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บทคัดย่อ
ปัจจุบันระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้น
เป็ นการควบคุมการ รับ -ส่ง แบบสมุดทะเบียนของทางราชการ ดาเนินการผ่านสายงานธุรการเพื่ อ
จัดส่งเอกสารให้ ผ้ ูรับปลายทาง บางครั้งผู้บังคับบัญชาไม่ต้องการเปิ ดเผยข้ อมูลชั้นความลับให้ ผ้ ู ใด
ได้ รับทราบนอกจากผู้รับปลายทางเท่านั้น เนื่องจากอาจจะมีการสาเนาเอกสารข้ อมูลระหว่างทางการ
เดินของเอกสาร ทาให้ ข้อมู ลรั่ วไหลอาจถู กเปิ ดเผยไปสู่บุคคลที่ไม่ ประสงค์ดีต่อองค์กร และส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงต่อประเทศได้ เพื่อแก้ ปัญหานี้จึงมีแนวคิด ในการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคล
สาหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับขึ้น
ระบบการรั บ -ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับเป็ นการพั ฒนาต่อยอดจากระบบการจัดการ
เนื้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System) บนแพลทฟอร์มของ ดรูพอล (Drupal) ภายใน
หน่ ว ยงานของส านั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหมเดิ ม ที่มี อ ยู่ แ ล้ ว โดยน าอุ ป กรณ์ ส แกนลายนิ้ วมื อ
(Fingerprint Sensor) เพื่ อยืนยันตัวบุคคลผู้ท่มี ีสิทธิ์ในการเข้ าถึงข้ อมูลเอกสารชั้นความลับ โดยการ
เขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) เพื่ อบริ หารจัดการลายนิ้วมือและส่งข้ อมูลลายนิ้วมือไปยั ง
ระบบยืนยัน ตัวบุคคลสาหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ
จากการทดสอบการทางาน ระบบสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint
Sensor) และยืนยันตัวบุคคลผู้ท่มี ีสิทธิ์ในการเข้ าถึงข้ อมูลชั้นความลับได้ ดี โดยให้ บุคคลที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้ อง ในระบบงานทาการทดสอบและประเมิลผลความพึงพออยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 93.96 บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของสารนิพนธ์ท่ตี ้งั ไว้
คาสาคัญ —— ยืนยันตัวบุคคล, สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, หนังสือราชการชั้นความลับ
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ABSTRACT
Generally, the receiving and submitting system of the classified official documents of the
Office of the Permanent Secretary for Defence has been controlled by the official registration
book. The documents are processed to the recipient through several administrative service lines.
However, sometimes, the commanders prefer only the recipient to receive such classified official
documents since there can be the document duplication during the process of receiving and
submitting the documents which can lead to the leak of information and ,in worst case scenario,
can affect the national stability. In order to solve this problem, the concept of identity
authentication system for receiving and submitting the classified official documents is established.
The system is developed based on the current content Management System from Drupal’s
platform utilized in the Office of the Permanent Secretary for Defence and is written in Python
Language program connecting to the fingerprint sensor in order to conduct the identity
authentication of those who are able to access the classified official documents
After testing the system, it is found that the system can connect to the fingerprint sensor
and verify those who can access the classified official documents effectively. The system is
evaluated by the personnel working relating to this field as most satisfied by 93.96 % achieving
the objectives and scope of the thesis.
Keywords Authentication, Electronic Office Automation, confidential office document

1. บทนำ
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ ดาเนินการใช้ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
ควบคุมการ รั บ - ส่ง หนังสือราชการ แบบออนไลน์ โดยได้ รับการสนับสนุ นระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์จาก สานักงานพัฒนารั ฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งเป็ นระบบที่รัฐบาล
ส่งเสริ มให้ ส่ว นราชการน าไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละสามารถแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ลระหว่ า งระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีมาตราฐาน เพื่ อให้ เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมถึงเกิดผลสัมฤทธิ์การลดการ
ใช้ กระดาษอย่างเป็ นรูปธรรม
ปั จจุ บันระบบการรับ-ส่ง หนังสือชั้นความลับของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้น ต้ อง
ดาเนินการผ่านสายงานธุรการ เพื่อจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้ ผ้ ูรับปลายทาง บางครั้งผู้บังคับบัญชาไม่

ต้ องการเปิ ดเผยข้ อมูลชั้นความลับให้ ผ้ ูใดได้ รับทราบนอกจากผู้รับปลายทางเท่ านั้น เนื่องจากอาจจะมี
การสาเนาเอกสารข้ อมูลระหว่างทางการเดินของเอกสาร ทาให้ ข้อมูลรั่วไหลอาจถูกเปิ ดเผยไปสู่บุคคล
ที่ไม่ประสงค์ดีต่อองค์กร อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงต่อประเทศได้ ซึ่งระบบการ รับ-ส่ง เอกสาร
ชั้นความลับจาเป็ นต้ องมีกระบวนการที่รัดกุม เข้ มงวด สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ ว่าบุคคลนั้น มีสิทธิ์
เข้ าถึงหนังสือชั้นความลับได้ หรือไม่
ผู้บังคับบัญชามีนโยบายให้ ข้าราชการทุกระดับชั้น จะต้ องรักษา ปกป้ อง และปกปิ ดความลับ
ทางราชการไม่ ให้ เ ผยแพร่ สู่บุ คคลที่ไม่ เ กี่ยวข้ อ ง โดยปั จจุ บัน มีมาตราการการควบคุ มหนัง สือชั้ น
ความลับอยู่ในการกากับดูแลของนายทหารชั้นความลับ ซึ่งการนาสารนั้นจะใช้ วิธีการปกปิ ดข้ อมูลโดย
การใส่ซองซ้ อน กันสองชั้น เพื่อเป็ นการปกปิ ดข้ อมูล โดยเป็ นการปฏิบัติกนั มาแต่ด้งั เดิมจนถึงปัจจุบัน
ดังนั้นจึงมีแนวความคิดพั ฒนาและออกแบบระบบยืนยันตัวบุคคลสาหรั บ รับ-ส่ง หนังสือ
ราชการชั้นความลับ ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง ไม่ผ่านสายงานธุรการ ซึ่งการใช้
งานนั้นจะเป็ นการรับ -ส่ง จากต้ นทาง และปลายทางเท่านั้น ผ่านการสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัว
บุคคลผู้ท่มี ีสิทธิ์ ในการเข้ าถึงข้ อมูลเอกสารชั้นความลับได้ อย่างถูกต้ อง และเป็ นการปกปิ ดข้ อมูลของ
เอกสารชั้นความลับที่รัดกุม และปลอดภัย

2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 กำรพิสูจน์ตวั ตน (Authentication)
การพิสูจน์ตัวตน คือขั้นตอนการยืนยันความถูกต้ องของหลักฐาน (Identity) ที่แสดงว่ าเป็ น
บุคคลที่กล่าวอ้ างจริง ในทางปฏิบัติจะแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังรูปที่ 1 คือ
2.1.1 การระบุตัวตน (Identification) คือขั้นตอนที่ผ้ ูใช้ แสดงหลักฐานว่าตนเองคือ
ใครเช่น ชื่อผู้ใช้ (username)
2.1.2 การพิสจู น์ตัวตน (Authentication) คือขั้นตอนที่ตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดง
ว่าเป็ นบุคคลที่กล่าวอ้ างจริง

รูปที่ 1 การทางานของระบบ RFID

2.2 ไบโอเมตริกซ์
คาว่ า Biometrics (ไบโอเมตริ กซ์ ) หรื อ Biometry โดยเป็ นศาสตร์ ด้า นหนึ่ งในการน าเอา
วิธีการทางคณิตศาสตร์ หรือวิธีการทางสถิติ มาใช้ ในการวิเคราะห์แก้ ไขปญหาทางด้ านชีววิทยาต่างๆ
เช่น การใช้ วิธที างสถิติวิเคราะห์ผลกระทบของ มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคล, การวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพอากาศที่มีผลต่อการเพาะปลูกเป็ นต้ น แต่ความหมายของ Biometrics ด้ านนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์
หลักของกลุ่มวิจัยนี้ แต่เป็ นอีก ความหมายหนึ่งของ Biometrics ซึ่งเป็ นศาสตร์ ท่เี กี่ยวข้ องกับการใช้
กระบวนการ ในการระบุด้วยบุคคลหรือ ตรวจสอบตัวบุคคลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ ลักษณะทางกายภาพ
ที่แ ตกต่ า งกัน แต่ ละ บุ คคล เช่ น รู ป แบบของลายนิ้ วมื อ (Fingerprint), รู ป ลั กษณ์ ของมือ (Hand
Geometry), ลั ก ษณะของเรติ น า (Retina Pattern), ลั ก ษณะของม่ า นตา (Iris Pattern) รู ป ลั ก ษณ์
ใบหน้ า (Facial) เป็ นต้ น หรื อ ใช้ ลั ก ษณะทางพฤติ ก รรมของแต่ ล ะบุ ค คล เช่ น เสี ย ง (Voice),
เอกลักษณ์ ในการพิมพ์ (Keystroke Dynamics), ลักษณะท่าทางในการเดิน (Gait recognition) เป็ น
ต้ น รายละเอียดดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงลักษณะต่างๆ ทางชีวภาพของคน
2.3 หลักกำรวิเครำะห์ลำยนิ้ วมือ
การวิเคราะห์ลายนิ้วมือของบุคคลโดยทั่วไปนั้น จะเริ่มด้ วยการนาลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล
แต่ละนิ้วมาหาจุ ดลักษณะเฉพาะที่สาคัญ กระบวนการแรกเริ่มของการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือคือ การ
อ่านภาพลายนิ้วมือเข้ ามาเก็บไว้ ในหน่ วยความจาถาวรซึ่งในส่ วนนี้จะใช้ EEPROM เป็ นส่วนที่เก็บ
ข้ อมูลไว้ โดยข้ อมูลที่อ่านหรือสแกนเข้ ามานั้นจะนามาผ่านการประมวลผล ก่อนแล้ วจึงเก็บข้ อมูลนั้นไว้
ซึ่งข้ อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ เป็ นต้ นแบบหรือรหัสของผู้ใช้ แต่ละคนในขั้นตอนก่อนที่จะนาลายนิ้วเมือเข้ าไป
เก็บนั้นจะต้ องผ่านขั้นตอนการประมวลผล ก่อนในกระบวนการนี้จะทาให้ ภาพที่ได้ รับการสแกนเข้ ามา
เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะเมื่อเครื่องได้ รับการสแกนภาพเข้ ามาแล้ ว ภาพที่อ่านได้ อาจไม่ชัดเจน
พร่าเลือน ก็จะทาให้ การประมวลผลในขั้นตอนถัดไปทาได้ ด้วยความยากลาบากหรือทาไม่ได้ ซึ่งจะทา
ให้ ผ ลที่ ไ ด้ ก ็อ าจไม่ ถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรจะเกิ ด ปั ญ หา ในกระบวนการนี้ จึ ง ได้ มี ก ารกระท าหลาย
กระบวนการด้ วยกันคือการกาจัดสัญญารบกวน การปรับความมือสว่างและความแตกต่างของตัวภาพ

และฉากของภาพ, การแปลงภาพเป็ นภาพสองระดับ การทาให้ เส้ นลายนิ่วมือบาง, และอื่นๆอีกมาก
ซึ่งกระบวนการจะมากหรื อน้ อยขึ้นอยู่ กับว่ าตัวอุปกรณ์น้ั นมีการอ่านค่ าลายนิ่ วมือที่ได้ ภาพออกมา
ละเอียดและสมบูรณ์แค่ไหนเมื่อได้ ลายนิ้วมือที่ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ ว ก็จะนาข้ อมูลหรื อ
ภาพนี้ไปจัดเก็บในหน่วยความจาถาวร (EEPROM) เพื่ อใช้ ในการเปรี ยบเที่ยบกับลายนิ้วมือ ต่ อไป
รายละเอียดดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 กระบวนการจัดเก็บลายนิ้วมือ
กระบวนการเปรี ยบเทียบลายนิ้วมือที่ได้ รับการสแกนเข้ ามาโดยเริ่ มที่การสแกนภาพเข้ า มา
แล้ วทาการประมวลผลขั้นตอนเดียวกันกับการจั ดเก็บตอนแรกแล้ วนาภาพที่เก็บไว้ ในตอนแรกมา
เปรี ยบเทียบกับภาพที่สแกนเข้ ามา ณ ตอนนั้ นเพื่ อเปรี ยบเทียบว่ ามีความเหมือนหรื อแตกต่ า งมา
เพี ย งใดทั้ ง 2 ขั้ น ตอนนั้ น ต้ อ งผ่ า นการประมวลผลซึ่ ง จะท าให้ ไ ด้ ภ าพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
เปรี ยบเทียบซึ่ งผลที่ไ ด้ จ ากการทาจะทาให้ ได้ จุ ดลั ก ษณะเฉพาะซึ่ งจุ ดเหล่ า นี้ เองจะเป็ นสิ่ งในการ
เปรี ย บเทีย บลายนิ้ วมื อ ของแต่ ล ะคนหรื อ กล่ า วได้ ว่ า เป็ นตั ว บ่ ง ชี้ ความแตกต่ า งของนิ้ วแต่ ล ะคน
รายละเอียดดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 กระบวนการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ

3. ระเบียบวิธีวิจยั
3.1 ภำพรวมของระบบ
3.1.1 ระบบงานเดิม
การรับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ จะเป็ นการรับ-ส่งหนังสือโดยใช้ สมุดทะเบียน รับ-ส่ง
ในการควบคุมหนังสือราชการชั้นความลับ โดยเมื่อผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติหนังสือเรียบร้ อยแล้ วจะส่ง
เอกสารให้ ผ้ ูรับ จะดาเนินการผ่านสายงานธุรการ โดยควบคุมข่าวสารชั้นความลับด้ วยนายทหารชั้น
ความลับดาเนินการส่งเอกสารผ่านนาสาร ถึงผู้รับปลายทาง รายละเอียดดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 การรับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับในระบบเดิม

3.1.2 ระบบงานพัฒนาออกแบบใหม่
นาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ท่ีมีอยู่ เดิม ในการรั บ-ส่งหนังสือราชการในรูปแบบ
ธรรมดา มาพัฒนาและออกแบบให้ สามารถรับ -ส่งหนังสือราชการชั้นความลับให้ มีการรักษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูล โดยจะเป็ นการ ส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์เอกสาร และนาอุปกรณ์ Fingerprint
Sensor มายืนยันตัวบุคคลในการเข้ าถึงข้ อมูลชั้นความลับ รายละเอียดดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับพัฒนาออกแบบใหม่
3.2 ระบบบริหำรจัดกำรลำยนิ้ วมือ
ระบบบริหารจัดการลายนิ้วมือนั้นได้ ออกแบบโดยการใช้ ภาษา phyton ในการเขียนคาสั่งเพื่อ
บริหารจัดการลายนิ้วมือและติดต่อกับเว็บไซต์รวมทั้งฐานข้ อมูล มีท้งั หมด 4 ฟังก์ช่ัน
3.2.1 คาสั่ง e) enroll print (การเพิ่มลายนิ้วมือ)
เป็ นคาสั่งสาหรับการเพิ่มลายนิ้วมือเก็บไว้ ในความจาของ Finger Print โดบใส่ตัวเลขประจา
หน่วยงาน จะไม่ซา้ กัน ซึ่งผู้ดูแลระบบจะกาหนดไว้ แล้ วว่าหน่วยงานไหนเลขประจาหน่วยงานคืออะไร
เมื่อใส่เลขประจาหน่วยงานแล้ วให้ ทาการสแกนลายนิ้วมือผู้บริหาร 2 ครั้ง
3.2.2 คาสั่ง f) find print (การตรวจสอบลายนิ้วมือ)
เป็ นคาสั่งสาหรับการตรวจสอบลายนิ้วมือ สาหรับการตรวจสอบลายนิ้วมือว่าเป็ นบุคคลใด จะ
แสดงยศ-ชื่อ-นามสกุล และตาแหน่ง
3.2.3 คาสั่ง d) deleted print (การลบลายนิ้วมือ)
เป็ นค าสั่ ง ส าหรั บ การตรวจสอบลายนิ้ วมื อ ส าหรั บ การลบลายนิ้ วมื อ กรณี ป รั บ เปลี่ ย น
ผู้บังคับบัญชา และกรณีอ่นื ๆ
3.2.4 คาสั่ง k) check finger (การส่งข้ อมูลลายนิ้วมือ)
เป็ นคาสั่งสาหรั บการส่งข้ อมูลลายนิ้วมือ เพื่ อส่ง รหัสข้ อมูลไปยังเว็บไซต์ เมื่อจะเข้ าใช้ งาน
เว็บไซต์จาเป็ นต้ องอยู่ในคาสั่ง k ตลอดเวลา มิฉะนั้นแล้ วข้ อมูลรหัสจะไม่ถูกส่งไป ขั้นตอนนี้จะเป็ น

ขั้นตอนการนาตัวเลขประจาหน่วยงานคือตัวเลข 1 – 127 มาทาการเข้ ารหัสรูปแบบ MD5 แล้ วทา
การส่งข้ อมูลไปยังเว็บไซต์ต่อไป
3.3 กระบวนกำรทำงำน ระบบกำรรับ-ส่ง หนังสือ
3.3.1 สร้ างหนังสือ
เมื่อต้ องการจะส่งหนังสือให้ ผ้ ูบังคับบัญชาปลายทาง จาต้ องทาการสร้ างหนังสือก่อน โดยผู้ส่ง
login เข้ าระบบ เลือกเพิ่มหนังสือ และทาการแนบไฟล์เอกสารที่ต้องการส่ง ระบบทาการเข้ ารหัสไฟล์
เอกสาร ด้ วยการเข้ ารหัสแบบสมมาตร หรื อ Symmetric key Cryptosystem ในรูปแบบอัลกอริ ทึม
AES ในการเข้ ารหัสและถอดรหัส ด้ วยคีย์ของระบบ ที่กาหนดไว้ จะได้ ไฟล์encrypt มาทาการแปลง
ข้ อมูล ในรูปแบบ Base64 หลังจากนั้น จะได้ เอกสารที่ถูกแปลง เก็บไว้ ในฐานข้ อมูล รายละเอียดดัง
รูปที่ 7

รูปที่ 7 การสร้ างหนังสือ
3.3.2 ส่งหนังสือ
เมื่อทาการสร้ างหนังสือเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว ทาการคลิกหัวข้ อหนังสือรอส่ง เลื อกหนั งสือ ที่
ต้ องการจะส่ง หลังจากนั้นทาการเลือกหน่วยงานปลายทาง ที่ต้องการส่ง ระบบจะทาการสร้ างรหัสลับ
โดยทาการเข้ ารหัส ของเอกสารที่ถูกแปลงเป็ น Base64 ด้ วย คีย์รหัสลับ 32 ตัวอักษร (ที่ได้ มาจาก
รหัสผู้บังคับบัญชา และ ลาดับเอกสารที่สร้ าง มาทาการเข้ ารหัสแบบ MD5) จะได้ เอกสารเข้ ารหัส
เก็บไว้ ในฐานข้ อมูล รายละเอียดดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 ขั้นตอนการส่งหนังสือ

3.3.3 รับหนังสือ
เมื่ อ ผู้ รั บ ปลายทางต้ อ งการรั บ หนั ง สือ โดยผู้ รั บ login เข้ า ระบบ เลื อ กรายการหนั ง สื อ ที่
ต้ องการเปิ ด หลังจากนั้นระบบจะเข้ าหน้ าต่างตรวจสอบลายนิ้วมือ ให้ ทาการสแกนลายนิ้วมือของ
ผู้บังคับบัญชา จากอุปกรณ์ Fingerprint Sensor โดยขั้นตอนนี้จะมีระบบบริหารจัดการลายนิ้วมือแปลง
ข้ อมูล ID เป็ นข้ อมูลรูปแบบ md5 ออกมา และส่งข้ อมูล เข้ าหน้ าเว็บเพจเพื่อทาการตรวจสอบ โดยจะ
ดึงเอกสารเข้ ารหัส จากฐานข้ อมูล มาทาการถอดรหัส ด้ วยคีย์รหัสลับ 32 ตัวอักษร (ที่ได้ มาจากรหัส
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาที่สแกนลายนิ้ วมื อ และ ลาดับ เอกสาร ที่สร้ า ง มาทาการเข้ า รหั สแบบ MD5)จะได้
เอกสารที่ถูกแปลงเป็ น Base64 มาทาการแปลงข้ อมูลในรูปแบบ Base64 กลับ หลังจากนั้นจะได้ ไฟล์
encrypt มาทาการถอดรหัสข้ อมูลด้ วย คีย์ของระบบที่กาหนดไว้ จะได้ เอกสารต้ นฉบับ รายละเอียดดัง
รูปที่ 9

รูปที่ 9 ขั้นตอนการรับหนังสือ

4. ผลกำรดำเนินงำน
4.1 ทดสอบระบบบริหารจัดการลายนิ้วมือ แบ่งการทดสอบระบบบริหารจัดการลายนิ้วมือ แบ่ง
ออกเป็ น 5 หัวข้ อ รายละเอียดดังรูปที่ 10 ดังนี้

รูปที่ 10 หัวข้ อระบบบริหารจัดการลายนิ้วมือ
4.1.1 e) enroll print (การเพิ่มลายนิ้วมือ) โดยพิมพ์คาว่า e สาหรับการ เพิ่มลายนิ้วมือ ใส่
ตัวเลขประจาหน่วยงาน แล้ วทาการสแกนลายนิ้วมือผู้บริหาร 2 ครั้ง รายละเอียดดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 การเพิ่มลายนิ้วมือ

4.1.2 f) find print (การตรวจสอบลายนิ้ วมื อ ) โดยพิ ม พ์ ค าสั่ ง f ส าหรั บ การตรวจสอบ
ลายนิ้วมือว่าเป็ นบุคคลใด จะแสดง ยศ-ชื่อ-นามสกุล และตาแหน่ง ออกมา รายละเอียดดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 การตรวจสอบลายนิ้วมือ
4.1.3 d) delete print (การลบลายนิ้ วมือ ) โดยพิ มพ์ คาสั่ง d หลั งจากนั้ น พิ มพ์ ห มายเลข
ผู้บังคับบัญชาที่ต้องการลบลายนิ้วมือลงไป รายละเอียดดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 การลบลายนิ้วมือ
4.1.4 k) check finger (การส่งข้ อมูลลายนิ้วมือ)
4.1.4.1 โดยพิมพ์คาสั่ง k สาหรับการส่งรหัสข้ อมูลไปยังเว็บไซต์ จะเป็ นขั้นตอนการ
ยืนยันตัวตนในการรับหนังสือ สถานะนี้ต้องเปิ ดตลอดในการเชื่อมต่อข้ อมูลระหว่างระบบการรับ -ส่ง
หนังสือราชการชั้นความลับ รายละเอียดดังรูปที่ 14

รูปที่ 14 การส่งข้ อมูลลายนิ้วมือ
4.1.4.2 หน้ าต่างการตรวจสอบลายนิ้วมือ ในระบบการรับ -ส่ง หนังสือราชการชั้น
ความลับ โดยรับข้ อมูลจากระบบบริหารจัดการลายนิ้วมือ ส่งข้ อมูลมาเพื่อตรวจสอบว่าสามารถเข้ าถึง
ชั้นความลับได้ หรือไม่ กรณีถูกต้ องจะแสดงหน้ าต่ างดังรูปที่ 15 และ กรณีไม่ถูกต้ องจะแสดงหน้ าต่าง
ดังรูปที่ 16

รูปที่ 15 หน้ าต่างการตวจสอบลายนิ้วมือ กรณีถูกต้ อง

รูปที่ 16 หน้ าต่างการตวจสอบลายนิ้วมือ กรณีไม่ถูกต้ อง
4.1.5 x) exit (ออกจากระบบ) โดยพิมพ์คาสั่ง x สาหรับการออกจากระบบบริหารจัดการ
ลายนิ้วมือ รายละเอียดดังรูปที่ 17

รูปที่ 17 ออกจากระบบบริหารจัดการลายนิ้วมือ
4.2 ทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Fingerprint Sensor
การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Fingerprint Sensor โดยทาการทดสอบผ่านระบบการ
รับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ ผู้เข้ ารับการทดสอบ จานวน 10 คน โดยแบ่งการทดสอบเป็ น 4
รายการ ดังนี้
4.2.1 ทดสอบการสแกนลายนิ้วมือแบบปกติ
4.2.2 ทดสอบการสแกนลายนิ้วมือกับความมัน
4.2.3 ทดสอบการสแกนลายนิ้วมือโดยไม่มีแสงสว่าง
4.2.4 ทดสอบการสแกนลายนิ้วมือกับความเอียง
สรุปผลการทดสอบ ทั้งหมด 4 รายการ แล้ วนั้น พบว่าการสแกนลายนิ้วมือแบบปกติมีความ
ถูกต้ อง 99% สแกนลายนิ้วมือโดยไม่มีแสงสว่าง มีความถูกต้ อง 99% และสแกนลายนิ้วมือกับความ
เอียงมีความถูกต้ อง 98% ซึ่งสรุปได้ ว่าทั้ง 3 รายการนี้ ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางาน ใน
ส่วนของการสแกนลายนิ้วมือกับความมันมีความถูกต้ อง 16% ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การ
ทางานอย่างมาก อุปกรณ์ ไม่สามารถทางานได้ อย่างถูกต้ อง รายละเอียดดังรูปที่ 18

รูปที่ 18 แผนภูมิสรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Fingerprint Sensor

4.3 ทดสอบการทางานในภาพรวมของระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ชั้นความลับ
ทดสอบการท างานตั้ ง แต่ กระบวนการสร้ า งหนั ง สือ จนถึง การรั บ หนั ง สือ โดยให้ บุ ค คลที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้ องในระบบงานทาการทดสอบ ซึ่งจะแบ่งบุคคลออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ ผู้บังคับบัญชา
(ชั้นยศตั้งแต่ พ.อ.ขึ้นไป) จานวน 10 คน, นายทหารคนสนิท จานวน 10 คน และเจ้ าหน้ าที่ธุรการ
จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน ทาการทดสอบระบบการ รับ -ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ โดย
ใช้ เกณฑ์ประเมินผลดังนี้
ทั้งนี้ผ้ ูเข้ ารับการทดสอบได้ ทาการประเมินความพึงพอใจการใช้ งานของระบบงาน สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของระบบงาน เฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สดุ คิด
เป็ นค่าเฉลี่ย 4.70 หรือร้ อยละ 93.96 รายละเอียดดังตารางที่ 1 โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ส่วนด้ านการใช้ งานระบบงาน เฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.50
หรือร้ อยละ 90
2. ส่วนด้ านตัวอุปกรณ์ Fingerprint sensor เฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 4.90 หรือร้ อยละ 97.92

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ งาน ระบบยืนยันตัวบุคคลสาหรับ รับ-ส่ง หนังสือ
ราชการชั้นความลับ

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัยนี้ออกแบบและพั ฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลสาหรับ รั บ -ส่ง หนังสือราชการชั้น
ความลับ ให้ มีการเชื่อมต่อกับ Fingerprint sensor เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการรับหนังสือราชการชั้น
ความลับและสามารถบริหารจัดการลายนิ้วมือได้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ตลอดจนการ
ประเมินผลของงานวิจัยจากผู้ทดสอบระบบงานอยู่ในเกณฑ์ท่ผี ้ ูวิจัย
หลังจากทดสอบระบบในด้ านต่างๆ แล้ วนั้น ระบบยืนยันตัวบุคคลสาหรับ รับ-ส่ง หนังสือ
ราชการชั้นความลับ สามารถทางานได้ ตามขอบเขตงานวิจัย ตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
5.1 ระบบบริหารจัดการลายนิ้วมือสามารถ เพิ่ม, ลบ และ ค้ นหาลายนิ้วมือพร้ อมทั้งส่งข้ อมูล
ไปยังระบบ รับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับได้
5.2 ระบบยืนยันตัวบุคคลสาหรับ รับ -ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ สามารถเชื่อมต่อกับ
Fingerprint sensor เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการรับหนังสือราชการ ชั้นความลับได้ อย่างถูกต้ อง
5.3 บุ คคลผู้ ท่ีปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับงานวิ จัยทดสอบระบบงานพร้ อมทั้งได้ แสดงความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะ เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับผู้บังคับบัญชาในการพิจารณา
พั ฒนาระบบงานต่อไป โดยผลสรุปการประเมินผลในภาพรวมของระบบงาน อยู่ในความพึ งพอใจ
ระดับมากที่สดุ คิดเป็ น 93.96 % บรรลุขอบเขตที่ต้งั ไว้
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