรงตอความตองการ
ที่จะใชงานทั้งในเรื่องไวยากรณภาษาเองและเครื่องมือการใชงาน  เปนภาษาที่ไดรับความนิยม มีคน
เรียนรูและใชงานมาก อีกทั้งมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในดานตัวภาษา
และความเร็วในการประมวลผลและความสามารถใหมๆ เชน การติดตอระบบฐานขอมูล การ
เชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ต และที่สําคัญพัฒนาโดย บริษัท Microsoft ซ่ึงถือเปนบริษัทใหญ มี
ความนาเชื่อถือได วาจะมีการ พัฒนา  ปรับปรุง ใหการสนับสนุน อยางตอเนื่อง 

 2.4.1.1  การติดตอกับฐานขอมูล MySQL  
    Microsoft Visual Basic 6.0 เปนภาษาที่มีผูนิยมใชพัฒนาโปรแกรมทํางานในหลายๆ 

ดาน รวมทั้งงานฐานขอมูล การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 
สําหรับเชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL โดยกิตติภูมิ วรฉัตร (2544: 168-201) อธิบายรูปแบบวิธีการ
เชื่อมตอไว 3 วิธี  ดังนี้ 
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      1)  การเชื่อมตอผานทาง ADODC (Active Data Object Data Control) 
       เปนวิธีการติดตอโดยอาศัย MyODBC driver ในการทํางาน และสราง 

DSN เพื่อใชในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรนั้นๆ 
        2)  การเชื่อมตอผานทาง VBMySQLAPI 
        เปนวิธีการติดตอโดยอาศัย VBMySQLAPI ซ่ึงเปนผลงานของ  Jim 

Banasiak มีการทํางานดวยการอาศัยไฟล libmysql.dll ที่อยูในไลบราลี ในการใชงานแบบนี้จะตอง
ติดตั้ง ไฟล libmysql.dll ลงไปที่โฟลเดอร \windows\system รวมทั้งเพิ่มโมดูล (add module) ที่ช่ือ 
m_mYSQL:bas และคลาสที่ช่ือ cMySQL.cls  ลงไปในโปรเจ็ค 

        3)  การเชื่อมตอผานทาง CGI 
       เปนวิธีที่ผูวิจัยไดใชในการทําวิจัยคร้ังนี้ โดยอาศัยการเขียนโปรแกรมสง

คําส่ัง SQL ไปใหแก MySQL ผานทาง CGI และรอรับคาผลลัพธกลับมาจากเว็บเซิรฟเวอรเพื่อนํามา 
ใชงานในโปรแกรมระบบตอไป CGI เปนโปรแกรมที่จะทํางานรวมกับเว็บเซิรฟเวอร อยางเชน 
ASP , PHP  ซ่ึง PHP ถือเปน CGI ที่มีความสามารถทํางานไดดีกับ MySQL  ดังนั้น PHP จึงเปน 
CGI ที่ผูวิจัยใชในการทําวิจัยคร้ังนี้รวมกับ MySQL กลาวคือ การทํางานในแบบนี้คือ การใช 
Microsoft Visual Basic 6.0  เขียนโปรแกรมสงคําสั่งไปยังเว็บเซิรฟเวอร (ในการวิจัยนี้ใช Apache) 
เพื่อใหเว็บเซิรฟเวอรสงตอไปยัง PHP จากนั้น PHP จึงติดตอกับ MySQL เมื่อ MySQL ทํางานเสร็จ 
จะสงผลลัพธใหกับ PHP เปนตัวกลางสงใหกับ เว็บเซิรฟเวอร ในการสงคาผลลัพธกลับมายัง 
Microsoft Visual Basic 6.0 ในการเชื่อมตอผานโดยวิธีนี้ มีขอดี คือ เว็บเซิรฟเวอร (Apache) สามารถ
รองรับปริมาณการติดตอพรอมๆ กัน ไดมากมาย  CGI นั้น PHP มีการทํางานที่ใกลชิด (Native) กับ 
MySQL การทํางานรวมกันมีความรวดเร็วและถูกตอง มีฟงกชันเรียกใชเพื่อทํางานรวมกันไดเปน
อยางดี เนื่องจากพัฒนาดวย C++ เหมือนกัน และ Microsoft Visual Basic 6.0  ไมตองยุงยากในการ
สราง DNS หรือการติดตั้ง MyODBC หรือการใชงาน VBMySQLAPI 

 2.4.1.2  การเขียนโปรแกรมเชื่อมตอ MySQL ผานทาง CGI   
    เลือกคอมโพเนนต Microsoft Internet Transfer Control 6.0  ซ่ึงเปน คอมโพเนนต 

ของ Microsoft Visual Basic 6.0 เปน คอนโทรล ชวยในการรับ-สงขอมูล ระหวางโปรแกรมกับ เวบ็
เซิรฟเวอร นําไปวางในฟอรม ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสงคําสั่ง SQL  ผานทาง CGI  คือ สคริปต 
PHP ไปยัง MySQL  ลําดับเหตุการณในการทํางาน ไดดังนี้ 

 
      1)  ตองมีเว็บเซิรฟเวอรที่ติดตั้ง CGI  
      2)  ไฟลสคริปต PHP ที่จะทํางานกับ MySQL  
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      3)  กระบวนการติดตอระหวาง Microsoft Visual Basic 6.0 กับเว็บ
เซิรฟเวอรจะทํางานโดยผานคอนโทรล Microsoft Internet Transfer Control 6.0 

 2.4.1.3  การเขียนโปรแกรมติดตอกับ RFID 
    การใช Microsoft Visual Basic 6.0 เขียนโปรแกรมติดตอกับอุปกรณ RFID ในการ

วิจัยครั้งนี้ติดตอผานทางพอรตอนุกรมของเครื่องคอมพิวเตอร ที่รูจักในชื่อ Com 1, Com 2  กับ 
เครื่องอาน RFID ชนิดอานอยางเดียว และติดตอผานทางพอรต USB กับเครื่องอาน RFID ชนิดอาน
และเขียน เนื่องจาก Microsoft Visual Basic 6.0  จะมีคอนโทรลชื่อ MS Comm ที่ใชติดตอกับ 
พอรตอนุกรม ทําใหสามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาสวนการติดตอกับอุปกรณไดเร็วและเปน
มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมเดียวกัน สําหรับการนําโปรแกรมไปพัฒนาตอ  

    เครื่องมือ Microsoft Visual Basic 6.0  ที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม 
•  TD_LFRFIDdrv.dll   

    พัฒนาโดย NECTEC และ NSTDA เพื่อเรียกใชเก็บ Command ที่จําเปนสําหรับ
การติดตอส่ือสารระหวาง GUI และ RFID Reader ในการอานและเขียนปาย RFID มี 2 คลาสโมดุล 

1)  cmdRFID  เก็บคําส่ังในการอานเขียน RFID ปาย คือ 
cmdReadAll , FunReadOneBlock และ FunWriteOneBlock  

2)  AnyNumBase   ชวยในการแปลงเลขฐาน คือ 
BiNum , DeciNum และ HexNum  

•  Microsoft Comm Control 6.0  
     MSComm หรือ Microsoft Comm Control 6.0 เปนคอมโพเนนต ที่อยูใน Microsoft 

Visual Basic 6.0 ชวยในการรับ-สงขอมูลจากพอรตอนุกรม(Serial Port) ซ่ึงอยูในรูป Active 
Control นามสกุล .ocx  คุณสมบัติที่จําเปน ใน MSComm   คือ 

  1)  CommPort ใชกําหนดเลขหมายอนุกรมพอรตที่ตองการจะติดตอ 
รูปแบบการใชงาน  Object.CommPort [= Value]  เชน 

               MSComm1.CommPort = 1 

  2)  Setting ใชในการกําหนดอัตราบอด (Baud Rate), พาริตี้, จํานวนบิต
ขอมูล, จํานวนของบิตปดทายรูปแบบการใชงาน  “BBBB, P, D, S”   Object.Setting [= Value]  เชน 

        MSComm1.Setting = ”9600,N,8,1” 

         3)  PortOpen ใชสําหรับเปดและปดการทํางานพอรตอนุกรม 
รูปแบบการใชงาน  Object.PortOpen [= Value]  เชน   
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                         เปดพอรตการทํางาน  MSComm1.PortOpen = TRUE 
                          ปดพอรตการทํางาน   MSComm1.PortOpen = FALSE 

         4)  InputLen ใชสําหรับกําหนดคาและคืนคาจํานวนตัวอักษรที่อานจาก
บัฟเฟอรภาครับ  รูปแบบการใชงาน  Object.InputLen [= Value]  เชน  อานขอมูลภายในบัฟเฟอร
ภาครับทั้งหมด   

                  MSComm1.InputLen = 0 

              5)  Input อานคาและลบคาชุดขอมูลจากบัฟเฟอรภาครับ 
รูปแบบการใชงาน  Object.Input   เชน  รับคาขอมูลมาเก็บไวในตัวแปร Data      

                   Data = MSComm1.Input 

              6)  Output สงชุดขอมูลไปยังบัฟเฟอรภาคสงขอมูล 
รูปแบบการใชงาน  Object.Output   เชน  สงขอมูล “RRRR” ไปยังบัฟเฟอร  

                        MSComm1.Output  = ”RRRR” 

 
2.4.2  โปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL 

  กิตติภูมิ วรฉัตร (2544: 15-30) อธิบายถึง MySQL วาเปนโปรแกรมบริหารจัดการขอมูล 
หรือเรียกวา Database Management System (DBMS) มีจุดเดนที่ความเร็ว ใชงานงาย เชื่อถือไดสูง 
การติดตั้ง MySQL For Windows คอนขางจะไดรับความสนใจมากเปนพิเศษ เนื่องจากวา MySQL 
เปนซอฟตแวรเสรี(Free Software) ที่สามารถนํามาประยุกตใชงานตางๆ ไดอยางอิสระ โดยไมตอง
เสียคาใชจายใดๆ MySQL เปนที่รูจักทั่วโลกจากระบบปฏิบัติการ Linux  ปจจุบันมีการพัฒนารุนที่
สามารถทํางานบนเครื่องแมคอินทอช และไมโครซอฟตวินโดวส สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ จึงขอ
แนะนําความรูเกี่ยวกับ MySQL for Windows เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการประยุกตใชงาน MySQL 
for Windows ไวพอเปนสังเขป คือ  MySQL for Windows จะมีรายละเอียดและองคประกอบตางๆ 
รวมถึงลักษณะการทํางานเหมือนกับ MySQL รุนที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Linux แต MySQL 
for Windows จะมีรุนพิเศษที่พัฒนาขึ้น สําหรับกลุมผูใชระบบ ปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดว
โดยเฉพาะ ความแตกตาง ระหวาง MySQL รุนที่ทํางานบน Windows กับรุนที่ทํางานบน Linux คือ
เร่ืองของการติดตั้ง MySQL โดยรุนที่ทํางานบนวินโดวสจะมีการติดตั้งที่งายกวารุนที่ทํางานบน 
Linux นอกจากนี้ก็ยังมีเร่ืองของลิขสิทธิ์ ที่มีรายละเอียดตางกัน กลาวคือ MySQL for Windows จะมี
สภาพเปนแชรแวร (shareware) ที่สามารถทดลองใชงานได 30 วัน ไมไดเปนซอฟตแวรเสรี
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เหมือนกับ MySQL for Linux แต MySQL for Windows ที่เปน shareware สามารถนํา MySQL for 
Windows มาจัดระบบฐานขอมูลโดยผานทางอินเตอรเน็ตเซิรฟเวอรขององคกรหรือหนวยงานที่นํา 
MySQL for Windows ไปใชงานในลักษณะดังกลาว ก็จะไดรับสิทธิพิเศษไมจําเปนตองชําระ
คาลิขสิทธิ์เชนเดียวกับ MySQL for Linux  

MySQL เปนโปรแกรมที่เปดเผยรายละเอยีดซอรดโคดตอบุคคลทั่วไป (Open Source 
Software) และที่สําคัญเปนซอตฟแวรเสรทีี่มีความสามารถเทียบไดกับ MS SQL Server หรือ 
Oracle  ตัวอยางองคกรขนาดใหญทีใ่ช MySQL คือ องคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ
อเมริกา(NASA)  ซ่ึง MySQL  มีคุณสมบัตทิี่นาสนใจคือ  

 2.4.2.1 ทํางานแบบ multi-thread คือ การแบงการทํางานออกเปนสวนยอยแยกออกไป
ตางคนตางทํางานได ทําใหสามารถทํางานไดรวดเร็ว การทํางานมีความอิสระไมขึ้นตอกัน 

 2.4.2.2 ใชไดกับภาษา programming หรือ สคริปตหลายภาษา เชน C, C++, Java, 
Perl, PHP, Python, VB, Delphi เปนตน โดยเฉพาะใชกับ PHP คอนขางดีมาก 

 2.4.2.3 ทํางานกับฐานขอมูลขนาดใหญได เคยมีผูใชกับตารางฐานขอมูลถึง 60,00 
ตาราง มีจํานวนรายการขอมูลถึง 5,000,000,000 รายการอยางไมมีปญหา  

 2.4.2.4 รองรับชนิดขอมูลที่หลากหลาย เชน signed/unsigned INTERGER ขนาด 1, 2, 
3, 4 และ 8 ไบต, FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, BLOB, DATE, TIME, DATETIME, 
TIMESTAMP, YEAR, SET และ ENUM 

 2.4.2.5 รองรับภาษา SQL มาตรฐานที่เรียกวา ANSI SQL92 หรือ  SQL92 
 2.4.2.6 รองรับ ODBC 2.5 ทุกฟงกชัน สามารถใช MySQL รวมกับฐานขอมูลอ่ืนที่

รองรับ ODBC 2.5 ได 
 2.4.2.7 ใชไดกับระบบปฏิบัติการหลากหลายระบบ เชน Linux, Solaris, Mac OS X 

Server, OS/2 Warp, SunOS, Windows95/98/2000 และระบบ Unix 
การติดตั้ง MySQL for Windows จะไมยุงยากเหมือนกับ MySQL บนแพลตฟอรมอื่นๆ 

เพราะผูผลิต MySQL ไดเตรียมชุดติดตั้งสําหรับวินโดวสไวโดยเฉพาะ สามารถเขาไปดาวนโหลด
ไดที่  http://www.mysql.com โดยทั่วไปชุดติดตั้ง MySQL จะเก็บในรูปแบบของแฟมบีบอัด แบบ 
ZIP (เชน mysql-3.23.22-bata-win.zip เปนตน) ส่ิงที่ตองทําก็คือ ทําการแตกไฟล ZIP ออก แลว
เรียกโปรแกรม setup.exe ขึ้นมาทํางานจากนั้นดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดให เหมือนการติดตั้ง
โปรแกรมทั่วไปบนไมโครซอฟทวินโดวส โดยมีขอแนะนําวาควรติดตั้ง MySQL ไวที่ "C: mysql" 
ซ่ึงจะสะดวกกับการปรับแตงคาตาง  ๆ  ของระบบหลังการติดตั้ง  สามารถเรียกโปรแกรม 
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winmysqladmin.exe ในไดเรกทอรี mysqlin ขึ้นมาทํางานไดทันที โปรแกรมดังกลาวจะทําการเรียก
เซิรฟเวอรของ MySQL ขึ้นมาทํางานโดยอัตโนมัติ 

ในการนํา MySQL ไปประยุกตใชงานโดยทั่วไปหมายถึงการสรางแอพพลิเคชันที่มีการ
จัดเก็บขอมูลตางๆ ลงในฐานขอมูลของ MySQL โดยแอพพลิเคชันที่พูดถึงนี้ อาจเปนโปรแกรม
ทั่วไปหรือแอพพลิเคชันที่ทํางานบนอินเตอรเน็ต แตโดยทั่วไปแลว MySQL จะมีช่ือเสียงในเรื่อง
ของการนําไปจัดการฐานขอมูลที่ใชกับเครือขายอินเตอรเน็ต หรือผานทางโปรโตคอล TCP/IP  ซ่ึง
รูปแบบของการนํา MySQL ไปใชในฐานขอมูลสําหรับอินเตอรเน็ตเซิรฟเวอรโดยทั่วไปจะ
ประกอบดวยหนาเว็บเพจที่ตองแสดงผานโปรแกรมเว็บบราวเซอร ( Web browser ) ซ่ึงจะทําหนาที่
เปนสวนติดตอกับผูใช และสวนของ CGI ที่ใชรวมกับเว็บเพจสําหรับจัดการฐานขอมูลภายใน
ฐานขอมูล MySQL สําหรับขอจํากัดของการใชงานในลักษณะนี้ ที่เห็นไดชัดคือการเขียนโปรแกรม
สําหรับจัดการฐานขอมูลโดยตรงทําไดคอนขางลําบากและตองอาศัยความรูความชํานาญมาก
พอสมควร การนํา MySQL มาประยุกตใชงานที่นาสนใจอีกลักษณะหนึ่งก็คือ การเขียนโปรแกรม
จัดฐานขอมูลโดยโปรแกรมที่สรางขึ้นมาโดยใชเครื่องมือ เชน Microsoft Visual Basic 6.0 หรือ 
Delphi โดยปกติถาแพลตฟอรมอื่นๆ จะใช MySQL API  สําหรับภาษาตางๆ ใหเรียกใช สําหรับ
แพลตฟอรมไมโครซอฟทวินโดวส สามารถเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL โดยการเรียก
ฟงกชันตางๆ ของ MySQL API ที่กลาวมาไดเชนเดียวกัน แตไมโครซอฟทวินโดวสมีวิธีการที่
สะดวกกวาเพราะสามารถเขียนโปรแกรมจัดฐานขอมูล MySQL โดยผาน ODBC โดยสามารถดาวน
โหลดไดจากเว็บไซต http://www.mysql.com  การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL ผาน 
ODBC นั้นมีขอดีตรงที่ไมตองกังวลกับภาษาโปรแกรมที่ใช แตมีขอจํากัดที่เห็นไดชัดที่สุดก็คือ วิธี
นี้จะใชไดเฉพาะบนแพลตฟอรมวินโดวสเทานั้น  

 
2.4.3  โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร Apache 

  Apache เปนโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรหรือเครื่องบริการเว็บไซต หรือเว็บเพจผาน http:// 
เพื่อใหไดขอมูลทั้งภาพและเสียงจากผูใหบริการ เชนบริการ http://www.google.com ที่เปดบริการ
เว็บจากเครื่องใหบริการเว็บเซิรฟเวอรที่มีผูนิยมใชงานกันอยางกวางขวาง  เปนเว็บเซิรฟเวอรที่
พัฒนามาจาก HTTPD เว็บเซิรฟเวอรที่มีผูใชทั่วโลกมากกวา 60 %  ซ่ึงปจจุบันจัดไดวาเปน เว็บ
เซิรฟเวอรที่มี ความนาเชื่อถือ Apache เปนซอฟตแวรที่อยูในลักษณะของ open source ที่เปดใหบุคคล
ทั่วไปสามารถเขามารวมพัฒนาสวนตางๆ ของ Apache ได ซ่ึงทําใหเกิดเปนโมดูล ที่เกิดประโยชน
มากมายและสามารถทํางานรวมกับภาษาอื่นได ไมเปนเพียงเซิรฟเวอรที่ใหบริการเพียงแค html 
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อยางเดียว นอกจากนี้ Apache เองยังมีความสามารถอื่นๆ ที่เปนจุดเดนอีกมากมาย เชน การยืนยันตัว
บุคคล เปนตน  

ธีรภัทร มนตรีศาสตร(2551) กลาววาขอมูลการสํารวจจากเว็บไซตทั่วโลกโดย Netcraft 
เปนสิ่งที่ยืนยันถึงจํานวนของ Apache เว็บเซิรฟเวอรที่มีสัดสวนการใชงาน สูงกวาเว็บเซิรฟเวอรอ่ืน 
อยางเห็นไดชัด และยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นอีกดวย จากจุดเริ่มตนที่อาศัยโคดจากเว็บ
เซิรฟเวอรมาตรฐาน NCSA ( องคกรกลางผูกําหนดมาตรฐานโปรโตคอล HTTP ,มาตรฐานภาษา 
HTML และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบริการบนเว็บทั้งหมด ) พัฒนาตอเนื่องดวยชุมชน
นักพัฒนาจากทุกมุมโลกผานโมเดลการ พัฒนาแบบฟรีซอฟตแวร ภายใตการกํากับดูแลของ 
Apache Foundation ( http://www.apache.org ) ทําใหเกิดซอฟตแวรเว็บเซิรฟเวอรที่มีเสถียรภาพ
การทํางานที่เชื่อถือได มีประสิทธิภาพสูง และแข็งแกรง 

 
2.4.4  โปรแกรมภาษา PHP 

  PHP ยอมาจาก ''Hypertext Preprocessor'' เปนภาษา Server-Side Script อีกภาษาหนึ่ง
เชนเดียวกันกับ ASP ที่มีการทํางานที่เครื่องคอมพิวเตอรฝง Server ซ่ึงรูปแบบในการเขียนคําสั่งการ
ทํางานนั้นจะมีลักษณะคลายกับภาษา Perl หรือภาษา C และสามารถใชรวมงานกันกับภาษา HTML 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการสรางเว็บจะใช Script อยู 2 รูปแบบคือ  

•     Server-Side Script เปนลักษณะการทํางานบนเครื่อง Server และแปลออกมา 
เปนภาษา HTML เชน ASP, CGI 

•     Client-Side Script เปนลักษณะการทํางานบนเครื่อง Client (เครื่องผูใช) เชน  
JavaScript, VBScript 
                ความสามารถของ PHP นั้นสามารถที่จะทํางานเกี่ยวกับ Dynamic Web ไดทุกรูปแบบ 
เหมือนกับ CGI หรือ ASP ไมวาจะเปนการจัดการดูแลระบบฐานขอมูลระบบรักษาความปลอดภัย 
การรับ–สง Cookies โดยท่ี PHP นั้นสามารถที่จะติดตอกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่มีอยู
มากมาย แตความสามารถที่พิเศษกวานี้ก็คือ PHP สามารถที่จะติดตอกับบริการตางๆผานทาง
โพรโตคอล (Protocol) เชน IMAP, SNMP, POP3, HTTP และยังสามารถติดตอกับ Socket ได 

จากที่กลาวไปขางตนแลววา PHP เปนภาษา Server-Side Script อีกภาษาหนึ่งเชนเดียวกัน
กับ ASP แตคุณสมบัติที่มากกวา คือ 

1.  PHP สามารถรันบนระบบปฏิบัติการไดมากกวา เชน Windows, Unix, Linux และอื่นๆ 
2.  PHP รองรับกับการใชงานโปรแกรม Server จําลองมากกวา เชน Apache, IIS และอ่ืนๆ 
3.  PHP สามารถ Download มาใชงานไดโดยไมตองเสียคาลิขสิทธิ์เหมือน ASP  
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2.4.5  โปรแกรม JpGraph 
  JpGraph เปนชุดโปรแกรมคําส่ังภาษา PHP ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการสรางกราฟแบบ

ตางๆ ดวย PHP ซ่ึง JpGraph มีการออกแบบเปน Class Library  การสรางกราฟดวย JpGraph นั้น  
php จะตองทําการกําหนดสวนการทํางานของ PHP ใหสามารถทํางานรวมกับ graphic ได  
 
2.5 เทคโนโลยีการเชื่อมตอฐานขอมูล    
  

ภัทรกร เวทีวุฒาจารย (2547: 13-19) สรุปรูปแบบของเทคโนโลยีการเขาถึงขอมูล และ
อธิบายวาฐานขอมูลคือซอฟตแวรหนึ่งที่มีความซับซอนมาก มีผลใหการเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอ
กับฐานขอมูลดวยการเชื่อมตอแบบธรรมดาคอนขางซับซอนและยุงยาก แตถาใชเทคโนโลยีการ
เชื่อมตอกับฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรมสามารถลดการเขียนโปรแกรมลงได การเชื่อมตอ
ฐานขอมูลที่ดีนั้นเหมือนกับเลนสที่ขยายโคดใหมีขนาดใหญขึ้น ดังภาพ 

 
ภาพที่ 2.9   การใชเทคโนโลยีการเชื่อมตอฐานขอมูล 
แหลงท่ีมา:  ภัทรกร  เวทีวุฒาจารย, 2547: 13. 

การเขียนโปรแกรมเพื่อส่ือสารกับฐานขอมูลดวยวิธีการธรรมดา นอกจากจะมีความ
ซับซอน แลวยังมีผลใหแอพพลิเคชั่นที่ไดไมยืดหยุนตอการใชงานและมีขอจํากัด รวมทั้งถา
เปลี่ยนไปใชกับฐานขอมูลอ่ืนๆ ตองแกไขโปรแกรมและสูญเสียเวลามาก 

เทคโนโลยีการเชื่อมตอไดใหรูปแบบการเชื่อมตอแบบเดียวสําหรับการสื่อสารกับ
ฐานขอมูลที่แตกตางกัน เทคโนโลยีการเชื่อมตอสมัยใหมทําใหเขียนโคดไดงายและสามารถลด
ความซับซอนลงมาก 

โคดท่ีเขียน 

 
โคดท่ี 

ฐานขอมูล 

ใชเทคโนโลยีการเชื่อมตอ
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ภาพที่ 2.10  การเชื่อมตอระหวางแอพพลิเคชั่นกับฐานขอมูล 
แหลงท่ีมา:  ภัทรกร  เวทีวุฒาจารย, 2547: 14. 

เทคโนโลยีการเชื่อมตอกับฐานขอมูลมีดวยกันหลายๆ แบบ เชน ODBC (Open Database 
Connectivity), RDO (Remote Data Object), DAO (Data Access Object), OLE DB (Object-Linking 
and Embedding Database) และ ADO (ActiveX Data Object) ซ่ึงจะขอกลาวถึงเฉพาะรูปแบบที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย ดังนี้ 

 
2.5.1 ODBC (Open Database Connectivity) 

 

 
 
ภาพที่ 2.11  สถาปตยกรรมของ ODBC 
แหลงท่ีมา:  ภัทรกร  เวทีวุฒาจารย, 2547: 17. 

ODBC สรางขึ้นมาเมื่อชวงปลายทศวรรษ 1980 และชวงตน 1990 เพื่อใหการเขียนโปรแกรม  
ติดตอกับฐานขอมูลแบบสัมพันธใชการเชื่อมตอมีรูปแบบเดียวกัน ODBC ไดให API สําหรับ
แอพพลิเคชั่นที่จะติดตอกับฐานขอมูลตางๆ โดยผานไดรฟเวอร ODBC 

เมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมตออ่ืนๆ แลว ODBC API ถูกจัดเปนกลุมการเชื่อมตอระดับลาง 
(Low Level Interface) ดังนั้น ODBC API ทําใหแอพพลิเคชั่นสามารถกระทํากับฐานขอมูลในระดับ
ลางซึ่ง ODBC นั้นไดรับความยอมรับใหเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอกับฐานขอมูลแบบสัมพันธ 

 

แอพพลิเคชั่น 

 

ฐานขอมูลท่ี 
สัมพันธกัน 

ฐานขอมูลท่ี 
ไมสัมพันธกัน 

เชน Access, MS 

เชน e-mail, text 

Application 

ODBC 
Driver 

Manager 

ODBC 
Driver 

MS SQL 

Oracle 

Other 
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2.5.2   ADO (ActiveX Data Object) 

 

 
 

ภาพที่ 2.12   สถาปตยกรรมของ ADO 
แหลงท่ีมา:  ภัทรกร  เวทีวุฒาจารย, 2547: 18. 

 
ADO เปนการเชื่อมตอฐานขอมูลในระดับสูง (High-Level Interface) ADO มีประสิทธิภาพ

สูงและมีความเชื่อถือไดในการเขาถึงขอมูล ADO ถูกออกแบบมาใหงายตอการเชื่อมตอระดับ
แอพพลิเคชั่นกับ OLE DB ที่มีประสิทธิภาพสูง ไมวาจะเปนฐานขอมูลแบบสัมพันธกันหรือแบบไม
สัมพันธกัน เชน E-Mail, File System, Text, Graphic และอ่ืนๆ 

ADO ใชการเชื่อมตอฐานขอมูลแบบ Dual Interface (ซ่ึงเปนผลจากการรวมคุณลักษณะ
เดนของ Remote Data Object และ DAO ไวดวยกัน) การเชื่อมตอฐานขอมูลนี้ทําให ADO สามารถ
ใชภาษาสคริปตได และ ADO ยังมีคุณลักษณะเดนในการทําคิวรีและการจัดการขอมูล เชน การใช
คําส่ัง SQL สเตทเม็นท นอกจากนี้แลว ADO ยังไดใหการคิวรีแบบ Asynchronous ที่อนุญาตให
ควบคุมการคิวรีที่จะถูกสงกลับมายังแอพพลิเคชั่นกอนที่คิวรีจะทําสําเร็จ การทําอยางนี้อนุญาตให
ใหสิทธิแกผูใชสามารถยกเลิกหรือกระทําตอกับการคิวรีที่ใชเวลานาน เปนตน 

2.6 ระบบฐานขอมูล    

  ศูนยสงกําลังบาํรุง กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ อธิบายถึงระบบฐานขอมูลวา
ประกอบดวยแฟมขอมูลจํานวนหลาย ๆ แฟมขอมูลเหลานี้จะตองมีการจัดระบบขอมูล ไวอยางดี 
กลาวคือ ขอมูลในแฟมขอมลูเดียวกันจะตองไมมีการซ้ําซอนกันแตระหวางแฟมอาจมีการซ้ําซอน
กัน ไดบาง และตองเปดโอกาสใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูล และคนหาไดงาย นอกจากนี้ยังสามารถ
เพิ่มเติม หรือ ลบออกไดโดยไมทําใหขอมลูอ่ืนเสียหาย  

 
Application 

 
 
 

OLE DB 
Provider 

ODBC 
Driver RDBMS 

RDBMS 

Non - RDBMS 

ADO 
OLE DB Consumer 
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ฐานขอมูล หมายถึง การเก็บขอมูลของผูใชและสามารถนําขอมูลมาใชงานรวมกันไดโดยไมมี
การซ้ําซอนของขอมูลหรือความขัดแยงของขอมูล ซ่ึงสามารถแสดงลําดับขั้นในการเกิดฐานขอมูล
ไดดังภาพ  
 

 
 

ภาพที่ 2.13  ลําดับขั้นในการเกิดฐานขอมูล 
แหลงท่ีมา:  กองทัพอากาศ.  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ.  ศนูยสงกําลังบํารุง, 2551. 

 
 จากภาพที่ฐานขอมูลเกิดจากบิต (Bit) หรือเลขฐานสองมารวมกัน 8 บิต รวมเปนไบต 
(Byte) หลายๆ ไบตรวมกันเรียกวา ฟลด (Field) หลายๆ ฟลดรวมกันเรียกวา เรคคอรด (Record) 
หลายๆ เรคคอรดรวมกันเรียกวาไฟล (File) และหลายๆ ไฟล รวมกันเรียกวา ฐานขอมูล (Database) 
ตามลําดับ  

แนวความคิดของฐานขอมูล 
  จากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการขอมูลแบบไฟล ทําใหเกิดแนวคิดในการจัดการ

ขอมูลแบบใหม ซ่ึงแนวคิดเบื้องตนของฐานขอมูลคือการนําขอมูลที่เกี่ยวของและสัมพันธกันมา
จัดเก็บลงในที่เดียวกัน โดยฐานขอมูลดังกลาวจะถูกควบคุมโดยซอฟตแวรชุดหนึ่ง แทนที่จะใชงาน
แฟมขอมูลคอมพิวเตอรที่กระจัดกระจายและมีการ ดูแลโดยผูใชกลุมตาง ๆ กัน เปาหมายสูงสุดของ
แนวความคิดเกี่ยวกับฐานขอมูลคือการที่ขอมูลแตละชุดถูกปอนและจัดเก็บเพียงครั้งเดียว ผูใชที่
ไดรับสิทธิ์เทานั้นที่จะสามารถเรียกใชขอมูลที่ถูกจัดเก็บไดอยางสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งการที่
ขอมูลเปนอิสระจากโปรแกรมประยุกตเฉพาะกิจใด ๆ โดยการบริหารฐานขอมูลจะอาศัยซอฟตแวร
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ที่เรียกวา โปรแกรมจัดการฐานขอมูล (DBMS: Database Management System) เปนตัวกลางในการ
เชื่อมตอระหวาง โปรแกรมกับฐานขอมูลดังภาพ 
 

 
 
ภาพที่ 2.14  การเชื่อมตอฐานขอมูลผานตัวกลางระหวางโปรแกรมกับฐานขอมูล 
แหลงท่ีมา:  กองทัพอากาศ.  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ.  ศนูยสงกําลังบํารุง, 2551. 

 
 เปาหมายของการใชระบบฐานขอมูล  

   1)  ลดความซ้ําซอน 
 2) ใชขอมูลรวมกัน 

3)  การใชและการเปลี่ยนแปลงขอมูลสะดวก และถูกตอง  
4)  ลดคาใชจายในการจัดเกบ็และเรียกใช  
5)  ใหความปลอดภัย 
6)  เกิดมาตรฐานในการใชงาน 

 

แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (The Relational Database Model) 
  แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนแบบจําลองที่ไดรับความนิยมใชสูงสุดในปจจุบัน 

โดยโครงสรางการจัดเก็บขอมูลอยูในรูปของตาราง ซ่ึงประกอบดวยแถวและหลักที่สัมพันธกัน 
ขอมูลในแตละแถวเรียก เรคคอรด (Record) และขอมูลในแตละหลักเรียกวา ฟลด (Field)  
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การจัดการฐานขอมูล 
  การจัดการฐานขอมูล (Database Management) คือ การบริหารแหลงขอมูลท่ีถูกเก็บ

รวบรวมไวที่ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองตอการใชของโปรแกรมประยุกตอยางมีประสิทธิภาพและลด
การซ้ําซอนของขอมูล รวมทั้งความขัดแยงของขอมูลท่ีเกิดขึ้นภายในองคการ ในอดีตการเก็บขอมูล
มักจะเปนอิสระตอกันไมมีการเชื่อมโยงของขอมูลเกิดการ ส้ินเปลืองพื้นที่ในการเก็บขอมูล เชน 
องคการหนึ่งจะมีแฟมบุคคล (Personnel) แฟมเงินเดือน (Payroll) และแฟม สวัสดิการ (Benefits) 
อยูแยกจากกัน เวลาผูบริหารตองการขอมูลของพนักงานทานใดจําเปนจะตองเรียกดูแฟมขอมูลท้ัง 3 
แฟม ซ่ึงเปนการไมสะดวก จงทําใหเกิดแนวความคิดในการรวมแฟมขอมูลทั้ง 3 เขาดวยกันแลวเก็บ
ไวที่ ศูนยกลางในลักษณะฐานขอมูล (Database) จึงทําใหเกิดระบบการจัดการฐานขอมูล (Database 
Management system (DBMS) ซ่ึงจะตองอาศัยโปรแกรมเฉพาะในการสรางและบํารุงรักษา (Create 
and Maintenance) ฐาน ขอมูลและสามารถที่จะใหผูใชประยุกตใชกับธุรกิจสวนตัวไดโดยการดึง
ขอมูล (Retrieve) ขึ้นมาแลวใชโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นสรางงานขึ้นมาโดยใชขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล 
แสดงการรวมแฟมขอมูล 3 แฟมเขาดวยกัน 

 

การประมวลผลในระบบสารสนเทศ  
  จากที่ไดกลาวมาแลววาขอมูลที่ถูกเก็บอยูในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาใชสรางเปน

สารสนเทศนั้นอาจอยูในรูปของแฟมขอมูลหรือไฟลหรืออาจอยูในรูปฐานขอมูล ซ่ึงการประมวลผล
ขอมูลเพื่อสรางระบบสารสนเทศนั้น ถาขอมูลที่ถูกเก็บนั้นเปนระบบแฟมขอมูล เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบฐานขอมูล จะพบวาจะมีขอดีขอเสียแตกตางกัน ดังจะกลาวในหัวขอตอไปนี้  

 
ระบบการประมวลผลแฟมขอมูล  

  แรกเริ่มที่มีการใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูลทางธุรกิจ หรือเพื่อสราง
สารสนเทศนั้นจะมีการเก็บกลุมของระเบียนตาง ๆ ไวในแฟมขอมูลที่แยกจากกันและจะเรียกวาเปน
ระบบการประมวลผลแฟมขอมูล ถึงแมวาระบบการประมวลผลแฟมขอมูลนี้จะเปนระบบที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีกวาระบบที่ทําดวยมือ แตระบบแฟมขอมูลนี้ก็ยังมีขอจํากัดหลายอยางดวยกัน 

ขอดีของการประมวลผลในระบบแฟมขอมลู 
1) การประมวลผลขอมูลทําไดอยางรวดเร็ว คาลงทุนในเบื้องตนจะต่ํา อาจไมจําเปนตอง

ใชคอมพิวเตอรที่มีความสามารถมาก ก็สามารถทําการประมวลผลขอมูลได  
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2) โปรแกรมประยุกตแตละโปรแกรมสามารถควบคุมการใชขอมูลในแฟมขอมูลของ
ตนเองได 

ขอเสียของการประมวลผลในระบบแฟมขอมูล 
การประมวลผลในระบบแฟมขอมูล อาจมีขอเสียที่เกิดขึ้นไดดังตอไปนี้ 
1) มีความซ้ําซอนของขอมูล (Redundancy) 
 การใชแฟมขอมูลที่ซํ้าซอนกันนี้ จะสงผลใหเกิดขอเสียในสิ่งตอไปนี้ 
 (1) ทําใหเสียเนื้อที่ในการใชงานในหนวยเก็บขอมูลสํารอง เชน ดิสก 
 (2) ถามีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในแฟมหนึ่งก็จะตองตามไปแกไขขอมูลในแฟมขอมูล

อ่ืนทุกแฟมที่มีขอมูลนั้นอยูดวยจึงอาจเกิดปญหาที่เกี่ยวกับ ความขัดแยงกันของขอมูล (Data 
Inconsistency) เนื่องจากขอมูลในแตละแฟมเกิดความไมสอดคลองกันขึ้น ซ่ึงพบมากในระบบการ
ประมวลผลแบบแฟมขอมูล 

 (3) ความยากในการประมวลผลขอมูลในแฟมขอมูลหลายแฟมขอมูลในการสราง
รายงานของแตละระบบเชนการสรางรายงานการลงทะเบียนวาแตละวิชามีนักศึกษาคนใดบางที่
ลงทะเบียนเรียน จะตองมีการเขียนโปรแกรมประยุกตเชนโปรแกรมการลงทะเบียน เพื่อทําการดึง
ขอมูลรหัสวิชา รหัสนักศึกษา จากแฟมขอมูลการลงทะเบียน และตองนํารหัสวิชาที่ไดไปคนชื่อวิชา
และจํานวนหนวยกิตที่มีรหัสวิชาตรงกันจากแฟมรายวิชา สวนรหัสนักศึกษาที่ไดก็จะตองนําไปคน
ช่ือนักศึกษาที่มีรหัสตรงกันจากแฟมนักศึกษา ซ่ึงโปรแกรมการลงทะเบียนที่เขียนจะตองมีความ
ซับซอนพอสมควร เนื่องจากตองมีการจัดการกับแฟมขอมูลมากกวา 1 แฟมขอมูลข้ึนไป 

 (4) ไมมีผูควบคุมหรือรับผิดชอบระบบทั้งหมดเนื่องจากผูเขียนโปรแกรมดานใดดาน
หนึ่ง ก็จะดูแลเฉพาะขอมูลที่จะมีการใชกับงานของตนเทานั้น 

 (5) ความขึ้นตอกัน (Dependency) โครงสรางของแฟมขอมูลมักจะเปนสวนหนึ่งของ
โปรแกรมประยุกตที่สรางขึ้น ตัวอยางเชน ถามีการเขียนโปรแกรมประยุกตดวยภาษา COBOL 
โครงสราง ของแฟมขอมูลที่จะใชเชนชื่อเขตขอมูลตาง ๆ ขนาดของเขตขอมูล จะตองประกาศไวใน
สวนของ DATA DIVISION ของโปรแกรมประยุกต ปญหาก็คือวาถามีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของแฟม ขอมูลเมื่อใด ก็จะตองไปทําการแกไขโปรแกรมประยุกต คือตองไปเปลี่ยนแปลงโครงสราง
แฟมขอมูลในสวน DATA DIVISION นั้นดวย   จากขอเสียดังกลาวของการประมวลผลในระบบ
แฟมขอมูล จึงเปนที่มาของการพัฒนาระบบการประมวลผลแบบใหม เพื่อแกไขขอเสียของการ
ประมวลผลในระบบแฟมขอมูล ซ่ึงเรียกการประมวลผลแบบใหมนี้วา "ระบบการประมวลผล
ฐานขอมูล" 
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ระบบการประมวลผลฐานขอมูล  
  จากขอจํากัดของระบบการประมวลผลแฟมขอมูลดังกลาวขางตน จึงมีความพยายามคดิหา

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบใหม เพื่อเอาชนะขอจํากัดดังกลาว เทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้น 
มาแทนที่ระบบการประมวลผลแฟมขอมูล ไดแก ระบบการประมวลผลฐานขอมูล 

คําวา ฐานขอมูล โดยทั่วไปจะหมายถึงการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันไวในที่ที่
เดียวกันในระบบการประมวลผลฐานขอมูลจะมีรูปแบบวิธีการจัดการขอมูลท่ีแตกตางกันจากระบบ
แฟมขอมูล มีองคประกอบเพิ่มขึ้นมาจากระบบการประมวลผลแฟมขอมูลไดแกองคประกอบที่
เรียกวา ระบบการจัดการฐานขอมูล DBMS(Database Management System)  

DBMS จะชวยในการสราง เรียกใชขอมูล และปรับปรุงฐานขอมูล โดยจะทําหนาที่เสมือน
ตัวกลางระหวางผูใชและฐานขอมูลใหสามารถติดตอกันได 

การทํางานที่ตองผาน DBMS ทุกครั้งนี้จะทําใหการเขียนโปรแกรมประยุกตมีความสะดวก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากผูเขียนโปรแกรมไมตองยุงเกี่ยวหรือสนใจวาในทางกายภาพขอมูลถูกเก็บอยูอยางไร
ในดิสก หรือแมแตวิธีการในการจัดการกับขอมูลไมตองสนใจวาใชวิธีแบบอินเด็กซไฟล (Index 
File) หรือแบบอินเด็กซซีเควนเชียวไฟล (Index Sequential File) เปนตน ผูใชเพียงแตออกคําสั่งงายๆ 
ในการเรียกใชขอมูล เพิ่มขอมูล ปรับปรุงขอมูล หรือ ลบขอมูลผานทาง DBMS แทน 

ขอดีของการประมวลผลขอมูลในฐานขอมูล 
1) ขอมูลมีการเก็บอยูรวมกันและสามารถใชขอมูลรวมกันได  
2) ลดความซ้ําซอนของขอมูลได 
3) สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงกันของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นได 
4) การควบคุมความคงสภาพของขอมูล ความคงสภาพ (Integrity) หมายถึง ความถูกตอง 

ความคลองจอง ความสมเหตุสมผลหรือความเชื่อถือไดของขอมูล 
5) การจัดการขอมูลในฐานขอมูลจะทําไดงาย 
6) ความเปนอิสระระหวางโปรแกรมประยุกตและขอมูล 
7) การมีผูควบคุมระบบเพียงคนเดียว ซ่ึงเรียกวา DBA (Database Administrator) เปนผู

ควบคุมและบริหารจัดการระบบฐานขอมูลทั้งหมด 
ขอเสียของการประมวลผลขอมูลในฐานขอมูล 
แมวาการประมวลผลขอมูลในฐานขอมูล จะใหขอดีหลายประการแตก็จะมีขอเสียอยูบาง

เชนกันในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 
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1) การใชงานฐานขอมูลจะเสียคาใชจายคอนขางสูง เนื่องจากราคา DBMS มีราคาคอนขาง
แพง นอกจากนี้การใชฐานขอมูล จะตองใชกับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพคอนขางสูง เชน
ตองมีความเร็วสูง มีขนาดหนวยความจํา และหนวยเก็บขอมูลสํารองความจุสูง เปนตน  

2) การสูญเสียของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นไดดวยตัวเอง เชน Index Pointer เสียเปนตน  
 
2.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
2.7.1 การประยุกตใชงานระบบ RFID ในการควบคุมความปลอดภัยในการเขา-ออก      
  อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

  ศูนยพัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (TIDI) และงานวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกสและการ
ควบคุม (E5) ภายใตศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) รวมมือ
กับบริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด ในการพัฒนาระบบควบคุมความปลอดภัยการเขา-ออกบริเวณที่
จอดรถ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยดวยเทคโนโลยี RFID และ Embedded System  

 
ภาพที่ 2.15  แสดงการเขา-ออกของยานพาหนะอุทยานวทิยาศาสตรแหงประเทศไทย 
แหลงท่ีมา:  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2548. 

เมื่อมีผูขับรถมาจอดบริเวณปอมยาม ซ่ึงจะเขามาภายในอุทยานฯ เจาหนาที่จะทําการกรอก
หมายเลขทะเบียนรถที่เขามาภายใน อุทยานฯ ลงในระบบ ระบบจะทําการบันทึก หมายเลขรถ วันที่ 
และเวลา ลงในบัตร RFID เจาหนาที่จะสงบัตร RFID ใหกับ ผูขับรถเก็บไว เพื่อไวแสดงตนในตอน 
นํารถออกจากอุทยานฯ และไมกั้น จะยกใหรถสามารถผานเขามาภายใน อุทยานฯ ได เมื่อมีผูขับรถ
ประสงคจะนํารถ ออกอุทยานฯ นํารถมาจอดบริเวณ  ปอมยาม เจาหนาที่รับบัตรและทําการกรอก 
หมายเลขทะเบียนรถที่จะออกจาก อุทยานฯ ลงไปในระบบ ระบบจะทําการตรวจสอบหมายเลข
ทะเบียนรถกับหมายเลข ทะเบียนรถที่อยูในบัตร RFID วาตรงกันหรือไม  

ถาไมตรงกัน ตองทําการตรวจสอบวาผูที่นํารถออกเปนเจาของรถคัน นั้นจริงหรือไม  
ถาตรงกัน ไมกั้นจะยกใหผูขับสามารถนํารถออกไปได  
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2.7.2 ระบบที่จอดรถโดยใชอารเอฟไอดี 
คมสัน ระงับพิศม และนิพนธ เพ็ชรคาน เสนอโครงงานระบบที่จอดรถ โดยใช RFID ใน

การพัฒนาระบบเพื่อเปนกระบวนการนําเสนอ การนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาประยุกตใชงาน
ระบบคิดเงินคาที่จอดรถโดยใชปายเปนบัตรที่ใชแทนบัตรสมาชิก ซ่ึงปญหาที่เกิดกับการใหบริการ
เก็บเงินคาที่จอดรถในปจจุบันนี้ มีปญหามาก เนื่องจากจํานวนผูใชบริการในปจจุบันมีมาก จึงตอง
เสียเวลาใน การรอคิวจายเงิน เปนตน โดยไดออกแบบระบบที่จอดรถใหสามารถคิดเวลาและคาที่
จอดไดโดยอัตโนมัติ โดยชวยใหลดเวลาและความแออัดลงไปได โดยเมื่อแสดงปายสมาชิก เครื่อง 
อานจะทําการบันทึกเวลาเขาและเวลาออก พรอมทั้งคิดคาบริการที่จอดรถ โดยขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวข
องจะถูกบันทึกลงในฐานขอมูลเพื่อใชตรวจสอบภายหลังได 

 
2.7.3 ระบบเก็บคาผานทางแบบอิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีที่นาสนใจสําหรับผูขับขี่รถยนตบนทางดวน คือระบบเก็บคาผานทางแบบ

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Toll Collection system) เนื่องจากสามารถชวยลดการคับคั่งของรถยนต
บริเวณดาน    เก็บคาผานทางไดมาก ระบบเก็บคาผานทางแบบอิเล็กทรอนิคสจะทําการสื่อสาร 
ระยะสั้น (Dedicate Short Range Communication) รับและสงสัญญาณแบบสองทาง (Two-way 
interactive) ระหวางอุปกรณติดตั้งในรถยนตของผูขับขี่ (Electronic Toll Collection on-board 
equipment) และอุปกรณติดตั้งขางถนน (Roadside devices) โดยผูขับขี่สามารถจายคาผานทางผาน
บัญชีธนาคารของตน โดยไมจําเปนตองหยุดจายคาผานทางที่ดานเก็บเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.16  แสดงระบบเก็บคาผานทางแบบอิเล็กทรอนิกส 
แหลงท่ีมา:  M4 Motorway Sydney’s Western Gateway, 2551. 
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3.2

3.2.1

   3.2.1.1  (Server Computer)

                                         CPU  :  Pentium 4   2.8 GHz  

                                         Ram  :  DDR 1024 MB/400 MHz   

                                         HDD  :  Serial-ATA   80 GB/RPM 7200 

                                         OS     :  Microsoft Windows XP SP2 

                            (Apache 2.0.49, MySQL 4.0.18, PHP 4.3.6,JpGraph 1.22.1) 
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    3.2.1.2   (Client Computer) 

                                    CPU  :  Pentium III   500 MHz  

                                         Ram  :  SD 256 MB/133 MHz   

                                         HDD  :  IDE  20 GB/RPM 5400  

 OS  :  Microsoft Windows 98 SE 

                                         ( - )

    3.2.1.3   RFID  (RFID Reader) 

   Model :  OEM134TD-Reader-V2  

                                    Frequency :     LF BAND 125/134.2 KHz   

                                    Memory :     8 KBytes  

       Communication :  RS-232/422/485 

       Read Distance :    5-8 cm  

       Baudrate 115200 , No parity, 1 stop bit (VCP) 

    3.2.1.4  /  RFID (RFID Reader/Writer) 

   Model :     RFID Reader Development Kit 

                             Frequency :  LF BAND 125 KHz   

                             Communication :  USB interface  

 Read Distance :    5-8 cm  

 Baudrate 9600, No parity, 1 stop bit (VCP) 

    3.2.1.5   RFID  (Transponder) 

Model :     ATMEL T5557 

                                      Frequency :  LF BAND 125 KHz 

                                      Memory :     DATA 224 bits 
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  3.2.2  -

-

 Microsoft Visual Basic 6.0 

Apache  2.0.49,  MySQL  4.0.18,  PHP 

 4.3.6  JpGraph    1.22.1 

3.2.3 -

-

 3 

    3.2.3.1   

    3.2.3.2  -

      1)  

      2)  

      3)  

    3.2.3.3  

  1)   

  2)   -

  3)   

 4 

    4)   -

    5)   

    6)   
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      5)   
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 3.1 -
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 3.2
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 (Context 

Diagram) (Data Flow Diagram: DFD) 

 3.3  3.4 

 3.3 (Context Diagram) 

-

 3.4  0 (DFD Level 0) 

 3.3 

3.3.2  RFID

 RFID  RFID 

 Interface  RFID 

    3.3.2.1   RFID

    RFID  ATMEL T5557  224 

Block  7 Block (1-7)  Block  32  (4 byte) 
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 3.5  RFID  ATMEL T5557 

: , 2548. 

    3.3.2.2   RFID (RFID Reader)  OEM134TD-Reader-V2 

    RFID 

-  (Serial  Port) 

 RFID -

 RFID 

 RFID 

-

    3.3.2.3   RFID (RFID Reader) /  (RFID Reader Development Kit) 

    RFID  Reader 

 USB  Interfacet 

GUI /

 NECTEC 

        1)  USB Serial Converter 

        2)  USB Serial Port 
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 3.3.3  

    3.3.2.1  -

    3.3.2.2  

    3.3.2.3  

    3.3.2.4  

    3.3.2.5  

    3.3.2.6  

    3.3.2.7  -

-  RFID -

3.3.4

   

   3.3.4.1

         

 3.6  3.7 
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 3.6

-

-

 3.7  0 

    3.3.4.2   

              

 (Client 0, IP address : 192.168.1.2)  RFID 

( ) (Client 1,IP address : 192.168.1.3)  RFID 

/ (Server,IP address : 192.168.1.1 ) 

 Lan  3.8 
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 3.8

3.3.4.3

   -

 Microsoft Visual Basic 6.0 

 RFID -

 SQL 

 MySQL  CGI  PHP   

Apache -

 3.9 
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 3.9 -

    3.3.4.4   

    (Table) 

 (  3.10

sectionoffice

PK officeID

section
phone

officer

PK officerID

Pre
Name

FK Section

officercar

PK carID

Label
Province
Company
Model
Color
Owner
Image
Status

entrance

PK CarNo

Car_ID
Enter
Exit
Editor

user

PK username
PK password

permission
status
staffID

externalcar

PK carID

LabCar
ProvCar
CompCar
TypeCar
ColCar
Driver
Contact
Status

 3.10 ER Model 

 6 

1)  -  (entrance table) 

2)   (officer table) 
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3)   (officercar table) 

4)   (externalcar table) 

5)    (sectionoffice table) 

6)   (user table) 

1) -  (entrance table) 

 3.11 -

- CarNo -

-Car ID 

- Label

- Province

- Enter

- Exit

- Editor

2)  (officer table) 

 3.12
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- officerID 

- Pre  

- Name 

- Section 

3)  (officercar table) 

 3.13

- CarID 

- Label 

- Province 

- Company 

- Model 

- Color 

- Owner 

- Image 

- status -



55

4)  (externalcar table) 

 3.14

- CarID 

- LabCar 

- ProvCar 

- CompCar 

- TypeCar 

- ColCar 

- Driver 

- Contact 

- status -

5)  (sectionoffice table) 

 3.15
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- officeID 

- section 

- phone 

6)  (user table) 

 3.16

- UserName 

- passWord 

- permission 

- status 

- staffID 

   3.3.4.5    RFID 

 RFID 

5  5 byte  224 

 3.17  RFID 
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 3.18  3.19

 3.18 ()  RFID 

 3.19 ()  RFID

  3.3.5    

    -

  3.3.5.1   

       

 2 
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   1)    RFID

                            RFID  2 

        Dim mCmdRFID As New CmdRFID 

        Dim mAnyNum As New AnyNumBase 

                Dim inputID As New String 

 RFID  OEM134TD-Reader-V2

           

  MSComm1.CommPort = 1 

  MSComm1.Setting = ”115200,N,8,1” 

    MSComm1.PortOpen = True 

    MSComm1.RThreshold = 1 

            Dim txtInput As New String 

   MSComm1.Output = mCmdRFID.cmdReadAll 

   MSComm1.InputLen = 0 

                 txtInput = MSComm1.Input 

     inputID = Trim(Mid(txtInput,6,4)) 

 RFID  RFID Reader Development Kit

                      

  MSComm2.CommPort = 3 

  MSComm2.Setting = ”9600,N,8,1” 

    MSComm2.PortOpen = True 

            Dim txtInput As New String 



59

   MSComm2.Output = mCmdRFID.cmdReadAll 

   MSComm2.InputLen = 0 

                 txtInput = MSComm2.Input 

     inputID = Trim(Mid(txtInput,6,4)) 

            Dim txtData1,txtData2,txtData3,txtData4 As Byte 

     byteData1 = Asc(txtData1) 

     byteData2 = Asc(txtData2) 

     byteData3 = Asc(txtData3) 

     byteData4 = Asc(txtData4) 

   MSComm2.Output = mCmdRFID.FunWriteOneBlock(byteBlock,_ 

            byteData1,byteData2,byteData3,byteData4) 

                            2)   MySQL

                             Microsoft Visual Basic 6.0 

 MySQL  ODBC 

 MySQL  API  CGI

 MySQL  CGI 

 Microsoft Visual Basic 6.0  

 Query 

 Web Server Apache, 

 PHP  ,  MySQL    JpGraph 

 IP  Address  LAN 

Microsoft Internet Transfer Control 6.0  Inet1 ,  PHP 
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 VBtoMySQL.php  Microsoft Visual 

Basic 6.0  MySQL  Microsoft Visual Basic 6.0

 VBtoMySQL.php 

<?

$ServerName = "192.168.1.1"; 

$DatabaseName = "atts"; 

$User = "root"; 

$Password = ""; 

$Conn = mysql_connect($ServerName,$User,$Password) or die("  Server ");

$DB = mysql_select_db($DatabaseName,$Conn) or die("  DataBase ");

$nsql=stripslashes($sql);

$nsql=trim($nsql);

$table = mysql_query($sql,$Conn) or die("  SQL ");

if(!eregi(substr($nsql,0,6),"INSERTDELETEUPDATE"))

{

$ncol=mysql_num_fields($table);

while($row=mysql_fetch_array($table)) { 

for($i=0;$i< $ncol;$i++){ 

 echo  $row[$i],"\t";  

}

 echo  $row[$i++],"\r";  

}

 mysql_free_result($table);  

}

mysql_close();

?>

 VB  Query  MySQL

txtSQL = Inet1.OpenURL(“192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=” &”SELECT * FROM officer”) 
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 Inet1 

IP  192.168.1.1 (Server)  SELECT * FROM officer 

VBtoMySQL.php  Server  txtSQL 

 3.3.5.2   

 1)   (Client)

-  RFID 

   2)   (Server) /  RFID 

 ( )

   3)   -

-

 3.3.5.3   

      -

 5 

  3.3.6   

 3.3.6.1

-

 RFID 

 NECTEC  ( )

  1)   

  2)   ( )

  3)    RFID 

  4)   

  5)   

  6)   

  7)    RFID 
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3.3.6.2

 3.3.6.1 

 (User  Acceptance  Test) 

-

( Alpha Testing ) 

 4 

(Recovery Testing) 

(Security Testing) 

(Stress Testing) 

(Performance

Testing)

     1) -

2)

3)

         4)   

              5) -

  6)    RFID 

7)  RFID 
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3.3.6.3    

 5 

    1)   

-

    2)   

    3)   

 RFID

    4)   -

   5)  -

   6)   

  3.3.7   

               3.3.7.1  

-

      3.3.7.2  

3.3.7.3

-

 24 

(SPSS for Windows) (Descriptive Statistics) 
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1)

 (Category)  ( ,

2546: 25)  1 

2)

                 2 

3 ,

 4 

 (Likert Scale) 

            

    4 

    3 

    2 

   1 

 (Mean:x)

 (Standard Devotion: S.D.) 

 4 

(2535: 100)  

         (x)

3.51-4.00

   2.51-3.50   

   1.51-2.50   

   1.00-1.50   
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3.3.8

 3.3.7 

 (Categorical Data)

 2 

3.3.8.1 (Tabular Methods)

(Frequency Distribution) 

 3.1

 21  87.0  

 3  13.0  

24  100  

3.3.8.2  (Graphical Methods) 

1) (Bar Chart) 

2) (Pie Chart) 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 จากการวิจัยในเรื่อง การประยุกตใช RFID กับการควบคุมยานพาหนะเขา-ออกของ
โรงเรียนจาอากาศ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการพัฒนาระบบตนแบบการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก 
โรงเรียนจาอากาศ และผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังนี้ 

4.1  ผลการพัฒนาระบบตนแบบการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก  
4.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจตอระบบงานควบคุมยานพาหนะเขา-ออก 
 

4.1 ผลการพัฒนาระบบตนแบบการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก โรงเรียนจาอากาศ 
 

ระบบตนแบบการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก โรงเรียนจาอากาศ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดพัฒนา 
ตามขั้นตอนของกระบวนการการพัฒนาระบบในหัวขอ 3.3 ของบทที่ 3  โดยมีโปรแกรมตนแบบ
ควบคุมยานพาหนะเขา-ออก (รายละเอียดตาม ผนวก ก) ที่ใชงานในระบบเปนสวนสําคัญของระบบ
การทํางานซึ่งทําการพัฒนาดวยโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 ทํางานรวมกับซอฟตแวร
ตางๆ ดวยการสงคําสั่ง SQL ไปใหแก MySQL ผานทาง CGI ซ่ึงผูวิจัยเลือกใช PHP และรอรับคา
ผลลัพธกลับมาจากเว็บเซิรฟเวอร Apache เพื่อนํามาใชงานในโปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้น ผูวิจัยเลือก
รูปแบบการทํางานรวมกันของโปรแกรมตามที่กลาว เนื่องจากวาสามารถติดตั้งใชงานระบบไดงาย 
สะดวกตอหนวยงานที่จะนําไปปรับใชงานจริง จากการที่นําไปทดลองใชงานจริงดวยการ
ประยุกตใช  RFID แบบความถี่ต่ําในระยะใกล ระบบสามารถทํางานไดตรงตามความตองการของ
ผูใชและผูออกแบบ ผูใชมีความพึงพอใจตอระบบงานตามการวิเคราะหผลในหัวขอถัดไป อีกทั้ง
ผูวิจัยไดมีโอกาสแสดงผลงานการวิจัยระบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออกโรงเรียนจาอากาศ ที่ศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ไดนําเสนอรูปแบบการทํางาน
พรอมทั้งจําลองการทํางานของระบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออก แกระดับผูบริหารดานสารสนเทศ
ของหนวยงานกองทัพอากาศ และองคกรอื่นๆ ในงานแสดงผลงานวิจัยที่ NECTEC จัดขึ้น ซ่ึง
รูปแบบการทํางานของระบบคอนขางตรงตอความตองการของหนวยงานตางๆ ในการควบคุม  
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ยานพาหนะเขา-ออก โดยเฉพาะหนวยงานของกองทัพอากาศ ที่ตองการรักษาความปลอดภัยใน
ระดับสูง ในการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก ซ่ึงถือไดวาการพัฒนาระบบตนแบบควบคุม
ยานพาหนะเขา-ออกของโรงเรียนจาอากาศ  ในแงการเปนตนแบบใหกับหนวยงานของ
กองทัพอากาศ เปนไปตามวัตถุประสงคในการพัฒนาระบบงานตนแบบของผูวิจัย ซ่ึงไดมีบาง
หนวยงานสนใจและประสานขอดําเนินการนําไปทดลองปรับใชอยางไมเปนทางการแลว สําหรับ
การพัฒนาตอยอดระบบเพื่อใหสามารถทํางานกับ RFID ระยะไกลก็สามารถทําไดโดยการ
ปรับเปลี่ยนการเชื่อมตอกับอุปกรณ RFID ระยะไกล  และสามารถนําไปพัฒนาตอเพื่อขยายขอบเขต
ที่ระบบสามารถครอบคลุมไดทั่วถึง หรือนําไปรวมกับระบบอื่นๆ เพื่อใหไดระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น สรุปการทํางานของระบบใหมในการควบคุมยานพาหนะเขา-ออกโรงเรียนจา
อากาศ ดวยการใชโปรแกรมระบบ แบงการทํางานออกเปนสวนๆ รายละเอียดตามผนวก ก 
 
4.2  ผลการศกึษาความพึงพอใจตอระบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออกโรงเรียนจาอากาศ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของการวัดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานกับระบบ
ควบคุมยานพาหนะเขา-ออกโรงเรียนจาอากาศไดผลการศึกษาความพึงพอใจระบบงานที่มีการใช
โปรแกรม ปฏิบัติงานควบคมุยานพาหนะเขา-ออก ดังนี ้
  
 4.2.1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    ผูวิจัยไดแบงหัวขอในสวนของสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ดังนี้ 
  4.2.1.1 เพศ 
  4.2.1.2 อายุ 
  4.2.1.3 ระดับการศึกษา 
  4.2.1.4 ประเภท 
  4.2.1.5 อายุงาน 
 
 
 
 
 
 
 



 68

ตารางที่ 4.1  สถานภาพทางเพศของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกออกเปน เพศชาย 21 คน 
 คิดเปนรอยละ 87. 0 เพศหญิง 3 คน คิดเปนรอยละ 13.0    

 
เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 21 87.0 
หญิง 3 13.0 
รวม 24 100 

 

ภาพที่ 4.1  แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 4.2   แสดงอายุของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกออกเปน อายุ 26–35 ป จํานวน 4  คน 
          คิดเปนรอยละ 16.7 อายุ 36–45  ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 25.0 อายุ 45 ปขึ้นไป 
          จํานวน 14  คน คิดเปนรอยละ 58.3    
 

อายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา  25  ป 0 0.0 

26 – 35  ป 4 16.7 
36 – 45  ป 6 25.0 

มากกวา 45 ป 14 58.3 
รวม 24 100 

 

87%
13%

ชาย หญิง
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ภาพที่ 4.2 แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
 
ตารางที่ 4.3  สถานภาพระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกออกเปนการศึกษาในระดบั 
 ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 25.0 ปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเปน 
 รอยละ 62.5  ปริญญาโท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 12.5   
 

การศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 6 25.0 

ปริญญาตรี 15 62.5 
ปริญญาโท 3 12.5 
ปริญญาเอก 0 0.0 

รวม 24 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3  แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

17%

25%

ต่ํากวา 25 ป
26-35 ป
36-45 ป
มากกวา 45 ป

25%

62%

13%

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
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ตารางที่ 4.4  สถานภาพประเภทของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกออกเปน สถานภาพของการทํางาน 
  ระดับสัญญาบัตร จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 54.2  ระดับประทวน จาํนวน 5 คน  
 คิดเปนรอยละ 20.8  ลูกจางประจํา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 25.0     

ประเภท จํานวน รอยละ 
สัญญาบัตร 13 54.2 
ประทวน 5 20.8 

ลูกจางประจํา 6 25.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 24 100 

 
ภาพที่ 4.4  แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 

ตารางที่ 4.5   อายุงานของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกออกเปน อายุงานที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
  งานปจจุบัน  ระยะเวลา 2–5 ป จํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 16.7  ระยะเวลา 6-10 ป  
  จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 54.2 และมากกวา 10 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 29.2 

อายุงาน จํานวน รอยละ 
นอยกวา 1 ป 0 0.0 

2 – 5 ป 4 16.7 
6 – 10 ป 13 54.2 

มากกวา 10 ป 7 29.2 
รวม 24 100 

25%

21%
54%

สัญญาบัตร
ประทวน
ลูกจางประจํา
อื่นๆ
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ภาพที่ 4.5  แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุงาน 
 

4.2.2   ความพึงพอใจระบบตนแบบ 
  ใชเกณฑการวิเคราะหขอมูล ดวยการแบงระดับความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณ

คา 4 ระดับ ตามแบบลิคเคอรท สเกล (Likert Scale) ซ่ึงเปนเลขคูเพื่อไมใหมีคากลาง ใหผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจแบบเลือกขางเปรียบเทียบระหวางระบบการทํางานแบบเดิมกับ
ระบบงานตนแบบกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจ    กําหนดคาคะแนน 
  ดีมาก    4 
  ดี     3 
  พอใช    2 
  ควรปรับปรุง   1 

 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยตามแนวทางของ บุญชม ศรีสะอาด(2535: 100)  
กําหนดคาคะแนน ดังนี้ 

   คาเฉล่ีย  ( x )  ความหมายของชวงคะแนน 
      3.51-4.00  ระดับความพึงพอใจดีมาก 
      2.51-3.50  ระดับความพึงพอใจดี 
     1.51-2.50  ระดับความพึงพอใจพอใช 
     1.00-1.50  ระดับความพึงพอใจควรปรับปรุง 

 
 

0% 17%

54%

นอยกวา 1 ป
2 - 5 ป
 10 ป
มากกวา 10 ป
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ตารางที่ 4.6  ระดับความพึงพอใจเปนรายขอดานการอบรมการใชงานระบบ 
 

 จากตารางที่ 4.6   ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานการอบรมการใชงานระบบ พบวา
ความรูที่ไดรับจากการอบรมสามารถนําไปใชงานไดจริง มีความพึงพอใจในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.71 ระยะเวลาในการอบรม มีความพึงพอใจในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.46 สถานที่
ใชในการอบรม มีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92  และความพึงพอใจในรายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรม อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 สรุปไดวาความพึงพอใจดานการ
อบรมการใชงานระบบอยูในระดับดี ตามคาเฉลี่ยที่ 2.94 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4
3
2
1

ความพึงพอใจ

รายการประเมิน ดมีาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

 
ภาพที่ 4.6  แผนภูมิแสดงรอยละความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตามตารางที่ 4.6 

 
 

ความพึงพอใจ รายการการประเมิน 
4 3 2 1 

 ( x ) .D.S  ระดับ 

1. ความรูที่ไดรับจากการอบรม 
    สามารถนําไปใชงานไดจริง 70.8 29.2 0.0 0.0 3.71 0.464 ดีมาก 

 2. ระยะเวลาในการอบรม 0.0 45.8 54.2 0.0 2.46 0.509 พอใช 
 3. สถานที่ใชในการอบรม 0.0 91.7 8.3 0.0 2.92 0.282 ดี 
 4. รายละเอียดเอกสารประกอบการอบรม 0.0 66.7 33.3 0.0 2.67 0.482 ดี 

รวม     2.94 0.43 ดี 
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4.2.3 ความพึงพอใจดานการใชงานระบบ 
ตารางที่ 4.7  ระดับความพึงพอใจเปนรายขอดานการใชงานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ รายการการประเมิน 
4 3 2 1 

 ( x ) .D.S  ระดับ 

  1. การตรวจสอบยานพาหนะเขา-ออก 70.8 25.0 4.2 0.0 3.67 0.565 ดีมาก 
  2. ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 50.0 50.0 0.0 0.0 3.50 0.511 ดีมาก 
  3. ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน ดวยการใชโปรแกรม   
      แทนการทํางานในระบบเดิม 

4.2 75.0 20.8 0.0 2.83 0.482 ดี 

  4. ความสามารถในการเรียกคนขอมูล 0.0 83.3 16.7 0.0 2.83 0.381 ดี 
  5. ความผิดพลาดของระบบ ที่เกิดขึ้นในการใชงาน 0.0 70.8 29.2 0.0 2.71 0.464 ดี 
  6. ระบบชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 0.0 25.0 75.0 0.0 2.25 0.442 พอใช 
  7. การจัดทําสถิติ ขอมูล 0.0 75.0 25.0 0.0 2.75 0.442 ดี 
  8. ความสามารถในการลดขั้นตอนการทํางานจากเดิม 20.8 79.2 0.0 0.0 3.21 0.415 ดี 
  9. ความสามารถลดการสูญหายของเอกสารหรือขอมูล 4.2 91.7 4.2 0.0 3.00 0.295 ดี 
10. การพิมพรายงานสถานภาพ 20.8 70.8 8.3 0.0 3.46 0.509 ดี 

รวม     3.02 0.451 ดี 
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จากตารางที่ 4.7  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานการใชงานระบบ พบวาการตรวจสอบ
ยานพาหนะเขา-ออก มีความพึงพอใจในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
ดวยการใชโปรแกรมมาแทนการทํางานในระบบเดิม มีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.83 ความสามารถในการเรียกคนขอมูล อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.83 ความผิดพลาดของ
ระบบที่เกิดขึ้นในการใชงาน มีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 ระบบชวยเหลือใน
การปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.25 การจัดทําสถิติ ขอมูล มีความ
พึงพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 ความสามารถในการลดขั้นตอนการทํางานจากเดิม มี
ความพึงพอใจ อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 ความสามารถลดการสูญหายของเอกสารหรือ
ขอมูล มีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 และความพึงพอใจในการพิมพรายงาน
สถานภาพอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 สรุปไดวาความพึงพอใจดานการใชงานระบบ อยูใน
ระดับดี ตามคาเฉลี่ยที่ 3.02 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7  แผนภูมิแสดงรอยละความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตามตารางที่ 4.7 
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4.2.4  ความพึงพอใจดานการนาํระบบไปใชงาน 

 
ตารางที่ 4.8  ระดับความพึงพอใจเปนรายขอดานประโยชนของการนําระบบไปใชงาน 

 

จากตารางที่ 4.8  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานประโยชนของการนําระบบไปใชงาน 
พบวาชวยในการสรุปภาระงานเพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา มีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.46 ชวยในการติดตามผลการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 
และความพึงพอใจของเจาหนาที่มีความกระตือรือรนและทัศนคติในการปฏิบัติงานดีขึ้น อยูใน
ระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 สรุปไดวาความพึงพอใจดานประโยชนของการนําระบบไปใชงาน  
อยูในระดับดี ตามคาเฉลี่ยที่ 3.31 
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ภาพที่ 4.8  แผนภูมิแสดงรอยละความพึงพอใจผูตอบแบบสอบถามตามตารางที่ 4.8 

ความพึงพอใจ รายการการประเมิน 
4 3 2 1 

 ( x ) .D.S  ระดับ 

 1. ชวยในการสรุปภาระงานเพื่อนําเสนอ  
     ผูบังคับบัญชา 45.8 54.2 0.0 0.0 3.46 0.509 ดี 

 2. ชวยในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 20.8 75.0 4.2 0.0 3.17 0.482 ดี 
 3. เจาหนาที่มีความกระตือรือรนและมีทัศนคติ 
     ในการปฏิบัติงานดีขึ้น 

33.3 62.5 4.2 0.0 3.29 0.550 ดี 

รวม     3.31 0.51 ดี 
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4.2.5  ความพึงพอใจระบบงานควบคุมยานพาหนะเขา-ออก 

  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของการปฏิบัติงานกับระบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออก
โรงเรียนจาอากาศ ทั้ง 3 ดาน คือในดานการอบรมการใชงานระบบ ดานการใชงานระบบและ 
ดานประโยชนของการนําระบบไปใชงาน มีความพึงพอใจในระดับดี ทั้ง 3 ดาน สรุปไดวาความ 
พึงพอใจโดยรวม ของการปฏิบัติงานกับระบบฯ อยูในระดับดี ที่คาเฉลี่ยรวม 3.09 

4.2.6   ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม  
  ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามตอการใชงานระบบ ดังนี้ 
 4.2.6.1 อยากใหระบบชวยเหลือครอบคลุมปญหาที่จะเกิดกับระบบมากกวานี้  
 4.2.6.2 ติดตั้งอุปกรณเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เชน กลองวงจรปด 
 4.2.6.3 ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรม เพื่อความเขาใจตอการใชงานระบบ 
 4.2.6.4 ปรับปรุงสถานที่ใชงาน (แสงสวาง, ความรอน) 
 4.2.6.5 ควรใชอุปกรณที่มีความคงทน แข็งแรง ตอสภาพการใชงานจริง 
 4.2.6.6 ควรมีแผนสํารองกรณี ระบบใชงานไมได 
 4.2.6.7 ออกเปนแผนปฏิบัติเพื่อการทํางานที่ชัดเจน 
 4.2.6.8 การทํางานรวมกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ได 
 4.2.6.9 การมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบใหชัดเจน 



บทที่ 5 
 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 
 
     การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบตนแบบการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก 
กรณีศึกษาโรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ 
สําหรับการนําไปปรับใชกับหนวยงานของกองทัพอากาศ  ดวยกระบวนการการพัฒนาระบบ และ
การทดสอบประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญ ผูเกี่ยวของกับระบบงานในสวนตางๆ เพื่อการคนหา
รายละเอียดของระบบ และปรับแตงตอเติมใหเปนระบบที่สมบูรณแบบมีคุณภาพตรงตามความ
ตองการที่แทจริงของผูใชระบบ สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้  
 
5.1  สรุปผลการพัฒนาระบบตนแบบ 

 
5.1.1 องคประกอบของระบบตนแบบ 

     ระบบตนแบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออก โรงเรียนจาอากาศ ดวยการประยุกตใช 
เทคโนโลยี RFID  เปนระบบที่พัฒนาขึ้นโดยการทํางานรวมกันระหวางโปรแกรมที่พัฒนาจาก 
Microsoft Visual Basic 6.0 เพื่อใชควบคุมอุปกรณ RFID ความถี่ต่ํา ระยะใกล ซ่ึงใชเปนอุปกรณ
ตรวจจับสัญญาณจากยานพาหนะ ทํางานเชื่อมตอกับระบบจัดการฐานขอมูล MySQL บนเว็ป
เซิรฟเวอร Apache ผานโปรแกรมภาษา PHP  โดยออกแบบสวนการ ทํางานตางๆ จากการศึกษา
ความตองการของระบบงานควบคุมยานพาหนะเขา-ออก และนําหนาที่การทํางานแตละสวนมา
ออกแบบการทํางานในภาพรวมของระบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออก โรงเรียนจาอากาศ ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบทราบขอมูลของยานพาหนะที่กําลังผานเขา-ออก ไดทันที ขอมูลมี
ความถูกตอง รวดเร็ว และนาเชื่อถือ สามารถคนหาขอมูลรวดเร็วทันตอเหตุการณ สรางรายงาน
เสนอผูบังคับบัญชาไดตรงตามความตองการ เจาหนาที่มีความกระตือรือลนและมีทัศนคติที่ดีใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ชวยลดปญหาที่เกิดจากการทํางานในระบบควบคุมยานพาหนะแบบเดิม 
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการเขา-ออกของยานพาหนะ และเก็บสถิติการใชงานตางๆ
เอาไวเพื่อการตรวจสอบตามนโยบายผูบังคับบัญชา แสดงการใชงานโปรแกรมระบบคราวๆไดดัง
ภาพ 5.1, 5.2 และ 5.3 
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ภาพที่ 5.1  หนาตางลงทะเบียนเขาสูโปรแกรมตนแบบ  
 

 
 
ภาพที่ 5.2  หนาตางหลักของโปรแกรมแสดงขอมูลขณะยานพาหนะผานเขา-ออก 
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ภาพที่ 5.3  หนาตางการใชงานโปรแกรมตนแบบ  
 
 แบงสวนการทํางานของระบบตนแบบการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก ไดดังนี้ 

 5.1.1.1  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ทํางานใหบริการงานดานฐานขอมูล ดวยการ
ทํางานของโปรแกรมเว็ปเซิรฟเวอร Apache รวมกับโปรแกรม PHP, MySQL และ JpGraph  

          5.1.1.2  เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ทํางานดวยโปรแกรมควบคุมระบบงานตนแบบ
ในการควบคุมอุปกรณ RFID  การทํางานในสวนตางๆ และการแสดงขอมูลบนจอภาพ ดวยการ
ทํางานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

          5.1.1.3  โปรแกรมควบคุมยานพาหนะเขา-ออกโรงเรียนจาอากาศ พัฒนาขึ้นดวย
โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 ทํางานรวมกับ โปรแกรมเว็ปเซิรฟเวอร Apache เวอรช่ัน 
2.0.49, โปรแกรมฐานขอมูล MySQL เวอรช่ัน 4.0.18, โปรแกรมภาษา PHP เวอรช่ัน 4.3.6 และ
โปรแกรม JpGraph  เวอรช่ัน 1.22.1 ดวยการสงคําสั่ง SQL ไปใหแก MySQL ผานทาง CGI (PHP)  
และรอรับคาผลลัพธกลับมาจากเว็บเซิรฟเวอร Apache เพื่อนํามาใชงานในโปรแกรม 
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 สามารถแสดงลําดับขั้นตอนแผนผังการทํางานของระบบตนแบบไดดังภาพ 5.4 
 
 

           
   
ภาพที่ 5.4  แสดงขั้นตอนระบบตนแบบงานควบคุมยานพาหนะเขา-ออก 
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จากระบบตนแบบแสดงดวยแผนภาพปริบทและแผนภาพกระแสขอมูล ไดตามภาพ 5.5 - 5.9 
    

        
 

ภาพที่ 5.5  แผนภาพปริบท ระบบตนแบบงานควบคุมยานพาหนะเขา-ออก 
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ภาพที่ 5.6  แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบตนแบบ 
  
 จากภาพที่ 5.6 สามารถแบงขั้นตอนการทํางานของระบบงานควบคุมยานพาหนะเขา-ออก 
ของโรงเรียนจาอากาศ จากการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ ตามกลาวในบทที่ 3 ดงันี้ 
  1) กระบวนการที ่1.0   เปนกระบวนการจัดการกับยานพาหนะ 
  2) กระบวนการที ่2.0   เปนกระบวนการตรวจสอบขอมูลของยานพาหนะ 
  3) กระบวนการที ่3.0   เปนกระบวนการจัดการเกี่ยวกับระบบขอมูลยานพาหนะ 
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 ตามการออกแบบระบบงานใหมในบทที่ 3 หัวขอ 3.3.4 หลังจากทดสอบและทําการแกไข
เพื่อใหเปนระบบงานตนแบบ ไดเพิ่มสวนยอยการทํางานของแตละกระบวนการ ดังนี้ 
 

1.2

บันทึกขอมูล

ขอมูลยานพาหนะ(TAG)
ขอมูลเพ่ือเรียกคน

ขอมูลยานพาหนะภายนอก

ขอมูลท่ีตรวจสอบแลว

1.1

แยกประเภท
ยานพาหนะ

1.3

อนุญาต
การเขา-ออก

1.4

แสดงผล

ขอมูลเขา-ออก

ขอ
มูล
เพื่
อแ
สด
งผ
ล

ขอ
มูล
ภา
ยน
อก

ขอ
มูล
เพื่
ออ
นุญ
าต

 ขอมูลยานพาหนะเพ่ือแสดง

ขอมูลอนุญาตเขา-ออก ผลการตรวจสอบยานพาหนะตามขอมูล

เจาหนาท่ีประจํา
ชองทางเขา-ออก

ยานพาหนะ

 
 
ภาพที่ 5.7  แผนภาพกระแสขอมูล ระดับ 1 กระบวนการ 1.0 ของระบบตนแบบ   
  จากภาพ 5.7 แสดงการทํางานสวนยอยของกระบวนการจัดการยานพาหนะขอมูล ไดแก 
การแยกประเภทยานพาหนะ, ออกบัตรอนุญาตชั่วคราว, การอนุญาตเขา-ออกและ การแสดงขอมูล
ของโปรแกรมตามการใชงาน 
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ภาพที่ 5.8  แผนภาพกระแสขอมูล ระดับ 1 กระบวนการ 2.0 ของระบบตนแบบ 
 จากภาพ 5.8 แสดงการทํางานสวนยอยของกระบวนการตรวจสอบขอมูลยานพาหนะ ไดแก 
การตรวจสอบขอมูลยานพาหนะ, การกําหนดสิทธิยานพาหนะ   
 

 
 
ภาพที ่5.9  แผนภาพกระแสขอมูล ระดับ 1 กระบวนการ 3.0 ของระบบตนแบบ 
 จากภาพ 5.9 แสดงการทํางานสวนยอยของกระบวนการจัดการขอมูลยานพาหนะเขา-ออก 
ไดแก การบันทึกขอมูลยานพาหนะ, การสรางรายงาน     
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5.1.2 ขอจํากัดในการวิจัย  
ในการดําเนินงานวิจัยมีขอจํากัดในดานการจัดหาอุปกรณ RFID  และอุปกรณอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของ เนื่องมาจากตองหาอุปกรณที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ ซ่ึงยังมีราคาแพง และ
ขอจํากัดในดานการพัฒนาโปรแกรมที่พบ คือ การคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของใน
งานวิจัยยังมีนอยมาก และขอจํากัดของการใช Microsoft Visual Basic 6.0 พัฒนาโปรแกรม คือ การ
พัฒนาใหตรงตามความตองการเพื่อใชงาน ตองพัฒนาเครื่องมือตางๆ ขึ้นใชเองคอนขางมาก อีกทั้ง
ตองใชกับระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows เปนสวนใหญ ซ่ึงจะเปนปญหาดานลิขสิทธิ์ 
เมื่อจะนําไปใชงานจริงตอไป 
 

5.1.3 สรุปผลการวิจัย  
      ผลการวิจัยจากการพัฒนาระบบตนแบบการควบคุมยานพาหนะเขา-ออก ของโรงเรียน      

จาอากาศ เพื่อนําเสนอระบบงานใหผูทดลองใช และประเมินผลระบบการทํางานเพื่อการคนหา
รายละเอียดของระบบ และปรับแตงตอเติมใหเปนระบบที่สมบูรณแบบมีคุณภาพตรงตามความ
ตองการที่แทจริงของผูใชระบบ สรุปความสามารถของระบบงานตนแบบควบคุมยานพาหนะเขา-
ออก ของโรงเรียนจาอากาศที่ไดพัฒนาขึน้ คือ สามารถตรวจสอบขอมูลยานพาหนะที่กําลังจะผาน
เขา-ออกบริเวณชองทางไดทันที โดยขอมลูที่แสดงผลที่จอคอมพิวเตอร  คือ ขอมูลยานพาหนะ   
(ทะเบยีน ยี่หอ รุน สี รูปภาพ ประวัติการเขา-ออก) และขอมูลเจาของยานพาหนะ(รูปภาพ ช่ือ) 
เจาหนาที่รักษาการณประจําชองทางสามารถตรวจสอบยานพาหนะเขา-ออก ไดรวดเร็ว มีความถูก
ตอง มีการบันทึกขอมูล(รายละเอียดยานพาหนะขอมูลผูขับขี่ บุคคลที่มาติดตอ) ลงฐานขอมูล
สําหรับการติดตามในสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ เรียกคนขอมลูที่ตองการไดสะดวกตอการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ สามารถลดขั้นตอนการทํางานจากระบบงานเดิมลงมาก รายงานสถานภาพที่ไดจาก
ระบบงานใหม มีความถูกตอง ชัดเจน แสดงรายละเอยีดตามความตองการของผูบังคับบัญชา  และ
ชวยสรุปคาสถิติ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนตอผูบังคับบัญชา เจาหนาที่มีความตื่นตวั มีทัศนคติดีขึน้ 
ลดความเหนื่อยลาของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานในเวลานานๆ เมื่อเทียบกับการทาํงานของ
ระบบงานเดิม 
 

5.1.4 ปญหาที่พบในการพัฒนาระบบตนแบบ 
             จากการวิจัยไดสรุปปญหาและขอบกพรองที่พบจากการวิจัย แยกตามสวนการดําเนินงาน 
ดังนี้  คือ 
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                          1)  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใชงานในระบบตนแบบ การติดตั้งโปรแกรมใชงาน
คอนขางมีความยุงยากและซับซอน เนื่องจากการเลือกใชซอฟตแวรตางๆที่จะลดปญหาดานลิขสิทธิ์
ตอการนําระบบไปใชงานจริง ทําใหเสียเวลาดานการติดตั้งไปบาง 
                           2)  จอคอมพิวเตอรที่ติดตั้งใชงานบริเวณชองทางเขา-ออก ในชวงเวลาแสงสวาง
มากๆ การแสดงผลขอมูลบนจอคอมพิวเตอรมองเห็นไมชัดเจน 
                           3)  อุปกรณ RFID ที่ใชงานในระบบตนแบบ ในการนํามาประยุกตใชกับ
ระบบตนแบบ ในการศึกษาความรูที่เกี่ยวของ มีแหลงขอมูลเพื่อใหศึกษานอยมาก รวมถึงการพัฒนา
โปรแกรมการทํางานกับ RFID ตองทําการพัฒนาเอง 
                           4)  ขั้นตอนการดําเนินการสวนใหญที่เกี่ยวของกับสถานที่ มีความลาชาเนื่องจาก
ตองไดรับอนุมัติการทํางานจากผูบังคับบัญชา เนื่องจากเปนหนวยงานราชการ จึงตองปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับตางๆ ในการดําเนินงาน 
               5)  การพัฒนาระบบงานตนแบบเพื่อทํางานรวมกับฐานขอมูล MySQL ทุกคําสั่ง
การเรียกคนขอมูลจากฐานขอมูลตองทําการพัฒนาเองทั้งหมด เนื่องจากการใชเครื่องมือชวยตางๆ 
ไมมีความยืดหยุนตอการใชงาน และทําไดไมตรงตามความตองการที่ออกแบบไว จึงเปนสิ่งที่มี
ความยุงยากและเสียเวลาตอการดําเนินการในสวนนี้คอนขางมาก 
                6)  ทักษะการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของเจาหนาที่รักษาการณประจําชองทาง
บาง คนมีนอยมาก ทําใหการใชงานระบบตนแบบเกิดปญหาระหวางการใชงาน 

                7)  มีความคิดตอตานของเจาหนาที่รักษาการณตอการนําระบบงานใหมมา 
ทดแทนระบบงานเกา เนื่องจากกลัววาภาระงานจะเพิ่มขึ้น กลัวการเรียนรูระบบงานใหม 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
  
                  การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาระบบตนแบบของการประยุกตใชเทคโนโลยี RFID ในการ
ควบคุมยานพาหนะเขา-ออกโรงเรียนจาอากาศ ในการนําไปปรับใชงานจริงกับหนวยงานตางๆ การ
พัฒนาตอยอด ปรับแตงระบบใหเปนระบบที่สมบูรณแบบ มีประเด็นตางๆ ที่ควรนํามาพิจารณาดังนี้ 
 
                   5.2.1  สถานที่ใชงาน  
                   สถานที่ของหนวยงานที่นําระบบฯ ไปใชงานจริง ถือเปนปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณาถึงใน
การติดตั้งระบบเพื่อใชงาน ทั้งระเบียบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยหนวยงาน งบประมาณ ตลอด
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จนถึงนโยบายของผูบังคับบัญชา ที่จะเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําระบบมาใชงานจริง  
โดยเฉพาะบริเวณชองทาง เปนสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณา สามารถแยกการพิจารณา ออกเปน  

 5.2.1.1   ทางเขา-ออกทางเดียว (Single Gate) 
       การเขา-ออกของยานพาหนะใชชองทางเดียวกัน การเลือกใชเครื่องอาน RFID 

ประจําชองทาง ใชเพียง 1 ตัว ทําหนาที่ตรวจสอบยานพาหนะทั้งเขาและออก ลักษณะการปรับใชใน
ทางเขา-ออก แบบนี้จึงควรมีระบบการทํางานของโปรแกรมควบคุมการทํางานที่แนนอน เพื่อการ
ตรวจสอบความถูกตองของยานพาหนะที่ผานเขา-ออก 

  5.2.1.2  ทางเขา-ออกหลายทาง (Multi Gate) 
                  การเขา-ออกของยานพาหนะใชชองทางแยกกันบริเวณเดียวกัน การเลือกใชเครื่อง

อาน RFID ประจําชองทาง อาจใชเพียง 1 ตัว หรือ 2 ตัว ทําหนาที่ตรวจสอบยานพาหนะที่เขา-ออก การ
เลือกใชขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

 5.2.1.3  ทางเขา-ออกหลายพื้นที่ (Multi Zone) 
       การเขา-ออกของยานพาหนะใชชองทางเดียวกันหรือแยกกัน ซ่ึงอยูคนละพื้นที่ การ

เลือกใชเครื่องอาน RFID ประจําชองทาง ใชชองทางละ 1 ตัว ทําหนาที่ตรวจสอบยานพาหนะที่เขา-
ออก ปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมและใหความสําคัญ คือ การเชื่อมตอระบบเครือขายเพื่อขยาย
พื้นที่การทํางานในระบบการควบคุมยานพาหนะเพื่อส่ือสารขอมูล  

 
5.2.2  ฮารดแวร 

  อุปกรณตางๆ ที่จะนํามาใชงานจริง ตองมีการทํางานอยูตลอดเวลา ดังนั้น ควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสมตอการนําอุปกรณมาใชงานกับสภาพแวดลอมจริง เพื่อใหสามารถทํางานไดตอเนื่อง
และมีความถูกตอง มีความทนทานตอสภาพอากาศรอน ความชื้น และปจจัยตางๆ หรือการติดตั้ง
อุปกรณเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ สามารถทํางานไดทั้งแบบ Online และ Offline 
สามารถทํางานแบบ Stand Alone หรือตอเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอรทํางานแบบ Online ระบบ
สามารถทํางานตอเนื่องไดตลอด 24 ช่ัวโมง ขอมูลไมสูญหายเนื่องจากมีระบบสํารองขอมูลในกรณี
ติดตอโปรแกรมสวนกลางไมได สามารถสื่อสารผาน RS485 หรือ TCP/IP ทําใหตอสายสัญญาณได
ในระยะทางที่ไกลมากขึ้น อีกทั้งควรคํานึงการทํางานรวมกับอุปกรณตรวจจับทําใหปดแขนกั้นได
โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่แขนกั้นยกขึ้นและลงจะมีการเก็บขอมูลลงบันทึกในระบบทุกครั้ง และปดลง
อัตโนมัติเมื่อรถยนตแลนผานอุปกรณตรวจจับ เพื่อใหรถผานเขาออกไดเพียง 1 คันเทานั้นตอการยก
แขนกั้น เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยใหทํางานรวมกับกลองโทรทัศนวงจรปด เพื่อ
จับภาพชองทางเขาและออกเปรียบเทียบใหโดยอัตโนมัติ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในงาน
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ระบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออก ถือเปนอุปกรณที่มีความสําคัญตอการทํางานในระบบ ตองมี
ความถูกตองตอการทํางาน มีความเสถียร เชื่อถือไดในการทํางานตลอดเวลา ซ่ึงอุปกรณที่ควรนํามา
พิจารณา สําหรับการพัฒนาระบบงานตอไป มีดังนี้ 

5.2.2.1  PC Embedded(คอมพิวเตอรแบบฝงตัว) 
คอมพิวเตอรแบบฝงตัวเปนคอมพิวเตอรที่มรีะบบปฏิบัติการฝงตัว (Embeded 

OS) อยูในเครือ่งคอมพิวเตอร สามารถชวยการทํางานของอุปกรณตางๆไดด ีนิยมใชในการทํางาน
เฉพาะดานโดยควบคุมการทาํงานเฉพาะอยาง คอมพิวเตอรแบบฝงตัวเหมาะสําหรับงานที่ตองการ
ความเสถียร เพื่อการทํางานตอเนื่องเปนเวลานานๆ การใชงานคอมพิวเตอรภายนอกอาคาร(Out-
door ) สถานที่ ที่มีอุณหภูมิ 0-60 องศาเซลเซียส ความชื้น 5-95% มีความทนทานตอการใชงานหนกั
ไดเปนอยางด ี

 

 
ภาพที่ 5.10   คอมพิวเตอรแบบฝงตัว 
แหลงท่ีมา: e-Way Technology System, 2551. 

5.2.2.2   อุปกรณ RFID ระยะไกล 
                    การเพิ่มระยะการอานปาย RFID ของยานพาหนะ เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบยานพาหนะในระยะที่ไกลขึ้น( 2-8 เมตร) สําหรับหนวยงานที่มีนโยบายการควบคุม
ยานพาหนะเขา-ออก ที่ตองการความสะดวก รวดเร็วในการผานเขา-ออก ถือวาเปนอุปกรณที่เหมาะ
สําหรับนําไปปรับใชบริเวณชองทางตางๆ ของพื้นที่กองทัพอากาศ  สําหรับใชติดรถยนตแทนปาย
วงกลมกองทัพอากาศ หรือติดโลหะที่ตองเจาะตัวถังรถหรือช้ินสวนรถหรือปายทะเบียน สามารถยดึ
ติดกับที่ปดน้ําฝน วัสดุภายนอกทําดวยABS ทนความรอนไดดี  

   
 
                                                      
                                                             
                                                                                                  

 (ก)                                             (ข)                                    (ค) 
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ภาพที่ 5.11 (ก)   เครื่องอาน RFID ระยะไกล รุน URW 801/811 
ภาพที่ 5.11 (ข)   ปาย RFID สําหรับติดกระจกรถยนต (Windshield Tag) รุน WS101 
ภาพที่ 5.11 (ค)   ปาย RFID ติดที่ปดน้ําฝน(Wiper Tag) 
แหลงท่ีมา: Acentech, 2551. 

 
ในการนําไปปรับใช ตองกําหนดการเคลื่อนที่ของปาย RFID เพื่อใหเครื่องอานสามารถ

อานปาย RFID ไดตรงตําแหนงเดิม สามารถเลือกการเชื่อมตอไดทั้งแบบ RS232 และ TCP/IP  
แสดงการติดตั้งใชงานจริงตามภาพ 5.12   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.12   เครื่องอาน RFID ระยะไกลกับการติดตั้งใชงานจริง 
แหลงท่ีมา: Acentech, 2551. 
 

5.2.2.3 เครื่องอานบัตรแถบแมเหล็ก 
              ความสามารถอีกอยางที่สามารถเพิ่มใหกับการทํางานของระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การทํางาน เพื่อใหการบันทึกขอมูลมีความถูกตอง รวดเร็ว และเชื่อถือได  ในกรณีการปอนขอมูล
ของยานพาหนะบุคคลภายนอก เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองตรงตามความเปนจริง ดวยการอาน
ขอมูลจากบัตรประชาชนแบบแถบแมเหล็กดวยเครื่องอานบัตรแถบแมเหล็ก ชวยลดความผิดพลาด
ในการทํางานปอนขอมูลของเจาหนาที่ 
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ภาพที่ 5.13   เครื่องอานบัตรแถบแมเหล็ก รุน KT-1000 
แหลงท่ีมา: The Compete Technology, 2551. 

 
5.2.3  ซอฟตแวร 
ซอฟตแวรที่นํามาใชพัฒนางานในระบบฯ ผูวิจัยมุงหวังที่จะนําซอฟตแวร ที่ไมมีปญหา

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์มาใชงาน ซ่ึงสามารถทําไดเปนสวนใหญ แตไมใชทั้งหมด ดังนั้นในการใชงานจริง 
อาจจะตองคํานึงถึงซอฟตแวรที่จะนํามาใชงานจริงวามีปญหาดานลิขสิทธิ์หรือไม รวมถึงปญหาการ
จัดการขอมูลที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น การใชงานซอฟตแวรรองรับภาษาไทยและเพิ่มเติมไดหาก
ตองการ สามารถใหบริการเพิ่มเติมแกไขสวนงานซอฟตแวรใหตรงกับความตองการของผูใชไดงาย
ซอฟตแวรแยกเปนโมดูลตามผูใชงานเพื่อการตรวจสอบและพัฒนาตอในทิศทางเดียวกัน  ตลอดจน
การพัฒนาระบบการจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การอานปายทะเบียนรถยนตอัตโนมัติ ถือ
เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ ที่จะชวยเพ่ิมความสะดวก ดูแลความเรียบรอยในกรณีตางๆ 
นอกจากนี้ระบบเทคโนโลยีช้ันสูงนี้ ยังสรางความเชื่อมั่นแกเจาหนาที่ ตลอดจนเสริมสราง
ภาพลักษณใหกับองคกร  การเพิ่มหนาที่การทํางานของโปรแกรมระบบใหทํางานรวมกับกลอง
วงจรปดเพื่อการถายภาพทะเบียนรถยนตขณะกําลังผานเขา-ออก แลวทําการแปลงขอมูลจากภาพ
ทะเบียนเปนขอมูลตัวอักษร  (Text) ไดเองโดยอัตโนมัติ  และทําการบันทึกขอมูลทะเบียน
ยานพาหนะลงฐานขอมูลแทนการปอนขอมูลดวยการพิมพขอความจากเจาหนาที่ ซ่ึงจะทําใหการ
บันทึกขอมูลมีความถูกตอง รวดเร็ว และเชื่อถือได  การเพิ่มสวนการทํางานนี้ใหกับระบบ จึงถือเปน
ส่ิงที่ควรพิจารณานํามาเสริมการทํางานของระบบดวย 
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ภาพที่ 5.14   ระบบอานปายทะเบียนรถยนตโดยการถายภาพ 
แหลงท่ีมา: พีพีเอ อินโนเวชัน่,  2551. 
 

5.2.4 การขยายขอบเขตของระบบงาน 
การขยายขอบเขตการใชงาน สําหรับการนําระบบตนแบบไปปรับใชจริงกับหนวยงานตางๆ 

สามารถทาํไดโดยการขยายความสามารถในการทํางานของระบบในสวนตางๆ ดงันี ้
 5.2.4.1   การเชือ่มตอขอมูลสวนกลาง    
 เปนการขยายความสามารถการตรวจสอบของระบบการทํางาน โดยการเชื่อมตอกับ

ขอมูลจากสวนกลาง ไมวาจะเปนฐานขอมูลทะเบียนราษฎร เพื่อตรวจสอบขอมูลรายการบุคคลของผู
ขับขี่ หรือเชื่อมตอกับฐานขอมูลยานพาหนะสวนกลางเพื่อการตรวจสอบยานขอมูลพาหนะในสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบยานพาหนะ อยางเชน ในกรณีการตรวจสอบ 
ยานพาหนะที่สูญหาย จากแชรรถเชา สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อการตรวจสอบในวงกวาง  ทันตอ
เหตุการณ อีกทั้งเปนการประสานความรวมมือในสวนการทํางานเพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับ
สถานที่ราชการ 
 

 5.2.4.2   การขยายพืน้ทีใ่นการทํางาน    
 ขยายพื้นทีใ่ชงานใหมบีริเวณกวางมากยิ่งขึน้ ดวยการเชื่อมตอระบบเครอืขายในบริเวณ

กวาง เพื่อสนับสนุนตอพื้นทีข่องการควบคุมที่มีชองทางเขา-ออก มากกวา 1 ชองทาง มีระยะไกล หรือ
อาจมีระยะการเชื่อมตอที่ซับซอน ในการเชือ่มตอดงักลาว จึงควรศกึษาถงึเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตอ
การนํามาใชงาน ผูวิจยัเล็งเหน็ถึงเทคโนโลยีการเชือ่มตอระบบเครือขายที่มีความสําคญัและจาํเปนใน
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ปจจุบนัที่เกีย่วของ อาจจะตองนํามาปรับใชในหนวยงาน เพื่อเชื่อมตอขยายระบบงานการขยายพื้นทีใ่ช
งานเครือขายการสื่อสารขอมูล ดังนี ้
 1)  VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line )  

         VDSL เปนเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งของ DSL มีอัตราการสงไดที่ 12 Mbps 
และอัตราการรับขอมูลไดที่ 52 Mbps ซ่ึงไดระยะทางไกลสุด ประมาณ 1.5 กิโลเมตรมีการนํามาใช
ในการเชื่อมตอเพื่อเพิ่มระยะทางสําหรับเครือขายภายใน(LAN) ของหนวยงานหรือองคกรที่มี
อาคารอยูหางกัน มากกวาที่จะเดินสาย UTP เชื่อมตอถึงกัน ในขณะที่คาใชจายถูกกวาใชสาย Fiber 
Optical ขอพิจารณาสําคัญคือ ใชสายทองแดง (Drop Wire) โทรศัพทธรรมดาเชื่อมโยงหรือจะใช
คูสายโทรศัพทภายในที่ผานตูสาขาก็ได สอดคลองกับระบบโทรศัพทของหนวยงานกองทัพอากาศ  
ในปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี VDSL ใหรองรับอัตราการรับ-สงขอมูลไดสูงขึ้นประมาณ 250 
Mbps ซ่ึงเร็วกวาการเชื่อมตอแบบ Fast Ethernet ในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.15  เทคโนโลยีการเชื่อมตอ VDSL 
แหลงท่ีมา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,  2551. 

 2)   WiMAX ( Worldwide Interoperabillty for Microware Access ) 
 WiMAX เปนเทคโนโลยีระบบเครือขายแบบไรสาย มีอัตราความเร็วในการรับสง

ขอมูล ไดสูงสุด 75 เมกกะบิตตอวินาที (Mbps) มีระยะรัศมีทําการที่ 31 ไมล หรือประมาณ 48 
กิโลเมตร เทคโนโลยี WiMAX เปนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังรองรับเครือขายแบบไร
สายที่กวางขวางสําหรับการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ผูวิจัยเล็งเห็นวานาจะเปนอีกเทคโนโลยี
หนึ่ง  ที่สามารถนํามาพิจารณาถึงประโยชนการขยายเครือขายระบบ  เพื่อปรับใชกับพื้นที่
กองทัพอากาศในบริเวณกวางได สามารถกําหนดระดับความสําคัญของการใชงานใหเหมาะสมกับ
รูปแบบของลักษณะงาน สวนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย WiMAX มีคุณสมบัติของระบบรักษา



 92

ความปลอดภัยสูงดวยระบบรักษารหัสลับของขอมูลและการเขารหัสในการเขาถึงขอมูลอยางเปน
ระบบ พรอมระบบตรวจสอบสิทธิในการใชงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.16  เทคโนโลยีการเชื่อมตอ WiMAX 
แหลงท่ีมา: TechwareLabs, 2551. 
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การทดสอบเชื่อมตอ RFID ดวยโปรแกรม Hyper Terminal  
 

 Hyper Terminal เปนโปรแกรมสําหรับชวยในการสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับ 
 อุปกรณตางๆ สามารถใชรับสงขอมูลถึงกันได โดยการเรียกโปรแกรมเขาไปที่เมนู  
 Start -> All Programs -> Accessories -> Communications -> Hyper Terminal   ไดดังภาพ  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในชอง Name ใสช่ือสําหรับการติดตอในทีน่ี้ใชช่ือ test-Rx  จากนั้นคลิกปุม OK  

 เลือก Serial port ที่เชื่อมตอกับ RFID (สําหรับบางเครื่องที่มีมากกวา 1 พอรต หรือใช  
 USB-> Serial port adapter จะตองเลือกใหตรงกับพอรตที่เชื่อมตอ) จากนั้นคลิกปุม OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กําหนดคาในชองตางๆ ใหถูกตองตรงตามคุณสมบัติ RFID ที่เชื่อมตอ จากนั้นคลิกปุม OK 
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 จะไดหนาตาง test Rx - Hyper Terminal  โปรแกรมจะทําการเชื่อมตอใหเองโดยอัตโนมัติ  
 สังเกตจากรูปไอคอนโทรศัพทตามรูป  
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 หลังจากนัน้เราทําการอานขอมูล Tag ที่ RFID Reader เพื่อสงขอมูล หนาตางโปรแกรม 
HyperTerminal จะแสดงขอมูลที่อานไดจาก Tag ดังรูป  
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การติดตั้งซอตฟแวรบน Windows 
 

  การติดตั้งโปรแกรมเวบ็เซิรฟเวอร Apache บน Windows 
  ดาวนโหลดโปรแกรม Apache web server Version ลาสุดของ Apache web server จาก
http://archive.Apache.org/dist/httpd/binaries/win32/  ตัวอยางเชน Apache_2.2.8-win32-x86-
no_ssl.msi  โดยที่  no_ssl กับ openssl มีความแตกตางกนัที่  no_ssl ก็คือไมมี ssl (Secure Socket 
Layer) มาใหจากนั้นใหดําเนนิการตามขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม  ดังนี้ 
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 สวนนี้ใหใสรายละเอียดเกี่ยวกับ Server ถาตองการ Start Apache แบบ Manual ให
เลือก only for the Current User, on Port 8080, when started Manually Apache จะทํางานก็ตอเมื่อ
ส่ังใหทํางาน ถาเลือก for All User, on Port 80, as Service Apache web server จะทําเริ่มทํางานทุก
คร้ังที่เปดเครื่อง 
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ติดตั้งแบบ Custom เพื่อเลือก Folder ที่จะตดิตั้ง Apache web server  
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 หลังจากที่ติดตั้ง Apache เรียบรอย ใหทดสอบการทํางานของ Apache web server โดย

การสั่งให Apache ทํางาน เขาไปที่ Start menu->Apache http server 2.2->Control Apache server-
>Start Apache in console แลวเปด Browser ขึ้นมา แลวพิมพ http://localhost:8080 จะมีขอความ    
It works! แสดงที่หนา Browser  

 ขั้นตอนตอไปจะเปนการตั้งคาให Apache web server คราวๆ โดยการ เพิ่ม/แกไข ไฟล 
httpd.conf (อยูในโฟลเดอร D:\WebService\Apache-2.2.8\conf) ดังนี้ (ตัวอยางนี้จะติดตั้ง Apache 
web server ไวที่ D:/WebService/Apache-2.2.8 และเก็บไฟลเอกสาร .html, .php ไวที่ 
D:/WebService/htdocs) 

• Listen 8080 แกเปน Listen 80 
• เพิ่ม ServerName localhost 
• DocumentRoot "D:/WebService/Apache-2.2.8/htdocs" เปลี่ยนเปน Directory ที่เราเกบ็

ไฟล html, php เอาไว เชน DocumentRoot "D:/WebService/htdocs" 
• <Directory /> 
•  Options FollowSymLinks 
•  AllowOverride None 
•  Order deny,allow 
•  Deny from all 
• </Directory> 
• แกเปน 
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• <Directory /> 
• Options FollowSymLinks 
•  AllowOverride None 
• </Directory> 
• <Directory "D:/WebService/Apache-2.2.8/htdocs"> 
•  แกเปน  
•  <Directory "D:/WebService/htdocs"> 
 

เปดไฟล .bat ที่สรางขึ้นแลวพิมพขอความตอไปนี้ลงไปในไฟล  
@echo off 
D: 
CD D:\webservice\Apache-2.2.8\bin 
httpd 
เสร็จสิ้นก็ใหบนัทึกไฟลดังกลาว แลวส่ัง Start Apache แบบ Manual ถือเปนอันเสร็จส้ินการติดตั้ง 
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การติดตั้งโปรแกรมแปลภาษา PHP บน Windows 
 สามารถหาตัวติดตั้ง PHP ไดจาก www.php.  
 เมื่อไดตัว Install มาแลว ก็ Double Click เพื่อทําการติดตั้ง   
 จะเริ่มเขาสูหนาจอการติดตัง้ PHP ให Click ที่ปุม Next  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 เขาสูหนาจอ License Agreement ให Click ที่ I Agree  
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 เลือกรูปแบบการติดตั้งแบบ Standard  สวน Advance สําหรับการติดตัง้ที่ตองการ Set คา 
 ใหตางไปจาก Default จากนัน้ Click ที่ปุม Next 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เลือกตําแหนงที่จะทําการตดิตั้งโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมจะตั้งคา Default ไวที่ C:\PHP หรือ 

 จะเปลี่ยนตําแหนงตามตองการแลว Click ที่ปุม Next  
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 เขาสูหนาจอเกีย่วกับ Mail Configuration สําหรับฟงกชันที่ใชในการสง E-mail ถาติดตั้งลงใน
เครื่องที่เอาไวเขียนทดสอบ ไมไดใชเปนเครื่อง Server จริง ๆ ให Click ปุม Next เพื่อเขาสู
หนาจอตอไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เลือกโปรแกรมที่ใชเปนเว็บเซิรฟเวอร ซ่ึงตัว Install จะคนหาใหอัตโนมัติ  

 แลว Click ที่ปุม Next เพื่อเขสูหนาจอตอไป  
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 Click ปุม Next เพื่อเร่ิมติดตั้งจนกระทั่งเสร็จ ให Click ที่ปุม OK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หากไมมกีารผิดพลาดประการใด เมื่อติดตั้งเสร็จใหลองสรางเอกสาร PHP ขึ้นมาแลวลองเรียกดู 
ถาทํางานเปนปกติแสดงวา การติดตั้งเสร็จสิ้นแลว 

 แตถาเอกสารที่เรียกขึ้นมาแลวแสดง Source Code ขึ้นมา เชน  
<?php echo "Hello Roongkij"; ?>  

 สามารถดูรายละเอียดไดจาก การตั้งคาสําหรับ PHP เพิ่มเติม บน Windows  
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การติดตั้ง โปรแกรมจัดการฐานขอมลู MySQL บน Windows 
ตัวติดตั้ง MySQL สามารถ Download ไดที่ www.mysql.org  

 ตัว Install ของ MySQL จะอยูในรูปของไฟลนามสกุล .Zip  
 Double Click ที่ไฟลตัวติดตัง้ WinZip (ในที่นี้ใชโปรแกรม WinZip) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Click ที่ Install บน Tool Bar (หรือ Double Click ที่ไฟล Setup.exe) จะเขาสูหนาจอการติดตั้ง  
 MySQL  

 

 

 

 

 
 

 ถึงแมวา MySQL นี้จะให Download ฟรี แตก็ยังมีลิขสิทธิ์ ให Click ที่ปุม  Next เพื่อเขาสู
 หนาจอตอไป  
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 เปนรายละเอยีดในการตดิตั้งโปรแกรม Click ที่ปุม Next เพื่อไปหนาถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เลือกตําแหนงที่จะทําการตดิตั้งโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมจะตั้งคา Default ไวที่ C:\mysql หรือ 
 เปลี่ยนตําแหนงตามตองการแลว Click ที่ปุม Next  
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 เลือกรูปแบบการติดตั้ง Typical คือแบบปกติ Compact ก็คือตัดเอามาเฉพาะสวนทีจ่าํเปนจริงๆ 
 เทานั้น เพื่อใหใชพื้นที่ใหนอยที่สุด สวน Custom ก็สําหรับผูชํานาญเอาไวปรับแตงคาใหตางไป
 จากคา Default  

 

 เมื่อ Click ที่ปุม Next แลวกจ็ะเริ่มการตดิตั้ง จนกระทั่งเสร็จสิ้น 

 ตองสั่งใหเร่ิมทํางานในครั้งแรกกอน ดวยการเปดโปรแกรมที่ Folder ที่ติดตั้งลงไป  
 จากนั้นก็ไปที่ Folder bin Double Click ที่โปรแกรม winmysqladmin  
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 โปรแกรมจะใหใส User Name และ Password ซ่ึงจะนําไปใชในการเขียนโปรแกรมตางๆ 
 เพื่อที่จะตดิตอกับ MySQL การเขียนโปรแกรมติดตอกับ MySQL ตรง Username กับ Password 
 ก็กําหนดตามที่ไดตั้งคาไว 

 จะสังเกตเห็นสัญญาณไฟเขยีวข้ึนมาตรง Tray Icon เปนอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง  
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แบบสํารวจความพึงพอใจตอระบบงานควบคุมยานพาหนะเขา-ออก 

โรงเรียนจาอากาศ   
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับระบบงานควบคุม

ยานพาหนะเขา-ออกโรงเรียนจาอากาศ 

2. เพื่อนําผลการสํารวจมาใชในการปรับปรุงแกไขระบบงานใหมีคุณภาพสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของหนวยงานฯ และนําผลการประเมินมาใชวัดผลการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบดวย 

        ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการใชงานระบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออก แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

2.1 สวนความพึงพอใจดานการอบรมการใชงานระบบ 

2.2 สวนความพึงพอใจดานการใชงานระบบ 

2.3 สวนความพึงพอใจดานประโยชนของการนําระบบไปใชงาน 

ตอนที่ 3    ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ตอการใชงานระบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออก  

....................................................... 
 

คําชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในการใชงานระบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออก  

 โดยการทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน  

ตอนที่  1     ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ    ชาย   หญิง 

2.    อายุ   ตํ่ากวา 25 ป   26 - 35   ป 

   36 - 45  ป   มากกวา 45 ปขึ้นไป 

3.   การศึกษา    ตํ่ากวาปริญญาตรี    ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

    ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

4.   สถานะภาพในการทํางาน 

    ขาราชการชั้นสัญญาบัตร    ขาราชการชั้นประทวน 

    ลูกจางประจํา                    อื่นๆ  (โปรดระบุ) ....................................... 

5.  อายุการทํางานที่เกี่ยวของกับระบบ 

    ตํ่ากวา 1 ป      2-5   ป 

                  5-10  ป      มากกวา 10 ปขึ้นไป 
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ตอนที่ 2   ความพึงพอใจตอการใชงานระบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออก  

 ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยกําหนดระดับความพึงพอใจ  

แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ ระดับความพึงพอใจ 4  หมายถึง  ดีมาก, 3  หมายถึง  ดี, 2  หมายถึง พอใช  

และ 1  หมายถึง ควรปรับปรุง 

โปรดทําเครื่องหมาย    ในชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  

ตาราง 2.1  สวนความพึงพอใจดานการอบรมการใชงานระบบ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
รายการการประเมิน 

4  3  2  1  

 1.  ความรูท่ีไดรับจากการอบรมสามารถนําไปใชงานไดจริง      

 2.  ระยะเวลาในการอบรม     

 3.  สถานที่ใชในการอบรม     

 4.  รายละเอียดเอกสารประกอบการอบรม     

ตาราง 2.2  สวนความพึงพอใจดานการใชงานระบบ 

ระดับความพึงพอใจ 
รายการการประเมิน 

4  3  2  1  

  1.  การตรวจสอบยานพาหนะเขา-ออก     

  2. ความสะดวกในการปฏิบัติงาน     

  3. ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน ดวยการใชโปรแกรม มาแทน 

 การทํางานในระบบเดิม 

    

  4.  ความสามารถในการเรียกคนขอมูล     

  5. ความผิดพลาดของระบบ ท่ีเกิดขึ้นในการใชงาน     

  6. ระบบชวยเหลือในการปฏิบัติงาน     

  7. การจัดทําสถิติ ขอมูล     

  8. ความสามารถในการลดขั้นตอนการทํางานจากเดิม     

  9. ความสามารถลดการสูญหายของเอกสารหรือขอมูล     

10. การพิมพรายงานสถานภาพ     
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ตาราง 2.3   สวนความพงึพอใจดานประโยชนของการนาํระบบไปใชงาน 
 

ระดับความพงึพอใจ รายการการประเมิน 
4 3 2 1 

 1.  ชวยในการสรปุภาระงานเพือ่นําเสนอผูบังคับบัญชา     
 2.  ชวยในการตดิตามผลการปฏิบัติงาน     
 3.  เจาหนาที่มีความกระตือรือรนและทัศนคตใินการปฏิบัติงานดีขึ้น     

 
ตอนที่ 3    ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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      การเก็บขอมูลของระบบงานตนแบบไดทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลกับ
ระบบงานเพื่อประเมินผลการทํางานจากความคิดเห็นในสวนตางๆ เพือ่การพัฒนาระบบตนแบบให
มีความสมบูรณ ตรงตามความตองการใชงานไดดําเนินการดวยวิธีการ ดังนี้ 

• สํารวจขอมูลดวยการสัมภาษณเจาหนาที่และผูเกี่ยวของ  
1) สัมภาษณเจาหนาที่รักษาการณประจําชองทางเขา-ออก ทั้งหมดจํานวน 6 คน  

(ชุมพล ขําเจริญ, ประพันธ รัตนวัน, พันธุ วิชัยรัมย, สมควร เดชดาด, สมศักดิ์ ทับทิม และสมศักดิ์ 
งอกศิลป)สวนใหญใหความเห็นวา การทํางานกับโปรแกรมในหนาที่หลักๆ เชน การตรวจสอบ
ขอมูลยานพาหนะที่กําลังผานเขา-ออก, ตรวจสอบการเขา-ออกของยานพาหนะ สามารถทําได
คอนขางงายจากความรูที่ไดรับจากการอบรมกอนใชงานจริง มีความสะดวกในการปฏิบัติงานขึ้น
มาก แตยังมีปญหาจากการใชงานโปรแกรมในสวนการทํางานหนาที่ตางๆที่ซับซอนอยูบาง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากวาเจาหนาที่สวนใหญ มีทักษะการใชงานดานคอมพิวเตอรนอย การพัฒนาออกแบบ 
GUI ในการติดตอกับผูใชงานจึงมีความจําเปนและควรจะมีความสะดวกตอการใชงานใหมากกวานี้ 
ตอผูใชงานที่ไมมีความรูดานคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซ่ึงกอนรับการอบรมให
ความรูบางคนมีความคิดตอตานจากการนําคอมพิวเตอรมาชวยใชงาน มีความกังวลวาภาระงานที่ทํา
จะเพิ่มขึ้น แตเมื่อไดรับทราบเหตุผลตอการนําระบบงานใหมเขามาใชและทดลองทํางานกับ
ระบบงานใหม  ก็ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการทํางานในระบบใหม   

2) สัมภาษณเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตลอดจนถึงผูบังคับบัญชา ขณะดําเนินการ 
ทดลองใชงานจริง มีความพึงพอใจตอระบบงานโดยรวม เจาหนาเสมียนเวรและสารสนเทศมีความ
เขาใจระบบการทํางานไดดี ในเกือบทุกหนาที่การทํางานของโปรแกรม เนื่องจากมีทักษะความรู
ทางดานคอมพิวเตอรคอนขางดี พบปญหาที่เกิดจากตัวระบบเองนอยมาก ถือไดวาโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นเพื่อนํามาใชงานในระบบควบคุมยานพาหนะเขา-ออก มีความสมบูรณตอการนําไปใชงาน
จริง อาจจะเนื่องมาจาก มีการตรวจสอบ และทําการแกไข หลายครั้งจากผูเชี่ยวชาญ และผูใชงาน 
เพื่อใหตรงตอความตองการของผูใชงานใหมากที่สุด ในสวนรายงานสถานภาพการเขา-ออกของ
ยานพาหนะประจําวัน ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอการรายงาน มีความชัดเจน สวยงาม 
สนับสนุนขอมูลตอสวนการทํางานที่เกี่ยวของไดจริง 

• สํารวจดวยการนําเสนอตอสาธารณะชน 
    อีกรูปแบบหนึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลของระบบงานใหมคือการนําเสนอ 

งานวิจัยตอสาธารณะชนเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเขาชมงานวิจัย โดยมีการนําเสนองานวิจัย ดังนี้ 
    1)   นําเสนองานวิจัยที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(NECTEC) แกผูบริหารสารสนเทศหนวยงานตางๆของกองทัพอากาศ และบริษัทตางๆ ในโอกาส
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การเยี่ยมชมศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 6 ก.พ.51  มีผลตอบรับที่ดีตอระบบการทํางาน ไดรับความสนใจ 
จากผูเขาชมงานวิจัยเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะความสนใจจากหนวยงานของกองทัพอากาศหลาย
หนวยงานที่จะนําไปปรับใชตามความเหมาะสม  

        
ภาพนําเสนองานวิจยัแก CIO หนวยงานตางๆ ของกองทัพอากาศที่ NECTEC 

2)   นําเสนองานวิจัยที่โรงแรมโซฟเทล เซนทารา แกรนด กรุงเทพฯ ในงาน 
ประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการประจําป 2551 (NECTEC-ACE 2008)  ซ่ึงไดรับการคัดเลือก
จากคณะกรรมการการจัดงานฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการและงานนิทรรศการ เพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยระหวางวันที่ 24-25 กันยายน 2551 ไดผลตอบรับการแสดงความคิดเห็นจากนักวิชาการ
และผูเขาชมตางๆ คือ มีระบบการตรวจสอบติดตามขอมูลของยานพาหนะไดดี ระบบงานมีความ
พรอมตอการนําไปใชงานจริง  
 

  
 
ภาพนําเสนองานวิจยัแกสาธารณะชนที่ โรงแรมโซฟเทล เซนทารา แกรนด  



 
ภาคผนวก จ 

 
Source Code สวนการทํางานหลักของโปรแกรม 

 
Dim mCmdRFID As New CmdRFID 
Dim mAnyNum As New AnyNumBase 
Dim menu As Integer 
Dim status As Integer 
Public user As String 
Public password As String 
Dim staff As String 
Dim txtTag As String 
Dim tStamp As String 
Dim typeCar As String 
Dim sProvince As String 
Dim com1, com2 As Boolean 
Private Sub Form_Load() 
Dim strValue As String ' define Buffer value from Modem 

frSignIn.Visible = True 
MSComm1.CommPort = 1 ' select Com1 
MSComm1.Settings = "115200,n,8,1" ' setting parameter in communicate with com port 
MSComm1.PortOpen = True ' command open port 
MSComm1.RThreshold = 1 
MSComm3.CommPort = 3 ' select Com3 for write Tag 
MSComm3.Settings = "9600,n,8,1" ' setting parameter in communicate with com port 
MSComm3.PortOpen = True ' command open port 
status = 0 
menu = 0 
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clearFrame 
End Sub 
Private Sub Main_Init() 
  Call Clear_Main 

Image4.Visible = True 
 Image5.Visible = False 
 frSignIn.Visible = False 
 Main(0).Visible = True 
 cmdOK.Visible = False 
 com1 = False 
 com2 = False 
 noRow = 0 

End Sub 
Private Sub Image4_Click() 
On Error GoTo CheckError 
If txtTag <> "" Then 
      Image5.Picture = LoadPicture("C:\ImageO\" & "4" & Right(Trim(txtTag), 3) + ".bmp") 
      Image4.Visible = False 
     Image5.Visible = True 
End If 
Exit Sub 
CheckError: 
      MsgBox "ไมมีขอมูลรูปภาพ" 
End Sub 
Private Sub Image5_Click() 
On Error GoTo CheckError 
If txtTag <> "" Then 
      Image4.Picture = LoadPicture("C:\Image\" & Right(Trim(txtTag), 4) & ".bmp") 
 Image5.Visible = False 
      Image4.Visible = True 
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End If 
Exit Sub 
CheckError: 
     MsgBox "ไมมีขอมูลรูปภาพ" 
End Sub 
Private Sub ReadWriteTimer_Timer() 
Dim strreadinput As String 
     MSComm3.InputLen = 0 
     strreadinput = MSComm3.Input 
     txtInputIn.Text = "" 
     txtInputIn.Text = Trim(Mid(strreadinput, 4, 8)) 
     ReadWriteTimer.Enabled = False 
End Sub 
Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib.Button) 
On Error GoTo CheckError 
If status > 0 Then 
Call clearFrame 
Call Clear_Main 
Select Case Button.Key 
     Case "bt1" 
         If status > 2 Then 
         RFID.Visible = True 
         menu = 1 
         Call Rfid_init 
         End If 
     Case "bt2" 
       Entrance.Visible = True 
       menu = 2 
       Call Entrance_Init 
     Case "bt3" 
         Vehicle.Visible = True 
         Vehicle_Init 
         menu = 3 
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 Case "bt4" 
 If status > 1 Then 
             AddCar.Visible = True 
             AddVehicle_init 
             menu = 4 
 End If 
 Case "bt5" 
 If status > 0 Then 
        frReport.Visible = True 
         menu = 5 
         Call Report_Init 
 End If 
 Case "bt6" 
       If status > 2 Then 
         frAdmin.Visible = True 
        menu = 6 
         Call phpAdmin_Init 
 End If 
 Case "bt7" 
             clearFrame 
             menu = 0 
             frSignIn.Visible = True 
             user = "" 
            password = "" 
             status = 0 
             txtUserName.Text = "" 
            txtPassWord.Text = "" 
             txtStaff = "" 
 Case "bt8" 
         clearFrame 
         Main(0).Visible = True 
         Clear_Main 
         menu = 8 
 Exit Sub 
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 Case "bt9" 
         clearFrame 
         Analyse.Visible = True 
         Clear_Main 
         menu = 9 
 Exit Sub 
CheckError: 
MsgBox "Error Details" & vbCrLf & _ 
            "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _ 
            "Error Description: " & Err.Description 
End Select 
End If 
End Sub 
Private Sub clearFrame() 
            Main(0).Visible = False 
            Entrance.Visible = False 
            RFID.Visible = False 
            AddCar.Visible = False 
            Vehicle.Visible = False 
            frReport.Visible = False 
            frAdmin.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub txtdata1_Change() 
txtdata2.SetFocus 
End Sub 
Private Sub txtdata2_Change() 
txtdata3.SetFocus 
End Sub 
Private Sub txtdata3_Change() 
txtdata4.SetFocus 
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End Sub 
Private Sub WriteResTimer_Timer() 
    Dim strWriteinput As String 
    Dim strRespond As String 
    MSComm1.InputLen = 0 
    strWriteinput = MSComm1.Input 
    If strWriteinput <> "" Then 
        strRespond = Hex(Asc(Mid(strWriteinput, 3, 1))) 
        If strRespond = "99" Then 
        MsgBox "Write complete", vbDefaultButton1 + vbOKOnly + vbInformation, "ผลการเขียนขอมลู" 
        Else 
        MsgBox "Cannot Write", vbDefaultButton1 + vbOKOnly + vbInformation, "ผลการเขียนขอมูล" 
        End If 
    Else 
    End If 
   WriteResTimer.Enabled = False 
End Sub 
Private Sub ReadResTimer_Timer() 
Dim strreadinput As String 
  MSComm1.InputLen = 0 
  strreadinput = MSComm1.Input 
   txtInputID.Text = "" 
   txtInputID.Text = Trim(Mid(strreadinput, 6, 4)) 
   typeCar = Trim(Mid(strreadinput, 10, 1)) 
   Call ReadData 
   ReadResTimer.Enabled = False 
End Sub 
Private Sub MSComm1_OnComm() 
On Error GoTo CheckError 
    txtInputID.Text = "" 
    MSComm1.Output = mCmdRFID.cmdReadAll 
    ReadResTimer.Enabled = True 
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Exit Sub 
CheckError: 
    MsgBox "Error Details" & vbCrLf & _ 
           "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _ 
           "Error Description: " & Err.Description 
End Sub 
Private Sub ReadData() 
Dim state As Integer 
On Error GoTo CheckError 
Call Clear_Main 
Dim txtTag, txtSQL As String 
txtTag = Mid(txtInputID, 1, 4) 
Text1.Text = typeCar 
    txtLabel.BackColor = &H80000005 
    txtProvince.BackColor = &H80000005 
    txtCompany.BackColor = &H80000005 
    txtModel.BackColor = &H80000005 
    txtColor.BackColor = &H80000005 
    txtOwner.BackColor = &H80000005 
    If typeCar = "A" Then 
   state = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT status FROM officercar 
WHERE CarID = " + txtTag)) 

txtLabel.Text = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT Label 
FROM officercar WHERE CarID = " + txtTag)) 

 txtProvince.Text = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT Province 
FROM officercar WHERE CarID = " + txtTag)) 
 txtCompany.Text = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT 
Company  
 FROM officercar WHERE CarID = " + txtTag)) 
 txtModel.Text = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT Model  
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FROM  
 officercar WHERE CarID = " + txtTag)) 
 txtColor.Text = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT Color FROM  
 officercar WHERE CarID = " + txtTag)) 
 fName = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT 
CONCAT(Pre,Name)  
 FROM officer, officercar WHERE officerID = Owner AND CarID = " + txtTag)) 
 txtOwner.Text = Trim(fName) 
 Image4.Picture = LoadPicture("C:\Image\" + txtTag + ".bmp") 
 End If 
 If typeCar = "E" Then 
 state = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT status FROM 
externalcar WHERE CarID = " + txtTag)) 
 txtLabel.Text = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT LabCar 
FROM  
 externalcar WHERE CarID = " + txtTag)) 
 txtProvince.Text = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT ProvCar 
FROM externalcar WHERE CarID = " + txtTag)) 
 txtCompany.Text = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT 
CompCar  
 FROM externalcar WHERE CarID = " + txtTag)) 
 txtModel.Text = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT TypeCar 
FROM externalcar WHERE CarID = " + txtTag)) 
 txtColor.Text = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT ColCar 
FROM  
 externalcar WHERE CarID = " + txtTag)) 
 fName = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT Driver FROM 
externalcar WHERE CarID = " + txtTag)) 
 txtOwner.Text = Trim(fName) 
 Image4.Picture = LoadPicture("") 
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 End If 
 If state = 1 Then 
  com2 = True 
  com1 = False 
 End If 
 If state = 0 Then 
  com1 = True 
  com2 = False 
 End If 
 cmdOK.Visible = True 
 Call ShowData 
 Exit Sub 
CheckError: 
 Image4.Picture = LoadPicture("") 
 Resume Next 
 End Sub 
Private Sub ShowData() 
Dim tDate 
Dim txtSQL As String 
Dim CurrentRow, CurrentCol As Integer 
 Call Clear_Grid 
 If com1 = True Then 
      Frame4(0).Caption = "ยานพาหนะเขา" 
End If 
If com2 = True Then 
 Frame4(0).Caption = "ยานพาหนะออก" 
End If 
   txtTag = typeCar & txtInputID 
   txtInputID.Text = txtTag 
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 txtSQL = "SELECT Car_ID, Enter, Exit" 
 txtSQL = txtSQL & " FROM entrance" 
 txtSQL = txtSQL & " WHERE Car_ID = '" & txtTag & "'" 
 txtSQL = txtSQL & " ORDER BY Enter" 
 txtSQL = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & txtSQL) 
  If txtSQL <> "" Then 
  With mfgCarEntrance 
   CurrentRow = .Row 
   CurrentCol = .Col 
   .TextMatrix(0, 0) = "" 
   .TextMatrix(0, 1) = "วัน-เวลาเขา" 
   .TextMatrix(0, 2) = "วัน-เวลาออก" 
   .TextMatrix(0, 3) = "ระยะเวลา" 
   .ColWidth(0) = 1 
   .ColWidth(1) = 1800 
   .ColWidth(2) = 1800 
   .ColWidth(3) = 1300 
   Row = Split(txtSQL, vbCr) 
   noRow = UBound(Row) 
   For i = 0 To UBound(Row) - 1 
   Col = Split(Row(i), vbTab) 
    .AddItem (Row(i)) 
    tStamp = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql= " & "SELECT  
    DATE_FORMAT( NOW(), '%Y%m%d%H%i%S')") 
    tDate = "SELECT  TIME_TO_SEC(" & .TextMatrix(i + 2, 1) & " ) -  
    TIME_TO_SEC( " 
                                If Trim(.TextMatrix(i + 2, 2)) = "00000000000000" Then 
                                    tDate = tDate & tStamp & ")" 
                                Else 
                                    tDate = tDate & .TextMatrix(i + 2, 2) & ")" 
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                                End If 
                                          Text1.Text = tDate 
                               tDate = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & tDate) 
                               tDate = "SELECT SEC_TO_TIME( ABS(" & tDate & "))" 
                                
                               tDate = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & tDate) 
                               .TextMatrix(i + 2, 3) = tDate 
                                  For j = 1 To 2 
                                    Call FormatDateTime(Trim(.TextMatrix(i + 2, j))) 
                                    .TextMatrix(i + 2, j) = tStamp 
                                Next 
                  Next 
         If .Rows > 2 Then 
               ' .RemoveItem 1 
         End If 
        End With 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub FormatDateTime(tDate As String) 
        If tDate = "00000000000000" Then 
            tStamp = "" 
        Else 
            myDate = DateSerial(Val(Left(tDate, 4)), Val(Mid(tDate, 5, 2)), Val(Mid(tDate, 7, 2))) 
            myTime = TimeSerial(Val(Mid(tDate, 9, 2)), Val(Mid(tDate, 11, 2)), Val(Mid(tDate, 13, 2))) 
            tStamp = Format(myDate, "dd mmm yy") & "  " & Format(myTime, "hh:mm:ss") 
        End If 
End Sub 
Private Sub DateToTimestamp(nYear As String, nMonth As String, nDay As String, t As String) 
    tStamp = Trim(Str(Val(nYear) - 543)) & Format(nMonth, "00") & "" & Format(nDay, "00") & t 
End Sub 
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Private Sub Timer1_Timer() 
     myDate = DateSerial(Val(Left(tStamp, 4)), Val(Mid(tStamp, 5, 2)), Val(Mid(tStamp, 7, 2))) 
     myTime = TimeSerial(Val(Mid(tStamp, 9, 2)), Val(Mid(tStamp, 11, 2)), Val(Mid(tStamp, 13, 2))) 
     inTime.Text = Format(Date, "Long Date") & " " & Format(Time, "Long Time") 
End Sub 
Function saveData(txtSQL As String) 
 Inet1.OpenURL ("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & (txtSQL)) 
End Function 
Private Sub cmdOK_Click() 
     Dim txtSQL, txtState As String 
     in_Time = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT NOW()")) 
     entranceID = Inet1.OpenURL("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & ("SELECT 
max(CarNo) FROM entrance")) + 1 
     If com1 = True And com2 = False Then 
         txtSQL = "INSERT INTO `entrance` (`CarNo`,`Car_ID` ,`Label`,`Province`, `Enter`, 
 `Editor` )VALUES ('" + Str(entranceID) + "','" + txtInputID + "','" + txtLabel.Text + "','" +  
 txtProvince.Text + "','" + in_Time + "','" + staff + "' )" 
 txtState = "UPDATE officercar SET `status` = '1' WHERE `CarID` = '" &  
Right(Trim(txtInputID), 4) & "'" 
     End If 
     If com2 = True And com1 = False Then 
         txtSQL = "UPDATE  entrance  SET Enter = Enter, Exit = NOW() WHERE Car_ID = '" &  

Trim(txtInputID) & "' AND Exit = ''" 
If typeCar = "A" Then 
             txtState = "UPDATE `officercar` SET `status` = '0' WHERE `CarID` = '" & 
Right(Trim(txtInputID), 4) & "'" 
  End If 
 If typeCar = "E" Then 
  txtState = "UPDATE `externalcar` SET `status` = '0' WHERE `CarID` = '" &  
Right (Trim(txtInputID), 4) & "'" 
 End If 
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 End If 
 Inet1.OpenURL ("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & (txtSQL)) 
 Inet1.OpenURL ("192.168.1.1/VBtoMySQL.php?sql=" & (txtState)) 
 Text2.Text = staff 
 MsgBox "บันทึกเวลาเรียบรอย" 
 Call Clear_Main 
End Sub 
Private Sub Clear_Grid() 
     mfgCarEntrance.Rows = 2 
      mfgCarEntrance.Clear 
End Sub 
Private Sub Clear_Main() 
     Image4.Visible = True 
     Image5.Visible = False 
     txtLabel.BackColor = &H80000000 
     txtProvince.BackColor = &H80000000 
     txtCompany.BackColor = &H80000000 
     txtModel.BackColor = &H80000000 
     txtColor.BackColor = &H80000000 
     txtOwner.BackColor = &H80000000 
      Image4.Picture = LoadPicture("") 
      Image5.Picture = LoadPicture("") 
      txtInputID.Visible = False 
      txtLabel.Text = "" 
      txtProvince.Text = "" 
      txtCompany.Text = "" 
      txtModel.Text = "" 
      txtColor.Text = "" 
      txtOwner.Text = "" 
      cmdOK.Visible = False 
      Call Clear_Grid 
End Sub
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ระเบียบโรงเรียนจาอากาศ 
 

 

 

 
 

ระเบียบโรงเรียนจาอากาศ 
วาดวย การรักษาความปลอดภัยในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ 

   พ.ศ.2541 
  ..............…………………. 

เพื่อใหการพิทักษรักษาและคุมครองปองกัน บุคคล เอกสาร สถานที่ ตลอดจนทรัพยสินของ
สวนราชการในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ ไดรอดพนจากการจารกรรม การกอวินาศกรรม  
การบอนทําลายและอัคคีภัย หรือการกระทําอื่นใดที่กอใหเกิดความเสียหายใหแกทางราชการ  
ซ่ึงเปนผลกระทบกระเทือนตอภารกิจ จึงสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเขต
โรงเรียนจาอากาศไว ดังนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนจาอากาศวาดวยการรักษาความปลอดภัยในเขต
โรงเรียนจาอากาศ พ.ศ.2541” 

ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบโรงเรียนจาอากาศวาดวยการรักษาความปลอดภัยในเขตโรงเรียน 
จาอากาศ พ.ศ.2531 

บรรดาระเบียบหรือคําสั่งใด ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเขตโรงเรียนจาอากาศ 
ซ่ึงขัดกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน และมาตรการอื่นใดที่เวนไมกลาวไวในระเบียบนี้ใหยึดถือ
ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517 

(สําเนา) 
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ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ สวนราชการ
ขึ้นตรงตอโรงเรียนจาอากาศ จําเปนตองกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมก็ใหวาง
ระเบียบสําหรับสวนราชการนั้นได โดยใหสอดคลองกับระเบียบนี้ 

ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 4.1 “สวนราชการ” หมายถึง สวนราชการระดับหนวยข้ึนตรงตอโรงเรียนจาอากาศ

รวมทั้งสวนราชการในอัตราเพื่อพราง และหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งของทางราชการ ซ่ึงมทีีต่ัง้อยู
ในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ           

 4.2 “นายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย” หมายถึง เจาหนาที่ควบคุมการ
รักษาความปลอดภัยตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517 

 4.3 “พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจาอากาศ” หมายถึง พื้นที่ที่เปนที่ตั้ง
ในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ ซ่ึงมีขอบเขตดังนี ้

  4.3.1 ทิศเหนือมีเขตจรดคลองติดกับถนนเวชยันตรังสฤษฏติดกับแนวรั้ว
ดานขางและดานหลังกรมยุทธศึกษาทหารอากาศติดกับแนวรั้ววิทยาลัยการทัพอากาศ 

  4.3.2 ทิศใตมีเขตติดตอกับแนวรั้วกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
  4.3.3 ทิศตะวันออกมีเขตจรดกับแนวถนนเทวฤทธิ์พันลึก 
  4.3.4 ทิศตะวันตกมีเขตติดตอกับแนวรั้วดานหลังกองซอมอากาศยานที่ 1 
 4.4 “ศูนยควบคุมการรักษาความปลอดภัย” หมายถึง สถานที่สําหรับปฏิบัติการรวม

ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ ซ่ึงกําหนด ดังนี ้
  4.4.1 วัน เวลาราชการ ใชหองนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย (หนามุข

โรงเรียนจาอากาศ) เปนศูนยควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
  4.4.2 นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ใชหองนายทหารเวรโรงเรียนจาอากาศ 

เปนศูนยควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
ตอนที่ 1 

การควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
ขอ 5 ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจาอากาศ มีหนาที่อํานวยการ

ประสานงานและกํากับดูแลการดําเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตบริเวณโรงเรียน 
จาอากาศใหเปนไปตามนัยแหงระเบียบนี้ โดยมี เสนาธิการโรงเรียนจาอากาศ เปนนายทหารควบคุม
การรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจาอากาศ 
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ขอ 6 นายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจาอากาศ เปนที่ปรึกษาและเปน
ผูดําเนินการแทนผูบังคับการโรงเรียนจาอากาศในดานการรักษาความปลอดภัยของสวนราชการ
โรงเรียนจาอากาศมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องดังตอไปนี ้

 6.1 ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยเปนสวนรวมตอ
ผูบังคับบัญชาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแกสวนราชการตางๆ ภายในเขต
บริเวณโรงเรียนจาอากาศ 

 6.2 วางระเบียบการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย และกําหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่เขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ ใหรัดกุมและเหมาะสมอยูเสมอ 

 6.3 ประสานงานในการดําเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัย ของสวนราชการ
ในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
พ.ศ.2517 

 6.4 ประสานงานและกํากับดูแลการผานเขาออกในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศของ
บุคคลและยานพาหนะ 

 6.5 ดําเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานในเขตบริเวณ
โรงเรียนจาอากาศ รวมทั้งการตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติการณนาสงสัยวามีการกระทําอันเปนภัยตอ
โรงเรียนจาอากาศ 

 6.6 จัดใหมีอุปกรณดานการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยใหเพียงพอตามความ
เหมาะสม 

ขอ 7 ใหนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย  และผูที่ได รับมอบหมายของ 
สวนราชการในเขตโรงเรียนจาอากาศ ดําเนินการรักษาความปลอดภัยในสวนราชการของตน 
ใหเปนไปตามระเบียบ และเปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจาอากาศดวย 

ขอ 8 ใหแผนกเทคโนโลยีการศึกษา กองการศึกษา โรงเรียนจาอากาศ มีหนาที่ในการจัดหา
ปายแสดงตนหุมพลาสติกพรอมที่หนีบเพื่อใชตามระเบียบนี ้

ขอ 9 ใหสวนราชการในโรงเรียนจาอากาศ ดําเนินการในเรื่องการรักษาความปลอดภัย 
ดังนี้ 

 9.1 ควบคุมการผานเขาออกของบุคคล ยานพาหนะ การจราจร และกําหนดพื้นที่จอด
ยานพาหนะของขาราชการ  และบุคคลภายนอกในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ 

 9.2 จัดเจาหนาที่อารักขาผูบังคับบัญชา (ถามี) 
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 9.3 จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของหนวย เพื่อประสานการปฏิบัติหรือรับ
คําแนะนําจากนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจาอากาศ 

ขอ 10 ใหนายทหารนิรภัยภาคพื้นโรงเรียนจาอากาศ มีหนาที่วางแผนอํานวยการและให
คําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับนิรภัยภาคพื้นแกสวนราชการตางๆ ในพื้นที่ตามระเบียบนี้   

ขอ 11 ใหสวนราชการในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ ใหความรวมมือและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้โดยเครงครัด 

 
ตอนที่ 2 

การรักษาความปลอดภยัเก่ียวกับบุคคล 
ขอ 12 ใหหวัหนาสวนราชการในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ ดําเนินการดังนี้ 

 12.1 ช้ีแจงระเบียบโรงเรียนจาอากาศฉบับนี้ใหแกขาราชการ ลูกจางในสังกัดใหมี
ความเขาใจ และถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 12.2  จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เพื่อใหขาราชการลูกจาง 
มีความรูความเขาใจและเกิดจิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย มีวินัยในการรักษาความลับตาม
โอกาสอันควร 

ขอ 13 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นสอดสองดูแล ความเปลี่ยนแปลงของขาราชการและ
ลูกจางในสังกัด รวมท้ังผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่สําคัญ หรือเกี่ยวกับความลับในสวน
ราชการของตนหากพบวามีพฤติกรรมอันอาจเปนการกระกระเทือนตอการรักษาความปลอดภัยของ
ทางราชการของบุคคลดังกลาว ใหพิจารณายายไปจากตําแหนงหรือหนาที่โดยเร็ว ที่สุด และ
พิจารณาดําเนินการตอไปตามที่เห็นสมควร กับแจงใหนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย
โรงเรียนจาอากาศทราบโดยเร็วดวย 

 
ตอนที่ 3 

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร 

ขอ 14 ใหสวนราชการในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ ดําเนินมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517 
 ขอ 15 การดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนเอกสาร  การตรวจสอบเอกสารลับ  การเก็บรักษา
และการทําลาย  ใหทุกสวนราชการในเขตโรงเรียนจาอากาศ  ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวา
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ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ.2517 โดยเครงครัด และเพงเล็งถึงการรั่วไหลความลับ
ของทางราชการมิใหไปสูผูไมมีหนาที่เกี่ยวของหรือผูที่ไมมีความจําเปนที่จะตองทราบความลับนั้น 
 ขอ 16 ใหแผนกธุรการ กองบังคับการโรงเรียนจาอากาศ จัดเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบและ
อํานวยความสะดวกในการใชเตาเผาเอกสาร 

 
ตอนที่ 4 

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที ่
ขอ 17  การรักษาความปลอดภัยในเขตโรงเรียนจาอากาศ กําหนดใหมี 2 พื้นที ่
 17.1 พื้นที่ควบคุมไดแก พื้นที่ภายในเขตซึ่งเปนพื้นที่ในเขตบริเวณโรงเรียนจา

อากาศ ตั้งอยู และมีความสําคัญตองดําเนินการควบคุมบุคคลและยานพาหนะ 
 17.2 พื้นที่หวงหามไดแก พื้นที่มีการพิทักษรักษาสิ่งของที่เปนความลับของทาง

ราชการ ตลอดจนบุคคลสําคัญ ทรัพยสินและวัตถุที่สําคัญของทางราชการ บุคคลที่จะเขาไปในพื้นที่
หวงหามดังกลาว จะตองไดรับความไววางใจตามชั้นความลับที่เหมาะสมกับเขตหวงหามนั้นๆ หรือ
มิฉะนั้นก็จะตองจัดเจาหนาที่ควบคุมโดยใกลชิด พื้นที่หวงหามนี้แบงเปน 2 ประเภทคือ “เขตหวง
หามเฉพาะ” และ “เขตหวงหามเด็ดขาด” 

ขอ 18 ใหสวนราชการเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ กําหนดสถานที่และอาคารภายใน
ความรับผิดชอบ เปนพื้นที่หวงหามตามระดับความสําคัญและความเหมาะสมเปนเขตหวงหาม
เฉพาะหรือเขตหวงหามเด็ดขาดแลวแตกรณี 

ขอ 19    การควบคุมบุคคลในการผานเขาออกในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ 
 19.1 ขาราชการ ลูกจางในสังกัดของสวนราชการในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ

ใหติดปายแสดงตนซึ่งกําหนดไวในระเบียบนี้ 
 19.2 บุคคลภายนอกที่เขามาติดตอราชการภายในโรงเรียนจาอากาศใหติดตอขอ

แลกบัตรประจําตัวกับปายแสดงตนจากเจาหนาที่ของสวนราชการโรงเรียนจาอากาศและขอรับบัตร
ประจําตัวคืนเมื่อผานออก 

 19.3 กรณีตางๆ ตอไปนี้ อนุโลมไวใหเขา-ออก ไดโดยไมตองแลกปายแสดงตน
แตใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสอดสองดูแลอยางทั่วถึง 

  -  การสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ 
  -  การขอใชสถานที่สอบเลื่อนวิทยฐานะขาราชการและลูกจาง 
  -  การขอใชสถานที่ฝกซอมแขงขันกีฬา สนามฝกทดสอบกําลังกาย กําลังใจ 
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  -  การศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก 
  -  อ่ืนๆ ตามแตนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจาอากาศ

จะเห็นสมควร 
ขอ 20 ปายแสดงตนเขาออกเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศมี 2 ชนิด คือ 
 20.1 ปายแสดงตนสําหรับขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ ในเขต

บริเวณโรงเรียนจาอากาศ 
   20.2 ปายแสดงตนสําหรับบุคคลภายนอกที่มิไดสังกัดในสวนราชการตางๆ ในเขต

บริเวณโรงเรียนจาอากาศ 
ขอ 21 ใหนายทหารควบคุมรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจาอากาศ รับผิดชอบในการออก

ปายแสดงตน การเปลี่ยนรูปแบบปายแสดงตน ใหกําหนดระยะเวลาและแบบตามที่เห็นสมควรเพื่อ
ปองกันการปลอมแปลงอันอาจมีผลกระทบกระเทือนตอการรักษาความปลอดภัย 

ขอ 22 การติดปายแสดงตน ใหติดไวที่กระเปาเสื้อดานซายในลักษณะที่เห็นเดนชัด และตอง
ติดไวตลอดเวลาเมื่ออยูในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ 

ขอ 23 การควบคุมยานพาหนะ 
 23.1 ยานพาหนะที่จะผานเขาออกในบริเวณโรงเรียนจาอากาศ ใหถือปฏิบัติตาม

ระเบียบวาดวยการผานเขาออกบริเวณที่ตั้งและที่พักอาศัยของทางราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.2540 
 23.2 ยานพาหนะของบุคคลภายนอก จะตองไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาที่ 

สารวัตรทหารอากาศ กับเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจาอากาศ 

ขอ 24 การจอดยานพาหนะในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ ใหถือปฏิบัติตามเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยกําหนด 

ขอ 25 ใหสวนราชการในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ จัดทําแผนการพิทักษรักษาแผนการ
เคลื่อนยาย และแผนการทําลายเอกสารยามฉุกเฉิน วัสดุ อุปกรณ และยุทธภัณฑ สําหรับเหตุการณ
อันอาจเปนผลกระทบกระเทือนตอการรักษาความปลอดภัย 

 
ตอนที่ 5 
เบ็ดเตล็ด 

ขอ 26 การประชุมในเขตบริเวณโรงเรียนจาอากาศ ใหสวนราชการเจาของเรื่องดําเนิน
มาตรการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517 
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ขอ 27 เมื่อสวนราชการใดพบหรือทราบวามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือสงสัย
วาจะมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย จะตองรีบดําเนินการเบื้องตนเพื่อลดความเสียหายให
เหลือนอยที่สุด และปองกันมิใหเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยซํ้าอีก กับแจงใหนายทหาร
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบ เพื่อดําเนินการตอไป 

ขอ 28 นายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยรวมกับผูรับผิดชอบการรักษาความ
ปลอดภัยของสวนราชการที่ขึ้นตรงตอโรงเรียนจาอากาศดําเนินการดังนี้ 

 28.1 สํารวจตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตโรงเรียนจาอากาศตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะหจุดออน ขอบกพรอง และหามาตรการแกไขเพื่อใหการรักษา
ความปลอดภัยไดผลสมบูรณอยูเสมอ 

 28.2 ควบคุมกํากับดูแลใหคําแนะนําแกขาราชการ ลูกจาง และบุคคลที่เกี่ยวของให
เปนไปตามมาตรการที่กําหนด 

ขอ 29 ให เสนาธิการโรงเรียนจาอากาศ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้

ประกาศ   ณ   วันที่  14   มกราคม  พ.ศ.2541 
                                                (ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก ธิบดี    เพ็งฉุย 
                                                                                     (ธิบดี    เพ็งฉุย) 
                                                  ผูบังคับการโรงเรียนจาอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ             
                                                                   กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ 
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