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บทคัดยอ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้นําเสนอวิธีท่ีใชในการคนหาภาพวิดีโอจากกลองโทรทัศนวงจรปด

โดยการระบุเวลาท่ีตองการและการแจงสถานะแบบออนไลนของ กลองโทรทัศนวงจรปด  ณ 

สํานักงานใหญโดยการใชเว็บสําหรับการตรวจสอบการขายสินคาของสาขายอยท่ีมีจํานวนมาก โดย

ในท่ีนี้  ภาพวิดีโอจาก กลองโทรทัศนวงจรปด ท่ีปรากฏในระบบท่ีนําเสนอมี 2 ประเภท คือ แบบ

บันทึกภาพวิดีโอตลอดการใชงานกับแบบบันทึกภาพวิดีโอเฉพาะเม่ือมีการเคล่ือนไหวเทานั้น ซ่ึง

การบันทึกแบบหลังนี้เปนแนวความคิดใหมท่ีนําเสนอเพ่ือจะทําใหการคนหาภาพวิดีโอเพ่ือ

ตรวจสอบนั้นรวด เร็วขึ้นและไมเปลืองหนวยความจํา โดยผูตรวจสอบจะเห็นพฤติกรรมการขาย

สินคาและรายการสินคาท่ีขายไดท้ังหมดของพนักงานขายแตละคนในแตละวัน เม่ือระบบขายสินคา

แจงเตือนวายอดเงินท่ีขายไดกับยอดเงินท่ีเก็บไดในแตละวันของสาขายอยใดๆ ไมตรงกัน ผู

ตรวจสอบก็จะสามารถเขาไปตรวจสอบภาพวิดีโอท่ีเกิดขึ้นเม่ือมีการซ้ือขายสินคาเทานั้นไดอยาง

รวดเร็ว หรืออาจจะระบุชวงเวลาท่ีตองการในการคนหาภาพวิดีโอก็ได ซ่ึงผูตรวจสอบสามารถจะ

เขาไปดาวนโหลดและจัดเก็บภาพวิดีโอยอนหลังของแตละสาขายอยจากท่ีไหนก็ไดผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต ไมจําเปนจะตองดูท่ีสํานักงานใหญแหงเดียวเหมือนท่ีเคยปฏิบัติมาแตเดิม นอกจากนี้ 

ระบบท่ีนําเสนอยังมีการแจงเตือนสถานะของกลองโทรทัศนวงจรปด ของสาขายอยแบบออนไลน 

ณ สํานักงานใหญ เม่ือขาดการเช่ือมตอแบบทันทีได ซ่ึงจะทําใหทราบความผิดปกติของ

กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีเกิดขึ้น ทําใหการใชงาน กลองโทรทัศนวงจรปด มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รวมถึงสามารถแกปญหาการโกงเงินของพนักงานขายสินคาได  

จากการทดสอบระบบนี้ในทางปฏิบัติ พบวา การขายสินคาแตละรายการสามารถนําไป

แสดงควบคูกับภาพวิดีโอออนไลนท่ีบันทึกไวไดผานทางเว็บไซตไดอยาง ถูกตอง อีกท้ัง ผู

ตรวจสอบสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็วอีกดวย โดยการระบุ วัน /เดือน /ป รวมถึง

ช่ือพนักงานขายสินคา แลวระบบจะแสดงรายการขายสินคาและภาพวิดีโอทุกเหตุการณท่ีมีการ

เคล่ือนไหวและการขายสินคาของพนักงานขายรายนั้นออกมาบนเว็บเพจ 

ฆ 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents an approach to search the specified time-based CCTV video and 

to notify the online status of CCTV camera by using website for the sale monitoring of many 

branches at a headquarter. There are 2 kinds of CCTV video that are proposed in this thesis, i.e.,  

continuous video recording and motion-briented video recording.  The latter one is a new 

proposed concept that makes the video search faster and need lower memory size. Any inspectors 

can monitor the sale behaviour and the list of all products that was sold by each seller in 

everyday.  When the inspector is notified by the point of sale system about the unbalance between 

the net sale amount and the net acquired income in each day of any branches, the inspector can 

access quickly to the motion-based CCTV videos or specify the time interval to search CCTV 

videos conveniently. The inspector can access to download and save many historical videos of 

each branch from anywhere through internet. It is not necessary to be done only at a headquarter 

as before. Moreover, the proposed system can notify the online status of CCTV camera of each 

branch at a headquarter abruptly while its connection is disconnected. This proposed concept can 

support the system to detect the malfunction of CCTV camera, to enhance the effectiveness of a 

CCTV camera, and to solve the defalcation of a sale staff.  

The experimental results have shown that a list of all sold products in each time can 

be taken to show in couple with the recorded online videos correctly through website. Moreover, 

the inspector can also check any information quickly by identifying the day/month/year, as well 

as sale staff’s name. And then, the system will show the sale lists and the recorded videos for all 

motion and trade events of that sale staff on the web page. 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันระบบการขายสินคา (Point of Sale หรือ POS) ในรานมินิมารทหรือรานคาท่ี

เปนสาขายอยนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเปนอยางมาก ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการขายจะถูกบันทึกเอาไวใน

ระบบ POS อยางครบถวน ไดแก รายการขาย ร าคาขาย ยอดเงินสุทธิจากการ ขายสินคา สวนลด 

ภาษีมูลคาเพ่ิม เวลาท่ีขาย และรหัสผูขาย ตลอดจนสามารถแสดงจํานวนสินคาท่ีขายไปและคงเหลือ

ไดอยางถูกตองและแมนยํา 0

1  อีกท้ัง ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยดวยระบบโทรทัศนวงจรปด 

(Closed-Circuit Television หรือ CCTV) ใหกับสาขายอยเหลานี้ดวยโดยอาศัย กลองวงจรปด  ท่ีซ่ึง

สามารถบันทึกภาพ วิดีโอเอาไวในเครื่องบันทึกภาพ (Digital Video Recorder หรือ DVR) เพ่ือ

ตรวจสอบและดูในภายหลัง หากเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงคและนํามาใชเปนหลักฐานในการหา

พนักงานขายท่ีขโมยเงินของบริษัทได 

แตระบบ POS และระบบ CCTV ดังกลาวก็ยังมีปญหาท่ีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ไดแก ไม

มีวิธีท่ีใชในการตรวจสอบภาพวิดีโอท่ีบันทึกไวใหสามารถระบุชวงเวลาของภาพวิดีโอท่ีตองการดู

ไดและแจงสถานะ กลองโทรทัศนวงจรปด ของแตละสาขายอย  เม่ือขาดการติดตอ  ผูดูแลระบบ

จะตองสังเกตเองจากจอมอนิเตอรหรือทําการไลดูกลอง วิดีโอแตละตัวไปเรื่อยๆ จนครบทุกตัว ทํา

ใหเสียเวลามากในการตรวจสอบแตละครั้ง ตลอดจนการดูวิดีโอและการดาวนโหลดสวนของวิดีโอ

ออกมา นั้นเพ่ือดูอางอิงหรือเก็บไวเปนหลักฐานจะทําไดเฉพาะในศูนยควบคุมของ สํานักงาน ใหญ

เทานั้น อีกท้ังไมไดมีการรายงานผลการขายและยอดเงินขายสุทธิท่ีขายไดในแตละวันของสาขายอย

ท่ีผูดูแลสามารถเขาตรวจสอบจากท่ีใดก็ได ไมจํากัดการตรวจสอบจากสํานักงานใหญเทานั้น 

การออกแบบระบบท่ีใชแกปญหาในลักษณะนี้นั้น ในปจจุบันนี้ มีระบบท่ีถูกพัฒนาขึ้น

มาใชงานเชิงพาณิชย 2

                                                        
1 ศิริมหาชัย โฮมเช็นเตอร. (2553). ระบบ Point of Sales.จาก http://pimolphun.bus.ubu.ac.th/ 

 ท่ีสามารถทํางานไดในบางคุณสมบัติเทานั้น ยังไมมีระบบใดสามารถ ทํางาน

ไดตรงตามเง่ือนไขดังกลาวท้ังหมด ซ่ึงหากมีการนํามาใชงานอาจจะตองมีการเปล่ียนอุปกรณภายใน 

2 POS-DVR Solution.(2010). from http://www.tradekorea.com/e-catalogue/digiit/product-detail/P00258699/POS-

DVRSolution.html. 
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ระบบใหมท้ังหมด ซ่ึงจะตองใชงบประมาณการลงทุนในการติดตั้งใชงานท่ีสูง จากการศึกษาระบบ

ท่ีมีอยูแลวและใชงานในปจจุบันนี้ แลวนํามาเปรียบเทียบกับกระบวนการตางๆ ในระบบท่ีนําเสนอ

นั้น พบวา มีความสามารถในการทํางานท่ีแตกตางกันดังแสดงในตารางท่ี 1.1 

 

ตารางท่ี 1.1 การเปรียบเทียบความสามารถของระบบท่ีใชงานในปจจุบันกับระบบท่ีนําเสนอ 

 

ลําดับ ความสามารถของระบบ 13 2 4 3 5 ระบบที่

นําเสนอ 

 

1 แสดงภาพวิดีโอแบบออนไลนผานอินเทอรเน็ต √  √ √ 

2 ดาวนโหลดและบันทึกภาพวิดีโอยอนหลังผาน

อินเทอรเน็ต 

√  √ √ 

3 คนหาและดูวิดีโอยอนหลังผานอินเทอรเน็ต    √ 

4 แจงเตือนผูดูแลระบบเม่ือกลองวิดีโอมีปญหาแบบ

ออนไลน 

  √ √ 

5 แสดงรายการขายและ ยอดเงินท่ีขายไดผานอินเทอรเน็ต

แบบออนไลน 

   
√ 

6 ใชอัพเกรดระบบเดิมได (ตนทุนต่ํา)    √ 

 

จากการศึกษาคนควาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยว ของเกี่ยวกับงานของผูวิจัยนั้น ผลงานวิจัยของ 

Yan Yang และคณะ 5

6
 ไดกลาวถึงระบบงานเกี่ยวกับระบบการคนหาสวนของ วิดีโอโดยอาศัยการ

ระบุขอมูลอางอิงตามเหตุการณ ซ่ึงระบบดังกลาวมีความสามารถในการคนหาและระบุตําแหนง

ของชวงเวลาในวิดีโอท่ีตองการตามเหตุการณไดและเปนระบบวิดีโอวงจรปดภายในพ้ืนท่ีเพียงตัว

เดียวเทานั้น 

ดังนั้น จึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาระบบการขายสินคาและระบบโทรทัศน

วงจรปดใหมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นและอํานวยความสะดวกตอผูดูแลระบบ  พนักงานตรวจสอบ 

                                                        
3 POS-DVR Solution. แหลงเดิม 
4 ICU POS. (2010). ICU Europe Technologies co. from http://www.icu-europe.com/products_services-pos.htm. 
5 Vectron. (2011). Vectron Systems Australia.from http://www.vectron.com.au/vectron-products-cctv.php#2. 
6 Yan Yang . Brian C Lovell . Farhad Dadgostar (2009). “Content-Based Video Retrieval (CBVR) System for CCTV 

Surveillance Videos.”  
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รวมไปถึงผูบริหารระดับสูงฝายตางๆ มากยิ่งขึ้น โดยระบบท่ีนําเสนอนี้สามารถ คนหาชวงเวลาของ

วิดีโอ แจงเตือนและแสดงสถานะกลองโทรทัศนวงจรปดของแตละสาขายอยได แสดงรายการขาย 

 

ตารางท่ี 1.2 การเปรียบเทียบความสามารถของ Yan Yang และคณะ กับระบบท่ีนําเสนอ 

 

ลําดับ ความสามารถของระบบ Yan 

Yang7

ระบบที่

นําเสนอ  

1 บันทึกวิดีโอวงจรปด √ √ 

2 ระบบแท็กกิ้งชวงเวลาเหตุการณสําหรับการคนหาวิดีโอ √ √ 

3 คนหาชวงเวลาท่ีตองการตรวจสอบในวิดีโอ √ √ 

4 คนหาชวงเวลาท่ีตองการแสดงผลและบันทึกภาพวิดีโอยอนหลัง

ผานอินเทอรเน็ต 

 √ 

5 แจงเตือนผูดูแลระบบเม่ือกลองวิดีโอมีปญหาแบบออนไลน  √ 

6 แสดงรายการขายและยอดเงินท่ีขายไดผานอินเทอรเน็ตแบบ

ออนไลน 

 √ 

 

ในแตละครั้งและรายการขายในแตละวันของสาขายอยไปแสดงบนหนาเว็บเพ็จ เพ่ือ

อางอิงสําหรับการตรวจสอบการขายสินคาและภาพ วิดีโอวงจรปด ซ่ึงพนักงานผูตรวจสอบและ

ผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบจากท่ีไหนก็ไดผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยอาศัยเครื่อง

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรมือถือ (PDA หรือ Pocket PC) หรือโทรศัพทมือถือก็ได 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบวิธีท่ีใชในการคนหาภาพวิดีโอวงจรปดในชวงเวลาท่ีตองการสําหรับการตรวจ  

สอบการขายสินคา 

2. เพ่ือพัฒนาระบบ กลองโทรทัศนวงจรปด  เพ่ือใหพนักงานผูตรวจสอบสามารถเขาไปตรวจ  

สอบ ดาวนโหลดและจัดเก็บภาพวิดีโอยอนหลังของแตละสาขายอยในภายหลังจากท่ีไหนก็ไดผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต 

                                                        
7 Yan Yang . Brian C Lovell . Farhad Dadgostar (2009). แหลงเดิม 
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3. เพ่ือออกแบบกระบวนการในการตรวจสอบการขายสินคาในแตละรายการและการขายในแต

ละวันของสาขายอย 

4. เพ่ือออกแบบระบบรายงานและแจงเตือนถึงผูรับผิดชอบในแตละสาขายอย และพนักงานผูดู  

แลและตรวจสอบระบบในกรณีมีความผิดปกติเกิดขึ้น 

 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

1.  พัฒนาสวนของการคนหาภาพวิดีโอในชวงเวลาท่ีตองการตรวจสอบและรายงานสถานะของ

กลองโทรทัศนวงจรปดแตละสาขาเพ่ือแจงเตือนแกผูดูแลระบบ 

2.  พัฒนาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด เพ่ือใหผูดูแลสามารถเขาไปตรวจสอบ ดาวนโหลดและ

จัดเก็บภาพวิดีโอยอนหลังของแตละสาขายอยในภายหลังจากท่ีไหนก็ไดผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

3.  พัฒนาระบบการขายสินคาแบบเดิม ใหสามารถนําขอมูลท่ีเปน รายการ ขายสินคาและ ยอด 

ขายสินคาไปแสดงควบคูกับภาพตัวอยางวิดีโอท่ีจั ดเก็บไว แตละรายการท่ีมีการซ้ือขายสินคาแบบ

ออนไลน ท่ีซ่ึงผูดูแลสามารถตรวจสอบไดจากท่ีไหนก็ไดผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

4.  พัฒนาสวนของการสืบคนขอมูลเพ่ืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ โดยสามารถระบุ 

วัน/เดือน/ป รวมถึง ช่ือพนักงานขายสินคา แลวระบบจะแสดงราย การขาย สินคาและภาพตัวอยาง

วิดีโอเหตุการณท่ีมีการซ้ือขายของพนักงานขายสินคารายนั้นออกมาบนเว็บเพ็จ 

 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ไดระบบการขายสินคาท่ีมีความสามารถเพ่ิมขึ้นโดยสามารถท่ีจะตรวจสอบดูผลการดําเนิน  

งานจากสาขายอยตาง ๆ ไดจากทุกท่ีท่ีมีเครือขายอินเทอรเน็ต 

2.  ไดระบบท่ีมีความสามารถมากขึ้นในการตรวจสอบสถานะ และการแจงเตือนการติดตอระ - 

หวางสํานักงานใหญกับสาขายอย 

3.  ไดระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมขึ้นในการตรวจสอบและการแจงเตือนยอดเงินท่ี

ขายไดของสาขายอยในแตละวัน 

4.  ไดระบบท่ีมีความปลอดภัยและมีความเช่ือถือไดเพ่ิมขึ้นในการตรวจสอบยอดซ้ือขายสินคา 

การจัดเก็บและการตรวจสอบจากกลองและการเช่ือมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

DPU



5 

1.5  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1.  ศึกษาหลักการทํางานและการจัดเก็บภาพของกลองโทรทัศนวงจรปด 

2.  วางกรอบแนวคิดและออกแบบการพัฒนาในสวนตางๆ 

3.  พัฒนาระบบการตรวจสอบ การแจงเตือนสภาวะการทํางานและทดสอบระบบ 

4.  พัฒนาสวนอ่ืนๆ เติมเต็มระบบใหสมบูรณและติดตั้งทดสอบระบบ 

5.  จดบันทึกและวิเคราะหผลการทดลองท่ีไดรับ และปรับปรุงระบบใหสมบูรณ 

6.  รวบรวมขอมูลท่ีไดท้ังหมดจัดทําวิทยานิพนธ DPU



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้นําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการซ้ือขายสินคาในลักษณะ การ

ขายแบบ สาขายอยใหมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบยอดการขายสินคาและสถานะของ

กลองโทรทัศนวงจรปด ใหสามารถตรวจสอบจากท่ีไหนก็ไดผานระบบ อินเทอร เน็ต  ในบทนี้จะ

กลาวถึงรายละเอียดของความรูพ้ืนฐานท่ีเกี่ยว ของ และทฤษฎีท่ีทําการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา

ระบบตรวจสอบยอดขายและตรวจสอบสถานะกลองโทรทัศนวงจรปดของสาขายอย โดยอาศัยการ

ทํางานและรายงานผลผานเว็บ ซ่ึงจะนําเสนอตามลําดับตอไปนี้  

2.1  ระบบ Point of Sales )ระบบขายหนาราน(   

2.2  ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  

2.3  Internet Camera หรือ IP Camera  

2.4  หลักการออกแบบและการสรางเว็บไซต  

2.5  ภาษา PHP 

2.6  ระบบฐานขอมูล MySQL  

2.7  AJAX 

2.8  jQuery 

2.9  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยฉบับนี้  

โดยรายละเอียดของแตละหัวขอยอยมีดังนี้ 

 

2.1  ระบบ Point of Sales )ระบบขายหนาราน(  0F

1
 

โปรแกรมระบบ POS เปนระบบการจัดการรานคา ในสวนการขายหนาราน และการ

เก็บเงินใหมความคลองตัว รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยระบบนี้จะมีฟงกช่ันชวยในการขาย

สินคา และควบคุมสินคาคงคลั ง ทําใหรานคาขนาดยอมมีเทคโนโลยีชวยในการจัดการเทียบเทา

รานคาปลีกขนาดใหญ 

 

 

                                                        
1 ศิริมหาชัย โฮมเช็นเตอร. (2553). ระบบ Point of Sales. จาก http://pimolphun.bus.ubu.ac.th/ 
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     2.1.1   คุณสมบัติท่ีสําคัญของระบบ Point of Sales 

1)  ระบบขายหนาราน 

มีระบบ Sign-In/Out ออกใบเสร็จอยางยอเต็มรูปแบบ สอบถามยอดแคชเชียรแตละรอบ

ยอนหลังได  และจํานวนเงินท้ังเ ฉพาะรายการและลดทายบิล  ขายราคาตามประเภทลูกคาได

อัตโนมัติ ขายราคาโปรโมช่ันไดอัตโนมัติ  รับเงินไดท้ังเงินสด บัตรเครดิต และคูปอง  สวนลดเปน

กลุม พักบิล Void Refund สะสมยอดพนักงานขายและสมาชิก  ขายสินคาชุดได  คนหาช่ือสินคาได  

กําหนดสิทธ์ิแคชเชียรได 

2)  รายงานการขายตางๆ 

รายงานการขาย เชน รายวันขาย  รายงานภาษีขาย  รายงานสรุปยอดขายประจําวันและ

เดือนตามรูปแบบตาง ๆ ไดแก สรุปตามแคชเชียร  ตามเครื่อง  ตามช่ัวโมง  ตามประเภทการรับเงิน  

ตามลูกคา ตามพนักงานขาย ตามผูจําหนาย ตามกลุมสินคา ตามสินคารายตัว ตามวันท่ีและมีรายงาน

จัดอันดับยอดขาย ท้ังตามกลุมสินคา ตามสินคาและตามลูกคา 

3)  ระบบสตอกสินคา (คุมสตอกสินคาท่ีมี Serial ได) 

ตนทุน Average/FIFO คุมหลายคลังได คุม LOT ตนทุนได รับ/จาย/โอน ระหวางคลัง /

ปรับปรุง มีระบบตรวจนับสตอก สตอกการด สรุปความเคล่ือนไหวสินคา สินคาถึงจุดส่ังซ้ือ  สินคา

เกินสตอก สินคาท่ีเคล่ือนไหวชา ฯลฯ 

4)  ระบบจัดซ้ือและรับสินคา 

  ออกใบส่ังซ้ือ  รายงานติดตามใบส่ังซ้ือคางรับ  วิเคราะห GP ของการส่ังซ้ือแตละครั้ง  

วิเคราะหการซ้ือตามแผนก /โครงการ  บันทึกเอกส ารการซ้ือ ไดท้ังแบบราคารวมภาษี และไมรวม

ภาษ ี
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รูปท่ี 2.1 สวนประกอบของระบบขายสินคา 

 

2.2  ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
1F

2
 

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  หรือ CCTV มาจากคําวา Closed-Circuit Television ซ่ึง 

CCTV ก็คือระบบการถายทอดสัญญาณโทรทัศนจากกลองท่ีติดตั้งตามจุดตางๆ ท่ีอยูในวงจร

เดียวกันมาสูเครื่องรับ โดยท่ัวไปใชเพ่ือสังเกตการณหรือเฝาระวังความปลอดภัย สวนการทํางาน

ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีสมบูรณนั้นตองประกอบดวยอุปกรณหลายภาคสวน ท้ังภาครับ 

ภาคสง และภาคบันทึก โดยพ้ืนฐานไมวาจะเปนระบบเล็กหรือใหญจะมีองคประกอบของระบบท่ี

เหมือนกัน แตอาจจะมีการดัดแปลง เพ่ิมเติมอุปกรณเสริมบางสวน เพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบ 

ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูใช ปจจัยทางเทคโนโลยี รวมถึงงบประมาณการติดตั้งดวย 

 

                                                        
2 ไทยซีซีทีวีคลับ. (2553). รูจักระบบโทรทัศนวงจรปด. จาก http://www.thaicctvclub.com/. 
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รูปท่ี 2.2 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

 

องคประกอบของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดจะประกอบไปดวยหลายสวน ดังนี้ 

 1)  กลองวงจรปด (CCTV Camera) ทําหนาท่ีในสวนของภาคสง เปนตัวมองภาพในจุด

ท่ีตองการสังเกตการณ สําหรับกลองท่ีใชเพ่ืองานประเภทนี้ควรเปนกลองวงจรปดโดยเฉพาะ 

เนื่องจากมีการพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับงานในลักษณะนี้ ไมวาจะเปนเลนส การรับแสง ระบบการ

รองรับสัญญาณภาพ (PAL/NTSC) แผงวงจร หรือแมแตบอดี้กลองท่ีตองออกแบบมาใหทนทาน 

เพราะตองใชงานตลอดเวลา สวนจะเปนกลองแบบไหนประเภทอะไรนั้น ตองพิจารณาตามความ

เหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีนั้นๆ 

 2)  จอรับสัญญาณภาพ (Monitor) ทําหนาท่ีในสวนของภาครับ ซ่ึงเปนตัวเผยแพรสัญ -

ญาณภาพท่ีไดจากกลอง สําหรับจอรับสัญญาณภาพนี้อาจจะเปนจอโทรทัศนหรือจอคอมพิวเตอรก็

ได ขึ้นอยูกับระบบเครื่องบันทึกภาพท่ีเราใช อยางไรก็ตามจอรับภาพนี้อาจไมจําเปนตองใชก็ไดใน

กรณีท่ีระบบมีการเช่ือมตอกับเครื่องบันทึกภาพแลวไมตองการแสดงภาพใหใครเห็น ณ จุ ดนั้น 

เพราะสามารถนําส่ือบันทึกภาพ เชน มวนวิดีโอ หรือแผนซีดี ดีวีดี ออกมาเปดดูภายหลังได แตจอ

รับสัญญาณภาพนี้จําเปนอยางยิ่งสําหรับระบบท่ีตอตรงไมไดผานเครื่องบันทึกภาพ ระบบแบบนี้จะ

ตอสัญญาณตรงจากกลองมายังจอรับสัญญาณภาพ เปนการแสดงภาพเวลาจริงท่ีเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น 

แตไมสามารถดูภาพยอนหลังได เพราะไมมีการบันทึกเอาไว 
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 3)  เครื่องบันทึกภาพ (DVR) ทําหนาท่ีในสวนของภาคบันทึก บันทึกภาพท่ีไดจาก

กลองแลวสงผานไปยังจอรับสัญญาณภาพ จึงเปนตัวท่ีทําหนาท่ีอยูตรงกลางระหวางกลองและจอ

รับสัญญาณภาพ เครื่องบันทึกภาพเปนอุปกรณท่ีทําใหสามารถบันทึกภาพเหตุการณท่ีเกิดขึ้นและ

เรียกดูยอนหลังได ถาระบบใดไมมีความตองการดูภาพยอนหลังหรือตองการดูเฉพาะภาพเหตุการณ

สด ณ บัดนั้น ก็ไมจําเปนตองใชเครื่องบันทึกภาพก็ได แตก็จะทําใหการทํางานของระบบกลอง

วงจรปดลดประสิทธิภาพลง เพ ราะเม่ือเกิดเหตุการณรายแรงใดๆ ขึ้น ก็จะไมสามารถเรียกภาพ

กลับมาดูเพ่ือใชประโยชนไดเลย 

   4)  สายสัญญาณภาพ (Cabling) เปนส่ือนําสัญญาณภาพท่ีไดจากกลองไปสูจอรับภาพ

หรือเครื่องบันทึกภาพ โดยท่ัวไปจะใชสาย โคแอกเชียล  เชน RG6 เพราะกลองวงจรปดท่ัวไปสง

สัญญาณภ าพเปนแบบอนาล็อก แตปจจุบันมีการพัฒนาไปมากจนสามารถใชสาย UTP หรือสาย 

LAN แทนได แตก็จะตองมีอุปกรณแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเปนดิจิตอลอีกตัวหนึ่ง ทวาก็มีกลอง

รุนใหม คือกลองไอพี ท่ีสงสัญญาณแบบดิจิตอล ใชสาย UTP เปนส่ือสัญญาณเหมือนเครือขาย

คอมพิวเตอร อย างไรก็ตามหากใชกลองแบบไรสาย (Wireless Camera) ก็ไมจําเปนตองเดินสาย  

สัญญาณภาพ  

  5)  สายไฟเล้ียง อุปกรณตางๆ ในระบบกลองวงจรปดเปนอุปกรณไฟฟา จึงจําเปนตองมี

ไฟเล้ียงเหมือนอุปกรณไฟฟาท่ัวไปท่ีตองเสียบปล๊ักแลวจึงจะใชงานได กลองก็เชนเดียวกันจึง

จําเปนตองลากสายไฟไปยังจุดตางๆ ท่ีติดตั้งกลองอยู เพ่ือใหมีแหลงจายไฟเล้ียงกลอง แตก็ตองดู

ดวยวากลองแตละรุนใชไฟเล้ียงเทาไหร บางรุนใชแค 12 Volt ซ่ึงตองมีหมอแปลงไฟ (Adaptor) มา

ดวย บางรุนก็ใช 220 Volt  

  นอกจากองคประกอบหลักๆ ท่ีกลาวมานี้แ ลว อาจมีองคประกอบอ่ืนมาเสริมไดครับ 

เพ่ือใหระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน สวนปองกันไฟกระชาก ซ่ึงจะชวยรักษาระดับไฟเล้ียงกลอง

และเครื่องบันทึกภาพ ไมใหอุปกรณเกิดการเสียหายจากกระแสไฟเกิน หรือสวนสํารองไฟท่ีชวยให

มีไฟเล้ียงกลองแมขณะไฟฟาดับ ทําใหระบบยังทํางานไดอยางตอเนื่อง 
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2.3 IP Camera 2F

3
 

ดวยความกาวหนาแหงเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรทําใหไดมีการพัฒนากลอง

วงจรปดท่ัวไป ใหมีคุณสมบัติเปนคอมพิวเตอร  Server ขนาดจิ๋วในตัวกลอง ทําใหกลองสามารถ

เช่ือมตอกับระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต ไดโดยไมตองอาศั ยคอมพิวเตอรมาเช่ือมโยงใหยุงยาก 

ประกอบกับ อินเทอรเน็ต ประเภท ADSL ซ่ึงในปจจุบันมีการใชงานอยางแพรหลาย เพราะเปน

อินเทอรเน็ต ความเร็วสูง และ ราคาใหบริการท่ีถูกลงมาก ดังนั้นไมวาจะอยูท่ีใด ไมวาจะไกลแค

ไหนก็สามารถเฝาดูส่ิงท่ีตองการไดตลอดเวลา ผานทางเว็บไซด ซ่ึงเปนท่ีมาของกลองไอพี หรือ  IP 

Camera 

 

 
 

รูปท่ี 2.3 ระบบ IP Camera 

 

กลองไอพีมีอินเทอรเฟซของการเช่ือมตอท้ังแบบพอรตแลน 10/100 หรือแลนไรสาย

แบบ 802.11b และ 802.11g ทําใหสามารถทํางานรวมกับคอมพิวเตอรบนเครือขายได  นอกจากนี้

กลองไอพียังรองรับก ารทํางานของพอรตเสริมอ่ืนๆไดอีกดวยเชน สายตออุปกรณเสียงสัญญาณ

เตือนเม่ือตรวจพบความเคล่ือนไหว ลักษณะการทํางานของกลองไอพีนั้นสามารถท่ีจะจัดเก็บภาพ

วิดีโอท่ีถายมาลงในฮารดดิสกของเครื่องคอมพิวเตอรในเครือขายอินทราเน็ตหรือจะออนไลนผาน  

                                                        
3 เอส-วัน เทคโนโลยี. (2553). Internet Camera หรือ IP Camera. จาก http://www.sone.co.th/download/TurboCAM1.pdf 
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อินเทอรเน็ตและสามารถเปดดูภาพบนเว็บบราวเซอรได ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับกลองวงจรปดแบบ

อนาลอกท่ีมีราคาแพง และการติดตั้งท่ียุงยากจะมีความคุมคากวามาก เพียงตองมีความรูเกี่ยวกับ

ระบบเครือขาย  เพียงเล็กนอยก็สามารถติดตั้งดวยตัวเองได สวนการตั้งคาใชงานนั้นก็สามารถ

กําหนดคาคาตางๆ จากเว็บบราวเซอรหรือซอฟตแวรท่ีมีมาใหกับตัวกลองผานระบบเครือขาย  สวน

ใหญนิยมนํากลอง IP camera ไปใชดานการรักษาความปลอดภัยในบาน รานคาหรือสํานักงาน 

เพราะมีความสามารถในการตรวจจับความเคล่ือนไหวใหมาดวย ทันทีท่ีกลองตรวจพบความ

เคล่ือนไหวของส่ิงแวดลอม ก็จะรายงานไปยังอีเมล หรอ SMS ท่ีไดตั้งคาไวทันที  

คุณสมบัติของกลอง IP Camera มีขอดีท่ีถูกพัฒนาขึ้นมามากมาย โดยคุณสมบัติเดน มี

ดังตอไปนี้ 

1)  สามารถชมภาพเคล่ือนไหวพรอมเสียงผานทางอินเทอรเน็ตและสามารถเลือกกลอง

ในการชมได  

  2)  การปรับแตงคาต างๆของกลอง ทําไดโดยตรงผานทาง อินเทอรเน็ต  เชน การปรับ

ขนาดภาพ การปรับแสดง การกําหนดรหัสผานเพ่ือเขาชมภาพ เปนตน  

  3)  สามารถส่ังการบันทึกภาพเคล่ือนไหวลงฮารดดิสกของเครื่องคอมพิวเตอรท่ัวไปได   

  4)  มีระบบไมโครโฟนภายในกลอง  

  5)  มีระบบจับการเคล่ือนไห ว (Motion Detector) ทําใหกลองสามารถนําไปตรวจจับ 

รักษาความปลอดภัยได โดยดูการเปล่ียนแปลงของภาพในตําแหนงท่ีตองการและแจงเตือนผานทาง

อีเมล   

 6)  ไมตองใชคอมพิวเตอรมาควบคุม สามารถทํางานไดเอง ตลอด 24 ช.ม.  

 7)  สามารถควบคุมกลองใหหมุนซาย-ขวา ขน-ลง ไดทางอินเทอรเน็ต บราวเซอร  

  8)  สามารถควบคุมกลองใหซูมภาพเขา-ออก ไดทางอินเทอรเน็ต บราวเซอร  

   9)  สามารถดูภาพในท่ีมืดสนิทได ดวยกลอง ท่ีมีอินฟราเรด (IR) ในตัวเอง   

  10)  สามารถโปรแกรมตั้งเวลา และเลือกกลองในการบนทึกภาพได โดยบันทึกผานทาง

อินเทอรเน็ต  

 11)  สามารถเลือกชมกลองผานทางคอมพิวเตอรพกพา PDA หรือโทรศัพทเคล่ือนท่ี ได 

โดยตองใชรหัสผานในการเขาไปชม  

  12) มีการบีบอัดขอมูลไฟลภาพ โดยใชเทคนิค MPEG4 ทําใหรองรับการเขาชมกลอง

หลายตัวพรอมๆ กันไดดี  

 13)  มีระบบแจงเตือนเหตุทาง E-mail  FTP  SMS  Phone  

  14)  สามารถเช่ือมโยงกับระบบฐานขอมูลและเว็บไซตท่ีมีอยูเดิมได  
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 15)  มี I/O port เพ่ือตอเช่ือมกับอุปกรณเซ็นเซอรภายนอกได  

  16)  สามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตใหอัตโนมัติ กรณีเกิดกระแสไฟฟาดับและกลับมาทํา-

งานใหม  

 

2.4  การออกแบบและการสรางเว็บไซต 3

4
 

การออกแบบเว็บไซตนั้นไมไดหมายถึงลักษณะหนาตาของเว็บไซตเพียงอยางเดียว  แต

เกี่ยวของตั้งแตการเริ่มตนกําหนดเปาหมายของเว็บไซต ระบุกลุมผูใช การจัดระบบขอมูล การสราง

ระบบเนวิเกชัน การออกแบบหนาเว็บ  รวมไปถึงการใชกราฟก  การเลือกใชสี  และการจัด รูปแบบ

ตัวอักษร นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงความแตกตางของส่ือกลางในการแสดงผลเว็บไซตดวย  ส่ิง

เหลานี้ไดแก ชนิดและรุนของบราวเซอร ขนาดของหนาจอมอนิเตอร  ความละเอียดของสีในระบบ  

รวมไปถึง Plug-in ชนิดตางๆ ท่ีผูใชมีอยู เพ่ือใหผูใชเกิดความสะดวกและความพอใจท่ีจะใชงานไป

ในเว็บไซตนั้น ดังนั้นทุกส่ิงทุกอยางในเว็บไซตท้ังท่ีมองเห็นและมองไมเห็นลวนเปนผลมาจาก

กระบวนการออกแบบเว็บไซตท้ังส้ิน 

 เว็บไซตท่ีดูสวยงามหรือมีลูกเลนมากมายนั้น อาจจะไมนับเปนการออกแบบท่ีดีก็ได ถา

ความสวยงามและลูกเลนเหลานั้นไมเหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต ดวยเหตุนี้จึงเปนเรื่องยากท่ี

จะระบุวาการออกแบบเว็บไซตท่ีดีนั้นเปนอยางไร  เนื่องจากไมมีหลักเกณฑแนนอนท่ีจะใชไดกับ

ทุกเว็บไซต  แนวทางการออกแบบบางอยางท่ีเหมาะสมกับเว็บไซตหนึ่ง  อาจจะไมเหมาะกับอีก

เว็บไซตหนึ่งก็ได ทําใหแนวทางในการออกแบบของแตละเว็บไซตนั้นแตกตางกันไปตามเปาหมาย

และลักษณะของเว็บไซตนั้นๆ เว็บไซตบางแหงอาจตองการความสนุกสนาน บันเทิง ขณะท่ีเว็บอ่ืน

กลับตองการความถูกตอง  นาเช่ือถือเปนหลัก  ดังนั้นอาจสรุปไดวาการออกแบบท่ีดีก็คือ  การ

ออกแบบใหเหมาะสมกับเปาหมายและลักษณะของเว็บไซต โดยคํานึงถึงความสะดวกในการใชงาน

ของผูใชเปนหลัก 

 องคประกอบตอไปนี้ถือเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของเว็บไซตท่ีไดรับการออกแบบมาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 1)  ความเรียบงาย (Simplicity) 

 หลักท่ีสําคัญของความเรียบงาย คือ การส่ือสารท่ีมีเนื้อหาถึงผูใชโดยจํากัดองคประกอบ

เสริมท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอใหเหลือเฉพาะส่ิงท่ีจําเปนเทานั้น  
 

 

                                                        
4 โพสจังดอทคอม. (2553). รูจักกับการออกแบบเว็บไซต. จาก http://space.postjung.com/blog-show.php?sid=901617&id=7706. 
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 2)  ความสมํ่าเสมอ (Consistency) 

 ใชรูปแบบเดียวกันตลอดท้ังเว็บไซต  เนื่องจากผูใชจะรูสึกกับเว็บไซตวาเปนเสมือน

สถานท่ีจริง  ถาลักษณะของแตละหนาในเว็บไซตเดียวกันนั้นแตกตาง กันมาก  ผูใชก็จะเกิดความ

สับสนและไมแนใจวากําลังอยูในเว็บเดิมหรือไม ดังนั้นรูปแบบของหนา สไตลของกราฟก ระบบเน

วิเกชัน และโทนสีท่ีใชควรจะมีความคลายคลึงกันตลอดท้ังเว็บไซต 

 3)  ความเปนเอกลักษณ (Identity) 

 การออกแบบตองคํานึงถึงลักษณะขององคกร  เนื่องจาก รูปแบบของเว็บไซตสามารถ

สะทอนถึงเอกลักษณ และลักษณะขององคกรนั้นได 

 4)  เนื้อหาท่ีมีประโยชน (Useful Content) 

 เนื้อหาถือเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในเว็บไซต  ดังนั้นในเว็บไซตควรจัดเตรียมเนื้อหาและ

ขอมูล ท่ีผูใชตองการใหถูกตองและสมบูรณ โดยมีการปรับปรุงแล ะเพ่ิมเติมใหทันตอเหตุการณอยู

เสมอ เนื้อหาท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เนื้อหาท่ีสรางขึ้นมาเองโดยทีมงานของคุณและไมซํ้ากับเว็บอ่ืน เพราะ

จะเปนส่ิงท่ีดึงดูดผูใชใหเขามาในเว็บไซตอยูเสมอ 

 5)  ระบบเนวิเกชันท่ีใชงานงาย (User-Friendly Navigation) 

 ระบบเนวิเกชันเป นองคประกอบท่ีสําคัญมากของเว็บไซต  จะตองออกแบบใหผูใช

เขาใจไดงายและใชงานสะดวก โดยใชกราฟกท่ีส่ือความหมายรวมกับคําอธิบายท่ีชัดเจน  รวมท้ังมี

รูปแบบและลําดับของรายการท่ีสมํ่าเสมอ 

6)  มีลักษณะท่ีนาสนใจ (Visual Appeal) 

เปนเรื่องยากท่ีจะตัดสินวาลักษณะหนาตาของเว็บไซตนาสนใจหรือไม เพราะเกี่ยวของ

กับความชอบของแตละบุคคลอยางไรก็ตามหนาตาของเว็บไซตจะมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

องคประกอบตางๆ 

 7)  การใชงานอยางไมจํากัด (Compatibility) 

 ควรออกแบบใหผูใชสวนใหญเขาถึงไดมากท่ีสุด โดยไมมีการบังคับใหผูใช ตองติดตั้ง

โปรแกรมใดๆ เพ่ิมเติม หรือตองเลือกใชบราวเซอรชนิดใดชนิดหนึ่งจึงจะสามารถเขาถึงเนื้อหาได  

สามารถแสดงผลไดในทุกระบบปฏิบัติการและท่ีความละเอียดหนาจอตางกันอยางไมมีปญหา 

 8)  คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) 

 ถาตองการใหผูใชรูสึกวาเว็ บไซตท่ีมีคุณภาพ  ถูกตอง  และเช่ือถือได  ก็ควรให

ความสําคัญกับการออกแบบเว็บไซตอยางมาก  

 9)  ระบบการใชงานท่ีถูกตอง (Functional Stability) 

 ระบบการทํางานตางๆ ในเว็บไซตจะตองมีความแนนอน และทําหนาท่ีไดอยางถูกตอง 
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2.5  โปรแกรมภาษา PHP 4F

5 

  ภาษา PHP เปนโปรแกรมภาษาท่ีสามารถใชงานในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได ตัว

หนึ่งท่ีมีความสามารถสูงและมีผูนิยมใชจํานวนมาก โดยเราสามารถดาวนโหลด มาใชไดฟรีโดยไม

ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ภาษา PHP ยังสามารถทํางานรวมกับโปรแกรม ฐานขอมูล  MySQL ซ่ึงเปน

โปรแกรมดาวนโหลดมาใชไดฟรีเชนเดียวกัน 

 PHP เปนภาษาสคริปต  (Scripting Language) คําส่ังตางๆ  จะเก็บในรูปของขอความ  

(Text) อาจเขียนแทรกอยูภายในภาษา HTML หรือใชงานอิสระก็ได แตในการใชงานจริงมักใชงาน

รวมกับภาษา HTML ดังนั้นการเขียนโปรแกรมนี้ตองมีความรูดานภาษา HTML เปนอยางดี อยางไร

ก็ตามเราสามารถใชโปรแกรมประยุกตมาชวยอํานวยความสะดวกในการสรางงานได เชน  

Macromedia Dreamweaver หรือโปรแกรมประเภท Editor (โปรแกรมท่ีอํานวยความสะดวกในการ

เขียนโปรแกรมภาษาตางๆ ) เชน EditPlus และ Macromedia Dreamweaver ฯลฯ โปรแกรมเหลานี้

จะชวยจําแนกคํา เชน  คําส่ัง  คําท่ัวไป ตัวแปร ฯลฯ ใหมีสีตางกันเพ่ือสะดวกในการสังเกต  และมี

ตัวเลขบอกบรรทัดทําใหสะดวกในการแกไข 

PHP เปนภาษาท่ีมีการประมวลผลทางเครื่องผูใหบริการ (Server) โดยเปนเครื่องมือท่ีทํา

ใหเราสามารถสรางไฟลเอกสารประเภท  HTML ท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงได หรือท่ีเรียกวา  

พลวัต  (Dynamic HTML) การท่ีเครื่องบริการมีการประมวลผลกอนสงขอมูลมายังเครื่องผูใชเรา

เรียกวา  Server Side Include (SSI) การทํางานในลักษณะนี้ทําใหความเร็วในการทํางานสูงขึ้นอีก

ดวย 

โปรแกรมภาษา PHP มีขอดีและขอจํากัดท่ีพอสรุปไดดังนี้ 

1)  เปนโปรแกรมฟร ี(Download จากอินเทอรเน็ตมาใชไดโดยไมผิดกฎหมาย) 

2)  ใชงานรวมกับฐานขอมูลไดหลายชนิด เชน MySQL ซ่ึงเปนของฟรีเชนเดียวกัน 

ประมวลผลโปรแกรมทําไดรวดเร็วกวาการใชโปรแกรมอ่ืน 

 

2.6  ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL 5F

6 

 MySQLจัดเปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS หรือ Relational Database 

Management System) ซ่ึงเปนท่ีนิยมใชกันมากในปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกของ

อินเทอรเน็ตเนื่องจาก 

 

                                                        
5 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ. (2553). แนะนําภาษา PHP. จาก http://kampol.htc.ac.th/download/PHP.doc. 
6 มหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย. (2553). MySQL. จาก course.eau.ac.th/course/Download/0133607/MySQL.doc 
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1)  MySQL เปนฟรีแวรทางดานฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

2)  นักพัฒนาฐานขอมูลท่ีเคยใช MySQLตางยอมรับในความรวดเร็ว การรองรับจํานวน

ผูใช และขนาดของขอมูลจํานวนมหาศาล 

3)  สนับสนุนการใชงานบนระบบปฏิบัติการมากมาย อยางเชน  UNIX OS/2 MAC OS 

Windows 

4)  สามารถใชงานรวมกับ Web Development platform เชน C  C++  Java  Perl  PHP  

Python  TCL หรือ ASP  

5)  ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคต  

MySQL จัดเปนซอฟทแวรประเภท open source software สามารถ download ซอรส 

โคดตนฉบับไดจากอินเทอรเนทโดยไมเสียคาใชจายใดๆ การแกไขสามารถทําไดตามตองการ 

MySQL ยึดถือสิทธิบัตรตาม GPL (GNU General Public License) ซ่ึงเปนขอกําหนดของซอฟทแวร

ประเภทนี้ โดยจะเปนการช้ีแจงวาส่ิงใดทําได หรือทําไมไดในกรณีตางๆ สามารถหาขอมูลเพ่ิมเติม

ไดจากเว็บไซท www.gnu.org  

ทุกวันนี้มีการนํา MySQL ไปใชในระบบตางๆ  มากมาย ไมวาจ ะเปนระบบเล็กๆ  ท่ีมี

จํานวนตารางขอมูลนอย เชน ระบบฐานขอมูลของแผนกเล็กๆ ไปจนถึงระบบฐานขอมูลขนาดใหญ 

เชน ระบบบัญชีเงินเดือน ในปจจุบันไดมีการใช MySQL เปน Database Server เพ่ือการทํางาน

สําหรับฐานขอมูลบนเว็บมากขึ้น 

โครงสรางการทํางานของ MySQL เปนลักษณะการ ทํางานแบบ Client/Server ซ่ึง

ประกอบดวย 2 สวนหลักๆ คือ สวนของผูใหบริการ (Server) และสวนของผูใชบริการ (Client) โดย

ในแตละสวนก็จะมีโปรแกรมสําหรับการทํางานตามหนาท่ีของตน 

 สวนของผูใหบริการ (Server) เปนสวนท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการระบบฐานขอมูล ก็คือ

ตัว MySQL Server นั่นเอง และเปนท่ีจัดเก็บขอมูลท้ังหมด 

 สวนของผูใชบริการ (Client) คือผูใชนั่นเอง โปรแกรมใชงานในสวนนี้ไดแก MySQL 

client Access Web development platform ตางๆ เชน Java  Perl  PHP  ASP ฯลฯ  
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2.7 AJAX 6

7
 

AJAX นั้นยอมาจาก Asynchronous JavaScript And XML เปนการนําเอาเทคโนโลยี

ตางๆ  มาทํางานรวมกัน ดังนั้น AJAX จึงไมใชเทคโนโลยีใหม แตเปนเพียงเทคนิคเทานั้น 

เทคโนโลยีตางๆ ท่ีนํามาใชใน AJAX ไดแก HTML  DHTML  CSS  JavaScript  DOM   XML และ 

XMLHttpRequest Object สําหรับผูท่ีริเริ่มเทคนิ คนี้คือ Jeses James Garrett ซ่ึงเห็นวาจํานวนผูใช

เว็บแอพพลิเคช่ันมีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพ่ือท่ีจะตอบสนองการใหบริการกับผูใชท่ีมีจํานวนมากให

สามารถใชเว็บแอพพลิเคช่ันไดเร็วใกลเคียงกับการใชแอพพลิเคช่ันท่ีไมไดทํางานบนเว็บ เชน 

โปรแกรมพิมพเอกสาร เปน ตน โดยใหโตตอบกับยูสเซอรไดทันทีและใชเวลานอยท่ีสุด จึงได

พัฒนาเทคนิค AJAX ขึ้นมา ความสามารถของ AJAX นั้นทําใหเว็บแอพพลิเคช่ันแสดงขอมูลบน

เว็บเพจไดอยางรวดเร็วและมีความนุมนวล เนื่องจากแสดงผลเพียงบางสวนบนหนาจอ ซ่ึงเปน

บริเวณท่ียูสเซอรตองการขอมูลจ ริงๆเทานั้น  การแสดงผลขอมูลไมมีการ Refresh หนา และนี่เปน

เทคนิคท่ีนาสนใจของ AJAX 

แบบจําลองการทํางานของเว็บแอพพลิเคช่ันแบบเดิม 

 

 
 

รูปท่ี 2.4  แบบจําลองการทํางานของเว็บแอพพลิเคช่ันแบบเดิม 

 

                                                        
7 สุริยันต เงาะเศษ. (2553). แนวทางการพัฒนา Ajax. http://203.172.182.81/ajax/ajaxconcept.html 
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การทํางานของเว็บแอปพลิเคช่ันแบบเดิม (Classic Web Application) จะเริ่มจากผูใช 

(User) เปดเว็บบราวเซอร (Web Brower) เชน Internet Explorer(IE) หรือ Firefox แลวรองขอขอมูล

หรือ Web Page ท่ีเราตองการโดยการพิมพช่ือ ท่ีอยู หรือท่ีเราเรียกกันวา "URL" เชน 

www.ktpbook.com หรือ wwwgoogle.com เปนตน สําหรับ User ท่ีเปด Web Broser ก็คือ ลูกคา 

หรือ ผูใช ท่ีอยูทางฝงไคลเอนต (Client Side) จากนั้น URL ท่ีถูกรองขอจะถูกสงผานอินเตอรเน็ตไป

ยังฝงผูใหบริการ (Server Side) เม่ือผูใหบริการไดรับการรองขอก็จะจัดการสง Web Page กลับมาให 

และทันทีท่ี Server สง Web Page มาใหตามท่ี User รองขอไป การติดตอระหวางฝง Server และฝง 

Client จะส้ินสุดหรือขาดการติดตอจากกันทันที (ภาษาเทคนิคเรียกวา "Stateless" ดังนั้นเม่ือ User 

ตองการขอมูลหรือ Web Page ใหมจาก Server เดิม ตองเริ่มการติดตอหรือรองขอ URL ใหมอีกครั้ง 

Server จะสงหน า Web Page ใหมมาให จากนั้น Web Browser จะนํา Web Page ท่ีไดมานั้นแสดง

เปนหนาใหม ผลท่ีเกิดขึ้นคือ จอกระพริบ เนื่องจากมี Web Page ใหมจึงตองรีเฟรซ (Refresh) 

หนาจอใหมมีความลาชาเนื่องจากตองรอการประมวลผลท่ีฝง Server ใหเสร็จกอนแลวจึงสงผลลัพธ

ตอบ กลับมาให User อีกท้ังขอมูลท่ีใชในการสงแตละครั้งมีจํานวนมากทําใหใชแบนดวิธ 

(Bandwidth) คอนขางสูง สงผลใหการสงขอมูลเกิดความลาชาตามไปดวย 

แบบจําลองการทํางานของเว็บแอพพลิเคช่ันแบบ AJAX 

จากปญหาท่ีเกิดขึ้นกับเว็บแอปพลิเคช่ันแบบเดิม จึงเกิดแนวคิดใหมท่ี นํามาใชในการ

แกปญหาดังกลาว นั่นคือ การใช AJAX โดยเว็บแอปพลิเคช่ันท่ีใช AJAX สามารถลดการรีเฟร

ซของหนาจอทําใหการแสดงผลมีความนุมนวล และเปล่ียนรูปแบบเอกสารใหมีขนาดเล็กลง โดย

จากเดิมท่ีเปนการสง Web Page ท้ังหนาท่ีมีขอมูลรวมกันมากมาย (HTML + CSS Data ในรูปท่ี 1.1) 

กลายมาเปนเพียงขอมูลช้ินเล็กๆ (XML Data ในรูปท่ี 1.2) ซ่ึงใชแบนดวิธนอยกวาการสงขอมูลใน

เว็บแอปพลิเคช่ันแบบเดิม มีผลทําใหสามารถสงขอมูลไดเร็วขึ้น 

จากรูปท่ี 1.2 หัวใจสําคัญในการทํางานของ AJAX คือ "XMLHttpRequest Object" ซ่ึง

ทําหนาท่ีติดตอรองขอขอมูลจากฝง Server โดยขอมูลท่ีรองขอนั้นเปนแคขอมูลเล็กๆ ทาง Server 

จัดหาขอมูลและตอบกลับมาในรูปแบบ XML Data จากนั้นเปนหนาท่ีของ JavaScript ในการนํา

ผลลัพธมาแสดงผลใน Web Page เดิมท่ีปรากฎอยูบน Web Browser การแสดงผลบนหนาจอจะ

แสดงขอมูลในชองวาง หรือบางสวนบนหนาจอเทานั้น ไมตองรีเฟรซหนาจอใหม อีกท้ังสามารถ

แสดผลขอมูลใน Web Page ไดเร็วขึ้นเนื่องจากขอมูลท่ีสงมาจากฝง Server มีจํานวนนอยไมตองสง 

Web Page ท้ังหนาทําหนาใชแบนดวิธนอยลง เชน หาก User ปอนขอมูลท่ีเปน "รหัสไปรษณีย " ลง

ไปบน Web Page ขอมูลท่ีเปนสวน "เมือง" หรือ "เขต" จะปรากฎขึ้นมาทันที โดยท่ีไมตองมีการรี

เฟรซหนาจอ 
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รูปท่ี 2.5 แบบจําลองการทํางานของเว็บแอพพลิเคช่ันแบบ AJAX 

 

ดังนั้นลักษณะการทํางานของเว็บแอปพลิเคช่ันท่ีพัฒนาตามแบบ AJAX จะคลายกับการ

ทํางานของโปรแกรมท่ัวไปท่ีทํางานบ น Desktop หรือทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows 

กลาวคือ โปรแกรมจะโตตอบกับผูใชไดทันทีในเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งโดยไมตองรอ 

องคประกอบของ AJAX 

AJAX ไมใชภาษาโปรแกรมหรือเทคโนโลยีท่ีคิดคนขึ้นมาใหม แตเปนวิธีการใช

ประโยชนจากภาษาและเทคโนโลยีตางๆท่ีมีอยูแลว โดยประกอบดวยสวนตางๆท่ีสําคัญดังนี้ 

1)  การแสดงผลในเบราเซอรโดยใช HTML  CSS และ DOM 

2)  ขอมูลท่ีดึงมาจากเซิรฟเวอร ซ่ึงเก็บอยูในรูปแบบของ Database หรือ XML 

3)  การดึงขอมูลขอมูลจากเซิรฟเวอรโดยใช XMLHttpRequest Object ในเบราเซอรซ่ึง

เปนการดึ งขอมูลแบบฉากหลัง (behind-the-scence หรือ background) เพราะไมทําใหเบราเซอรรี

เฟรซหนาจอ 

4)  ภาษา JavaScript สําหรับเขียนโคดควบคุมการทํางานท้ังหมด 
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AJAX ไมไดจํากัดอยูแคสวนประกอบตามท่ีกลาวขางตน แตอาจมีสวนประกอบอ่ืนๆ

อีก เชน ภาษาหรือเทคโนโลยีท่ีใชเขี ยนโปรแกรมทางฝงเซิรฟเวอร เชน PHP,JSP,ASP.NET และ

อ่ืนๆ เปนตน ชวยใหการนํา AJAX ไปประยุกตใชงานมีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

 

2.8  jQuery 

  jQuery เปน JavaScript Library ท่ีบรรจุเอา Function และ คําส่ังตางๆ ท่ีจะทําใหไมตอง

เสียเวลามาเขียนเองใหมท้ังหมดตั้งแตตน ทําใหสามารถท่ีจะเขียนajax โดยการเขียนเพียง code ไมกี่

บรรทัด หรือจะเขียน javascript เพ่ือดักเหตุการณ Event ตางๆ ท่ีตองการ เชน การ click rollover  

mouse  moved เปนตน ซ่ึง jQuery มีความสามารถตางๆ ดังนี ้

1)  ความสามารถในการทํางานแบบ ajax 

2)  การสราง animation ไดแบบงายๆเลย ไมวาจะทํารูปใหเคล่ือนท่ี หรือ DIV เชน การ

ใช mouse จับ DIV ลากไปมา 

3)  ความสามารถในการ binds หรือการผูก หรือจับ function ท่ีเขียนขึ้นใหทํางานรวม  

กับ function อ่ืนๆ  

4)  สามารถจัดการกับ css (style sheet) ลอง element นั้นๆได 

5)  คนหา element ท่ีเราตองการและจัดการ เพ่ิมหรือลบ Attributes ท่ีเราตองการได 

6)  ทํา Effect ตางๆกับ Element ท่ีเราตองการ เชนการ hide DIV ท่ีเราตองการการดัก

เหตุการณตางๆ 

jQuery นั้นมี Plugin มากมายหลายแบบตามท่ีเราสามารถนํามาใชได และผูใชจะได

ประโยชนจาก jQuery Plugin เยอะพอสมควรสําหรับงานเรงรีบ ไมวาจะเปน Plugin สําหรับการเช็ค 

Form เชน เช็ค email วารูปแบบถูกตองหรือไม หรือ plugin ปฏิทิน ใชสําหรับให user คลิกเลือก

วันท่ีเอา โดยไมตองมากรอกเอง หรือไมวาจะเปนการดึงเอาขอมูล XML   JSON  TEXT ก็สามารถ

ทําไดอยางงายดาย 
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2.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข องกับการพัฒนางานวิจัยนี้ไดศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ และทบทวน

งานวิจัยท่ีถูกพัฒนาเสร็จแลว ดังมีรายการงานวิจัยดังตอไปนี้ 

Yan Yang และคณะ7F

8
 กลาวถึงการทําระบบสืบคนในรูปแบบ วิดีโอสําหรับระบบรักษา

ความปลอดภัยดวย กลองโทรทัศนวงจรปด  (Content-Based Video Retrieval (CBVR) System for 

CCTV Surveillance Videos) โดยการจับภาพของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเปนไฟลวิดีโอ  แลว

ทําการแท็กกิ้งขอมูลแบบอัตโนมัติ  ท่ีเปนเหตุการณตางๆ ลงไป โดยระบบจะบันทึกข อมูลลงใน

ฐานขอมูล ท่ีอางอิงจากภาพนิ่งท่ีใชจับภาพ นิ่งไปพรอมกับ กลองโทรทัศนวงจรปด และเวลาท่ีจับ

บันทึกในชวงเวลาตางๆ เปนแบบคูขนานไปกับ กลองโทรทัศนวงจรปด  เม่ือจะทําการคนหา

ตําแหนงวิดีโอก็สามารถคนหาไดจากการสืบคําคนของโปรแกรมจากฐานขอมูล ก็จะปรา กฎเปน

ภาพนิ่ง ขอความเหตุการณและเวลา ทําใหสามารถคนหาตําแหนงของวิดีโอจากเวลาไดอยางรวดเร็ว 

ในทางตรงกันขาม เม่ือทําการเลนกลับวิดีโอท่ีไดจากการบันทึก ก็จะมีขอความเหตุการณปรากฎขึ้น

เปนชวงๆ ตามชวงเวลาท่ีมีการแท็กกิ้งขอมูลลงไป 

 Anthony C Davies และ Sergio A Velastin 8F

9 กลาวถึง การทบทวน ระบบรักษาความ

ปลอดภัยดวย กลองโทรทัศนวงจรปด อัจฉริยะ  (A Progress Review of Intelligent CCTV 

Surveillance Systems) โดยการกลาวถึงเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาท่ีจะมีในอนาคตเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหระบบรักษาความปลอดภัยดวย กลองโทรทัศนว งจรปดใหมีความสามารถทํางาน  

ตัดสินใจ ตลอดจนวิเคราะหสถานการณท่ีตัวกลองไดรับภาพ วิดีโอมาประมวลผลไดอยางถูกตอง  

ซ่ึงความสามารถท่ีกลาวถึงคือการวิเคราะหบุคคล ลักษณะบุคคลและพฤติกรรม  เพ่ือแยกแยะถึงแต

ละบุคคลหรืออาการท่ีสนองตอบเพ่ือการตัดสินใจในการส่ังการตอไ ป รวมถึง ปริมาณฝูงชน ความ

หนาแนน จํานวนของบุคคล การตรวจจับวัตถุตางๆ เชนรถยนต ช้ินงาน ตลอดจนการระบุตําแหนง

ของวัตถุ ในขณะเคล่ือนไหว วาไปในทิศทางใด และยังกลาวตอไปอีวาระบบงานตอไปท่ีจะไดรับ

ความสนใจคือระบบกลองวง วิดีโอจรปดระยะไกลท่ีสามารถดูไดผานระบบเครื อขายระยะใกล 

เครือขายระยะไกล เครือขายอินเทอรเน็ต  หรือตลอดจนการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ โดยอาศัย

การพัฒนาซอฟทแวร และอัลกอลิท่ึมเพ่ือใชในการวิเคราะหหาผลลัพธท่ีตองการตางๆ ท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

                                                        
8 Y.Yang, B.C.Lovell, F.Dadgostar. (2009). “Content-Based Video Retrieval (CBVR) System for CCTV Surveillance Videos”.   
9 Davies, A.C. and Velastin, S.A. (2005). “A progress review of intelligent CCTV surveillance systems”. 
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สาโรช พูลเทพและนนทกร สถิตานนท9F10 นําเสนอระบบเตือนภัยโดยใชกลอง โทรทัศน

วงจรปด  (CCD Camera) สัญญาณภาพรวมท่ีไดจาก กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดขาว - ดํา จะถูก

นํามาแปลงคาใหอยูในรูปสัญญาณดิจิตอลขนาด 8 บิต และเก็บคาเอาไวในหนวยความจําภายใน

นอกดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีสรางขึ้น กอนจะสงผานขอมูลไปยังคอมพิวเตอรโปรแกรม

คอมพิว เตอรโปรแกรมท่ีพัฒนาดวยภาษาซีพลัส พลัส บิวเดอร ทําหนาท่ีดึงเอาขอมูลจาก

หนวยความจําภาพแบบหาคาคอรรีเลชัน ทําหนาท่ีดึงเอาขอมูลจากหนวยความจําภาพนอกมา

วิเคราะหและแสดงผลในรูปของภาพนิ่งอางอิง และภาพนิ่งปจจุบันโดยใชหลักการประมวลผลภาพ

แบบหาคาคอรรีเลชันมาเปรียบเทียบความผิดปกติของภาพท้ังสอง ผลลัพธท่ีไดจะถูกแสดงคาบน

หนาจอคอมพิวเตอร และถูกสงออกไปยังอุปกรณแสดงผลภาพนอกโดยผานทางพอรตอนุกรรม ซ่ึง

ควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล  MCS-51 จากการทดลองสามารถแสดงผล

ภาพเคล่ือนไหวบนหนาจอคอมพิวเตอรได โดยมีความละเอียดสูงสุดของภาพเทารับ 512 x 512 พิก

เซล ถาโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเปรียบเทียบภาพท้ังสองแลวใหผลลัพธท่ีแตกตางคอมพิวเตอรจะสง

สัญญาณพัลลไปบอกไมโครโทรลเลอรสงสัญญาณกระตุนใหเครื่องบันทึกวิดีโอเทปทําการ

บันทึกภาพวิดีโอ ณ เวลานั้น เอาไวขณะเดียวกันไ มโครโทรลเลอร ตระกูล  MCS-51 ก็ส่ังงานให

หลอดไฟแสดงผล LED กระพริบ โดยมีเปอรเซ็นตความผิดพลาดของระบบเทากับ 5 เปอรเซ็นต 

 ปกรณ เสรีกิจการกุล10F

11
 นําเสนอระบบการมัลติเพลกซกลองสําหรับการคิดตั้งเปาหมาย

จํานวนมากมีขอจํากัด คือเวลาการติดตามของเปาหมายมท้ังหมดรวมกับ เวลาท่ีใชหมุนกลองขณะ

เปล่ียนเปาหมายจําเปนตองนอยกวาเวลาระหวางการติดตาม (เวลาระหวางการติดตาม คือเวลาท่ีมาก

ท่ีสุดท่ีระบบไมจําเปนตองติดตามเปาหมายนั้นโดยยังสามารถรักษาขอมูลการเคล่ือนท่ีของ

เปาหมายนั้นไวได) เพ่ือท่ีระบบจะสามารถติดตามเปาหมายจํานวนมากและรักษาขอมูลการเคล่ือนท่ี

ของแตละเปาหมายได  ในบทความนี้เสนอกระบวนการจัดกลุมเปาหมายและการปรับปรุง

กระบวนการจัดเรียงเปาหมายกระบวนการจัดกลุมเปาหมายทําโดยการรวมเปาหมายหลาย ๆ 

เปาหมายเขาเปนกลุมดัวยกันโดยพิจารณาจากตําแหนงและความเร็วของเปาหมาย  ผลของ

กระบวนการนี้จะทําใหจํานวนเปาหมายของระบบลดลง  สวยการปรับปรุงกระบวนการจัดเรียง

เปาหมายจะพิจารณาถึงระยะการเคล่ือนท่ีของกลองในขณะเปล่ียนเปาหมายเพ่ือใชกําหนดลําดับ

ความสําคัญของเปาหมายในคิว  โดยท่ีเปาหมายเหลานั้นจะตองมีเวลาการส้ินสุดท่ีนอยเพียงพอ  

(เวลาการส้ินสุด คือเวลาท่ีนับเริ่มตนจากจุดท่ีเปาหมายไดรับการบริการจากระบบครั้งสุดทาย ) จาก  

ผลการทดลองระบบ พบวา สามารถทําการติดตามเปาหมายไดสูงสุด จํานวน 250 เปาหมาย โดยมี

                                                        
10 สาโรช พูลเทพ และนนทกร สถิตานนท. ระบบเตือนภัยโดยใชกลองวิดีโอวงจรปด.  
11 ปกรณ เสรีกิจการกุล. (2549). การมัลติเพลกซกลองสําหรับการติดตามเปาหมาย .  
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เวลาประมวลผลตอ 1 ภาพประมาณ 400 มิลลวินาที และสามารถลดเวลาในการติดตามเปาหมาย

รวมลงไดสูงสุดรอยละ 31.78 

ดํารง เฮงรวมญาติ  12

ดังนั้น จึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาระบบการขายสินคาและระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปดใหมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นและอํานวยความสะดวกตอผูดูแลระบบ  โดย

ระบบท่ีนําเสนอนี้ จะถูกออกแบบและสรางเพ่ือใหสามารถทําการคนหา ชวงเวลาท่ีมีเหตุการณ ท่ี

ตองการตรวจสอบและรายงานสถานะของ กลองโทรทัศนวงจรปด แตละสาขาเพ่ือแจงเตือนแก

ผูดูแลระบบ, สามารถเขาไปตรวจสอบ ดาวนโหลดและจัดเก็บภาพวิดีโอยอนหลังในภายหลังจากท่ี

ไหนก็ไดผานเครือขายอินเทอรเน็ต,สามารถแสดงขอมูลท่ีเปนรายการขายสินคาและยอดขายสินคา

ไปแสดงควบคูกับภาพวิดีโอท่ีจัดเก็บไวและรายการท่ีมีการซ้ือขายสินคาแบบออนไลน ท่ีซ่ึงผูดูแล

สามารถตรวจสอบไ ด รวมไปถึง สามารถสืบคนขอมูลเพ่ือการตรวจสอบท่ีสะดวกรวดเร็ว โดย

สามารถระบุ วัน/เดือน/ป รวมถึงช่ือพนักงานขายสินคา แลวระบบจะแสดงรายการขายสินคาและ

ภาพวิดีโอทุกเหตุการณท่ีมีการเคล่ือนไหวและมีการซ้ือขายของพนักงานขายสินคารายนั้นออกมา

บนเว็บเพจ ท่ีซ่ึงพนักงาน ผูตรวจสอบและผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบจากท่ีไหนก็ไดผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง PDA หรือโทรศัพทมือถือก็ได  

                                                        
12 ดํารง เฮงรวมญาติ. (2544). ระบบความรักษาความปลอดภัยโดยใชกลองวิดีโอผานเว็บบราวเซอร. มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา

ธนบุรี. 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ในบทท่ี 3 นี้จะกลาวถึงหลักการและการออกแบบทีละขั้นตอน โดยเริ่มตนจากหัวขอท่ี 

3.1 และ 3.2 จะกลาวถึงแนวคิดท่ีใชในการออกแบบและขั้นตอนการออกแบบ ในหัวขอท่ี 3.3 จะ

เปนการออกแบบกระบวนการทํางานของระบบเก็บขอมูลการขาย  หัวขอท่ี 3.4 และหัวขอ 3.5 

นําเสนอการออกแบบกระบวนการทํางานของระบบรายงานการขาย ท้ังบนเว็บไซตและในสาขา

ยอย และกระบวนการแจงเตือนระบบและรายงานสถานะ เม่ือสาขายอยขาดการเช่ือมตอทาง

อินเทอรเน็ตกระบวนการทํางานของระบบ สวน 2 หัวขอสุดทายจะอธิบายถึงการพัฒนาระบบใน

สวนของตารางฐานขอมูลและการพัฒนาระบบในสวนของโปรแกรมดวยภาษา PHP ตามลําดับ โดย

ท่ีรายละเอียดของแตละหัวขอยอยมีดังนี้ 

 

3.1  แนวคิดในการออกแบบ 

โดยปกติ ท้ังระบบ POS และระบบ CCTV นั้นก็มีอยูในรานขายสินคาหรือสาขายอยอยู

แลว เพียงแตจะปรับปรุงและพัฒนาให 2 ระบบดังกลาวมีการทํา งานท่ีตอบสนองเปนไปตาม

แนวคิดในการออกแบบระบบท่ีนําเสนอแสดงไวในรูปท่ี 3.1 
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รูปท่ี 3.1  แนวคิดในการออกแบบระบบท่ีนําเสนอ 

 

การทํางานเริ่มจากท่ีระบบ POS มีการขายสินคาใหกับผูซ้ือ แลวทําการบันทึก รายการ

ขายของระบบ POS โดยบันทึกลงฐานขอมู ลในโปรแกรม POS แลวก็จะทําการสงขอมูลไปยัง

เว็บไซตท่ีไดกําหนดเอาไวผานอินเทอรเน็ต โดยท่ีการสงขอมูลนี้จะสงขอมูลไปในรูปของตัวแปร

ผานหนา เว็บเพ็จ  เพ่ือบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลบนเว็บไซตเพ่ือรอการ เรียกใชงานขอมูลเพ่ือ

รายงานผลตอไป 

สําหรับ ระบบกลองโทรทัศ นวงจรปด ก็มีการตรวจจับภาพและทําการบันทึกภาพนิ่ง  

สําหรับการสืบคนภายหลังหรือตรวจสอบวันท่ีและเวลาการขายสินคา ในสาขายอยตางๆ เม่ือมีการ

เรียกดูรายงานจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือ ระบบก็จะทําการติดตอไปยัง Web Server 

เพ่ือขอดูรายงานผลขอมูล Web Server ก็จะประมวลผลและสงขอมูลมาในรูปแบบของ เว็บเพ็จ  เพ่ือ

แสดงรายงานใหทราบบนหนาจอแสดงไวในรูปท่ี 3.2  
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รูปท่ี 3.2  การนําเขาและรูปแบบการรายงานผลของระบบ 

 

3.2  ขั้นตอนการทํางานของระบบ 

ขั้นตอนการทํางานเริ่มจากท่ีระบบ POS มีการขายสินคาให กับผูซ้ือ แลวทําการบันทึก

รายการขายท่ีเกิดขึ้นลงในฐานขอมูลของโปรแกรม POS แลวก็จะทําการสงขอมูลไปยังเว็บไซตท่ี

ไดกําหนดเอาไวผาน อินเทอรเน็ต  โดยขอมูลท่ีสงไปยังเว็บไซตประกอบไปดวย  สถานะระบบ

โทรทัศนวงจรปด, ยอดการขาย, IP Address ของ ADSL Router, พอรตของ Local Web Server และ 

Camera Server เปนตน โดยกระบวนการสงขอมูลจากเครื่องประจําสาขาไปรายงานผลบน Web 

Server มีแสดงไวในรูปท่ี 3.3 

การสงขอมูลนี้จะสงขอมูลไปในรูปของตัวแปรผานหนาเว็บเพ็จ เพ่ือบันทึกขอมูลลงใน

ฐานขอมูลบน  Web Server เม่ือมีการเรียกแสดงรา ยงานผลการขายผาน อินเทอรเน็ต  ไมวาจะเปน

คอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาตางๆ ท่ีสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได ก็จะมีการแสดงรายการของ

สาขาตางๆ วามียอดขายไดเทาไร มีสถานะของชุดโทรทัศนวงจรปดอยางไร ตลอดจนสามารถแสดง

รายละเอียดของสาขายอยนั้นๆ ไดเชน พนักงานขายและผูจัดการสาขา 
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Internet

POS System &

Local WebServer

PC Laptop

Mobile

PDAWebServer

อัพเดตข้อมูลให้ www

 -สถานะระบบกล้อง

 -ยอดการขาย

 -IP ของเราท์เตอร์

 -port ของ WebServer

  และ CamServer

C

 

 

รูปท่ี 3.3  กระบวนการสงขอมูลจากเครื่องประจําสาขาไปรายงานผลบน Web Server 

 

แตบนเว็บไซตนั้นมีเพียงขอมูลเบ้ืองตนเทานั้น หากตองการดูหรือคนหารายละเอียด

การขายและภาพเหตุการณตางๆ จะตองเขาไปดูท่ีเครื่อง Web Server ประจําสาขา ยอยท่ีผานการทํา  

Forward IP Address และพอรตผานเราทเตอรของระบบ อินเทอรเน็ต ความเร็วสูง (ADSL Router) 

เพ่ือใหสามารถสงขอมูลผานเครือขาย อินเทอรเน็ต ไปยังผูดูแลท่ีตองการดูขอมูลได ท้ังรายการขาย

และภาพนิ่งเหตุการณท่ีบันทึกไวได 

Internet

POS System &

Local WebServer

PC Laptop

Mobile

PDAWebServer

ข้อมูลอัพเดตสถานะ

เรียกดูรายละเอียดของสาขาย่อยC

 

 

รูปท่ี 3.4  กระบวนการรายงานผลขอมูลการขายเครื่องประจําสาขาจากเครื่องผูดูแล 
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เม่ือตองการดูภาพเคล่ือนไหววิดีโอผานกลองวงจรปด ก็สามารถเลือกเขาไปยังกลอง

จากสาขาไหนก็ไดผานการทํา  Forward IP Address และพอรตผานเราทเตอร  ดวยเชนกัน โดยท่ี

คุณสมบัติการใชงานโปรแกรมควบคุมกลองและกลองวิดีโอแตละรุนจะแตกตางกันไปตามแตละ

สาขา 

Internet

POS System &

Local WebServer

PC Laptop

Mobile

PDAWebServer

ข้อมูลอัพเดตสถานะ

เรียกดูภาพวีดีโอของสาขาย่อย

C

 

รูปท่ี 3.5  กระบวนการเขาดูภาพวิดีโอวงจรปดประจําสาขาจากเครื่องผูดูแล 

 

3.3  การออกแบบกระบวนการทํางานของระบบเก็บขอมูลการขาย 

กระบวนการทํางานเริ่มจากท่ีระบบ POS มีการขายสินคาใหกับผูซ้ือ แลวทําการบันทึก

รายการขายของระบบ POS โดยบันทึกลงฐานขอมูลในโปรแกรม POS แลวก็จะทําการบันทึกขอมูล

ลงในระบบฐานขอมูลอีกตัวหนึ่ง  ซ่ึงเปนฐานขอมูล MySQL เพ่ือทําการเก็บเอาไวสําหรับ การ

รายงานผลผานเว็บไซตในสาขายอยและยังใชในการสงขอมูลไปยังเว็บไซตท่ีไดกําหนดเอาไวผาน

อินเทอรเน็ต โดยท่ีการสงขอมูลนี้จะสงขอมูลไปในรูปของตัวแปรผานหนาเว็บเพ่ือบันทึกขอมูลลง

ในฐานขอมูลบนเว็บไซตเพ่ือรอการเรียกใชงานขอมูลเพ่ือรายงานผลตอไปดังรูปท่ี 3.6 
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POS

บันทึกข้อมูลลง POS

C

จับความเคลื่อนไหว

ส่งออกเป็นภาพนิ่ง

เก็บไว้ใน

FTP Folder

อ่านค่าไฟล์ภาพ

& บันทึกไฟล์

ประมวลผล

รายการขาย

ตรวจสอบสถานะการทำงาน

ของระบบกล้องวงจรปิด
บันทึกสถานะ

บันทึกข้อมูลการขาย

ลงใน MySQL DB

โปรแกรม POS (Demo)

เว็บเซิร์ฟเวอร์รายงาน

ผลแบบ Localhost

ดูภาพวีดีโอจากกล้องวีดีโอ

 

 

รูปท่ี 3.6  กระบวนการบันทึกและการประมวลผลขอมูลใน Local Web Server ของสาขายอย 

 

สําหรับระบบกลองโทรทัศนวงจรปดก็มีการตรวจจับภาพและทําการบันทึกภาพนิ่งเม่ือ

เกิดเหตุการณ เพ่ือสงไปยัง FTP Server ภายในสาขายอย ไปไวในโฟลเดอรท่ีกําหนดไวให เพ่ือทํา

การระบุเวลาท่ีมีภาพเหตุการณซ้ือขายสินคาท่ีจับภาพได สําหรับการสืบคนภายหลังหรือตรวจสอบ

วันท่ีและเวลาการขายสินคาในสาขายอยตางๆ เม่ือมีการเรียกดูรายงานจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือ

โทรศัพทมือถือ ระบบก็จะทําการติดตอไปยัง Web Server เพ่ือขอดูรายงานผลขอมูล Web Server ก็

จะประมวลผลและสงขอมูลมาในรูปแบบของเว็บเพ็จเพ่ือแสดงรายงาน 

เม่ือทําการบันทึกขอมูลลงในระบบแลวท้ังรายการขายและภาพนิ่งเหตุการณท่ีจับไดยัง

ไมไดมีความเกี่ยวของหรือสัมพันธกัน ดังนั้น จึงตองทําการระบุความสัมพันธกันระหวางรายการ

ขายและภาพนิ่งเหตุการณโดยอาศัยชวงเวลาของท้ังสองขอมูล กลาวคือ ถามีการขายเกิดขึ้นในเวลา

นั้นๆ ก็จะตองมีภาพนิ่งเหตุการณท่ีถูกจับไวดวย เพราะการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดนั้นมี

เง่ือนไขคือตองมีกลองท่ีติดตั้งในสวนของการซ้ือขายใหสามารถมองเห็นเหตุการณท่ีผูซ้ือและผูขาย

อยูภายในภาพวิดีโอท่ีจะบันทึกไว ดังนั้นภาพนิ่งเหตุการณท่ีจับไวไดในระบบนั้นอาจจะมีหลายภาพ

ตอการขายครั้งหนึ่งก็ได ตามจังหวะการเคล่ือนไหวและความไวท่ีภาพนิ่งท่ีกลองจับภาพได 

จากรูปท่ี 3.7 กระบวนการจับคูความสัมพันธเม่ือมีการขายสินคาและรูปเหตุการณท่ีจับ

ไดเริ่มจากการบันทึกขอมูลการขายสินคาและภาพนิ่งเหตุการณท่ีถูกจับไดและไดถูกนําไปบันทึกไว

ในระบบฐานขอมูล MySQL จากนั้นระบบจะทําการอานขอมูลท่ีบันทึกไวในฐานขอมูลของรายการ
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ขายแตละครั้งท่ียังไมไดทําการระบุความสัมพันธกับภาพนิ่งขึ้นมาแลวทําการดึงขอมูลของรูปภาพท่ี

จับไดแตละภาพมาเปรียบเทียบกัน ห ากเวลาอยูในชวงเวลาของรายการขายนั้นในชวงนาทีของ

รายการขายนั้นก็ทําการระบุลงไปในความสัมพันธของรูปภาพนั้นใหสัมพันธกับรายการขายนั้นๆ 

(ในท่ีนี้ใช ขอมูลของเขตขอมูล  id ของรายการขายระบุลงไปในเขตขอมูล sale_id ของรูปภาพนิ่ง

นั้นๆ) โดยใชการระบุเวลาในหลักนาทีเปนตัวอางอิง วาในชวงเวลาของการขายสินคาใน นาทีนั้นๆ

มีการจับภาพไดและถูกนํามาเก็บไว ก็จะถูกดึงออกมาเพ่ือ กําหนดลงไปในแถบเขตฐานขอมูลของ

รูป 

 

POS

บันทึกข้อมูลลง POS

C จับความเคลื่อนไหว

ส่งออกเป็นภาพนิ่ง

เก็บไว้ใน

FTP Folder

อ่านค่าเวลาของ

ไฟล์ภาพ

ประมวลผล

รายการขาย

เปรียบเทียบเวลาการขายและ

เวลาของรูปภาพ เพื่อทำการระบุ

รายการขายที่สัมพันธ์กับรูปภาพ

บันทึกข้อมูลการขาย

ลงใน MySQL DB

ดึงเวลาที่มีการขาย

และเวลาของรูปภาพ

 

รูปท่ี 3.7  กระบวนการจับคูความสัมพันธเม่ือมีการขายสินคาและรูปเหตุการณท่ีจับได 

 

ภาพนิง่นั้นๆ ใหมีความเกี่ยวของกับรายการขายดังกลาว ซ่ึงในการใชวิธีนี้อาจจะมีหลาย

รูปในนาทีนั้น ก็จะถูกกําหนดระบุคาความสัมพันธแบบนี้ลงไปเชนกัน เม่ือมีการเรียกดูรายการขาย

รายการใด ก็จะมีรูปภาพนิ่งตัวอยางแสดงขึ้นมาตามความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นกับรายการขายรายการ

นั้น กระบวนการทํางานของสวนของการสงขอมูลอัพเดตไปยัง Web Server โดยท่ีขอมูลท่ีเปน ยอด

การขายจะถูกสงออกจากระบบ POS ไปยังหนาเว็บเพ็จของเว็บไซตโดยขอมูลท่ีสงไปดวยคือ ขอมูล

การขาย ขอมูลรหัสสาขา ขอมูลรหัสพนักงานขาย ขอมูลวันท่ีเวลาขาย และสถานะของ

กลองโทรทัศนวงจรปด โดยการสงขอมูลไปนั้นจะทําการสงไปเปนชวงเวลาโดยจะไมสงไปทุกครั้ง

ท่ีมีการขาย เนื่องมาจากขอมูลการขายท้ังหมดจะถูกเก็บไวในระบบ POS เอง โดยไมไดสงขอมูล

การขายท้ังหมดไปไวบน Web Server ภายนอกเพ่ือความปลอดภัยและลดความผิดพลาดของระบบ

ท่ีอาจจะเกิดขึ้น จากการสงขอมูลผาน อินเทอรเน็ต ท่ีอาจจะมีการสูญหายจากปญหาสัณญาณ
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อินเทอรเน็ต มีปญหาและเปนการสํารองขอมูลภายในตัวใหระบบ POS กับระบบ Web Server 

ภายในเครื่องเดียวกันนั้นมีขอมูลเดียวกัน แลวทําการอัพเดตเฉพาะขอมูลท่ีจําเปนไปแสดงไวบน 

Web Server ภายนอกเพ่ือดูรายงานยอดการขายและสถานะระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเทานั้น 

จากรูปท่ี 3.8  เปนกระบวนการสงขอมูลและสถานะกลองโทรทัศนวงจรปดไปยัง Web 

Server โดยเม่ือมีการซ้ือขายสินคา ระบบ POS ก็จะทําการบันทึกการขายลงในระบบดังท่ีไดกลาว

ไปแลว ระบบก็จะทําการสงขอมูลคือ ขอมูลก ารขาย ขอมูลรหัสสาขา ขอมูลรหัสพนักงานขาย 

ขอมูลวันท่ีสงขอมูล และสถานะของกลองโทรทัศนวงจรปดอัพเดตไปใหกับ Web Server ภายนอก

เพ่ือทําการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของเว็บไซตสําหรับรอเรียกการแสดงผลเพ่ือรายงานการ

ขายตอไป 

 

POS

บันทึกข้อมูลลง POS

C

โปรแกรม POS (Demo)

บันทึกข้อมูลลง

MySQL

เช็คสถานะระบบ

กล้องโทรทัศวงจรปิด

ส่งข้อมูลไปยัง

Web Server

Web Server รับค่า

และทำการบันทึกข้อมูล

MySQL

Database

รอการเรียกแสดงผล

รานการขายและสถานะ

 

 

รูปท่ี 3.8  กระบวนการสงขอมูลและสถานะกลองโทรทัศนวงจรปดไปยัง Web Server 

 

สําหรับการเขาดูขอมูลการขายโดยละเอียดในเครื่อง POS และ Web Server ภายในผาน

อินเทอรเน็ตนั้น ส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหสามารถเขาดูไดนั้นคือหมายเลข IP Address ของ ADSL Router 

ท่ีจะไดรับมาจากผูใ หบริการท่ีจะสามารถเช่ือมตอกับ อินเทอรเน็ต ได แตเนื่องดวยหมายเลขท่ีไม

สามารถกําหนดไดเองเพราะจะไดรับหมายเลขท่ีเปล่ียนไปเรื่อยๆ ประกอบกับเครื่อง POS ภายใน

ระบบ LAN นั้นมีหมายเลข IP Address แบบภายใน จึงตองหาวิธีในการกําหนดคาและระบุใหกับ 

Web Server ภายนอกไดทราบหมายเลข IP Address ท่ีสามารถเช่ือมตอ มายังเครื่อง POS และ Web 

Server ภายในของเครื่องสาขายอยได โดยการ Forward Port ท่ี ADSL Router ใหสามารถเขามายัง  
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ยังเครื่อง POS และ Web Server หรือ IP Address ของกลองโทรทัศนวงจรปด แลวแต Port ท่ีเราทํา

การกําหนดไว แตสวนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะตองทราบคือ IP Address ของ ADSL Router ท่ีไดรับมา วา

มี IP Address หมายเลขอะไร เพ่ืออัพเดตขอมูลไปยัง Web Server ภายนอกสําหรับการเช่ือมตอไป

ยังสาขายอยตางๆ 

 

POS

ส่งค่าข้อมูลการขาย

ไปยัง Web Server

Web Server ทำการ

ตรวจสอบที่มาข้อมูล

และ IP Address

Link ไปยัง IP Address : Port ของ

ADSL Router เพื่อดูรายงานการขาย

ผ่านเว็บไซต์ของสาขาย่อย

บันทึกข้อมูลการขาย

และ IP Address

ลงใน MySQL DB

Web Server รายงาน

การขายและแสดง Link IP Address

ของ Web Server สาขาย่อย

หากมีการเรียกดูข้อมูล

จากสาขาย่อย

 

รูปท่ี 3.9  กระบวนการตรวจสอบและสงคา IP Address ของ ADSL Router ไปยัง Web Server 

 

หลักการทํางานของกระบวนการตรวจ ตรวจสอบ และสงคา IP ของ ADSL Router ไป

ยัง Web Server แสดงดังรูปท่ี 3.9 เม่ือกระบวนการสงขอมูลจากเครื่อง POS ไปยัง Web Server 

ภายนอกผาน ADSL Router นอกจากการสงขอมูลแลวยังมีขอมูลแฝ งท่ีเปนคุณสมบัติ การเช่ือมตอ

กันระหวางอุปกรณเครือขายดวยกัน ในท่ีนี้ เม่ือทําการสงขอมูลจากเครื่อง POS ผาน ADSL Router 

ดังนั้น  หมายเลข IP Address ท่ีสงขอมูลออกไปจะเปนของ  ADSL Router ซ่ึงเปน IP Address ท่ี

สามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตได เม่ือ  Web Server ไดรับขอมูล จะมีกระบวนการท่ีเขียนโปรแกรม

ใหทําการตรวจสอบหมายเลข IP Address ท่ีสงขอมูลมา แลวทําการอัพเดตหมายเลข IP Address 

ของสาขายอยนั้นๆ ลงในฐานขอมูลดวย เม่ือผูดูแลระบบ ดูรายงานเบ้ืองตนบนเว็บไซตแลวมีความ

ตองการดูรายละเอียด สามารถคลิกเช่ือมตอไปยัง IP Address นี้ได โดยแยกการเช่ือมตอวาจะเขาไป

ดูรายงานอะไรโดยใช หมายเลขพอรตตามหลัง IP Address ของ ADSL Router ดังแสดงใน ตารางท่ี 

3.1 
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ตารางท่ี 3.1  หมายเลขพอรตของ ADSL Router ท่ี Forward ไปยัง IP Address ภายใน 

 

พอรต IP Address ภายใน (พอรต 80) อุปกรณและหนาที่ 

9000 192.168.1.100 Web Server ภายในสําหรับรายงานผล 

9001 192.168.1.250 Web Monitor กลองวิดีโอตัวท่ี 1  

9002 192.168.1.251 Web Monitor กลองวิดีโอตัวท่ี 2 

 

3.4  การออกแบบกระบวนการทํางานของระบบรายงานการขาย 

ระบบการรายงานผลของการขายสินคาแล ะสถานะของกลองโทรทัศนวงจรปด บน

เว็บไซตจะมีการรายงานขอมูลท่ีเปนปจจุบันของสาขายอยทุกสาขา แตจะเปนขอมูลในแบบสรุป

เทานั้นคือ ขอมูลการขาย ขอมูลของสาขา ขอมูลพนักงานขาย ขอมูลวันท่ีสงขอมูล และสถานะของ

กลองโทรทัศนวงจรปดเทานั้น ดังแสดงในรูปท่ี 3.10 เม่ือมีการเรียกดูรายงานผลจากผูดูแล จะตอง

ผานการเขาระบบเพ่ือยืนยันสิทธ์ิในการเขาดูรายงาน เม่ือเขาสูระบบแลว ระบบรายงานผลจะทําการ

ประมวลผลขอมูลโดยแยกการทํางานเปน 3 สวนคือ 

3.4.1)  สวนของการดึงขอมูลยอดการขายออกมาแสดงโดยมียอดการขาย พนักงานขายปจจุบัน 

เวลาท่ีรับขอมูล ซ่ึงจะเปนการนําขอมูลออกมาแสดงเทานั้น 

3.4.2)  สวนของการตรวจสอบสถานะของกลองโทรทัศนวงจรปด  วายังมีสถานะปกติหรือไม 

โดยมีการนําคาเวลาท่ีไดรับการอัพเดตมาเปรียบเทียบกับเวลาปจจุบัน หากมีสถานะปกติ ก็จะแสดง

สัญลักษณเปนสีเขียว หากขาดการเช่ือมต อไมเกิน 5 นาที ก็จะแสดงสถานะเปนสีเทา เพ่ือบ อกให

ทราบวา ขาดการเช่ือมตอช่ัวคราว แตยังไมถึงกับตองแจงเตือน แตถาหากการเช่ือมตอเกิน 5 นาที ก็

จะแสดงสถานะเปนสีเหลือง พรอมท้ังทําการแจงเตือนโดยการสงเมลไปยังผูดูแลสาขายอยนั้น และ

จะสงไปทุกๆ 5 นาที หากยังไมไดรับการแกไขหรือกลับเขาสูสภาวะปกติ 

3.4.3)  สวนของการตรวจสอบโดยการส่ังใหทําการตรวจสอบ  การรายงานขอมูลการขายและ

สถานะแบบใกลกับเวลาจริงมากท่ีสุด ในการออกแบบนั้นจะกําหนดใหมีการรีโหลดขอมูลทุกๆ 5 

วินาที ขอมูลก็จะทําการแสดงผลใหมเกือบจะทันที  หากมีรายก ารขายสินคาหรือกลองโทรทัศน

วงจรปดในสาขายอยมีการเปล่ียนสถานะ 
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PC

เรียกดูขอมูล

ผานอินเตอรเน็ต

Web Server

ประมาลผลขอมูล

ตรวจสอบเวลา

เชื่อมตอกลอง

ถาเกิน 5 นาที 

สงเมลแจงเตือน

เช็คสถานะทุกๆ 

5 วินาที และ

เรียกแสดงผลขอมูล

ขอมูลจาก POS

ของสาขายอย

รายงานการขาย

และสถานะ

ผูดูแล

เขาระบบ

 

รูปท่ี 3.10  กระบวนเรียกดูรายงานขอมูลและสถานะกลองโทรทัศนวงจรปดผาน Web Server 

 

ผูดูแลระบบ PC/Mobile Web Server Database Local Web Server

ใชงาน
รองขอขอมูล

เขาระบบ

สงขอมูลการขายและสถานะแตละสาขามาแสดง

เรียกดูขอมูลจากสาขายอย
เรียกและรองขอขอมูล

สงขอมูลการขายและรูปภาพ

 

รูปท่ี 3.11  UML Sequence Diagram กระบวนเรียกดูรายงานขอมูลและสถานะ 

 

จากท่ีกลาวไปแลววาในเครื่อง POS นั้นไดทําการติดตั้ง Web Server ไวดวยสําหรับการ

รายงานผลโดยละเอียดผาน อินเทอรเน็ต  ซ่ึงจะตองถูกเช่ือมตอมาจากเว็บไซตภายนอก  เม่ือมีการ

เรียกดูรายงานผลจากผูดูแล จะตองผานการเขาระบบเพ่ือยืนยันสิทธ์ิใน การเขาดูรายงาน เม่ือเขาสู

ระบบแลวจะมีกระบวนการรายงานผลและการคนหาชวงเวลาท่ีตองการตามรูปท่ี 3.12 
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แสดงข้อมูลการขาย

และภาพนิ่งตัวอย่าง

จบ/กลับ

 

 

รูปท่ี 3.12  กระบวนการคนหารายการขายของแตละสาขาดวยชวงเวลาท่ีกลองวิดีโอจับภาพนิ่งได 

 

การรายงานผลของการขายสินคา เม่ือมีการ เรียกดูรายงานผลจากผูดูแล ระบบจะทํา

แสดงผลตามรายการขายท่ีมีการขายเรียงจากเวลาลาสุดยอนกลับไปยังเวลากอนหนานั้น อีกท้ังยัง

สามารถคนหาขอมูลการขายท่ีขายไดในสาขายอยแตละสาขาในชวงเวลาการขายตางๆ ท่ีระบบได

ทําการบันทึกไว พรอมท้ังภาพนิ่งเหตุการณประกอบในการขายแตละครั้งแสดงถึงการขายสินคาให

ผูดูแลสามารถตรวจสอบไดทันที  โดยสามารถดูรายการคนหาท่ีสามารถคนหาไดมีดังนี้คือ คนหา

ดวยชวงเวลาการขาย สาขายอย ช่ือของพนักงาน หรือดูจากภาพนิ่งเหตุการณ  โดยผลท่ีไดจะมี

ลักษณะเหมือนกัน คือการรายงานแสดงภาพนิ่งเหตุการณและรา ยการขายในชวงเวลาท่ีระบุหรือ

ใกลเคียง  เพ่ือการตรวจสอบได และสามารถนําคาเวลาท่ีมีเหตุการณนาสงสัยนั้น ไปดูภาพ วิดีโอ

ยอนหลังสําหรับการบันทึกหรือตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
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3.5  กระบวนการแจงเตือนระบบและรายงานสถานะเม่ือสาขายอยขาดการเชื่อมตอทางอินเทอรเน็ต 

ระบบการรายงานผลของการขายสินคาและสถานะของกลองโทรทัศนวงจรปดบน

เว็บไซตจะเริ่มตนจากการขายสินคาในสาขายอย แลวทําการจัดเก็บขอมูลการขายไวในเครื่อง POS 

ของสาขายอย ดังนั้น  จากการเก็บขอมูลนี้เองจึงเปนการเก็บขอมูลการขายเปนหลักฐานเอาไว 

สวนขอมูลท่ีถูกสงไปยัง Web Server จะเปนเพียงขอมูลในรูปแบบสรุปเทานั้น  ซ่ึงประกอบไปดวย

ขอมูลการขาย ขอมูลของสาขา ขอมูลพนักงานขาย ขอมูลวันท่ีสงขอมูล และสถานะของ

กลองโทรทัศนวงจรปด  ดังแสดงในรูปท่ี 3.13 นอกจากนี้ ยังไดแสดง  UML Sequence Diagram 

สําหรับกระบวนบันทึกข อมูลการขายและสงขอมูลไปยัง Web Server ในรูปท่ี 3.14 ซ่ึงเปนกระ - 

บวนการในการสงขอมูลเม่ือการเช่ือมตอเปนปกติ และเม่ือไมสามารถเช่ือมตอกับ Web Server ได 

ระบบก็จะทําการแจงเตือนเบ้ืองตนใหกับพนักงานขาย 

 

POS

บันทึกข้อมูลลง POS

C

โปรแกรม POS (Demo)

บันทึกข้อมูลลง

MySQL

เช็คสถานะระบบ

กล้องโทรทัศวงจรปิด

Web Server รับค่า

และทำการบันทึกข้อมูล

MySQL

Database

ส่งข้อมูลไปยัง Web Server

 

รูปท่ี 3.13  กระบวนบันทึกขอมูลการขายและสงขอมูลไปยัง Web Server 
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ระบบ POS Local Web Server Web Server Database

บันทึกการขาย

ตรวจสอบ

เชื่อมตอปกติ

เวลาผานไป ในชวงที่การเชื่อมตอมีปญหา

สงขอมูล
บันทึกขอมูล

บันทึกการขาย

ตรวจสอบ

แจงผูพนักงาน

ไมสามารถเชื่อมตอ

 

 

รูปท่ี 3.14  UML Sequence Diagram ของกระบวนบันทึกการขายและสงขอมูลไปยัง Web Server 

  

แตในการใชงานจริง อาจมีความผิดพลาดจากผลกระทบภายนอก เชน ไฟฟาตามบาน

ดับหรือขาดการเช่ือมตอทาง อินเทอรเน็ต ฯลฯ จะทําใหระบบไมสามารถใชการได ไมมีการขาย

เกิดขึ้น และฐานขอมูลของการขายสินคาก็จะไมเปล่ียนแปลงเชนกัน (ท้ังนี้ ในกรณีเรงรีบท่ีผูซ้ือ

ตองการซ้ือสินคาในขณะนั้นอาจจะมีการขายท่ีเปนแบบจดบันทึก แลวคอยนําเขาระบบ POS 

ภายหลัง) แตโดยท่ัวไป ในสาขายอยจะมีระบบสํารองไฟสําหรับเครื่อง POS เพ่ือจึงทําใหการขาย

สินคาหรือการทํางานตางๆ ก็สามารถดําเนินการตอไปไดตามปกติ แตเหตุการณไฟฟาตามบานดับ

หรือขาดการเช่ือมตอทางอินเทอรเน็ตนี้อาจจะสงผลกระทบโดยตรงตอการสงขอมูลไปยัง Web 

Server และไมสามารถสงขอมูล ไปอัพเดตสถานะได ซ่ึงจะทําใหระบบการรายงานผลตางๆ บน

เว็บไซตท่ีนําเสนอมีสถานะขาดการติดตอ และแจงเตือนไปยังผูดูแลสาขาเพ่ือตรวจสอบและ

รายงานผลไปยังศูนยกลางไดทราบ ดังนั้นเม่ือระบบไฟฟากลับเขาสูสภาวะปกติ หรือเม่ือระบบ

อินเทอรเน็ตสามารถติดตอและใชงานได ระบบท่ีนําเสนอก็จะทําการอัพเดตขอมูลตางๆ ท่ีไดทําการ

ขายสินคาไปยัง Web Server ใหเปนคาขอมูลและสถานะปจจุบันตามการใชงานจริงท่ีเกิดขึ้น ณ 
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ขณะนั้น โดยขอมูลตางๆ ท่ีทําการอัพเดตมีจํานวน 5 ขอมูล ไดแก ขอมูลการขาย ขอมูลของสาขา 

ขอมูลพนักงานขาย ขอมูลวันท่ีสงขอมูล และสถานะของกลองโทรทัศนวงจรปด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 

ระบบท่ีนําเสนอนี้มีความสามารถในการอัพเดตขอมูล การขายและสถานะ ท่ีเปนปจจุบัน รวมถึง

สามารถระบุถึงการเช่ือมตอขอมูลไดอีกครั้ง ดังรูป 3.15 

จากรูปท่ี 3.15 เปนรูปท่ีแสดงถึงกระบวนการตรวจสอบสถานะของกลองแ ละการ

เช่ือมตออินเทอรเน็ตในสาขายอย เม่ือมีการเริ่มขายสินคา ระบบจะทําการตรวจสอบวากลองวงจร

ปดและอินเทอรเน็ตสามารถเช่ือมตอไดหรือไม หากเช่ือมตอไมได ก็จะทําการแจงเตือนท่ีหนาจอ

ใหพนักงานขายไดทราบเพ่ือการแกไขปญหาเกิดขึ้น แตท้ังนี้ระบบก็ยังสามารถทําการขายสินคาได

ตามปกติ เพ่ือใหระบบยังสามารถขายสินคาไดในระบบ POS และบันทึกขอมูลการขายได เพียงแต

จะไมมีภาพท่ีจับไดและไมมีการสงขอมูลไปอัพเดตสถานะของขอมูลและกลองวงจรปดของสาขา

ยอยท่ีตัว Web Server จึงเปรียบเสมือนวา ระบบของสาขายอยยังอยูในสถานะ Offline หลังจากนั้น

เม่ือระบบอัพเดตตัวเองในรอบถัดไปท้ังจากการวนรอบการตรวจสอบโดยอัตโนมัติหรือมีการขาย

รอบใหมเกิดขึ้น เม่ือระบบสามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตไดแลว ระบบท่ีนําเสนอก็จะสงขอมูลท่ีเปน

ยอดขายและสถานะของกลองวงจรปดไปยัง Web Server ใหทําการอัพเดตสถานะของสาขายอยเปน 

แบบ Online ตอไป  
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บันทึกข้อมูล

เริ่มขาย

ทำการขาย

ตรวจสอบการ

เชื่อมต่อระบบกล้อง

แจ้งเตือน

พนักงานขาย

ตรวจสอบการ

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

แจ้งเตือน

พนักงานขาย

ไม่ได้

ไม่ได้

ตรวจสอบการ

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ดึงข้อมูลการขาย

และสถานะกล้อง
ได้

อัพเดตไปยัง

Web Server

ไม่ได้

ทำการอัพเดต

สถานะของระบบ

ทุกๆ 30 วินาที

 

 

รูปท่ี 3.15  กระบวนบันทึกขอมูลการขายในสาขายอยและสงขอมูลไปยัง Web Server  

 

3.6  การพัฒนาระบบในสวนของตารางฐานขอมูล 

การพัฒนาระบบการปรับปรุงระบบขายสินคาและระบบโทรทัศนวงจรปดระหวาง

สาขายอยจํานวนมากกับสํานักงานใหญโดยอาศัยเว็บนั้น การพัฒนาโปรแกรมจะใชโปรแกรมภาษา 

PHP และ MySQL โดยจะเริ่มจากการออกแบบระบบฐานขอมูลและสรางตารางฐานขอมูล  ตารางท่ี 

3.2 – 3.7 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2  เปนตารางขอมูลช่ือ brunce ซ่ึงเปนตารางท่ีใชในการเก็บขอมูลสาขายอย 

 

No Field Type 

1 bid int(6) 

2 name varchar(200) 

3 address longtext 

4 tel varchar(30) 

5 admin varchar(150) 

6 admin_tel varchar(20) 

7 admin_mail varchar(100) 

8 cam_url varchar(300) 

9 web_port varchar(100) 

10 cam_port varchar(100) 

11 www varchar(100) 

 

ตารางท่ี 3.3  เปนตารางขอมูลช่ือ cam_img ซ่ึงเปนตารางท่ีใชในการเก็บขอมูลรูปภาพนิ่ง 

 

No Field Type 

1 cid varchar(4) 

2 tid varchar(50) 

3 img_name varchar(20) 

4 img_date_id varchar(20) 

5 img_date_ref varchar(20) 

6 img_date varchar(100) 

7 date_time varchar(50) 
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ตารางท่ี 3.4  เปนตารางขอมูลช่ือ cam_status ซ่ึงเปนตารางท่ีใชในการเก็บสถานะของกลอง 

 

No Field Type 

1 cs_id varchar(4) 

2 img_name varchar(20) 

3 img_date_id varchar(20) 

4 img_date_ref varchar(20) 

5 img_date varchar(100) 

6 date_time varchar(50) 

 

ตารางท่ี 3.5  เปนตารางขอมูลช่ือ data_total ซ่ึงเปนตารางท่ีใชในการเก็บขอมูลการขาย 

 

No Field Type 

1 tid int(7) 

2 value varchar(10) 

3 sale_id varchar(10) 

4 total varchar(100) 

5 date_time varchar(30) 

6 date_time_server varchar(50) 

7 day varchar(20) 
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ตารางท่ี 3.6  เปนตารางขอมูลช่ือ seller ซ่ึงเปนตารางท่ีใชในการเก็บขอมูลพนักงานขาย 

 

No Field Type 

1 sale_id varchar(10) 

2 name varchar(50) 

3 email varchar(100) 

4 tel varchar(20) 

5 address longtext 

 

ตารางท่ี 3.7  เปนตารางขอมูลช่ือ product ซ่ึงเปนตารางท่ีใชในการเก็บขอมูลสินคา 

 

No Field Type 

1 pid varchar(10) 

2 cat varchar(50) 

3 name varchar(50) 

4 price varchar(7) 

5 discount varchar(2) 

6 company varchar(150) 

 

3.7  การพัฒนาระบบในสวนของโปรแกรมดวยภาษา PHP 

การเขียนโปรแกรมสําหรับรับขอมูลการขายสินคาและรายงานผลตางๆ  ท่ีนําเสนอนี้จะ

เขียนดวยภาษา PHP (Hypertext Preprocessor) โดยจะทําการออกแบบเว็บไซต ใหมีโครงสราง การ

เขียนโปรแกรมออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
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Index

(Admin Login)

รายงานสถานะกล้อง

และรายการขาย

รายละเอียดสาขาย่อย

รับข้อมูลจาก POS

 
 

รูปท่ี 3.16  โครงสราง Web Programming ของเว็บไซต 

 

3.7.1  สวนของการรายงานยอดการขายสินคาและสถานะการเช่ือมตอระหวางสาขายอยกับ 

Web Server   

 3.7.1.1 โดยจะมีหนาเว็บเพ็จท่ีใชสําหรับการเขาระบบ เพ่ือทําการยืนยันถึงการเขาใชงาน

จากผูดูแลระบบเทานั้น หลังจากเขาระบบแลวก็จะพบกับหนารายงานผลและรับขอมูล ดังแสดงใน

รูปท่ี 3.17 และ 3.18 

 

Admin

Password

Submit

Admin Login

 

 

รูปท่ี 3.17  โครงสรางหนา Web Programming ของการเขาระบบ 
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สาขา

วัน-เวลาที่รายงาน

คำอธิบายสถานะ

ชื่อสาขา Total View Status Detail

 

 

รูปท่ี 3.18  โครงสรางหนา Web Programming ของการรายงานยอดขายและสถานะ 

  

โดยในหนาเว็บเพ็จนี้จะเปนการนําเสนอข อมูลท่ีเปนยอดขายในแตละวัน สถานะของ

การเช่ือมตอระหวางสาขายอยกับเว็บไซต โดยในการรายงานผลนั้นเม่ือเปดหนา เว็บเพ็จ รายงานผล

แลว จะมีการรีเฟรชในสวนของการแสดงยอดการขายและสถานะโดยอัตโนมัติทุกๆ 5 วินาทีผาน

การทํางานของการเขียนโปรแกรมลงไปในรูปแบบของโปรแกรมภาษ า Java Script ท่ีถูกเขียนและ

นํามาใชในรูปแบบของ JQuery เพ่ือดึงขอมูลมาแสดงโดยไมตองเปล่ียนหนารีเฟรชท้ังหนา ซ่ึงจะ

สงผลใหการแสดงผลชาตามไปดวย โดยในหนาเว็บเพ็จนี้จะมีกระบวนการทํางานดังนี้ 

 

Jquery+PHP Database สงเมล

ดึงขอมูลแตละสาขา

ตรวจสอบเวลา

ถาเวลาที่อัพเดตไมเกิน 5 นาที (เขียว)

ถาเวลาที่อัพเดตเกิน 5 นาที แตนอยกวา 10 นาที (เหลือง)

ถาเวลาที่อัพเดตเกิน 10 นาที (เทา)
ถาเกิน 10 นาที เมลแจงผูดูแลสาขา

Web Page

 
 

รูปท่ี 3.19  UML Sequence Diagram กระบวนรายงานยอดการขายและตรวจสอบสถานะ 
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จากรูปท่ี 3.19 เปน  UML Sequence Diagram กระบวนรายงานยอดการขายและ

ตรวจสอบสถานะของการเช่ือมตอของสาขายอยโดยกระบวนการทํางานคือเม่ือ เว็บเพ็จ ถูกเรียกใช

งานก็จะทําการดึงขอมูลจากฐานขอมูลมาตรวจสอบขอมูลวาจากเวลาปจจุบันและเวลาท่ีขอมูลเขาท่ี

รับเขามามีระยะเวลาหางกันเทาไร หากระยะเวลาหางกันไมถึง 5 นาที รูปภาพสถานะแสดงก็จะเปน

สีเขียว โปรแกรมจะถูกกําหนดเอาไววาเปนการเช่ือมตอปกติ แตหากเกิน 5 นาที แตไมเกิน 10 นาที 

รูปภาพสถานะแสดงก็จะเปนสีเหลือง โปรแกรมจะถูกกําหนดเอาไววา มีการ ขาดการ เช่ือมตอ

ช่ัวคราว แตถาหากเกิน 10 นาที รูปภาพสถานะแสดงก็จะเปนสีเทา โปรแกรมจะถูกกําหนดเอาไววา

มีการขาดการเช่ือมตอ และจะมี E-mail สงไปยังผูดูแลสาขายอยนั้นๆ อีกท้ังยังสามารถดูรายละเอียด

ของสาขาเพ่ือทําการติดตอดวยวิธีอ่ืนในกรณีเรงดวน 

 

Psudo-Code 

1. ดึงคาเวลาปจจุบัน 

2. ติดตอระบบฐานขอมูล 

3. ดึงขอมูลของแตละสาขา 

4. เปรียบเทียบเวลาเพ่ือรายงานสถานะ พรอมรายงานผลขอมูลโดยท่ี 

1) ถาปกติ แสดงผลรายงาน 

2) ถาขาดการเช่ือมตอ แตยังไมไดสงเมลเตือน ใหสงไป 

3) ถาขาดการเช่ือมตอ แตสงเมลเตือนไปแลวยังไมเกิน 10 นาที ยังไมตองสงไป 

4) ถาขาดการเช่ือมตอ และสงเมลเตือนไปแลว เกิน 10 นาที ใหสงไปใหม 

5. แสดงผล 

 

รูปท่ี 3.20  Psudo code ของกระบวนการตรวจสอบสถานะกลองโทรทัศนวงจรปด 
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Local Web Server Web Sebver

ตรวจสอบ

เชื่อมตอปกติ

สงขอมูล
บันทึกขอมูลการขาย

Database

บันทึกขอมูลเวลาอัพเดต

บันทึกขอมูล IP ของ 

Local Webserver

 
 

รูปท่ี 3.21  UML Sequence Diagram กระบวนรายงานยอดการขายและตรวจสอบสถานะ 

 

 3.7.1.2  สวนของการรับขอมูลเขามาจาก Local Web Server  เพ่ือทําการอัพเดตขอมูล

สําหรับรายงานยอดการขายและเช็คสถานะการเช่ือมตอระบบ โดยการเขียนสคริปทภาษา PHP ไว

สําหรับรับขอมูลโดยไมแสดงผลซ่ึงจะเปนการทํางานแบบเบ้ืองหลัง ดังรูปท่ี 3.20 

เม่ือระบบขายของในสาขายอยทําการขายสินคาหรือเม่ือระบบทําการรีเฟรชตัวเองก็จะ

ทําการเรียกไฟล pcs_update_data.php ท่ีอยูบนเซิรฟเวอรเพ่ือทําการประมวลผลตัวแปรดังนี้ เม่ือมี

การขายสินคา โปรแกรมขายจะเรียกหนาเพ็จโดยสงตัวแปรไปดวย 

ตัวอยางคําส่ัง  

 

include('http://www.cyberkeng.net/pcs/pcs_update_data.php?bid=1&value=1025&pw=80&dt=29

/06/2011 - 10:45:57&df=20120131165123''); 

 

โดยท่ีตัวแปรและคาท่ีสงไปมีดังนี้ 

bid คือ คารหัสของสาขายอย 

value คือ ยอดขายรวมของสายอยนั้นๆ 
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pw คือ หมายเลข Http port สําหรับการทํา Redirect เพ่ือเช่ือมต อไปยัง Local Web 

Server  สําหรับการเรียกดูรายละเอียดของการขายสินคา 

dt คือ วันท่ีและเวลาท่ีอัพเดตรายการไปยัง Web Server  

df คือ วันท่ีและเวลาอางอิงท่ีอัพเดตรายการไปยัง Web Server  

ในแตละการอัพเดตไป Web Server จะทําการแยกคาตัวแปรออกมาและทําการจัดเก็บ

เอาไวในฐานขอมูลสําหรับการประมวลผลตอไป 

 

Psudo-Code 

1. ดึงคาเวลาปจจุบัน 

2. ติดตอระบบฐานขอมูล 

3. แยกตัวแปรท่ีสงมาออกเปนแตละตัว พรอมท้ังอานคา IP จากเรื่องท่ีสงขอมูลมา 

4. บันทึกลงระบบฐานขอมูล 

 

รูปท่ี 3.22  Psudo code การรับคาและประมวลผลตัวแปรท่ีสงมาจาก Local Web Server 

 

 3.7.1.3  สวนของการแสดงรายละเอียดของสาขายอยสําหรับการติดตอดวยวิธอ่ืนๆ โดยมี

ขอมูลตางๆ เชน ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู เบอรโทรศัพท ท้ังผูดูแลสาขาและพนักงานประจําสาขาทุกคน 

โดยเปนการนําขอมูลมาแสดงผลดังการออกแบบไวดังนี้ 

 

ข้อมูลของสาขาและผู้จัดการ

เมนู

ชื่อ-สกุล E-Mail Tel ที่อยู่

 
 

รูปท่ี 3.23  โครงสรางหนา Web Programming ของรายละเอียดสาขายอย 
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3.7.2  สวนของการรายงานการขายสินคา การคนหาการขาย พนักงานขาย ตลอดจนรายละเอียด

ตางๆ ท่ีจําเปนตอการตรวจสอบการขายสินคาท่ีแสดงผลจากเครื่อง Local Web Server  ในสาขายอย 

เม่ือผูดูแลจะเขาดูขอมูลการรายการขายของสาขายอย ก็จะตองเขาระบบเพ่ือนําไปสูการ

รายงานผลโดยไดออกแบบใหมีสวนของนําเสนอขอมูลเฉพาะในสวนท่ีทีรายการขายสินคาเทานั้น

พรอมท้ังภาพตัวอยางท่ีสามารถจับไดในระหวางการขาย 

 

สถานะของกล้อง

 
 

รูปท่ี 3.24  โครงสราง Web Programming ในระบบสําหรับการรายงานผลในเครื่อง POS 
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ช่องค้นหาตามช่วง วัน - เวลา

เมนู

รายละเอียด ราคา รูปตัวอย่าง

หน้าที่ xxx

 

 

รูปท่ี 3.25  โครงสรางหนา Web Programming ของรายการขายสินคา 

 

สําหรับรูปภาพท่ีสามารถบันทึกเม่ือเกิดการเคล่ือนไหวไวไดนั้น จะถูกไวท้ังหมดและ

จะมีหนาเว็บเพ็จท่ีใชในการตรวจสอบเฉพาะรูปภาพท้ังหม ด รวมถึงการคนหารูปภาพนิ่งท่ีบันทึก

ไวไดในชวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวดวย 

DPU



 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

ในการทดสอบระบบท่ีนําเสนอนี้จะใชกลอง IP รุน JET-007 IR Pan and Tilt (CF Card 

Support) จํานวน 2 ตัว รวมถึงทําการทดลองการใชงานท่ี “รานหมอยาเพชรบูรณ” ซ่ึงเปนรานขายยา

แผนปจจุบัน ตั้งอยูท่ีถนนเพชรพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ โดยในท่ีนี้ จะทํา การจับภาพ

วิดีโอภายในรานโดยเนนจุดท่ีมีการขายสินคาหรือท่ีเคานเตอร 1 ตัวและติดตั้ง กลองอีก 1 ตัวในมุม

ตรงขาม วางสูงจากพ้ืน 1 เมตร วางหางในแนวราบจากจุดท่ีตองการตรวจจับ  2 เมตรและตรวจจับ

ในแนวเสนทแยงมุม  4 เมตร  สวนระบบ  POS ท่ีนําเสนอในงานวิทยานิ พนธฉบับนี้เปนระบบท่ี

ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือใชงานขึ้นเองเพ่ือการทดลองระบบ ซ่ึงมีเง่ือนไขในการใชงานคือ

เม่ือมีการซ้ือขายสินคาเกิดขึ้น ผูขายจะตองทําการปอนรายการซ้ือขายสินคาดวยตัวเอง เพ่ือทําการ

บันทึกขอมูลใหกับระบบ POS เพ่ือการประมวลผลตอไป โดยแยกผลการศึกษาเป น 2 สวน คือ ผล

การใชงานในสวนของ รายงาน การขายสินคาและสถานะกลองโทรทัศนวงจรปด และ ผลการ

วิเคราะหประสิทธิภาพการทํางานของระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.1  ผลการใชงานในสวนของการรายงานการขายสินคาและสถานะกลองโทรทัศนวงจรปด 

ผลการใชงานสวนของการ รายงานการขายสินคาและสถานะกลองโทรทัศนวงจรปด

ผานเว็บไซตภายนอกและการดูรายละเอียดรายการขายผาน Local Web Server ซ่ึงจะนําเสนอผลการ

ใชงานเปนสวนๆ ดังตอไปนี้ 

4.1.1  ผลการใชงานในสวนของการตรวจสอบ การขายสินคา และสถานะกลองโทรทัศนวงจร

ปดผานเว็บไซต 
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รูปท่ี 4.1  แสดงหนาจอ Login สําหรับผูดูแล 

 

จากรูปท่ี 4.1 เปนรูปท่ีแสดงหนาจอ Login สําหรับผูดูแลเขาดูระบบรายงานผลของ

เว็บไซต ซ่ึงผูดูแลจะตองเขาสูระบบจากท่ีนี่เทานั้น จึงจะสามารถเขาใชงานระบบได หลังจาก Login 

เขาระบบแลว จะปรากฏหนาเพ็จดังในรูปท่ี 4.2 ซ่ึงแสดงการรายงานขอมูลตางๆ เชน ยอดเงินการ

ขาย ลิงคสําหรับการเขาดูขอมูลรายการขายจากสาขายอย สถานะของกลองโทรทัศนวงจรปดและ

ลิงคสําหรับแสดงรายละเอียดของสาขายอย 

 

 
 

รูปท่ี 4.2  แสดงรายงานผลการขายและรายละเอียดประจําวัน 
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จากรูปภาพสามารถอธิบายรายละเอียดในตารางการแสดงผล ดังนี ้

Branch : ช่ือสาขายอย เปนชอท่ีบอกถึงสาขายอยตางๆ  

Total : ยอดเงินการขายท้ังหมดประจําวันของสาขายอย 

View Data : รายละเอียดดานรายการขายของแตละสาขายอย โดยลิงคไปยังเครื่อง POS 

และเครื่อง Web Server ของสาขายอย  ท่ีสามารถดูรายงานการขา ยแตละครั้ง พรอมท้ังพรอมท้ัง

ภาพนิ่งตัวอยางซ่ึงหากจะดูรายละเอียดก็สามารถท่ีจะดูรายละเอียดการขาย โดยภาพท่ีไดนี้อาจจะ

หมายรวมถึงภาพนิ่งท่ีมีเหตุการณขายสินคาหรือไมมีก็ได โดยจะตองเช่ือมโยงกับการขายสินคาแต

ละครั้งเปนตัวเปรียบเทียบและอางอิงเพ่ือบอกวาภ าพนิ่งในชวงเวลาใดมีการขายเกิดขึ้น และมี

รายละเอียดท่ีเปนรูปภาพนิ่งตัวอยางการขายนั้นมีตัวอยางภาพวิดีโอเปนอยางไร 

Status : แจงสถานะของระบบโทรทัศนวงจรปด ของแตละสาขายอย โดย จะอัพเดต

สถานะจากเครื่อง POS และเครื่อง Web Server ของสาขายอยทุกๆ 5 วินาที และจะ แสดงสถานะ

เปนสีและมี 3 สถานะดวยกันคือ 

1)  สีเขียว หมายถึง เช่ือมตอไดปกติ  

2)  สีเหลือง หมายถึง ขาดการเช่ือมตอแตยังไมเกิน 5 นาที (ท้ังนี้อาจจะเกิดปญหาจาก

สัญญาณ อินเทอรเน็ต มีปญหา ขาดการเช่ือมตอช่ัวคราว หรือปญหาอ่ืนๆ แตสามารถ เช่ือมตอได

ภายในเวลา 5 นาที)  

3)  สีเทา  หมายถึง  ขาดการเช่ือมตอ เกิน 5 นาที โดยเม่ือขาดการเช่ือมตอเกิน 5 นาที 

ระบบก็จะทําการแจงเตือนไปยังผูดูแลสาขายอยนั้นๆ ผานทางอีเมล หากระบบยังไมระบบยังไมถูก

แกไข ก็จะสงอีเมลไปอีกทุกๆ 5 นาที ตัวอยางอีเมลแสดงดังรูปท่ี 4.3 

Detail : แสดงรายละเอียดของสาขายอย สําหรับการแสดงขอมูลเพ่ือการติดตอ ส่ือสาร

ทางอ่ืนๆ หากระบบมีปญหาท่ียังไมไดรับการแกไข 
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รูปท่ี 4.3  แสดงหนาจออีเมลท่ีไดรับจากระบบท่ีสงถึงผูดูแลสาขายอย 

 

4.1.2  ผลการใชงานในสวนของการรายงานการขายสินคาของเว็บไซตภายในสาขายอย 

เม่ือผูดูแลระบบตองการท่ีจะดูขอมูลรายการขายของสาขายอยใดโดยละเอียด สามารถ

คลิกท่ีเมนู View Data ของสาขายอยนั้นๆ ก็จะเปนการลิงคไปยังเครื่อง Web Server ของสาขายอย

นั้นๆ ผานการทําขั้นตอน Forward IP Address และพอรต ดังท่ีไดกลาวไปแลวในบทท่ี 3 เม่ือเขาไป

ยังเครื่อง Web Server ของสาขายอยแลว ก็จะตองเขาระบบเสียกอนดังรูปท่ี 4.4 

เม่ือเขาระบบเรียบรอยแลวก็จะไดหนาเว็บเพ็จท่ีแสดงรายงานการขายดังรูปท่ี 4.5 สวน

ท่ีอยูดานบนสุด จะเปนแถบเมนูจะเปนตัวเลือกการรายงานของการขายสินคาและภาพนิ่ง ตลอดจน

สามารถดูภาพวิดีโอของกลองโทรทัศนวงจรปดไดจากเมนูดานบนนี้ท้ัง 2 กลองท่ีไดทําการติดตั้งไว 

รวมถึงขอมูลระบบของสาขายอยเอง 
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รูปท่ี 4.4  แสดงหนาจอ Login สําหรับผูดูแลเขาดูขอมูลในสาขายอย 

  

จากนั้นจะเปนสวนของการรายงานการขายสินคาท่ีออกแบบ ไวใหลําดับเรียงจากการ

ขายครั้งลาสุด และยอนกลับไปยังการขายสินคาครั้งกอนหนานั้น โดยจะแสดงรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดการขาย เปนรายงานรายการขายในการขายครั้งนั้นๆ โดยท่ีมีขอมูลการขาย 

ช่ือพนักงานขาย และวันเวลาการขาย เพ่ือสามารถตรวจสอบการขายไดภายหลัง 

ราคา เปนยอดรวมราคาขายในครั้งท่ีขายนั้นๆ 

ภาพตัวอยาง เปนภาพนิ่งตัวอยางเหตุการณท่ีบันทึกไดในชวงท่ีมีการขายสินคาแตละ

ครั้ง โดยท่ีการขายแตละครั้งอาจจะมีภาพตัวอยางหลายภาพก็ได ตามแตกลองโทรทัศนวงจรปดนั้น

สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวของเหตุการณการขายครั้งนั้นๆ แตในตารางนี้จะแ สดงไวเพียง

ภาพเดียว แตสามารถดูวาเหตุการณขายครั้งนั้นๆ มีภาพนิ่งท้ังหมดกี่ภาพโดยสังเกตไดจากตัวเลขใน

วงเล็บ หลังวันและเวลาท่ีบันทึก 
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รูปท่ี 4.5  แสดงหนาจอขอมูลรายงานการขายในสาขายอย 

  

ในการเขาดูขอมูลการขายสินคาโดยวิธีปกติท่ีเรียงตามลําดับการขายแลว  ยังสามารถท่ี

จะเลือกตัวเลือกเพ่ือใหการแสดงผลถูกแสดงแคในสวนของขอมูลท่ีผูดูแลระบบตองการเทานั้น 

โดย ตองระบุชวงเวลาลงไปในการคนหา  ซ่ึงสามารถเลือกคากําหนดไดจาก Dropdown List  

ดานบนท่ีสามารถระบุลักษณะของขอมูลท่ีตองการใหแสดงผลได  ท้ังนี้ตัวเลือกท่ีสา มารถเลือกให

แสดงผลได โดยระบุพนักงานขาย และ ชวงเวลาการขาย เพ่ือสะดวกตอการแยกแยะรูปแบบของ

รายงานใหไดผลการรายงานท่ีตองการมากท่ีสุด  

ในรูปท่ี 4.6 ท่ีเปนตัวอยางการระบุช่ือพนักงานขาย และชวงเวลาท่ีตองการ ท้ังนี้อาจจะ

ไมตองระบุขอมูลท้ังหมดก็ได แตตองระบุขอมูลท่ีทางดานซายใหครบกอน 

ในสวนของการบันทึกภาพนิ่งตามเหตุการณนี้จะเปนการรายงานท่ีเปนภาพนิ่ง

เหตุการณจับการเคล่ือนไหวไวได สําหรับการตรวจสอบและไปอางอิงกับการตรวจสอบดวยภาพ

วิดีโอจากกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีบันทึกไวดังรูปท่ี 4.7 
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รูปท่ี 4.6  แสดงหนาจอขอมูลรายงานการขาย เม่ือระบุตัวเลือกในการแสดงรายงาน 

  

สําหรับในสวนของการแสดงภาพนิ่งเหตุการณนั้น จะแสดงผลจากรูปท้ังหมดท่ี

สามารถบันทึกภาพนิ่งไวไดเฉพาะในชวงท่ีมีการเคล่ือนไหวเทานั้น และรูปภาพนิ่งท่ีบันทึกไวได

นั้นอาจจะไมเกี่ยวของกับการขายสินค าก็ไดอันเนื่องมาจากกิจกรรมตางๆ ภายในสาขายอยเองท่ี

ไมไดเกี่ยวกับการขายสินคา แตท้ังนี้สามารถดูไดจากภาพนิ่งวามีความเกี่ยวของกับรายการขายใด 

ไดจากแถบวันเวลาของภาพนิ่งนั้น จะมีสีชมพูซ่ึงจะบอกไดวาภาพนั้นๆ มีความสัมพันธกับรายการ

ขายอยู และสามารถคลิกดูรายละเอียดการขายไดทันที ดังรูปท่ี 4.8 
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รูปท่ี 4.7  แสดงหนาจอภาพนิ่งเหตุการณท่ีบันทึกไวไดท้ังหมดของสาขายอย 

 

เชนเดียวกันกับการดูรายการขายสินคา นอกจากการดูรูปในแบบปกติแลว ยังสามารถท่ี

จะเลือกตัวเลือกเพ่ือใหการแสดงผลภาพนิ่งถูกแสดงแคในสวนของขอมูลท่ี ผูดูแลระบบตองการ

เทานั้น โดยตองระบุชวงเวลาลงไปในการคนหา ซ่ึงสามารถเลือกคากําหนดไดจาก Dropdown List 

ดานบนท่ีสามารถระบุลักษณะของขอมูลท่ีตองการใหแสดงผลได ท้ังนี้ตัวเลือกท่ีสามารถเลือกให

แสดงผลได โดยระบุความสัมพันธกับการขาย และชวงเวลาการขาย ใหไดผลการรายงานท่ีตรงตาม

ตองการมากท่ีสุด ดังแสดงในรูปท่ี 4.9 ท่ีเปนตัวอยางการระบุช่ือความสัมพันธ เฉพาะภาพนิ่งท่ีมี

ความสัมพันธกับการขายสินคา และชวงเวลาท่ีตองการ  
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รูปท่ี 4.8  แสดงรายละเอียดของการขายสินคาแตละครั้ง 

 

 
 

รูปท่ี 4.9  แสดงหนาจอภาพนิ่งเหตุการณท่ีบันทึกไวไดเม่ือระบุตัวเลือกในการแสดงรายงาน 
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สําหรับการดวูิดีโอจากกลองโทรทัศนวงจรปดจากสาขายอย จะตองทําในสวนของการ

ทํา Forward IP Address และ พอรต  เพ่ือใหระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต สามารถเช่ือมตอ

กลองโทรทัศนวงจรปดได  

 

 
 

รูปท่ี 4.10  แสดงหนาจอ Login เพ่ือเขาสูการใชงานกลองโทรทัศนวงจรปด 

 

จากรูป  4.10 เปนหนาจอเขาระบบของกลองโทรทัศนวงจรปดจากสาขายอย  เพ่ือให

ยืนยันถึงสิทธ์ิในการเขาดูระบบเสียกอน ท้ังนี้ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดจากสาขายอยนั้น อาจจะ

มีรูปแบบหนาจอท่ีแตกตางกันไป แตโดยส วนมากนั้นระบบกลองโทรทัศนวงจรปดในปจจุบัน 

สามารถใชงานโดยเขาดูผานอินเทอรเน็ตได แตอาจจะแตกตางกันไปตามคุณสมบัติอ่ืนๆ  

ในการทดลองการใชงานนั้น ผูวิจัยไดทําการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดในสาขายอย

ท้ังหมด 2 ชุดดวยกัน สําหรับการสํารองขอมูลภาพนิ่งซ่ึง เหตุการณกันและกัน และไดกําหนด ช่ือ

ผูใชและรหัสผานเดียวกัน เพ่ืองายตอการจดจําและในทางปฏิบัติ เม่ือระบบถูกใชจริงๆ ควรจะมีการ

กําหนดขอมูลตรงสวนนี้ใหชัดเจน เพ่ือปองกันความยุงยากท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายหลัง 

เม่ือเขาสูระบบของกลองโทรทัศนวงจรปดจากสาขายอยเรีย บรอยแลว ก็จะไดหนาจอ

การจัดการและดูภาพวิดีโอของกลองโทรทัศนวงจรปดจากสาขายอยดังรูปท่ี 4.11 โดยจากรูปจะเปน

กลองกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีสามารถคุมกลองได ท้ังการปรับทิศทางการมองภาพ ขนาดความ

ละเอียดของภาพวิดีโอ และคุณภาพของภาพวิดีโอ เพ่ือใหการแสดงผลเหมาะสมกับความเร็วในการ

สงขอมูลวิดีโอผานอินเทอรเน็ตมายังเครื่องท่ีผูดูแลใชตรวจสอบ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความสามารถและ
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คุณสมบัติของกลองแตละรุนเองดวยในการดูวิดีโอแบบถายทอดสด ดูวิดีโอยอนหลัง และบันทึก

สวนท่ีตองการจากอินเทอรเน็ตไดหรือไม 

 

 
 

รูปท่ี 4.11  แสดงหนาจอการใชงานกลองโทรทัศนวงจรปด 

 

สําหรับการแสดงขอมูลเพ่ือการติดตอส่ือสารทางอ่ืนๆ หากระบบมีปญหาท่ียังไมไดรับ

การแกไขโดยท่ีขอมูลท่ีปรากฏจะเปนขอมูลของสาขายอย ช่ือผูจัดการหรือผูดูแล ตลอดจนเบอร

โทรศัพทและอีเมล สวนสุดทายจะเปนขอมูลของพนักงานขายท่ีจําเปนตองใชในการติดตอเชน ช่ือ

พนักงาน เบอรโทรศัพท และอีเมล หากสาขายอยมี ปญหาใดๆ เกิดขึ้นผูดูแลสามารถเลือกชองทาง

ติดตอไดทันทีตามขอมูลเหลานี้ โดยรายละเอียดตางๆ ของสาขายอยนั้นมีแสดงไวในรูปท่ี 4.12 
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รูปท่ี 4.12  แสดงหนาจอรายละเอียดของสาขายอย 

 

4.1.3  กระบวนการตรวจสอบความพรอมของระบบและการแจงเตือนขอผิดพลาดกอนการใช

งาน 

กระบวนการตรวจสอบสถานะของกลองและการเช่ือมตออินเทอรเน็ตในสาขายอย เม่ือ

มีการเริ่มขายสินคาระบบ โดยในการขายนั้นจะใชโปรแกรมจําลองการขายท่ีไดสรางขึ้นเพ่ือใชใน

การทดลองดังรูปท่ี 4.13 โดยในชวงของการเปดโปรแกรมจําลองการขายสินคา โปรแกรมจะทําการ

ตรวจสอบวากลองโทรทัศนวงจรปดและอินเทอรเน็ตสามารถเช่ือมตอไดหรือไม หากเช่ือมตอไมได

ก็จะทําการแจงเตือนท่ีหนาจอใหพนักงานขายไดทราบเพ่ือการแกไขปญหาเกิดขึ้น แตท้ังนี้ระบบก็

ยังสามารถทําการขายสินคาไดตามปกติ ระบบยังสามารถขายสินคาไดในระบบ POS และบันทึก

ขอมูลการขายได เพียงแตจะไมมีภาพท่ีจับไดและไมมีการสงขอมูลไปยัง Web Server ภายนอก ดัง

แสดงในรูปท่ี 4.14 (ก) และ (ข) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง การแจงเตือนการเช่ือมตอ กลองโทรทัศนวงจร

ปดและการเช่ือมตออินเทอรเน็ตไมได ตามลําดับ 
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รูปท่ี 4.13  แสดงหนาจอโปรแกรมจําลองการขายท่ีไดสรางขึ้นเพ่ือใชในการทดลอง 

 

จากการทดลองเพ่ือใหระบบแสดงการแจงเตือนโดยผูทดลองทําการถอดสายแลนของ

กลองโทรทัศนวงจรปดออกจากระบบเครือขาย เม่ือระบบเขาสูการอัพเดตสถ านะกอนทําการขาย

สินคาระบบจะแจงเตือนเปนกลองขอความดังรูปท่ี 4.14 (ก) ซ่ึงระบบกลองไมอยูในการเช่ือมตอ 
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   (ก) การแจงเตือนการเช่ือมตอกลองโทรทัศนวงจรปดไมได                 (ข) การแจงเตือนการเช่ือมตออินเทอรเน็ตไมได 

 

รูปท่ี 4.14  แสดงหนาจอแจงสถานการณเช่ือมตอระบบใหกับพนักงานขาย 

 

จากการทดลองการแจงเตือนไมสามารถเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตนั้นผูทดลองไดทําการ

ถอดสายแลน ของเครื่อง POS ออกจากระบบ ทําใหใช อินเทอรเน็ต ไมได เม่ือถึงรอบการขายจะมี

กลองขอความเตือนขึ้นมาดังรูปท่ี 4.14 (ข) แตระบบ POS ยังสามารถทําการขายสินคาไดตามปกต ิ 

สําหรับ Web Server ภายนอกท่ีรายงานสถานะของสาขายอยตางๆ นั้นเม่ือทําการหยุด

การเช่ือมตอของ อินเทอรเน็ต ของสาขายอยท่ีทดลองแลว เม่ือเว็บไซตภายนอกอัพเดตสถานะเขา

มายังเครื่อง POS สาขายอยแลวไมสามารถเช่ือมตอได เว็บไซตราย งานผลก็จะระบุสถานะขาดการ

เช่ือมตอช่ัวคราว (สีเหลือง) แตหากขาดการเช่ือมตอนานเกิน 5 นาที ก็จะ ปรากฏผลลัพธ เปน “ขาด

การติดตอ” (สีเทา) ดังรูปท่ี 4.15 และเม่ือระบบกลับมาเช่ือมตอได สถานะเช่ือมตอ ก็จะกลับมาเปน

ปกติ (สีเขียว) เชนเดิม ดังในรูปท่ี 4.16  

จากรูปท่ี  4.15 คือสถานะกลองของสาขายอยท่ี 1 ขาดการเช่ือมตอจากอินเตอรเน็ต  

เพราะยังไมไดทําการเปดระบบกลองวงจรปดและระบบ POS ทําใหสถานะท่ีแสดงบนเว็บไซตเปน

สีเทา แตเม่ือระบบ POS เปดแลว ทําการขายตามปกติ จากการทดลองทําการขายไป 1 รายการมูลคา 

12 บาท แตการเช่ือมอินเตอรเน็ตยังไมไดสามารถเช่ือมตอได ขอมูลยอดการขายและกรอบสีแสดง

สถานะมีสถานะเปนสีเทาเชนกัน 
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รูปท่ี 4.15  สถานะของสาขายอยขาดการเช่ือมตอ 

 

จากรูปท่ี 4.16 เม่ือระบบทําการตรวจสอบแลวพบวาสัญญาณอินเตอรเน็ตเช่ือมตอเปน

ปกติแลว ระบบการขายในสาขายอยก็จะทํา การอัพเดตขอมูลไปยังเว็บไซตโดยอัตโนมัติ จาก

ตัวอยางคือมีการขายไปแลวยอดรวมเปน 12 บาท และเช่ือมตอกลองโทรทัศนวงจรปดในระบบได 

ระบบก็จะสงขอมูลของยอดขาย และ เวลาท่ียืนยันสถานะกลอง ทําใหเว็บไซตรายงานผลท่ีไดรับมา

ออกมาโดยการอัพเดตจากขอมูลยอดการขายเปน 0 ไปเปน 12 บาท พรอมท้ังเช็คเวลาตรวจสอบการ

เช่ือมตอของกลองโทรทัศนวงจรปดจากสีเทา เปนสีเขียว เขาสูสถานะ ออนไลน อีกครั้ง 

 

 

 

รูปท่ี 4.16  สถานะของสาขายอยการเช่ือมตอปกติ 
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4.1.4  ผลการใชงานระบบท้ังหมด 

จากการพัฒนาและใชงานระบบขายสินคาและระบบโทรทัศน วงจรปดระหวางสาขา

ยอยกับสํานักงานใหญแบบออนไลนโดยอาศัยเว็บระบบเดิมท่ีไดทําการออกแบบและสรางไว กอน

นี้มีปญหาหลายสวนเชน ขอมูลอาจสูญหายไปอันเนื่องมาจากปญหาของการสงขอมูลผาน

อินเทอรเน็ต ไมมีการซิงคโครไนซขอมูลกันท้ังในสาขายอยและเว็บไซต ทําใหรายการขายหรือยอด

การขายอาจไมตรงกัน ทําใหตองพัฒนาระบบใหมโดย ในการออกแบบและทําการพัฒนาใหมนั้น 

ระบบใหมท่ีถูกพัฒนา ถูกแบงการทํางานและการรายงานเปน 2 สวน คือ 

1)  สวนขอมูลการขาย ภาพนิ่งเหตุการณท้ังหมดและระบบรายงานการขายในสาขายอย 

ผานเว็บไซตโดยอาศัยการ Forward IP Address และ Port ผาน ADSL Router 

2)  ระบบรายงานสถานะและยอดขายบนเว็บไซต  

จากการทดลองใชงานแลวระบบสามารถใชงานไดดี  สามารถทํางานไดถูกตองและมี

การรายงานผลท่ีนาเช่ือถือมากขึ้น จากการท่ีเอาระบบการจัดเก็บรูปภาพนิ่งเหตุการณและขอมูลการ

ขายสําหรับรายงานผลมาไวในเครื่องเดียวกันกับเครื่อง POS ทําใหขอมูลอัพเดตกันไดทันที และไม

ตองสงรายการขายไปยังเว็บไซต ทําใหขอมูลไมเส่ียงตอการสูญหาย จากปญหาภายนอก อันจะ

นําไปสูความผิดพลาดในการรายงานผลในท่ีสุด อีกท้ังระบบท่ีไดพัฒนายังมีการตรวจสอบสถานะ  

พรอมท้ังแจงเตือนไดทั นที โดยการแจงอีเมล ไปยังผูดูแลสาขายอยหรือผูจัดการสาขายอย ผาน

เว็บไซตไดทันที หากขาดการเช่ือมตอเปนเวลานาน 

 

4.2  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

สวนระบบ POS ท่ีนําเสนอในงานวิทยานิพนธฉบับนี้เปนระบบท่ีออกแบบและเขียน

โปรแกรมเพ่ือใชงานขึ้นเอง เพ่ือการทดลองระบบ ซ่ึงมีเง่ือนไขในการใชงานคือเม่ือมีการซ้ือขาย

สินคาเกิดขึ้น ผูขายจะตองทําการปอนรายการซ้ือขายสินคาดวยตัวเอง เพ่ือทําการบันทึกขอมูล

ใหกับระบบ POS เพ่ือการประมวลผลตอไป นอกจากนี้ การจัดเก็บภาพนิ่งใหสอดคลองกับรายการ

ขายสินคาท่ีเกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่ง ๆ มีเง่ือนไขในทางปฏิบัติ คือ ใชการระบุเวลาในหลักของนาทีเปน

ตัวอางอิง วาในชวงเวลาของการขายสินคาใน นาที นั้นๆ มีการจับภาพไดและถูกนํามาเก็บไวเพ่ือ

อางอิงกับรายการขายท่ีเกิดขึ้น โดยในชวง 1 นาทีนี้อาจจะมีหลายภาพเม่ือถูกนํามาประมวลผล ท้ังนี้

แลวแตความถ่ีของการเคล่ือนไหวท่ีกลองสามารถจับภาพนิ่งได โดยในท่ีนี้ จะจําแนกผลการ

ทดสอบออกมาเปน 5 กรณี พรอมท้ังจะทําการวิเคราะหผลการทดสอบและเสนอแนะแนวทางการ

แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นแตละกรณี ดังนี้ 
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4.2.1  การวิเคราะหกรณีท่ีผูซ้ือสินคาและพนักงานขายขายมีการเคล่ือนไหว 

สําหรับการทดสอบในกรณีนี้จะทําการทดสอบและการวิเคราะหเหตุการณท่ีเกิดขึ้น

ท้ังหมดโดยการอางอิงตามรายการขายท่ีมีการขายสินคาเทานั้น แลวไปวิเคราะหถึงภาพท่ี

กลองโทรทัศนวงจรปดสามารถจับภาพได โดยการทอดสอบและวิเคราะหในกรณีนี้ จะถูกแยก

ออกเปนอีก 2 กรณียอยดังนี้ 

1)  กรณีท่ีมีผูซ้ือสินคาในชวงเวลาท่ีหางกัน 

สําหรับกรณีนี้จะเปนเหตุการณท่ีปกติท่ีมีการซ้ือขายสินคาตามปกติท่ีเกิดปญหานอย

ท่ีสุด จากภาพตัวอยางท่ีนํามาในแตละชวงเวลาจะสังเกตเห็นวาการรายงานการขายและการจับ

ภาพนิ่งเหตุการณสามารถระบุตัวผูซ้ือสินคาไดอยางชัดเจนและแมนยําท้ังนี้เพราะมีการขายสินคาท่ี

มีผูซ้ือแค 1 คนทําใหการจับภาพท่ีไดท้ังหมดในแตละรายการขายสินคามีแคเพียงผูซ้ือแค  1 คน

เทานั้น โดยท่ีอาจจะมีภาพท่ีเกินความจําเปนมาอันเนื่องมาจากเม่ือผูซ้ือสินคาออกจากรานไปแลว 

พนักงานขายยังคงเก็บสินคาท่ีนํามาเสนอแกลูกคาอยู จึงถูกกลองโทรทัศนวงจรปดจับภาพมาดวย 

 

 
 

รูปท่ี 4.17  เปรียบเทียบรายการขายสินคาในกรณีท่ีมีผูซ้ือสินคาในชวงเวลาท่ีหางกัน 
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2)  กรณีท่ีมีผูซ้ือสินคาหลายคนติดตอกัน 

สําหรับกรณีนี้จะเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นไดในชวง บางเวลาท่ีมีการเขาซ้ือสินคาจาก

ลูกคาหลายคนท้ังในแบบท่ีมาดวยกันหลายคน หรือมาพรอมกันแตตางคนตางก็มาซ้ือสินคา แต

อาจจะเกิดนอยกวากรณีแรก โดยท่ีเม่ือคิดจากการขายสินคาท้ังหมดแลวกรณีนี้สามารถคิดได

ออกมาเปน 5.7 % ของรายการขายสินคาท้ังหมดท่ีใชในการทดสอบ (จากรายการขายในการทดลอง

ท้ังหมด 35 ครั้ง และมี 2 ครั้งท่ีมีการรอคิวหลายคน) 

จากภาพตัวอยางท่ีนํามาเปรียบเทียบนั้นถึงแมภาพท่ีจับไดจะมีผูซ้ือสินคาหลายคนแต

ภาพท่ีจับไดเม่ือนํามาวิเคราะหดูจะยังคงมีภาพท่ีสามารถระบุไดถึงผูซ้ือท่ีซ้ือสินคาในรายการนั้นๆ 

จากภาพท้ังหมดของรายการขาย 1 รายการและถึงแมการขายสินคาในลักษณะนี้จะมีผูซ้ือหลายคน

ในเวลาเดียวกัน แตชวงของการขายจริงกลับขายไดทีละคนและในแตละคนก็ยังมีชวงเวลาของการ

ทํารายการ  เชน (จากรานตัวอยางเปนรานขายยา ) มีการสอบถามอาการ ลักษณะยา และยาท่ีจะ

กอใหเกิดอาการแพของผูใชยา เกินกวา 1 นาทีท้ังส้ิน ดังนั้นการแสดงภาพนิ่งท่ีจับการเคล่ือนไหวได

ประกอบรายการขายอาจจะมีหลายรูปและหลายคนอยูดวยกัน ซ่ึงอาจจะตองใชการสังเกตเพ่ิมเติม

มากขึ้นในการระบุลงไปวาภาพไหนท่ีส่ือถึงรายการขายนั้นมากท่ีสุด 
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รูปท่ี 4.18  เปรียบเทียบรายการขายสินคาในกรณีท่ีมีผูซ้ือสินคาหลายคนติดตอกัน 
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4.2.2  การทดสอบและการวิเคราะห กรณีท่ีผูซ้ือและผูขายอยูนิ่ง ไมมีการเคล่ือนไหว แตมีการ

ซ้ือขายสินคา 

สําหรับกรณีนี้จะเปนเหตุการณท่ีตั้งเปนกรณีสมมติฐานท่ีอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได

ในชวงบางเวลาท่ีมีการเขาซ้ือสินคาจากลูกคาโดยท้ังพนักงานขายสินคาและผูซ้ือสินคาไมมีการ

เคล่ือนไหว เพ่ือทดสอบวากลองโทรทัศนวงจรปดจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองหรือไม 

จากภาพตัวอยางท่ีบันทึกไวท้ังหมดถาเปนภาพท่ีไมมีการเคล่ือนไหวเกิดขึ้น กลาวคือ

แมจะมีพนักงาน ผูซ้ือ หรืออะไรก็ตามถาอยูในสภาวะหยุดนิ่งกลองโทรทัศนวงจรปดจะไมจับภาพ

หลังจากท่ีการเปรียบเทียบเฟรมภาพกอนหนาและลาสุดของกลองมีลักษณะเหมือนกัน (ท้ังนี้อาจจะ

มีการเปล่ียนแปลงของ พิกเซล ของภาพท่ีแตกตางกันแตก็ขึ้นอยูกับการปรับตั้งคาความไวในการจับ

การเปล่ียนแปลงของภาพมากนอยแคไหน) กลองโทรทัศนวงจรปดก็จะไมทําการจับภาพและสงไป

เก็บไว แตจากภาพตัวอยางท้ังหมดท่ีสามารถจับไดในการทดลองระบบนั้น เม่ือสังเกตพฤติกรรม

ของพนักงานขายและผูซ้ือสินคาแลวจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1)  ท้ังพนักงานขายและผูซ้ือจะมีการเคล่ือนไหวท่ีมีการเคล่ือนไหวนอยแตก็มีการเคล่ือน 

ไหวอยูตลอดเวลาท้ังท่ีเปนภาพนิ่งประกอบรายการขายสินคาและภาพนิ่งท่ีจับไดท่ีไมไดมีการขาย

สินคา ดังรูปท่ี 4.19 

 

  
 

รูปท่ี 4.19  ตัวอยางรายการขายและไมใชรายการขายท่ีมีภาพนิ่งท่ีจับไดท่ีมีการเคล่ือนไหวนอย 

 

2)  พนักงานขายหรือผูซ้ือยืนนิ่งหรือลับมุมกลองไป ผลท่ีไดก็ยังคงเปนเหมือนขอท่ีแลว

คือ ยังคงมีภาพท่ีสามารถจับไดวามีการเคล่ือนไหวเชนกัน ดังรูปท่ี 4.20 
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รูปท่ี 4.20  ตัวอยางรายการขายท่ีมีภาพนิ่งท่ีจับไดท่ีมีการเดินออกจากมุมกลอง 

 

 
 

รูปท่ี 4.21  ตัวอยางรายการขายท่ีพนักงานขายและผูซ้ือยืนนิ่งและมีการขยับตัวนอยท่ีสุด 
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3)  ท้ังพนักงานขายและผูซ้ือยืนนิ่งอยูกับท่ีนั้นจากผลการทดลองท่ีไดทดลองมา โอกาส

เกิดขึ้นนอยมาก ซ่ึงถาคิดจากการทดลองท่ีไดเปน 0 % เพราะจากภาพท่ีไดจะมีบางรายการท่ีเปนการ

ยืนคุยกัน แตแคความแตกตางของภาพเพียงนิดเดียวก็ทําใหกลองสามารถจับภาพออกมาได และ

ถึงแมจะคุยกันในลักษณะหยุดนิ่งเม่ือมีการหยิบ สง และรับคาสินคาก็ยังคงเปนการเคล่ือนไหวอยูจึง

ทําใหปญหาขอนี้ไมมีโอกาสเกิดขึ้นเลยในการขายสินคาตามสภาวะปกติ ผลท่ีไดก็ ยังคง มีภาพท่ี

สามารถจับไดวามีการเคล่ือนไหวเชนกัน ดังรูปท่ี 4.21 

4.2.3  การทดสอบและการวิเคราะห กรณีท่ีระบบกลองโทรทัศนวงจรปดขาดการเช่ือมตอ 

สําหรับการทดสอบระบบของกลองโทรทัศนวงจรปดกับสภาพการทํางานท่ีเกิดขึ้นจริง

นั้น เม่ือมีการขายสินคา ชวงเวลาท่ีขายสินคาจะถูกนําไปจับคูกับภาพในชาวงนาทีนั้นๆ เพ่ือระบุถึง

เหตุการณวาเปนอยางไร จากการทดลองใชงานท้ังหมด เม่ือระบบกลองโทรทัศนวงจรปดไมไดเปด

หรือไมทํางาน ทําใหระบบการขายสินคา POS ไมสามารถตรวจพบระบบกลองโทรทัศนวงจรปด

ได จะมีการแจงเตือนไปยังพนักงานขายผานหน าจอของระบบ POS เพ่ือทําการตรวจสอบระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด  ดังรูป 4.14 ท่ีไดกลาวไปแลว  อีกท้ังยังสงขอมูลไปรายงานสถานะบน

เว็บไซตดวย แตจากผลการทดลองนั้นแมระบบกลองโทรทัศนวงจรปดจะไมสามารถใชงานไดก็

ตามระบบยังสามารถขายและบันทึกการขายไดตามปกติแตจะไมมี ภาพนิ่งเหตุการณประกอบ

รายการขาย โดยเม่ือระบบกลองโทรทัศนวงจรปดกลับมาทํางานไดตามปกติ ก็จะสามารถตรวจจับ

ภาพนิ่งเหตุการณไดตามปกติ 

 

 
 

รูปท่ี 4.22  ตัวอยางรายการขายท่ีระบบกลองโทรทัศนวงจรปดไมสามารถใชงานได 
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ท้ังนี้ การแกไขหรือกูคืนระบบกลองโทรทัศน วงจรปดใหกลับเขาสูสภาวะการทํางาน

ปกตินั้น จากการใชงานโดยอางอิงจากการเขาตรวจสอบการขายจากเว็บไซตซ่ึงไมไดอยูทําอยูใน

สาขายอยนั้นๆ ทําใหการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากระบบกลองโทรทัศนวงจรปดในสาขายอยใดๆ 

ตองขึ้นอยูกับการแกไขใหระบบกลองโทรทัศนวงจรปด กลับสูการทํางานตามปกติตองทําดวยตัว

พนักงานภายในสาขายอยนั้นๆ เอง และการแกไขระบบกลองโทรทัศนวงจรปดใหสามารถทํางาน

ไดตามปกตินั้นโดยปกติมักจะเกิดจากปญหาทางกายภาพหรือปจจัยภายนอก ซ่ึง อยูนอก เหนือการ

ทํางานของระบบท่ีไดออกแบบและพัฒนา ดังนั้นระยะเวลาของการแกไข จึงขึ้นอยูกับการแกไข

ปญหาของสาขายอยนั้นๆ เปนหลัก โดยท่ีระบบท่ีออกแบบและพัฒนาจะมีสวนของการแจงเตือน

ไปยังพนักงานหรือผูดูแลเทานั้น 

4.2.4  การทดสอบและการวิเคราะห กรณีท่ีเครือขายเครือขายอินเทอรเน็ตใชงานไมได 

จากการทดลองระบบ การทํางานท่ีเกิดขึ้นจริงนัน้เม่ือทําการเปดระบบ POS สําหรับการ

เตรียมขายสินคา หาก ระบบ POS ไมสามารถติดตอไปยังเว็บไซตภายนอกไดก็จะแจงเตือนไปยัง

พนักงานขายผานหนาจอของระบบ POS เพ่ือทําการตรวจสอบระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ดังรูป 

4.14 ท่ีไดกลาวไปแลว ซ่ึงระบบยังสามารถขายสินคาไดแตจะไมมีการสงขอมูลการขายและสถานะ

ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดไปยังเว็บไซต จะทําใหสถานะของสาขายอยอยูในสถานะขาดการ

เช่ือมตอ 

จากการทดลองโดยการจําลองระบบอินเตอรเน็ตมีปญหาโดยการตัดการเช่ือมตอของ

ระบบเครือขายจาก ADSL Router ออกไปทําใหระบบภายในจะไมสามารถใชงาน อินเตอรเน็ตได

แตยังสามารถใชงานระบบเครือขายภายในได ทําใหการขายยังคงทํางานปกติและยังคงมีภาพนิ่งท่ี

จับไดเขาสูระบบตลอดเวลา เพียงแตระบบ POS จะมีการแจงเตือนอยูเปนระยะเกี่ยวกับการเช่ือม

ตอไปยังเว็บไซตไมไดดังรูปท่ี 4.23 
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รูปท่ี 4.23  หนาจอแสดงกลองขอความของการเช่ือมตอไปยังเว็บไซตไมได 

 

จากนั้นทําการทดลองโดยการทดลองตอโดยการเช่ือมตอ ADSL Router กลับเขาไปยัง

ระบบเพ่ือจําลองใหระบบมีสถานะของอินเตอรเน็ตท่ีใชงานไดตามปกติ ก็จะใชเวลาโดยเฉล่ียจาก

ระบบอินเตอร เน็ตและระบบเครือขายท่ีไดระบุไวขางตน จะสามารถกลับมาเปนปกติภายใน 30 

วินาที หรือาจจะเร็วกวานั้นหากชวงเวลาท่ีระบบอินเตอรเน็ตกลับมาเปนปกตินั้นใกลกับชวงเวลา

การรีเฟรชของระบบ POS โดยอาศัยการเขียนโปรแกรมท่ีไดกําหนดเอาไวสําหรับการรีเฟรชตัวเอง

เพ่ือตรวจสอบท้ังขอมูลและรูปภาพนิ่งของระบบ POS เองและทําการตรวจเช็คการเช่ือมตอไปยัง

เว็บไซตทุกๆ 30 วินาที 

ท้ังนี้ การแกไขปญหาเกี่ยวกับความบกพรองของอินเตอรเน็ต ใหกลับเขาสูสภาวะการ

ทํางานปกตินั้น ยังคงมีปญหาเชนเดียวกับระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเชนกันโดยหากเกิดปญห า

จากส่ิงท่ีนอกเหนือขอบเขต และขีดความสารถ ของระบบท่ีพัฒนาแลว ก็ยังคงตองอาศัยการแกไข

ปญหาโดยพนักงานหรือชางท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงสงผลใหไมสามารถหาระยะเวลาแนนอนของการแกไข

ปญหาวาจะใชเวลาเทาใด 

4.2.5  การทดสอบสมรรถนะการทํางานของระบบท่ีนําเสนอ 

การทดสอบในสวนนีน้ั้นจะพูดถึงการตรวจสอบอัตราการใชงานแบนวิดทของระบบ

อินเตอรเน็ตภายในสาขา โดยการทดสอบนั้นจะใชโปรแกรม Net Meter 3.0 (Shareware Version) 

ปรับหนวยวัดความเร็วเปน Byte/Sec และชองเวลาเปน 30 วินาที เพ่ือใหอานคาไดงายท่ีสุดเม่ือ

อางอิงกับขนาดของไฟลท่ีใชในการทดสอบ การทดสอบจะแบงเปน 3 สวนดวยกันดังนี้ 
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1)  สวนของการทดสอบแบนวิดทเม่ือระบบ POS ทําการรีเฟรชตัวเองและสงขอมูล

ออกไปยังเว็บไซต โดยจากรูปกราฟท่ีไดนั้นจะใชขนาดแบนวิดท ท้ังขาเขาและขาออกประมาณ 2 

KB/s และใชเวลาในการสงขอมูลประมาณ 3 วินาที ซ่ึงจะสังเกตุเห็นวาใชแบนวิดทในการสงขอมูล

นอยมากเม่ือเทียบกับระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงท่ีใชในการทดสอบ 

 

 
 

รูปท่ี 4.24  การทดสอบแบนวิดทเม่ือระบบ POS ทําการรีเฟรชตัวเองและสงขอมูลออกไปยัง

เว็บไซต 

   

2)  การทดสอบโดยการเรียกเว็บไซตเพ่ือดูรายการขายในสาขายอยผ านอินเตอรเน็ตโดย

ใชอุปกรณโทรศัพทมือถือปฏิบัติการแอนดรอยด 2.3 ท่ีรองรับการสงขอมูลแบบ Edge ของระบบ

โทรศัพท GSM ของผูใหบริการคือ AIS โดยจากกราฟนั้นในหนาเพ็จท่ีเปนการรายงานรายการขาย

จะใชเวลาในการดาวนโหลดขอมูลจาก Local Web Server ประมาณ 8 วินาที โดยท่ีความเร็วท่ีไดจะ

ประมาณ 17 KB/s  

 

 
 

รูปท่ี 4.25  แบนวิดทของ Local Web Server หนารายการขายถูกเรียกดูจากโทรศัพทมือถือ 
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รูปท่ี 4.26  หนาจอเว็บไซต Local Web Server หนารายการขายถูกเรียกดูจากโทรศัพทมือถือ 

   

การทดสอบโดยการเรียกเว็บไซตเพ่ือดูรายการรูปภาพในสาขายอยผานอินเตอรเน็ตโดย

ใชอุปกรณโทรศัพทมือถือเหมือนในขอ 2) โดยจากกราฟจะใชเวลาในการดาวนโหลดขอมูลจาก 

Local Web Server ประมาณ 30 วินาที โดยท่ีความเร็วท่ีไดจะประมาณ 28 KB/s ซ่ึงความนี้เปน

ความเร็วการดาวนโหลดท่ีสูงสุดเฉล่ียโดยประมาณของการรับส งขอมูลแบบ Edge แลว (ความเร็ว

ดาวนโหลดอยูท่ี 230 kb/s โดยประมาณ)  
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รูปท่ี 4.27 แบนวิดทของ Local Web Server หนาแสดงภาพนิ่งเรียกดูจากโทรศัพทมือถือ 

 

 
 

รูปท่ี 4.28  หนาจอเว็บไซต Local Web Server หนาแสดงภาพนิ่งถูกเรียกดูจากโทรศัพทมือถือ 
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3)  การทดสอบโดยการเรียกเว็บไซตเพ่ือดูรายงานการขายในสาขายอยผานอินเตอรเน็ต

โดยใชคอมพิวเตอร โดยจากกราฟจะใชเวลาในการดาวนโหลดขอมูลจาก Local Web Server 

ประมาณ 5 วินาที โดยท่ีความเร็วท่ีไดจะประมาณ 60 KB/s ซ่ึงความนี้เปนความเร็วการดาวนโหลด

ท่ีสูงกวาการรับสงขอมูล แบบ Edge มากพอสมควร แตการดาวนโหลดของเครื่องท่ีใชเรียกดูนั้น

แทจริงแลวมีความเร็วในการดาวนโหลดมากกวาคาท่ีได แตกลับสามารถดาวนโหลดหนาเว็บเพ็จท่ี

ความเร็วแค ประมาณ 60 KB/s นั้น เม่ือพิจารณาแลวพบวา Local Web Server นั้นมีแบนวิดท

ความเร็วอินเตอรเน็ตในการอัพโหลดขอมูลท่ีใชทดสอบแคประมาณ 60 KB/s เทานั้น ดังนั้นหากมี

การเรียกใชงานเว็บเพ็จหนาเดียวกันนี้จาก Local Web Server อาจจะทําใหความเร็วในการบริการ

นั้นต่ําลงตามอัตราสวนไป แตก็เปนแคเพียงชวงระยะเวลาส้ันๆ เทานั้น ซ่ึงจะไมสงผลมากตอระบบ

การเขาตรวจสอบของผูดูแลซ่ึงมีจํานวนไมมากนัก 

 

 
 

รูปท่ี 4.29  แบนวิดท Local Web Server หนารายการขายถูกเรียกดูจากเครื่องคอมพิวเตอร 
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รูปท่ี 4.30  หนาจอเว็บไซต Local Web Server หนาแสดงภาพนิ่งถูกเรียกดูจากเครื่องคอมพิวเตอร 

DPU



 

บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาทดสอบและขอเสนอแนะ 

 

จากการทําวิจัยและผลสรุปท่ีไดจากการทําวิจัยเรื่อง การปรับปรุงระบบขายสินคาและ

ระบบโทรทัศนวงจรปดระหวางสาขายอยกับสํานักงานใหญแบบออนไลนโดยอาศัยเว็บ นั้น ผูวิจัย

ไดขอสรุปการวิจัย ปญหาท่ีพบและการแกไข ขอเสนอแนะสําหรบัการพัฒนาท่ีควรจะเปน สามารถ

นํามากลาวถึงไดดังนี ้

 

5.1  สรุปผลการทํางานตามขอบเขตงานวิจัย 

จากการทําวิจัยในครั้งนี้ พบวา การปรับปรุงระบบขายสินคาและระบบโทรทัศนวงจร

ปดระหวางสาขายอยกับสํานักงานใหญแบบออนไลนโดยอาศัยเว็บ นั้น หลังจากไดทําการพัฒนา

สวนของการสงขอมูลไปรายงานผลพรอมท้ังสถานะระบบ ท่ีเปนรายการขายสินคาไปแสดงควบคู

กับภาพนิ่งท่ีจัดเก็บไวแตละรายการท่ีมีการซ้ือขายสินคาแบบออนไลนโดยขอมูลการขายและรูป

ภาพนิ่งถูกนําขึ้นไปประมวลผลและแสดงผลผานเว็บไซต ท่ีผูดูแลสามารถตรวจสอบไดผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต ในชวงเวลาท่ีตองการตรวจสอบท่ีสามารถอางอิงกับภาพเหตุการณท่ีเกี่ยวของ

กับการขายสินคาไดดี กลาวคือสามารถจับภาพเหตุการณตางๆ ท้ังในชวงการขายสินคาและ

เหตุการณท่ัวไปท่ีไมไดมีการขายสินคา โดยเม่ือมีการขายสินคานั้นก็สามารถท่ีจะระบุเวลา 

รายละเอียดการขายสินค าพรอมท้ังภาพเหตุการณไดในคราวเดียวกันเพ่ือแสดงผลกลับเม่ือมีการ

ตรวจสอบการขายในภายหลัง เม่ือมีการตรวจสอบชวงเวลาของการขาย พนักงานขาย หรือสาขายอย

ท่ีขายสินคา ก็อาศัยการการสืบคนขอมูลท่ีมีความสะดวกในการตรวจสอบ โดยสามารถระบุ วัน /

เดือน/ป และเวลาท่ีตองการ รวมถึงช่ือพนักงานขายสินคา แลวระบบจะแสดงรายการขายสินคาและ

ภาพวิดีโอทุกเหตุการณท่ีมีการเคล่ือนไหวและมีการซ้ือขายของพนักงานขายสินคารายนั้นออกมา

บนเว็บเพ็จใหสามารถตรวจสอบไดทันที ซ่ึงหากขอมูลท่ีดูผานหนาเว็บไซตนั้น ยังไมสามารถให

รายละเอียดเหตุการณไดเพียงพอก็สามารถนําชวงเวลาอางอิงเหตุการณตางๆ ไปตรวจสอบผานภาพ

วิดีโอวงจรปด และอาจจะมีการบันทึกเอาไวเปนหลักฐานไดอีกดวย ซ่ึงจะชวยลดเวลาในการคนหา

ชวงเหตุการณท่ีตองการจากภาพวิดีโอไดมากเนื่องจากทราบชวงเวลาท่ีเกิดเหตุการณอยูแลว  ระบบ

ท่ีพัฒนานี้สามารถรายงานสถานะของกลองโทรทัศนวงจรปดแตละสาขาถึงสภาพการณทํางาน การ
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ติดตอกับเว็บเซิรฟเวอรวามีความผิดปกติหรือไม ซ่ึงหากขาดการติดตอเปนระยะเวลานานก็จะมีการ

แจงเตือนเพ่ือแจงเตือนแกผูดูแลสาขาและพนักงานตอไป 

 

5.2  สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคงานวิจัย 

ผลงานท่ีผูวิจัยไดออกแบบวิธีท่ีใชในการ สงขอมูลไปยังเว็บไซตโดยเพ่ือใหเกิดความ

ผิดพลาดจากปญหาของการเช่ือมตออินเตอรเน็ตนอยท่ีสุดพรอมท้ังการอัพเดตสถานะขอมูลเม่ือการ

เช่ือมตอเปนปกติและการคนหาภาพวิดีโอวงจรปดในชวงเวลาท่ีตองการสําหรับการตรวจสอบการ

ขายสินคา โดยอาศัยคุณสมบัติของกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีมีอยูรวมกับการเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติม

ในสวนของการรับขอมูลจากระบบการขายสินคาแลวนําไปประมวลผลบนเว็บไซตเพ่ือรายงาน

ชวงเวลาท่ีมีการขายสินคาไปพรอมกับภาพเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในการขายสินคา ท่ีสามารถ

ตรวจสอบภายหลังไ ดงายไมวาจะเปนการขายสินคาในชวงเวลาท่ีอยากทราบขอมูลหรือภาพ

ตัวอยางเพ่ือประกอบกับการตรวจสอบโดยละเอียดดวยภาพวิดีโอตอไป 

โดยทายท่ีสุดแลวระบบการคนหาภาพวิดีโอโดยการระบุเวลาและการแจงสถานะแบบ

ออนไลนของ กลองโทรทัศนวงจรปด โดยการใชเว็บนั้นสามารถนํามาประยุกตกับระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีมีอยูเดิมไดโดยการกําหนดคาท่ีตัวกลองใหสามารถทํางานในสวนของการ

ตรวจจับภาพเคล่ือนไหวเพ่ือสงออกไปยังเว็บเซิรฟเวอรหรือหากอุปกรณท่ีมีอยูเดิมไมคลอบคลุม

คุณสมบัติดังกลาวก็เพียงแตเพ่ิมอุปกรณ กลองไอพี (IP Camera) เขาไปในระบบเพ่ือทําหนาท่ีจับ

ความเคล่ือนไหวนี้แทน และเขียนโปรแกรมประมวลผลบนเว็บไซตเพ่ือทําหนาท่ีประมวลผลเขาไป

ในระบบเพ่ือแสดงผลรายงาน ในชวงเวลาท่ีมีเหตุการณตางๆ ซ่ึงจากการติดตั้งและทดลองการใช

งานแลว ระบบสามารถทํางาน ไดจริง และยัง สามารถชวยใหระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช

ระบบ กลองโทรทัศนวงจรปด นั้นมีความ สะดวกในการตรวจสอบและเพ่ิม สามารถ ของ ระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปดมากยิ่งขึ้น 

 

5.3  ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางานวิจัย 

หลังจากผูวิจัยไดทําการทดลองใชงานระบบและเก็บผลการทดลองใหสามารถ ทํางาน

ไดครบตามขอบเขตและวัตถุประสงคแลว ในระบบการคนหาภาพวิดีโอโดยการระบุเวลาและการ

แจงสถานะแบบออนไลนของ กลองโทรทัศนวงจรปด โดยการใชเว็ บนั้นเพ่ือใหมีความนาเช่ือถือ

และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตองทําการพัฒนาหลายอยางดวยกันคือ 

5.3.1 กลองโทรทัศนวงจรปด ตองมีการติ ดตั้งในมุมมองท่ีสามารถตรวจสอบการเคล่ือนไหว

ของเหตุการณไดโดยไมมีส่ิงรบกวน  ท่ีจะทําใหกลอง ตรวจจับเหตุการณท่ีไมถูกตอง  จึงควรเลือก
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ติดตั้งกลองวิดีโอในมุมมองกลองท่ีตรวจจับไดในเฉพาะบริเวณท่ีตองการเทานั้น หรือถาเปนระบบ

ใหมควรเลือกกลองท่ีสามารถกําหนดการ ตรวจจับความเล่ือนไหวไดเฉพาะในพ้ืนท่ีหรือสวนใด

สวนหนึ่งของภาพวิดีโอได ซ่ึงจะสงผลใหการบันทึกชวงเวลาและภาพเหตุการณมีความถูกตอง เม่ือ

มีเหตุการณซ้ือขายสินคา 

5.3.2  สถานท่ีทดลองระบบและเก็บขอมูลควรจะเปนสถานท่ีท่ีมีการทํางานอยางเปนระบบจริง

ท่ีมีหลายสาขามากๆ ท่ีใชงานในระบบ POS เพ่ือการทดลองเพ่ือใหไดคาความถูกตองมากยิ่งขึ้น ท้ัง

ในเรื่องของขอมูลและความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดเม่ือมีขอมูลท่ีมากขึ้น 

5.3.3  พัฒนาโพรโตคอลสําหรับการสงขอมูลขึ้นมาเพ่ือใชงานดานนี้โดยเฉพาะท้ังการสง

ขอมูลการขาย การสงรูปภา พนิ่งเหตุการณ ตลอดจนสัญญาณท่ีบงบอกถึงสถานะของคาตางๆ ท่ี

จําเปนตอระบบ เชน สถานะของกลองโทรทัศนวงจรปด พนักงานขาย หรือสภาพอากาศ 

5.3.4  ระบบ POS และฐานขอมูลสินคาท้ังหมด ตองเปนระบบเดียวกันกับระบบท่ีอยูบน

เว็บไซตเพราะจะทําใหระบบกลายเปนระบบเดียวกันโดยสมบูรณ ท้ังนีแ้นวทางในการพัฒนาเขาไป

ในระบบใหสามารถใชงานไดมีดังตอไปนี้ 

1)  ตองเพ่ิมสวนเสริมใหโปรแกรมซ้ือ-ขายสินคา หรือทําระบบโปรแกรมซ้ือ-ขายสินคา

ใหมใหสามารถสงขอมูลไปยังเว็บไซตเพ่ือทําการอัพเดตสถานะของระบบท้ังหมดในสาขายอย วามี

สถานะเปนอยางไร 

2)  ทําระบบ Web Server ใหกับระบบ POS ในสาขายอยใหมีการซิงโครไนสฐานขอมูล

กับทุกสาขาเพ่ือใหระบบฐานขอมูลเปนชุดเดียวกัน 

3)  เพ่ิมการตั้งคาในสวนของการตรวจจับการเคล่ือนไหวใหกับระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดเพ่ือตรวจจับเปนภาพนิ่งหรือใชระบบกลองท่ีมีคุณสมบัติดั งกลาว เพ่ิมเขาไปในระบบเพ่ือ

ทําหนาท่ีแทน เชน IP Camera เนื่องจากราคาตอตัวต่ํากวาชุดกลองโทรทัศนวงจรปดมาก 

4)  ทําระบบเว็บไซตท่ีรองรับการรับคาแจงสถานะและรายงานสถานะ สําหรับการ

ตรวจสอบสถานะของสาขายอยท้ังหมด 
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หนา index.php 

 
 

โคดหนา index.php 
<? 
session_start(); 
ob_start(); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Improving POS & CCTV Systems Based on Web-based.</title> 
<link href="pcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 { 
color: #FFFFFF; 
font-weight: bold; 
} 
--> 
</style> 
</head> 
<body> 
<p>&nbsp;</p> 
<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
<td align="center"><p>&nbsp; 
</p> 
<table width="400" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" bgcolor="#999999"> 
<tr> 
<td height="200" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><p> 
<? 
if(!$_POST[Submit]) 
{ 
session_destroy(); 
?> 
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</p> 
<table width="300" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr> 
<td><form action="<? $PHP_SELF; ?>" method="post" name="form1" id="form1"> 
<table width="200" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" 
class="infoBig"> 
<tr> 
<td colspan="2" bgcolor="#CCCCCC" class="infoBig"><div align="center" 
class="style1">Please Login </div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="infoBig">&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="infoBig"><div align="right">Admin : </div></td> 
<td><input name="admin" type="text" id="admin" size="12" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="infoBig"><div align="right">Password : </div></td> 
<td><input name="pass" type="password" id="pass" size="12" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="2" valign="middle"><div align="center"></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="2"><div align="center"> 
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /> 
</div></td> 
</tr> 
</table> 
</form></td> 
</tr> 
</table> 
<p> 
<? 
} 
else 
{ 
include('db_config.php'); 
if($_POST[admin]==$adusr && $_POST[pass]==$adpwd) 
{ 
$admin= $_POST[admin]; 
$_SESSION['admin'] = $admin; 
echo '<table width="300" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
class="infoBig"> 
<tr> 
<td><p>&nbsp;</p> 
<p align="center">ยินดีตอนรับ กรุณารอสักครู...</p> 
<p>&nbsp;</p></td> 
</tr> 
</table>'; 
 
echo '<meta http-equiv="refresh" content="2;URL=pcs_brunc_report.php">'; 
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} 
else 
{ 
echo '<table width="300" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
class="infobig"> 
<tr> 
<td><p>&nbsp;</p> 
<p align="center">ช่ือหรือรหัสผิด รอสักครูเพื่อลองใหม...</p> 
<p>&nbsp;</p></td> 
</tr> 
</table>'; 
echo '<meta http-equiv="refresh" content="3;URL=index.php">'; 
} 
} 
?> 
</p></td> 
</tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 

หนารายงานผลการขายและรายละเอียด pcs_brunc_report.php 

 

 
 

โคดหนา pcs_brunc_report.php 
<? 
session_start(); 
ob_start(); 
if($_SESSION['admin']=="") 
 { 
  echo '<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=index.php">'; 
  exit(); 
 } 
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?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1 . 0  Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Improving POS &amp; CCTV Systems Based on Web-based.</title> 
<link href="pcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 {font-size: 18px} 
.style3 {font-weight: bold} 
.style5 {color: #FF6600} 
--> 
</style> 
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="jquery/jquery.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function(){ 
 
}); 
</script> 
</head> 
 
<body> 
<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <td align="center">&nbsp;</td> 
  </tr> 
   
  <tr> 
    <td align="center"> 
 <div align="center"><strong>Report Date : <? $time = time(); 
$date_ref=date("d/m/Y",$time); echo $date_ref; ?></strong></div></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td align="center">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td align="center"><div id="showData"></div></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td align="center">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td align="center">Camera Status <img src="images/graph-05 .gif" width="20 " 
height="20" border="1" align="absmiddle" /> : Conected &nbsp;<img src="images/graph-
06.gif" width="20" height="20" border="1" align="absmiddle" />    : Away More than 5 
minute <img src="images/graph-08 . gif" width="20 " height="20 " border="1 " 
align="absmiddle" /> : Out of Conection</td> 
  </tr> 
</table> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">  
$(function(){ 
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 setInterval(function(){ // เขียนฟงกชัน javascript ใหทํางานทุก ๆ 30 วินาที 
  // 1 วินาท่ี เทา 1000 
  // คําสั่งท่ีตองการใหทํางาน ทุก ๆ 3 วินาที 
  var getData=$.ajax({ // ใช ajax ดวย jQuery ดึงขอมูลจากฐานขอมูล 
    url:"pcs_brunc_get_data.php", 
    data:"rev=1", 
    async:false, 
    success:function(getData){ 
     $("div#showData").html(getData);  
  } 
  }).responseText; 
 },5000);  
}); 
</script> 
</body> 
</html> 

 

โคดหนา pcs_brunc_get_data.php 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<? 
$time = time(); 
$date_time = date("d/m/Y - H:i",$time); 
$date_ref=date("d/m/Y",$time); 
$date_id=date("YmdHis",$time); 
 
//echo $date_time; 
 
include('db_config.php'); 
mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("Error connect DB Try Again"); 
mysql_select_db($dbname); 
 
require("PHPMailer_v5.1/class.phpmailer.php");  // ประกาศใช class phpmailer กรุณาตรวจสอบ 
วาประกาศถูก path 
function smtpmail( $email , $subject , $body ) 
{ 
$mail = new PHPMailer(); 
$mail->IsSMTP(); 
$mail->CharSet = "utf-8";  // ในสวนนี้ ถาระบบเราใช tis-620 หรือ windows-874 สามารถแกไข
เปลี่ยนได 
$mail->Host     = "mail.cyberkeng.net"; //  mail server ของเรา 
$mail->SMTPAuth = true;     //  เลือกการใชงานสงเมล แบบ SMTP 
$mail->Username = "poscam@cyberkeng.net";   //  account e-mail ของเราท่ีตองการจะสง 
$mail->Password = "1234569";  //  รหัสผาน e-mail ของเราท่ีตองการจะสง 
 
$mail->From     = "poscam@cyberkeng.net";  //  account e-mail ของเราท่ีใชในการสงอีเมล 
$mail->FromName = "PosCam Notification"; //  ช่ือผูสงท่ีแสดง เม่ือผูรับไดรับเมลของเรา 
$mail->AddAddress($email);            // Email ปลายทางท่ีเราตองการสง(ไมตองแกไข) 
$mail->IsHTML(false);                  // ถา E-mail นี้ มีขอความในการสงเปน tag html ตองแกไข เปน 
true 
$mail->Subject     =  $subject;        // หัวขอท่ีจะสง(ไมตองแกไข) 
$mail->Body     = $body;                   // ขอความ ท่ีจะสง(ไมตองแกไข) 
$result = $mail->send(); 
return $result; 
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} 
 
$sql4="SELECT * FROM `s_brunce` ORDER BY `bid` ASC"; 
$result4 =  mysql_query($sql4); 
echo '<table width="500" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" bgcolor="#999999"> 
<tr> 
<td width="150" align="center">Brance</td> 
<td width="70" align="center">Total</td> 
<td width="80" align="center">ViewData</td> 
<td width="60" align="center">Status</td> 
<td width="60" align="center">Detail</td> 
</tr>'; 
 
While($row4= mysql_fetch_array($result4)) 
{ 
$ref=$date_id-$row4[date_ref]; 
 
if($ref>1000) 
{ 
$status="Out of Connection"; 
$img='<img src="images/graph-08.gif" width="20" height="20" align="absmiddle" 
title="Out of Connection'.$row4[date_time].'" />'; 
$ref=$date_id-$row4[email_alert]; 
if($ref>1000) 
{ 
 
$subject = "Your Poscam System Alert !!"; 
$body_sms='แจงตรวจสอบระบบกลองวงจรปดของสาขา '.$row4[name].' 
'.$date_time.' 
 
เรียนคุณ'.$row4[admin].' 
 
ระบบกลองวงจรปดของสาขาในความรับผิดชอบของคุณ ขาดการติดตอและไมสามารถตรวจสอบไดจาก
ศูนยกลาง กรุณาตรวจเช็คระบบกลองวงจรปดของสาขายอยของคุณดวยครับ 
ขั้นตอนในเบ้ืองตนในการตรวจเช็ค 
1.ตรวจสอบดูวาระบบกลองวีดีโอวงจรปดถูกปดสวิทชไวหรือไม และภาพวีดีโอและการบันทึกปกติหรือไม 
2.ตรวจสอบดูวาสาย LAN ในระบบถูกเช่ือมตอและมีไฟแสดงสถานะปกติหรือไม 
3.ตรวจสอบวาอินเตอรเน็ตใชไดหรือไมโดยการเปดเว็บไซตเพื่อทดสอบ 
4.หากระบบยังบกพรองอยูลองปดแลวเปดเครื่องบันทึกใหมอีกคร้ัง รอจนระบบเริ่มทํางาน แลวเขาดู
สถานะของระบบกลองวิดีโอวงจรปดผานอินเตอรเน็ตวาเช่ือมตอไดหรือไม 
5.หากระบบยังไมสามารถเช่ือมตอได กรุณาแจงชางเทคนิคท่ีรับผิดชอบตอไป'; 
//echo $ref; 
 
$replymail=$row4[admin_mail]; 
 
if(smtpmail($replymail,$subject,$body_sms)) 
{ 
//echo "Mail to : $replymail is <strong>OK</strong></br>$body_sms"; 
$sqlupdate="UPDATE `s_brunce` SET `email_alert` = '$date_id' WHERE `bid` = 
'$row4[bid]';"; 
mysql_query($sqlupdate); 
} 
else 
{ 
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//echo "Mail to : $replymail is <strong>Not OK</strong></br>$body_sms"; 
} 
 
} 
else 
{ 
//echo $ref; 
//echo "</br>ยังไมถึงเวลาสงเมล"; 
} 
} 
elseif($ref>500) 
{ 
$status="Away More Than 5 Minute"; 
$img='<img src="images/graph-06.gif" width="20" height="20" align="absmiddle" 
title="Away More Than 5 Minute @'.$row4[date_time].'" />'; 
} 
else 
{ 
$status="Connected"; 
$img='<img src="images/graph-05.gif" width="20" height="20" align="absmiddle" 
title="Connected @'.$row4[date_time].'" />'; 
} 
echo '  <tr> 
<td bgcolor="#FFFFFF" align="center">'.$row4[name].'</td> 
<td bgcolor="#FFFFFF" align="center">'.$row4[value].'</td> 
<td bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="'.$row4[url].'" 
target="_blank">View</a></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF" align="center">'.$img.'</div></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="pcs_brunc_detail.php?bid='.$row4[bid].'" 
target="_blank">Detail</a></td> 
</tr>'; 
} 
echo '</table>'; 
?> 

 

หนารายละเอียดสาขายอย pcs_brunc_detail.php 
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โคดหนา pcs_brunc_detail.php 
<? 
session_start(); 
ob_start(); 
if($_SESSION['admin']=="") 
{ 
echo '<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=index.php">'; 
exit(); 
} 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Improving POS & CCTV Systems Based on Web-based.</title> 
<link href="pcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 {font-size: 18px} 
.style2 { 
color: #FFFFFF; 
font-weight: bold; 
} 
.style4 {font-weight: bold} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body> 
<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"> 
<? 
include('db_config.php'); 
mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("Error connect DB Try Again"); 
mysql_select_db($dbname); 
 
$time =""; 
$time = time(); 
$date_time = date("d/m/Y - H:i",$time); 
$date_ref=date("d/m/Y",$time); 
$date_is=date("d/m/Y - H:i:s",$time); 
$date_id=date("YmdHis",$time); 
 
$sql4="SELECT * FROM `s_brunce` WHERE `bid` = '$_GET[bid]';"; 
$result4 =  mysql_query($sql4); 
$row4= mysql_fetch_array($result4); 
echo '<p><span class="style1">รายงานขอมูลของสาขายอย : 
<strong>'.$row4[name].'</strong></span></br>ท่ีอยู: '.$row4[address].'</br>ผูจัดการสาขา 
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: <strong>'.$row4[admin].'</strong> 
</br>เบอรโทรศัพท : <strong>'.$row4[admin_tel].'</strong></br>Email : 
<strong>'.$row4[admin_mail].'</strong></p> 
<p>'; 
?> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><p align="left">&nbsp;</p>    </td> 
</tr> 
</table> 
<p></p> 
</body> 
</html> 

 

หนารับขอมูลจากสาขายอย (ไมมีการแสดงผล) 

โคดหนา pcs_update_data.php 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Untitled Document</title> 
</head> 
 
<body> 
<p> 
<? 
 
include('db_config.php'); 
mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("Error connect DB Try Again"); 
mysql_select_db($dbname); 
 
$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; 
//Echo "Your IP is " . $ip; 
$wip="http://$ip:$_GET[pw]"; 
//Echo "</br>Your Web IP is " . $wip; 
//Echo "</br></br>"; 
/* 
echo $_GET[bid]."</br>"; 
echo $_GET[value]."</br>"; 
echo $_GET[pw]."</br>"; 
echo $_GET[dt]."-dt</br>"; 
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echo $_GET[df]."-df</br>"; 
*/ 
if($_GET[dt]!="") 
{ 
$sqlupdate="UPDATE `s_brunce` SET `value` = '$_GET[value]', `date_time` = '$_GET[dt]', 
`date_ref` = '$_GET[df]' , `url` = '$wip' WHERE `bid` = '$_GET[bid]';"; 
mysql_query($sqlupdate); 
} 
else 
{ 
$sqlupdate="UPDATE `s_brunce` SET `value` = '$_GET[value]', `url` = '$wip' WHERE 
`bid` = '$_GET[bid]';"; 
mysql_query($sqlupdate); 
} 
/*. 
if(mysql_query($sqlupdate)) 
{ 
echo $_GET[bid]."</br>"; 
echo $_GET[value]."</br>"; 
echo $_GET[pw]."</br>"; 
echo $_GET[dt]."-dt</br>"; 
echo $_GET[df]."-df</br>"; 
} 
else 
{ 
echo "Error"; 
} 
*/ 
?> 
</p> 
</body> 
</html> 
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ภาคผนวก ข. 

โคดโปรแกรมของระบบในสวนของเว็บไซตภายใน 
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หนา  index.php 

 

 
 

โคดหนา index.php 
<? 
session_start(); 
ob_start(); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Improving POS & CCTV Systems Based on Web-based.</title> 
<link href="pcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 { 
color: #FFFFFF; 
font-weight: bold; 
} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body> 
<p>&nbsp;</p> 
<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
<td align="center"><p>&nbsp; 
</p> 
<table width="400" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" bgcolor="#999999"> 
<tr> 
<td height="200" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><p> 
<? 
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include('pcs_import_img.php'); 
include('pcs_import_img_status.php'); 
include('pcs_check_img2data.php'); 
//include('delete_img.php'); 
if(!$_POST[Submit]) 
{ 
session_destroy(); 
?> 
</p> 
<table width="300" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr> 
<td><form action="<? $PHP_SELF; ?>" method="post" name="form1" id="form1"> 
<table width="200" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" 
class="infoBig"> 
<tr> 
<td colspan="2" bgcolor="#CCCCCC" class="infoBig"><div align="center" 
class="style1">Please Login </div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="infoBig">&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="infoBig"><div align="right">Admin : </div></td> 
<td><input name="admin" type="text" id="admin" size="12" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="infoBig"><div align="right">Password : </div></td> 
<td><input name="pass" type="password" id="pass" size="12" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="2" valign="middle"><div align="center"></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="2"><div align="center"> 
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /> 
</div></td> 
</tr> 
</table> 
</form></td> 
</tr> 
</table> 
<p> 
<? 
} 
else 
{ 
include('db_config.php'); 
if($_POST[admin]==$adusr && $_POST[pass]==$adpwd) 
{ 
$admin= $_POST[admin]; 
$_SESSION['admin'] = $admin; 
echo '<table width="300" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
class="infoBig"> 
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<tr> 
<td><p>&nbsp;</p> 
<p align="center">ยินดีตอนรับ กรุณารอสักครู...</p> 
<p>&nbsp;</p></td> 
</tr> 
</table>'; 
echo '<meta http-equiv="refresh" content="2;URL=pcs_report_sale.php">'; 
} 
else 
{ 
echo '<table width="300" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
class="infobig"> 
<tr> 
<td><p>&nbsp;</p> 
<p align="center">ช่ือหรือรหัสผิด รอสักครูเพื่อลองใหม...</p> 
<p>&nbsp;</p></td> 
</tr> 
</table>'; 
echo '<meta http-equiv="refresh" content="3;URL=index.php">'; 
} 
} 
?> 
</p></td> 
</tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

 

หนารายงานผลการขายและรายละเอียด pcs_report_sale.php 
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โคดหนา pcs_report_sale.php 
<? 
session_start(); 
ob_start(); 
if($_SESSION['admin']=="") 
{ 
echo '<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=index.php">'; 
exit(); 
} 
 
include('pcs_import_img.php'); 
include('pcs_import_img_status.php'); 
include('pcs_check_img2data.php'); 
 
$sqlbr="SELECT * FROM `brunce`;"; 
$resultbr=  mysql_query($sqlbr); 
$rowbr= mysql_fetch_array($resultbr); 
 
$url = trim($_SERVER['SERVER_NAME']); 
 
 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Improving POS & CCTV Systems Based on Web-based.</title> 
<link href="pcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style3 {font-weight: bold} 
--> 
</style> 
<script type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0 
eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'"); 
if (restore) selObj.selectedIndex=0; 
} 
//--> 
</script> 
</head> 
 
<body> 
<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
<td align="center"><table width="600" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" 
class="style3"> 
 
<tr> 
<td width="590"><table width="462" border="0" align="center" cellpadding="1" 
cellspacing="1" class="style3"> 
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<tr> 
<td width="95">&nbsp;</td> 
<td width="112">&nbsp;</td> 
<td width="146">&nbsp;</td> 
<td width="96">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="center"><a href="pcs_report_sale.php">รายการขาย</a></div></td> 
<td><div align="center"><a href="pcs_report_img_event.php">รายการภาพนิ่ง
</a></div></td> 
<td><div align="center"><a href="http://<? echo "$url:$rowbr[cam_port]";?>" 
target="_blank">ดูกลองประจําสาขา</a></div></td> 
<td><div align="center"><a href="pcs_system_detail.php">ขอมูลระบบ</a></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
</table></td> 
</tr> 
 
<tr> 
<td><div align="center"> 
<form id="form1" name="form1" method="post" action="pcs_report_sale.php"> 
<div align="center"> 
<? 
 
if($_POST[sday]!=""){ $ssday=$_POST[sday]; } else {$ssday=$_GET[sday]; } 
if($_POST[smonth]!=""){ $ssmonth=$_POST[smonth]; } else {$ssmonth=$_GET[smonth]; } 
if($_POST[syear]!=""){ $ssyear=$_POST[syear]; } else {$ssyear=$_GET[syear]; } 
if($_POST[shr]!=""){ $sshr=$_POST[shr]; } else {$sshr=$_GET[shr]; } 
if($_POST[smin]!=""){ $ssmin=$_POST[smin]; } else {$ssmin=$_GET[smin]; } 
if($_POST[sale_id]!=""){ $sale_id=$_POST[sale_id]; } else {$sale_id=$_GET[sale_id]; } 
?> 
<select name="sale_id"> 
<option value="" selected="selected">ท้ังหมด</option> 
<? 
$sqls = "SELECT * FROM `seller` ORDER BY `sale_id` ASC;"; 
$results=  mysql_query($sqls); 
While($rows= mysql_fetch_array($results)) 
{ 
echo '<option value="'.$rows[sale_id].'"'; 
if($sale_id==$rows[sale_id]){ echo ' selected="selected"'; } 
echo '>'.$rows[name].'</option>'; 
//echo '<option value="'.$rows[sale_id].'">'.$rows[name].'</option>'; 
} 
 
?> 
</select> 
<select class="smalltext" id="syear" name="syear"> 
<option value="2011"<? if($ssyear=="2011"){ echo " selected"; }?>>2011</option> 
<option value="2012">2012</option> 
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<option value="2013">2013</option> 
</select> 
<select class="smalltext"  id="byonth" name="smonth"> 
<option value="">เดือน</option> 
<option value="01"<? if($ssmonth=="01"){ echo " selected"; }?>>มกราคม</option> 
<option value="02"<? if($ssmonth=="02"){ echo " selected"; }?>>กุมภาพันธ</option> 
<option value="03"<? if($ssmonth=="03"){ echo " selected"; }?>>มีนาคม</option> 
<option value="04"<? if($ssmonth=="04"){ echo " selected"; }?>>เมษายน</option> 
<option value="05"<? if($ssmonth=="05"){ echo " selected"; }?>>พฤษภาคม</option> 
<option value="06"<? if($ssmonth=="06"){ echo " selected"; }?>>มิถุนายน</option> 
<option value="07"<? if($ssmonth=="07"){ echo " selected"; }?>>กรกฎาคม</option> 
<option value="08"<? if($ssmonth=="08"){ echo " selected"; }?>>สิงหาคม</option> 
<option value="09"<? if($ssmonth=="09"){ echo " selected"; }?>>กันยายน</option> 
<option value="10"<? if($ssmonth=="10"){ echo " selected"; }?>>ตุลาคม</option> 
<option value="11"<? if($ssmonth=="11"){ echo " selected"; }?>>พฤศจิกายน</option> 
<option value="12"<? if($ssmonth=="12"){ echo " selected"; }?>>ธันวาคม</option> 
</select> 
<select class="smalltext" id="sday" name="sday"> 
<option value="">วันท่ี</option> 
<option value="01"<? if($ssday=="01"){ echo " selected"; }?>>1</option> 
<option value="02"<? if($ssday=="02"){ echo " selected"; }?>>2</option> 
<option value="03"<? if($ssday=="03"){ echo " selected"; }?>>3</option> 
<option value="04"<? if($ssday=="04"){ echo " selected"; }?>>4</option> 
<option value="05"<? if($ssday=="05"){ echo " selected"; }?>>5</option> 
<option value="06"<? if($ssday=="06"){ echo " selected"; }?>>6</option> 
<option  value="07"<? if($ssday=="07"){ echo " selected"; }?>>7</option> 
<option value="08"<? if($ssday=="08"){ echo " selected"; }?>>8</option> 
<option value="09"<? if($ssday=="09"){ echo " selected"; }?>>9</option> 
<option value="10"<? if($ssday=="10"){ echo " selected"; }?>>10</option> 
<option value="11"<? if($ssday=="11"){ echo " selected"; }?>>11</option> 
<option value="12"<? if($ssday=="12"){ echo " selected"; }?>>12</option> 
<option value="13"<? if($ssday=="13"){ echo " selected"; }?>>13</option> 
<option value="14"<? if($ssday=="14"){ echo " selected"; }?>>14</option> 
<option value="15"<? if($ssday=="15"){ echo " selected"; }?>>15</option> 
<option value="16"<? if($ssday=="16"){ echo " selected"; }?>>16</option> 
<option value="17"<? if($ssday=="17"){ echo " selected"; }?>>17</option> 
<option value="18"<? if($ssday=="18"){ echo " selected"; }?>>18</option> 
<option value="19"<? if($ssday=="19"){ echo " selected"; }?>>19</option> 
<option value="20"<? if($ssday=="20"){ echo " selected"; }?>>20</option> 
<option value="21"<? if($ssday=="21"){ echo " selected"; }?>>21</option> 
<option value="22"<? if($ssday=="22"){ echo " selected"; }?>>22</option> 
<option value="23"<? if($ssday=="23"){ echo " selected"; }?>>23</option> 
<option value="24"<? if($ssday=="24"){ echo " selected"; }?>>24</option> 
<option value="25"<? if($ssday=="25"){ echo " selected"; }?>>25</option> 
<option value="26"<? if($ssday=="26"){ echo " selected"; }?>>26</option> 
<option value="27"<? if($ssday=="27"){ echo " selected"; }?>>27</option> 
<option value="28"<? if($ssday=="28"){ echo " selected"; }?>>28</option> 
<option value="29"<? if($ssday=="29"){ echo " selected"; }?>>29</option> 
<option value="30"<? if($ssday=="30"){ echo " selected"; }?>>30</option> 
<option value="31"<? if($ssday=="31"){ echo " selected"; }?>>31</option> 
</select> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<select class="smalltext" id="shr" name="shr"> 
<option value="">ช่ัวโมง</option> 
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<option value="01"<? if($sshr=="01"){ echo " selected"; }?>>1</option> 
<option value="02"<? if($sshr=="02"){ echo " selected"; }?>>2</option> 
<option value="03"<? if($sshr=="03"){ echo " selected"; }?>>3</option> 
<option value="04"<? if($sshr=="04"){ echo " selected"; }?>>4</option> 
<option value="05"<? if($sshr=="05"){ echo " selected"; }?>>5</option> 
<option value="06"<? if($sshr=="06"){ echo " selected"; }?>>6</option> 
<option  value="07"<? if($sshr=="07"){ echo " selected"; }?>>7</option> 
<option value="08"<? if($sshr=="08"){ echo " selected"; }?>>8</option> 
<option value="09"<? if($sshr=="09"){ echo " selected"; }?>>9</option> 
<option value="10"<? if($sshr=="10"){ echo " selected"; }?>>10</option> 
<option value="11"<? if($sshr=="11"){ echo " selected"; }?>>11</option> 
<option value="12"<? if($sshr=="12"){ echo " selected"; }?>>12</option> 
<option value="13"<? if($sshr=="13"){ echo " selected"; }?>>13</option> 
<option value="14"<? if($sshr=="14"){ echo " selected"; }?>>14</option> 
<option value="15"<? if($sshr=="15"){ echo " selected"; }?>>15</option> 
<option value="16"<? if($sshr=="16"){ echo " selected"; }?>>16</option> 
<option value="17"<? if($sshr=="17"){ echo " selected"; }?>>17</option> 
<option value="18"<? if($sshr=="18"){ echo " selected"; }?>>18</option> 
<option value="19"<? if($sshr=="19"){ echo " selected"; }?>>19</option> 
<option value="20"<? if($sshr=="20"){ echo " selected"; }?>>20</option> 
<option value="21"<? if($sshr=="21"){ echo " selected"; }?>>21</option> 
<option value="22"<? if($sshr=="22"){ echo " selected"; }?>>22</option> 
<option value="23"<? if($sshr=="23"){ echo " selected"; }?>>23</option> 
<option value="24"<? if($sshr=="24"){ echo " selected"; }?>>24</option> 
</select> 
<select class="smalltext" id="smin" name="smin"> 
<option value="">นาที</option> 
<option value="0"<? if($ssmin=="0"){ echo " selected"; }?>>00</option> 
<option value="1"<? if($ssmin=="1"){ echo " selected"; }?>>10</option> 
<option value="2"<? if($ssmin=="2"){ echo " selected"; }?>>20</option> 
<option value="3"<? if($ssmin=="3"){ echo " selected"; }?>>30</option> 
<option value="4"<? if($ssmin=="4"){ echo " selected"; }?>>40</option> 
<option value="5"<? if($ssmin=="5"){ echo " selected"; }?>>50</option> 
</select> 
<input type="submit" name="Submit" value="OK" /> 
</div> 
</form> 
</div></td> 
</tr> 
</table> 
<p> 
<? 
 
if($ssyear!="" && $ssmonth != "" && $ssday=="") 
{ 
$date_ref="/$ssmonth/$ssyear"; 
} 
elseif($ssyear!="" && $ssmonth != "" && $ssday!="") 
{ 
$date_ref="$ssday/$ssmonth/$ssyear"; 
if($sshr!="" && $ssmin!="") { $date_ref="$ssday/$ssmonth/$ssyear - $sshr:$ssmin"; } 
elseif($sshr!="" && $ssmin=="") { $date_ref="$ssday/$ssmonth/$ssyear - $sshr"; } else { 
$date_ref="$ssday/$ssmonth/$ssyear"; } 
} 
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else 
{ 
$date_ref=""; 
} 
 
$time = time(); 
$date_time = date("d/m/Y - H:i",$time); 
 
echo '<table width="600" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> 
<tr> 
<td width="50" bgcolor="#E5E5E5"><div align="center" class="style3">ลําดับ</div></td> 
<td width="330" bgcolor="#E5E5E5"><div align="center" class="style3">รายละเอียดการขาย
</div></td> 
<td width="70" bgcolor="#E5E5E5"><div align="center" class="style3">รวมราคา
</div></td> 
<td width="250" bgcolor="#E5E5E5"><div align="center" class="style3">ภาพตัวอยาง
</div></td> 
</tr>'; 
 
$pageid=$_GET[pageid]; 
 
if($_POST[sale_id]=="" && $date_ref=="") 
{ 
$sql = "SELECT * FROM `data_total`;"; 
} 
elseif($_POST[sale_id]!="" && $date_ref=="") 
{ 
$sql = "SELECT * FROM `data_total` Where `sale_id` = '$_POST[sale_id]';"; 
} 
elseif($_POST[sale_id]=="" && $date_ref!="") 
{ 
$sql = "SELECT * FROM `data_total` Where `date_time` LIKE '%$date_ref%';"; 
} 
elseif($_POST[sale_id]!="" && $date_ref!="") 
{ 
$sql = "SELECT * FROM `data_total` Where `sale_id` = '$_POST[sale_id]' && `date_time` 
LIKE '%$date_ref%';"; 
} 
else 
{ 
$sql = "SELECT * FROM `data_total`;"; 
} 
 
 
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql); 
$num_rows_all = mysql_num_rows($dbquery); 
$pagesize = 30;  //กําหนดจํานวนเรคอรดท่ีตองการแสดงผลใน 1 หนา 
$totalpage = (int) ($num_rows_all / $pagesize); 
//กรณีท่ีหารไมลงตัว ใหนํา $totalpage มาบวก 1 จึงจะไดจํานวนหนาท่ีถูกตอง 
if (($num_rows_all % $pagesize) != 0) { 
$totalpage += 1; 
} 
if (isset($pageid)) { 
//คํานวณหาหมายเลขเรคอรดแรกท่ีเราจะเลือกมา 
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$start = $pagesize * ($pageid - 1); 
} 
else { 
$pageid = 1; 
$start = 0; 
} 
$no=$start +1; 
 
$num=1; 
 
if($_POST[sale_id]=="" && $date_ref=="") 
{ 
$sqlmg = "SELECT * FROM `data_total` ORDER BY `tid` DESC   LIMIT  $start, $pagesize;"; 
} 
elseif($_POST[sale_id]!="" && $date_ref=="") 
{ 
$sqlmg= "SELECT * FROM `data_total` Where `sale_id` = '$_POST[sale_id]' ORDER BY 
`tid` DESC   LIMIT  $start, $pagesize;"; 
} 
elseif($_POST[sale_id]=="" && $date_ref!="") 
{ 
$sqlmg = "SELECT * FROM `data_total` Where `date_time` LIKE '%$date_ref%' ORDER BY 
`tid` DESC   LIMIT  $start, $pagesize;"; 
} 
elseif($_POST[sale_id]!="" && $date_ref!="") 
{ 
$sqlmg = "SELECT * FROM `data_total` Where `sale_id` = '$_POST[sale_id]' && 
`date_time` LIKE '%$date_ref%' ORDER BY `tid` DESC   LIMIT  $start, $pagesize;"; 
} 
else 
{ 
$sqlmg = "SELECT * FROM `data_total`ORDER BY `tid` DESC   LIMIT  $start, $pagesize; "; 
} 
 
$resultmg =  mysql_query($sqlmg); 
While($rowmg= mysql_fetch_array($resultmg)) 
{ 
$sqlc="SELECT * FROM `cam_img` Where `tid` = '$rowmg[tid]' LIMIT  0, 1;"; 
$resultc =  mysql_query($sqlc); 
$rowc= mysql_fetch_array($resultc); 
 
$sqlnc="SELECT * FROM `cam_img` Where `tid` = '$rowmg[tid]';"; 
$resultnc =  mysql_query($sqlnc); 
$num_data = mysql_num_rows($resultnc); 
 
echo '<tr> 
<td width="50" bgcolor="#E5E5E5" valign="top"><div align="center">'.$no.'</div></td> 
<td width="300" bgcolor="#E5E5E5" valign="top"><div align="left">'; 
 
$data_sale_arrey=explode("-",$rowmg[value]); 
for($loop=0;$loop<count($data_sale_arrey);$loop++) 
{ 
$sql9="SELECT * FROM `product` Where `pid` = '$data_sale_arrey[$loop]';"; 
$result9 =  mysql_query($sql9); 
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$row9= mysql_fetch_array($result9); 
echo "รหัสสินคา : $row9[pid] - $row9[name]  -  $row9[price] บาท.</br>"; 
} 
 
$sql6="SELECT * FROM `seller` Where `sale_id` = '$rowmg[sale_id]';"; 
$result6 =  mysql_query($sql6); 
$row6= mysql_fetch_array($result6); 
 
echo '</br>พนักงานขาย : '.$row6[name].'</br>วัน-เวลา : '.$rowmg[date_time].'</div></br> 
</br><a href="pcs_cam_sale_detail.php?tid='.$rowmg[tid].'" target="_blank">รายละเอียด
</a></td> 
<td width="50" bgcolor="#E5E5E5" valign="top"><div 
align="center">'.$rowmg[total].'</div></td> 
<td width="200" bgcolor="#E5E5E5"><div align="center"><table width="100%" 
border="0"> 
<tr> 
<td>'; 
if($rowc[img_name]!=""){ echo '<img src="ftp_img/motion/all_img/'.$rowc[img_name].'" 
width="200" border="0" /></br>'.$rowc[img_date]; } 
if($num_data>1){ echo "&nbsp;($num_data)"; } 
echo '</td> 
</tr> 
</table></div></td> 
</tr>'; 
$no++; 
} 
echo '</table></br><strong>หนาท่ี&nbsp;&nbsp;</strong>'; 
 
$br=0; 
for ($i=1; $i<=$totalpage; $i++) 
{ 
if ($i == $pageid) 
{ 
echo '<strong>'.$i.'</font>'; 
} 
else 
{ 
echo '<strong><a 
href="pcs_report_sale.php?sale_id='.$sale_id.'&sday='.$ssday.'&smonth='.$ssmonth.'&syear
='.$ssyear.'&shr='.$sshr.'&pageid='.$i.'">'.$i.'</a></strong>'; 
} 
echo "&nbsp;"; 
$br++; if($br==20){ echo "</br>"; $br=0;} 
} 
echo '</br>'; 
 
?> 
</p></td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
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หนารายงานภาพนิ่ง pcs_report_img_event.php 

 

 
 

โคดหนา pcs_report_img_event.php 
<? 
session_start(); 
ob_start(); 
if($_SESSION['admin']=="") 
{ 
echo '<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=index.php">'; 
exit(); 
} 
 
include('pcs_import_img.php'); 
include('pcs_import_img_status.php'); 
include('pcs_check_img2data.php'); 
 
$sqlbr="SELECT * FROM `brunce`;"; 
$resultbr=  mysql_query($sqlbr); 
$rowbr= mysql_fetch_array($resultbr); 
 
$url = trim($_SERVER['SERVER_NAME']); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Improving POS & CCTV Systems Based on Web-based.</title> 
<link href="pcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<style type="text/css"> 
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<!-- 
.style3 {font-weight: bold} 
--> 
</style> 
<script type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0 
eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'"); 
if (restore) selObj.selectedIndex=0; 
} 
//--> 
</script> 
</head> 
 
<body> 
<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
<td align="center"><table width="600" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" 
class="style3"> 
 
<tr> 
<td colspan="3"><table width="462" border="0" align="center" cellpadding="1" 
cellspacing="1" class="style3"> 
<tr> 
<td width="95">&nbsp;</td> 
<td width="112">&nbsp;</td> 
<td width="146">&nbsp;</td> 
<td width="96">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="center"><a href="pcs_report_sale.php">รายการขาย</a></div></td> 
<td><div align="center"><a href="pcs_report_img_event.php">รายการภาพนิ่ง
</a></div></td> 
<td><div align="center"><a href="http://<? echo "$url:$rowbr[cam_port]";?>" 
target="_blank">ดูกลองประจําสาขา</a></div>           </td> 
<td><div align="center"><a href="pcs_system_detail.php">ขอมูลระบบ</a></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
</table></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="3"><div align="center"> 
<form id="form1" name="form1" method="post" action="pcs_report_img_event.php"> 
<div align="center"> 
<? 
if($_POST[sday]!=""){ $ssday=$_POST[sday]; } else {$ssday=$_GET[sday]; } 
if($_POST[smonth]!=""){ $ssmonth=$_POST[smonth]; } else {$ssmonth=$_GET[smonth]; } 
if($_POST[syear]!=""){ $ssyear=$_POST[syear]; } else {$ssyear=$_GET[syear]; } 
if($_POST[shr]!=""){ $sshr=$_POST[shr]; } else {$sshr=$_GET[shr]; } 
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if($_POST[smin]!=""){ $ssmin=$_POST[smin]; } else {$ssmin=$_GET[smin]; } 
if($_POST[show]!=""){ $sshow=$_POST[show]; } else {$sshow=$_GET[show]; } 
 
?> 
<select name="show"> 
<option value=""<? if($sshow==""){ echo " selected"; }?>>แสดงท้ังหมด</option> 
<option value="sale"<? if($sshow=="sale"){ echo " selected"; }?>>เฉพาะมีการขาย</option> 
<option value="nosale"<? if($sshow=="nosale"){ echo " selected"; }?>>ไมมีการขาย
</option> 
</select> 
<select class="smalltext" id="syear" name="syear"> 
<option value="2011"<? if($ssyear=="2011"){ echo " selected"; }?>>2011</option> 
<option value="2012">2012</option> 
<option value="2013">2013</option> 
</select> 
<select class="smalltext"  id="byonth" name="smonth"> 
<option value="">เดือน</option> 
<option value="01"<? if($ssmonth=="01"){ echo " selected"; }?>>มกราคม</option> 
<option value="02"<? if($ssmonth=="02"){ echo " selected"; }?>>กุมภาพันธ</option> 
<option value="03"<? if($ssmonth=="03"){ echo " selected"; }?>>มีนาคม</option> 
<option value="04"<? if($ssmonth=="04"){ echo " selected"; }?>>เมษายน</option> 
<option value="05"<? if($ssmonth=="05"){ echo " selected"; }?>>พฤษภาคม</option> 
<option value="06"<? if($ssmonth=="06"){ echo " selected"; }?>>มิถุนายน</option> 
<option value="07"<? if($ssmonth=="07"){ echo " selected"; }?>>กรกฎาคม</option> 
<option value="08"<? if($ssmonth=="08"){ echo " selected"; }?>>สิงหาคม</option> 
<option value="09"<? if($ssmonth=="09"){ echo " selected"; }?>>กันยายน</option> 
<option value="10"<? if($ssmonth=="10"){ echo " selected"; }?>>ตุลาคม</option> 
<option value="11"<? if($ssmonth=="11"){ echo " selected"; }?>>พฤศจิกายน</option> 
<option value="12"<? if($ssmonth=="12"){ echo " selected"; }?>>ธันวาคม</option> 
</select> 
<select class="smalltext" id="sday" name="sday"> 
<option value="">วันท่ี</option> 
<option value="01"<? if($ssday=="01"){ echo " selected"; }?>>1</option> 
<option value="02"<? if($ssday=="02"){ echo " selected"; }?>>2</option> 
<option value="03"<? if($ssday=="03"){ echo " selected"; }?>>3</option> 
<option value="04"<? if($ssday=="04"){ echo " selected"; }?>>4</option> 
<option value="05"<? if($ssday=="05"){ echo " selected"; }?>>5</option> 
<option value="06"<? if($ssday=="06"){ echo " selected"; }?>>6</option> 
<option  value="07"<? if($ssday=="07"){ echo " selected"; }?>>7</option> 
<option value="08"<? if($ssday=="08"){ echo " selected"; }?>>8</option> 
<option value="09"<? if($ssday=="09"){ echo " selected"; }?>>9</option> 
<option value="10"<? if($ssday=="10"){ echo " selected"; }?>>10</option> 
<option value="11"<? if($ssday=="11"){ echo " selected"; }?>>11</option> 
<option value="12"<? if($ssday=="12"){ echo " selected"; }?>>12</option> 
<option value="13"<? if($ssday=="13"){ echo " selected"; }?>>13</option> 
<option value="14"<? if($ssday=="14"){ echo " selected"; }?>>14</option> 
<option value="15"<? if($ssday=="15"){ echo " selected"; }?>>15</option> 
<option value="16"<? if($ssday=="16"){ echo " selected"; }?>>16</option> 
<option value="17"<? if($ssday=="17"){ echo " selected"; }?>>17</option> 
<option value="18"<? if($ssday=="18"){ echo " selected"; }?>>18</option> 
<option value="19"<? if($ssday=="19"){ echo " selected"; }?>>19</option> 
<option value="20"<? if($ssday=="20"){ echo " selected"; }?>>20</option> 
<option value="21"<? if($ssday=="21"){ echo " selected"; }?>>21</option> 
<option value="22"<? if($ssday=="22"){ echo " selected"; }?>>22</option> 
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<option value="23"<? if($ssday=="23"){ echo " selected"; }?>>23</option> 
<option value="24"<? if($ssday=="24"){ echo " selected"; }?>>24</option> 
<option value="25"<? if($ssday=="25"){ echo " selected"; }?>>25</option> 
<option value="26"<? if($ssday=="26"){ echo " selected"; }?>>26</option> 
<option value="27"<? if($ssday=="27"){ echo " selected"; }?>>27</option> 
<option value="28"<? if($ssday=="28"){ echo " selected"; }?>>28</option> 
<option value="29"<? if($ssday=="29"){ echo " selected"; }?>>29</option> 
<option value="30"<? if($ssday=="30"){ echo " selected"; }?>>30</option> 
<option value="31"<? if($ssday=="31"){ echo " selected"; }?>>31</option> 
</select> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<select class="smalltext" id="shr" name="shr"> 
<option value="">ช่ัวโมง</option> 
<option value="01"<? if($sshr=="01"){ echo " selected"; }?>>1</option> 
<option value="02"<? if($sshr=="02"){ echo " selected"; }?>>2</option> 
<option value="03"<? if($sshr=="03"){ echo " selected"; }?>>3</option> 
<option value="04"<? if($sshr=="04"){ echo " selected"; }?>>4</option> 
<option value="05"<? if($sshr=="05"){ echo " selected"; }?>>5</option> 
<option value="06"<? if($sshr=="06"){ echo " selected"; }?>>6</option> 
<option  value="07"<? if($sshr=="07"){ echo " selected"; }?>>7</option> 
<option value="08"<? if($sshr=="08"){ echo " selected"; }?>>8</option> 
<option value="09"<? if($sshr=="09"){ echo " selected"; }?>>9</option> 
<option value="10"<? if($sshr=="10"){ echo " selected"; }?>>10</option> 
<option value="11"<? if($sshr=="11"){ echo " selected"; }?>>11</option> 
<option value="12"<? if($sshr=="12"){ echo " selected"; }?>>12</option> 
<option value="13"<? if($sshr=="13"){ echo " selected"; }?>>13</option> 
<option value="14"<? if($sshr=="14"){ echo " selected"; }?>>14</option> 
<option value="15"<? if($sshr=="15"){ echo " selected"; }?>>15</option> 
<option value="16"<? if($sshr=="16"){ echo " selected"; }?>>16</option> 
<option value="17"<? if($sshr=="17"){ echo " selected"; }?>>17</option> 
<option value="18"<? if($sshr=="18"){ echo " selected"; }?>>18</option> 
<option value="19"<? if($sshr=="19"){ echo " selected"; }?>>19</option> 
<option value="20"<? if($sshr=="20"){ echo " selected"; }?>>20</option> 
<option value="21"<? if($sshr=="21"){ echo " selected"; }?>>21</option> 
<option value="22"<? if($sshr=="22"){ echo " selected"; }?>>22</option> 
<option value="23"<? if($sshr=="23"){ echo " selected"; }?>>23</option> 
<option value="24"<? if($sshr=="24"){ echo " selected"; }?>>24</option> 
</select> 
<select class="smalltext" id="smin" name="smin"> 
<option value="">นาที</option> 
<option value="0"<? if($ssmin=="0"){ echo " selected"; }?>>00</option> 
<option value="1"<? if($ssmin=="1"){ echo " selected"; }?>>10</option> 
<option value="2"<? if($ssmin=="2"){ echo " selected"; }?>>20</option> 
<option value="3"<? if($ssmin=="3"){ echo " selected"; }?>>30</option> 
<option value="4"<? if($ssmin=="4"){ echo " selected"; }?>>40</option> 
<option value="5"<? if($ssmin=="5"){ echo " selected"; }?>>50</option> 
</select> 
<input type="submit" name="Submit" value="OK" /> 
</div> 
</form> 
</div></td> 
</tr> 
</table> 
<p> 
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<? 
 
if($ssyear!="" && $ssmonth != "" && $ssday=="") 
{ 
$date_ref="/$ssmonth/$ssyear"; 
} 
elseif($ssyear!="" && $ssmonth != "" && $ssday!="") 
{ 
$date_ref="$ssday/$ssmonth/$ssyear"; 
if($sshr!="" && $ssmin!="") { $date_ref="$ssday/$ssmonth/$ssyear - $sshr:$ssmin"; } 
elseif($sshr!="" && $ssmin=="") { $date_ref="$ssday/$ssmonth/$ssyear - $sshr"; } else { 
$date_ref="$ssday/$ssmonth/$ssyear"; } 
} 
else 
{ 
$date_ref=""; 
} 
 
$time = time(); 
$date_time = date("d/m/Y - H:i",$time); 
echo '<table width="600" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" 
bgcolor="#CCCCCC">'; 
 
$pageid=$_GET[pageid]; 
 
if($sshow=="" && $date_ref=="") 
{ 
$sql = "SELECT * FROM `cam_img`;"; 
} 
elseif($sshow=="sale" && $date_ref=="") 
{ 
$sql = "SELECT * FROM `cam_img` Where `tid` != '';"; 
} 
elseif($sshow=="nosale" && $date_ref=="") 
{ 
$sql = "SELECT * FROM `cam_img` Where `tid` = '';"; 
} 
elseif($sshow=="sale" && $date_ref!="") 
{ 
$sql = "SELECT * FROM `cam_img` Where `tid` != '' && `date_time` LIKE 
'%$date_ref%';"; 
} 
elseif($sshow=="nosale" && $date_ref!="") 
{ 
$sql = "SELECT * FROM `cam_img` Where `tid` = '' && `date_time` LIKE '%$date_ref%';"; 
} 
else 
{ 
$sql = "SELECT * FROM `cam_img`;"; 
} 
 
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql); 
$num_rows_all = mysql_num_rows($dbquery); 
$pagesize = 30;  //กําหนดจํานวนเรคอรดท่ีตองการแสดงผลใน 1 หนา 
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$totalpage = (int) ($num_rows_all / $pagesize); 
//กรณีท่ีหารไมลงตัว ใหนํา $totalpage มาบวก 1 จึงจะไดจํานวนหนาท่ีถูกตอง 
if (($num_rows_all % $pagesize) != 0) { 
$totalpage += 1; 
} 
if (isset($pageid)) { 
//คํานวณหาหมายเลขเรคอรดแรกท่ีเราจะเลือกมา 
$start = $pagesize * ($pageid - 1); 
} 
else { 
$pageid = 1; 
$start = 0; 
} 
$no=$start +1; 
 
$num=1; 
 
if($sshow=="" && $date_ref=="") 
{ 
$sqlmg = "SELECT * FROM `cam_img` ORDER BY `cid` DESC   LIMIT  $start, $pagesize;"; 
} 
elseif($sshow=="sale" && $date_ref=="") 
{ 
$sqlmg= "SELECT * FROM `cam_img` Where `tid` != '' ORDER BY `cid` DESC   LIMIT  
$start, $pagesize;"; 
} 
elseif($sshow=="nosale" && $date_ref=="") 
{ 
$sqlmg= "SELECT * FROM `cam_img` Where `tid` = '' ORDER BY `cid` DESC   LIMIT  
$start, $pagesize;"; 
} 
elseif($sshow=="sale" && $date_ref!="") 
{ 
$sqlmg = "SELECT * FROM `cam_img` Where `tid` != '' && `date_time` LIKE 
'%$date_ref%' ORDER BY `cid` DESC   LIMIT  $start, $pagesize;"; 
} 
elseif($sshow=="nosale" && $date_ref!="") 
{ 
$sqlmg = "SELECT * FROM `cam_img` Where `tid` = '' && `date_time` LIKE 
'%$date_ref%' ORDER BY `cid` DESC   LIMIT  $start, $pagesize;"; 
} 
else 
{ 
$sqlmg = "SELECT * FROM `cam_img` ORDER BY `cid` DESC   LIMIT  $start, $pagesize; "; 
} 
 
$resultmg =  mysql_query($sqlmg); 
While($rowmg= mysql_fetch_array($resultmg)) 
{ 
 
if($num==1){echo '<tr>';} 
//echo '<img src="ftp_img/motion/all_img/'.$rowmg[img_name].'" width="150" />&nbsp;'; 
$trim_time=substr($rowmg[img_date],0,-2); 
$sql3="SELECT * FROM `data_total` Where `date_time` LIKE '$trim_time%';"; 
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$result3 =  mysql_query($sql3); 
$num_data = mysql_num_rows($result3); 
$row3= mysql_fetch_array($result3); 
if($num_data==0){ $have_data="#CCCCC"; } else { $have_data="#FFCCCC"; } 
 
echo '<td bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0"> 
<tr> 
<td><img src="ftp_img/motion/all_img/'.$rowmg[img_name].'" width="200" border="0" 
/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="'.$have_data.'"><div align="center">'; 
 
//echo "$trim_time</br>$num_pic</br>"; 
if($num_data!=0){ echo '<a href="pcs_report_img_event_detail.php?cid='.$rowmg[cid].'" 
title="'.$row3[date_time].'" target="_blank">'.$rowmg[img_date].'</a>'; } else { echo 
$rowmg[img_date]; } 
 
echo '</div></td> 
</tr> 
</table></td>'; 
 
if($num==3){echo '</tr>';$num=1; } else {$num++;} 
$num_data=0; 
} 
echo '</table></br><strong>หนาท่ี&nbsp;&nbsp;</strong>'; 
 
 
$br=0; 
for ($i=1; $i<=$totalpage; $i++) 
{ 
if ($i == $pageid) 
{ 
echo '<strong>'.$i.'</font>'; 
} 
else 
{ 
echo '<strong><a 
href="pcs_report_img_event.php?show='.$show.'&sday='.$ssday.'&smonth='.$ssmonth.'&sy
ear='.$ssyear.'&shr='.$sshr.'&pageid='.$i.'">'.$i.'</a></strong>'; 
} 
echo "&nbsp;"; 
$br++; if($br==20){ echo "</br>"; $br=0;} 
} 
echo '</br>'; 
 
?> 
</p></td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
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หนารายงานรายละเอียด pcs_cam_sale_detail.php 
 

 
 

โคดหนา pcs_cam_sale_detail.php 

<? 
session_start(); 
ob_start(); 
if($_SESSION['admin']=="") 
{ 
echo '<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=index.php">'; 
exit(); 
} 
include('db_config.php'); 
mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("Error connect DB Try Again"); 
mysql_select_db($dbname); 
 
$sqlbr="SELECT * FROM `brunce`;"; 
$resultbr=  mysql_query($sqlbr); 
$rowbr= mysql_fetch_array($resultbr); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Improving POS & CCTV Systems Based on Web-based.</title> 
<link href="pcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style3 {font-weight: bold} 
--> 
</style> 
</head><body> 
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<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"> 
<tr> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td><? 
include('db_config.php'); 
mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("Error connect DB Try Again"); 
mysql_select_db($dbname); 
 
$time = time(); 
$date_time = date("d/m/Y - H:i",$time); 
$date_ref=date("d/m/Y",$time); 
 
$sqlmg="SELECT * FROM `data_total` Where `tid` = '$_GET[tid]';"; 
$resultmg =  mysql_query($sqlmg); 
While($rowmg= mysql_fetch_array($resultmg)) 
{ 
$data_sale_arrey=explode("-",$rowmg[value]); 
for($loop=0;$loop<count($data_sale_arrey);$loop++) 
{ 
$sql9="SELECT * FROM `product` Where `pid` = '$data_sale_arrey[$loop]';"; 
$result9 =  mysql_query($sql9); 
$row9= mysql_fetch_array($result9); 
//$total_value=$total_value+$row9[price]; 
echo "รหัสสินคา : $row9[pid] - $row9[name]  -  $row9[price] บาท.</br>"; 
} 
 
$sql6="SELECT * FROM `seller` Where `sale_id` = '$rowmg[sale_id]';"; 
$result6 =  mysql_query($sql6); 
$row6= mysql_fetch_array($result6); 
 
echo '</br>พนักงานขาย : '.$row6[name].'</br>วัน-เวลา : '.$rowmg[date_time].'</div></br> 
ราคารวม : '.$rowmg[total].' บาท'; 
} 
 
?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td> 
<? 
$sqlc="SELECT * FROM `cam_img` Where `tid` = '$_GET[tid]';"; 
$resultc =  mysql_query($sqlc); 
While($rowc= mysql_fetch_array($resultc)) 
{ 
echo '<img src="ftp_img/motion/all_img/'.$rowc[img_name].'" border="0" 
/></br>'.$rowc[img_date].'</br>'; 
} 
?></td> 
</tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
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หนารายละเอียดสาขา pcs_system_detail.php 

 

 
 

โคดหนา pcs_system_detail.php 
<? 
session_start(); 
ob_start(); 
if($_SESSION['admin']=="") 
{ 
echo '<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=index.php">'; 
exit(); 
} 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Improving POS & CCTV Systems Based on Web-based.</title> 
<link href="pcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 {font-size: 18px} 
.style2 { 
color: #FFFFFF; 
font-weight: bold; 
} 
.style4 {font-weight: bold} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body> 
<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
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<td align="center"><table width="462" border="0" align="center" cellpadding="1" 
cellspacing="1" class="style4"> 
<tr> 
<td width="95">&nbsp;</td> 
<td width="112">&nbsp;</td> 
<td width="146">&nbsp;</td> 
<td width="96">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="center"><a href="pcs_report_sale.php">รายการขาย</a></div></td> 
<td><div align="center"><a href="pcs_report_img_event.php">รายการภาพนิ่ง
</a></div></td> 
<td><div align="center"><a href="<? echo $rowbr[cam_url] ?>" target="_blank">ดูกลอง
ประจําสาขา</a></div></td> 
<td><div align="center"><a href="pcs_system_detail.php">ขอมูลระบบ</a></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
</table></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"> 
<? 
include('db_config.php'); 
mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("Error connect DB Try Again"); 
mysql_select_db($dbname); 
 
$time =""; 
$time = time(); 
$date_time = date("d/m/Y - H:i",$time); 
$date_ref=date("d/m/Y",$time); 
$date_is=date("d/m/Y - H:i:s",$time); 
$date_id=date("YmdHis",$time); 
 
$sqlmg="SELECT * FROM `cam_status` ORDER BY `cs_id` DESC  LIMIT 0 , 1 ;"; 
$resultmg =  mysql_query($sqlmg); 
$rowmg= mysql_fetch_array($resultmg); 
//echo $rowmg[img_name]; 
$ref=$date_id-$rowmg[img_date_ref]; 
//$ref=$ref-10000; 
 
if($ref>600) 
{ 
$status="ขาดการติดตอแลว"; 
$img='<img src="images/graph-08.gif" width="20" height="20" align="absmiddle" />'; 
} 
elseif($ref>500) 
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{ 
$status="ขาดการติดตอเกิน 5 นาที"; 
$img='<img src="images/graph-01.gif" width="20" height="20" align="absmiddle" />'; 
} 
else 
{ 
$status="การเช่ือมตอปกต"ิ; 
$img='<img src="images/graph-05.gif" width="20" height="20" align="absmiddle" />'; 
} 
 
$sql4="SELECT * FROM `brunce`;"; 
$result4 =  mysql_query($sql4); 
$row4= mysql_fetch_array($result4); 
echo '<p><span class="style1">รายงานขอมูลของสาขายอย : 
<strong>'.$row4[name].'</strong></span></br>ผูจัดการสาขา : 
<strong>'.$row4[admin].'</strong> 
</br>เบอรโทรศัพท : <strong>'.$row4[admin_tel].'</strong></br>Email : 
<strong>'.$row4[admin_mail].'</strong></p> 
<p><span class="style1">สถานะการเช่ือมตอกลอง : 
<strong>'.$img.'&nbsp;'.$status.'</strong></span></p><span class="style1">พนักงานขาย
ประจําสาขา</span></br></br>'; 
 
echo '<table width="500" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" bgcolor="#999999"> 
<tr> 
<td width="30"><div align="center" class="style2">No.</div></td> 
<td width="100"><div align="center" class="style2">ช่ือ</div></td> 
<td width="120"><div align="center" class="style2">Email</div></td> 
<td width="100"><div align="center" class="style2">เบอรโทรศัพท</div></td> 
<td width="150"><div align="center" class="style2">ท่ีอยู</div></td> 
</tr>'; 
$no=1; 
$sql6="SELECT * FROM `seller`;"; 
$result6 =  mysql_query($sql6); 
While($row6= mysql_fetch_array($result6)) 
{ 
echo '<tr> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">'.$no.'</div></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF">'.$row6[name].'</td> 
<td bgcolor="#FFFFFF">'.$row6[email].'</td> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">'.$row6[tel].'</div></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF">'.$row6[address].'</td> 
</tr>'; 
$no++; 
} 
echo '</table></br>'; 
?> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
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<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><p align="left">&nbsp;</p>    </td> 
</tr> 
</table> 
<p></p> 
</body> 
</html> 

 

หนาโปรแกรมจําลองการขายสินคา pcs_pos_sale.php 

 

 
 

โคดหนา pcs_pos_sale.php 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Improving POS & CCTV Systems Based on Web-based.</title> 
<link href="pcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 { 
color: #FFFFFF; 
font-weight: bold; 
} 
--> 
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</style> 
</head> 
 
<body> 
<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><a href="pcs_pos_sale.php">จําลองการขาย</a> | <a 
href="pcs_pos_sale_sim.php">สุมรายการขายอัตโนมัติ </a></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center" bgcolor="#999999"><span class="style1">รายการขาย</span></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center" bgcolor="#CCCCCC"> 
<? 
include('pcs_import_img.php'); 
include('pcs_import_img_status.php'); 
include('pcs_check_img2data.php'); 
 
if(!$_POST[Submit]) 
{ 
?> 
<form id="form1" name="form1" method="post" action=""> 
<table width="300" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
 
<tr> 
<td align="center"><select name="seller"> 
<option>เลือกพนักงานขาย</option> 
<? 
$sqla = "SELECT * FROM `seller` ORDER BY `sale_id` ASC;"; 
$resulta=  mysql_query($sqla); 
While($rowa= mysql_fetch_array($resulta)) 
{ 
echo '<option value="'.$rowa[sale_id].'">'.$rowa[name].'</option>'; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><select name="select1"> 
<option>   </option> 
<? 
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$sqls = "SELECT * FROM `product` ORDER BY `pid` ASC;"; 
$results=  mysql_query($sqls); 
While($rows= mysql_fetch_array($results)) 
{ 
echo '<option value="'.$rows[pid].'">'.$rows[name].'</option>'; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><select name="select2"> 
<option>   </option> 
<? 
$sqls = "SELECT * FROM `product` ORDER BY `pid` ASC;"; 
$results=  mysql_query($sqls); 
While($rows= mysql_fetch_array($results)) 
{ 
echo '<option value="'.$rows[pid].'">'.$rows[name].'</option>'; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><select name="select3"> 
<option>   </option> 
<? 
$sqls = "SELECT * FROM `product` ORDER BY `pid` ASC;"; 
$results=  mysql_query($sqls); 
While($rows= mysql_fetch_array($results)) 
{ 
echo '<option value="'.$rows[pid].'">'.$rows[name].'</option>'; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><select name="select4"> 
<option>   </option> 
<? 
$sqls = "SELECT * FROM `product` ORDER BY `pid` ASC;"; 
$results=  mysql_query($sqls); 
While($rows= mysql_fetch_array($results)) 
{ 
echo '<option value="'.$rows[pid].'">'.$rows[name].'</option>'; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><select name="select5"> 
<option>   </option> 
<? 
$sqls = "SELECT * FROM `product` ORDER BY `pid` ASC;"; 
$results=  mysql_query($sqls); 
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While($rows= mysql_fetch_array($results)) 
{ 
echo '<option value="'.$rows[pid].'">'.$rows[name].'</option>'; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><select name="select6"> 
<option>   </option> 
<? 
$sqls = "SELECT * FROM `product` ORDER BY `pid` ASC;"; 
$results=  mysql_query($sqls); 
While($rows= mysql_fetch_array($results)) 
{ 
echo '<option value="'.$rows[pid].'">'.$rows[name].'</option>'; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><select name="select7"> 
<option>   </option> 
<? 
$sqls = "SELECT * FROM `product` ORDER BY `pid` ASC;"; 
$results=  mysql_query($sqls); 
While($rows= mysql_fetch_array($results)) 
{ 
echo '<option value="'.$rows[pid].'">'.$rows[name].'</option>'; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><label> 
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /> 
</label></td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
<? 
} 
else 
{ 
$time = time(); 
$date_time = date("d/m/Y - H:i:s",$time); 
$date_ref=date("d/m/Y",$time); 
 
$data="$_POST[seller]"; 
for($i=1;$i<=7;$i++) 
{ 
$selects="select".$i; 
if($_POST[$selects]!=""){ $data="$data-$_POST[$selects]";} 
} 
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echo "data = $data </br>"; 
echo '<p><a 
href="pcs_server_recive_data.php?data='.$data.'&pos_time='.$date_time.'"><strong>บันทึก
การขายสินคาไปยังเซิรฟเวอร</strong></a></p>'; 
} 
 
?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 

หนาโปรแกรมจําลองการขายสินคา pcs_pos_sale_sim.php 

โคดหนา pcs_pos_sale_sim.php 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Improving POS & CCTV Systems Based on Web-based.</title> 
<link href="pcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 { 
color: #FFFFFF; 
font-weight: bold; 
} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body> 
<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><a href="pcs_pos_sale.php">จําลองการขาย</a> | <a 
href="pcs_pos_sale_sim.php">สุมรายการขายอัตโนมัติ </a></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center" bgcolor="#999999"><span class="style1">รายการสุม</span></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center" bgcolor="#CCCCCC"><? 
include('pcs_import_img.php'); 
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include('pcs_import_img_status.php'); 
include('pcs_check_img2data.php'); 
 
//include('img_mngr.php'); 
if($_GET[data]=="") 
{ 
$time = time(); 
$date_time = date("d/m/Y - H:i:s",$time); 
$date_ref=date("d/m/Y",$time); 
 
 
$sqlp="SELECT * FROM `product` ORDER BY `pid` ASC"; 
$resultp =  mysql_query($sqlp); 
$numsp=mysql_num_rows($resultp); 
 
$num_product=rand(1,43); 
$num_limit=rand(1,6); 
$saler=rand(1,6); 
$limit=$num_product+$num_limit; 
 
$data="$saler"; 
for($is=$num_product;$is<$limit;$is++) 
{ 
$data=$data."-$is"; 
} 
} 
else 
{ 
$data=$_GET[data]; 
$date_time=$_GET[pos_time]; 
} 
echo "data = $data </br>"; 
echo '<p><a 
href="pcs_server_recive_data.php?data='.$data.'&pos_time='.$date_time.'"><strong>บันทึก
การขายสินคาไปยังเซิรฟเวอร</strong></a></p>'; 
?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 

 

หนาอัพเดตรูปภาพท่ีสงเขา Server pcs_import_img.php 

โคดหนา pcs_import_img.php 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
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<title>Improving POS & CCTV Systems Based on Web-based.</title> 
<link href="pcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
</head> 
 
<body> 
<? 
$time = time(); 
$date_time = date("d/m/Y - H:i",$time); 
 
include('db_config.php'); 
mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("Error connect DB Try Again"); 
mysql_select_db($dbname); 
 
$d=dir("ftp_img/motion"); 
$path="ftp_img/motion"; 
 
while($show=$d->read()) 
{ 
 
$type=filetype($path."/".$show); 
if($type=="file") 
{ 
$exten=explode(".",$show); 
if($exten[1]=="jpg" ) 
{ 
 
//echo "<br/>"; 
 
$sql = "SELECT * FROM `cam_img` Where `img_name` = '$show';"; 
$result = mysql_query($sql); 
$num_rows = mysql_num_rows($result); 
if($num_rows ==0 ) 
{ 
//echo $show; 
$section=explode("_",$exten[0]); 
$img_date_ref="$section[1]$section[2]"; 
 
$yy=substr($section[1], 0, 4); 
$mm=substr($section[1], 4, 2); 
$dd=substr($section[1], 6, 7); 
$h=substr($section[2], 0, 2); 
$m=substr($section[2], 2, 2); 
$s=substr($section[2], 4, 2); 
$img_date_id="$yy-$mm-$dd $h:$m:$s"; 
$img_date="$dd/$mm/$yy - $h:$m:$s"; 
 
//echo " --- ".$img_date_ref." --- ".$img_date_id; 
//echo "<br/>"; 
 
$sql="INSERT INTO `cam_img` (`img_name` , `img_date_id`, `img_date_ref`, 
`img_date`, `date_time` ) VALUES ( '$show', '$img_date_id', '$img_date_ref', '$img_date', 
'$date_time');"; 
if(mysql_query($sql)) 
{ 
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if (copy("$path/$show", "$path/all_img/$show")) { 
unlink("$path/$show"); 
//echo ' - OK<br />'; 
} 
} 
else 
{ 
//echo ' - Not OK<br />'; 
} 
} 
} 
} 
} 
//echo "<br/><br/>"; 
 
/* 
$sql="INSERT INTO `data_total` ( `bid` ,`value` , `by` , `date_time`, `date_time_server` 
) VALUES ( '$_GET[bid]', '$_GET[cost]', '$_GET[name]', '$_GET[date]', '$date_time2');"; 
if(mysql_query($sql)) 
{ 
echo 'OK<br />'; 
} 
else 
{ 
echo 'Not OK<br />'; 
} 
 
echo '<meta http-equiv="refresh" 
content="30;URL=import.php?cost='.$value_is.'&date='.$date_time2.'&name=005">'; 
$value_is=rand(300,1500); 
echo $cost; 
echo "</br>"; 
echo $date; 
echo "</br>"; 
echo $name; 
*/ 
?> 
</body> 
</html> 

 

หนาอัพเดตรูปภาพท่ีเกี่ยวของกับรายการขาย pcs_check_img2data.php 

โคดหนา pcs_check_img2data.php 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Improving POS & CCTV Systems Based on Web-based.</title> 
<link href="pcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
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.style3 {font-weight: bold} 

.style6 {color: #FF0000} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body> 
<? 
include('db_config.php'); 
mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("Error connect DB Try Again"); 
mysql_select_db($dbname); 
 
$sqlmg="SELECT * FROM `data_total` ORDER BY `tid` ASC;"; 
$resultmg =  mysql_query($sqlmg); 
While($rowmg= mysql_fetch_array($resultmg)) 
{ 
$trim_time=substr($rowmg[date_time],0,-2); 
 
$sql3="SELECT * FROM `cam_img` Where `img_date` LIKE '$trim_time%';"; 
$result3 =  mysql_query($sql3); 
$num_data = mysql_num_rows($result3); 
if($num_data!=0) 
{ 
$sqlupdate="UPDATE `cam_img` SET `tid` = '$rowmg[tid]' WHERE `img_date` LIKE 
'$trim_time%';"; 
mysql_query($sqlupdate); 
//echo "bid = $row1[bid] : tid = $rowmg[tid] :  time = $trim_time</br>"; 
} 
$num_data=0; 
 
} 
 
 
?> 
</body> 
</html> 

 

หนาอัพเดตขอมูลไปยัง Web Server  pcs_update_data2server 

โคดหนา pcs_update_data2server 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<title>Untitled Document</title> 
</head> 
 
<body> 
<p> 
<? 
 
mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("Error connect DB Try Again"); 
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mysql_select_db($dbname); 
 
$time = time(); 
$date_time = date("d/m/Y - H:i",$time); 
$date_ref=date("d/m/Y",$time); 
 
$sqlbr="SELECT * FROM `brunce`;"; 
$resultbr=  mysql_query($sqlbr); 
$rowbr= mysql_fetch_array($resultbr); 
 
$sql5="SELECT * FROM `cam_status` ORDER BY `cs_id` DESC LIMIT 0 , 1;"; 
$result5 =  mysql_query($sql5); 
$row5= mysql_fetch_array($result5); 
 
$sql9="SELECT * FROM `data_total` Where `day` LIKE '$date_ref%';"; 
$result9 =  mysql_query($sql9); 
$total_value=0; 
While($row9= mysql_fetch_array($result9)) 
{ 
$total_value=$total_value+$row9[total]; 
} 
 
include('http://www.cyberkeng.net/pcs/pcs_update_data.php?bid='.$rowbr[bid].'&value='.$t
otal_value.'&pw='.$rowbr[web_port].'&dt='.$row5[img_date].'&df='.$row5[img_date_ref].''); 
 
?> 
</p> 
</body> 
</html> 
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ภาคผนวก ค. 

การพัฒนาระบบในสวนของกลองวิดีโอวงจรปด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



132 

การพัฒนาระบบในสวนของกลองวิดีโอวงจรปด 

สําหรับการติดตั้งก ลองวิดีโอวงจรปดนั้น กระบวนการท่ีจะตองทําเพ่ิมใหกับระบบ

กลองวิดีโอวงจรปดเดิมนั่นคือการตั้งคากลองใหใชคุณสมบัติของการสงภาพนิ่งท่ีจับไดไปยัง FTP 

Server และการติดตั้ง Dynamic DNS ใหกับกลองแตละตัว 

การตั้งคากลองวิดีโอวงจรปดใหสามารถสงภาพนิ่งไปยัง  FTP Server (สําหรับงาน 

วิจัยนี้เลือกใชกลองวิดีโอวงจรปด รุน IP CAM รุน JET-007 IR) 

 

 
 

รูปท่ี ข.1  แสดงหนาจอ Login เพ่ือเขาสูการใชงานกลองวิดีโอวงจรปด 
 

 
 

รูปท่ี ข.2  แสดงหนาจอของกลองวิดีโอวงจรปด 
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เม่ือเขาสูหนาจอวิดีโอของกลองวิดีโอวงจรปดแลว ก็จะเห็นรายละเอียดอยูหลายสวน

คือ เมนู และภาพวิดีโอ โดยตองเขาไปกําหนดคาท่ีจําเปนจากเมนู System Setup (ท้ังนี้เมนูอาจจะ

แตกตางกันตามรุนและผูผลิต ) โดยคาของระบบท่ีสําคัญท่ีจะตองกําหนดและนําไปใชงานคือ คา

ของวันและเวลา กับคาของระบบเครือขายเชน IP Address ตางๆ สําหรับการนําไปกําหนดการ

เช่ือมตอออกสูอินเตอรเน็ตตอไป 

 

 
 

รูปท่ี ข.3  แสดงหนาจอของระบบท่ีแสดงรายละเอียดตางๆ ของกลองวิดีโอวงจรปด 

 

 
 

รูปท่ี ข.4 แสดงการคลิกท่ีเมนู Date & Time เพ่ือตั้งเวลาใหตรงกับเวลาจริง 
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รูปท่ี ข.5  แสดงหนาจอการบันทึกหลังจากปรับแกเวลาแลว 

 

หลังจากการปรับแตงแกไขเวลาแลว ลําดับตอไปคือสวนของการกําหนดคา  FTP 

Server เพ่ือระบุตําแหนงปลายทางของไฟลภาพนิ่ง ท่ีจะถูกสงอกไป โดยในท่ีนี้จะตองมีการ

จัดเตรียม FTP Server พรอมท้ังสิทธ์ิของการเขาใชท่ีเปนช่ือผูใชกับรหัสผาน  

 

 
 

รูปท่ี ข.6  แสดงการกําหนดคา FTP Server 
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เม่ือกําหนดคา FTP Server เสร็จแลว ทําการทดสอบการดวยการเขาใชโดยช่ือและ

รหัสผาน ของ FTP Account ซ่ึงสามารถทดลองอัพโหลดไฟลตัวอยางเขาไปยัง FTP Server ไดแลว 

จากนั้นจะเขาสูการกําหนดระยะเวลาท่ีกลองวิดีโอวงจรปดทําการจั บภาพนิ่ง แลวสงไปยัง FTP 

Server ดังตัวอยางท่ีผูวิจัยกําหนดไวดังนี้ 

  

 
 

รูปท่ี ข.7  แสดงการกําหนดคาการจับภาพนิ่ง 

  

จากรูปท่ี 7  ผูวิจัยไดทําการเลือกการจับภาพนิ่งเปนชวงเวลาคือ ตั้งแต 06.00 -  18.00 

น. และทําการจับภาพทุกๆ 1 นาที และเม่ือจับภาพแลวจะทําก ารสงขึ้น FTP Server ท่ีไดกําหนดคา

ไวแลวกอนหนานี้ 

สําหรับการสงสัญญาณภาพวิดีโอวงจรปดเขาสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ตนั้น ตองใช 

IP Address เปน Public IP Address หรือเปน IP Address ท่ีสามารถมองเห็นไดท่ัวโลก แตก็มีราคา

ในการเชาใชงานท่ีราคาแพงมากตาม ไปดวย และจะตองจดทะเบียนเปนลายลักษณอักษร ดังนั้น

ผูวิจัยจึงใชสัญญาณอินเตอรเน็ตจาก ADSL Router ท่ีไดรับ Dynamic IP Address จากผูใหบริการ 

และจะเปล่ียนไปเรื่อยๆ ตองอาศัยปจจัยภายนอกรวมดวย นั่นคือคุณสมบัติของการทํา Dynamic 

DNS โดยอาศัยเว็บไซตท่ีเปด บริการ Dynamic DNS ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกใชงานของเว็บไซต 

http://www.no-ip.com ซ่ึงสามารถใชงานไดฟรี สําหรับการทํา Dynamic DNS เพ่ือใหตัวเว็บไซต 

http://www.no-ip.com  ทําการ Redirect เช่ือมตอขอมูลไปยังกลองวิดีโอวงจรปดเพ่ือแสดงผลผาน

อินเตอรเน็ต 
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ขั้นตอนใ นการทํา Dynamic DNS ใหกับกลองวิดีโอวงจรปดนั้น กอนอ่ืนจะตองทํา

การตั้งให ADSL Router ท่ีใชงานสามารถสงผานขอมูลเขาออกจากระบบเครือขายภายในเสียกอน 

ซ่ึงการกําหนดคานี้ส่ิงท่ีตองทราบเปนอันดับแรกคือ หมายเลข IP Address ของกลองวิดีโอวงจรปด

ดังท่ีไดกลาวไปกอนหนานี้แลว  

 

 
 

รูปท่ี ข.8  แสดงหนาจอการเขาใชงานตั้งคา ADSL Router 

 

 
 

รูปท่ี ข.9  แสดงหนาจอขอมูลท่ัวไปของ ADSL Router 
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จากรูปท่ี 9 เม่ือเขาสูการตั้งคา คาท่ีเราจะตองทําการตั้งคาก็คือ NAT ซ่ึงเปนการตั้งคา

ใหสําหรับการสงผานขอมูลเขาออกไปยังอุปกรณภายในเครือขายได โดยในท่ีนี้คือกลองวิดีโอวงจร

ปดสามารถสงขอมูลภาพวิดีโอหรือภาพนิ่งออกและรับขอมูลการควบคุมเขามาผาน ADSL Router 

ได 

จากรูปท่ี 10 แสดงถึงรูปแบบการกําหนดคาเปนแบบ Redirect แลวทําการสรางคาใหม 

โดยจะทําการเพ่ิมหมายเลข IP Address เพ่ือกําหนดใหกับกลองวิดีโอวงจรปดท่ีตองการ 
 

 
 

รูปท่ี ข.10  แสดงหนาจอสวนท่ีตองเลือกกอนการทําการ NAT 

 

 
 

รูปท่ี ข.11  แสดงการใสคา IP Address ของกลองวิดีโอวงจรปด ท่ีไดรับในระบบเครือขายภายใน

เครือขาย LAN  
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จากรูปท่ี 11 แสดงการใสคา IP Address ของกลองวิดีโอวงจรปด ท่ีไดรับในระบบ

เครือขายภายในเครือขาย LAN ในท่ีนี้ กลองวิดีโอวงจรปดนั้น มี IP Address คือ 192.168.1.250 

และPort ท่ีจะถูกใชงานคือ 80 ( Port สําหรับ  Protocol HTTP เพ่ือใหบริการ Web Server ) นั่น

หมายความวา หากมีเครื่องจากท่ีอ่ืนรองขอขอ มูลจาก IP Address ของ ADSL Router ผาน Port  

8000 ดังนั้น ADSL Router ก็จะสงผานตอไปยังเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีหมายเลข  IP Address คือ 

192.168.1.250 ท่ี Port  80 นั่นคือการเรียกแสดงเว็บไซตท่ีอยูในเครื่องหมายเลข  IP Address 

192.168.1.250 นั่นเอง 

 

 
 

รูปท่ี ข.12  แสดงผลการใสคา IP Address ของกลองวิดีโอวงจรลงในการทํา NAT 
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ภาคผนวก ค. 

ภาพการทดลองระบบ 
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รูปท่ี ค.1 รานหมอยา เพชรบูรณ ตลาดชุมชนการเคหะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 

 

 
 

รูปท่ี ค.2 รานหมอยา เพชรบูรณ ฝงขวามือ 
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รูปท่ี ค.3 รานหมอยา เพชรบูรณ ฝงซายมือ 

 

 
รูปท่ี ค.4 ตําแหนงกลองท่ีทดลองติดตั้ง รานหมอยา เพชรบูรณ ฝงซายมือ 
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