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ABSTRACT 

 
Nowadays, communication is very necessary especially for an organization or agency 

that always needs to communicate. Example applications are information announcement, notice 
and public relations. Such applications may use different methods/channels. As the result, 
sometimes, users may not receive the complete information. This research designs and develops 
an automatic information informing system via IP phone. This research uses Asterisk as an IP 
PBX for centralized management of voice notification system. Users can access to the system for 
recording the voice message via 2 ways, the web page and the IVR (Interactive Voice Response) 
of the Voice over IP (VoIP) system. Users can record the voice message and specify the receiver 
or group of receivers, date time when to send the voice message and the priority of the message. 
The system will automatically send the voice message to the receiver(s) at the specified date/time. 
The sender can check in the system that the specified receiver(s) have received the voice message 
yet. Consequently, the system can guarantee the complete process of information distribution to 
all the users. The proposed system can improve the efficiency of internal information informing 
as well as the cost saving compared to the traditional information informing system. 
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บทที�  1  

บทนํา 

 
1.1 ที�มาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัการติดต่อสื�อสารในชีวิตประจาํวนัเป็นสิ�งจาํเป็นอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้ไม่วา่จะ
เป็นในองค์กรใดๆ จะมีการติดต่อสื�อสารกนัอยูต่ลอดเวลา ดว้ยเทคโนโลยีที�มีอยูใ่นปัจจุบนัมีการ
ติดต่อสื�อสารกนัอยูห่ลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบโทรศพัท์ การส่งขอ้ความสั,น(Short message 
service) จดหมายอิเล็กโทรนิค (E-mail) การส่งขอ้ความเสียง (Voice message service ) เป็นตน้ ซึ� ง
วิธีการสื�อสารที�เป็นที�นิยมกนัมากที�คือ ระบบโทรศพัท ์เนื�องจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการ
ติดต่อสื�อสารมากกวา่การสื�อสารแบบอื�นๆ ดว้ยการใชร้ะบบโทรศพัทก์็ยงัมีขอ้เสียคือมีค่าใชจ่้ายที�
ตอ้งสูญเสียไป ในปัจจุบนัจึงไดมี้การพฒันาระบบการสื�อสารดว้ยเสียงผา่นเครือข่ายไอพี (Voice 
over IP : VoIP) ซึ� งมีคุณภาพของการทาํงานไม่แตกต่างจากการใชง้านบนโทรศพัทพ์ื,นฐานมากนกั  
ทาํให้เราสามารถประยุกตก์ารใชง้านระบบโทรศพัท์เขา้กบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ช่วยให้
การติดต่อสื�อสารเป็นอยา่งสะดวกสบายมากขึ,น ลดค่าใชจ่้าย อีกทั,งยงัเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพใน
การใหง้านระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ,นอีกดว้ย 

เนื� องด้วยในปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาล บริษทัเอกชน ทั�วๆไป  จะมีการแจง้เตือนหรือขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่บุคลากรหรือ
พนกังานโดยส่วนใหญ่ที�ผูพ้ฒันาไดศึ้กษามานั,นจะใชพ้นกังานโทรศพัทแ์จง้ซึ� งตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การโทรศพัท์ หรือติดประกาศที�บอร์ดประชาสัมพนัธ์ก็ไม่สามารถให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งทั�วถึง ในบาง
บริษทัอาจจะใช้บริการส่งขอ้ความสั,น (SMS) จากเวบ็ไซต์ไปยงัโทรศพัท์เคลื�อนที�ของพนกังาน
โดยตรง ซึ� งในปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการดงักล่าวอยูห่ลายราย แต่ละรายก็มีบริการแตกต่างกนัไปตาม
โปรโมชั�นของการให้บริการ ทั,งนี,  ถึงแมว้า่การใช้บริการดงักล่าวจะสามารถลดตน้ทุนลงไดแ้ต่ก็
ไม่ใช่ทั,งหมด และอีกประการหนึ� ง คือ ในการใช้งานบริการส่งขอ้ความสั,นดงักล่าวนั,น ส่วนใหญ่
ตอ้งใชง้านผา่นหนา้เวบ็ไซตข์องระบบ ซึ� งในกรณีที�ผูใ้ชไ้ม่ไดอ้ยูห่นา้คอมพิวเตอร์ที�สามารถเขา้ใช้
อินเตอร์เน็ตได ้กไ็มส่ามารถเขา้ใชร้ะบบใหบ้ริการส่งขอ้ความนั,นได ้   

ดงันั,นผูพ้ฒันาจึงมีแนวคิดที�จะพฒันาระบบแจง้ข่าวสารดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นโทรศพัท ์
ไอพี ภายในองคก์รหรือหน่วยงาน ซึ� งส่วนใหญ่ในองคก์รหรือหน่วยงานจะมีระบบเครือข่ายภายใน
อยู่แล้ว ผูพ้ฒันาได้พฒันาระบบให้สามารถทาํงานบนโทรศัพท์เคลื�อนที�ที�รองรับระบบ Wi-Fi 
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เพื�อให้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใช้งานระบบได ้โดยการโทรจากโทรศพัท์เคลื�อนที�เขา้มาในระบบเพื�อ
ฝากขอ้ความแจง้เตือนและข่าวสารไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งผา่นหนา้เวบ็ไซต ์โดยผูพ้ฒันาจะใชซ้อฟตแ์วร์ 
IP PBX ที�เป็นโอเพนซอร์ส คือ Asterisk ในการพฒันาระบบ เนื�องจาก เป็นซอฟต์แวร์ที�มีความ
ยืดหยุน่สูง เพราะอินเตอร์เฟสที�สามารถรองรับภาษาต่างๆ เช่น PHP, Ruby, C และ Perl เป็นตน้ 
เรียกวา่ Asterisk Gateway Interface (AGI) 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1.  เพื�อออกแบบและพฒันาตน้แบบระบบการแจง้ข่าวสารดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นระบบ Voice 
over IP (VoIP) โดยใชซ้อฟตแ์วร์ Asterisk (IP PBX) ได ้

2.  เพื�อให้บุคลากรภายในองคก์รไดรั้บการแจง้เตือนหรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารดว้ยเสียงอตัโนมติั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทั�วถึง 

 
1.3 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ 

ออกแบบและพฒันาระบบตน้แบบซึ� งสามารถใช ้Asterisk ในการพฒันาระบบแจง้ข่าวสาร
ดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นโทรศพัท์ไอพี เพื�อใช้ในการแจง้ตือนหรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ภายใน
องคก์รหรือหน่วยงานได ้โดยในวทิยานิพนธ์ฉบบันี,จะมีความสามารถหลกั ๆ ดงันี,  

1.  ผูใ้ชง้านในระบบมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1)  ผูดู้แลระบบ มีหนา้ที�ในการดูแลและจดัการระบบ ดงันี,  

- เพิ�ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูลของผูฝ้ากขอ้ความและผูใ้ชง้านทั�วไป 
- เพิ�ม แกไ้ข และยกเลิก ขอ้มูลที�จะแจง้เตือนผูใ้ชง้านในระบบทั,งหมด 
- เพิ�ม แกไ้ข และยกเลิก ขอ้มูลขา่วสารในระบบทั,งหมด 

(2)  ผูฝ้ากขอ้ความ มีหนา้ที� ดงันี,  
- ฝากขอ้ความแจง้เตือนหรือขอ้มูลขา่วสารใหก้บัสมาชิกในกลุ่มได ้
- ฝากขอ้ความเสียงเพื�อแจง้เตือนตวัเองตามเวลาที�กาํหนด  

(3)  ผูใ้ชง้านทั�วไป  
- รับขอ้ความแจง้เตือนและขอ้มูลข่าวสารที�ระบบแจง้เมื�อเขา้สู่ระบบทนัทีโดย

อตัโนมติั และสามารถขอฟังขอ้มูลซํ, าหรือยอ้นหลงัไดโ้ดยการโทรเขา้ไปในระบบ และสามารถเป็น
ผูฝ้ากขอ้ความได ้
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2.  ความสามารถของระบบแจง้ขา่วสารดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นโทรศพัทไ์อพี มีดงันี,  
(1)  สามารถแจง้เตือนหรือแจง้ขอ้มูลขา่วสารดว้ยเสียงไดโ้ดยอตัโนมติัเมื�อมีผูใ้ช ้บริการ

เขา้มาในพื,นที�ใหบ้ริการ โดยจะเจาะจงเฉพาะผูที้�ใชโ้ทรศพัทที์�รองรับ VoIP 
(2)  สามารถให้ขอ้มูลการแจง้เตือนหรือขอ้มูลข่าวสารดว้ยเสียงไดเ้มื�อมีการร้องขอเขา้

มาจากผูใ้ช ้ในกรณีที�ตอ้งการฟังซํ, า 
(3)  สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้2 ทาง คือ ทางโทรศพัทไ์อพี และทางหนา้เวบ็ไซต ์
(4)  ผูฝ้ากขอ้ความสามารถกาํหนดเวลา วนั เดือน ปี ในการส่งล่วงหนา้ได ้
(5)  ฝากขอ้ความแจง้เตือนเพื�อแจง้เตือนตวัเองตามเวลาที�กาํหนดได ้ 
(6)  ระบบสามารถแจง้ขอ้มูลขา่วสารโดยแบง่ผูใ้ชง้านเป็นกลุ่มได ้
(7)  สามารถเพิ�ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลการแจง้เตือนหรือขอ้มูลข่าวสารของตนเองดว้ยเสียง

ผา่นทางโทรศพัทไ์ด ้
(8)  สามารถแจง้เตือนหรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารดว้ยเสียงซํ, าได ้ในกรณีผูรั้บปฏิเสธการรับ

สายในครั, งแรก 
(9)  ผูใ้ชง้านทั�วไปสามารถเป็นผูฝ้ากขอ้ความเสียงได ้
(10)  ผูฝ้ากขอ้ความสามารถดูรายงานสถานะการรับขอ้ความเสียงผา่นหนา้เวบ็ไดเ้ฉพาะ 

ขอ้ความที�ระบุกลุ่มผูรั้บ 
(11)  สามารถดูสถานะของผูใ้ชใ้นระบบจากหนา้เวบ็ได ้
(12)  สามารถฝากขอ้ความเสียงไปยงัอีเมลไ์ด ้

 
1.4 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํใหเ้กิดระบบที�ช่วยในการแจง้เตือนหรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารที�ใชภ้ายในองคก์ร 

 2.  ช่วยลดคา่ใชจ่้ายจากการใชง้านโทรศพัทด์ว้ยระบบแบบดั,งเดิม 

 3.  ช่วยใหบุ้คลากรหรือพนกังานไดรั้บการแจง้เตือนหรือขอ้มูลข่าวสารไดถู้กตอ้งและทั�วถึง

ตรงตามเวลา 

 4.  ช่วยเพิ�มความยดืหยุน่ในการติดต่อสื�อสารระหวา่งบุคคลากรในองคก์ร 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในวิทยานิพนธ์ฉบบันี�  มีทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งในด้านต่างๆ เพื�อช่วยในการพฒันาระบบ คือ 
VoIP, โปรโตคอล SIP, ระบบโครงข่าย, Asterisk, PHP, และ MySQL รวมถึงงานวิจยัและผลงานที�
เกี�ยวขอ้ง 
 
2.1 ทฤษฎีของระบบ Voice over Internet Protocol (VoIP)1 

เทคโนโลยี  Voice Over Internet Protocol  คือ การส่งเสียงพูดหรือขอ้มูลประเภทของเสียง
ผา่นเครือข่าย  Internet  หรือ  Intranet  โดยที�จะมี Gateway  อยูร่ะหวา่งตูโ้ทรศพัทห์รือ PBX  
(Private Branch Exchange)  กบัระบบ  LAN   โดยทาํหนา้ที�บีบขนาดไฟล์ขอ้มูลของการคุย  แปลง
ขอ้มูลให้อยูใ่นรูปของแพก็เกต  IP  แลว้ส่งเขา้ไปในเครือข่าย  จากนั�น  Gateway  ฝั�งตรงขา้มจะทาํ
การขยายขนาดและแปลงขอ้มูลกลบัมาอยูใ่นรูปของเสียง  ทาํใหผู้ใ้ชคุ้ยกนัไดด้ว้ยโทรศพัทธ์รรมดา 

2.1.1 ขั�นตอนการทาํงานของเทคโนโลย ีVoIP 
2.1.1.1 ผูพู้ดโทรศพัท์จากเครื� องโทรศพัท์หรือพูดผ่านไมโครโฟนที�ต่อเขา้กบัการ์ด

เสียงของเครื�องคอมพิวเตอร์คลื�นสัญญาณเสียงอนาล็อกก็จะไดรั้บการแปลเป็นสัญญาณดิจิตอลและ
ถูกบีบอดัตวัถอดรหสัผา่นอุปกรณ์ PBX หรือ VoIP Gateway  

2.1.1.2 เมื�อผา่น VoIP Gateway ก็จะส่งต่อไป Router เพื�อคน้หาเครื�องปลายทาง เช่น 
หมายเลขไอพี หมายเลขโทรศพัท ์ แลว้แปลงเป็นแพก็เกจส่งออกไปบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื�อส่งใหก้บัผูรั้บปลายทาง 

2.1.1.3 เมื�อ Packet ไปถึงดา้นปลายทาง ขอ้มูล Header จะถูกแยกออก เพื�อให้เหลือแค ่
Voice Frame หลงัจากนั�นก็จะทาํการแปลงสัญญาณ Digital PCM ให้กลบัมาเป็นสัญญาณ Analog 
ดงัแสดงในรูปที� 2.1 
 

 
___________________________ 

1  นารีรัตน์  อภิวฒัน์,  2550,  1 พฤศจิกายน. 
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ภาพที� 2.1 แสดงรูปแบบโครงขา่ยการทาํงานของ VoIP 
 
ที�มา : http://www.vcharkarn.com/vblog/33489/3 
  

VoIP สามารถประยุกต์ใช้ได้กบัข้อกาํหนดของการสื� อสารได้เกือบทั� งหมด ตั�งแต่การ
สื�อสารระหวา่งอินเทอร์คอมของสํานกังานไปจนถึง multi-point teleconference การที�จะประยุกต ์
ใช้ VoIP นั�นส่วนใหญ่จะเป็นแบบ real time อุปกรณ์ที�จะใชต้อ้งมีความยืดหยุน่สูง สามารถสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัทุกฝ่ายและใชง้านไดก้บัทุกสภาพแวดลอ้มที�หลากหลาย และยงัสามารถทาํงาน
ร่วมกบัระบบโทรศพัทด์ั�งเดิมไดอี้กดว้ย 
 
2.2 รูปแบบการใช้งานเทคโนโลย ีVoIP1 

การใชง้านเทคโนโลย ีVoIP นั�น องคก์รต่างๆสามารถนาํเทคโนโลยีนี�มาประยุกตใ์ชง้านได ้
เช่น กลุ่มธุรกิจขนาดยอ่ม หรือ SME (Small/Medium Enterprise) รวมถึงกลุ่ม ISP (Internet Service 
Provider) สําหรับกลุ่มธุรกิจ SME ควรจะเป็นกลุ่มที�มีระบบเครือข่ายขอ้มูลของตนเองอยูไ่ม่วา่จะ
เป็นเครือข่าย Leased Line, Frame Relay, ISDN การนาํเทคโนโลยี VoIP มาใชง้านจะทาํให้องคก์ร
ลดคา่ใชจ่้ายในการใชง้านการสื�อสารสัญญาณเสียงไปไดอ้ยา่งมาก และในปัจจุบนัการขยายตวัของ
ระบบเครือขา่ยสัญญาณขอ้มูล มีอตัราการเติบโตที�รวดเร็วกวา่การขยายตวัของเครือข่ายสัญาณเสียง 
________________________ 

1 รังสิมา เกียรติยทุธชาติ และ สมิทธิชยั ไชยวงศ,์ 2550, 26 กมุภาพนัธ์.   
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คอ่นขา้งมาก จึงทาํใหมี้การนาํเอาเทคโนโลยทีี�สามารถนาํสัญญาณเสียงมารวมอยูบ่นระบบเครือข่าย
สัญญาณขอ้มูลและมีการรับ-ส่งสัญญาณไดใ้นเวลาเดียวกนั เพื�อเป็นการสะดวกและประหยดัค่า   
ใชจ่้ายไม่วา่จะเป็นค่าโทรศพัทท์างไกลต่างจงัหวดั หรือค่าโทรศพัทท์างไกลต่างประเทศดว้ย โดย
รูปแบบการการใชก้ารของเทคโนโลย ีVoIP นั�น มีดงันี�  

2.2.1 PBX to PBX Connection   
รูปแบบการใชง้าน VoIP โดยการเชื�อมต่อแบบ PBX to PBX มีลกัษณะการเชื�อมต่อ คือ ทั�ง 

2 ฝั�งของสํานกังานจะสามารถใชง้านตูส้าขา PBX ของสํานกังานอีกฝั�งเปรียบเสมือนตูส้าขา PBX 
ของฝั�งตวัเอง Users ภายในไม่จาํเป็นตอ้งทาํการ Dial-out ออกไปบนระบบโทรศพัท ์PSTN เพื�อทาํ
การเชื�อมต่อเขา้กบัตูส้าขา PBX ของสาํนกังานอีกฝั�ง ดงัแสดงในภาพที� 2.2 

 

 

ภาพที� 2.2 แสดงรูปแบบการทาํงานแบบ PBX to PBX Connection  
 
ที�มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/17875 
 

2.2.2 Long Line PBX Extension 
รูปแบบการใช้งาน VoIP โดยการเชื�อมต่อแบบ Long Line PBX Extension เป็นการ

เชื�อมต่อที�สํานกังานใหญ่ขยายการเชื�อมต่อตูส้าขา PBX ไปที�สํานกังานสาขาที�ไม่มีตู ้PBX ใชง้าน
อยู ่ทางสาํนกังานสาขาสามารถใชง้านตู ้PBX ผา่นทางสาํนกังานใหญ่ไดเ้สมือนกบัเป็นตูส้าขา PBX 
ของฝั�งตนเอง ดงัแสดงในภาพที� 2.3 
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ภาพที� 2.3  แสดงรูปแบบการทาํงานแบบ Long Line PBX Extension  
 
ที�มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/17875 
 

2.2.3 Teleworker/ Local Access 
เป็นการเชื�อมต่อที�ยินยอมให้ Remote User ฝั�งสํานกังานใหญ่สามารถใชง้านโทรศพัทเ์ขา้

มาที�สํานกังานใหญ่ แล้วใช้ระบบเครือข่ายของสํานกังานใหญ่เชื�อมต่อไปยงัสํานกังานสาขาผา่น
เทคโนโลยี VoIP เพื�อสามารถใชง้านโทรศพัทใ์นพื�นที�ของสํานกังานสาขาไดโ้ดยเสียค่าบริการใน
อตัราของพื�นที�ของสาํนกังานสาขานั�นๆดงัแสดงในภาพที� 2.4 

 

ภาพที� 2.4  แสดงรูปแบบการทาํงานแบบ Teleworker/Local Access  
 
ที�มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/17875 
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2.2.4 Service Provider CPE 
ผูใ้ห้บริการ เช่น ISP ต่างๆ สามารถที�จะเสนอบริการเสริมต่างๆ ทางดา้น VoIP บนระบบ

เครือขา่ยความเร็วสูงที�มีการใชง้านอยูเ่ดิมแลว้ ดงัแสดงในภาพที� 2.5 

 

ภาพที� 2.5  แสดงรูปแบบการทาํงานแบบ Service Provider CPE  
 
ที�มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/17875 
 

2.3 มาตรฐานของเทคโนโลย ีVoIP1 
มาตรฐานของเทคโนโลยีในปจจุบนัที�นิยมใช้กนัในระดบั Enterprise ทั�วไปจะมีอยู่  2 

มาตรฐาน คือ 
2.3.1 H.323 Standard   ที�จริงแลว้ไม่ไดถู้กออกแบบมาให้ใช้งานกบัระบบเครือข่ายที�ใช ้

Internet Protocol (IP) นอกจากนั�นมาตรฐาน H.323 ยงัมีการทาํงานที�คอ่นขา้งชา้ โดยปกติแลว้จะใช้
งานมาตรฐาน H.323 กบัหน่วยงานที�มีการใชง้านมาตรฐาน H.323 อยูแ่ลว้ 

- มาตรฐานH.323 เป็นมาตรฐานภายใต ้ITU-T (International Telecommunications 
Union) Standard 

- ในตอนแรกนั�น มาตรฐาน H.323 ไดถู้กพฒันาขึ�นมาเพื�อเป็นมาตรฐานสําหรับการทาํ 
Multimedia Conferencing บนระบบเครือข่าย LAN เป็นหลกั แต่มาในภายหลงัจึงถูกพฒันาให้
ครอบคลุมถึงการทาํงานกบัเทคโนโลย ีVoIP ดว้ย 

 
____________________________ 

1 นารีรัตน์  อภิวฒัน์,  2550,  1 พฤศจิกายน. 
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- มาตรฐาน H.323 สามารถรองรับการทํางานได้ทั� งแบบ Point-to-Point 
Communications และแบบ Multi-Point Conferences 

- อุปกรณ์ต่างๆ สามารถที�จะทาํงานร่วมกนั (Inter-Operate) ผา่นมาตรฐาน H.323 ได ้

2.3.2  SIP  (Session Initiation Protocol) Standard  มาตรฐาน SIP ถือเป็นมาตรฐานใหม่ในการ
ใช้งานเทคโนโลยี VoIP โดยที�มาตรฐาน SIP นั�นได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกบัระบบ IP 
โดยเฉพาะ ซึ� งโดยปกติแลว้เราจะแนะนาํให้หน่วยงานใหม่ที�จะมีการใชง้าน VoIP ให้มีการใชง้าน
อยูบ่นมาตรฐาน SIP 

- มาตรฐาน SIP เป็นมาตรฐานภายใต ้IETF Standard ซึ� งถูกออกแบบมาสําหรับการ
เชื�อมต่อ VoIP 

- มาตรฐาน SIP เป็นมาตรฐาน Application Layer Control Protocol สําหรับการเริ�มตน้ 
(Creating), การปรับเปลี�ยน (Modifying) และการสิ�นสุด (Terminating) ของ Session หรือการ
ติดต่อสื�อสารหนึ�งครั� ง 

- มาตรฐาน SIP จะมีสถาปัตยกรรมการทาํงานคลา้ยคลึงการทาํงานแบบ Client-Server 
Protocol 

- เป็นมาตรฐานที�มี Reliability ที�คอ่นขา้งสูง  

ในวิทยานิพนธ์นี�ผูพ้ฒันาไดน้าํเอามาตราฐานของ SIP มาใชใ้นการพฒันาระบบ เนื�องดว้ย 
SIP เป็นโปรโตคอลที�ถูกออกแบบซับซ้อนน้อยกว่า H.323 ปัจจุบนัเป็นที�นิยมมากกว่า และ
ออกแบบใหร้องรับการทาํงานแบบเคลื�อนที� (Mobility) รายละเอียดดงัแสดงในภาพที� 2.6 

 

ภาพที� 2.6  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่ง H.323 กบั SIP 
 
ที�มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/17875 

DPU



 

 

10 

2.4 โปรโตคอล SIP1 
SIP (Session Initiation Protocol) เป็นโปรโตคอลในชั�นประยุกตใ์ชง้าน ที�พฒันาขึ�นโดย

คณะ ทาํงาน IETF (Internet Engineering Task Force) ใชใ้นการสร้างสิ�นสุด และเปลี�ยนแปลงแกไ้ข
มลัติมีเดียเซสชนับนโครงข่ายอินเทอร์เนต โปรโตคอล SIP ไดรั้บการออกแบบมาให้ง่ายต่อการ
พฒันาใชง้าน สะดวกต่อการเพิ�มเติมคุณลกัษณะของโปรโตคอล และสามารถใชก้บัโครงข่ายขนาด
ใหญ่ไดดี้ สามารถแบง่การทาํงานของ SIP ออกไดเ้ป็น 5 ส่วนหลกั ๆ ดงันี�  

(1)  User location: คน้หา และระบุที�อยูข่องผูใ้ชป้ลายทาง 
(2)  User capability: บง่บอกพารามิเตอร์ของเซสชนัที�ผูใ้ชง้านสามารถรองรับได ้
(3)  User availability: รองรับความใชส้อยไดข้องผูถู้กเรียกที�จะเขา้ร่วมการสื�อสาร 
(4)  Call setup: สร้างเซสชนั และกาํหนดพารามิเตอร์ของเซสชนั 
(5)  Call handling: ควบคุมการโอนสาย และการสิ�นสุดการเรียก 

โปรโตคอล SIP รับการออกแบบใหมี้ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโพรโทคอลมาตรฐานอื�น ๆ บน      
อินเทอร์เน็ต เช่น HTTP (Hypertext Transfer Protocol) และ SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol) 

SIP ไดก้าํหนดลกัษณะที�สําคญัของการติดต่อไว ้ 2 ส่วนคือ ส่วนของเครื�องลูกข่าย (User 
Agent) และส่วนของเครื�องแม่ข่าย (Network Server) เครื�องลูกข่าย คือ ระบบปลายทาง ซึ� งเป็นได้
ทั�งผูเ้ริ�มตน้การเรียกสาย และผูถู้กเรียกสาย 

สามารถแบง่รูปแบบการทาํงานของเครื�องลูกข่ายออกเป็น 2 ส่วนคือ 
(1)  User Agent Client (UAC): คือเครื�องลูกขา่ยที�ร้องขอ และรอการตอบสนองการร้องขอ

นั�น 
(2)  User Agent Server (UAS): คือเครื�องลูกขา่ยที�รับการร้องขอ และตอบสนองการร้องขอ

นั�น กลบัไป 
การติดต่อเพื�อสร้าง และสิ�นสุดเซสชนัระหวา่งเครื�องลูกข่ายซึ� งเป็นการติดต่อแบบพื�นฐาน

ที�สุดแสดงในภาพที� 2.7 จะเห็นได้ว่าเครื�องลูกข่ายแต่ละเครื�องจะตอ้งสามารถร้องขอ และ
ตอบสนองการเรียกได ้นั�นกคื็อเครื�องลูกขา่ยแต่ละเครื�องจะตอ้งสามารถเป็นไดท้ั�ง UAC และ UAS 
 
 
 
_______________________________ 

1 มายดเ์ท็ก, 2552. 
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ภาพที� 2.7  การสร้าง และสิ�นสุดเซสชนัระหวา่งเครื�องลูกขา่ย 
 
ที�มา : http://www.mind-tek.net/data/sip.pdf 
 

ในส่วนของเครื�องแม่ข่ายนั�นมีทาํหนา้ที�จดัการกบัขอ้ความที�ไดรั้บจาก เครื�องลูกข่าย หรือ 
เครื�องแมข่า่ยอื�น ๆ สามารถแบง่เครื�องแมข่า่ยออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

(1) SIP Proxy Server: ทาํหนา้ที�ระบุที�อยู ่และส่งขอ้ความร้องขอการเปิดเซสชนั ที�ไดรั้บ
ต่อไปยงัเครื�องลูกขา่ย หรือเครื�องแมข่า่ยถดัไป และส่งต่อขอ้ความตอบสนองการร้องขอการเปิด
เซสชนันั�นกลบัไปทางเส้นทางเดิม ดงัแสดงในภาพที� 2.8 

(2) Redirect Server: มีหนา้ที�ระบุที�อยู ่ และส่งขอ้ความตอบสนองการเปิดเซสชนัที�ระบุ
ที�อยูข่องเครื�องลูกขา่ยปลายทาง หรือเครื�องแมข่า่ยถดัไป กลบัไปใหเ้ครื�องลูกขา่ยที�ร้องขอการเปิด
เซสชนัมา เพื�อให้เครื�องลูกข่ายนั�นส่งขอ้ความร้องขอการเปิดเซสชนัไปยงัเครื�องลูกข่ายปลายทาง 
หรือเครื�องแมข่า่ยถดัไปโดยตรง ดงัแสดงในภาพที� 2.9 

Registrar Server: มีหนา้ที�รับ Register Message จากเครื�องลูกขา่ยและเกบ็ขอ้มูลที�
จาํเป็นของผูใ้ชง้าน เช่น SIP URL, IP address และพอร์ตของผูใ้ชง้าน เพื�อเป็นขอ้มูลให ้ Proxy 
Server และ Redirect Server ใชใ้นการทาํงาน 
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ภาพที� 2.8  การสร้าง และสิ�นสุดเซสชนัโดยผา่นเครื�องแม่ขา่ย Proxy  
 
ที�มา : http://www.mind-tek.net/data/sip.pdf 

 
ภาพที� 2.9  การสร้าง และสิ�นสุดเซสชนัโดยใชเ้ครื�องแม่ขา่ย Redirect 
 
ที�มา : http://www.mind-tek.net/data/sip.pdf 
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      SIP เป็นโปรโตคอลที�มีรูปแบบขอ้ความเป็นตวัอกัขระคลา้ยกบัมาตรฐาน HTTP/1.1 
สามารถแบ่งชนิดของขอ้ความออกเป็น 2 ชนิดคือ ขอ้ความร้องขอ (SIP Request) ใชร้้องขอจาก
เครื�องลูกข่ายไปยงัเครื�องแม่ข่าย และขอ้ความตอบสนอง (SIP Response) ใชต้อบรับ หรือปฏิเสธ
การร้องขอจากเครื�องแม่ขา่ยกลบัไปยงัเครื�องลูกขา่ย โดยแต่ละขอ้ความมีรายละเอียดดงันี�  

- INVITE: คือขอ้ความร้องขอที�ใชใ้นการเชิญผูใ้ชง้านปลายทางให้เขา้ร่วมเซสชนัโดย
จะมี Message body แสดงถึงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของเซสชนัที�ผูเ้รียกตอ้งการใชใ้นการติดต่อ เมื�อ
ผูรั้บการเรียกไดรั้บขอ้ความร้องขอ INVITE แลว้ จะส่งขอ้ความตอบสนองกลบัไปเพื�อตอบรับ หรือ
ปฏิเสธการเรียกนั�น ในกรณีที�ตอบรับการเรียกผูรั้บจะระบุคา่พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที�ผูรั้บตอ้งการไวใ้น 
Message body ของขอ้ความตอบสนองนั�น 

- ACK: คือขอ้ความร้องขอที�ใช้ในการยืนยนัการต่อถึงกนั ใชใ้นกรณีที� UAC ไดรั้บ
ขอ้ความตอบสนองสุดทา้ยของการร้องขอ INVITE จากเครื�องแม่ข่ายเรียบร้อยแลว้โดยอาจมี 
Message body เพื�อแสดงค่าพารามิเตอร์ที�ใช้ หากไม่มี Message body เซสชนัที�สร้างขึ�นจะใช้
คา่พารามิเตอร์ที�กาํหนดในขอ้ความร้องขอ INVITE 

- BYE: คือขอ้ความร้องขอที�ใชใ้นการขอยกเลิกการติดต่อ โดยทั�งผูเ้รียก และผูรั้บการ
เรียก สามารถส่งขอ้ความร้องขอ BYE นี�ได ้

- CANCEL: คือขอ้ความร้องขอที�ใชส้ําหรับบอกผูรั้บปลายทางวา่ผูส่้งตอ้งการยกเลิก
ขอ้ความร้องขอที�ไดส่้งไปก่อนหนา้นี�  และยงัไมไ่ดรั้บการตอบรับกลบัมา 

- OPTIONS: คือข้อความร้องขอที�ใช้บอกข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัความสามารถ 
(capability information) ของเครื�องลูกข่ายให้เครื�องแม่ข่ายทราบ และใชถ้ามขอ้มูลเกี�ยวกบัเครื�อง
แมข่า่ย 

- REGISTER: คือขอ้ความร้องขอที�ใชส้าํหรับการขอลงทะเบียน ระหวา่งเครื�องลูกข่าย
กบัเครื�องแมข่า่ย 

- 1xx Informational: เป็นขอ้ความตอบสนองใช้เมื�อปลายทางไดรั้บขอ้ความร้องขอ
แลว้และกาํลงัดาํเนินการต่อขอ้ความร้องขอนั�นอยู ่เช่นการตอบสนอง 180 RINGING เมื�อผูถู้กเรียก
ไดรั้บ INVITE และกาํลงัรอการตอบรับจากผูใ้ชป้ลายทาง เป็นตน้ 

- 2xx Success: เป็นขอ้ความตอบสนองใชเ้พื�อตอบตกลงยอมรับการเรียก โดยอาจส่ง
ค่าพารามิ เตอร์ที�เหมาะสมไปกบั Message body ดว้ย เช่น ส่ง 200 OK เพื�อตอบตกลงยอมรับ
ขอ้ความร้องขอ INVITE เป็นตน้ 

- 3xx Redirection: เป็นขอ้ความตอบสนองใชส้ําหรับแจง้ให้ผูเ้รียกทราบวา่ขอ้ ความ
ร้องขอนั�นตอ้งการการกระทาํเพิ�มเติม เพื�อให้การร้องขอนั�นเป็นผลสําเร็จ เช่น การแจง้เปลี�ยนที�อยู่

DPU



 

 

14 

ปลายทาง ผูรั้บการเรียกจะส่งขอ้ความตอบสนอง 3xx กลบัไปบอกให้ผูเ้รียกส่งขอ้ความร้องขอใหม่
ไปยงัที�อยูใ่หม่ที�ปรากฏใน Contact header ของขอ้ความตอบสนอง 3xx และเริ�มตน้เรียกใหม่อีก
ครั� งหนึ�ง 

- 4xx Client error: เป็นขอ้ความตอบสนองที�ใช้บ่งบอกว่าขอ้ความร้องขอนั�นมี
ขอ้ผดิพลาด และผูรั้บไมส่ามารถตอบสนองต่อการร้องขอนั�นได ้

- 5xx Server error: เป็นขอ้ความตอบสนองที�ใชบ้่งบอกวา่เกิดขอ้ผิดพลาดขึ�นในส่วน
ของเครื�องแมข่า่ย ทาํใหเ้ครื�องแมข่า่ยไมส่ามารถตอบสนองต่อการร้องขอนั�นได ้

- 6xx Global failure: เป็นขอ้ความตอบสนองที�ใชบ้่งบอกวา่เครื�องแม่ข่ายทุกเครื�องไม่
สามารถตอบ สนองต่อการร้องขอนั�นได ้

 

2.5 Asterisk1 
Asterisk คือ ซอฟต์แวร์ระบบโทรศพัท์แบบ IP-PBX สมบูรณ์แบบ ซึ� งสามารถทาํงานได้

บนหลายๆ ระบบปฏิบติัการ เช่น Linux, Mac OS X, OpenBSD, FreeBSD และ Sun Solaris โดยได้
มีการจดัเตรียมฟังกช์ั�นการใชง้านของตูส้าขาโทรศพัท ์PBX (Private Branch eXchange) คุณภาพสูง
ไวใ้นตวั Asterisk รองรับกบัระบบ VoIP (Voice over IP) หลายโปรโตคอล เช่น SIP, H.323, IAX, 
MGCP, SCCP (Cisco Skinny) ชึ�งรองรับอุปกรณ์โทรศพัทที์�เป็นมาตราฐานและใชฮ้าร์ดแวร์ที�ราคา
ไมแ่พง 

Asterisk มีการเผยแพร่แบบ Open source ภายใต ้GNU General Public License (GPL) นั�น
หมายความวา่ เราสามารถที�จะดาวน์โหลดโปรแกรม Asterisk มาใชง้านไดฟ้รีตามขอ้กาํหนด 

Asterisk ถูกพฒันาและสร้างโดย Mr. Mark  Spencer แห่งบริษทั Digium Inc. เมื�อปี  ค.ศ. 
1999 และไดมี้การเผยแพร่โปรแกรมไปยงัทั�วโลกในกลุ่ม Open source เพื�อทดสอบและแกไ้ข
ปัญหา (Bug) ของโปรแกรม Asterisk อยา่งต่อเนื�อง จากนั�นเมื�อประมาณปี ค.ศ. 2001 Mr. Mark  
Spencer ไดร่้วมมือกบัโครงการ Zapata Project และ Mr. Mark  Spencer ซึ� งสามารถใชไ้ดก้บั
อุปกรณ์ของบริษทั Digium, Sangoma และบริษทัอื�นๆ ที�ขายผลิตภณัฑ์รองรับกบั Asterisk PBX 
ทั�วๆไป โดยคุณสมบติัหลกัของอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะใช้ความสามารถของหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) และหน่วยความจาํ (Memory) ของเครื�องเซิร์ฟเวอร์เป็นหลกั ไม่วา่จะเป็นการทาํงานในส่วน 

 
 
 

--------------------------------------- 
1 กิตติพงษ ์สุวรรณราช.  (2551).  ออกแบบและตดิตั=งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk.  หนา้  39.  
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ของ Media Streaming, Echo Cancellation และ Transcoding และในปัจจุบนัทางบริษทัไดเ้ล็งเห็น
ความสําคัญในส่วนนี�  จึงได้มีการพฒันาการ์ดประมวลผลต่างๆ เพื�อลดการทาํงานของหน่วย
ประมวลผลกลาง และหน่วยความจาํของเครื�องเซิร์ฟเวอร์ หลายชนิด เพื�อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถใช้
หน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยความจาํไดดี้ขึ�น 

2.5.1 สถาปัตยกรรมของ Asterisk 
Asterisk ได้มีการออกแบบระบบให้มีความยืดหยุน่สูงโดยมีการระบุส่วนประกอบของ 

APIs อยูบ่ริเวณภายนอก ซึ� งทาํให้มีประโยชน์มาก เมื�อผูพ้ฒันา API (Application Programming 
Interface) นาํมาต่อยอดเพื�อทาํงานร่วมกบัโทรศพัท ์Asterisk ก็สามารถทาํไดท้นัที และจะมีระบบ 
Central PBX อยูเ่ป็นโครงสร้างภายใน 

 
 

ภาพที� 2.10  สถาปัตยกรรมของระบบโทรศพัท ์Asterisk 
 
ที�มา : http://www.digium.com/images/graphics/asteriskarch.gif 
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2.5.1.1 ส่วนประกอบภายนอกของระบบโทรศพัท ์Asterisk 
ส่วนประกอบภายนอกของสถาปัตยกรรม Asterisk ดังแสดงในภาพที� 2.10 

ประกอบดว้ย APIs จาํนวน 4 ส่วนดว้ยกนั ซึ� งจะมีหนา้ที�ในการโหลดการทาํงานของ APIs นั�นๆ ซึ� ง
ทาํให ้Asterisk ไมจ่าํเป็นตอ้งคอยจดัการเองทั�งหมด โดยจะทาํการติดต่อผา่น APIs ต่างๆ ดงันี�  

2.5.1.1.1 Channel API จะทาํหน้าที�ในการจดัการกบัประเภทของการ
เชื�อมต่อที�เขา้มาไมว่า่จะเป็นประเภทของ VoIP ประเภทต่างๆ เช่น ISDN, IAX, SIP, H.323, MGCP 
Cisco Skinny และรวมถึงสัญญาณ Signaling ตา่งๆ 

2.5.1.1.2 Application API จะทาํหน้าที�อนุญาตให้งานหลายๆ งานสามารถ
ทาํหน้าที�ไดห้ลายหน้าที� เช่น Conferencing, Directory Listening, Voice Mail ซึ� งงานบางงาน
จาํเป็นตอ้งดาํเนินการทนัที หรืออาจจะดาํเนินการในอนาคตก็เป็นได ้

2.5.1.1.3 Codec Translator API ทาํหนา้ที�โหลดตวัเขา้รหสั/ถอดรหสั (Code) 
ของไฟลเ์สียงรูปแบบต่างๆ ไมว่า่จะเป็น GSM, Mu-law, A-law รวมถึง mp3 เป็นตน้ 

2.5.1.1.4 File Format API ทาํหนา้ที�ในการอ่าน และบนัทึกในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ไฟลเ์สียง .gsm .wav .mp3 ฯลฯ แลว้ทาํการเกบ็ไฟลเ์หล่านั�นไวใ้นระบบ 

2.5.1.2 ส่วนประกอบภายในของระบบโทรศพัท ์Asterisk 
2.5.1.2.1 PBX Switching นบัเป็นส่วนที�มีความสําคญัมากสําหรับ Asterisk 

นั�นก็คือ PBX Switching ซึ� งจะทาํหนา้ที�ในการเชื�อมการติดต่อระหวา่งผูใ้ชง้านหลายๆคน และการ
ทาํงานอตัโนมติั รวมถึงการจดัการและดูแลเกี�ยวกบัซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ของระบบดว้ย 

2.5.1.2.2 Application Launcher เป็นตวัประกอบวา่บริการใดจะเริ�มทาํงาน 
เช่น Voice Mail, File Playback เป็นตน้ 

2.5.1.2.3 Codec Translator จะมีการใช้ Codec โมดูลเพื�อเขา้รหัสและ
ถอดรหสัไฟล์เสียงที�ถูกบีบอดัเพื�อใช้ในการส่งสัญญาณเสียง โดยมีการเลือกมาตรฐานของ Codec 
ให้มีความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงคุณภาพเสียงและการใช้งานช่องสัญญาณในการส่งผา่นขอ้มูล 
(Bandwidth Usage) ดว้ย 

2.5.1.2.4 Scheduler and I/O Management ทาํหนา้ที�ในการจดัสรร และดูแล
ตารางงานต่างๆ ซึ� งอยูใ่นระบบล่าง เพื�อให้งานเหล่านั�นสามารถที�จะทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ภายใตเ้งื�อนไขทั�งหมด 

2.5.1.2.5 Dynamic Module Loader ทาํหนา้ที�ในการจดัการโมดูลต่างๆ ที�มคั
วามจาํเป็นต่อการทาํงานของระบบโทรศพัท ์Asterisk 
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2.5.1.2.6 CDR หรือ (Call  Detail  Record) ทาํหนา้ที�ในการบนัทึกขอ้มูลการ
ใชง้านโทรศพัทข์องระบบทั�งหมด เช่น หมายเลขโทรศพัทต์น้ทาง ปลายทาง วนัที� และเวลาในการ
สนทนา จาํนวนวนิาทีในการสนทนา เป็นตน้ 
 

2.6 PHP1 
PHP (PHP Hypertext Preprocessor) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด ์

สคริปต ์โดยลิขสิทธิ� อยูใ่นลกัษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใชส้าํหรับจดัทาํเวบ็ไซต ์และแสดงผล
ออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคาํสั�งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษา
เพิร์ล ซึ� ง ภาษาพีเอชพี นั�นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ� งเป้าหมายหลกัของภาษานี�  คือให้นกัพฒันาเวบ็ไซต์
สามารถเขียน เวบ็เพจ ที�มีความตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2.6.1 คุณสมบติัของภาษา PHP 
การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลกัษณะHTML ซึ� งจะไม่แสดงคาํสั�งที�ผูใ้ช้เขียน ซึ� ง

เป็นลักษณะเด่นที�พีเอชพีแตกต่างจากภาษาในลกัษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาจาวา
สคริปต ์ที�ผูช้มเวบ็ไซตส์ามารถอ่าน ดูและคดัลอกคาํสั�งไปใชเ้องได ้นอกจากนี�พีเอชพียงัเป็นภาษา
ที�เรียนรู้และเริ� มต้นได้ไม่ยาก โดยมีเครื� องมือช่วยเหลือและคู่มือที�สามารถหาอ่านได้ฟรีบน
อินเตอร์เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลกัของพีเอชพี ไดแ้ก่ การสร้างเนื�อหาอตัโนมติัจดัการ
คาํสั�ง การอ่านขอ้มูลจากผูใ้ชแ้ละประมวลผล การอ่านขอ้มูลจากดาตา้เบส ความสามารถจดัการกบั
คุกกี�  ซึ� งทาํงานเช่นเดียวกบัโปรแกรมในลกัษณะCGI คุณสมบติัอื�นเช่น การประมวลผลตามบรรทดั
คาํสั�ง (command line scripting) ทาํใหผู้เ้ขียนโปรแกรมสร้างสคริปตพ์ีเอชพี ทาํงานผา่นพีเอชพี พาร์
เซอร์ ( PHP parser ) โดยไม่ตอ้งผา่นเซิร์ฟเวอร์หรือเบราวเ์ซอร์ ซึ� งมีลกัษณะเหมือน กบั Cron (ใน
ยนิูกซ์หรือลีนุกซ์) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส์) สคริปต์เหล่านี�สามารถนาํไปใช้ในแบบ 
Simple text processing tasks ได ้

การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแมว้า่จุดประสงคห์ลกัใชใ้นการแสดงผล HTML แต่ยงัสามารถ
สร้าง XHTML หรือ XML ได้ นอกจากนี� สามารถทาํงานร่วมกับคาํสั�งเสริมต่างๆ ซึ� งสามารถ
แสดงผลขอ้มูลหลกั PDF แฟลช (โดยใช ้libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอยา่งมากในการ
ทาํงานเป็นประมวลผลขอ้ความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ Perl ทั�วไป เพื�อแปลงเป็น
เอกสาร XML ในการแปลงและเขา้สู่เอกสาร XML เรารองรับมาตราฐาน SAX และ DOM สามารถ
ใชรู้ปแบบ XSLT ของเราเพื�อแปลงเอกสาร XML 
____________________________ 

1 วกิิพีเดีย, 2552. 
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เมื�อใช้พีเอชพีในการทาํอีคอมเมิร์ซ สามารถทาํงานร่วมกบัโปรแกรมอื�น เช่น Cybercash 
payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro และ CCVS functions เพื�อใชใ้นการสร้างโปรแกรม
ทาํธุรกรรมทางการเงิน 

2.6.2 การรองรับของภาษา PHP 
คาํสั�งของพีเอชพี สามารถสร้างผ่านทางโปรแกรมแกไ้ขข้อความทั�วไป เช่น โน้ตแพด

หรือ vi ซึ� งทาํให้การทาํงานพีเอชพี สามารถทาํงานไดใ้นระบบปฏิบติัการหลกัเกือบทั�งหมด โดย
เมื�อเขียนคาํสั�งแล้วนาํมาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) , 
Personal Web Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, 
Xitami, OmniHTTPd, และอื�นๆ อีกมากมาย. สําหรับส่วนหลกัของ PHP ยงัมี Module ในการ
รองรับ CGI มาตรฐาน ซึ� ง PHP สามารถทาํงานเป็นตวัประมวลผล CGI ดว้ย และดว้ย PHP, คุณมี
อิสรภาพในการเลือก ระบบปฏิบติัการ และ เว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี� คุณยงัสามารถใช้สร้าง
โปรแกรมโครงสร้าง สร้างโปรแกรมเชิงวตัถุ (OOP) หรือสร้างโปรแกรมที�รวมทั�งสองอยา่งเขา้
ดว้ยกนั แมว้า่ความสามารถของคาํสั�ง OOP มาตรฐานในเวอร์ชนันี� ยงัไม่สมบูรณ์ แต่ตวัไลบรารี
ทั�งหลายของโปรแกรม และตวัโปรแกรมประยุกต ์(รวมถึง PEAR library) ไดถู้กเขียนขึ�นโดยใช้
รูปแบบการเขียนแบบ OOP เทา่นั�น 

พีเอชพีสามารถทาํงานร่วมกบัฐานขอ้มูลได้หลายชนิด ซึ� งฐานขอ้มูลส่วนหนึ� งที�รองรับ
ไดแ้ก่ ออราเคิล dBase PostgreSQL IBM DB2 MySQL Informix ODBC โครงสร้างของฐานขอ้มูล
แบบ DBX ซึ� งทําให้พีเอชพีใช้กับฐานข้อมูลอะไรก็ได้ที�รองรับรูปแบบนี�  และ PHP ย ัง
รองรับ ODBC (Open Database Connection) ซึ� งเป็นมาตรฐานการเชื�อมต่อฐานขอ้มูลที�ใช้กนั
แพร่หลายอีกดว้ย คุณสามารถเชื�อมต่อกบัฐานขอ้มูลต่างๆ ที�รองรับมาตรฐานโลกนี�ได ้

PHP ยงัสามารถรองรับการสื�อสารกบัการบริการในโปรโตคอลต่างๆ เช่น LDAP, IMAP, 
SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (บนวินโดวส์) และอื�นๆ อีกมากมาย สามารถเปิด Socket บน
เครือข่ายโดยตรง และ ตอบโต้โดยใช้ โปรโตคอลใดๆ ก็ได้ PHP มีการรองรับสําหรับการ
แลกเปลี�ยนขอ้มูลแบบ WDDX Complex กบั Web Programming อื�นๆ ทั�วไปได้ ในส่วน 
Interconnection, PHP มีการรองรับสําหรับ Java objects ให้เปลี�ยนเป็น PHP Object แลว้ใชง้าน 
และสามารถใชรู้ปแบบ CORBA เพื�อเขา้สู่ Remote Object ไดเ้ช่นกนั 

2.6.3 รูปแบบการเขียนของภาษา PHP 
การเขียนโคด้ เราสามารถเขียนไดจ้ากโปรแกรม Editor ทั�วไป เช่น Notepad หรือ Editplus 

แน่นอนที�สะดวกที�สุดคงจะไม่พน้ Notepad เพราะแถมมากบั window อยูแ่ลว้ แต่ถา้ตอ้งการความ 
สามารถ และ Options ที�เพิ�มขึ�นกแ็นะนาํวา่โปรแกรม Editplus ใชไ้ดดี้ทีเดียว 

DPU



 

 

19 

รูปแบบการเขียน PHP เขียนได้ 4 แบบดงัตวัอย่าง ที�นิยมคือแบบที� 1 และ 2 แบบที� 3 ใช้
งานคลา้ยกบั Java script  ส่วนแบบที� 4 ตวั tag <% จะเหมือนกบั ASP โดยเมื�อรันจะไดผ้ลลพัธ์
เหมือนกนั และสามารถแทรกลงในส่วนของภาษา HTML ส่วนใดกไ็ด ้

2.6.3.1 การเขียนโคด้ในรูปแบบภาษา SGML จะมีรูปแบบดงันี�       
    <?  

                คาํสั�งในภาษา PHP ; 
     ?> 

2.6.3.2 การเขียนโค้ดเพื�อใช้ร่วมกับภาษา XHTML หรือ XML (แต่สามารถใช ้ 
ใน  HTML แบบปกติได)้ จะมีรูปแบบดงันี�  

        <?php 
              คาํสั�งในภาษา PHP ; 
  ?> 

2.6.3.3 การเขียนโคด้ในรูปแบบ JavaScript จะมีรูปแบบดงันี�  
         <Script Language="php"> 

                   คาํสั�งในภาษา PHP ; 
      </Script> 

2.6.3.4 การเขียนโคด้ในรูปแบบ ASP จะมีรูปแบบดงันี�  
        <% 
                คาํสั�งในภาษา PHP ; 
         %>  

การเขียนสคริปต์ PHP ในรูปแบบใดก็ตามจะตอ้งมีเครื�องหมาย semicolon ( ; ) ลงทา้ย
คาํสั�งเสมอเหมือนกบัการเขียนภาษา C กบัภาษา Perl และคาํสั�งหรือฟังกช์ั�นในภาษา PHP จะเขียน
ดว้ยตวัพิมพเ์ล็กหรือพิมพใ์หญ่ก็ได ้( case-insensitive ) การจบ statement หรือสิ�นสุด script เราจะ
ปิดท้ายสคริปต์ด้วยแท็ก  ( ?> ) และคําสั� ง สุดท้ายในสคริปต์นั� นจะลงท้ายด้วย  semicolon 
( ; ) หรือไม่ก็ไดเ้พราะจะถูกปิดดว้ยแท็ก ( ?> ) อยูแ่ลว้  นอกจากรูปแบบแลว้ การวาง code ผสม
กบั HTML กเ็ป็นวธีิหนึ�ง 

<html> 
<head> 
<title>Example</title> 
</head> 
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<?php  
        echo "Hi, I'm a PHP script!";  
?> 
</html> 
 

2.7 MySQL1 
 SQL คือ ภาษาสอบถามขอ้มูล หรือภาษาจดัการข้อมูลอย่างมีโครงสร้าง มีการพฒันา
ภาษาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมฐานข้อมูลที�รองรับมากมาย เพราะจดัการข้อมูลได้ง่าย เช่น 
MySQL, MsSQL, PostgreSQL หรือ MS Access เป็นตน้ สําหรับโปรแกรมฐานขอ้มูลที�ไดรั้บความ
นิยมคือ MySQL เป็น Open Source ที�ใชง้านไดท้ั�งใน Linux และ Windows  โดยที� SQL เป็นภาษา
ที�ใชใ้นการเขียนโปรแกรม เพื�อจดัการกบัฐานขอ้มูลโดยเฉพาะ เราสามารถแบ่งการทาํงานไดเ้ป็น 4 
ประเภท ดงันี�  

2.7.1  Select query ใช้ในการดึงขอ้มูลในฐานขอ้มูล จะมีการคน้หารายการจากตารางใน
ฐานขอ้มูล ตั�งแต่หนึ� งตารางขึ�นไป ตามเงื�อนไขที�สั�ง ผลลพัธ์ที�ไดจ้ะเป็นเซตของขอ้มูลที�สามารถ
สร้าง เป็นตารางใหม่  หรือใชแ้สดงออกมาทางจอภาพเทา่นั�น โดยมีรูปแบบดงันี�  

 - Select  รายละเอียดที�เลือก From ตารางแหล่งที�มา Where กาํหนดเงื�อนไขฐานขอ้มูลที�
เลือก Group by ชื�อคอลมัน์               

2.7.2  Update query ใช้สําหรับการแกไ้ขขอ้มูลในตาราง โดยแกใ้นคอลมัน์ที�มีค่าตรงตาม
เงื�อนไข มีรูปแบบดงันี�  

      - Update ชื�อตาราง Set [ชื�อคอลมัน์=คา่ที�จะใส่เขา้ไปในคอลมัน์นั�น ๆ ] Where เงื�อนไข 
2.7.3  Insert query ใชใ้นการเพิ�มเติมขอ้มูลใหม ่ๆ เขา้ไปในฐานขอ้มูล มีรูปแบบดงันี�  
      - Insert Into ชื�อตาราง [=ชื�อคอลมัน์1,2..] Values [คา่ที�จะใส่ลงในคอลมัน์ 1,2…] 
2.7.4  Delete query ใชล้บขอ้มูลออกจากตาราง มีรูปแบบดงันี�   

- Delete From ชื�อตาราง Where เงื�อนไข  
 

 

 

 

_______________________________ 
1 ชูศกัดิ�  เจริญทรัพย,์ 2552, 14 มิถุนายน. 
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2.8 งานวจัิยและผลติภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 
 

2.8.1 Itwist1   
Itwist เป็นผูใ้ห้บริการส่งข้อความ (SMS) จากเว็บไซต์ไปยงัโทรศพัท์เคลื�อนที� ทุกระบบ

เครือขา่ย รวมทั�งการส่งขอ้ความทาํการตลาด (SMS Marketing) โดยเนน้เฉพาะการส่ง SMS ถึงผูรั้บ
จาํนวนมาก หรือเป็นกลุ่ม ไม่จาํกดัจาํนวนข้อความและจาํนวนผูรั้บ โดยจะแบ่งตามแพคเกตที�
ผูใ้ชบ้ริการเลือกใช ้ตวัอยา่งของโปรแกรมดงัแสดงในภาพที� 2.11 
 

 
 

ภาพที� 2.11  แสดงตวัอยา่งของระบบส่งขอ้ความ Itwist 
 
ที�มา :  www.twist.co.th 

 
 
 
 

_______________________________ 
1 Itwist we deliver the message, 2553.  
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ความสามารถของระบบที�ไดจ้ากการศึกษา มีดงันี�  
- ส่งขอ้ความ SMS ไปยงัผูรั้บไดที้เดียวพร้อมกนั แบบไม่จาํกดัจาํนวน 
- สร้างกลุ่มผูรั้บไวใ้นระบบ แกไ้ข และลบไดต้ลอดเวลา 
- ส่ง SMS ไดท้ั�งภาษาไทยและองักฤษ 
- กาํหนดชื�อผูส่้ง หรือ Sender Name ได ้เช่น  ชื�อบริษทัของผูส่้ง 
- ส่ง SMS ไปยงัโทรศพัทเ์คลื�อนที�ไดทุ้กระบบในประเทศไทย 
- สามารถตั�งเวลาส่งล่วงหนา้ได ้
- สามารถใชร้ะบบผา่นหนา้เวบ็ไดทุ้กที� 
- สามารถสร้างกลุ่มเบอร์ติดต่อและขอ้มูลในการส่ง SMS เพื�อการส่งจาํนวนมากๆ 
- Import/Export ขอ้มูลเบอร์ติดต่อจากโปรแกรม Microsoft Excel ได ้ 
- รายงานผลการส่งแบบเรียลไทม ์
- เรียกดูบนัทึกการส่งขอ้ความได ้
- มีการเขา้รหสั HTTP ดว้ย Secure Socket Layer (SSL) เกรดสูงแบบ256-Bit โดย

Thawte Inc. 
อยา่งไรกต็าม บริการนี�ยงัมีขอ้จาํกดั ดงันี�  

- เสียคา่บริการในการส่งขอ้ความ 
- ไมส่ามารถส่งขอ้ความเป็นเสียงได ้
- เขา้ใชบ้ริการไดผ้า่นเวบ็อยา่งเดียว ไมส่ามารถเขา้ใชผ้า่นโทรศพัทไ์ด ้
- ใหบ้ริการไดท้างเดียว ผูรั้บไมส่ามารถส่งขอ้ความกลบัได ้

 
2.8.2 ISMS1 

ISMS เป็นระบบให้บริการส่งขอ้ความ SMS ซึ� งให้บริการโดยบริษทั I-Gen Internet 
Generation ให้บริการส่งขอ้ความ (SMS) จากเวบ็ไซต์ไปยงัโทรศพัท์เคลื�อนที� ทุกระบบเครือข่าย 
โดยความสามารถของระบบมีดงันี�  

- ส่งขอ้ความ SMS ไปยงัลูกคา้ หรือ พนกังาน ครั� งเดียวพร้อมกนั ไมจ่าํกดัจาํนวน 
- ระบบจดัการสมุดโทรศพัท์ ใช้งานง่าย เหมือนใช้งานอีเมล์ (สามารถสร้างเป็น 

contact list ได)้  
- กาํหนดวนัเวลาในการส่งขอ้ความล่วงหนา้ได ้ 

_________________________________ 
 1 IGEN Internet Generation,  2552. 
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- กาํหนดชื�อผูส่้ง หรือ Sender Name ได ้เช่น ชื�อบริษทัฯของทา่น 
- ส่ง SMS ไดท้ั�งภาษาไทยและองักฤษ  
- การใชง้านผา่นเวบ็ ใชง้านสะดวกสบายเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต 
- Import/Export ขอ้มูลเบอร์ติดต่อจาก Format ของ Excel และ Text File ได ้
- ระบบมีรายงานผลการ ส่ง แบบเรียลไทม ์
- เรียกดูบนัทึกยอ้นหลงัขอ้ความที� ส่ง ออกไป 

อยา่งไรกต็าม บริการนี�ยงัมีขอ้จาํกดั ดงันี�  
- เสียคา่บริการในการส่งขอ้ความ 
- ไมส่ามารถส่งขอ้ความเป็นเสียงได ้
- เขา้ใชบ้ริการไดผ้า่นเวบ็อยา่งเดียว ไมส่ามารถเขา้ใชผ้า่นโทรศพัทไ์ด ้
- ใหบ้ริการไดท้างเดียว ผูรั้บไมส่ามารถส่งขอ้ความกลบัได ้

 

 
 

ภาพที� 2.12 แสดงตวัอยา่งของระบบส่งขอ้ความ ISMS 
 
ที�มา : www.igen.co.th/igen/index.php 
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2.8.3 ThaiBulkSMS1 
ThaiBulkSMS เป็นระบบที�ใหบ้ริการส่งขอ้ความ SMS ซึ�งใหบ้ริการโดย บริษทั วนัมอ๊บบี�  

จากดั ใหบ้ริการส่ง SMS Marketing และ Bulk SMS จากเวบ็ไซตไ์ปยงัโทรศพัทเ์คลื�อนที� ทุกระบบ
เครือขา่ย โดยความสามารถของระบบมีดงันี�  

- ส่งขอ้ความ SMS ไปยงัผูรั้บไดที้เดียวพร้อมกนั แบบไม่จาํกดัจาํนวน 
- สร้างกลุ่มผูรั้บไวใ้นระบบ แกไ้ข และลบไดต้ลอดเวลา 
- ส่ง SMS ไดท้ั�งภาษาไทยและองักฤษ 
- กาํหนดชื�อผูส่้ง หรือ Sender Name ได ้เช่น  ชื�อบริษทัของผูส่้ง 
- ส่ง SMS ไปยงัโทรศพัทเ์คลื�อนที�ไดทุ้กระบบในประเทศไทย 
- สามารถตั�งเวลาส่งล่วงหนา้ได ้
- สามารถใชร้ะบบผา่นหนา้เวบ็ไดทุ้กที� 
- สามารถสร้างกลุ่มเบอร์ติดต่อและขอ้มูลในการส่ง SMS เพื�อการส่งจาํนวนมากๆ 
- Import/Export ขอ้มูลเบอร์ติดต่อจากโปรแกรม Microsoft Excel ได ้ 
- รายงานผลการส่งแบบเรียลไทม ์
- เรียกดูบนัทึกการส่งขอ้ความได ้
- มีการเขา้รหสั HTTP ดว้ย Secure Socket Layer (SSL) เกรดสูงแบบ256-Bit โดย

Thawte Inc. 
อยา่งไรกต็าม บริการนี�ยงัมีขอ้จาํกดั ดงันี�  

- เสียคา่บริการในการส่งขอ้ความ 
- ไมส่ามารถส่งขอ้ความเป็นเสียงได ้
- เขา้ใชบ้ริการไดผ้า่นเวบ็อยา่งเดียว ไมส่ามารถเขา้ใชผ้า่นโทรศพัทไ์ด ้
- ใหบ้ริการไดท้างเดียว ผูรั้บไมส่ามารถส่งขอ้ความกลบัได ้

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
1 Thai bulk SMS.com, 2552. 
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ภาพที� 2.13 แสดงตวัอยา่งของระบบส่งขอ้ความ Thai Bulk SMS 
 
ที�มา : www.thaibulksms.com 
 

2.8.4 ระบบสนับสนุนการกาํหนดค่าการทาํงานของไอพพีบีีเอก็ซ์แบบแอสเทอริกส์ (CSSA)1 
ผูพ้ฒันาระบบนี�ไดพ้ฒันาระบบสนบัสนุนการกาํหนดค่าการทาํงานของไอพีพีบีเอ็กซ์แบบ

แอสเทอริกส์ เพื�อทาํหนา้ที�กาํหนดการทาํงานต่างๆ ของ Asterisk ผา่นทาง Web Interface โดยที�
ผูใ้ชง้าน สามารถเรียกใชง้านผา่น Browser ทั�วไปได ้เช่น Internet Explorer, Fire Fox เป็นตน้ ซึ� ง
ระบบสนบัสนุนฯ นั�น จะมี Interface ที�เป็นภาษาไทย ทาํให้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ และง่ายต่อ
การใช้งาน โดยตวัโปรแกรมจะสร้างไฟล์ที�จาํเป็นต่อการทาํงานของ Asterisk ขึ�นมาจากค่าที�ผูใ้ช้
กาํหนดไว ้จากนั�นตวัโปรแกรมจะทาํหน้าที�นาํไฟล์ที�สร้างขึ�นไปทบัไฟล์ของเดิมที�มีอยู ่ก็จะทาํให ้
Asterisk สามารถทาํงานได้ตามความต้องการ โดยระบบนี� จะประกอบด้วย  3 เลเยอร์ คือ 
Application Layer, transport Layer, Internet Layer ดงัแสดงในภาพที� 2.14 

 

___________________________ 
1 ประณตพล ดลดุสิตา. (2552). ระบบสนับสนุนการกําหนดค่าการทํางานของไอพีพบีีเอก็ซ์แบบแอสเทอริกส์.  หนา้ 35. 
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ภาพที� 2.14  ภาพรวมการทาํงานระบบสนบัสนุนการกาํหนดคา่การทาํงานของ IP PBX บน Asterisk 
 

โดยในส่วนของระบบสามารถกาํหนดคา่ต่างๆ ใน IP PBX บน Asterisk ได ้หลกัๆ ดงันี�  
- สร้างผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติั 
- กาํหนดรูปแบบการโทร 
- กาํหนดเวลาการโทรของแต่ละผูใ้ช ้
- จาํกดัการโทรออกสายนอก เช่น การโทรเขา้โทรศพัทเ์คลื�อนที� 
- สามารถฝากขอ้ความเสียงไปยงัอีเมลไ์ด ้

อยา่งไรกต็าม งานวจิยันี�ยงัมีขอ้จาํกดั ดงันี�  
- ไมมี่ฟังกช์ั�นการทาํงานเกี�ยวกบัการส่งขอ้ความ 
- เขา้ใชบ้ริการไดผ้า่นเวบ็อยา่งเดียว ไมส่ามารถจดัการระบบใชผ้า่นโทรศพัทไ์ด ้
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2.8.5 The asterisk configuration management engine (ACME)1 
  ACME เป็นระบบกาํหนดนโยบายการโทรเขา้โทรออกของ IP PBX ดว้ย Asterisk ที�

ทาํงานผา่น Web-based ทาํงานร่วมกบั Database ซึ� งสามารถกาํหนดการโทรเขา้และโทรออกของ
ระบบได ้ในระบบ ACME จะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ผูดู้แลระบบ โอเปอร์เรเตอร์ และ ผูใ้ชง้าน
ทั�วไป โดยแต่ละส่วนมีหนา้ที� ดงันี�  

- ผู้ดูแลระบบ จะดูแลและควบคุมระบบและใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการใชร้ะบบต่างๆ 
-  โอเปอร์เรเตอร์ มีหนา้ที�รองจากผูดู้แลระบบดูแลทางดา้นเทคนิค และดูแลเกี�ยวกบั
การเพิ�ม,ลบ ผูใ้ชง้านทั�วไป เป็นตน้ 

- ผู้ใช้งานทั�วไป เป็นผูใ้ชบ้ริการของระบบตามที�ผูดู้แลระบบและโอเปอร์เรเตอร์
กาํหนดไว ้

 

 
 
ภาพที� 2.15  โครงสร้างของระบบ ACME 
_____________________________ 

1 Konstantoulakis G., Sloman M. (2007). Call Management Policy Specification for the Asterisk 
Telephone Private  Branch Exchange.  
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โครงสร้างของระบบ ACME มี 3 ระดบั ประกอบดว้ย User Interface Application และ 
Asterisk server กบั Database ดงัแสดงในภาพที� 2.16 ระบบ ACME เป็นระบบที�ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถ
กาํหนดนโยบายต่างๆในการใชร้ะบบไดอ้ยา่งง่ายดาย เช่น กาํหนดช่วงเวลาการโทรเขา้โทรออกได ้
และระบบจะตอบสนองแบบ Real-time หลงัจากผูใ้ชก้าํหนดนโยบายในการโทรเสร็จ โดยในระบบ
จะประกอบดว้ยโมดูลต่างๆ ดงันี�  

- Configuration module ใชใ้นการกาํหนดคา่ต่างๆ ของระบบผา่น Web-based 
รวมถึงขอ้มูลใน Database ดว้ย 

- Access control module ใชเ้ช็คการเขา้ใชข้องผูใ้ชร้ะบบเพื�อกาํหนดสิทธิ� การเขา้ใช ้
- Obligation and alarms module เป็นโมดูลที�ใชใ้นการ Monitors ระบบ และรายงาน

ผลแบบ Real-time ผา่น Web-based หรือ แจง้เตือนทางอีเมลแ์ละโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
- User-defined actions module เป็นโมดูลที�เปิดใหผู้ใ้ชง้านสามารถเพิ�มฟังกช์ั�นใน

ระบบ เช่น การดู CDR หรือรายงานการโทรเขา้โทรออก เป็นตน้ 
อยา่งไรกต็าม งานวจิยันี�ยงัมีขอ้จาํกดั ดงันี�  

- ไมมี่ฟังกช์ั�นการทาํงานเกี�ยวกบัการส่งขอ้ความ ทั�งเสียงและ SMS 
- เขา้ใชบ้ริการไดผ้า่นเวบ็อยา่งเดียว ไมส่ามารถจดัการระบบใชผ้า่นโทรศพัทไ์ด ้

จากการศึกษาการใชง้านบริการต่างๆและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ที�นาํเสนอ 
สามารถเปรียบเทียบคุณสมบติัไดด้งัตารางที� 2.1 

 
ตารางที� 2.1  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของงานวิจยัและบริการที�เกี�ยวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์นี�  

ความสามารถของระบบ Itwist ISMS 
ThaiBulk 

SMS 

CSSA 

(1) 

ACME 

(2) 

AIIS 

(3) 

1.ส่งขอ้ความดว้ยเสียงได ้      √ 

2.ส่งขอ้ความ SMS ได ้ √ √ √    

3.ไมเ่สียคา่ใชจ่้าย    √ √ √ 

4.ส่งขอ้ความแบบกลุ่มได ้ √ √ √   √ 

5.ส่งขอ้ความเสียงอตัโนมติั      √ 

ตารางที� 2.1 (ต่อ) 
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ความสามารถของระบบ Itwist ISMS 
ThaiBulk 

SMS 

CSSA 

(1) 

ACME 

(2) 

AIIS 

(3) 

6.ตั�งเวลาโทรแจง้เตือนตวัเองได ้      √ 

7.เรียกฟังขอ้ความยอ้นหลงัได ้ √ √ √   √ 

8.ตั�งเวลาส่งขอ้ความล่วงหนา้ได ้ √ √ √   √ 

9.จดัการขอ้ความผา่นโทรศพัทไ์อพ ี      √ 

10.ใชร้ะบบผา่นหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้ √ √ √ √ √ √ 

11.เรียกดูบนัทึกการส่งยอ้นหลงัได ้ √ √ √ √ √ √ 

12.มีการเขา้รหสั HTTP ดว้ย SSL  √ √    

13.สามารถโทรออกดว้ยเสียงได ้    √ √ √ 

14.กาํหนดเวลาการโทรของผูใ้ชไ้ด ้    √ √  

15.ทาํงานกบัโทรศพัทเ์คลื�อนที�ได ้ √ √ √ √ √  

16.ฝากขอ้ความเสียงไปยงัอีเมลไ์ด ้    √ √ √ 

 
หมายเหตุ : 1. CSSA = Development of IP PBX Configuration Support System based on Asterisk 
       2. ACME = The asterisk configuration management engine 

      3. AIIS =  Automatic Information Informing System via IP Phone งานวิจยัใน            
วทิยานิพนธ์ ฉบบันี�  
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บทที�  3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 
เนื�อหาในส่วนนี� จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบขั�นตอนการทาํงานของระบบ

แจง้ขา่วสารดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นโทรศพัทไ์อพี  
 

3.1  ภาพรวมการทาํงานของระบบ 
รูปแบบเน็ตเวร์ิกของการพฒันาระบบแจง้ข่าวสารดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นโทรศพัทไ์อพี ซึ- ง

สามารถทาํงานไดท้ั�งในระบบ LAN และระบบไร้สาย ผูใ้ชแ้ละผูดู้แลระบบสามารถเขา้ใชร้ะบบได้
ทั�ง 2 แบบ และแสดงถึงอุปกรณ์ที-สามารถเขา้ใช้ระบบได ้เช่น Computer, Notebook, IP Phone, 
Palm/PDA ซึ- งจะตอ้งเป็นอุปกรณ์ที-รองรับโปรโตคอล SIP ไดเ้ทา่นั�น ดงัแสดงในภาพที- 3.1 

 

 
 
ภาพที- 3.1  แสดงภาพ System Overview 
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ภาพที- 3.2  ภาพแสดงการทาํงานของระบบแจง้ขา่วสารฯ 
 
 จากภาพที- 3.2  เป็นภาพรวมการทาํงานของระบบที-ไดอ้อกแบบขึ�นประกอบดว้ยส่วนต่างๆ 
ที-ทาํงานเชื-อมโยงกนั มี  4  ส่วนหลกัๆ คือ ส่วนหนา้เวบ็อินเตอร์เฟส  ส่วนของฐานขอ้มูล  ส่วนของ
โทรศพัทไ์อพี  และส่วนของ Asterisk โดยแต่ละส่วนจะทาํงานร่วมกนั ดงันี�  

- Web User Interface จะทาํงานร่วมกนักบัฐานขอ้มูล โดยจะทาํงานผา่นคาํสั-ง MySql / 
PHP 

- Web User Interface จะทาํงานร่วมกบั Asterisk ผา่นทาง Socket  ดว้ยคาํสั-ง PHP 
- Asterisk จะทาํงานร่วมกบั Database ผา่นคาํสั-ง AGI ที-เขียนดว้ย PHP 
- Asterisk จะทาํงานร่วมกบั IP Phone ผา่นระบบ IVR  

 

3.2  เครื�องมือที�ใช้ในการพฒันาระบบ 

 ในการพฒันาระบบตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทั�งทางดา้น Hardware และ Software โดยมีรายละเอียด
ดงันี�  

3.2.1  รายละเอียดอุปกรณ์ทางดา้น Hardware  
(1)  เครื-องคอมพิวเตอร์ 1 เครื-อง สาํหรับทาํเป็น Server ซึ- งมีคุณสมบติั ดงันี�  

- CPU Atom 1.6 GHz 
- RAM 512 GB 
- Hard disk 500 GB 
- CD-ROM Drive 

(2)  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Wireless access point)  
(3)  โทรศพัทมื์อถือที-รองรับ VoIP 
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3.2.2  รายละเอียดอุปกรณ์ทางดา้น Software (Freeware) 
(1)  Linux Ubuntu 8.04  เป็นระบบปฏิบติัการที-ใชใ้นการรัน Asterisk Server 
(2)  Asterisk 1.4.26.1  เป็นซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์สที-ใชท้าํเป็น IP PBX 
(3)  PHP 5  ใชอ้อกแบบหนา้เวบ็ในการตั�งคา่ระบบ 
(4)  MySQL (Database server) ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลของระบบ 
(5)  Apache 2.0 (Web server) ใชเ้ป็น Web server 
(6)  Soft phone X-lite เป็นซอฟตแ์วร์ที-ใชแ้ทนโทรศพัท ์
(7)  PHPMyAdmin ใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูลของระบบ 

 

3.3  การออกแบบแผนภาพบริบท 
ในการทาํงานของระบบแจ้งข่าวสารด้วยเสียงอัตโนมติัผ่านโทรศพัท์ไอพีนั�น จะแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนผูดู้แลระบบ ส่วนผูฝ้ากขอ้ความ และส่วนผูรั้บข่าวสารดงัแสดงในภาพที- 
3.3 

 

 
 

ภาพที- 3.3  แสดง Context Diagram ของระบบแจง้เตือนและแจง้ขา่วสารอตัโนมติั 
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ความสามารถในการจดัการขอ้มูลในระบบแบ่งออกเป็น  3  ส่วน ไดด้งันี�  
ในส่วนของผูดู้แลระบบ 

- สามารถเพิ-ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูลของผูใ้ชใ้นระบบได ้
- สามารถเพิ-ม แกไ้ข และยกเลิก ขอ้มูลขา่วสารได ้ 
- สามารถเพิ-ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้านได ้
- สามารถตรวจสอบขอ้มูลและสถานะของข่าวสารได ้

 ในส่วนของผูฝ้ากขา่วสาร   
- สามารถเพิ-ม แกไ้ข และยกเลิก ขอ้มูลขา่วสารได ้ 
- สามารถแกไ้ขขอ้มูลของตวัเองได ้
- สามารถตรวจสอบขอ้มูลและสถานะของข่าวสารได ้

 ในส่วนของผูรั้บขา่วสาร 
- รับขอ้มูลการแจง้ขา่วสารจากระบบไดโ้ดยอตัโนมติั 
- สามารถร้องขอขอ้มูลการแจง้ข่าวสารซํ� าหรือยอ้นหลงัได ้
- สามารถตรวจสอบขอ้มูลและสถานะของข่าวสารได ้

 
3.4   การออกแบบแผนภาพกระแสของข้อมูล 
 ในการพฒันาระบบแจง้ข่าวสารดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นโทรศพัทไ์อพี จะมีการกระบวนการ
ทาํงานหลกัๆ ทั�งหมด 3 กระบวนการ ดงัแสดงในภาพที- 3.4  ดงันี�   

- การจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน เป็นกระบวนการจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ย 
การเพิ-ม ลบ แกไ้ข และการรายงานขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 

- การจดัการขอ้มูลข่าวสาร เป็นกระบวนการจดัการขอ้มูลข่าวสาร ประกอบดว้ย
การเพิ-ม ยกเลิก แกไ้ข และการรายงานสถานะต่างๆของขา่วสาร 

- การจดัการขอ้มูลกลุ่มผูใ้ช้งาน เป็นกระบวนการจดัการขอ้มูลกลุ่มผูใ้ช้งาน 
ประกอบดว้ยการเพิ-ม ลบ แกไ้ข และการรายงาน 

ในส่วนของขอ้มูลภายในระบบ (Data Store) จะประกอบดว้ย  
- ขอ้มูลผูใ้ชง้านทั-วไป เกบ็ขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 
- ขอ้มูลขา่วสาร เกบ็ขอ้มูลขา่วสารในระบบ 
- ขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้าน เกบ็ขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้าน 
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ภาพที- 3.4 แสดงภาพ Data Flow Diagram Level 0 

 
3.5  การออกแบบและพฒันาระบบ 

ระบบแจง้ขา่วสารดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นโทรศพัทไ์อพี เป็นระบบที-พฒันาขึ�นเพื-อนาํไปใช้
ในหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ โดยการฝากขอ้ความเสียงไวใ้นระบบและแจง้ไปยงัผูรั้บเมื-อถึงเวลา
ที-กาํหนด มีขั�นตอนการทาํงานดงัแสดงในภาพที- 3.5 โดยมีลกัษณะการทาํงาน ดงันี�   

(1) ผูดู้แลระบบหรือผูใ้ชท้ ั-วไป เขา้มาในระบบเพื-อฝากขอ้ความเสียงข่าวสารที-ตอ้งการแจง้ 
เช่น ขอ้ความประกาศ แจง้เตือนนดัหมาย เตือนความจาํ ข่าวประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เป็นตน้  

(2) ระบุรูปแบบการส่ง แบบเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม หรือทุกคนในระบบ 
(3) กาํหนดวนัที- และเวลา ที-จะแจง้ขา่วสาร ส่งทนัทีหรือกาํหนดวนัส่งล่วงหนา้ 
(4) กาํหนดระดบัความสาํคญัของข่าวสาร แบบปกติ หรือสาํคญัมาก 
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ภาพที- 3.5  แสดงขั�นตอนการทาํงานในการฝากขอ้ความเสียงข่าวสารผา่นหนา้เวบ็และทางโทรศพัท ์
  

ในการออกแบบระบบไดแ้บ่งฟังกช์ั-นการทาํงานการออกเป็นส่วน ๆ เพื-อใหง่้ายในการ
ออกแบบและง่ายในการอธิบายการทาํงานของระบบ ซึ- งจะประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงันี�  

3.5.1 การออกแบบในส่วนของการใชง้านระบบ  ไดอ้อกแบบให้ผูใ้ชง้านสามารถใช้งานได้
อย่างสะดวก  จึงไดอ้อกแบบให้สามารถใช้งานระบบได ้ 2 ทาง คือ การใช้งานระบบผา่นหน้า
เวบ็ไซต ์และการใชง้านระบบผา่นโทรศพัทไ์อพี  มีรายละเอียดดงันี�  

3.5.1.1  การใช้งานระบบผา่นหน้าเวบ็ไซต์ เป็นส่วนที-ผูใ้ช้งานเขา้มาใช้งานจากเครื-อง
คอมพิวเตอร์ โดยจะมีฟังกช์ั-นการทาํงานต่างๆ ของระบบ ซึ- งแตล่ะฟังกช์ั-นจะมีการกาํหนดสิทธิการ
ใชง้านแตกต่างกนั แบง่ออกเป็น  2  ระดบั ดงันี�  

(1)  ระดบัผูใ้ชง้านทั-วไป  
- สามารถจดัการขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้าน 
- คน้หาชื-อ และเบอร์ของผูใ้ชง้านในระบบ 
- สามารถดูสถานะของผูใ้ชง้านในระบบ 
- สามารถฝากขอ้ความเสียง แกไ้ข และยกเลิกขอ้ความเสียงของผูใ้ชง้านได ้ 
- สามารถตรวจสอบสถานะของขอ้ความเสียงที-ฝากไวใ้นระบบ  
- สามารถตรวจสอบและฟังความเสียงที-ฝากถึงผูใ้ชง้านยอ้นหลงัได ้  
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ภาพที- 3.6  แสดงตวัอยา่งเวบ็ไซตข์องผูใ้ชง้านทั-วไป 
 

(2)  ระดบัผูดู้แลระบบ 
- สามารถจดัการเพิ-ม แกไ้ข และลบขอ้มูลของผูใ้ชง้านในระบบทั�งหมด 
- สามารถจดัการเพิ-ม แกไ้ข และลบ กลุ่มของผูใ้ชง้านระบบได ้
- คน้หาชื-อ และเบอร์ของผูใ้ชง้านในระบบ 
- สามารถดูสถานะของผูใ้ชง้านในระบบ 
- ฝากขอ้ความเสียง แกไ้ข และยกเลิกขอ้ความเสียงทั�งหมดในระบบได ้
- สามารถตรวจสอบขอ้ความเสียงทั�งหมดในระบบได ้
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ภาพที- 3.7  แสดงตวัอยา่งเวบ็ไซตข์องผูดู้แลระบบ 

 
3.5.1.2  การใชง้านระบบผา่นโทรศพัทไ์อพี ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านระบบดว้ยการโทร

เขา้ไปในระบบผา่นโทรศพัทไ์อพี หรือโปรแกรมโทรศพัท์บนเครื-องคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะให้
ทาํรายการตามระบบ IVR โดยผูใ้ชง้านสามารถทาํรายการต่างๆไดด้งันี�  

- สามารถฝากขอ้ความเสียงได ้
- สามารถแกไ้ขขอ้ความเสียงของตนเองที-ฝากไวไ้ด ้
- สามารถยกเลิกขอ้ความเสียงของตนเองที-ฝากไวไ้ด ้
- สามารถตรวจสอบสถานะของขอ้ความเสียงที-ฝากไวไ้ด ้
- สามารถตรวจสอบและฟังขอ้ความเสียงที-ฝากถึงตนเองยอ้นหลงัได ้

DPU



 

 

 

38 

 
 

ภาพที- 3.8  แสดงภาพรวมการทาํงานในส่วนของ IVR 
  
 ในภาพที- 3.8 จะแสดงขั�นตอนการทาํงานของระบบ IVR ของระบบ โดยเมื-อผูใ้ชง้านโทร
เขา้มาในระบบจะมีระบบตอบรับและแจง้รายการเพื-อให้ผูใ้ช้งานเลือกรายการที-ตอ้งการ ซึ- งจะ
ประกอบดว้ยฟังกช์ั-นจาํนวน  4  ฟังกช์ั-น คือ  การฝากขอ้ความเสียง  การแกไ้ขขอ้ความเสียง  การ
ยกเลิกขอ้ความเสียง และการตรวจสอบและฟังขอ้ความเสียงยอ้นหลงั 
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ภาพที- 3.9  แสดงขั�นตอนการฝากขอ้ความเสียงผา่นระบบ IVR 

 
 ภาพที- 3.9 จะแสดงขั�นตอนการฝากขอ้ความเสียงผา่นระบบ IVR โดยเมื-อผูใ้ชง้านโทรเขา้
มาในระบบเลือกรายการฝากขอ้ความเสียงระบบจะให้บนัทึกขอ้ความเสียงที-ตอ้งการจะแจง้ให้
ทราบ กาํหนดผูรั้บ และให้เลือกว่าตอ้งการแจง้ทนัทีหรือกาํหนดวนัแจ้งล่วงหน้า เมื-อผูใ้ช้เลือก
รูปแบบเสร็จแลว้ ก็จะให้ระบุความสําคญัของขอ้ความเสียง เมื-อเสร็จแลว้ระบบจะบนัทึกขอ้ความ
เสียงเขา้สู่ระบบ ในกรณีที-กาํหนดให้แจง้ทนัทีหลังจากที-ระบบบนัทึกขอ้ความเสียงเขา้สู่ระบบ
เรียบร้อยแลว้ระบบจะแจง้ขอ้ความเสียงไปยงัผูรั้บทนัที 
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ภาพที- 3.10  แสดงขั�นตอนการแกไ้ขขอ้ความเสียงผา่นระบบ IVR 
 
 ในภาพที- 3.10 จะแสดงขั�นตอนการแกไ้ขขอ้ความเสียงผา่นระบบ IVR โดยผูใ้ชง้านโทร
เขา้มาในระบบเลือกรายการแกไ้ขขอ้ความเสียงระบบจะแจง้วา่มีขอ้ความเสียงของผูใ้ชอ้ยูใ่นระบบกี-
ขอ้ความ และเล่นขอ้ความเสียงใหฟั้งทีละขอ้ความและใหผู้ใ้ชง้านทาํรายการหลงัจากฟังขอ้ความจบ 
ในกรณีที-ตอ้งการแกไ้ขขอ้ความเสียงเมื-อผูใ้ช้งานเลือกขอ้ความที-ตอ้งการแกไ้ขแลว้ระบบจะให้
ผูใ้ชง้านบนัทึกเสียงขอ้ความเสียงที-ตอ้งใหม่เพื-อแทนที-ขอ้ความเดิมเมื-อเสร็จแลว้ระบบจะบนัทึกการ
แกไ้ขเป็นการสิ�นสุดการแกไ้ขขอ้ความเสียง 
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ภาพที- 3.11  แสดงขั�นตอนการยกเลิกขอ้ความเสียงผา่นระบบ IVR 
 

ในภาพที- 3.11 จะแสดงขั�นตอนการยกเลิกขอ้ความเสียงผา่นระบบ IVR โดยผูใ้ชง้านโทร
เขา้มาในระบบเลือกรายการยกเลิกขอ้ความเสียง ระบบจะแจง้วา่มีขอ้ความเสียงของผูใ้ชอ้ยูใ่นระบบ
กี-ขอ้ความ และเล่นขอ้ความเสียงให้ฟังทีละขอ้ความและให้ผูใ้ชง้านทาํรายการหลงัจากฟังขอ้ความ
จบ ในกรณีที-ตอ้งการยกเลิกขอ้ความเสียง เมื-อผูใ้ชง้านเลือกขอ้ความที-ตอ้งการยกเลิกแลว้ระบบจะ
ให้ยืนยนัอีกครั� งวา่ตอ้งการยกเลิกหรือไม่  เมื-อผูใ้ชง้านยืนยนัระบบจะยกเลิกขอ้ความเสียงเป็นการ
สิ�นสุดการยกเลิกขอ้ความเสียง 
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ภาพที- 3.12  แสดงขั�นตอนการตรวจสอบหรือฟังขอ้ความเสียงยอ้นหลงัผา่นระบบ IVR 
 
 ในภาพที- 3.12 จะแสดงขั�นตอนการตรวจสอบหรือฟังขอ้ความเสียงยอ้นหลงัผา่นระบบ 
IVR โดยเมื-อผูใ้ช้งานโทรเขา้มาในระบบเลือกรายการตรวจสอบหรือฟังขอ้ความเสียงยอ้นหลัง 
ระบบจะให้เลือกวา่ตอ้งการตรวจสอบขอ้ความเสียงที-ผูใ้ช้งานฝากไวห้รือขอ้ความเสียงที-ฝากถึง
ผูใ้ชง้าน ถา้เลือกตรวจสอบขอ้ความเสียงที-ผูใ้ชง้านฝากไวร้ะบบจะแจง้วา่มีขอ้ความเสียงที-ฝากไว้
ทั�งหมดกี-ขอ้ความ และเล่นขอ้ความเสียงให้ฟังทีละขอ้ความพร้อมแจง้รายละเอียดวา่ขอ้ความเสียง
นั�นกาํหนดให้แจง้ทั�งหมดกี-คน แจง้ให้ทราบแลว้กี-คน และยงัไม่ไดแ้จง้กี-คน โดยจะเรียงลาํดบัจาก
ขอ้ความที-ฝากไวล่้าสุดก่อน และเล่นให้ฟังจนผูใ้ช้งานจะยกเลิกการตรวจสอบ  ส่วนในกรณีที-
ผูใ้ช้งานตอ้งการตรวจสอบขอ้ความเสียงที-ฝากถึงผูใ้ช้งานระบบจะให้เลือกวา่ตอ้งการตรวจสอบ
ขอ้ความเสียงใหม่ที-ยงัไม่ไดฟั้ง หรือฟังขอ้ความเสียงยอ้นหลงั เมื-อผูใ้ชง้านเลือกรายการที-ตอ้งการ
ระบบจะเล่นขอ้ความเสียงให้ฟังทีละขอ้ความพร้อมรายละเอียดวา่ขอ้ความเสียงนั�นกาํหนดแจง้ให้

DPU



 

 

 

43 

ทราบวนัที-เท่าไหร่ และได้รับแจ้งวนัที- เท่าไหร่ และจะแจ้งจนครบหรือผูใ้ช้งานจะยกเลิกการ
ตรวจสอบ 

3.5.2  การออกแบบในส่วนของการฝากขอ้ความเสียง ไดมี้การออกแบบขั�นตอนการฝาก
ขอ้ความเสียงเป็น  2  ส่วน ดงันี�  

(1)  การขอ้ความเสียงผา่นหนา้เวบ็ไซตใ์นส่วนนี�ไดอ้อกแบบขั�นตอนการทาํงานไว ้ดงันี�   
-  ผูใ้ชง้านจะตอ้งระบุรูปแบบของผูรั้บขอ้ความเสียง โดยจะแบ่งออกเป็น  3  แบบ 

คือ แบบเฉพาะบุคคล  แบบเฉพาะกลุ่ม และแบบแจง้ทั�งหมด 
-  กาํหนดวนัที- เวลา ที-ตอ้งการแจง้ขอ้ความเสียง 
-  กาํหนดระดบัความสาํคญัของขอ้ความเสียง มี  2 ระดบั คือ  ระดบัปกติ และสําคญั

มาก 
-  ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้ความเสียงผา่นโปรแกรมบนหนา้เวบ็ไซต ์โดยสามารถฟังและ

แกไ้ขก่อนบนัทึกในระบบได ้
(2) การฝากขอ้ความเสียงผา่นโทรศพัทไ์อพีดว้ยระบบ IVR ดงัแสดงในภาพที- 3.9 มี

ขั�นตอนการทาํงาน ดงันี�  
-  ผูใ้ชง้านโทรเขา้มาในระบบ ซึ- งจะมีระบบตอบรับแจง้รายการตา่งๆใหท้ราบ 
-  เลือกทาํรายการฝากขอ้ความเสียงและเริ-มบนัทึกขอ้ความเสียงที-ตอ้งการฝากไว ้
-  กาํหนดรูปแบบการแจง้ขอ้ความ ซึ- งจะแบ่งออกเป็น  3 รูปแบบ คือ แบบเฉพาะ

บุคคล แบบเฉพาะกลุ่ม และแบบแจง้ทั�งหมด 
-  กาํหนดวนัที- เวลา ที-ตอ้งการแจง้ขอ้ความเสียง โดยสามารถกาํหนดให้ส่งทนัที

หรือกาํหนดล่วงหนา้ได ้
-  กาํหนดระดบัความสําคญัของขอ้ความเสียง มี 2 ระดบั คือ ระดบัปกติ และสําคญั

มาก 
3.5.3  การออกแบบในส่วนของการแจง้ขอ้ความเสียง ไดมี้การออกแบบให้สามารถแจง้ไดท้ั�ง  

2 ทาง  คือ  แจง้ผา่นทางโทรศพัทไ์อพี หรือ Softphone  และแจง้ผา่นทางหน้าเวบ็ไซต์ของระบบ 
โดยจะเนน้ที-การแจง้ผา่นโทรศพัทไ์อพีเป็นหลกั เนื-องจากมีความสะดวกรวดเร็วและทั-วถึงมากกวา่  
และในการแจง้ขอ้ความเสียงได้มีการแบ่งเป็นระดับความสําคญัของข้อความเสียง แต่ละระดับ
ความสาํคญัจะมีลกัษณะต่างกนั ดงันี�  

3.5.3.1 ระดบัความสําคญัแบบปกติ ขอ้ความเสียงที-ระบุความสําคญัแบบปกติ จะเป็น
ขอ้ความเสียงในกลุ่มที-ไมมี่ความจาํเป็นมากนกัที-จะตอ้งแจง้ใหท้ราบ เช่น ประกาศทั-วๆไป หรือการ
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ประชาสัมพนัธ์เรื-องต่างๆ ที-ไม่สําคญั โดยระบบจะมีการตรวจสอบเมื-อถึงกาํหนดเวลาแจง้ขอ้ความ
เสียงและทาํงานดงันี�  

- ถ้าผูรั้บอยู่ในระบบระบบจะโทรไปแจ้งข้อความเสียงทนัที โดยทีถ้าผูรั้บ
ปฏิเสธการรับสาย หรือรับสายแต่ยงัไม่ไดฟั้งขอ้ความเสียง ระบบจะโทรแจง้ซํ� าอีกตามจาํนวนครั� ง
และระยะห่างเวลาตามที-ผูดู้แลระบบกาํหนดไว ้ถา้โทรแจง้ครบตามจาํนวนที-กาํหนดไวแ้ลว้ผูรั้บยงั
ไมรั่บสายระบบจะส่งขอ้ความเสียงไปยงัอีเมลข์องผูรั้บในลาํดบัต่อไป 

- ถา้ผูรั้บไม่ไดอ้ยูใ่นระบบ ระบบจะรอจนกวา่ผูรั้บจะเขา้มาในระบบแลว้ถึงจะ
โทรแจง้และไม่มีการส่งไปยงัอีเมล์จนกวา่ผูรั้บจะปฏิเสธสายครั� งครบตามจาํนวนที-ผูดู้แลระบบ
กาํหนดไว ้

3.5.3.2  ระดบัความสําคญัแบบสําคญัมาก ขอ้ความที-ระบุระดบัความสําคญัระดบันี� จะ
เป็นขอ้ความในกลุ่มที-ตอ้งการการรับประกนัวา่จะตอ้งแจง้ให้ผูรั้บทราบอยา่งแน่นอน เป็นเรื-องแจง้
ที-มีความสําคญัมาก โดยระบบจะมีการตรวจสอบเมื-อถึงกาํหนดเวลาแจง้ขอ้ความเสียงและทาํงาน
ตามขั�นตอน ดงันี�   

- ถา้ผูรั้บขอ้ความเสียงไมอ่ยูใ่นระบบระบบจะส่งขอ้ความเสียงไปยงัอีเมล์ทนัที 
และเมื-อผูรั้บเขา้มาในระบบกจ็ะโทรแจง้ทนัที 

- ถา้ผูรั้บขอ้ความเสียงอยูใ่นระบบระบบจะโทรแจง้ขอ้ความเสียงทนัที และถา้
ผูรั้บปฏิเสธหรือไม่รับสาย ระบบจะโทรแจ้งซํ� าตามระยะห่างของเวลาที-ผูดู้แลระบบกาํหนดไว ้
จนกว่าผูรั้บจะรับสายหรือออกจากระบบไป โดยระบบจะส่งขอ้ความเสียงไปยงัอีเมล์ตั�งแต่ผูรั้บ
ปฏิเสธสายครั� งแรก 
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ภาพที- 3.13  แสดงขั�นตอนการตรวจสอบสถานะการแจง้ขอ้ความเสียง 
 

โดยในภาพที- 3.13 จะแสดงขั�นตอนในการตรวจสอบสถานะของขอ้ความเสียงในระบบ  
ซึ- งจะตรวจสอบสถานะเมื-อถึงกาํหนดแจง้ความเสียง โดยจะตรวจสอบจากระดบัความสําคญัของ
ขอ้ความเสียง  วนัที-เวลา ในการแจง้ขอ้ความเสียง 

 
3.6  การออกแบบขั+นตอนการทาํงาน 

การออกแบบขั�นตอนการทาํงานของระบบในส่วนต่างๆ ซึ- งจะแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการ
ทาํงานของฟังกช์ั-นการทาํงานในส่วนต่างๆของระบบ ประกอบดว้ยฟังกช์ั-น ดงันี�  

3.6.1  ฟังกช์ั-นการตรวจสอบสถานะออนไลน์ของผูใ้ชง้านในระบบ ในการตรวจสอบจะเป็น
การใชค้าํสั-งในการตรวจสอบหมายเลขโทรศพัทข์องผูใ้ชง้านที-รีจิสเตอร์อยูก่บัแอสเทอร์ริกผา่นทาง 
Socket โดยใชค้าํสั-ง API ซึ- งเขียนดว้ย  PHP  ดงัแสดงตวัอยา่งโค๊ดคาํสั-งในภาพที-  3.14  และนาํค่าที-
ไดจ้ากการตรวจสอบมาตรวจสอบชื-อในฐานขอ้มูลของระบบ และแสดงรายชื-อผูใ้ชง้านที-ออนไลน์
อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของระบบ ดงัแสดงตวัอย่างในภาพที- 3.16 ในขั�นตอนนี� ระบบจะทาํงานอยู่
ตลอดเวลาเพื-อค่อยตรวจสอบสถานะของผูใ้ชง้าน โดยระบบจะค่อยตรวจสอบผูใ้ชง้านที-ออนไลน์
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อยู่ว่ามีข้อความเสียงฝากถึงผู ้ใช้งานหรือไม่ ถ้ามีระบบจะตรวจสอบวนัที-  เวลา และระดับ
ความสําคญั เพื-อโทรแจง้ขอ้ความเสียงไปยงัผูใ้ชง้าน ซึ- งในการตรวจสอบนี�ผูอ้อกแบบระบบไดใ้ช้
วิธีการสั-งให้เครื-องเซิพเวอร์รันไฟล์ PHP ที-ใชใ้นการตรวจสอบสถานะผูใ้ชง้านดว้ยการเขียนคาํสั-ง
ใน Crontab ซึ- งเป็นแอฟฟลิเคชั-นที-มีอยูใ่น Linux ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพที- 3.15 โดยจะสั-งให้รัน
คาํสั-งทุกๆ นาที เพื-อใหส้ามารถตรวจสอบเวลาไดถู้กตอ้งมากที-สุด   

 

 

ภาพที- 3.14  แสดงตวัอยา่งคาํสั-ง AMI1 เพื-อตรวจสอบเบอร์ที-รีจิสเตอร์อยูก่บั Asterisk 
 

 
 

ภาพที- 3.15  แสดงตวัอยา่งคาํสั-งใน Crontab ของ Linux 

 ในภาพที- 3.15  แสดงตวัอยา่งของโค๊ดคาํสั-งใน Crontab ของ Linux โดยจะสั-งให้รันไฟล ์
Check_online.php ทุกๆ นาที เพื-อเป็นการตรวจสอบสถานะของผูใ้ช้งานในระบบ และสั-งให้รัน
ไฟล์ Check_send_mail.php ทุกๆ นาที เพื-อเป็นการตรวจสอบสถานะของขอ้ความเสียงที-เขา้ข่ายที-
ตอ้งส่งไปยงัอีเมลข์องผูใ้ชง้าน   
____________________________________ 

1
 Matt Riddell, 2009. 
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ภาพที- 3.16  แสดงตวัอยา่งรายชื-อผูใ้ชง้านที-ออนไลน์ 

3.6.2  ฟังกช์ั-นการตรวจสอบขอ้ความเสียง ในการตรวจสอบระบบจะตรวจสอบจากผูใ้ชง้านที-
ออนไลน์อยูใ่นขณะนั�น ซึ- งจะทาํงานต่อจากการตรวจสอบสถานะผูใ้ชง้าน โดยจะค่อยตรวจสอบวา่
ผูใ้ช้งานที-ออนไลน์อยูมี่ขอ้ความเสียงฝากถึงผูใ้ช้งาน และถึงเวลาแจง้ขอ้ความเสียงหรือไม่ เมื-อถึง
เวลาตามที-กาํหนดไวร้ะบบจะโทรออกไปยงัโทรศพัท์ไอพีของผูรั้บข่าวสารโดยอตัโนมติัทนัที มี
ขั�นตอนการทาํงาน ดงัแสดงในภาพที- 3.17 
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ภาพที- 3.17  แสดงขั�นตอนการตรวจสอบขอ้ความเสียงข่าวสารเมื-อผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 
  

3.6.3  ฟังกช์ั-นการสั-งให ้Asterisk โทรไปยงัผูรั้บเพื-อแจง้ขอ้ความเสียง  ในส่วนจะใชค้าํสั-ง API 
ที-เขียนดว้ย PHP เขียนคาํสั-งเพื-อควบคุมการทาํงานของ Asterisk โดยจะส่งค่าหมายเลขปลายทาง ค่า 
Context , Extensions, Priority และค่าตวัแปร ส่งผา่น Socket เพื-อให้ Asterisk สามารถโทรไปยงั
ปลายทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพที- 3.18 
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ภาพที- 3.18  แสดงตวัอยา่งคาํสั-ง API ผา่นทาง Socket เพื-อโทรแจง้ขา่วสาร 
  

3.6.4  ฟังก์ชั-นส่งขอ้ความเสียงไปยงัอีเมล์ การส่งข้อความเสียงไปยงัอีเมล์จะใช้คาํสั-งของ  
Mpack โดยระบบจะตรวจสอบอยูต่ลอดวา่มีขอ้ความเสียงที-ตอ้งส่งไปยงัอีเมล์หรือไม่ ถา้มีระบบจะ
เขียนคาํสั-ง Mpack เพื-อส่งขอ้ความเสียงไปยงัอีเมล์ของผูรั้บขอ้ความเสียงนั�นทนัที ดงัแสดงตวัอยา่ง
ในภาพที-  3.19  
 

 
 

ภาพที- 3.19  แสดงตวัอยา่งคาํสั-ง PHP เขียนไฟลเ์พื-อส่งอีเมล ์

DPU



 

 

 

50 

3.6.5  ฟังก์ชั-นการทาํงานในส่วนของ IVR จะแบ่งออกเป็น  4  ส่วน คือ ส่วนของการเพิ-ม
ขอ้ความเสียง ส่วนของการแกไ้ขขอ้ความเสียง ส่วนของการยกเลิกขอ้ความเสียง และส่วนของการ
ตรวจสอบหรือฟังขอ้ความเสียงยอ้นหลงั ซึ- งการทาํงานของระบบ IVR นี� จะเป็นการทาํงานตาม 
Dial Plan ที-เขียนไวใ้นไฟล์  Extensions.conf ของ Asterisk ซึ- งจะประกอบไปดว้ย Context ต่างๆ
หลาย context แต่ละ Context จะทาํงานต่างกนัขึ�นอยูก่บัการออกแบบของระบบ ดงัแสดงตวัอยา่ง
ในภาพที-  3.20 
   

 
 
ภาพที- 3.20  แสดงตวัอยา่งการเขียน Dial Plan เพื-อตรวจสอบและเล่นขอ้ความเสียง 
 
 ในภาพที- 3.20  เป็นตวัอยา่งการเขียน Dial Plan ในไฟล์ Extensions.conf ของ Asterisk โดย
จะเริ-มจากการเรียกใชง้านไฟล ์ PHP ดว้ยแอฟฟลิเคชั-น AGI  เพื-อตรวจสอบวา่มีขอ้ความเสียงที-ฝาก
ไวใ้นระบบหรือไม ่และส่งคา่ตวัแปรกบัมายงั  Dial Plan เพื-อตรวจสอบถา้ไม่ขอ้ความเสียงที-ฝากไว้
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ระบบจะกลบัไปยงัเมนูหลัก และถ้ามีขอ้ความเสียงที-ฝากไวร้ะบบจะแจ้งจาํนวนข้อความเสียง
ทั�งหมด และเล่นขอ้ความเสียงให้ฟังทีละขอ้ความจนครบเพื-อให้ผูใ้ช้งานฟังและเลือกทาํรายการ
แกไ้ข หรือยกเลิก ขอ้ความเสียงที-ตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 
 
ภาพที- 3.21  แสดงตวัอยา่งการเขียน Dial Plan เพื-อบนัทึกขอ้ความเสียง 
  
 ในภาพที- 3.21 เป็นตวัอยา่งการเขียน Dial Plan เพื-อบนัทึกขอ้ความเสียง โดยระบบจะให้
บนัทึกขอ้ความเสียงหลงัสัญญานเสียง และกดเครื-องหมายสี- เหลี-ยมเมื-อพูดขอ้ความเสียงเสร็จแลว้ 
หลงัจากนั�นระบบจะเล่นขอ้ความเสียงที-บนัทึกใหฟั้งอีกครั� ง เพื-อให้ผูบ้นัทึกฟังและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้ความเสียง โดยผูบ้นัทึกสามารถบนัทึกขอ้ความเสียงใหม่ได้ ก่อนที-จะทาํรายการ
ต่อไป  
 

 
 
ภาพที- 3.22  แสดงตวัอยา่งการเขียน Dial Plan ในการกาํหนดวนัที-การแจง้ขอ้ความเสียง 
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 ในภาพที- 3.22 เป็นตวัอยา่งการเขียน Dial Plan เพื-อกาํหนดวนัที-ที-ตอ้งการแจง้ขอ้ความเสียง 
โดยจะเป็นการรับจากการกดหมายเลขจากโทรศพัท์ มีการตรวจสอบหมายเลขที-กดว่าถูกต้อง
หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องระบบจะให้กดหมายเลขใหม่อีกครั� ง ถ้าถูกต้องแล้วระบบจะแจ้งวนัที-ที-
กาํหนดใหท้ราบอีกครั� งเพื-อใหย้นืยนัความถูกตอ้งก่อนที-จะทาํรายการต่อไป 
 
3.7  การออกแบบแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ (ER )  
 

 
 
ภาพที- 3.23  แสดงความสัมพนัธ์ของตารางในฐานขอ้มูล 
  

 จากภาพที- 3.23  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางดงันี�  
 - ตาราง User สัมพนัธ์กบัตาราง News โดยฟิลด ์extensions กบัฟิลด ์Extension_Se ซึ- งเกบ็
คา่หมายเลขโทรศพัทไ์อพี  
 - ตาราง User สัมพนัธ์กบัตาราง Group โดยฟิลด ์GroupId กบัฟิลด ์group_Id ซึ- งเกบ็คา่ของ
รหสักลุ่มผูใ้ชง้าน 
 
3.8  พจนานุกรมข้อมูล 
 ในส่วนนี�จะเป็นการอธิบายรายละเอียดของตารางในฐานขอ้มูล โดยจะแสดงชื-อฟิลด ์
รูปแบบการเกบ็ขอ้มูลของในแต่ละตารางทั�ง  3  ตาราง ซึ- งประกอบดว้ยตาราง User ,News 
,Group_tb ดงัแดสงในตารางที- 3.1 3.2  และ 3.3 ตามลาํดบั 
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ตารางที- 3.1  แสดงรายละเอียดของตาราง User ซึ- งเกบ็รายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
 

No Attribute Description Data Type PK FK 
Attribute 
Reference 

Entity 
Reference 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

extensions 
User 
Pass 
Telephone 
Email 
GroupId 
Auth 

เบอร์โทรศพัท ์
ชื-อ-สกุลผูใ้ชง้าน 
รหสัผา่น 
โทรศพัทมื์อถือ 
ฮีเมล์ 
รหสักลุ่ม 
สิทธิการเขา้ใชง้าน 

Integer 
Varchar(50) 
Varchar(15) 
Varchar(10) 
Varchar(30) 
Varchar(10) 
Varchar(5) 

yes    

 
ตารางที- 3.2  แสดงรายละเอียดของตาราง News  ซึ- งเกบ็รายละเอียดขอ้มูลขา่วสาร 
 

No Attribute Description Data Type PK FK 
Attribute 
Reference 

Entity 
Reference 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

New_Id 
Extension_Re 
New_Name 
New_Date 
Date_send 
Time_send 
New_Priority 
New_Status 
Time_Dial 
Send_mail 
Extension_Se 

รหสัข่าวสาร 
เบอร์ผูรั้บ 
ชื-อขา่วสาร 
วนัที-ฝากขา่วสาร 
วนัที-แจง้ขา่วสาร 
เวลาที-แจง้ข่าว 
ความสาํคญั 
สถานะขา่วสาร 
เวลาที-ระบบแจง้ 
สถานะส่งอีเมล ์
เบอร์ผูฝ้าก 

Integer 
Varchar(15) 
Varchar(30) 
Datetime 
Datetime 
Datetime 
Varchar(1) 
Varchar(5) 
Datetime 
Varchar(1) 
Varchar(15) 

yes    
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ตารางที- 3.3  แสดงรายละเอียดของตาราง Group_tb ซึ- งเกบ็ขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้าน 
 

No Attribute Description Data Type PK FK 
Attribute 
Reference 

Entity 
Reference 

1 
2 
 

Group_Id 
Group_name 

รหสักลุ่ม 
ชื-อกลุ่ม 

Varchar(10) 
Varchar(50) 
 

yes    
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บทที� 4 

ผลการศึกษา 
 

 เนื�อหาในบทนี�จะกล่าวถึงการทดสอบการใช้งานระบบที�พฒันาขึ�น เพื�อประเมินผลการใช้
งานและปรับปรุงขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ�น โดยได้ออกแบบการทดสอบดว้ยการจาํลองเครือข่ายของ
ระบบ ในการทดสอบระบบไดท้าํการทดสอบในสํานกังานแห่งหนึ�ง ซึ� งมีระบบเครือข่ายภายในดงั
แสดงในภาพที� 4.1 โดยการทดสอบกาํหนดใหมี้ผูใ้ชง้านระบบจาํนวน  4  คน แต่ละคนมีอุปกรณ์  2  
อุปกรณ์ไดท้าํการทดสอบระบบตามฟังก์ชั�นการทาํงานต่างๆของระบบ ซึ� งแบ่งออกเป็น  3  ส่วน
หลกัๆ คือ การทดลองใช้ระบบผา่นหน้าเวบ็ไซต์  การทดลองระบบผา่นโทรศพัท์ไอพีดว้ยระบบ 
IVR และ การทดลองในส่วนของการแจง้ขอ้ความเสียง  
 

 
 

ภาพที� 4.1 แสดงอุปกรณ์และเครือขา่ยที�ใชใ้นการทดสอบระบบ 
 

4.1  การทดลองใช้ระบบผ่านหน้าเวบ็ไซต์ 

 ได้ทดลองใช้งานในส่วนของเว็บไซต์ของระบบฯ เนื�องด้วยในการทดสอบมีจาํนวน
อุปกรณ์และบุคลลากรจาํนวนจาํกดัจึงไดอ้อกแบบการทดลองให้มีผูท้ดสอบระบบทั�ง 4 คน โดยได้
ให้ผูใ้ช้งานแต่ละคนทดลองใช้งานระบบผา่นเวบ็ไซต์พร้อมกนั และแบ่งเป็นใช้งานหน้าเวบ็ไซต์
บนคอมพิวเตอร์พีซี จาํนวน 2 คน และใช้งานผา่นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จาํนวน 2 คน ไดผ้ลการ
ทดสอบของแต่ละฟังกช์ั�น ดงันี�   
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4.1.1 การทดสอบการเพิ�มขอ้มูลของผูใ้ช้งานในระบบ   ซึ� งเป็นหน้าที�ของผูดู้แลระบบ
เท่านั�น รายละเอียดของขอ้มูล ประกอบดว้ย หมายเลขโทรศพัท์ไอพี ชื�อผูใ้ช้งาน รหัสผา่น เบอร์
โทรศพัท์มือถือ อีเมล์แอดเดรส สิทธิB การเขา้ใช้งาน และกลุ่มผูใ้ช้งาน โดยจะมีระบบตรวจสอบ
ความถูกต้องในการกรอกข้อมูล เช่น หมายเลขโทรศัพท์จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั� น และการ
ตรวจสอบหมายเลขซํ� า เป็นตน้ ระบบจะมีขอ้ความเพื�อยืนยนัก่อนการบนัทึกขอ้มูลทุกครั� ง ผลการ
ทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.1 และตวัอยา่งของหนา้เวบ็ไซตใ์นส่วนของการเพิ�มขอ้มูลผูใ้ชง้าน ดงั
แสดงในภาพที� 4.2 

 
ตารางที� 4.1  ผลการทดสอบเพิ�มขอ้มูลผูใ้ชง้านผา่นหนา้เวบ็ไซต ์

 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบเพิ�มข้อมูลผู้ใช้งาน ( 5 รายการ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

คอมพิวเตอร์ PC 
1 5 0 

2 5 0 

คอมพิวเตอร์ Notebook 
1 5 0 

2 5 0 
 

 
 
ภาพที� 4.2  ตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซตข์องการเพิ�มผูใ้ชง้านในระบบ 
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4.1.2 ทดสอบการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช้งานในระบบ ในส่วนนี� จะสามารถแกไ้ขไดท้ั�งผูดู้แล
ระบบและผูใ้ชง้านทั�วไป ในการแกไ้ขจะสามารถแกไ้ขไ้ดใ้นส่วนของชื�อ-นามสกุล รหสัผา่น อีเมล์
แอดเดรส เบอร์โทรศพัท์มือถือ และกลุ่มผูใ้ช้งานไดเ้ท่านั�น หมายเลขโทรศพัทไ์อพีจะไม่สามารถ
แกไ้ขได ้และจะมีขอ้ความยืนยนัก่อนการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช้งาน เพื�อป้องกนัความผิดพลาดในการ
แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน ซึ� งผลการทดสอบการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านดงัแสดงในตารางที� 4.2 และตวัอยา่ง
ของเวบ็ไซตใ์นส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านดงัแสดงในภาพที� 4.3 

 

 
 
ภาพที� 4.3  ตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซตก์ารแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านในระบบ 

 
ตารางที� 4.2  ผลการทดสอบการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน ( 5 รายการ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

คอมพิวเตอร์ PC 
1 5 0 

2 5 0 

คอมพิวเตอร์ Notebook 
1 5 0 

2 5 0 
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4.1.3 การทดสอบการลบขอ้มูลผูใ้ช้งานระบบ    ในส่วนนี� จะสามารถลบไดเ้ฉพาะผูดู้แล
ระบบเทา่นั�น โดยระบบจะมีขอ้ความยนืยนัก่อนการลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน เพื�อป้องกนัความผิดพลาดใน
การลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน ผลการทดสอบการลบขอ้มูลผูใ้ชง้านดงัแสดงในตารางที� 4.3  

 
ตารางที� 4.3  ผลการทดสอบลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบลบข้อมูลผู้ใช้งาน ( 5 รายการ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

คอมพิวเตอร์ PC 
1 5 0 

2 5 0 

คอมพิวเตอร์ Notebook 
1 5 0 

2 5 0 
 
4.1.4 การทดสอบการคน้หาชื�อผูใ้ชง้านจากหมายเลขโทรศพัทไ์อพี โดยให้ผูใ้ช้งานแต่ละ

คนทดลองคน้หาชื�อโดยการใส่หมายเลขโทรศพัทไ์อพี คนละ  10  หมายเลข โดยไม่จาํเป็นตอ้งใส่
หมายเลขครบทุกตวักไ็ด ้ระบบจะคน้หารายชื�อที�เกี�ยวขอ้งออกมาให้ ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงใน
ตารางที� 4.4  
 
ตารางที� 4.4  ผลการทดสอบคน้หาชื�อผูใ้ชง้านจากหมายเลขโทรศพัทไ์อพี 

 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบค้นหาชื�อจากหมายเลขโทรศัพท์ไอพี (10 หมายเลข) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

คอมพิวเตอร์ PC 
1 10 0 

2 10 0 

คอมพิวเตอร์ 
Notebook 

1 10 0 

2 10 0 
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4.1.5 การทดสอบการคน้หาหมายเลขโทรศพัท์ไอพีจากชื�อผูใ้ช้งานโดยให้ผูใ้ช้งานแต่ละ
คนทดลองคน้หาหมายเลขโทรศพัท์ไอพีโดยการใส่ชื�อผูใ้ช้งาน คนละ  10  หมายเลข โดยไม่
จาํเป็นตอ้งใส่ชื�อเต็มก็ได ้ระบบจะแสดงรายชื�อที�ใกลเ้คียงออกมาให้ ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงใน
ตารางที� 4.5  
 
ตารางที� 4.5 ผลการทดสอบคน้หาหมายเลขโทรศพัทไ์อพีจากชื�อผูใ้ชง้าน 

 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ไอพจีากชื�อ (10 ชื�อ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด  

คอมพิวเตอร์ PC 
1 10 0 

2 10 0 

คอมพิวเตอร์ 
Notebook 

1 10 0 

2 10 0 
 
4.1.6 การทดสอบการแสดงรายชื�อแบบแยกกลุ่ม โดยให้ผูใ้ช้งานทดสอบเลือกรายแสดง

รายชื�อแบบกลุ่มคนละ  10 ครั� ง และตรวจสอบความถูกตอ้งของรายชื�อในกลุ่ม ไดผ้ลการทดสอบดงั
แสดงในตารางที� 4.6  

 
ตารางที� 4.6  ผลการทดสอบการแสดงรายชื�อแบบแยกกลุ่ม 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบการแสดงรายชื�อแบบกลุ่ม (10 ครั7ง) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

คอมพิวเตอร์ PC 
1 10 0 

2 10 0 

คอมพิวเตอร์ 
Notebook 

1 10 0 

2 10 0 
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4.1.7 ทดสอบในส่วนของการฝากข้อความเสียงในระบบ ได้ให้ผูใ้ช้งานแต่ละคนฝาก
ขอ้ความเสียงพร้อมกนั จาํนวน  4  เครื�อง แต่ละเครื�องฝากขอ้ความเสียงแบ่งออกเป็นรูปแบบการ
แจง้ 3 รูปแบบ คือ แบบแจง้ทั�งหมด แบบแจง้เฉพาะกลุ่ม และแบบแจง้เฉพาะบุคคล โดยให้แต่ละ
แบบฝากขอ้ความเสียง  5  ขอ้ความเสียง แต่ละขอ้ความเสียงมีขอ้มูลที�ตอ้งกาํหนดดงันี�   

- ขอ้ความเสียงที�ตอ้งการจะฝาก 
- รูปแบบการแจง้ขอ้ความเสียง 
- วนัที� เวลา ที�ตอ้งการแจง้ขอ้ความเสียง 
- ระดบัความสาํคญัของขอ้ความเสียง 
 ในภาพที� 4.4 แสดงตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซตข์องการฝากขอ้ความเสียง จากการทดสอบการ

ฝากขอ้ความเสียงทั�งหมด  3  รูปแบบ ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.7 , 4.8 , 4.9  
 

 
 
ภาพที� 4.4  แสดงตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซตก์ารฝากขอ้ความเสียง 
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ตารางที� 4.7  ผลการทดสอบการฝากขอ้ความเสียงแบบแจง้ทั�งหมด 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบการฝากข้อความเสียงแบบแจ้งทั7งหมด ( 5 ข้อความ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

คอมพิวเตอร์ PC 
1 5 0 

2 5 0 

คอมพิวเตอร์ Notebook 
1 5 0 

2 5 0 
 
ตารางที� 4.8  ผลการทดสอบการฝากขอ้ความเสียงแบบแจง้เป็นกลุ่ม 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบฝากข้อความเสียงแบบแจ้งเป็นกลุ่ม ( 5 ข้อความ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

คอมพิวเตอร์ PC 
1 5 0 

2 5 0 

คอมพิวเตอร์ Notebook 
1 5 0 

2 5 0 
 

ตารางที� 4.9  ผลการทดสอบการฝากขอ้ความเสียงแบบแจง้บุคคล 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบฝากข้อความเสียงแบบแจ้งบุคคล ( 5 ข้อความ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

คอมพิวเตอร์ PC 
1 5 0 

2 5 0 

คอมพิวเตอร์ Notebook 
1 5 0 

2 5 0 
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4.1.8 การทดสอบการแกไ้ขขอ้ความเสียงที�ฝากไวใ้นระบบผา่นหนา้เวบ็ ในส่วนนี� ผูดู้แล
ระบบสามารถแกไ้ขขอ้ความเสียงไดท้ั�งหมด แต่ผูใ้ชง้านทั�วไปจะสามารถแกไ้ขไดเ้ฉพาะขอ้ความ
เสียงที�ผูใ้ช้งานฝากไวเ้ท่านั�น โดยจะสามารถแก้ไขไ้ด้ในส่วนของขอ้ความเสียงด้วยการบนัทึก
ขอ้ความเสียงใหม ่วนัที�และเวลาตอ้งการแจง้ และระดบัความสําคญัของขอ้ความเสียง ส่วนรูปแบบ
และหมายเลขผูรั้บไม่สามารถแกไ้ขได ้ในกรณีที�ตอ้งการแกไ้ขแนะนาํให้ยกเลิกขอ้ความเสียงนั�น 
และเริ�มฝากขอ้ความเสียงใหม่ทั�งหมด ผลการทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.10 และตวัอยา่งของ
หนา้เวบ็ไซตใ์นส่วนของการแกไ้ขแสดงในภาพที� 4.5 

 
ตารางที� 4.10  ผลการทดสอบการแกไ้ขขอ้ความเสียงผา่นหนา้เวบ็ไซต ์

 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบการแก้ไขข้อความเสียง ( 5 ข้อความ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

คอมพิวเตอร์ PC 
1 5 0 

2 5 0 

คอมพิวเตอร์ Notebook 
1 5 0 

2 5 0 
  

 
 
ภาพที� 4.5  แสดงตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซตก์ารแกไ้ขขอ้ความเสียง 
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 4.1.9 การทดสอบการยกเลิกขอ้ความเสียงที�ฝากไวผ้า่นหนา้เวบ็ไซต ์ในส่วนนี�ผูดู้แลระบบ
สามารถยกเลิกขอ้ความเสียงไดท้ั�งหมด แต่ผูใ้ชง้านทั�วไปจะสามารถยกเลิกไดเ้ฉพาะขอ้ความเสียงที�
ผูใ้ช้งานฝากไวเ้ท่านั�น โดยจะมีข้อความให้ยืนยนัการยกเลิกขอ้ความเสียงเพื�อรับประกนัความ
ถูกตอ้งในการยกเลิกขอ้ความเสียง ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.11 และตวัอยา่งของหนา้
เวบ็ไซตใ์นส่วนของการยกเลิกแสดงในภาพที� 4.6 
 
ตารางที� 4.11  ผลการทดสอบการยกเลิกขอ้ความเสียงผา่นหนา้เวบ็ไซต ์
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบการยกเลกิข้อความเสียง ( 5 ข้อความ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

คอมพิวเตอร์ PC 
1 5 0 

2 5 0 

คอมพิวเตอร์ 
Notebook 

1 5 0 

2 5 0 
 

 
 
ภาพที� 4.6  แสดงตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซตก์ารยกเลิกไขขอ้ความเสียง 
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4.1.10 การทดสอบฟังขอ้ความเสียงผา่นหน้าเวบ็ไซต ์ผูดู้แลระบบจะสามารถฟังขอ้ความ
เสียงไดท้ั�งหมด ส่วนผูใ้ช้งานทั�วไปจะสามารถฟังไดเ้ฉพาะขอ้ความเสียงที�เป็นของตวัเองเท่านั�น 
การทดสอบให้ผูใ้ชง้านแต่ละคนฟังขอ้ความเสียงของตวัเองผา่นหนา้เวบ็ไซต ์จาํนวน 10 ขอ้ความ 
และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ความเสียง ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.12 

 
ตารางที� 4.12 ผลการทดสอบการฟังขอ้ความเสียงผา่นหนา้เวบ็ไซต ์
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบฟังเสียงผ่านหน้าเวบ็ไซต์ ( 10 ข้อความ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

คอมพิวเตอร์ PC 
1 10 0 

2 10 0 

คอมพิวเตอร์ Notebook 
1 10 0 

2 10 0 
 
 4.1.11 การทดสอบการจดัการกลุ่มผูใ้ชง้านในระบบ ผูดู้แลระบบสามารถเพิ�ม แกไ้ข และ
ลบขอ้มูลกลุ่มผูใ้ช้งานในระบบผา่นหน้าเวบ็ไซต์ โดยเพิ�มรหัสกลุ่ม และชื�อกลุ่มผูใ้ช้งาน สามารถ
แกไ้ขชื�อของกลุ่มได ้ และสามารถลบกลุ่มผูใ้ชง้านได ้ในการทดสอบให้ผูใ้ชง้านแต่ละคนเพิ�มกลุ่ม 
แกไ้ข และลบกลุ่มผูใ้ชง้านในระบบ ฟังกช์ั�นละ 5 กลุ่ม ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.13 
โดยแสดงตวัอยา่งของหนา้เวบ็ไซตใ์นภาพที� 4.7 
 
ตารางที� 4.13  ผลการทดสอบการจดัการกลุ่มผูใ้ชง้านในระบบ 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 

การทดสอบ 

การเพิ�มกลุ่ม การแก้ไข การลบ 

ถูกต้อง ผดิพลาด ถูกต้อง ผดิพลาด ถูกต้อง ผดิพลาด 

คอมพิวเตอร์ PC 
1 5 0 5 0 5 0 

2 5 0 5 0 5 0 

คอมพิวเตอร์ 
Notebook 

1 5 0 5 0 5 0 

2 5 0 5 0 5 0 
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ภาพที� 4.7  แสดงตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซตส่์วนของการจดัการกลุ่มผูใ้ชง้าน 
 

4.1.12 การทดสอบการแสดงสถานะออนไลน์ของผูใ้ชง้าน ระบบจะแสดงเฉพาะรายชื�อ
ผูใ้ช้งานที�ออนไลน์อยู่  ซึ� งระบบจะตรวจสอบทุก ๆ 5 วินาที ว่ามีผูใ้ช้งานเข้ามารีจิสเตอร์กบั 
Asterisk หรือไม่ ในการทดสอบจะให้ผูใ้ชง้านใช ้Softphone บนเครื�องพีซี จาํนวน  2  เครื�อง และ
โทรศพัทไ์อพี จาํนวน  2  เครื�อง เขา้ไปรีจิสเตอร์กบั Asterisk เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
แสดงสถานะของเวบ็ไซต ์โดยทาํการทดสอบซํ� าแต่ละเครื�อง จาํนวน  10 ครั� ง ไดผ้ลการทดสอบดงั
แสดงในตารางที� 4.14 และแสดงตวัของการแสดงสถานะออนไลน์ของผูใ้ชง้านบนเวบ็ไซต ์ดงัภาพ
ที� 4.8 

 
ตารางที� 4.14 ผลการทดสอบการแสดงสถานะออนไลน์ของผูใ้ชง้านบนหนา้เวบ็ไซต ์
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบการแสดงสถานะข้อมูลผู้ใช้งาน (10 ครั7ง) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

Softphone บน PC 
1 10 0 

2 10 0 

โทรศพัทไ์อพี 
1 10 0 

2 10 0 
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ภาพที� 4.8  แสดงตวัอยา่งการแสดงสถานะผูใ้ชง้านที�ออนไลน์บนหนา้เวบ็ไซต ์
 

4.2  การทดสอบการใช้งานระบบ  IVR ผ่านโทรศัพท์ไอพ ี 

 การทดสอบการใช้งานในส่วนนี� ไดก้าํหนดให้ผูใ้ช้งานใช้โทรศพัท์ไอพีที�เป็น Softphone 
บนเครื�องคอมพิวเตอร์พีซี จาํนวน  2  เครื�อง และใชง้านผา่นโทรศพัทไ์อพี จาํนวน  2  เครื�อง โดย
ให้ผูใ้ชง้านโทรเขา้ไปในระบบ และทาํงานตามระบบ IVR ตามฟังกช์ั�นต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ไดผ้ลการทดสอบโดยรวมไดผ้ลดงันี�  
        4.2.1 การทดสอบการใชง้านส่วนของการเพิ�มขอ้ความเสียง ไดท้ดสอบตามฟังกช์ั�นการทาํงาน
ดงันี�    

(1) เลือกรูปแบบของการแจง้ขอ้ความเสียง มี  3  รูปแบบ คือ  
- แบบแจง้ทั�งหมด  
- แบบแจง้เป็นกลุ่ม(ไดเ้ฉพาะกลุ่มของผูใ้ชง้านเทา่นั�น)  
- แบบเฉพาะบุคคล 

(2) การบนัทึกขอ้ความเสียงใหม ่มีขั�นตอน คือ  
- บนัทึกขอ้ความเสียง 
- ฟังเพื�อตรวจสอบขอ้ความเสียงที�บนัทึก 
- บนัทึกขอ้ความเสียงซํ� าใจกรณีที�ตอ้งการแกไ้ขขอ้ความเสียงใหม ่
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(3) กาํหนดวนัที� เวลา  
(4) กาํหนดระดบัความสาํคญัของขอ้ความ มี  2  ระดบั คือ สาํคญัมาก และแบบปกติ 

  
4.2.1.1 การทดสอบในส่วนของการเลือกรูปแบบของการฝากขอ้ความเสียง โดยให้

ผูใ้ช้งานใช ้Softphone บนเครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน  2  เครื�อง และใช้โทรศพัทไ์อพี จาํนวน 2 
เครื�อง โทรเขา้ไปในระบบเลือกรายการฝากขอ้ความเสียง และเลือกรูปแบบของการแจง้ขอ้ความ
เสียงรูปแบบละ  5  ครั� ง และตรวจสอบความถูกต้องว่าระบบทาํรายการถูกตอ้งตามที�ผูใ้ช้กด
หมายเลขหรือไม ่ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.15 
 
ตารางที� 4.15  ผลการทดสอบการเลือกรูปแบบของการฝากขอ้ความเสียงผา่นระบบ IVR 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 

รายการทดสอบ 

แบบแจ้งทั7งหมด แบบแจ้งเป็นกลุ่ม แบบแจ้งเป็นบุคคล 

ถูกต้อง ผดิพลาด ถูกต้อง ผดิพลาด ถูกต้อง ผดิพลาด 

Softphone บน
คอมพิวเตอร์ 

1 5 0 5 0 5 0 

2 5 0 5 0 5 0 

โทรศพัทไ์อพี 
1 5 0 5 0 5 0 

2 5 0 5 0 5 0 
 

4.2.1.2  การทดสอบในส่วนของการบนัทึกขอ้ความเสียงใหม่ผา่นระบบ IVR  โดยให้
ผูใ้ช้งานใช ้Softphone บนเครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน  2  เครื�อง และใช้โทรศพัทไ์อพี จาํนวน 2 
เครื�อง โทรเขา้ไปในระบบเลือกรายการฝากขอ้ความเสียง และทดลองบนัทึกขอ้ความเสียงใหม่  ฟัง
เพื�อตรวจสอบ และบนัทึกขอ้ความเสียงใหม่ โดยทดลองคนละ  5  ครั� ง และตรวจสอบความถูกตอ้ง
วา่ระบบสามารถทาํตามรายการที�ผูใ้ชง้านกดหมายเลขหรือไม่ ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตาราง
ที� 4.16 
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ตารางที� 4.16  ผลการทดสอบการบนัทึกขอ้ความเสียงใหมผ่า่นระบบ IVR 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบการบันทกึข้อความเสียงใหม่ (5 ครั7ง) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

Softphone บน
คอมพิวเตอร์ 

1 5 0 

2 5 0 

โทรศพัทไ์อพี 
1 5 0 

2 5 0 
 

 4.2.1.3  การทดสอบการกาํหนดวนัที�เวลาและระดบัความสําคญัผา่นระบบ IVR โดยให้
ผูใ้ช้งานใช ้Softphone บนเครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน  2  เครื�อง และใช้โทรศพัทไ์อพี จาํนวน 2 
เครื�อง โทรเขา้ไปในระบบเลือกรายการฝากขอ้ความเสียง และทาํรายการกาํหนดวนัที�เวลา และ
กาํหนดระดบัความสําคญัของขอ้ความเสียง โดยให้ทดทดลองคนละ  3  ครั� ง และตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของวนัที�เวลา และระดบัความสําคญัของขอ้ความเสียงวา่ถูกตอ้งตามที�ผูใ้ชง้านกดหมายเลข
หรือไม ่ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.17  
 
ตารางที� 4.17  ผลการทดสอบการกาํหนดวนัที�เวลาและระดบัความสาํคญัผา่นระบบ IVR 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 

รายการทดสอบ 

กาํหนดวนัที� กาํหนดเวลา ระดับความสําคัญ 

ถูกต้อง ผดิพลาด ถูกต้อง ผดิพลาด ถูกต้อง ผดิพลาด 

Softphone บน
คอมพิวเตอร์ 

1 3 0 3 0 3 0 

2 3 0 3 0 3 0 

โทรศพัทไ์อพี 
1 3 0 3 0 3 0 

2 3 0 3 0 3 0 
 
       4.2.2  การทดสอบในส่วนของการแกไ้ขข้อ้ความเสียงผา่นระบบ  IVR   ในส่วนนี�จะเป็นการ
แกไ้ขขอ้ความเสียงของผูใ้ช้งานที�ฝากไวใ้นระบบเท่านั�น ผูดู้แลระบบจะไม่สามารถเขา้มาแกไ้ข
ขอ้ความเสียงของผูใ้ช้งานได้ โดยระบบจะตรวจสอบจากหมายเลขของผูใ้ช้งานที�โทรเขา้มาใน
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ระบบ การแกไ้ขขอ้ความเสียงจะสามารถแกไ้ขไดเ้ฉพาะขอ้ความเสียงเท่านั�น ไม่สามารถแกไ้ขผูรั้บ
ขอ้ความเสียง วนัที�เวลา และระดบัความสําคญัได ้เนื�องจากการทาํงานของระบบ IVR มีขั�นตอน
หลายขั�นตอน ถา้หากผูใ้ชง้านตอ้งการแกไ้ขหลายส่วน แนะนาํให้ฝากขอ้ความใหม่ทั�งหมด  การ
ทดสอบไดใ้หผู้ใ้ชง้านใช ้Softphone บนเครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน  2  เครื�อง และใชโ้ทรศพัทไ์อพี 
จาํนวน 2 เครื�อง โทรเขา้ไปในระบบเลือกรายการแกไ้ขขอ้ความเสียงที�ฝากไวใ้นระบบ โดยระบบ
จะเล่นขอ้ความเสียงใหฟั้งทีละขอ้ความและให้ผูใ้ชง้านเลือกขอ้ความเสียงที�จะแกไ้ขหลงัระบบเล่น
ขอ้ความเสียงจบ กาํหนดให้ผูใ้ช้งานทดสอบการแกไ้ขขอ้ความเสียงคนละ  3  ขอ้ความ และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งหลงัจากการแกไ้ขวา่ระบบสามารถแกไ้ขไดต้ามที�ผูใ้ช้งานตอ้งการหรือไม ่
ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.18 
 
ตารางที� 4.18  ผลการทดสอบการแกไ้ขขอ้ความเสียงผา่นระบบ IVR 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบการแก้ไขข้อความเสียง (3 ครั7ง) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

Softphone บน
คอมพิวเตอร์ 

1 3 0 

2 3 0 

โทรศพัทไ์อพี 
1 3 0 

2 3 0 
 
        4.2.3  การทดสอบการยกเลิกขอ้ความเสียงผา่นระบบ  IVR    ในการยกเลิกขอ้ความเสียงผา่น
ระบบ IVR ผูใ้ชง้านจะสามารถยกเลิกไดเ้ฉพาะขอ้ความเสียงที�ผูใ้ชง้านฝากไวเ้ท่านั�น โดยระบบจะ
เล่นขอ้ความเสียงใหฟั้งทีละขอ้ความเพื�อให้ผูใ้ชง้านเลือกขอ้ความเสียงที�ตอ้งการยกเลิกหลงัจากจบ
ขอ้ความเสียงนั�นๆ การทดสอบได้ให้ผูใ้ช้งานใช้ Softphone บนเครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน  2  
เครื�อง และใชโ้ทรศพัทไ์อพี จาํนวน 2 เครื�อง โทรเขา้ไปในระบบเลือกรายการยกเลิกขอ้ความเสียงที�
ฝากไวใ้นระบบ โดยกาํหนดให้ผูใ้ชง้านทดสอบการยกเลิกขอ้ความเสียงคนละ  3  ขอ้ความ และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งหลงัจากการยกเลิกวา่ระบบสามารถยกเลิกขอ้ความเสียงไดต้ามที�ผูใ้ช้งาน
ตอ้งการหรือไม ่ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.19 
 
 
 

DPU



 
 
 

70 

ตารางที� 4.19  ผลการทดสอบการยกเลิกขอ้ความเสียงผา่นระบบ IVR 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบการยกเลกิข้อความเสียง (3 ครั7ง) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

Softphone บน
คอมพิวเตอร์ 

1 3 0 

2 3 0 

โทรศพัทไ์อพี 
1 3 0 

2 3 0 
 
        4.2.4 การทดสอบการตรวจสอบสถานะของขอ้ความเสียงที�ฝากไว ้   ในส่วนนี� เป็นการตรวจ 
สอบสถานะของแต่ละขอ้ความเสียงวา่ไดแ้จง้ใหท้ราบไปแลว้กี�คน และยงัไมไ่ดแ้จง้กี�คน โดยระบบ
จะเล่นขอ้ความเสียงที�ละขอ้ความเสียง และแจง้รายละเอียดของแต่ละขอ้ความหลงัจากเล่นขอ้ความ
เสียงจบ ในการทดสอบไดใ้ห้ผูใ้ชง้านใช ้Softphone บนเครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน  2  เครื�อง และ
ใชโ้ทรศพัทไ์อพี จาํนวน 2 เครื�อง โทรเขา้ไปในระบบเลือกรายการตรวจสอบขอ้ความเสียงที�ฝากไว้
ในระบบ และฟังรายละเอียดของแต่ละขอ้ความเพื�อตรวจสอบวา่ถูกตอ้งตามขอ้มูลในฐานขอ้มูล
หรือไม ่โดยใหแ้ต่ละคนตรวจสอบคนละ  5  ขอ้ความ ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.20 
 
ตารางที� 4.20  ผลการทดสอบการตรวจสอบสถานะของขอ้ความเสียงที�ฝากไวผ้า่นระบบ IVR 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบการตรวจสอบสถานะข้อความเสียง (5 ข้อความ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

Softphone บน
คอมพิวเตอร์ 

1 5 0 

2 5 0 

โทรศพัทไ์อพี 
1 5 0 

2 5 0 
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        4.2.5 การทดสอบการตรวจสอบสถานะของขอ้ความเสียงที�ฝากถึงผูใ้ชง้าน ในส่วนนี� จะเป็น
การตรวจสอบวา่ขอ้ความเสียงที�ฝากถึงผูใ้ช้งาน ได้ฟังขอ้ความเสียงแล้วกี�ขอ้ความ ยงัไม่ได้ฟังกี�
ขอ้ความ โดยจะสามารถตรวจสอบไดเ้ฉพาะขอ้ความที�ฝากถึงผูใ้ชง้านเท่านั�น ในการทดสอบไดใ้ห้
ผูใ้ช้งานใช ้Softphone บนเครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน  2  เครื�อง และใช้โทรศพัทไ์อพี จาํนวน 2 
เครื�อง โทรเขา้ไปในระบบเลือกรายการตรวจสอบขอ้ความเสียงที�ฝากถึงผูใ้ช้งาน ระบบจะแจ้ง
รายละเอียดวา่มีขอ้ความที�ยงัไม่ฟังกี�ขอ้ความ และฟังแลว้กี�ขอ้ความ และตรวจสอบวา่ถูกตอ้งตาม
ขอ้มูลในฐานขอ้มูลหรือไม่ โดยให้แต่ละคนตรวจสอบคนละ  5  ขอ้ความ ไดผ้ลการทดสอบดงั
แสดงในตารางที� 4.21 
 
ตารางที� 4.21 ผลการทดสอบการตรวจสอบสถานะของขอ้ความเสียงที�ฝากถึงผูใ้ช้งานผา่นระบบ 
IVR 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบการตรวจสอบสถานะข้อความเสียง (5 ข้อความ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

Softphone บน
คอมพิวเตอร์ 

1 5 0 

2 5 0 

โทรศพัทไ์อพี 
1 5 0 

2 5 0 
 
         4.2.6 การทดสอบการฟังขอ้ความเสียงยอ้นหลงั ในส่วนนี�จะเป็นการโทรเขา้มาฟังขอ้ความ
เสียงที�ฝากถึงผูใ้ชง้านยอ้นหลงั โดยระบบจะเล่นขอ้ความเสียงใหฟั้งทีละขอ้ความเรียงลาํดบัเริ�มจาก
ขอ้ความที�ฝากไวล่้าสุดไปยงัขอ้ความเสียงที�เก่าที�สุด ในการทดสอบได้ให้ผูใ้ช้งานใช้ Softphone 
บนเครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน  2  เครื�อง และใชโ้ทรศพัทไ์อพี จาํนวน 2 เครื�อง โทรเขา้ไปในระบบ
เลือกรายการฟังขอ้ความเสียงยอ้นหลงั ระบบจะแจง้รายละเอียดวา่มีขอ้ความเสียงทั�งหมดกี�ขอ้ความ 
และเริ�มเล่นขอ้ความเสียงให้ฟังทีละขอ้ความ และให้ผูใ้ช้งานตรวจสอบความถูกตอ้งของแต่ละ
ขอ้ความ โดยใหแ้ต่ละคนตรวจสอบคนละ  5  ขอ้ความ ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.22 
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ตารางที� 4.22  ผลการทดสอบการฟังขอ้ความเสียงยอ้นหลงัผา่นระบบ IVR 
 

ชนิดอปุกรณ์ คนที� 
ทดสอบการฟังข้อความเสียงย้อนหลัง (5 ข้อความ) 

ถูกต้อง ผดิพลาด 

Softphone บน
คอมพิวเตอร์ 

1 5 0 

2 5 0 

โทรศพัทไ์อพี 
1 5 0 

2 5 0 
  

4.3  การทดสอบในส่วนของการแจ้งข้อความเสียง 
 ในการแจง้ขอ้ความเสียงจากการทดสอบได้แบ่งออกเป็น 2 กรณี หลกัๆ คือ กรณีของ
ขอ้ความเสียงที�มีระดบัความสําคญัวา่สําคญัมาก และกรณีของขอ้ความที�มีระดบัความสําคญัแบบ
ปกติ ซึ� งแต่ละกรณีสามารถกาํหนดจาํนวนครั� งและระยะเวลาห่างในการโทรซํ� าได ้ ในการทดลอง
ไดก้าํหนดระยะเวลาห่างในการโทรแจง้ซํ� าไว ้  5  นาที และ การโทรแจง้ซํ� าจาํนวน  3 ครั� งสําหรับ
ขอ้ความแบบปกติ และไดท้าํการทดลองดงันี�  
กรณทีี� 1 ข้อความเสียงที�มีระดับความสําคัญที�สําคัญมาก   
 การทดลองในส่วนนี� ไดฝ้ากขอ้ความเสียงถึงผูใ้ช้งาน จาํนวน  8  หมายเลข และเมื�อถึง
กาํหนดเวลาแจง้ขอ้ความเสียงผูรั้บปฏิเสธการรับสายตั�งแต่ครั� งแรก ระบบจะส่งขอ้ความเสียงไปยงั
อีเมล์ของผูรั้บแต่ละหมายเลข จากการทดลองจาํนวน  10  รอบ ไดจ้าํนวนการทดลองทั�งหมด  80  
ครั� ง ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที� 4.23 การทดลองในกรณีที�ผูรั้บไม่ไดอ้ยูใ่นระบบเมื�อถึงกาํหนดเวลา
แจง้ขอ้ความเสียง ไดท้ดลองจาํนวน  10  รอบ ไดจ้าํนวนการทดลองทั�งหมด  80  ครั� ง ไดผ้ลดงั
แสดงในตารางที� 4.24  และทดลองในกรณีที�ผูรั้บปฏิเสธการรับสายตั�งแต่ครั� งแรก ระบบจะโทรแจง้
ซํ� าทุกๆ  5 นาที จนกวา่ผูรั้บจะรับสาย ไดท้ดลองปฏิเสธสายหรือไม่รับสายทั�งหมด  80  ครั� ง ไดผ้ล
ดงัแสดงในตารางที� 4.25  
     
ตารางที� 4.23 ตารางแสดงผลการทดลองปฏิเสธการรับสายครั� งแรกระบบจะส่งขอ้ความไปยงัอีเมล ์
  

จาํนวนครั� งที�ทดลอง ส่งไปอีเมล ์/ ครั� ง ไมส่่ง / ครั� ง ความถูกตอ้งคิดเป็น % 
80 80 0 100 % 
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ตารางที� 4.24  ตารางแสดงผลการทดลองเมื�อผูรั้บไม่อยูใ่นระบบเมื�อถึงกาํหนดเวลาแจง้ขอ้ความ
เสียงระบบจะส่งขอ้ความเขา้อีเมลข์องผูรั้บ 
 

จาํนวนครั� งที�ทดลอง ส่งไปอีเมล ์/ ครั� ง ไมส่่ง / ครั� ง ความถูกตอ้งคิดเป็น % 
80 80 0 100 % 

 
ตารางที� 4.25  ตารางผลการทดลองในกรณีผูรั้บปฏิเสธรับสายมากกวา่  1  ครั� งระบบจะโทรแจง้ซํ� า
จนกวา่จะรับสาย 
 
จาํนวนครั� งที�ทดลอง จาํนวนครั� งที�โทรแจง้ซํ� า ระยะห่างเวลาเฉลี�ย (นาที)  

80 80 5.16 
 
กรณทีี� 2  ข้อความที�มีระดับความสําคัญแบบปกติ 

 การทดลองในส่วนนี�ไดฝ้ากขอ้ความเสียงถึงผูใ้ชง้าน จาํนวน  8  หมายเลข และรอให้ระบบ
แจง้ครบ  3  ครั� ง แลว้ตรวจสอบในอีเมล์ของผูใ้ชง้านแต่ละหมายเลขวา่มีขอ้ความเสียงส่งเขา้อีเมล์
หรือไม ่ทาํการทดลอง จาํนวน  5 รอบ จะไดจ้าํนวนการทดลองทั�งหมด  40  ครั� ง ไดผ้ลดงัแสดงใน
ตารางที� 4.26 ในกรณีที�ผูรั้บปฏิเสธสายตั�งแต่ครั� งแรก ระบบจะโทรแจง้ซํ� าทุกๆ  5  นาที เป็นจาํนวน  
3  ครั� ง ผลที�ไดด้งัแสดงในตารางที� 4.27 
 
ตารางที� 4.26  ตารางการทดลองในกรณีผูรั้บปฏิเสธสายครบ  3 ครั� ง ระบบจะส่งขอ้ความไปยงัอีเมล ์
 
จาํนวนครั� งที�ทดลอง ส่งไปอีเมล ์/ ครั� ง ไมส่่ง / ครั� ง ความถูกตอ้งคิดเป็น % 

40 40 0 100 % 
 
ตารางที� 4.27  ตารางผลการทดลองกรณีผูรั้บปฏิเสธสายตั�งแต่ครั� งแรกระบบจะโทรแจง้ซํ� าตามทุก  
5  นาที 
 
จาํนวนครั� งที�ทดลอง จาํนวนครั� งที�โทรแจง้ซํ� า ระยะห่างเวลาเฉลี�ย (นาที)  

40 120 5.05 
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การทดสอบการแจง้ขอ้ความเสียงโดยการฝากขอ้ความเสียงและกาํหนดวนัที�เวลาไวใ้น
ระบบ และรอให้ระบบโทรแจง้ ระบบจะบนัทึกเวลาที�โทรแจง้แต่ละครั� งลงในฐานขอ้มูลเพื�อให้ผู ้
ทดสอบตรวจสอบความถูกตอ้งของเวลาที�ระบบโทรแจง้ ในการทดสอบได้ทดสอบ จาํนวน  50  
ขอ้ความ แต่ละขอ้ความจะกาํหนดเวลาแตกต่างกนั ในการตรวจสอบจะดูจากระยะส่วนต่างของเวลา
ที�กาํหนดและเวลาที�ระบบโทรแจง้จริง เพื�อสรุปผลความคลาดเคลื�อนของเวลา ไดผ้ลการทดสอบดงั
แสดงในตารางที� 4.28 
 
ตารางที� 4.28  ผลการทดสอบความคลาดเคลื�อนของเวลาในการโทรแจง้ขอ้ความเสียงครั� งแรก 
 

จาํนวนขอ้ความที�ทดสอบ เวลาคลาดเคลื�อนเฉลี�ย (นาที) 
50 0.28 

   
การทดสอบระบบโดยให้ผูใ้ชง้านโทรเขา้ไปที�เบอร์กลางของระบบและทาํรายการพร้อมๆ

กนั เพื�อทดสอบระบบวา่ความสามารถทาํงานไดพ้ร้อมกนัครั� งละหลายสายพร้อมกนัไดห้รือไม่ โดย
ในการทดสอบไดใ้ห้ผูใ้ชง้านจาํนวน  8  หมายเลข โทรเขา้ไปในระบบและทาํงานพร้อมๆกนั และ
ตรวจสอบวา่ระบบยงัสามารถทาํงานไดถู้กตอ้งตามปกติหรือไม่ โดยทาํการทดสอบทั�งหมด  20  
ครั� ง ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางที� 4.29 โดยจากผลการทดสอบสามารถสรุปไดว้า่ระบบ
สามารถรองรับการทาํงานไดค้รั� งหลายหมายเลขพร้อมๆกนั โดยที�ระบบยงัทาํงานไดถู้กตอ้ง 
 
ตารางที� 4.29  ผลการทดสอบความถูกตอ้งเมื�อมีผูใ้ชง้านหลายหมายเลขพร้อมกนั 

 
จาํนวนครั� งที�ทดสอบ (ครั� ง) ผลการทดสอบถูกตอ้ง (ครั� ง) 

20 20 
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บทที� 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทนี� จะเป็นการอภิปรายเพื�อสรุปผลที�ไดจ้ากการทดสอบงานวิจยั รวมทั�งขอ้กาํจดัของ
ระบบที�พบจากการทดสอบระบบ  และขอ้เสนอแนะสําหรับแนวทางในการพฒันางานวิจยันี� ต่อไป
เพื�อแกข้อ้บกพร่องของระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 
   
5.1  สรุปผลการวจัิย 

       5.1.1  สรุปผลตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั  
5.1.1.1  ในการพฒันาตน้แบบการแจง้ข่าวสารดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นโทรศพัท์ไอพีตาม

วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สรุปไดจ้ากผลการทดสอบระบบสามารถทาํงานจริง เป็นระบบตน้แบบที�
สามารถนาํไปใชใ้นองคก์รที�มีระบบเครือข่ายอยูแ่ลว้ไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่ตอ้งตน้ทุนที�สูงมากนกั ดว้ย
ระบบสามารถทาํงานร่วมกบัเครือขา่ยที�มีอยูเ่ดิมไดไ้มต่อ้งติดตั�งระบบเครือขา่ยใหม ่ 

5.1.1.2 จากผลการทดสอบระบบสรุปไดว้า่ ระบบสามารถแกไ้ขปัญหาในการแจง้ข่าว 
สารภายในองค์กรไดจ้ริง ทาํให้บุคลากรภายในองค์กรไดรั้บการแจง้เตือนหรือแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
ดว้ยเสียงอตัโนมติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทั�วถึงตรงตามเวลาที�ผูแ้จง้ตอ้งการ 

5.1.2  สรุปผลตามขอบเขตของงานวิจยั จากการทดสอบฟังกช์ั�นการทาํงานต่างๆ ตามขอบเขต
ของระบบ สามารถสรุปผลโดยแบง่ออกเป็น  3  ส่วน ดงันี�  

    5.1.2.1  ส่วนของผูดู้แลระบบ จากผลการทดสอบผูดู้แลระบบสามารถทาํงานไดต้ามขอบ 
เขตที�กาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    5.1.2.2 ส่วนของผูฝ้ากขอ้ความเสียง จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นวา่ผูฝ้ากขอ้ความ
เสียงสามารถฝากขอ้ความเสียงได ้และระบบสามารถแจง้ข่าวสารที�ฝากไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามที�ผู ้
ฝากกาํหนด 

    5.1.2.3  ส่วนของผูรั้บขอ้ความเสียง จากผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่ระบบสามารถแจง้
ขอ้ความเสียงข่าวสารถึงผูรั้บขอ้ความไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหมายเลข วนัที�เวลา และระดบัความสําคญั
ที�ผูฝ้ากกาํหนดไว ้
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 ผลสรุปของงานวิจยัในส่วนของขอบเขตต่างๆที�ออกแบบไว ้จากการทดสอบตามขอบเขต
ของระบบ ระบบสามารถทาํงานไดต้ามขอบเขตที�ออกแบบทุกขอ้ โดยดูผลสรุปของการทดสอบได้
ในตารางที�  5.1 
 
ตารางที� 5.1  สรุปผลการทดสอบตามขอบเขตของระบบ 
 

ขอบเขตของระบบ 
ผลการทดสอบ 

ทาํได ้ ทาํไม่ได ้

1.สามารถแจง้ขา่วสารดว้ยเสียงโดยอตัโนมติัเมื�อมีผูใ้ชง้านออนไลน์    

2.สามารถฟังขา่วสารซํ� าไดเ้มื�อมีการร้องขอจากผูใ้ชง้าน    

3.สามารถใชง้านระบบได ้2 ทาง คือ โทรศพัทไ์อพี และหนา้เวบ็ไซต ์    

4.ผูฝ้ากขอ้ความสามารถกาํหนดเวลา วนั เดือน ปี ในการส่งล่วงหนา้ได ้    

5.ฝากขอ้ความแจง้เตือนเพื�อแจง้เตือนตวัเองตามเวลาที�กาํหนดได ้    

6.ระบบสามารถแจง้ขอ้มูลขา่วสารโดยแบง่ผูใ้ชง้านเป็นกลุ่มได ้    

7.สามารถเพิ�ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลขา่วสารของตนเองผา่นโทรศพัทไ์อพีได ้    

8.สามารถแจง้ข่าวสารดว้ยเสียงซํ� าได ้ในกรณีผูรั้บปฏิเสธการรับสาย    

9.ผูใ้ชง้านทั�วไปสามารถเป็นผูฝ้ากขอ้ความเสียงได ้    

10.ผูฝ้ากสามารถดูรายงานสถานะการรับและแจง้ผา่นหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้    

11.สามารถดูสถานะของผูใ้ชใ้นระบบจากหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้    

12.สามารถฝากขอ้ความเสียงไปยงัอีเมลไ์ด ้    

13.สามารถตรวจสอบสถานะของข่าวสารผา่นโทรศพัทไ์อพีได ้    
 
5.2  ข้อจํากดัของระบบ 

 จากการศึกษาเพื�อออกแบบและพฒันาระบบการแจ้งข่าวสารด้วยเสียงอัตโนมัติผ่าน
โทรศพัทไ์อพี พบขอ้บกพร่องของระบบจากการทดสอบระบบ มีดงันี�  

 5.2.1 พบขอ้บงพร่องเกี�ยวกบัเวลาในการแจง้ข่าวสารที�ยงัมีความคลาดเคลื�อนอยูใ่นระยะเวลา
บวกลบไม่เกิน  1  นาที ซึ� งเกิดจากการตรวจสอบสถานะผูใ้ชง้านที�ออนไลน์อยูใ่นระบบ และการ
ตรวจสอบเงื�อนไขต่างๆ ของขอ้ความเสียงข่าวสารที�ผูฝ้ากกาํหนดไวบ้างส่วนตอ้งใช้เวลา จึงได้
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กาํหนดเวลาให้ระบบตรวจสอบทุกๆ 1 นาที เพื�อลดภาระทาํงานของเครื�องแม่ข่าย แต่ยงัคงรักษา
เวลาในการแจง้ข่าวสารใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้และไมส่่งผลกระทบต่อการใชง้านจริง 

5.2.2  จากการทดสอบมีเสนอวา่การใชง้านโทรศพัทผ์า่นเครือข่ายไอพีในปัจจุบนัมีกลุ่มผูใ้ชง้าน
นอ้ยเมื�อเทียบกบัระบบโทรศพัท์พื�นฐานหรือโทรศพัท์เคลื�อนที� จึงเสนอวา่ควรจะพฒันาระบบให้
สามารถใช้งานผา่นโทรศพัท์พื�นฐานและโทรศพัท์เคลื�อนที�ไดด้ว้ย แต่จากที�ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพบว่า 
การตรวจสอบสัญญาณโทรศพัทเ์คลื�อนที�เพื�อตรวจสอบตาํแหน่งของหมายเลขโทรศพัทส์ามารถทาํ
ไดย้าก เนื�องจากตอ้งเป็นผูใ้ชบ้ริการถึงจะสามารถตรวจสอบได ้และตอ้งใชค่้าใชจ่้ายคอ่นขา้งสูง 

5.2.3  จากการทดสอบพบวา่ในกรณีที�ผูรั้บข่าวสารไม่เขา้มาในระบบเลยขอ้ความเสียงข่าวสารก็
จะไม่สามารถแจง้ถึงผูรั้บไดเ้ลย ถึงแมว้า่ผูฝ้ากขอ้ความเสียงข่าวสารจะระบุระดบัความสําคญัแบบ
สาํคญัมาก ในการแกไ้ขเบื�องตน้ของผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการส่งขอ้ความเสียงไปยงัอีเมล์ของผูรั้บเพื�อเพิ�ม
ช่องทางในการแจง้ให้มากขึ�นและลดปัญหาในกรณีที�ผูรั้บไม่เขา้มาในระบบเลย แต่ผลที�ไดย้งัไม่
เป็นที�น่าพอใจเท่าที�ควร จึงเสนอความคิดวา่ควรจะเพิ�มช่องทางในการแจง้ข่าวสารให้หลากหลาย
มากขึ�น 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

 จากขอ้จาํกดัของระบบที�พบจากการทดสอบระบบ ผูว้ิจยัมีแนวคิดในการพฒันางานวิจยัต่อ

ในอนาคตดว้ยการเพิ�มช่องทางและเพิ�มรูปแบบในการแจง้ข่าวสารของระบบให้หลากหลายมากขึ�น 

เพื�อให้ผูรั้บข่าวสารได้รับการแจ้งข่าวสารได้รวดเร็วและทั�วถึงมากขึ�น เช่น การแจง้ข่าวสารใน

รูปแบบของข้อความที�เป็นตวัอกัษรหรือขอ้ความสั� น (SMS) สามารถแจง้ข่าวสารผ่านโทรศพัท์

พื�นฐานหรือโทรศัพท์เคลื�อนที�ได้ สามารถแจ้งข่าวสารผ่านทางบลูทูธหรืออินฟาเรดได้ หรือ

สามารถแจง้ข่าวสารผา่นทางเวบ็ไซต์ในกลุ่มของสังคมออนไลน์ที�กาํลงัไดรั้บความนิยมกนัอยา่ง

แพร่หลาย เป็นตน้ ซึ� งจะทาํใหร้ะบบการแจง้ข่าวสารมีประสิทธิภาพเพิ�มากขึ�น สามารถแจง้ข่าวสาร

ไดร้วดเร็วและทั�วถึงมากขึ�น      
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