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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผย
รหั สอย่างถู กต้อ งและครบถ้วนตามที่ กฎหมายก าหนด มีก ารตรวจสอบและยืนยั นสิ ทธิ์ในการใช้งานเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเมินความพึงพอใจต่อ
ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานในการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นผู้ใช้งานระบบในระหว่างวันที่
8 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จานวน 167 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า
5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) โดยจัดเก็บในฐานข้อมูล MySQL ตรวจสอบและยืนยัน
สิทธิ์การใช้งานเครือข่ายผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานย้อนหลังได้ สารองข้อมูลไว้ 90 วัน ผู้ใช้งาน
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, SD = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้
งานและด้ า นการใช้ ส อย ความพึ งใจอยู่ ในระดั บ มาก ( x = 4.26, SD = 0.70) รองลงมา ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ
( x = 4.24, SD = 0.76) และด้านความน่าเชื่อถือ ( x = 4.06, SD = 0.75) ตามลาดับ

คาสาคัญ: ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์, ระบบพิสูจน์ตัวตน, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
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ABSTRACT
The purpose of this research was to develop computer traffic data storage
systems with code disclosure software that is accurate and complete as required by law. There is
a check and confirmation of the right to use computer networks and internet in the Office of
Academic Resources and Information Technology. In addition to assess the satisfaction with the
computer traffic data storage system. This is to reduce the expenses for the organization in
purchasing the computer traffic data storage system. In which the sample evaluating the
satisfaction with the system developed as a system user between 8 - 31 July 2019, a total of 167
people. The data collection tools were a 5 level estimation questionnaire. The statistics used for
data analysis were percentage, mean and standard deviation. The study found that the computer
traffic data storage system computer traffic data can be stored in accordance with the Computerrelated Crime Act B.E 2560 (version 2), stored in a MySQL database, verify and confirm network
usage rights through an authentication system, display past user information backup for 90 days.
The overall users’ satisfaction is at a high level ( x = 4.18, SD = 0.73). When considering in each
aspect, found that usage and usage satisfaction was at a high level ( x = 4.26, SD = 0.70), followed
by efficiency ( x = 4.24, SD = 0.76) and reliability ( x = 4.06, SD = 0.75), respectively.

Keyword: Computer traffic data, Authentication system, Computer-related Crime Act B.E 2560
บทนา
ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบั บ ที่ 2)
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 นั้น มีผลทาให้หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาเป็นต้อง
เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ไว้อย่างน้อย 90 วัน
ด้วยเหตุนี้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีหน้าที่ต้องจัดเก็บข้อมูลการจราจร
ของคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 90 วัน ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการ
จัดทาระเบียนผู้ใช้ และติดตั้งระบบ Authentication Server ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายทั้งหมด มีผลทาให้สมาชิกผู้ใช้งานระบบเครือข่ายทุกท่านจะต้องทาการ
ตรวจสอบสิท ธิ์ ว่าผู้ใช้บริการอิ นเทอร์เน็ตผ่ านเครือข่ายของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือมาจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือไม่ โดยผู้ใช้งานต้องมี ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) จึง
จะสามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ และห้าม
ผู้ใช้งานนา ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ
โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับนักศึกษา อาจารย์ และ
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บุคลากร ตลอดจนรองรับต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
รวมถึงประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกาหนด
3. เพื่อให้หน่วยงานลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ภายใน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยได้วางแผนการดาเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้
1.1 กลุ่มประชากร คื อ ผู้ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ ตภายในสานั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในช่วงเวลา 08.30 – 19.30 น.
จานวน 167 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินระบบ
2.2.2 สร้างแบบประเมินระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
แบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของ ลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์
การแปลความหมายดังนี้
คะแนน 5 ระดับความคิดเห็นคือ มากที่สุด
คะแนน 4 ระดับความคิดเห็นคือ มาก
คะแนน 3 ระดับความคิดเห็นคือ ปานกลาง
คะแนน 2 ระดับความคิดเห็นคือ น้อย
คะแนน 1 ระดับความคิดเห็นคือ น้อยที่สุด
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เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย มีดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 = มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 = น้อย
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50 = น้อยที่สุด
2.3 ขอความอนุเคราะห์ ผู้ เชี่ย วชาญพิ จารณาแบบประเมิ น และให้ ค าแนะน า แก้ไขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (IOC; Index of
Item - Objective) โดยข้อคาถามที่นามาใช้ต้องมีค่า IOC ไม่ต่ากว่า 0.5
3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
3.1 ขอบเขตการทางาน
ในขอบเขตการทางานจะติดตั้งระบบให้เรียบร้อยและทาการติดตั้งอุปกรณ์ จัดวางตาแหน่ง
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ บน Linux และติดตั้ง Packages ที่ใช้ในระบบยืนยันตัวตนดังกล่าวให้เรียบร้อย

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการเชื่อมต่อของระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
3.2 ขั้นตอนการทางาน
3.3.1 ทาการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
3.3.2 จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) และติดตั้งระบบปฏิบัติการ Centos 5.11
(Linux)
3.3.3 ติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
3.3.4 ออกแบบระบบฐานข้อมูล
3.3.5 ติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ในการบริหารจัดการเครือข่ายระบบ
อินเทอร์เน็ต
3.3 การติดตั้งและพัฒนาระบบ ในการวิจัยนี้ใช้เซิร์ฟเวอร์จริงเป็นตัวทดสอบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
3.3.1 หน่วยเก็บข้อมูล (Harddisk) จานวน 1 TB
3.3.2 หน่วยความจาหลัก (RAM) จานวน 512 MB
3.3.3 เน็ตเวิร์คการ์ด (Network Adapter Card) จานวน 2 ใบ (Slot)
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3.3.4 ระบบปฏิบัติการ CentOS เวอร์ชัน 5.11
3.3.5 แอปพลิเคชัน Freeradius Rsyslog
3.3.6 แอปพลิเคชัน Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin
3.4 ขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูล
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของผู้ใช้งาน และส่วนของผู้ดูแลระบบ จัดการบริหาร
เครือข่าย ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
3.4.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบมีหน้าที่สร้าง ลบ แก้ไข และกาหนดค่าต่าง ๆ ได้แก่
1) สร้างกลุ่มการใช้งาน เป็นตัวกาหนดจานวนเวลาที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต
2) กาหนดแบนด์วิธ และระบุจานวนวันที่ใช้งาน
3) กาหนดค่าต่าง ๆ เช่น ความยาวของตัวอักษรในการสุ่มสร้าง Username และ
Password
4) สร้างหรือลบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
5) ตรวจสอบทราฟิกการใช้งาน
6) เคลียร์ผู้ใช้งานที่ค้างในระบบ
3.4.2 ส่วนของผู้ใช้งาน ใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Account) ที่สร้างจากระบบ นามาล็อกอินเข้า
ใช้งานอินเทอร์เน็ต
3.4.3 รายละเอียดของฐานข้อมูล ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเป็นตารางที่สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์
FreeRadius โดยชื่อฐานข้อมูลว่า Radius มีทั้งหมด 7 ตาราง ได้ดังนี้
1) ตาราง account เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
สาคัญเช่น username password เป็นต้น
2) ตาราง administrator เก็บข้อมูลของผู้ดูแลระบบซึ่งประกอบไป
ด้วยข้อมูลสาคัญเช่น username password เป็นต้น
3) ตาราง configuration เก็บข้อมูลการตั้งค่าของระบบ
4) ตาราง radacct เก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5) ตาราง radcheck เก็บข้อมูล username password เพื่อใช้ตรวจสอบกับ
อุปกรณ์ Mikrotik ในการ Login เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
6) ตาราง radgroupcheck เก็บข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
7) ตาราง radgroupcheck เก็บข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งานและกาหนดความเร็วใน
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
3.5 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ในการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบอินเทอร์เน็ต การเข้าสู่ระบบสาหรับผู้ดูแลระบบมีหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันในการจัดการระบบผู้ใช้งาน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถิติผู้ใช้
4.2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
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การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนดังนี้
4.2.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2.2 ประเด็นความพึงพอใจ
4.2.3 ข้อเสนอแนะ
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ภายในสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การ
พั ฒ นาระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรคอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ ใ ช้ ภ ายในส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงครามโดยใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส และ 2) ประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์และออกผลรายงาน
ในส่ วนของการวิเคราะห์แ ละออกรายงานข้อมู ลจราจรคอมพิ วเตอร์นี้ ได้เลือ กใช้ซ อฟต์แ วร์
เปิดเผยรหัส Loganalyzer เป็นเว็บอินเทอร์เฟสซึ่งสามารถติดตั้งและปรับแต่งใช้งานได้ง่ายมาใช้ในการแสดงผล
โดยมีความสามารถหลักคือการแสดงข้อมู ลจราจรคอมพิวเตอร์จากไฟล์โดยตรงหรือจากฐานข้อมูล การค้นหาหรือ
กรองข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ การกาหนดผู้ใช้เพื่อจากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้
1.1 login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์โดยผู้ที่มีสิทธิสูงสุดคือ admin

ภาพที่ 2 แสดงการ login เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของระบบ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์การใช้งานโดยแสดงข้อมูลล่าสุดหน้าละ 100 บรรทัด โดยแสดงวัน/เดือน/ปี ประเภทของข้อมูล ข้อมูล
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มาจากเครื่องใดพร้อมกับรายละเอียดของข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์โดยข้อมู ลจราจรคอมพิวเตอร์ทั้งหมดสามารถ
export ออกมาในรูปแบบไฟล์ CSV และ XML ได้เพื่อง่ายต่อการนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น ผู้ดูแลระบบ
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลจราจรคอมพิ วเตอร์ของผู้ใช้งานได้ ตามพระราชบัญ ญั ติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) วันเวลาที่ใช้งาน ทราบถึง IP Address ต้นทาง IP Address
ปลายทาง ชื่อผู้ใช้งาน port และโปรโตคอลที่ใช้งาน
2.2 การค้นหาข้อมูลจราจรคอมพิ วเตอร์ ผู้ดูแลระบบสามารถกาหนดเงื่อนไขในการ
ค้นหาได้ ดังนี้
2.2.1 Datatime Range ค้นหาตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการ
2.2.2 Syslog Message ค้นหาข้อมูลโดยใช้ keyword
2.2.3 ผู้ดูแลระบบสามารถกาหนดการคัดกรองข้อมูลเพิ่มได้โดยแบ่งตาม
1) ค้นหาตามค่า Syslog Facility
2) ค้นหาตามค่า Syslog Severity
3) Message Type ค้นหาตามประเภทของข้อมูล
4) Syslog tag ค้นหาข้อมูลโดยระบุชื่อเครื่องหรือ IPAddress ของเครื่อง

ภาพที่ 4 แสดงการค้นหาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไข
ผู้ วิ จั ย ก าหนดให้ ร ะบบสามารถค้ น หาข้ อ มู ล และน ามาแสดงได้ ทั้ งหมดตามเงื่ อ นไขคื อ ข้ อ มู ล จราจร
คอมพิวเตอร์ช่วงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ของ IP Address 10.10.10.37 พบ
ทัง้ หมด 106 records

ภาพที่ 5 แสดงรายละเอียดการค้นหาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไข
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม มีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประเด็นคาถาม
ด้านการใช้สอย
1. ระบบเอื้ออานวยให้ผู้ใช้ ใช้งานได้อย่างสะดวก
2. ระบบสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ภาพรวม
ประเด็นคาถาม
ด้านความน่าเชื่อถือ
1. ระบบมีความเสถียรภาพอยู่ในระดับใด
2. ระบบไม่มีปัญหาขณะใช้งาน
3. ผู้ใช้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย
4. ระบบเอื้ออานวยให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
5. ระบบป้องกันการใช้ Username Login ซ้า
6. ระบบสามารถเคลียร์ Login ที่ค้างในระบบได้
ภาพรวม
ด้านการใช้งาน
1. หน้าจอของระบบสามารถเข้าใจได้โดยง่าย
2. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
5. รูปแบบตัวอักษรและขนาดอ่านง่ายและสวยงาม
6. การจั ด วางองค์ ป ระกอบเช่ น ต าแหน่ ง Login ภาพมี ค วาม
เหมาะสม
ภาพรวม
ด้านประสิทธิภาพ
1. ความรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบ
2. ความรวดเร็วในการตรวจสอบรหัสยืนยันตัวตน
3. ความถูกต้องในการตรวจสอบรหัสยืนยันตัวตน
ภาพรวม

ค่าฉลี่ย

SD.

แปลผล

4.26
4.26
4.26
ค่าเฉลี่ย

0.73
0.69
0.71
SD.

มาก
มาก
มาก
แปลผล

4.06
3.88
3.92
4.13
4.23
4.11
4.06

0.71
0.77
0.73
0.76
0.75
0.79
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.28
4.31
4.26
4.22

0.71
0.63
0.70
0.73

มาก
มาก
มาก
มาก

4.26

0.69

มาก

4.15
4.27
4.31
4.24

0.82
0.72
0.74
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 167 คน พบว่า ความพึงพอใจต่อ
ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, SD = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

พบว่า ด้ านการใช้งานและด้านการใช้ สอย ความพึ งใจอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.26, SD = 0.70) รองลงมา ด้ าน
ประสิทธิภาพ ( x = 4.24, SD = 0.76) และด้านความน่าเชื่อถือ ( x = 4.06, SD = 0.75) ตามลาดับ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรคอมพิ ว เตอร์ ภ ายในส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม นี้ เ ป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายใน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 167 คน ทาการเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แบบประเมินที่ได้นามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามที่ ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาขึ้ น สามารถจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ต าม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) โดยจัดเก็บในฐานข้อมูล
MySQL ระบบสามารถตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบพิสจู น์ตัวตน แสดงข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ โดยสามารถ ค้นได้ จากวันที่ ระบบที่ใช้งาน เว็บไซต์ หรือ ชนิดข้อมูล Log File
การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและข้อมูลที่ได้สารองไว้ สามารถนามาใช้แสดงย้อนหลังได้ ตรงตาม พ.ร.บ. ที่ให้เก็บ
ข้อมูลจราจรไว้อย่างน้อย 90 วันและเรียกดูย้อนหลังได้
2. ความพึ งพอใจต่ อ ระบบจัด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรคอมพิ วเตอร์ ภายในส านั ก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยประเมินจากผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, SD = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานและด้านการใช้สอย
ความพึ ง ใจอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x = 4.26, SD = 0.70) รองลงมา ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ ( x = 4.24, SD = 0.76)
ด้านความน่าเชื่อถือ ( x = 4.06, SD = 0.75) ตามลาดับ
3. โปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใช้ งานเนื่ อ งจากมี บุ ค คลที่
รับผิดชอบคอยพัฒนาระบบงานตามที่ต้องการไม่ต้องกังวลกับการปรับเปลี่ยนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลา ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน เพราะไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส ร่วมกับอุปกรณ์ Mikrotik
ทาให้ สามารถพัฒนาระบบได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิโรจน์ อภินันท์ธนากร (2553) ที่ได้สร้างระบบที่ช่วยทาให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและ
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ขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้ตรงตามข้อกาหนดที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 อย่ างครบถ้ ว น โดยใช้ ซ อฟต์ แ วร์ร หั ส เปิ ด (Open Source) สามารถใช้ เป็ น
เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ต้องมีการยืนยันตัวตนให้ถูกต้องก่อนจึงใช้
งานได้ เมื่อเข้าดูรายงานจากเครื่องแม่ข่ายจะพบร่องรอยการใช้งานของผู้ใช้ครบทุกคน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรคิ ด อั้ น ขาว (2556) ที่ ได้พั ฒ นาระบบยื นยั น ตัวตนโดยใช้ เทคโนโลยีฟ รีแ วร์ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพของ
กระบวนการทางานระบบการยืนยันตัวตนโดยได้เลือกเครื่องมือที่ใช้พั ฒนาคือ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux
นาไปใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของหน่วยงาน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมอยู่ในระดับ
ดี
แนวโน้มการเข้าใช้งานเว็บใช้ที่เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ของผู้ใช้บริการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏพิ บู ลสงครามนั้น ยังไม่ พ บการกระท าผิด ดังกล่าว เพราะผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็ นนั กศึก ษามีก ารใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในลักษณะเพื่อการพูดคุย สนทนาออนไลน์ คลอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริยวิศว์ ชูเชิด และ เรวดี
ศักดิ์ดุลยธรรม (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร พบว่า
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างมีลั กษณะของการใช้อินเทอร์เน็ตคือใช้เพื่อพูดคุย สนทนาออนไลน์
มากที่สุดร้อยละ 73.44 รองลงมาค้นหาข้อมูล ร้อยละ 69.01 ดูหนัง ฟังเพลง ออนไลน์ร้อยละ 62.50 ส่วนผู้อ่าน
ข่าว/หนังสือพิมพ์ออนไลน์และเล่นเกมออนไลน์ ออฟไลน์ พบน้อยที่สุดใกล้เคียงกัน ร้อยละ 32.29 และ 31.77
ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
พัฒนาในส่วนของ Web Management ให้มีความยืดหยุ่นเข้ากับระบบที่ใหญ่กว่าเดิม ได้ เช่น
สถิติการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ การบล็อกเว็บไซต์อันไม่พึงประสงค์ ซึ่งทั้งหมดเป็นการเพิ่มแนวทางในการศึกษาต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
ห้องสมุดสามารถนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไปใช้งานเพื่อจัดเก็บ Log การใช้งาน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทราบถึงความหนาแน่นของการใช้งาน และมีข้อมูลพื้นฐานสามารถวิเคราะห์
การใช้เครือข่ายและข้อมูลเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเพื่อนาไปสู่การออกแบบระบบป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
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