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บทคดัย่อ  

ปัจจุบันระบบการรับ-ส่ง หนังสอืราชการช้ันความลับของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมน้ัน

เป็นการควบคุมการ รับ-ส่ง แบบสมุดทะเบียนของทางราชการ ด าเนินการผ่านสายงานธุรการเพ่ือ

จัดส่งเอกสารให้ผู้รับปลายทาง บางคร้ังผู้บังคับบัญชาไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลช้ันความลับให้ผู้ใด

ได้รับทราบนอกจากผู้รับปลายทางเท่าน้ัน เน่ืองจากอาจจะมีการส าเนาเอกสารข้อมูลระหว่างทางการ

เดินของเอกสาร ท าให้ข้อมูลร่ัวไหลอาจถูกเปิดเผยไปสู่บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีต่อองค์กร และส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงต่อประเทศได้ เพ่ือแก้ปัญหาน้ีจึงมีแนวคิด ในการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคล

ส าหรับ รับ-ส่ง หนังสอืราชการช้ันความลับขึ้น 

 ระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการช้ันความลับเป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบการจัดการ

เน้ือหาของเวบ็ไซต์ (Content Management System) บนแพลทฟอร์มของ ดรูพอล (Drupal) ภายใน

หน่วยงานของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยน าอุปกรณ์สแกนลายน้ิวมือ 

(Fingerprint Sensor) เพ่ือยืนยันตัวบุคคลผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสารช้ันความลับ โดยการ

เขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) เพ่ือบริหารจัดการลายน้ิวมือและส่งข้อมูลลายน้ิวมือไปยัง

ระบบยืนยัน ตัวบุคคลส าหรับ รับ-ส่ง หนังสอืราชการช้ันความลับ  

 จากการทดสอบการท างาน ระบบสามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์สแกนลายน้ิวมือ (Fingerprint 

Sensor) และยืนยันตัวบุคคลผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลช้ันความลับได้ดี โดยให้บุคคลที่ปฏบัิติงาน

เกี่ยวข้อง ในระบบงานท าการทดสอบและประเมิลผลความพึงพออยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สดุ 

คิดเป็นร้อยละ 93.96 บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของสารนิพนธท์ี่ต้ังไว้ 

ค าส าคัญ —— ยืนยันตัวบุคคล, สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์, หนังสอืราชการช้ันความลับ 
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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.  
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1. บทน ำ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ด าเนินการใช้ระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ในการ

ควบคุมการ รับ - ส่ง หนังสือราชการ แบบออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนระบบงานสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์จาก ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซ่ึงเป็นระบบที่รัฐบาล

ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าไปใช้ประโยชน์และสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีมาตราฐาน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเพ่ิม

ประสทิธภิาพการปฏบัิติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมถึงเกดิผลสมัฤทธิ์การลดการ

ใช้กระดาษอย่างเป็นรูปธรรม 

 ปัจจุบันระบบการรับ-ส่ง หนังสือช้ันความลับของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมน้ัน ต้อง

ด าเนินการผ่านสายงานธุรการ เพ่ือจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้ผู้รับปลายทาง บางคร้ังผู้บังคับบัญชาไม่



ต้องการเปิดเผยข้อมูลช้ันความลับให้ผู้ใดได้รับทราบนอกจากผู้รับปลายทางเท่าน้ัน เน่ืองจากอาจจะมี

การส าเนาเอกสารข้อมูลระหว่างทางการเดินของเอกสาร ท าให้ข้อมูลร่ัวไหลอาจถูกเปิดเผยไปสู่บุคคล

ที่ไม่ประสงค์ดีต่อองค์กร อาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงต่อประเทศได้ ซ่ึงระบบการ รับ-ส่ง เอกสาร

ช้ันความลับจ าเป็นต้องมีกระบวนการที่รัดกุม เข้มงวด สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ว่าบุคคลน้ัน มีสิทธิ์

เข้าถึงหนังสอืช้ันความลับได้หรือไม่ 

 ผู้บังคับบัญชามีนโยบายให้ข้าราชการทุกระดับช้ัน จะต้องรักษา ปกป้อง และปกปิดความลับ

ทางราชการไม่ให้เผยแพร่สู่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบัน มีมาตราการการควบคุมหนังสือช้ัน

ความลับอยู่ในการก ากับดูแลของนายทหารช้ันความลับ ซ่ึงการน าสารน้ันจะใช้วิธีการปกปิดข้อมูลโดย

การใส่ซองซ้อน กนัสองช้ัน เพ่ือเป็นการปกปิดข้อมูล โดยเป็นการปฏบัิติกนัมาแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน  

 ดังน้ันจึงมีแนวความคิดพัฒนาและออกแบบระบบยืนยันตัวบุคคลส าหรับ รับ-ส่ง หนังสือ

ราชการช้ันความลับ ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง ไม่ผ่านสายงานธุรการ ซ่ึงการใช้

งานน้ันจะเป็นการรับ-ส่ง จากต้นทาง และปลายทางเท่าน้ัน ผ่านการสแกนลายน้ิวมือเพ่ือยืนยันตัว

บุคคลผู้ที่มีสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสารช้ันความลับได้อย่างถูกต้อง และเป็นการปกปิดข้อมูลของ

เอกสารช้ันความลับที่รัดกุม และปลอดภัย 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1 กำรพสูิจนต์วัตน (Authentication) 

 การพิสูจน์ตัวตน คือขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน (Identity) ที่แสดงว่าเป็น

บุคคลที่กล่าวอ้างจริง ในทางปฏบัิติจะแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน รายละเอยีดดังรูปที่ 1 คือ  

  2.1.1 การระบุตัวตน (Identification) คือข้ันตอนที่ผู้ใช้แสดงหลักฐานว่าตนเองคือ

ใครเช่น ช่ือผู้ใช้ (username) 

   2.1.2 การพิสจูน์ตัวตน (Authentication) คือข้ันตอนที่ตรวจสอบหลักฐานเพ่ือแสดง

ว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง  

 
 

รูปที่ 1 การท างานของระบบ RFID 



2.2 ไบโอเมตริกซ ์

  ค าว่า Biometrics (ไบโอเมตริกซ์) หรือ Biometry โดยเป็นศาสตร์ด้านหน่ึงในการน าเอา

วิธีการทางคณิตศาสตร์ หรือวิธีการทางสถิติ มาใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปญหาทางด้านชีววิทยาต่างๆ 

เช่น การใช้วิธทีางสถิติวิเคราะห์ผลกระทบของ มลพิษที่มีผลต่อสขุภาพของบุคคล, การวิเคราะห์ข้อมูล

สภาพอากาศที่มีผลต่อการเพาะปลูกเป็นต้น แต่ความหมายของ Biometrics ด้านน้ีไม่ใช่วัตถุประสงค์

หลักของกลุ่มวิจัยน้ี แต่เป็นอีก ความหมายหน่ึงของ Biometrics ซ่ึงเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้

กระบวนการ ในการระบุด้วยบุคคลหรือ ตรวจสอบตัวบุคคลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ลักษณะทางกายภาพ 

ที่แตกต่างกันแต่ละ บุคคล เช่น รูปแบบของลายน้ิวมือ (Fingerprint), รูปลักษณ์ของมือ (Hand 

Geometry), ลักษณะของเรตินา (Retina Pattern), ลักษณะของม่านตา (Iris Pattern) รูปลักษณ์

ใบหน้า (Facial) เป็นต้น หรือใช้ลักษณะทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เช่น เสียง (Voice), 

เอกลักษณ์ ในการพิมพ์ (Keystroke Dynamics), ลักษณะท่าทางในการเดิน (Gait recognition) เป็น

ต้น รายละเอยีดดังรูปที่ 2 

 
 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะต่างๆ ทางชีวภาพของคน 

 

2.3 หลกักำรวิเครำะหล์ำยนิ้ วมือ 

 การวิเคราะห์ลายน้ิวมือของบุคคลโดยทั่วไปน้ัน จะเร่ิมด้วยการน าลายน้ิวมือของแต่ละบุคคล

แต่ละน้ิวมาหาจุดลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ กระบวนการแรกเร่ิมของการตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือคือ การ

อ่านภาพลายน้ิวมือเข้ามาเกบ็ไว้ในหน่วยความจ าถาวรซ่ึงในส่วนน้ีจะใช้ EEPROM เป็นส่วนที่เกบ็

ข้อมูลไว้ โดยข้อมูลที่อ่านหรือสแกนเข้ามาน้ันจะน ามาผ่านการประมวลผล ก่อนแล้วจึงเกบ็ข้อมูลน้ันไว้ 

ซ่ึงข้อมูลน้ีจะถูกเกบ็ไว้เป็นต้นแบบหรือรหัสของผู้ใช้แต่ละคนในข้ันตอนก่อนที่จะน าลายน้ิวเมือเข้าไป

เกบ็น้ันจะต้องผ่านขั้นตอนการประมวลผล ก่อนในกระบวนการน้ีจะท าให้ภาพที่ได้รับการสแกนเข้ามา

เกิดความสมบูรณ์มากข้ึนเพราะเม่ือเคร่ืองได้รับการสแกนภาพเข้ามาแล้ว ภาพที่อ่านได้อาจไม่ชัดเจน 

พร่าเลือน กจ็ะท าให้การประมวลผลในขั้นตอนถัดไปท าได้ด้วยความยากล าบากหรือท าไม่ได้ ซ่ึงจะท า

ให้ผลที่ได้ก็อาจไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเกิดปัญหา ในกระบวนการน้ีจึงได้มีการกระท าหลาย

กระบวนการด้วยกันคือการก าจัดสัญญารบกวน การปรับความมือสว่างและความแตกต่างของตัวภาพ



และฉากของภาพ, การแปลงภาพเป็นภาพสองระดับ การท าให้เส้นลายน่ิวมือบาง, และอื่นๆอีกมาก 

ซ่ึงกระบวนการจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับว่าตัวอุปกรณ์น้ันมีการอ่านค่าลายน่ิวมือที่ได้ภาพออกมา

ละเอียดและสมบูรณ์แค่ไหนเม่ือได้ลายน้ิวมือที่ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว กจ็ะน าข้อมูลหรือ

ภาพน้ีไปจัดเกบ็ในหน่วยความจ าถาวร (EEPROM) เพ่ือใช้ในการเปรียบเที่ยบกับลายน้ิวมือต่อไป 

รายละเอยีดดังรูปที่ 3 

  
 

รูปที่ 3 กระบวนการจัดเกบ็ลายน้ิวมือ 

 

 กระบวนการเปรียบเทียบลายน้ิวมือที่ได้รับการสแกนเข้ามาโดยเร่ิมที่การสแกนภาพเข้ามา 

แล้วท าการประมวลผลข้ันตอนเดียวกันกับการจัดเกบ็ตอนแรกแล้วน าภาพที่เกบ็ไว้ในตอนแรกมา

เปรียบเทียบกับภาพที่สแกนเข้ามา ณ ตอนน้ันเพ่ือเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างมา 

เพียงใดทั้ง 2 ข้ันตอนน้ันต้องผ่านการประมวลผลซ่ึงจะท าให้ได้ภาพที่ มีประสิทธิภาพในการ

เปรียบเทียบซ่ึงผลที่ได้จากการท าจะท าให้ได้จุดลักษณะเฉพาะซ่ึงจุดเหล่าน้ีเองจะเป็นสิ่งในการ

เปรียบเทียบลายน้ิวมือของแต่ละคนหรือกล่าวได้ว่าเป็นตัวบ่งช้ีความแตกต่างของน้ิวแต่ละคน 

รายละเอยีดดังรูปที่ 4 



 
รูปที่ 4 กระบวนการเปรียบเทยีบลายน้ิวมือ 

 

3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

3.1 ภำพรวมของระบบ  

3.1.1 ระบบงานเดิม 

การรับ-ส่ง หนังสอืราชการช้ันความลับ จะเป็นการรับ-ส่งหนังสอืโดยใช้สมุดทะเบียน รับ-ส่ง 

ในการควบคุมหนังสอืราชการช้ันความลับ โดยเมื่อผู้บังคับบัญชาเซน็อนุมัติหนังสอืเรียบร้อยแล้วจะส่ง

เอกสารให้ผู้รับ จะด าเนินการผ่านสายงานธุรการ โดยควบคุมข่าวสารช้ันความลับด้วยนายทหารช้ัน

ความลับด าเนินการส่งเอกสารผ่านน าสาร ถึงผู้รับปลายทาง รายละเอยีดดังรูปที่ 5  

 
 

รูปที่ 5  การรับ-ส่ง หนังสอืราชการช้ันความลับในระบบเดิม 

 

 



3.1.2 ระบบงานพัฒนาออกแบบใหม่ 

 น าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เดิม ในการรับ-ส่งหนังสือราชการในรูปแบบ

ธรรมดา มาพัฒนาและออกแบบให้สามารถรับ-ส่งหนังสือราชการช้ันความลับให้มีการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล โดยจะเป็นการ ส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์เอกสาร และน าอุปกรณ์ Fingerprint 

Sensor มายืนยันตัวบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลช้ันความลับ รายละเอยีดดังรูปที่ 6  

 
 

รูปที่ 6 ระบบการรับ-ส่ง หนังสอืราชการช้ันความลับพัฒนาออกแบบใหม่ 

 

3.2 ระบบบริหำรจดักำรลำยนิ้ วมือ 

 ระบบบริหารจัดการลายน้ิวมือน้ันได้ออกแบบโดยการใช้ภาษา phyton ในการเขียนค าสั่งเพ่ือ

บริหารจัดการลายน้ิวมือและติดต่อกับเวบ็ไซต์รวมทั้งฐานข้อมูล มีทั้งหมด 4 ฟังกช่ั์น  

 3.2.1 ค าสั่ง e) enroll print (การเพ่ิมลายน้ิวมือ) 

เป็นค าสั่งส าหรับการเพ่ิมลายน้ิวมือเกบ็ไว้ในความจ าของ Finger Print โดบใส่ตัวเลขประจ า

หน่วยงาน จะไม่ซ า้กัน ซ่ึงผู้ดูแลระบบจะก าหนดไว้แล้วว่าหน่วยงานไหนเลขประจ าหน่วยงานคืออะไร 

เมื่อใส่เลขประจ าหน่วยงานแล้วให้ท าการสแกนลายน้ิวมือผู้บริหาร 2 คร้ัง 

 3.2.2 ค าสั่ง f) find print (การตรวจสอบลายน้ิวมือ) 

 เป็นค าสั่งส าหรับการตรวจสอบลายน้ิวมือ ส าหรับการตรวจสอบลายน้ิวมือว่าเป็นบุคคลใด จะ

แสดงยศ-ช่ือ-นามสกุล และต าแหน่ง 

 3.2.3 ค าสั่ง d) deleted print (การลบลายน้ิวมือ) 

 เป็นค าสั่งส าหรับการตรวจสอบลายน้ิวมือ ส าหรับการลบลายน้ิวมือ กรณีปรับเปล่ียน

ผู้บังคับบัญชา และกรณีอื่นๆ 

 3.2.4 ค าสั่ง k) check finger (การส่งข้อมูลลายน้ิวมือ) 

 เป็นค าสั่งส าหรับการส่งข้อมูลลายน้ิวมือ เพ่ือส่งรหัสข้อมูลไปยังเว็บไซต์ เมื่อจะเข้าใช้งาน

เวบ็ไซต์จ าเป็นต้องอยู่ในค าสั่ง k ตลอดเวลา มิฉะน้ันแล้วข้อมูลรหัสจะไม่ถูกส่งไป ขั้นตอนน้ีจะเป็น



ขั้นตอนการน าตัวเลขประจ าหน่วยงานคือตัวเลข 1 – 127 มาท าการเข้ารหัสรูปแบบ MD5 แล้วท า

การส่งข้อมูลไปยังเวบ็ไซต์ต่อไป 

3.3 กระบวนกำรท ำงำน ระบบกำรรบั-ส่ง หนงัสือ 

3.3.1 สร้างหนังสอื 

 เมื่อต้องการจะส่งหนังสอืให้ผู้บังคับบัญชาปลายทาง จ าต้องท าการสร้างหนังสอืก่อน โดยผู้ส่ง 

login เข้าระบบ เลือกเพ่ิมหนังสือ และท าการแนบไฟล์เอกสารที่ต้องการส่ง ระบบท าการเข้ารหัสไฟล์

เอกสาร ด้วยการเข้ารหัสแบบสมมาตร หรือ Symmetric key Cryptosystem ในรูปแบบอัลกอริทึม 

AES ในการเข้ารหัสและถอดรหัส ด้วยคีย์ของระบบ ที่ก  าหนดไว้ จะได้ ไฟล์encrypt มาท าการแปลง

ข้อมูล ในรูปแบบ Base64 หลังจากน้ัน จะได้เอกสารที่ถูกแปลง เกบ็ไว้ในฐานข้อมูล รายละเอียดดัง

รูปที่ 7 

 
  

รูปที่ 7 การสร้างหนังสอื 

3.3.2 ส่งหนังสอื 

 เมื่อท าการสร้างหนังสือเรียบร้อยแล้วแล้ว ท าการคลิกหัวข้อหนังสือรอส่ง เลือกหนังสือที่

ต้องการจะส่ง หลังจากน้ันท าการเลือกหน่วยงานปลายทาง ที่ต้องการส่ง ระบบจะท าการสร้างรหัสลับ 

โดยท าการเข้ารหัส ของเอกสารที่ถูกแปลงเป็น Base64 ด้วย คีย์รหัสลับ 32 ตัวอักษร (ที่ได้มาจาก 

รหัสผู้บังคับบัญชา และ ล าดับเอกสารที่สร้าง มาท าการเข้ารหัสแบบ MD5) จะได้ เอกสารเข้ารหัส 

เกบ็ไว้ในฐานข้อมูล รายละเอยีดดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 ขั้นตอนการส่งหนังสือ 



 3.3.3 รับหนังสอื 

 เมื่อผู้รับปลายทางต้องการรับหนังสือ โดยผู้รับ login เข้าระบบ เลือกรายการหนังสือที่

ต้องการเปิด หลังจากน้ันระบบจะเข้าหน้าต่างตรวจสอบลายน้ิวมือ ให้ท าการสแกนลายน้ิวมือของ

ผู้บังคับบัญชา จากอุปกรณ์ Fingerprint Sensor โดยขั้นตอนนี้ จะมีระบบบริหารจัดการลายน้ิวมือแปลง

ข้อมูล ID เป็นข้อมูลรูปแบบ md5 ออกมา และส่งข้อมูล เข้าหน้าเวบ็เพจเพ่ือท าการตรวจสอบ โดยจะ

ดึงเอกสารเข้ารหัส จากฐานข้อมูล มาท าการถอดรหัส ด้วยคีย์รหัสลับ 32 ตัวอักษร (ที่ได้มาจากรหัส

ผู้บังคับบัญชาที่สแกนลายน้ิวมือ และ ล าดับเอกสาร ที่สร้าง มาท าการเข้ารหัสแบบ MD5)จะได้ 

เอกสารที่ถูกแปลงเป็น Base64 มาท าการแปลงข้อมูลในรูปแบบ Base64 กลับ หลังจากน้ันจะได้ ไฟล์

encrypt มาท าการถอดรหัสข้อมูลด้วย คีย์ของระบบที่ก  าหนดไว้ จะได้เอกสารต้นฉบับ รายละเอียดดัง

รูปที่ 9 

 
  

รูปที่ 9 ขั้นตอนการรับหนังสอื 



4. ผลกำรด ำเนนิงำน 

4.1 ทดสอบระบบบริหารจัดการลายน้ิวมือ แบ่งการทดสอบระบบบริหารจัดการลายน้ิวมือ แบ่ง

ออกเป็น 5 หัวข้อ รายละเอียดดังรูปที่ 10 ดังน้ี  

 
 

รูปที่ 10 หัวข้อระบบบริหารจัดการลายน้ิวมือ 

 4.1.1 e) enroll print (การเพ่ิมลายน้ิวมือ) โดยพิมพ์ค าว่า e ส าหรับการ เพ่ิมลายน้ิวมือ ใส่

ตัวเลขประจ าหน่วยงาน แล้วท าการสแกนลายน้ิวมือผู้บริหาร 2 คร้ัง รายละเอยีดดังรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 การเพ่ิมลายน้ิวมือ 

  

 

 

 



4.1.2 f) find print (การตรวจสอบลายน้ิวมือ) โดยพิมพ์ค าสั่ง f ส าหรับการตรวจสอบ

ลายน้ิวมือว่าเป็นบุคคลใด จะแสดง ยศ-ช่ือ-นามสกุล และต าแหน่ง ออกมา รายละเอยีดดังรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12 การตรวจสอบลายน้ิวมือ 

 

 4.1.3 d) delete print (การลบลายน้ิวมือ) โดยพิมพ์ค าสั่ง d หลังจากน้ันพิมพ์หมายเลข

ผู้บังคับบัญชาที่ต้องการลบลายน้ิวมือลงไป รายละเอยีดดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 การลบลายน้ิวมือ 

  4.1.4 k) check finger (การส่งข้อมูลลายน้ิวมือ)  

   4.1.4.1 โดยพิมพ์ค าสั่ง k ส าหรับการส่งรหัสข้อมูลไปยังเวบ็ไซต์ จะเป็นขั้นตอนการ

ยืนยันตัวตนในการรับหนังสือ สถานะน้ีต้องเปิดตลอดในการเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างระบบการรับ-ส่ง 

หนังสอืราชการช้ันความลับ รายละเอยีดดังรูปที่ 14 



 
รูปที่ 14 การส่งข้อมูลลายน้ิวมือ 

 

 4.1.4.2 หน้าต่างการตรวจสอบลายน้ิวมือ ในระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการช้ัน

ความลับ โดยรับข้อมูลจากระบบบริหารจัดการลายน้ิวมือ ส่งข้อมูลมาเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึง

ช้ันความลับได้หรือไม่ กรณีถูกต้องจะแสดงหน้าต่างดังรูปที่ 15 และ กรณีไม่ถูกต้องจะแสดงหน้าต่าง

ดังรูปที่ 16 

 
รูปที่ 15 หน้าต่างการตวจสอบลายน้ิวมือ กรณีถูกต้อง 

 
รูปที่ 16 หน้าต่างการตวจสอบลายน้ิวมือ กรณีไม่ถูกต้อง 

  4.1.5 x) exit (ออกจากระบบ) โดยพิมพ์ค าสั่ง x ส าหรับการออกจากระบบบริหารจัดการ

ลายน้ิวมอื รายละเอยีดดังรูปที่ 17 



 
รูปที่ 17 ออกจากระบบบริหารจัดการลายน้ิวมือ 

4.2 ทดสอบประสิทธภิาพของอุปกรณ์ Fingerprint Sensor 

 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Fingerprint Sensor โดยท าการทดสอบผ่านระบบการ

รับ-ส่ง หนังสือราชการช้ันความลับ ผู้เข้ารับการทดสอบ จ านวน 10 คน โดยแบ่งการทดสอบเป็น 4 

รายการ ดังน้ี 

 4.2.1 ทดสอบการสแกนลายน้ิวมือแบบปกติ 

 4.2.2 ทดสอบการสแกนลายน้ิวมือกบัความมัน 

4.2.3 ทดสอบการสแกนลายน้ิวมือโดยไม่มีแสงสว่าง 

 4.2.4 ทดสอบการสแกนลายน้ิวมือกบัความเอียง 

 สรุปผลการทดสอบ ทั้งหมด 4 รายการ แล้วน้ัน พบว่าการสแกนลายน้ิวมือแบบปกติมีความ

ถูกต้อง 99% สแกนลายน้ิวมือโดยไม่มีแสงสว่าง มีความถูกต้อง 99% และสแกนลายน้ิวมือกับความ

เอียงมีความถูกต้อง 98% ซ่ึงสรุปได้ว่าทั้ง 3 รายการน้ี ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน ใน

ส่วนของการสแกนลายน้ิวมือกับความมันมีความถูกต้อง 16% ซ่ึงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การ

ท างานอย่างมาก อุปกรณ์ ไม่สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง รายละเอยีดดังรูปที่ 18 

 
รูปที่ 18 แผนภมูิสรุปผลการทดสอบประสิทธภิาพของอุปกรณ์ Fingerprint Sensor 

 



4.3 ทดสอบการท างานในภาพรวมของระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ช้ันความลับ 

 ทดสอบการท างานตั้งแต่กระบวนการสร้างหนังสือจนถึงการรับหนังสือ  โดยให้บุคคลที่

ปฏบัิติงานเกี่ยวข้องในระบบงานท าการทดสอบ ซ่ึงจะแบ่งบุคคลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้บังคับบัญชา 

(ช้ันยศตั้งแต่ พ.อ.ขึ้ นไป) จ านวน 10 คน, นายทหารคนสนิท จ านวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 

จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน ท าการทดสอบระบบการ รับ-ส่ง หนังสือราชการช้ันความลับ โดย

ใช้เกณฑป์ระเมินผลดังน้ี 

  ทั้งน้ีผู้เข้ารับการทดสอบได้ท าการประเมินความพึงพอใจการใช้งานของระบบงาน สรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของระบบงาน เฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สดุ คิด

เป็นค่าเฉล่ีย 4.70 หรือร้อยละ 93.96 รายละเอยีดดังตารางที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

 1. ส่วนด้านการใช้งานระบบงาน เฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.50 

หรือร้อยละ 90  

 2. ส่วนด้านตัวอุปกรณ์ Fingerprint sensor เฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.90 หรือร้อยละ 97.92 

 



 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งาน ระบบยืนยันตัวบุคคลส าหรับ รับ-ส่ง หนังสอื

ราชการช้ันความลับ 

 

5. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 ในงานวิจัยน้ีออกแบบและพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลส าหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการช้ัน

ความลับ ให้มีการเช่ือมต่อกับ Fingerprint sensor เพ่ือยืนยันตัวบุคคลในการรับหนังสือราชการช้ัน

ความลับและสามารถบริหารจัดการลายน้ิวมือได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ตลอดจนการ

ประเมินผลของงานวิจัยจากผู้ทดสอบระบบงานอยู่ในเกณฑท์ี่ผู้วิจัย 

 หลังจากทดสอบระบบในด้านต่างๆ แล้วน้ัน ระบบยืนยันตัวบุคคลส าหรับ รับ-ส่ง หนังสือ

ราชการช้ันความลับ สามารถท างานได้ตามขอบเขตงานวิจัย ตามที่ก  าหนดไว้ดังน้ี 

 5.1 ระบบบริหารจัดการลายน้ิวมือสามารถ เพ่ิม, ลบ และ ค้นหาลายน้ิวมือพร้อมทั้งส่งข้อมูล

ไปยังระบบ รับ-ส่ง หนังสอืราชการช้ันความลับได้ 

 5.2 ระบบยืนยันตัวบุคคลส าหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการช้ันความลับ สามารถเช่ือมต่อกับ 

Fingerprint sensor เพ่ือยืนยันตัวบุคคลในการรับหนังสอืราชการ ช้ันความลับได้อย่างถูกต้อง 

 5.3 บุคคลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทดสอบระบบงานพร้อมทั้งได้แสดงความ

คิดเหน็และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บังคับบัญชาในการพิจารณา

พัฒนาระบบงานต่อไป โดยผลสรุปการประเมินผลในภาพรวมของระบบงาน อยู่ในความพึงพอใจ 

ระดับมากที่สดุ คิดเป็น 93.96 % บรรลุขอบเขตที่ต้ังไว้  
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