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บทคัดยอ

แมวากลไกคิดราคาแบบนี้ไมเปนธรรม (Unfairness) ตอผูใชที่
มีทราฟฟกจราจรขอมูลนอย แตก็ชวยผูใหบริการลดภาระการ
ลงทุน/ภาระงาน ที่เกี่ยวกับการคิดราคากับบผูใชจํานวนมากๆ
ในเครือขายสาธารณะได อยางไรก็ตาม ในบริบทของเครือขาย
สวนบุคคล/องคกร ซึ่งจํานวนผูใชและปริมาณทราฟฟกจราจรที่
ตองดูแล/จัดการมีนอยกวามาก จึงควรพิจารณาสนับสนุนใหมี
การนํากลไกคิดราคาคาใชงานอินเตอรเน็ตแบบอื่นๆ เขามาใช
งาน เชน การคิดตามระยะเวลาที่ใชงานจริง (Time-based
Charging) หรือตามปริมาณจราจรทราฟฟก (Usage-based
Charging) เปนตน ซึ่งไมเพียงสรางความเปนธรรมตอผูใชงาน
เทานั้น แตยังสงเสริมใหใชทรัพยากรเครือขายที่มีจํากัดตาม
สภาพการใชที่เปนจริงของผูใชแตละรายมากขึ้นดวย [2]

บทความนี้ นําเสนอการพัฒนาระบบชวยจัดการขอมูลใชงานอินเตอรเน็ต
และคิดราคาตามเวลาที่ใชงานจริง เพื่อใชงานกับเครือขายสวนบุคคล
ขนาดกลางถึงเล็ก เชน หอพัก/อพารตเมนต ระบบที่ออกแบบพัฒนาขึ้น
ใชประโยชนจากซอฟตแวรโอเพนซอรสตางๆ เพื่อประสิทธิภาพและความ
นาเชื่อถือของระบบมากขึ้น (เชน FreeRadius เพื่อพิสูจนตัวตนผูใชงาน
และจับเวลาใชงาน Captive Portal เพื่อเปลี่ยนทิศทางไปยังเว็บที่
ตองการขณะเมื่อเริ่มใชงาน และ HotCake HotSpot Manager เพื่อ
จัดการสารบัญผูใชและรายงาน) ตนแบบระบบซึ่งไดพัฒนาขึ้นตามกรอบ
พัฒนาซอฟตแวร CakePHP นอกจากจะชวยลดระยะเวลาในการพัฒนา
ระบบลงไดแลว ยังทําใหมีคุณลักษณะเทียบเคียงไดกับระบบเชิงพาณิชย
แตดวยคาใชจายที่ต่ํากวามาก สงผลทําใหไดรับการประเมินจากผูใชงาน
ในระดับที่ดี หลังจากทดลองใชในสิ่งแวดลอมที่เปนจริง

Abstract

2. ที่มาและแรงจูงใจของปญหา

This paper describes an application of Information Management
for Administrating and Charging users for network usages in the
medium-sized residential units, e.g. apartments and dormitories.
Our preferred approach is to incorporate a number of open
source software for building a system with desired features. For
instance, FreeRadius for authenticating and monitoring users for
their elapsed times of usages, Captive Portal for redirecting the
initial screen to a particular site, and HotCake HotSpot for
managing user directory and reports. The first prototype of
system has been developed using the CakePHP Application
Development Framework and shown comparable features like
most commercial system, but with a cheaper cost. As a
consequence, the system has been received the good result in
the evaluation from users.

มูลเหตุจูงใจของงานพัฒนานี้เกิดขึ้นจากการวิเคราะหทางดาน
ราคาของซอฟตแ วรชวยจัดเก็บและคิดคํานวณคา บริการใช
อินเตอรเน็ตที่มีจําหนายเชิงพาณิชยจะพบวามีราคาสูง ไมจูงใจ
ใหซื้อเพื่อนํามาใชประโยชน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาแยก
หนาที่ทํางานภายในระบบออกเปนสวนๆ แลว (ดูรูปที่ 1) พบวา
มีความเปนไปไดมาก ที่จะพัฒนาระบบ “ตอยอด” จากการ
รวมอุปกรณฮารดแวรเครือขาย และซอฟตแวรโอเพนซอรส

คําสําคัญ
การคิดราคาใชงานอินเตอรเน็ต, ซอฟตแวรโอเพนซอรส

1. บทนํา
ในปจจุบัน กลไกคิดราคาคาใชงานอินเตอรเน็ตสาธารณะจาก
ผูใหบริการ (ISP) นิยมใชแบบเหมาจายรายเดือนในอัตราเดียว
(Flat Rate Charging) [1] โดยไมสนใจระยะเวลาที่ใชงานจริง

รูปที่ 1 หนวยการทํางานภายในระบบ
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เชน การประสานงานกับเซิรฟเวอร AAA เพื่อพิมพรายงาน
ขอมูลผูใช หรือการคิดคาบริการกับผูใชแตละราย เปนตน

หลายๆ ตัว เพื่อใหมาทํางานรวมกันสําหรับจัดเก็บคาบริการใช
อินเตอรเน็ตตามระยะเวลาที่ใชงานจริงได จึงลดภาระตนทุน
การผลิต (เชน จํานวนคน และระยะเวลา) ลงไดอยางมาก

3. งานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แม ว า ระบบเชิ ง พาณิ ช ย ช ว ยจั ด การข อ มู ล ใช ง านของผู ใ ช
อิ น เตอร เ น็ ต และช ว ยการคิ ด ราคาตามเวลาที่ ใ ช ง าน ซึ่ ง มี
คุ ณ สมบั ติ ค ล า ยคลึ ง กั บ ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น จะมี เ ผยแพร ใ น
เครือ ขา ยอิน เตอรเ น็ตก็ต าม แตใ นที่นี้ไ ดศึก ษาเปรียบเทีย บ
เฉพาะผลิตภัณฑภายในประเทศ ชื่อ ซอฟทแวรบริหารจัดการ
ระบบอินเตอรเน็ตประสิทธิภาพสูง (NAX Linux authenticate
gateway) [7] ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งจะเห็นวาระบบทั้งสอง
มีฟงกชั่นการทํางานพื้นฐานที่ใกลเคียงกัน แตในบทความนี้
ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ยั ง ขาดส ว นการป อ งกั น การโจมตี ร ะบบ
(Protection) และเครื่องมือชวยสนับสนุนการออกแบบบัตรเติม
เงิน แตกลับมีขอดีกวาตรงที่รองรับการใชงานไดทั้งผูใชที่เปน
แบบจ า ยก อ นใช (Pre-paid) และใช ก อ นจ า ย (Post-paid)
นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติดานการรองรับจํานวน
ผูใชมากๆ พรอมกัน แมวาระบบที่พัฒนาขึ้นจะยังไมไดรับการ
ทดสอบ แตโดยหลักการแลว คาดวาจะเปนผลจากปจจัยดาน
สมรรถนะของฮารดแวรตางๆ เปนสําคัญ เชน 1) ความเร็วการ
ประมวลของเครื่องคอมพิวเตอร และการดเครือขายที่นํามาใช
เพื่อทําเซิรฟเวอร และ 2) ความเร็วของหนวยประมวลผลกลาง
และหนวยความจําในอุปกรณเครือขาย

2.1 อุปกรณฮารดแวรเครือขาย
แมวาราคาอุปกรณเครือขายทั้งแบบใชสายและไรสาย จําพวก
สวิตช (Switch) และแอกเซสพอยต (Access Point) จะถูกลง
กวาเดิมมาก (3 พันบาทขึ้นไป) แตก็รองรับคุณลักษณะตาม
มาตรฐาน 802.1x สําหรับการพิสูจนตัวตน ซึ่งมีความจําเปน
ตอการใชงานภายในระบบการคิดคํานวณคาใชงานนี้

2.2 ซอฟตแวรชวยงานแบบโอเพนซอรส
ซอฟตแวรเหลานี้ตางลวนแพรหลายอยูเดิมแลว เพียงแตขาด
ตัวเชื่อมประสานใหเปนไปตามแนวทางที่ตองการเทานั้น
2.2.1 Freeradius [3]
เปนซอฟตแวรจําพวก RADIUS (Remote Access Dialing
User Service) ทําหนาที่ซึ่งเรียกโดยยอวา AAA ไดแก ก) การ
ยืนยันตัวตนผูใชงาน (Authentication) ข) รับรองสิทธิ์การใช
งาน (Authorization) และค) บันทึกการใชงาน (Accounting)
ดังนั้น ซอฟตแวรนี้จึงเปนหัวใจของระบบ เนื่องจากทําใหทราบ
ถึงรายละเอียดการใชงานตางๆ ของผูใชแตละราย เชน จํานวน
ของแพ็กเก็ตสงหรือรับ และระยะเวลาที่ใชงานโดยรวม เปนตน
2.2.2 Chillispot [4]
เปนซอฟตแวรที่ใชเทคนิค Captive portal ซึ่งสามารถชวยให
ผูใชจากอุปกรณสวิตชและแอกเซสพอยต เขาถึงเว็บเพจที่
ตองการสําหรับล็อกอินเขาสูระบบ กอนที่จะใชงานอื่นๆ ตอไป
ดังนั้น จึงตองทํางานรวมกับเซิรฟเวอร AAA อีกทอดหนึ่ง
2.2.3 CakePHP [5]
เปนซอฟตแวรตัวชวยที่ทําใหนักพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP
สามารถสรางเว็บแอพพลิเคชั่นใหสําเร็จไดรวดเร็วขึ้น (Rapid
Development Framework) โดยนําเทคนิค MVC (ModelView-Controller) เขามาใชงาน จึงทําใหงายและสะดวกตอ
การเพิ่มเติม จัดการ และบํารุงรักษาโปรแกรมในภายหลัง
2.2.4 HotCakes Hotspot Manager [6]
เปนซอฟตแวรที่มีพื้นฐานของ CakePHP แตชวยสนับสนุนงาน
พั ฒ นาเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น จุ ด ให บ ริ ก ารของเครื อ ข า ยไร ส าย
(Hotspot) โดยตรง เนื่องจากไดเตรียมโมดูลชวยงานสําคัญๆ

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผลิตภัณฑ
คุณลักษณะ
การจัดการผูใช
(User management)
ไฟรวอล (Firewall)
การปองกันการโจมตี
แบบตางๆ (Protection)
เครื่องมือชวยออกแบบ
บัตรเติมเงิน (Designer)
ระบบเติมเงิน
การควบคุมแบนวิดท
เครือขายของผูใชงาน
การรองรับผูใชพรอมกัน

ระบบเชิงพาณิชย
มี
มี
มี

มี
ไมมี

มี

ไมมี

มี

มี (แบบ Pre-paid และ

(เฉพาะแบบPre-paid)

Post-paid)

มี

มี

250 – 1000 คน

ไมมีขอมูล
(Not Available)

(ขึ้นกับรุนของผลิตภัณฑ)
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ล็อกอิน (Web Log in) กอนเขาสูระบบ และ b) กําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับเซิรฟเวอร Freeradius ซึ่งจําเปนตอง
ใชในการประสานงานรวมกัน ดังนั้น จึงตองแกไขขอมูล
ภายในไฟล /etc/chilli.conf เพื่อใหเปนไปตามจุดประสงค
ที่ตองการทั้งสองขางตน โดยสรุปจะแกไขในสวนของ net,
domain, uanmlisten, uamallowed และแกไขไฟล
/etc/freeradius/cliens.conf เพื่อที่จะทําให Chillispot
รูจักแอดเดรสของ Freeradius (ซึ่งคือ localhost
เนื่องจากซอฟตแวรทั้งคูทํางานอยูในเครื่องเดียวกัน) โดย
กําหนดให client 127.0.0.1 มีคา secret = radiussecret
 สวนที่ 2 ไดนําซอฟตแวร Freeradius เขามาใชงานเพื่อ
วัตถุประสงค 2 ประการ คือ a) เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของ
ผูใชงาน และ b) เพื่อเฝาตรวจการใชงานของผูใชตางๆ
อยางไรก็ตาม แตเดิมนั้นการตรวจสอบสิทธิ์ของผูใชงาน
จะตรวจสอบจากไฟลขอมูล (แบบตัวอักษร) แตในที่นี้ได
เลือกใหดําเนินการ ผานตัวจัดการฐานขอมูลโอเพนซอรส
MySQL ทําใหตองแกไขขอมูลในไฟล /etc/radius.conf
ในสวนของ authorize จาก files ใหเปน sql และตามดวย
ชื่อ radius เปนฐานขอมูลที่ตองการ ภายในประกอบดวย
ตารางขอมูลที่เกี่ยวของ ดังแสดงในตารางที่ 2

รูปที่ 2 สถาปตยกรรมของระบบ

4. รายละเอียดการพัฒนา
4.1 ภาพรวมของระบบ
จากหนวยการทํางานของระบบในรูปที่ 1 ขางตน ประกอบดวย
 สวนที่ 1 จัดการควบคุมเพื่อเขาใชงานระบบ ถือเปนดาน
แรก ที่จะดําเนินการเมื่อมีผูใชงานประสงคจะเขาสูระบบ
เพื่อใชงานอินเตอรเน็ต โดยไดออกแบบใหดําเนินการผาน
ทางหนาเว็บเพจเริ่มตน (Initial Web Page) ซึ่งภายหลัง
จะสงตอขอมูลผูใช (เชน ชื่อ และรหัสผาน เปนตน) ใหกับ
สวนทํางานอื่นเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตอไป
 สวนที่ 2 จัดการฐานขอมูลผูใชและเฝาตรวจการใชงาน มี
หนาที่เก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับผูใช เชน ชื่อ รหัสผาน และ
รายการใชงานของผูใชจากการเฝาตรวจ (Monitoring)
เปนตน เพื่อนําไปใชในการตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อไดรับการ
รองขอจากสวนทํางานอื่นในภายหลัง

ตารางที่ 2 ตารางขอมูลที่ใชรวมกับ Freeradius
ความหมาย
ชื่อตาราง

 สวนที่ 3 จัดการบัญชีผูใชและการรายงานผล มีหนาที่
เกี่ยวของกับสวนอินเตอรเฟสกับผูบริหารระบบ เพื่อทํา
คําสั่งตางๆ เชน การเพิ่ม/ถอนรายการผูใช รายงานการใช
งานของผูใชตางๆ เปนตน ซึ่งคําสั่งเหลานี้จะถูกสงตอไป
ยังสวนจัดการฐานขอมูลผูใชเพื่อดําเนินการอีกทอดหนึ่ง

radcheck

ตารางเก็บรหัสผูใชและรหัสผาน

radreply

ตารางเก็บรูปแบบการตรวจสอบ

radacct

ตารางเก็บรายละเอียดการใชงานของผูใช

ตารางที่ 3 ตารางขอมูลพิเศษของ HotCake Hotspot
ความหมาย
ชื่อตาราง
account_types
ประเภทบัญชีการจายเงิน
billing_plans
รูปแบบการใชบริการเครือขาย
invoices
รายละเอียดใบเสร็จการใชงาน
payment_methods
ประเภทการชําระเงิน
permanent_users
รายละเอียดผูใชงานรายเดือน
received_payments รายการการรับชําระเงิน

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
จากภาพรวมของระบบซึ่งไดกลาวมาขางตน สามารถพิจารณา
เลือกนําซอฟตแวรโอเพนซอรสเขาทําหนาที่ในสวนตางๆ (ดูรูป
ที่ 2 ประกอบ) ดังรายละเอียดตอไปนี้
 สวนที่ 1 ไดนําซอฟตแวร Chillispot เขามาใชงานเพื่อ
จัดการควบคุมเพื่อเขาใชงานระบบ ตามขอมูลที่ไดอธิบาย
ขางตนในหัวขอ 2.2.1 จะมีการกําหนดคาเพื่อจุดประสงค
2 อยางคือ a) ตองการใหผูใชแสดงตนผานทางหนาเว็บ
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 สวนที่ 3 ใชซอฟตแวร HotCake Hotspot Management
เขามาดําเนินการเพื่อจัดการบัญชีผูใชและรายงานผล โดย
ประสานงานกับ Freeradius อีกทอดหนึ่ง ซึ่งในที่นี้เปน
การค น หาข อ มู ล จากตารางข อ มู ล พิ เ ศษที่ HotCake
Hotspot เพิ่มเติมขึ้นใชงานเองภายในฐานขอมูล radius
(ดูตารางที่ 3 ประกอบ) นอกจากนั้น ซอฟตแวรนี้ยังชวยให
ผานทาง
กําหนดการควบคุมอื่นๆ ใหกับ Chillispot
พารามิ เ ตอร พิ เ ศษ (ดู ตั ว อย า งในตารางที่ 4) เช น การ
กํ า หนดอั ต ราแบนวิ ด ท ใ ห ผู ใ ช ง าน หรื อ ระยะเวลาที่
ยินยอมใหใชงานได เปนตน

จากรูปที่ 3 ระบบตนแบบซึ่งเปนคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฎิบัติ
การลินุกซ Ubuntu ถูกนําไปติดตั้งเพิ่มบริเวณระหวางอุปกรณ
สวิตชแกนหลัก (Core Swtich) และเกตเวย (ADSL Router)
ของเครือขายฯ ที่เชื่อมตอเขากับเครือขายอินเตอรเน็ต เครื่อง
คอมพิวเตอรที่ติดตั้งระบบตนแบบนั้น ยังไดมีซอฟตแวรบริการ
อื่นๆ ติดตั้งและทํางานรวมดวย เชน บริการแจกหมายเลขไอพี
อัตโนมัติ (DHCP) บริการเว็บเซิรฟ เวอร (Web Server) และ
ไฟรวอลล (FireWall) เปนตน
ในเครือขายฯ ของโรงพยาบาลนั้น คอมพิวเตอรโนตบุคแบบไร
สายทั้งหมดจะทํางานผานอุปกรณแอกเซสพอยต ซึ่งติดตั้งอยู
ตามจุดใหบริการตามชั้นตางๆ แตไดกําหนดชื่อของการเรียกใช
อุปกรณไรสาย (ssid) เปนชื่อ RyhHosp เหมือนกันทั้งหมดเพื่อ
ประโยชนในการทําโรมมิ่งระหวางชั้นอาคาร สวนคอมพิวเตอร
อื่นๆ แบบใชสายจะถูกเชื่อมตอเขากับสวิตชยอยๆ ในแตละชั้น
อยางไรก็ตาม ไมวาเครื่องคอมพิวเตอรแบบใชสาย หรือไรสาย
ก็ไมตองการซอฟตแวรพิเศษใดๆ ติดตั้งลงไปกอนเลย ยกเวน
เพียงโปรแกรมเว็บเบราเซอร ซึ่งจะปรากฏเว็บเพจเริ่มตนขึ้น
เมื่อเริ่มการล็อกอิน ดังแสดงเปนตัวอยางในรูปที่ 4

ตารางที่ 4 ตัวอยางคุณลักษณะควบคุมของ Chillispot [3]
Attribute

Type

Comment

User-name
Session-Timeout

String
Integer

WISPr-Location-ID

String

WISPr-Bandwidth-Max-Up
WISPr-Bandwidth-Max-Down
WISPr-Session-Terminate-Time

Integer
Integer
Integer

Full username entered by user.
Logout once session timeout is
reached (seconds)
Location ID is set to the radius
location id
Maximum transmit rate (b/s).
Maximum receive rate (b/s).
The time when the user should be
disconnected

5. การทดสอบการใชงาน
5.1 สภาพแวดลอมในการทดสอบ
เพื่อเปนการทดสอบการทํางานของระบบในสภาพแวดลอมจริง
ไดนําตนแบบระบบ ไปใชงานกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
ประสงคจะนําระบบที่ออกแบบนี้ ไปใชสําหรับบริหารจัดการ
ผูใช (ภายในหองพักของหอผูปวยของโรงพยาบาล) และเรียก
เก็บคาใชบริการเครือขายฯ ของโรงพยาบาลตามเวลาที่ใชจริง

รูปที่ 4 ตัวอยางหนาเว็บเริ่มตนเพื่อการล็อกอิน
สําหรับผูดูแลระบบนั้น จะใชการเรียกผานเว็บเบราเซอรเชนกัน
ที่ http://<ip address>/cake/hotcakes ซึ่งเมื่อแสดงหนา
เว็บหลัก (ดังในรูปที่ 5) แลว ก็สามารถใชคําสั่งอื่นๆ ไดตอไป

รูปที่ 5 ตัวอยางเว็บเพจเริ่มตนเพื่อการล็อกอิน

รูปที่ 3 สภาพแวดลอมในการทดสอบระบบ
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ตารางที่ 5 ตัวอยางคําสั่งจากหนาหลักของระบบพัฒนา
รายการ
Home
Users
Invoices
HelpDesk
Profiles
Settings
Documents
About

กลุมที่ 1 ผูดูแลระบบ (จํานวน 2 คน)

คําอธิบาย
แสดงหนาหลักของระบบ
จัดการผูใชและดูขอมูลเฝาตรวจการใชงาน
จัดการใบเสร็จ และการชําระเงิน
บริการชวยแกปญหาในการใชงาน
กําหนดโพรไฟลประเภทของการใชงาน
กําหนดคาเริ่มตนตางๆ ในระบบ
อธิบายการใชงานระบบ
อธิบายขอมูลเกี่ยวกับระบบ

กลุมที่ 2 ผูใชงานเครือขายแบบไรสาย (จํานวน 8 คน)

ในตารางที่ 5 แสดงคําสั่งจากหนาหลักทั้งหมด อยางไรก็ตาม
ดวยขอจํากัดของบทความ ขอยกตัวอยางรายการใชงานและ
ใบเสร็จเพื่อชําระเงินของผูใชตัวอยางแบบ Flat rate ที่นิยมกัน
(แมวาจะรองรับแผนการจายเงินแบบอื่นๆ ไดก็ตาม) ดังรูปที่ 6

กลุมที่ 3 ผูใชงานเครือขายแบบใชสาย (จํานวน 2 คน)
(ก) ตัวอยางรายการใชงานของผูใช lee

สรุปผลโดยรวมจากการวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบพบว า การยอมรั บ ในส ว นของติ ด ต อ กั บ ผู ใ ช และ
ประสิทธิภ าพของระบบอยูในระดับดี ในสวนขอเสนอแนะที่
ไดรับคือ ในสวนของการจัดการระบบควรที่จะเปนภาษาไทยให
มากกวานี้ เพราะจะทําใหผูดูแลระบบเขาใจ และเขาถึงระบบ
ไดมากกวานี้ในสวนของความพึงพอใจในการของผูใชงาน จาก
แบบสอบถามที่ไดสอบถามกับผูใชงานเครือขาย ลวนพึงพอใจ
ที่ ไ ม จํ า เป น ต อ งลงไม ต อ งติ ด ตั้ ง ซอฟต แ วร เ พิ่ ม เติ ม ใดๆ ใน
เครื่องของผูใชงาน ยกเวนเว็บเบราเซอร สวนของผูดูแลระบบก็
มีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะสามารถที่จะควบคุมการ
ใช ง านผู ใ ช ง าน รวมถึ ง สามารถเก็ บ ค า บริ ก ารการใช ง าน
อินเตอรเน็ตได

(ข) ตัวอยางรายการใบเสร็จผูใช lee

รูปที่ 6 รายการใชงานและใบเสร็จที่ไดจากระบบ

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณผล
ผลการทดสอบระบบ [8] พบวาเปนไปตามที่ไดออกแบบ
ไว และยังไดจัดทําแบบประเมินผล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
และวัดระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับระบบทดสอบ
ในโรงพยาบาล เปนระยะประมาณ 1 เดือน ไดผลลัพธ ดังนี้
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6. บทสรุป

 การขยายระบบใหมีการวิเคราะหทราฟฟกจราจรที่จัดเก็บ
ภายในระบบอยูเดิมแลว ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

บทความนี้ไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการ
คิดคํานวณคาใชงานอยางเปนธรรมตามระยะเวลาที่ใชจริง ใน
เครือขายคอมพิวเตอรสวนบุคคล/องคกร แทนที่จะเปนแบบ
เหมาจ า ยรายเดื อ นเช น ในเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต สาธารณะ
นอกจากนั้น ยังไดอธิบายและแนะนําใหเห็นวาซอฟตแวรแบบ
โอเพนซอรสใดที่สามารถจะนํามาใชสนับสนุนงาน หรือชวย
การพัฒนาซอฟตแวรระบบดังกลาวไดบาง แมวาตนแบบของ
ระบบที่พัฒนาดวยภาษา PHP จะไดนําไปทดสอบเบื้องตนใน
สิ่งแวดลอมที่เปนจริง และไดผลการประเมินจากกลุมประชากร
ผูใชเปนที่นาพอใจ อยางไรก็ตาม การทดสอบเชิงประสิทธิภาพ
ระบบโดยรวมก็ยังเปนสิ่งที่จําเปนและจะตองดําเนินการตอไป
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