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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้ออกแบบและพัฒนาระบบประชุมทางไกลดวยเสียง โดย จัดการผานหนา เว็บ

เพ่ือส่ังการผาน API เขาไปควบคุม การทํางานของ  Asterisk ซ่ึงเปนซอฟตแวร IP-PBX ระบบเปด  

(open source) และพัฒนาโปรแกรมบนพ้ืนฐานของ MeetMe ซ่ึงเปนระบบประชุมทางไกลดวยเสียง

แบบเดิม โดยใชภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บ และใช MySQL เปนระบบฐานขอมูล ระบบสามารถ

สรางหองประชุมหลักผานหนาเว็บ กําหนดวัน เวลา หัวขอการประชุม ผูเขารวมประชุม หลังจาก

นั้นระบบจะแจงขอมูลตางๆ ใหผูเขารวมประชุมทราบทางบริการขอความส้ันผานโทรศัพท  เคล่ือน  

ท่ีและจดหมายอิเล็กทรอนิกส เม่ือถึงเวลาประชุมสมาชิกจะตองใชรหัสผานท่ีระบบ กําหนดใหใน

การเขาสูหองประชุม โดยประธานในท่ีประชุมสามารถรับทราบวามีสมาชิกทานใดเขาหองประชุม

แลว สามารถส่ังใหระบบโทรออกผานระบบ VoIP ไปหาสมาชิกท่ียังไม เขาหองประชุม นอกจาก  

นั้นระหวางการประชุมประธานในท่ีประชุมสามารถสรางหองสนทนายอยและ เลือกผูรวมประชุม

บางทานเพ่ือปรึกษาขอมูลเปนการสวนตัวรวมท้ังผูเขารวมประชุมสามารถท่ีจะปรึกษากันเองไดโดย

รองขอไปท่ีผูดูแลระบบใหสรางหองสนทนายอยให โดยการสนทนาในห องประชุมยอยนั้นผูเขา  

รวมประชุมท่ียังอยูในหองประชุมหลักจะไมไดยินเสียงสนทนาดังกลาว 

ผลทดสอบการใชงานท่ีจะใชงานพบวาระบบท่ีพัฒนาสามารถใชงานไดจริงตามขอบ  

เขตท่ีไดตั้งไวและไดมีการจําลองการทํางานระบบโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมี CPU แบบ= Intel® 

Pentium® 4 CPU 3.00 GHz  หนวยความจําหลัก(RAM)ขนาด=1GB สรางหองประชุมหลัก 1 หอง 

หองประชุมยอย 14 หอง พบวามีการใชงาน  CPU=7.3% RAM=37.4% และผูสนทนาในหองประ  

ชุมท้ังหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสามารถประชุมทางเสียงกันไดโดยไมมีเสียงขาดหาย 

และเครื่องแมขายยังสามารถทํางานไดตามปกติ 
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ABSTRACT 

 

This thesis designs and develops an audio conference system by managing via  

web-based API to control opration of Asterisk which is an open-source IP-PBX system. The 

system is developed on top of MeetMe, an existing open-source audio conferencing system. PHP 

is used for development the web page and MySQL is used as database system. User can create a 

main conference room via web page by specifying date, time, conference topic, and attendees. 

The system will provide attendees this information by sending short message service (SMS) or  

e-mail. An attendee who needs to join the room must log into the conference room with password 

protection. Chairman can know room’s members who already logged into the meeting room. 

Moreover, Chairman can make a VoIP call to other members who have not yet logged into the 

meeting room. Moreover, during the meeting chairman can create submeeting rooms and invite 

some attendees to join to discuss any private information. During the conversation in submeeting 

room participants in main meeting room will not hear the conversation in submeeting room. 

The testing result found that the developed system can be operated in circumstances 

provided. The system was simulated by using the computer equipped with CPU Intel@ Pentium 

@4 CPU 3.00 GHz, Ram 1 GB. The simulated environment consisted of a main conference room 

and 14 sub meeting rooms. It took 7.3% of the CPU and 37.4% of the RAM capacity. Each 

speakers in both main and submeeting rooms could communicate without any interruption. 

Additionally, the main network can work properly while testing was running. 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การประชุมทางไกลดวยเสียง (Voice conference ) มีอยูดวยกันหลายรูปแบบ ซ่ึงแตละ

รูปแบบก็จะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกันออกไป อาทิเชน อุปกรณการประชุมทางเสียงบางชนิด

สามารถท่ีจะใชรวมกันกับโปรแกรม MSN ได ทําใหผู เขารวมประชุมพิมพขอความหากันไดแทน

คําพูด อุปกรณการประชุมทางเสียงบางอยางสามารถโทรเขามาไดจากท่ีใดท่ีหนึ่งของโลกก็ไดไม

จําเปน ตองอยูท่ีเดียวกัน เปนตน ขอดีของการประชุมดวยเสียงคือ ผูเขารวมประชุมไมตองเสียเวลา

เดินทางมายังหองประชุมดวยตนเองเพียงแตโทรเขามายังหองหองประชุมตามวันเวลาท่ีไดกําหนด

ไว นอกจากนั้นยังสามารถประหยัดคาใชจายในการจัดหองประชุมเพราะการประชุมในลักษณะนี้

ไมตองจัดเตรียมสถานท่ีใดๆเลย แตการประชุมทางเสียงก็มีขอดอยอยูเชนกันคือ ผูดําเนินการ

ประชุมจะตองแจงขอมูลการประชุมใหผูเขารวมประชุมทราบเอ ง ระบบไม สามารถดําเนินการให

แบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นผูท่ีเปนประธานหรือผูดูแลระบบในหองประชุมจะไมสามารถรูไดเลยวา

ผูเขารวมประชุมนั้นไดเขามายังหองประชุมครบหรือยัง (นอกจากจะสอบถามเปนรายบุคคล) เพราะ

ไมสามารถเห็นหนาผูเขารวมประชุมนอกจากเสียง และในบางกรณีท่ีประธานหรือผูดูแลระบบในท่ี

ประชุมตองการท่ีจะปรึกษากับผูเขารวมประชุมทานใดทานหนึ่งเปนการสวนตัวก็ไมสามารถทําได 

เพราะถาเปนการพูดกับผูเขารวมประชุมคนใดคนหนึ่งในหองประชุมนั้นก็หมายความวาผูเขารวม

ประชุมท้ังหมดจะไดยินทําใหการประชุมทางเสียงมีขอจํากัดเม่ือเทียบกับการประชุมปกติ ผูวจิัยจึงมี

แนวคิดท่ีจะนําเทคโนโลยี VoIP ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการส่ือสารดวยเสียงผานโครงขายไอพี มาพัฒนา 

การจัดการหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับการประชุมทางเสียง  โดยการควบคุมผาน

ทางหนาเว็บ ผูวิจัยใชภาษา PHP ในการพัฒนา ซ่ึงผูใชงานจะสามารถจองหองประชุมผานทางหนา

เว็บ ผูเขารวมประชุมท่ีถูกเลือกท้ังหมดจะรับทราบหัวขอเรื่องการประชุมวันและเวลาการประชุม 

และรหัสผานเพ่ือเขาใชหองประชุมนั้นไดทาง SMS  และ E-mail  และเฉพาะผูท่ีเปนประธานหรือ

ผูดูแลระบบในการประชุมจะมี URL และSession number สําหรับควบคุมการใชงานระบบผานทาง

หนาเว็บแจงใหทาง SMS และ E-mail เม่ือถึงเวลาเขาประชุมถาหากผูเขารวมประชุมทานใดยังไม

เขามาในหองประชุมในวันเวลาดังกลาว ประธานหรือผูดูแลระบบสามารถใหระบบติดตอหาได

ผานระบบ VoIP แตหากผูเขารวมประชุมทานนั้นยังไมรับสาย ระบบจะติดตอเขาโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
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เม่ือเริ่มการประชุม ผูท่ีเปนประธานหรือผูดูแลระบบสามารถทราบไดวาขณะนี้สมาชิกทานใดเขา

รวมประชุมแลวบางโดยการดูขอมูลผานทางหนาเว็บ และในขณะท่ีอยูระหวางการประชุ ม หาก

ประธานหรือผูดูแลระบบตองการท่ีจะปรึกษากับใครคนใดคนหนึ่งโดยท่ีไมตองการท่ีจะให

ผูเขารวมประชุมทานอ่ืนทราบ ประธานหรือผูดูแลระบบก็สามารถท่ีจะสรางหองประชุมยอยและ

แยกบุคคลท่ีประธานหรือผูดูแลระบบ เลือกไปยังหองประชุมยอยไดเพ่ือไปปรึกษาหารือกันเปน

การสวนตัวได และในขณะเดียวกันถาหากผูเขารวมประชุมตองการท่ีจะปรึกษาดวยกันเองก็

สามารถท่ีจะรองขอไปยังประธานหรือผูดูแลระบบ เพ่ือใหสรางหองประชุมยอยขึ้นมา หลังจากนั้น

ประธานหรือผูดูแลระบบก็จะทําการเลือกผูท่ีรองขอไปยังหองประชุมยอย  ดวยแนวความคิด

ขางตนจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานระบบการประชุมทางไกลดวยเสียงท่ีมีอยูใหใกลเคียงกับ

ระบบการประชุมปกติมากยิ่งขึ้น 

 

1.2  วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1.  เพ่ือออกแบบและพัฒนาตนแบบระบบประชุมทางไกลดวยเสียงท่ีประธานหรือผูดูแลระบบ 

สามารถสรางหองประชุมยอยเพ่ื อหารือกับผูสนทนาบางสายดวยการควบคุมจากประธานหรือ

ผูดูแลระบบในหองประชุม 

 2.  เพ่ือพัฒนาระบบประชุมทางไกลดวยเสียงใหมีลักษณะการใชงานท่ีใกลเคียงกับการประชุม

ดวยการพบปะกันมากยิ่งขึ้น 

 

1.3  สมมติฐานของงานวิจัย 

ผูใชงานอยูในสภาพแวดลอมท่ีสามารถใชงาน VoIP ไดหรื อมีเลขหมา ยโทรศัพท  

เคล่ือนท่ีท่ีสามารถติดตอได 

 

1.4  ขอบเขตงานวิจัย 

เนื่องจากการประชุมทางไกลดวยเสียง  (Voice conference) เปนระบบงานสนับสนุน

อยางหนึ่งของ Asterisk ซ่ึงเปน Open Source ท่ี Run อยูบนระบบปฏิบัติการ Linux ซ่ึงการประชุม

ทางไกลดวยเสียงเปนการพัฒนาโปรแกรมบนพ้ืนฐานของMeetMe ดังนั้นขอบเขตของวิทยานิพนธ

ฉบับนี ้จึงเนนไปท่ีการพัฒนาระบบใหมีความสามารถใกลเคียงกับการประชุมแบบพบปะมากยิ่งขึ้น

ตามขอบเขตการวิจัยดังนี้คือ 
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1.  ผูใชงานในระบบมี 3 ประเภทไดแก 

1) ผูดูแลระบบมีหนาท่ีจองหองประชุมหลัก โดยจะกําหนดช่ือการประชุม ช่ือประธาน วัน

เวลาในการประชุม หองประชุมหมายเลข ตั้งรหัสผานของหองประชุมท่ีเลือกไวและเลือกผูเขารวม

ประชุม ตามท่ีไดรับมอบหมายจากประธาน              

2) ประธานมีหนาท่ีสรางหองประชุมยอยเลือกหรือจับคูผูเขารวมประชุมไปยังหองประชุม

ยอยและเลือกกลับมายังหองประชุมหลัก รวมท้ังส่ังระบบโทรออก VoIP ติดตอไปยัง

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูเขารวมประชุม  

3) ผูเขารวมประชุมมีหนาท่ีโทรเขามาในหองประชุมเพ่ือทําการประชุมและยังสามารถแจง

ความตองการไปยังประธานหรือผูดูแลระบบ เพ่ือขอใหประธานหรือผูดูแลระบบสรางหองประชุม

ยอยไวสําหรับปรึกษาเปนการสวนตัวกับผูเขารวมประชุมดวยกันเอง 

2.  ประธานหรือผูดูแลระบบสามารถสรางหองประชุมหลักโดยกําหนดช่ือการประชุม ช่ือประ  

-ธาน วันเวลาในการประชุม หองประชุมหมายเลข รหัสผานในการเขารวมประชุม และเลือกผูเขา  

รวมประชุมจากฐานขอมูลในระบบ 

3.  ระบบสามารถสง E-mail และ SMS หาผูเขารวมประชุมท่ีถูกเลือกในการประชุมนั้นโดยจะ

ระบุ วันเวลาและรหัสผานการเขาหองประชุม นอกจากนั้นผูท่ีไดถูกรับเลือกใหเปนประธานหรือผู  

ดูแลระบบ จะไดรับ URL และ Session numberในการเขาไปควบคุมหนาเว็บการประชุม นั้นๆ จาก  

E-mail และ SMS เพ่ิมเติมดวย 

4.  เม่ือถึงวันเวลาซ่ึงกําหนดไวผูท่ีไดรับเลือกใหเปนประธานหรือผูดูแลระบบ  ในการประชุม

สามารถท่ีจะเขาถึง (access) หนาเว็บควบคุมหองประชุมหลักตาม URL และ Session number ท่ีได 

รับ 

5.  เม่ือถึงวัน เวลาท่ีตั้งไว ผูใชงานสามารถโทรเขามาเพ่ือใชงานหองประชุม หรือประธานหรือ

ผูดูแลระบบส่ังระบบโทรออกหาผูใชงานโดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ีไมสามารถติดตอกับผูใชงานผาน 

VoIP ได ระบบจะติดตอไปยังหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีอ่ืนท่ีผูใชงานระบุไว 

6.  ผูใชงานทุกคนตองระบุรหัสผานกอนเขารวมประชุมโดยระบบจะมีการแสดงช่ือผูท่ีโทรเขา

รวมประชุมใหกับประธานหรือผูดูแลระบบไดทราบผานทางหนาเว็บ 

7.  ขณะดําเนินการประชุม ประธานหรือผูดูแลระบบ ในหองประชุมสามารถปรึกษากับผูเขา  

รวมประชุมบางทานไดโดยการสรางหองประชุมยอย ระบบจะติดตอกับผูเขารวมประชุมท่ีประธาน

หรือผูดูแลระบบ เลือกผานทางสาย (line) ท่ี 2 ของการใชงาน VoIP โดยเสียงท่ีสนทนากันในหอง

ประชุมยอย จะไมไดยินในหองประชุมหลัก และเม่ือการประชุมในหองประชุมยอยแลวเสร็จ 

สมาชิกในหองประชุมยอยทุกคนสามารถกลับเขามาในหองประชุมหลักได 
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8. ขณะดําเนินการประชุมผูท่ีเขารวมประชุมสามารถท่ีจะปรึกษาเปนการสวนตัวกับผูเขารวม

ประชุมดวยกันเองได โดยจะตองแจงไปหาประธานหรือผูดูแลระบบ ท่ีสาย (line) 2 เพ่ือขอใหประ -

ธานหรือผูดูแลระบบ ชวยสรางหองประชุมยอย ขึ้นมา หลังจากนั้นประธานหรือผูดูแลระบบ ก็จะ

เปนผูท่ีเลือกผูเขารวมประชุมท่ีตองการปรึกษากันเปนสวนตัวไปยังหองประชุมยอยนั้นเอง 

 

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดตนแบบหองประชุมทางไกลดวยเสียงเพ่ือใชในองคกร โดยมีความสามารถใกลเคียงกับ

การประชุมแบบปกติมากยิ่งขึ้น 

2.  ไดนําเทคโนโลยี VoIP มาใชใหเกิดประโยชนในองคกร 

3.  เพ่ิมความสะดวกสบายกับผูเขารวมประชุม โดยไมตองเดินทางมายังหองประชุม 

4. ประธานหรือผูดูแลระบบสามารถท่ีจะปรึกษาหารือกับใครผูเขารวมประชุมบางคนผานหอง

ประชุมยอย 

5.  ผูเขารวมประชุมสามารถท่ีจะปรึกษาเปนการสวนตัวกับผูเขารวมประชุมดวยกันเองโดย

แจงไปท่ี ประธานหรือผูดูแลระบบ เพ่ือขอใหสรางหองประชุมยอยขึ้นมา 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ 

 

ในวิทยานิพนธฉบับนี้ จําเปนตองอาศัยความรูในดานการประชุมทางไกลดวยเสียง เพ่ือ

ชวยในการพัฒนาระบบ ดังนั้นจึงอางถึงทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของซ่ึงประกอบดวย  Asterisk, Trixbox, 

Application MeetMe, การควบคุม  Asterisk ผานเว็บ  API, มาตรฐานการบีบอัดเสียง  G.729 และ

ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

 

2.1 Asterisk1

Asterisk คือ opensource software ท่ีทําหนาท่ีหลักเปน  Softswitch, IP-PBX หรือท่ี

เรียกวาตูชุมสายโทรศัพทระบบ  IP ซ่ึงมีหนาท่ีในการควบคุมและจัดการบริหาร  การเช่ือมต อ 

ระหวางอุปกรณโทรศัพทผานเครื่องขายเนทเวอรค  อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมเติมประสิทธ์ิภาพและ

ความสามารถในการทํางานไดโดยงาย ใน Asterisk นั้นสามารถรองรับ Features ไดหลายรูปแบบดัง

ตัวอยาง เชน 

 

Automated Attendant (ระบบตอบรับอัตโนมัติ) 

Blacklists (การทํา backlist ใชในการ filter ผูใชงานโทรศัพทท่ีโทรเขาได) 

Blind Transfer (การโอนสายแบบโอนขาดหรือ โอนโดยไมถามผูท่ีเราจะโอนไปหา

กอน) 

Call Detail Records (การจัดเก็บขอมูลการโทรศัพทในระบบโดยระเอียด) 

Call Forward on Busy (การโอนสายไปยังผูอ่ืนในกรณท่ีสายนั้นๆไมวาง) 

Call Forward on No Answer (การโอนสายไปยังผูอ่ืนในกรณท่ีสายนั้นๆไมรับสาย) 

Call Monitoring (การด ูstatus (ipaddress,ping time) ของ Client ท่ีเช่ือมตอมายังระบบ) 

Call Recording (การจัดเก็บเสียงพูด) 

แตในท่ีนี้ผูวิจัยขอยกตัวอยาง  Features ท่ีใชกันอยูท่ั วไป และผูวิจัยไดนํา  Features 

ดังกลาวมาใชศึกษาในงานวิจัยและนํามาพัฒนาต อยอดระบบจัดการหองประชุมหลักและหอง

ประชุมยอยสําหรับการประชุมทางไกลดวยเสียงคือ 

Teleconference (คือการประชุมทางเสียง)  

                                                        
1 ระบบ Asterisk. (2553). จาก http://www.asteriskdiy.com/index.php 
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Blacklists (การทํา backlist ใชในการ filter ผูใชงานโทรศัพทท่ีโทรเขาได) 

Call Forward on Busy (การโอนสายไปยังผูอ่ืนในกรณท่ีสายนั้นๆไมวาง) 

Call Forward on No Answer (การโอนสายไปยังผูอ่ืนในกรณท่ีสายนั้นๆไมรับสาย) 

Call Monitoring (การดู status (ipaddress,ping time) ของ Client ท่ีเช่ือมตอมายังระบบ) 

Music On Hold (เสียงเพลงรอสายขณะอยูในหองประชุมคนเดียว) 

Authentication (การตรวจสอบสิทธ์ิกอนการเขาใชงาน) 

FXO (สําหรับโทรออกสายนอก) 

Asterisk เปน software ตัวหนึ่งท่ีทําหนาท่ีหลักในการควบคุมระบบโทรศัพท ซ่ึงสวน

ใหญแลว Asterisk จะสามารถทํางานบน Linux OS, FressBSD (not officially support by digium) 

ซ่ึงในการทํางาน ของ Asterisk ผูใชงานจําเปนตองสามารถท่ีจะเขาใจการทํางาน และ ตั้งคาตางๆ

ของ Asterisk ได Asterisk เปน software ท่ีทํางานเปน daemon หรือ เปน Process หนึ่งท่ีทํางานอยู

บนเครื่องคอมพิวเตอร โดยการตั้งคาของ Asterisk เพ่ิมท่ีจะทําให ระบบทํางานได หรือ เปนไป

ตามท่ีผูใชงานตองการนั้น มีอยู 2 ลักษณะ คือ 

แบบ .conf ไฟล ซ่ึงการตั้งคาแบบนี้ใชงานกันอยูอยางแพรหลายไมวาจะเปน การตั้ง

โดยผาน Web-Interface เชน FreePBX โดยไฟลท่ีเขียนลงไปในระบบจะทําหนาท่ีในการบอกให 

Asterisk ทํางานอยางท่ีเราตองการ 

แบบ database เปนอีกลักษณะในการตั้งคาบางประเภทของ Asterisk โดยการตั้งคา

ลักษณะนี้มีขอดีในการท่ีเราสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนคาไดทันที โดยไมจําเปนตอง ส่ังให Asterisk 

ทําการอานคาจาก file อีก ครั้ง (reload) โดยหลังจากท่ีการตั้งคาตางๆเสร็จส้ิน Asterisk ก็จะสามารถ

ทํางานไดทันที โดย ในกรณีท่ีเปน ระบบ SIP/IAX/etc. เครื่องลูกขายตางๆก็จะสามารถท่ีจะเช่ือมตอ

เขามายังระบบ ผานระบบเครือขาย อนึ่งหากตองการท่ีจะให Asterisk ทํางานกับ Telephony 

Hardware เชน การดสายนอก หรือ กลองสายนอกตางๆ ก็ตองทําการติดตั้งคาใน Asterisk ดวย 

การสรางหองประชุมทางเสียงใน Asterisk นั้น หมายถึง การทําเบอรสําหรับใหทุก ๆ 

คนท่ีจะประชุมไดโทรเขามาท่ีเบอรท่ีเราสรางขึ้นนี้ แลวสามารถท่ีจะพูดคุยพรอมกันได 

ความสามารถของระบบ IP-PBX ท่ีเราสรางดวย Asterisk นี้ ยังมีความสามารถในการบันทึกเสียงใน

การประชุม และยังสามารถใหใสรหัสผานในการเขาหองประชุมไดดวย เพ่ือปองกัน ผูท่ีไม

เกี่ยวของเขาไปยังหองประชุมไดสําหรับการสรางหองประชุม และใชงานไดดีนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองติดตั้ง Asterisk Card เพราะตัว Asterisk Card นั้นจะทําหนาท่ีในการสังเคราะหเสียง และเปน

ตัวจัดการเกี่ยวกับ Timming เพ่ือไมใหเสียงเกิดการดีเลย หรือเสียงฟงไมรูเรื่อง  การสรางหอง

ประชุมนั้น เราตองกําหนดกอนวา เราจะใชเบอรอะไรในการสรางหองประชุม และตองการ
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บันทึกเสียงในหองประชุมดวยหรือไม ตัวอยางตองการสรางหองประชุม คือ หมายเลข 9901 เพ่ือ

ผูใชโทรเขามาเบอรนี้แลว จะใหผูใชใสรหัสผาน ซ่ึงรหัสผานจะมีดวยกันอยู 2 รหัส คือ ชุดแรก เปน

ของผูเขาประชุม จะกําหนดใหเปน 1234 และอีกชุดหนึ่งสําหรับประธานผูควบคุมหองประชุม คือ 

445566 และใหมีการบันทึกเสียงการประชุมดวย 

กําหนดคาใน meetme.conf  

Code: 

[rooms] 

conf => 9901,1234,445566 

การกําหนดคาสําหรับการสรางหองประชุมใน meetme.conf จะมีรูปแบบดังนี้คือ 

conf => confno,[PIN], [Administrator PIN] จากตัวอยางก็คือ  

จะสรางหองประชุมโดยใหมีหมายเลขหองประชุม 9901 รหัสผานสําหรับผูเชาประชุม

คือ 1234 และรหัสผานสําหรับผูควบคุมหองประชุมคือ 445566 

  กําหนดคาใน extensions.conf 

 Code: 

 [default] 

 exten => 9901,1,Goto(conf,1) 

 exten => conf,1,Set(MEETME_RECORDINGFILE=/tmp/Meeting-

${TIMESTAMP}) 

 exten => conf,2,Meetme(9901|sr) 

 exten => conf,3,Hangup() 

 เม่ือกําหนดทุกอยางเรียบรอยแลว ก็ส่ัง Restart Service ของ Asterisk 

 Code: 

 #asterisk -rx "restart now" 

 เม่ือทุกอยางเรียบรอย ระบบก็จะมีหองประชุมท่ีใชสําหรับใหทุกคนโทรเขาเบอร  9901 

นี้เพ่ือใชในการประชุม พรอมกับระบบยังสามารถท่ีจะบันทึกเสียงไว เพ่ืออางอิงวาใครพูดอะไรไป

บางไดในภายหลัง 

จะเห็นไดวาผูวิจัยไดยกตัวอยางการสรางประชุมของ  Asterisk ที่ Run บน OS ที่ชื่อวา  

Free Bsd อยางท่ีกลาวมาขางตน Asterisk สามารถท่ีจะ Run ไดท้ัง Ubuntu,Free Bsd หรือแมกระท่ัง 

Cent OS เปนตน  ท้ังนี้ตองขึ้นอยูกับความชํานาญของแตละทาน  ซ่ึง Asterisk นั้นเปน ลักษณะ  

Software สําเร็จรูปมาพรอมใชงานอยูแลวเพียงแตผูใชงานปอนคําส่ังหรือใส  Features ท่ี Asterisk 
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รองรับเขาไปก็สามารถท่ีจะใชงานไดเลย ในครั้งแรกท่ีผูวิจัยไดเริ่มศึกษาเกี่ยวกับ  Asterisk ผูวิจัยได

เลือก Asterisk ท่ี Run บน Freee Bsd เหตุผลท่ีเลือกก็เพราะวา  Free Bsd นั้นจะใชทรัพยากรท่ีนอย

กวาเพราะไมตอง Run Library Graphics อ่ืนๆมากนักเม่ือเทียบกับ Ubuntu แตการติดตั้งจะนานกวา  

Ubuntu เพราะตองเสียเวลาในการ Complic 

การสรางหองประชุมทางสียงสําหรับผูเริ่มตนใชงานอาจจะตองมีอุปสรรคมากเพราะวา

ถาไมมีความรูพ้ืนฐานดานการใชงาน  Asterisk มากอน  ก็จะไมสามารถท่ีจะสรางหองประชุมทาง

เสียงไดเลย หรือถาพอมีพ้ืนฐานมาบางก็อาจจะมีอุปสรรคเล็กนอยในการสรางหองประชุมทางเสียง

เหตุผลก็คือ ตามท่ีผูวิจัยยกตัวอยางเปนการสรางหองประชุมใน  Asterisk ท่ี Run บน Free Bsd ซ่ึง

ทุกอยางลวนแตเปน  Command Line ทั้งหมด  การปอนคําสั่งตางๆให  Asterisk ทํางานตองทําผาน  

Command Line เทานั้น ซ่ึงอาจจะเปนอุปสรรคอยางมากกับผูท่ีเริ่มตนใชงาน  ปญหาอีกอยางหนึ่งก็

คือ ถาตองการพัฒนาตอยอดจาก Features ท่ีมีอยูแลว ตัวอยางเชน  ตองการเขียนเว็บเขาไปควบคุม

เพ่ือใหงายตอการใชงาน ก็ตองติดตอง Asterisk Addon เสริมเขาไป อีกท้ังตองติดตั้งพวกโปรแกรม

ประเภท GUI (Graphic User Interface) เพ่ือใหรองรับกับการเขียนเว็บจากภายนอกเขามาควบคุม  

Asterisk และถาในอนาคตเครื่องแมขายท่ีลง Asterisk เกิดการเสียหายโดยที่ไมไดทําขอมูล  Backup 

เก็บไวก็หมายถึงตองเริ่มลงโปรแกรมใหมทั้งหมดทีละโปรแกรมจนกวาจะสมบูรณ 

ปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาจะมี Free software ตัวใดที่สามารถทําใหผูท่ีเริ่มตนใช

งาน Asterisk สามารถใชงานไดอยางเขาใจมากขึ้นงายตอการพัฒนาตอยอด  และโปรแกรมมีความ

เสถียรในการใชงาน และก็สามารถพัฒนาตอยอดใหไดตรงตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว  ซ่ึงผูวิจัยจึง

ไดพบโปรแกรมท่ีช่ือวา Trixbox ซ่ึงจะขออธิบายในหัวขอถัดไป 

 

2.2 Trixbox2

Trixbox พัฒนาโดยบริษัท Fonality เดิมใชช่ือวา Asterisk@home ตอมาจึงเปล่ียนเปน 

Trixbox ซ่ึงพัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับการส่ือสารผานอินเตอรเน็ต มีท้ังผลิตภัณฑท่ีแจกจายไดฟร ีกับ 

ผลิตภัณฑท่ีมีลิขสิทธ์ิ โดย Trixbox ท่ีนํามาเปรียบเทียบนี้เปนผลิตภัณฑท่ีแจกจายไดฟร ีภายใต

เง่ือนไขของ GNU/GPL ซ่ึงเหมาะกับองคกรท่ีมีขนาดเล็ก โดยผลิตภัณฑนี ้เปนการนําเอา

ระบบปฏิบัติการ UNIX (CentOS) + Asterisk + FreePBX มารวมกันไวเปนแผนติดตั้งท่ีสามารถ

ติดตั้งและใชงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว

 

                                                        
2 Trixbox. (2553). จาก http://www.trixbox.com 
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ผูวิจัยไดเลือก  Trixbox มาทํางานวิจัยในครั้งนี้ก็เพราะวาเปน  Free Sofware ท่ีสามารถ

ติดตั้งไดในแผนเดียว  เม่ือติดตั้งเรียบรอยแลวไมตองลงอะไรเพ่ิมเติม  อาทิเชน  php MyAdmin 

MySQL เปนตน  ซ่ึงท่ียกตัวอยางมาลวนแตเปนส่ิงจําเปนท้ังหมดในการทํางานวิจั ยเพ่ือพัฒนาตอ

ยอดท้ังส้ิน อีกท้ังการใชงานก็เรียบงายเหมาะสําหรับผูท่ีเริ่มใชงานเบ้ืองตนไมวาจะเปนการสราง

เบอรโทรศัพท หรือการสรางหองประชุมทางเสียง ก็สามารถทําไดโดยงายเพียงแตเรียกหนาเว็บของ 

Trixbox ขึ้นมา แลวหนาเว็บก็จะมีเมนูสําหรับจัดการตรงนี้อ ยู หรือถาถนัดในเรื่องของ  Command 

Line ก็สามารถที่จะทําไดเชนกัน ตัวอยางภาพ Features ตางๆที่อยูใน Trixbox ดังตัวอยางภาพที ่2.1 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 Features ที่อยูใน Trixbox 

 

จากตัวอยางภาพจะเห็นไดวา  Trixbox มีหลาย  Features ใหเลือกใชงาน  สําหรับ  

Features หลักๆที่ใชกับงานวิจัยประชุมทางเสียงนี้ไดแก  Extensions และ Conferences ซ่ึง 

Extensions นั้นจะเกี่ยวกับการสรางเบอรโทรสําหรับผูท่ีจะใชงาน ซ่ึงการใชงานการสรางเบอรโทร

ผูวิจัยจึงไมขออธิบาย จะขออธิบายแตในสวนการสรางหองประชุมเปนเปนสวนท่ีสําคัญมากท่ี สุด
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ในการทํางานวิจัยครั้งนี้เพราะผูวิจัยจะตองนําในสวนตรงนี้มาพัฒนาเพ่ือตอยอดใหตรงตาม

วัตถุประสงคของวิจัยนี้ 

การสรางหองประชุมใน Trixbox3

1) เขาเมนู Conference จากนั้น คล๊ิกท่ี Tab "PBX" -> "PBX Configuration" และคล๊ิกท่ี

เมนู”Conferences” ปอนขอมูลดังภาพตอไปนี ้

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 การปอนขอมูลหองประชุมทางเสียง 

 

แหลงท่ีมา:  www.voip4share.com 

 

 จากภาพสามารถอธิบายไดดังตอไปนี ้

Conference Number ใสเบอรหองท่ีไมซํ้ากับเบอร  Extension อ่ืน สวนใหญจะใส   

5 หลัก 

                                                        
3 สมาคม VoIP แหงประเทศไทย.(2555). จาก  http://www.voip4share.com/elastix-unified-communications -software-

f28/conference-elastix-meet-me-conference-t259.html 
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 Conference Name ตั้งช่ือหอง 

 User PIN พาสเวอรดของยูสเซอร 

 Admin PIN พาสเวอรดของประธาน 

 Join Message ขอความตอนรับ  อัพโหลดขอความตอนรับเขาไดโดยใชเมนู  System 

Recordings  

 Leader Wait คอยประธานกอนจึงจะประชุมได 

 Quiet Mode ยูสเซอรฟงอยางเดียว พูดไมได 

 User Count บอกจํานวนยูสเซอรในหองประชุม 

 User Join/Leave ใหมีเสียง "beep" ทุกครั้งท่ีมียูสเซอรเขาหรือออกจากหอง 

 Music On Hold เสียงเพลงรอสายขณะรอการประชุม อัพโหลดเสียงเพลงรอสายโดยใช

เมนู Music On Hold  

 Allow Menu ใหยูสเซอรกดเลือกออปช่ันตางๆได เชน เพ่ิม/ลดโวลุมเสียง ออกจากหอง

ประชุม ปดเสียงตัวเอง เปนตน 

 Record Conference บันทึกเสียงการประชุม 

 2) จากนั้นคล๊ิก  "Submit Changes" แลวตามดวยคล๊ิกท่ีแถบ  “Apply Configuration 

Change Here” 

 3) การโทรเขาหองประชุม ทําการตั้งคาหมายเลขท่ี Softphone ใหถูกตองหลังจากนั้นจึง

โทรเขามาในหองประชุม 

 จะเห็นไดวาเม่ือสรางหองประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว ก็จะสามารถท่ีจะใชงานไดเลยซ่ึง

สามารถใชงานไดตลอดไมมีหมดเวลาการประชุม  สามารถท่ีจะโทรเขามากี่สายก็ไดไมจํากัด  

สามารถท่ีจะลบหองประชุมเดิมและสรางขึ้นมาใหมกี่ครั้งก็ได การใชงานหองประชุมจะเห็นไดวามี

ขอจํากัดเยอะมาก อาทิเชน ผูท่ีจะเขาประชุมไมสามารถรูไดเลยวาจะเริ่มประชุมกันเวลาเทาใด  และ

ระหวางประชุมผูท่ีเปนประธานไมสามารถรูไดเลยวาขณะนี้ผูเขารวมประชุมมีใครเขามาแลวบาง  

เพราะโปรแกรม  Trixbox ไมมี Features ในการ Monitoring ในหองประชุม  และถาจะมีใครคนใด

คนหนึ่งในหองประชุมตองการท่ีจะปรึกากันเปนสวนตัวก็ไมสามารถท่ีจะทําไดเพราะการพูด

ปรึกษากันในหองประชุมทางเสียงจะหมายความวาในหองประชุมนั้นจะไดยินกันท้ังหมด  ยกเวน

แตในโปรแกรมนี้ สามารถที่จะสรางหองประชุมยอยซอนขึ้นมาในหองประชุมหลักขึ้นมาเองไดผูท่ี

เขารวมประชุมจึงสามารถท่ีจะปรึษากันเปนสวนตัวได 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงเริ่มมีแนวความคิดท่ีจะนํา Features Conferences มาทําการพัฒนาตอยอด

โดยการจะทําเชนไรท่ีจะสรางหองประชุมขึ้นมาอีก 1 หองในเวลาขณะ ทําการประชุมอยูเพ่ือใชทํา
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เปนหองประชุมยอยเพ่ือใชปรึกษาเปนสวนตัว แตกอนท่ีจะพัฒนาในสวนของหองประชุมทางผูวิจัย

ตองทําการศึกษาโปรแกรม  MeetMe ใหเขาใจเสียกอนจึงจะสามารถพัฒนาในสวนของตรงนี้ได  

โปรแกรม  MeetMe นั้นเปนสวนหนึ่งของ  Features Conferences เรียกไดวาเปนลูกเลนในหอง

ประชุม ซ่ึงจะขออธิบายในหัวขอตอไป 

 

2.3  MeetMe4

 ใน Asterisk มีอยูแอปพลิเคช่ันหนึ่งท่ีทําใหประชุมหลายๆสายพรอมกันได เปนการ

ประชุมดวยเสียงหรือท่ีเรียกวา Audio Conferenc แอปพลิเคช่ันท่ีวานี้มีช่ือวา MeetMe โดย

คุณสมบัติหลักๆของหองประชุมมีดังตอไปนี้ 

 

2.3.1  ตั้ง Password ปองกันหองประชุมได 

2.3.2  ประธานการประชุมสามารถควบคุมการประชุมในหองได  เชน ปดเสียงผูเขาประชุม  

ลอกหองประชุม หรือเตะผูเขาประชุมออกจากหอง 

2.3.3  ปดเสียงทุกคนในหองประชุม  ยกเวนประธาน  เพ่ือใหฟงอยางเ ดียว เชนตอนท่ีประกาศ

นโยบายบริษัท หรือกระจายขาว เปนตน 

 รูปแบบการสรางหองประชุมทางเสียงโดยท่ีผูใชงานตองไปตั้งคาในไฟล  meetme.conf 

เปนตามนี้คือ  conf => confno[pin][adminpin]โดยท่ี  confno เปนหมายเลขหองประชุม  เชน 600 

สวน pin เปนพาสเวอรดท่ีผูเขาประชุม  (ยกเวนประธาน ) ตองกด  และ adminpin เปนพาสเวอรดท่ี

ประธานการประชุมตองกดการสรางหองประชุมนั้นวิธีทําคือไปคอนฟกท่ีไฟล  meetme.conf โดย

ตั้งช่ือ  (หรือเบอรหอง ) ท่ีจะใชเปนหมายเลขหองและพาสเวอรดซ่ึงจะมีหรือไมก็ได  ถาตั้งพาส

เวอรดไว เวลามีคนกดโทรเขามาท่ีเบอรหองประชุม Asterisk จะถามหาพาสเวอรด  

 Options การใชงานหอง Conference ท่ีใสใหแกแอปพลิเคช่ัน MeetMeไดมีดังตอไปนี้ 

 m  โหมด Monitor เทานั้น (ฟงอยางเดียว พูดไมได) 

 t  โหมด Talk-Only พูดอยางเดียว ไมไดยินเสียง 

 T  เซ็ตการตรวจจับผูพูด (สงไปยัง Manager Interface และ MeetMe list) 

 i  ประกาศเม่ือมีผูเขาหรือออกจากหองประชุม 

 p  ยูสเซอรออกจากหองประชุมได โดยกดปุม # 

                                                        
4 สมาคม VoIP แหงประเทศไทย.(2555). จาก  http://www.voip4share.com/asterisk-sip-server-f12/audio-conference-asterisk-

t412.html 
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 X  ยูสเซอรออกจากหองประชุมไดโดยกด extension ท่ีกําหนดไว  1 หลัก  (ตั้ง

ตัวเลขโดยใชตัวแปร  ${MEETME_EXIT_CONTEXT}) หรือถาไมไดตั้งตัวแปรไวก็จะเปนเบอร  

extension ใน context ปจจุบัน 

 d  สรางหอง conference อัตโนมัติ 

 D  สรางหอง  conference อัตโนมัติ  พรอมถามรหัสผาน  PIN ถาไมตองการ

ปอนพิน ใหกดปุม # แทน 

 e  เลือกหองประชุมท่ีวาง 

 E  เลือกหองประชุมท่ีไมรหัสผานปองกัน 

 v เซ็ตโหมด Video ใหใช Video ได แตไมใช Video Conference  

 r  บันทึกเสียงในหองประชุม แลวตั้งช่ือไฟลดวยตัวแปร  ${MEETME_RE 

CORDINGFILE} แบบฟอรแม็ต  ${MEETME_RECORDINGFORMAT} ดีฟอลทจะช่ือไฟลวา  

meetme-rec-${CONFNO}-${UNIQUEID} และดีฟอลทฟอรแม็ตคือ .wav 

 q  เซ็ต Quiet mode (ไมเลนเสียงขณะเขา/ออกจาหองประชุม) 

 M  ใช Music On Hold เม่ือใหหองประชุมมีคนเดียว 

 b  รัน  AGI Script ท่ีระบุไวใน  ${MEETME_AGI_BACKGROUND} ดี

ฟอลท conf-background.agi แตจะไมเวอรคบนแชนแนลท่ีไมใช Zap ในหองประชุมเดียวกัน 

 s  นําเสนอเมนู (สําหรับยูสเซอรหรือแอดมิน) เม่ือกด * สงไป 

 a  เซ็ตโหมดแอดมิน ระบุวาหองประชุมนี้มีประธานดูแลอยู 

 A  เซ็ตโหมด marked 

 แอปพลิเคช่ัน  MeetMeAdmin รูปแบบการเขียนแอปพลิเคช่ัน  MeetMeAdmin คือ 

MeetMeAdmin (confno, command [user]) แอปพลิเคช่ันนี้จะสงคําส่ังแอดมินเขาไปในหองประชุม

ท่ีกําหนดเพ่ือควบคุมหองประชุม แอปพลิเคช่ันนี้มี 3 อารกิวเมนต โดยท่ี confno เปนหมายเลขหอง

ประชุม  สวน user เปนเบอร  Extension ของยูเซอรท่ีตองการเตะออกจากหองประชุม  ใชรวมกับ

ออปช่ัน k สวน command เปนคําส่ังซ่ึงมีอยูหลายคําส่ังดังนี้ 

 K  เตะยูสเซอรทุกคนออกจากหองประชุม 

 k  เตะยูสเซอรคนใดคนหนึ่งตามท่ีระบุไวในอารกิวเมนต  user ออกจากหอง

ประชุม 

 e  เตะผูเขารวมประชุมท่ีเขามาคนสุดทาย 

 L  ลอคหองประชุม 

 l  ปลดลอกหองประชุม 
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 M  ปดเสียงผูเขาประชุมคนใดคนหนึ่ง 

 m  ยกเลิกการปดเสียงผูเขาประชุมคนใดคนหนึ่ง 

 N  ปดเสียงผูเขาประชุมทุกคน ยกเวนประธาน 

 n  ยกเลิกการปดเสียงผูเขาประชุมทุกคน 

 R  รีเซ็ตการเซ็ตโวลุมของยูสเซอรทุกคน 

 r  รีเซ็ตการเซ็ตโวลุมของยูสเซอรคนใดคนหนึ่ง 

 S  เพ่ิมระดับโวลุมของทุกยูสเซอร 

 s  ลดระดับโวลุมของทุกยูสเซอร  

 T  เพ่ิมเสียงของยูสเซอรขณะท่ีเขาพูด 

 t  ลดเสียงของยูสเซอรขณะท่ีเขาพูด 

 U  เพ่ิมความดังของเสียงท่ียูสซอรคนใดคนหนึ่งไดยิน 

 u  ลดความดังของเสียงท่ียูสเซอรคนใดคนหนึ่งไดยิน 

 V  เพ่ิมระดับโวลุมของท้ังหองประชุม 

 v  ลดระดับโวลุมของท้ังหองประชุม 

 นอกจากนั้นยังมีคําส่ังท่ีเกี่ยวกับ  MeetMe ใน Asterisk Console โดยพิมพ  asterisk –r 

แลว control คําส่ังไดดังตอไปนี้คือ 

 meetme unlock <confno> <usernumber> ปลดล็อคหองประชุม 

 meetme lock <confno> <usernumber>ล็อคหองประชุม 

 meetme unmute <confno> <usernumber>ยกเลิกการปดเสียง 

 meetme mute <confno> <usernumber>ทําการปดเสียง 

 meetme kick <confno> <usernumber>เชิญผูใชงานบางทานออกจากหองประชุม 

 meeetme list ดูหมายเลขในหองประชุมท้ังหมด 

 จะเห็นไดวา MeetMe เปนแค  Function ท่ีเสริมเขามาในหองประชุมเทานั้น  แตก็

สามารถท่ีจะนํามาชวยในการพัฒนาในสวนของตรงนี้ได อาทิเชน ใชประโยชในการดูผูเขารวม

ประชุมท้ังหมด หรือเชิญผูเขารวมประชุมบางทานออกไปจากหองประชุมโดยใชคําส่ัง kick  และ

ในระหวางการประชุมสามารถท่ีจะปดเสียงผูเขาร วมประชุมโดยใชคําส่ัง mute 

เสียงผูเขารวมประชุม ได เปนตน ซ่ึงในการพัฒนาผูวิจัยมีแนวความคิดวาจะทําอยางไรเพ่ือให

ผูใชงานไดเขาใจมากท่ีสุดโดยไมตองพิมพคําส่ังพวกนี้เขาไป เพียงแคคล๊ิกจากหนาเว็บก็สามารถท่ี

จะใชงานได จึงเปนท่ีมาของการเขียนเว็บดวย php เพื่อใชควบคุมลูกเลนเหลานี้ไดจากหนาเว็บ และ

เพ่ือเปนการใชงานท่ีสะดวกสบายสําหรับผูท่ีเริ่มใชงาน เพราะในสวนของโปรแกรมนี้ยังไมมีการ
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ทําหนาเว็บควบคุมออกมาใชงาน ผูวิจัยจึงเริ่มไปศึกษาตอในเรื่องของ API (Application Program 

Interface) ซ่ึงเปนการปอนคําส่ังจากหนาเว็บเขามาควบคุม Asterisk อีกที ซ่ึงจะขออธิบายในหัวขอ

ตอไป 

 

2.4  การควบคุม Asterisk ผานเว็บ API5

Application Program Interface หรือ  API คือ  วิธีการเฉพาะสําหรับการเรียกใช

ระบบปฏิบัติการหรือแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ หรือชุดโคด  คอมพิวเตอรซ่ึง ทําหนาท่ีเช่ือมตอการทํางาน

ระหวางแอพพลิเคช่ันกับระบบปฏิบัติการการท่ีแอพพลิเคช่ันจะเช่ือมตอการทํางานกับ

ระบบปฏิบัติการไดนั้น  จําเปนตองมีเอพีไอเปนตัวเช่ือม  ซ่ึงหากไมมีการเปดเผยเอพีไอของ

ระบบปฏิบัติการ ออกมาแลว เปนไปไมไดเลยท่ีโปรแกรมเมอรจะพัฒนาแอพพลิเ คช่ันของเขาให

ทํางานเขากับระบบปฏิบัติการไดเต็ม  100%อยางไรก็ตาม  แมเอพีไอจะเปนอินเตอรเฟสชนิดหนึ่ง  

แตจะทําหนาท่ีเช่ือมตอการทํางานของโปรแกรม  ซ่ึงตางไปจากยูสเซอรอินเตอรเฟส   

(User Interface) ท้ังแบบกราฟก (Graphical User Interface; GUI) และแบบเดิมท่ีเป นบรรทัดคําส่ัง  

(Command Line) ท่ีเปนอินเตอรเฟสเช่ือมตอระบบคอมพิวเตอรกับผูใช  

, 
5

6, 
6

7, 
7

8 

 ในโปรแกรม Trixbox ผูวิจัยไดเพ่ิมคําส่ัง Originate เขาไปโดยคําส่ังตัวนี้เปรียบเสมือน

วาเปนคําส่ังท่ีรองรับการทํางานท่ีส่ังมาจากดานนอก ของตัว  Asterisk เชน  ส่ังจากหนาเว็บให  

Asterisk สามารถที่จะโทรออกได เปนตน โดยคําส่ังนี้สามารถท่ีจะรองรับไดดังตอไปนี้คือ 

1) Channal คือชองทางที่สามารถส่ังให Asteriskโทรเขาหรือโทรออกได 

2) Exten คือ Extensions ท่ีจะใชในการเช่ือมตอหรือลําดับการเช่ือมตอคือสามารถ

ตรวจสอบไดวาขณะนี้เบอรท่ีกําลังติดตอนั้นมีการเช่ือมตออยูหรือไม 

3) Context คือรูปแบบท่ีใชในการเช่ือมตอ 

4) Priority คือลําดับความสําคัญท่ีใชในการเช่ือมตอ 

5) Applications คือ Applications ที่จะใชในการเชื่อมตอ 

                                                        
5
 API คืออะไร.(2555). จาก http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=2bbcf371c577c019 

6
 ชานนทร อยูญาติมาก. (2554). การพัฒนาระบบแจงขาวสารดวยเสียงอัตโนมัติผานโทรศัพทไอพี. 

7
 ประณตพล ดลดุสิตา. (2554). ระบบสนับสนุนการกําหนดคาการทํางานของไอพีบีเอกซแบบแอสเทอรริกส. 

8
 สุบัน โสวาที. (2554). ระบบสงเสียงเตือนสําหรับแจงการบุกรุกดวยเทคโนโลยี VoIP. 
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 ผูวิจัยขอยกตัวอยางคําส่ัง Originate ที่ใชในการสั่งโทรจากหนาเว็บติดตอไปท่ีเบอร 101 

เพ่ือใหเบอร  101 รับสายแลวเขาหองประชุมเบอร  8135551212 ผาน API เขามาดังตัวอยาง  Code 

ตอไปนี้คือ  Action: Originate 

 Channel: SIP/101test 

 Context: default 

 Exten: 8135551212 

 Priority: 1 

 Callerid: 3125551212 

 Timeout: 30000 

 Variable: var1=23|var2=24|var3=25 

 ActionID: ABC45678901234567890 

 ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดการส่ังผานจากหนาเว็บผาน  API เขาส่ังการให  Asterisk ทํางาน

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับผูเริ่มใชงาน  โดยไมตองใชคําส่ัง  Command Line เขามาควบคุม  

โดยออกแบบใหมรหนาเว็บสามารถท่ีจะส่ั งงานโทรเขาหรือโทรออกเบอร  Asterisk ได  

หรือสามารถสรางหองประชุมไดจากหนาเว็บที่เขียนขึ้นมาเองโดยเขียนหนาเว็บ มีคําอธิบาย การใช

งานเปนภาษาไทย ซึ่งเหมาะกับผูเริ่มตนใชงานเปนอยางยิ่ง แตผูวิจัยก็ไดพบปญหาอีกอยางหนึ่งคือ

ในการส่ังงานให  Asterisk โทรออกไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อติดตอใหเบอร

โทรศัพทเคลื่อนที่นั้นเขาหองประชุมเกิดปญหาตรงท่ีวาโทรศัพทเคล่ือนท่ีนั้นจะใช bandwidth ทาง

เสียงท่ีคอนขางสูงเพราะฉะนั้นถาโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีการใชงานในหองประชุมเพ่ือโทรคุยกับ  

Softphone ธรรมดาจะทําใหเบอ รโทรศัพทเคลื่อนที่นั้น ใชงานไดประมาณ  3 วินาทีสายจึงหลุด  

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะทําการบีบอัดเสียงโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหสามารถใชงานไดในหองประชุมจึงได

เริ่มศึกษา การบีบอัดเสียงดวย  Codec ซึ่ง Codec นั้นมีอยูหลาย มาตารฐาน ดวยกัน ผูวิจัยไดทําการ

ทดลอง  Codec แตละมาตรฐานจนไดพบ  Codec ท่ีสามารถนํามาใชกับงานวิจัยนี้ไดคือ   Codec 

G.729 ในท่ีนี้ผูวิจัยขออธิบายเฉพาะ Codec G.729 ซึ่งจะขออธิบายในหัวขอถัดไป 

 

2.5  มาตรฐานการบีบอัดเสียง G.7299

 G.729 Codec เปนมาตรฐานการบีบอัดเสียงท่ีนิยมในระบบ VoIP เพราะใช bandwidth 

ต่ํา คือ 8 kbps ในขณะท่ี G.711 ใช 64 kbps อยางไรก็ตามเม่ือเราติดตั้ง Asterisk, Elastix หรือ 

trixbox ce จะไมมี G.729 Codec   

 

                                                        
9 Build your own VoIP system.(2555). จาก http://www.voipinvent.com/voip/index.php/asterisk/25-asterisk/37-g729-install 
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 วิธีติดตั้งติดตั้ง G.729 Codecใน Asterisk 

2.5.1  ตองตรวจสอบ  version ของ  Asterisk และชนิดของ  CPUใชคําส่ัง  asterisk -r เพ่ือ

ตรวจสอบ version ของ Asterisk  การตรวจสอบ version ของ Asterisk ดังตัวอยางตอไปนี ้

 [root@elastix ~]# asterisk -r 

 Asterisk 1.4.31, Copyright (C) 1999 - 2010 Digium, Inc. and others. 

 Created by Mark Spencer < markster@digium.com> 

 Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' 

for details. 

 This is free software, with components licensed under the GNU General Public 

 License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under 

 certain conditions. Type 'core show license' for details. 

 Connected to Asterisk 1.4.31 currently running on elastix (pid = 2784) 

 Verbosity is at least 3 

 elastix*CLI> 

 ปรากฏวาเปน version 1.4.31 

2.5.2  ใชคําส่ัง  cat /proc/cpuinfo เพ่ือตรวจสอบชนิดของ  CPU คําส่ังครวจสอบ  CPU ดัง

ตัวอยางตอไปนี้คือ [root@elastix ~]# cat /proc/cpuinfo 

 processor        : 0 

 vendor_id        : AuthenticAMD 

 cpu family     : 15 

 model           : 95 

 model name     : AMD Athlon(tm) Processor LE-1620 

 stepping            : 3 

 cpu MHz          : 2411.432 

 cache size         : 1024 KB 

 fpu                    : yes 

 ปรากฏวาเปน AMD Athlon 

2.5.3 download G.729 Codec binary จาก   http://asterisk.hosting.lv/ โดยเลือกใหตรงกับ  

version ของ Asterisk และชนิดของ  CPU ยกตัวอยาง  HW และ OS ท่ีใชงานเปน  X86_64 ดังนั้น
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เลือก Codec ท่ีใกลเคียงท่ีสุด  ดังนี้codec_g729-ast14-gcc4-glibc-x86_64-opteron.soเปล่ียนช่ือเปน  

codec_g729.so แลว copy ไปไวท่ี /usr/lib64/asterisk/modules/  เปล่ียน permission 

 # chmod 755 codec_g729.so 

 โหลด module codec_g729.so ดังนี้ 

 elastix*CLI> module load codec_g729.so 

2.5.4  ตรวจสอบวา module codec_g729.so ติดตั้งเรียบรอยแลว ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 elastix*CLI> core show translation 

         Translation times between formats (in milliseconds) for one second of data 

           Source Format (Rows) Destination Format (Columns) 

           g723 gsm ulaw alaw g726aal2 adpcm slin lpc10 g729 speex ilbc g726 g722 

       g723    -   -    -    -        -     -    -     -    -     -    -    -    - 

       gsm    -   -    2    2        2     2    1     2    7     8    -    2    2 

       ulaw    -   2    -    1        2     2    1     2    7     8    -    2    2 

     alaw    -   2    1    -        2     2    1     2    7     8    -    2    2 

      g726aal2    -   9    9    9        -     9    8     9   14    15    -    9    9 

      adpcm    -   2    2    2        2     -    1     2    7     8    -    2    2 

       slin    -   1    1    1        1     1    -     1    6     7    -    1    1 

      lpc10    -   2    2    2        2     2    1     -    7     8    -    2    2 

       g729    -   3    3    3        3     3    2     3    -     9    -    3    3 

      speex    -   2    2    2        2     2    1     2    7     -    -    2    2 

       ilbc    -   -    -    -        -     -    -     -    -     -    -    -    - 

       g726    -   2    2    2        2     2    1     2    7     8    -    -    2 

       g722    -   2    2    2        2     2    1     2    7     8    -    2    - 

  elastix*CLI> 

 ระบบจะแสดง  translation time ระหวาง  codec g729 และ codecs อ่ืนๆ แสดงวา  g729 

พรอมใชงาน 

2.5.5  ขั้นตอนสุดทาย ใหกําหนดใน PBX -> PBX Configuration -> Extensions 

           disallow = all               

allow=g729 
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 งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการเลือกใชมาตรฐานของ Codec G.729 มาใชในงานวิจัยนี้ เพราะ 

ไดทําการทดสอบ แลววาสามารถที่จะโทรติดตอเบอ รโทรศัพทเคลื่อนที่มาใชในหองประชุมทาง  

เสียงไดจริงโดยไมมีสายหลุด  เพราะงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดเขียนหนาเว็บใหสามารถส่ังการผาน  API 

เพ่ือไปส่ังการให Asterisk สามารถท่ีจะโทรเขาท้ังเบอร Softphone และเบอรโทรศัพทเคล่ือนท่ีได  

 

2.6  ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 

2.6.1  IMCANS-8A : ระบบประชุม 3 ถึง 8 คูสายทางโทรศัพทพรอมกัน  

 พัฒนาโดยบริษัท Informedia Communications ใชสําหรับการประชุมทางเสียงผาน

สายโทรศัพทพรอมๆกันมากถึง 8 คูสาย เสมือนประชุมในหองประชุมเดียวกัน ผูเขาประชุมจะ

โทรศัพทเขามายังหองประชุมเดียวกันและโตตอบกันทุกสายไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบ

ปองกันการแอบฟงและระบบรหัสตัวเลขผานเพ่ือเขาประชุม ตัวอยางอุปกรณ IMCANS-8Aและ

การใชงาน ดังในภาพท่ี 2.3  

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ตัวอยางอุปกรณ IMCANS-8Aและการใชงาน 

 

แหลงท่ีมา:  http://www.infomedia.co.th 
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 จากการท่ีไดศึกษาระบบ พบวามีจุดเดนและขอจํากัดดังนี้ 

 จุดเดน 

 1)  เม่ือเช่ือมตอกับอุปกรณนี้แลวสามารถท่ีจะโทรมาจากท่ีใดของโลกก็ได 

 2)  ผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูในคําส่ังท่ีเกี่ยวของมากนักเพียงแคกดปุมโทรออก

เทานั้นเอง 

 ขอจํากัด 

 1)  เม่ือโทรเขาไปในหองประชุมแลวไมสามารถทราบไดวาผูเขารวมประชุมเปนใคร

เพราะจะไดยินแตเสียงสนทนา 

 2)  ไมสามารถสรางหองประชุมยอยได 

     3)  ราคาคอนขางแพง 

 

2.6.2  ระบบการเรียนการสอน และประชุมผานเครือขายแบบภาพและเสียง 5 สถาน ี

 เหมาะสําหรับการประชุมผานเครือขายภายในองคกร  การเรียนการสอนทางไกล  การ

อบรมตั้งแต 5 สถานท่ีสามารถขยายไดจนถึง 1000 สถานท่ีดังตัวอยางดังภาพท่ี 2.4 

 

  
 

ภาพท่ี 2.4 ตัวอยางอุปกรณ ระบบการเรียนการสอน และประชุมผานเครือขายแบบภาพและเสียง  5 

สถาน ีและการใชงาน 

 

แหลงท่ีมา:  http://www.infomedia.co.th 
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 จากการท่ีไดศึกษาระบบ พบวามีจุดเดนและขอจํากัดดังนี้ 

 จุดเดน 

 1)  สามารถแสดงภาพผูเขารวมประชุมและผูบรรยายบนหนาจอคอมพิวเตอรได 

    2)  สามารถท่ีจะเปดไฟล MS-office,pdf,รูปภาพตางๆใหกับผูเขารวมประชุมทุกคน 

       3)  สามารถท่ีจะขีดเขียนบนหนาจอประกอบการบรรยายได 

 ขอจํากัด 

 1)  ไมสามารถสรางหองประชุมยอยได 

 2)  ราคาคอนขางแพง 

2.6.3 การประชุมผาน Web  

 การประชุมผาน Web โดยผูเขารวมประชุมสามารถอยูกันคนละสถานท่ีหรือคนละ

ประเทศ แตสามารถส่ือสารประชุมรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานหนาจอคอมพิวเตอรจากการ

เช่ือมตอทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนมือถือหรือโมเด็มธรรมดา จนถึง ledsed lineความเร็วสูง ตัวอยาง

อุปกรณ การประชุมผาน Web และการใชงาน ดังในภาพท่ี 2.5 

 

  
 

ภาพท่ี 2.5 ตัวอยางอุปกรณ การประชุมผาน Web 

  

แหลงท่ีมา:  http://www.infomedia.co.th 
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จากการท่ีไดศึกษาระบบ พบวามีจุดเดนและขอจํากัดดังนี้ 

 จุดเดน 

 1)  สามารถแสดงหนาจอเชน Power Point, Excel, Autocad ของผูเขารวมประชุม 

รายใด ๆ เสนอตอ ผูเขารวมประชุมรายอ่ืน ๆ  

 2)  สามารถกําหนดรหัสการเขาประชุมได 

 3)  สามารถสรางหองประชุมไดมากกวา 1 หองคือหองประชุมหลักท่ีใชในการประชุม 

 4)  สามารถเช่ือมตอระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซได 

 ขอจํากัด  

 1)  ตองใชอุปกรณหลายอยางในการประชุมราคาคอนขางแพง 

 2)  ไมสามารถสรางหองประชุมยอยได 

 จากการศึกษาการใชงานผลิตภัณฑต างๆ สามารถ ท่ีจะเปรียบเทียบคุณสมบัติไดดัง

ตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑตางๆ กับงานวิจัยท่ีนําเสนอ 

 

คุณสมบัต ิ IMCANS-8A การประชุม

ผานเครือขาย 

การประชุม

ผาน Web 

งานวิจัยที่

นําเสนอ 

1. สรางหองประชุม     

2. สรางหองประชุมยอย X X X  

3. สรางหมายเลขโทรศัพท     

4. สง E-mail และ SMS X X X  

5. จํากัดสิทธิใหผูควบคุม X X X  

6. ขีดเขียนหนาจอ X  X X 

7. เช่ือมตอVideoconference X   X 
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บทท่ี  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1  แนวทางการวิจัยและพัฒนา 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการหองประชุมหลัก

และหองประชุมยอยสําหรับการประชุมทางไกลดวยเสียง โดยการประยุกตใชโปรแกรม MeetMe 

ซ่ึงเปนโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีอยูใน Asterisk เพ่ือใหผูใชงานระบบสามารถท่ีจะใชงานหองประชุม

ทางไกลดวยเสียงภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 

3.1.1  ศึกษาและรวบรวมขอมูล  

1.1)  ศึกษาการใชงานของโปรแกรม Trixbox 

1.2)  ศึกษาการใชงานของโปรแกรม MeetMe ซ่ึงเปนโปรแกรมพ้ืนฐานใน Asterisk 

1.3)  ศึกษาเพ่ิมเติมการใชงานภาษา PHP ฐานขอมูล MySQL และการติดตั้ง PHP 

MyAdmin บนระบบปฏิบัติการ Centos  

3.1.2  การออกแบบระบบงาน 

ออกแบบระบบจัดการหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับการประชุม

ทางไกลดวยเสียง โดยศึกษาโปรแกรม MeetMe ซ่ึงเปนโปรแกร มพ้ืนฐานใน Asterisk เพ่ือนํามา

พัฒนาตอยอดอยางละเอียด  

3.1.3  พัฒนาระบบงาน 

ทําการพัฒนาระบบใหสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  มีการทดสอบ

ความสามารถของระบบเพ่ือหาขอผิดพลาดตางๆ ภายในระบบ แลวทําการแกไข 

3.1.4  ทดสอบการใชงาน 

มีการทดสอบในองคกรจริงเพ่ือดูประสิทธิภาพของระบบ รวมท้ังคุณภาพเสียง 

3.1.5  สรุปผลการพัฒนา 

นําขอมูลท่ีไดในการทดสอบมาสรุปผล เพ่ือใชในการวิเคราะหการทํางานและประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ  

 

 

 

DPU



24 

  

3.2  เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 

3.2.1  Hardwar 

1)  เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง สําหรับทําเปน Server ซ่ึงมีคุณสมบัติ ดังนี ้

CPU 1.5 GHz Intel Pentium 4 

RAM 512 MB 

Harddisk 40 GB 

2)  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับติดตั้ง Softphone 

3)  Switch Hub หรือ Access Point 

4)  Head Phone 

5)  แหลงจาย Internet  

3.2.2  Software  

1)  Trixbox 2.8.0.4 ประกอบดวย 

Asterisk 1.6    ใชโปรแกรม MeetMe ซ่ึงเกี่ยวกับการประชุมทางเสียง 

MySQL 5.2.5  ใชในการจัดการฐานขอมูล 

PHP 5.2.5        ใชเขียนเพ่ือควบคุมจากหนาเว็บ 

FileZilla 3.3      ใชในการ update ไฟลขอมูล 

2)  Softphone (EyeBeem หรือ X-Lite) ใชในการโทรเขาเพ่ือประชุมทางเสียง 

 

3.3  แผนการดําเนินงาน 

3.3.1 ศึกษาโพรโตคอล VoIP 

รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ VoIP วามีหลักการทํางานอยางไร 

3.3.2 ศึกษาหลักการทํางานของโปรแกรม Asterisk 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการเขียน Dial plan เพ่ือให Asterisk ทํางานตามความตองการของ

ระบบ การติดตั้งโปรแกรมบ นระบบปฏิบัติการ Centos การตั้งคาการใชงาน และศึกษาการสราง

ระบบฐานขอมูล 

3.3.3 ศึกษาการทํางานของโปรแกรม MeetMe 

ศึกษาการทํางานของโปรแกรม MeetMe ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีเกี่ยวกับการประชุมทาง

เสียง 
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3.3.4 พัฒนาตอยอดโปรแกรมประชุมทางไกลดวยเสียง 

หลังจากท่ีเขาใจหลักกา รทํางานของโปรแกรม MeetMe แลว จึงเริ่มทําการพัฒนาตอ

ยอดใหตรงตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 

3.3.5 การทดสอบการทํางานของระบบ 

เม่ือพัฒนาการทํางานในสวนตาง ๆ ของระบบเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดทดสอบการ

ทํางานของระบบ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองในการทํางาน และศึกษาประสิทธิภาพของระบบ 

3.3.6 รวบรวมขอมูลท่ีไดท้ังหมดจัดทําวิทยานิพนธ 

นําขอมูลท่ีไดในการทดสอบมาสรุปผล เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทําวิทยานิพนธดัง

แสดงในตารางท่ี 3.1  

 

ตารางท่ี 3.1  แผนการดําเนินงาน 

 

เดือน 

 

งาน 

มิ.ย. 

ก.ค. 

53 

ส.ค. 

ก.ย. 

53 

ต.ค. 

พ.ย. 

53 

ธ.ค. 

53 

ม.ค. 

54 

ก.พ. 

มี.ค. 

54 

เม.ย 

พ.ค. 

54 

มิ.ย. 

ก.ค. 

54 

ส.ค. 

ก.ย. 

54 

ต.ค. 

พ.ย. 

54 

ธ.ค. 

54 

ม.ค. 

55 

ศึกษาโพรโตคอล VoIP 

          

          

          

ศึกษาหลักการทํางาน

ของโปรแกรม Asterisk 

          

          

          

ศึกษาการทํางานของ 

โปรแกรม MeetMe 

          

          

          

พัฒนาตอยอดโปรแกรม

ประชุมทางไกลดวยเสียง 

(MeetMe) 

          

          

          

การทดสอบระบบการ

ทํางานของระบบ 

          

          

          

รวบรวมขอมูลท่ีได

ท้ังหมดจัดทํา

วิทยานิพนธ 
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3.4  ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน 

3.4.1  แนวคิดการทํางานของโปรแกรม 

แนวคิดขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมประชุมทางเสียง ดังในภาพท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1  แนวคิดการทํางานของโปรแกรม 

  

เร่ิมตน 

ประธานหรือผูดูแลระบบสรางหอง

ประชุมผานทางหนาเว็บ 

ระบบทําการสง E-mail และ SMS แจง

รายละเอียดการประชุม 

ถึงวันเวลาเขาประชุมประธานหรือผูดูแลระบบเรียก URL 

ควบคุมหนาเว็บหองประชุม 

ทั้งประธานและผูเขารวมประชุมโทรเขาหองประชุม

โดยระบุรหัสผานตามที่แจงไป 

ประธานหรือผูดูแลระบบสั่งระบบโทรตามผูเขารวม

ประชุม 

ประธานสรางหองประชุมยอย เพ่ือเลือกคูสนทนา 

ผูเขารวมประชุมรองขอไปที่ประธานเพ่ือใหสราง

หองประชุมยอย 

จบ 
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จากภาพท่ี 3.1 สามารถอธิบายหลักการทํางานของระบบไดดังนี้ 

1)  เริ่มจาก ประธานหรือผูดูแลระบบสามารถท่ีจะจองหองประชุมผานทางหนาเว็บโดย

กําหนดวันเวลา การประชุมในการท่ีจะประชุมขึ้นมาได 

2)  จากนั้นลายละเอียดในการจองหองประชุมท้ังหมดจะถูกสงไปยังอีเมลและขอความ

ส้ันของผูท่ีถูกเลือกเปนประธานหรือผูดูแลระบบ และผูเขารวมประชุม โดยขอความของประธ าน

หรือผูดูแลระบบและผูเขารวมประชุมจะตองไมเหมือนกัน 

3)  เม่ือถึงวันเวลาในการเขาหองประชุมผูท่ีไดรับเลือกใหเปนประธานหรือผูดูแลระบบ

ในการประชุมจะมี URL สําหรับควบคุมหนาเว็บการประชุมโดยหนาเว็บการประชุมจะแสดง

รายช่ือผูเขารวมประชุมท้ังหมดให ประธานหรือผูดูแลระบบไดทราบ 

4)  เม่ือถึงเวลาประชุมท้ังผูท่ีเปน ประธานหรือผูดูแลระบบและผูท่ีเปนเขารวมประชุม

โทร Softphone เขาหองประชุมโดยจะตองระบุรหัสผานกอนการเขาหองประชุม 

5) ประธานหรือผูดูแลระบบสามารถส่ังระบบโทรออกไปยังเบอร Softphone หรือโอน

สายโทรออกผาน VoIP ไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูเขารวมประชุมท่ียังไมเขาประชุมเพ่ือตามมา

เขามายังหองประชุม 

6) ในระหวางการประชุมถา ประธานหรือผูดูแลระบบตองการท่ีจะปรึกษากับผูเขารวม

ประชุมบางทานแบบเปนสวนตัวก็สามารถท่ีจะสรางหองประชุมยอยซอนขึ้นมาจากห องประชุม

หลักเพ่ือเขาไปปรึกษากันเปนสวนตัวโดยผูท่ีอยูในหองประชุมหลักจะไมไดยินการปรึกษากันเปน

สวนตัวนี้เลย  

7) ในระหวางการประชุมถาผูเขารวมประชุมตองการท่ีจะปรึกษากันเปนสวนตัวกับ

ผูเขารวมประชุมดวยกันเองก็สามารถทําไดโดยแจงไปทาง ประธานหรือผูดูแลระบบ เพ่ือรองขอให 

ประธานหรือผูดูแลระบบสรางหองประชุมยอยขึ้นมา 

3.4.2  การออกแบบระบบ 

ระบบจัดการหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับการประชุมทางทางไกลดวย

เสียง เปนระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือนําไปใชในหนวยงาน องคกร ท่ีอยูในพ้ืนท่ีเครือขายเดียวกันกับ

ผูใชบริการจะแบงการทํางานเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 

1) การจองหองประชุม การสง E-mail และ SMS เพ่ือแจงรายละเอียดของการประชุม 

2) ผูใชงานสามารถโทรศัพทเขาในระบบตามรายละเอียดท่ีไดรับใน E-mail และหรือ 

SMS ตามวัน เวลา ท่ีไดกําหนดไว ในกรณีท่ีผูใชงานยังไมไดโทรศัพทเขามาในระบบ ประธานในท่ี

ประชุมหรือผูดูแลระบบสามารถส่ังใหระบบโทรออกไปหาผูใชงานรายนั้น ๆ ผานระบบ VoIP เพ่ือ

ติดตอเขาโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
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3) ประธานในท่ีประชุมหรือผูดูแลระบบสามารถสรางหองประชุมยอย และเลือก

ผูเขารวมประชุมไปยังหองประชุมยอย และผูเขารวมประชุมดวยกันเองสามารถท่ีจะปรึกษากันเปน

สวนตัวเองไดโดยแจงไปท่ี ประธานในท่ีประชุมหรือผูดูแลระบบเพ่ือรองขอใหสรางหองประชุม

ยอยซ่ึงมีขั้นตอนออกแบบการทํางานดังขั้นตอนท่ี 3.1) 3.2) และ 3.3) ตามลําดับ 

3.1) ขั้นตอนการออกแบบการทํางานในการจองหองประชุม และใหมีการสง  

 E-mail และ SMS แจงเตือน 

ขั้นตอนการออกแบบการทํางานในการจองหองประชุมและใหมีการสง  

 E-mail และ SMS แจงเตือนดังภาพท่ี 3.2   

     

 
 

ภาพท่ี 3.2 ขั้นตอนออกแบบการจองหองประชุม และการสง E-mail และ SMS 

 

ในสวนแรกคือขั้นตอนการออกแบบในการจองหองปร ะชุมและการสง E-mail และ 

SMS จะขออธิบายตามขั้นตอนการออกแบบดังตอไปนี้คือ 

3.1.1)  เริ่มจากประธานหรือผูดูแลระบบ ทําการจองหองประชุมโดยการเรียก 

URL การจองหองประชุมขึ้นมาโดยจะตองมี Username และ Password ท่ีตั้งไวถึงจะมีสิทธ์ิในการ

เขาไปจองได 
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3.1.2) หลังจากนั้น ในสวนของหนาเว็บการจองหองประชุมจะมีใหกรอกลาย

ละเอียดตางๆเขาไป เม่ือกรอกละเอียดเขาไปเปนท่ีเรียบรอยแลวเม่ือกดตอบตกลงระบบจะสงขอมูล

การจองหองประชุมไปยังฐานขอมูลของ Asterisk Server 

3.1.3) ขั้นตอนสุดทายหลังจากระบบไดรับขอมูลการจองเปนท่ีเรียบร อยแลว 

ระบบจะเริ่มทําการสง E-mail และ SMS แจงเตือนผูท่ีถูกเลือกเขาประชุม โดยขอความใน E-mail 

และ SMS ของAdminและผูเขารวมประชุมจะไมเหมือนกัน ซ่ึงในสวนของประธานหรือผูดูแล

ระบบนั้นจะเพ่ิม URL ควบคุมหองประชุมเขาไป 

3.2) ขั้นตอนของการท่ีประธานหรือผูดแูลระบบ สามารถท่ีจะโทรออกผานระบบ 

VoIP เพ่ือติดตอเขาโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

ขั้นตอนของการท่ีประธานหรือผูดูแลระบบ สามารถท่ีจะโทรออกผานระบบ VoIP เพ่ือ

ติดตอเขาโทรศัพทเคล่ือนท่ีดังภาพท่ี 3.3 

 

 
 

 ภาพท่ี 3.3 ขั้นตอนการออกแบบโทรผานระบบ VoIP เขาโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
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ในสวนของการออกแบบการท่ีประธานหรือผูดูแลระบบ ตองการท่ีจะเลือกผูเขารวม

สนทนาเขาไปยังหองประชุมยอยเพ่ือไปปรึกษากันเปนการสวนตัวและการโทรผานระบบ VoIP 

เพ่ือติดตอไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะขออธิบายขั้นตอนการออกแบบดังตอไปนี้คือ 

3.2.1) ขั้นตอนแรกนั้นจ ะเริ่มจากการท่ีเม่ือถึงวันเวลาการประชุมตามท่ีกําหนด

ประธานหรือผูดูแลระบบ จะเรียก URL ในการควบคุมหองประชุมหลักขึ้นมาและใส Session 

number เขาไป เพ่ือเขาไปควบคุม(URL และ Session number นํามาจาก E-mail และ SMS ท่ีระบบ

สงใหตอนจองหองประชุมเรียบรอยแลว)  

3.2.2) ตอจากนั้นท้ังประธานหรือผูดูแลระบบ และผูเขารวมประชุมจะโทร Soft- 

phone เขามายังหองประชุม โดยในขั้นตอนนี้ประธานหรือผูดูแลระบบ จะสามารถทราบไดเลยวา

ผูเขารวมประชุมทานใดยังไมเขามา โดยดูไดจากหนาเว็บควบคุม 

3.2.3) ขั้นตอนตอไปเม่ือประธานหรือผูดูแลระบบ ทราบแลววาผูเขารวมประชุม

ทานใดยังไมเขารวม ประธานหรือผูดูแลระบบ จะส่ังใหระบบติดตอเขาเบอร Softphone ของผูนั้น

แตถายังไมไดรับสาย ระบบจะโอนติดตอผานระบบ VoIP ติดตอไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูท่ียัง

ไมเขารวมประชุมโดยอัตโนมัติ 

3.3)  ขั้นตอนการออกแบบการเลือกผูเขารวมประชุมออกไปหองประชุมยอยและ

ผูเขารวมประชุมรองขอประธานหรือผูดูแลระบบ ใหสรางหองประชุมยอยในกรณีตองการปรึกษา

กันเปนสวนตัวกับผูเขารวมประชุมดวยกันเอง 

ขั้นตอนการออกแบบการเลือกผูเขารวมประชุมออกไปหองประชุมยอยแล ะผูเขารวม

ประชุมรองขอประธานหรือผูดูแลระบบ ใหสรางหองประชุมยอยในกรณีตองการปรึกษากันเปน

สวนตัวกับผูเขารวมประชุมดวยกันเอง ดังภาพท่ี 3.4 
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ภาพท่ี 3.4 ขั้นตอนการออกแบบสรางหองประชุมยอย 

 

ในสวนของการออกแบบการเลือกผูเข ารวมประชุมออกไปหองประชุมยอยและ

ผูเขารวมประชุมรองขอ ประธานหรือผูดูแลระบบใหสรางหองประชุมยอยในกรณีตองการปรึกษา

กันเปนสวนตัวกับผูเขารวมประชุมดวยกันเองจะขออธิบายตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

Asterisk Server ระบบจัดการหองประชุม 

ผูเขารวม 
 

หองหลัก หองยอย 

โทรเขา  SOFTPHONE  
 

โทรเขา  SOFTPHONE  
 

A dm i n  
 

 

เลือกผูเขารวมสนทนาเขาห องประชุมยอย  
 

ส่ังงานระบบ  
 

ระบบสรางหองประชุม

 
 

โทรเขา  SOFTPHONE  
 

รับสายที่  L ine2  เขาหอง

 
 

รับสายที่  L ine2  เขาหอง

 
 

ส้ินสุดการสนทนาที่หองยอยกลับไปที่  L ine  1 
 

ส้ินสุดการสนทนาที่หองยอยกลับไปที่  L ine  1 
 

 

ส่ังงานระบบ  
 

ระบบสรางหองประชุม

 
 

รับสายที่  L ine2  เขาหอง

 
 ส้ินสุดการสนทนาที่หองยอยกลับไปที่  L ine  1 

 

Admin เลือกผูเขารวมเขาหองประชุม

 

แจง Adminตองการปรึกษากับผูรวมประชุมแบบเปนสวนตัว
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3.3.1) ขั้นตอนแรกคือ เม่ือประธานหรือผูดูแลระบบตองการท่ีจะเ ลือกผูเขารวม

ประชุมบางทานแยกออกไปหองประชุมยอยเพ่ือไปปรึกษาเปนการสวนตัว ประธานหรือผูดูแล

ระบบจะสามารถเลือกผูเขารวมไดจากท่ีหนาเว็บการควบคุมโดยเม่ือประธานหรือผูดูแลระบบเลือก

แลวระบบจะทําการติดตอไปยังเบอร Softphone ของทานท่ีถูกเลือกโดยระบบจะติดตอไปยัง Line 

ท่ี 2 ของผูนั้น จากนั้นเม่ือผูท่ีถูกเลือกทําการรับสาย ระบบจะดึงเบอรนั้นไปยังหองประชุมยอยทันที

ในระหวางทําการปรึกษากันเปนสวนตัวในหองประชุมยอย ผูท่ีอยูหองประชุมหลักจะไมไดยินเสียง

การสนทนาในหองประชุมยอย ถาหากผูท่ีอยูในหองประชุมหลักแตไมไดถูกเลือกไปหองประชุม

ยอย จะตองการโทรตามไปหองประชุมยอยก็ไมสามารถทําไดเพราะวา ทุกคนในท่ีประชุมจะไม

ทราบไดเลยหองประชุมยอยนั้นเบอรเขาหองเบอรอะไร  

3.3.2) เม่ือส้ินสุดการสนทนาในหองประชุมยอย ทุกคนสามารถกลับม าหอง

ประชุมหลักไดโดยการเลือกกลับมายัง Line ท่ี 1  

3.3.3) ขั้นตอนตอไปคือขั้นตอนของผูเขารวมประชุมมีความประสงคท่ีจะปรึกษา

กับผูเขารวมประชุมดวยกันเองโดยรองขอแจงไปยังประธานหรือผูดูแลระบบท่ี Line ท่ี 2 จากนั้น 

ประธานหรือผูดูแลระบบก็จะทําการสรางหองป ระชุมยอยขึ้นมาอีกหองหนึ่งเพ่ือเลือกผูเขารวม

ประชุมท่ีแจงมาเขาไปยังหองประชุมยอย  

3.3.4) เม่ือส้ินสุดการสนทนาในหองประชุมยอย ทุกคนสามารถกลับมาหองประ  

-ชุมหลักไดโดยการเลือกกลับมายัง Line ท่ี 1  

ในการออกแบบการทํางานในสวนตางๆ ของระบบ ตั้งแตการเขาระบบจองหองประชุม

ผานหนาเว็บ โดยการกําหนดวัน เวลา หัวขอการประชุม ผูท่ีตองการใหเขารวมการประชุม จากนั้น

ระบบจะสงขอมูลดังกลาวผานระบบ SMS และ E-mail ไปยัง ประธานหรือผูดูแลระบบและ

ผูเขารวมประชุม ซ่ึงเม่ือถึงวันและเวลาท่ีตั้งไว หากผูเขารวมประชุมทา นใดยังไมเขาหองประชุม 

(ประธานหรือผูดูแลระบบจะรับทราบขอมูลผานทางหนาเว็บวาขณะนี้มีผูใดเขารวมประชุมแลว

บาง) ประธานหรือผูดูแลระบบสามารถส่ังใหระบบติดตอออกโดยผานระบบ VoIPไปยัง Softphone 

หรือโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูเขารวมประชุมนั้น ๆ ได นอกจากนั้ นในระหวางการประชุมถา 

ประธานหรือผูดูแลระบบในท่ีประชุมตองการจะสนทนากับผูเขารวมประชุมบางทานเปนการ

สวนตัว ประธานหรือผูดูแลระบบในท่ีประชุมสามารถสรางหองประชุมยอยผานหนาเว็บแบบ real 

time และกําหนดวาจะใหผูเขารวมประชุมทานใดอยูในหองประชุมยอยบ าง ระบบจะโทรศัพท

ติดตอไปยัง Softphone ของผูเขารวมประชุมท่ีถูกเลือก ผานทางสาย (line) ชองสัญญาณคนละสาย

กับสายชองสัญญาณท่ีใชในหองประชุมหลัก ทําใหระหวางการสนทนาภายในหองประชุมยอยจะ

ไดยินเฉพาะในหองประชุมยอยเทานั้น ผูเขารวมประชุมทานอ่ืน ๆ ท่ีอยูในหองประชุมหลักจะไมได
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ยินเสียงการสนทนาดังกลาว ท้ังหมดท่ีไดกลาวมาขางตนมีการควบคุมการทํางานโดยใช PHPใน

การจัดการท้ังหมด ในสวนของการท่ี ประธานหรือผูดูแลระบบเลือกผูสนทนาไปยังหองประชุมยอย

นั้นทางผูวิจัยไดมีการนํา Trixbox มาพัฒนาตอยอด โดยงานวิจัยนี้  ทางผูวิจัยจะแสดงตัวอยางใน

สวนของการเลือกผูเขารวมประชุมไปยังหองประชุมยอย ซ่ึงการพัฒนาทางผูวิจัยไดเพ่ิมคําส่ัง 

Originate เพ่ิมเขาไปยัง /etc/asterisk/manager_custom.conf ตรงบรรทัดของ write เหตุผลท่ีเพ่ิมไปก็

เพราะวา คําส่ัง Originate เปนคําส่ังท่ีรองรับการทํางานของ Command Line เม่ือเราพัฒนาคําส่ังใดๆ

ของ Command Line ผาน API เขาไปส่ังการ Asterisk โดยท่ีคําส่ัง Originate ก็จะเปนสวนท่ีรองรับ

ให Command Line และ Asterisk ทํางานรวมกันได การเพ่ิมคําส่ัง Originate ในบรรทัดของ write 

ตัวอยางดังภาพท่ี 3.5 

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 การเพ่ิมคําส่ัง Originate เขาไปใน /etc/asterisk/manager_custom.conf 

  

หลังจากนั้นจะทําการสรางหองประชุมยอยเพ่ือไวใชในการเลือกผูเขารวมประชุม

ออกไปยังหองประชุมยอยโดยการการสรางหองประชุมยอยขึ้นมานั้น บุคคลทานอ่ืนท่ีไมไดถูก

เลือกเขาหองประชุมยอยจะไมสามารถทราบไดเลยวาเบอรเขาหองประชุมยอยนั้นเบอรอะไรเปน

การสรางความปลอดภัยใหกับผูท่ีอยูในหองประชุมยอย ซ่ึงคําส่ังในการสรางจะไปเพ่ิมคําส่ังท่ี 

/etc/asterisk/extensions_custom.conf ตัวอยางดังภาพท่ี 3.6 
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ภาพท่ี 3.6 การสรางหองประชุมยอยใน /etc/asterisk/extensions_custom.conf 

 

ในการทํางานนั้นระบบสามารถท่ีจะติดตอไปยัง softphone โดยใช eyebeam เพ่ือดึง

เบอรนั้นเขาหองประชุมโดยทํางานท่ีสายท่ี 1 โดยจะยกตัวอยางคําส่ัง Command Line ในการโทร

ชวนหมายเลข 3000 เขาหองประชุมหมายเลข 9000 คําส่ังท่ีใชคือ 

 Action:Originate 

 Channel:SIP/3000 

 Exten:9000 

 Context:ext-meetme 

 Priority:1 

 Timeout:90000 

 CallerID:MeetingRoom<9000> 
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ภาพท่ี 3.7 การติดตอเบอร 3000 เพ่ือใหเขาหองประชุมหลักเบอร 9000 ท่ีสาย 1 

 

ในการจะติดตอเพ่ือใหเขาหองประชุมยอย จะใชในการโทรเขาไปในสายท่ี 2 โดยใน

หองประชุมยอยจะมีการปองกันสําหรับการโทรตามเขาไปสําหรับผูท่ีไมไดถูกเลือก ซ่ึงเบอรใน

หองประชุมยอยจะไมแสดงออกมาทําใหผูท่ีไมไดถูกเลือกโทรตามเขาไปได โดยจะยกตัวอยาง

คําส่ัง Command Line ในการโทรชวนเบอร 3000 ออกจากห องประชุมหลักไปยังหองประชุมยอย 

คําส่ังท่ีใชคือ 

 Action: Originate 

 Channel: SIP/3000 

 Exten: 769002 

 Context: myroom 

 Priority:1 

 Timeout:90000 

 CallerID:PrivateRoom<null> 
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ภาพท่ี 3.8 การติดตอเบอร 3000 เพ่ือใหเขาหองประชุมยอยโดยติดตอไปท่ีสายท่ี 2 

 

ในตัวอยางการออกแบบท่ีไดกลาวมาแลวในขางตนจะเปนการออกแบบในลักษณะ 

Command  Lineซ่ึงในการออกแบบในสวนของ Command line ไดผลตามวัตถุประสงคแลวนั้น 

ทางผูวิจัยจึงไดนํา Command Line มาประยุกตรวมกับ PHP เพ่ือใหสะดวกแกการใชงาน รูปแบบ

การทํางานของระบบจัดการหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับการประชุมทางเสียงนั้น

จะแบงการทํางานออกเปน 5 สวนคือ สวนของหนาเว็บระบบสรางหองประชุม สวนของการสง 

SMS ไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ ประธานหรือผูดูแลระบบ และผูเขารวมประชุม สวนของการสง 

E-mail เขาเมลของ ประธานห รือผูดูแลระบบ และผูเขารวมประชุม สวนของหนาเว็บการควบคุม

ของ ประธานหรือผูดูแลระบบ และในสวนของการโทรออกสายนอกโดยใชบริการของ TOT 

Netcall ในการประชุมทางเสียงนั้นจะใช softphone ท่ีช่ือวา eyebeam หรือ X-lite ในการโทรเขา

หองประชุมทางเสียง 

สวนของหนาเว็ บระบบสรางหองประชุม เปนสวนท่ีใชสรางหองประชุมสามารถ

กําหนดวันเวลาการประชุมอีกท้ังยังกําหนดผูเปน ประธานหรือผูดูแลระบบและผูเขารวมประชุมได 

โดยเม่ือรายละเอียดการจองครบถวน ระบบจะสง SMS และ E-mail ไปยังผูท่ีถูกเลือกในการประชุม 

ภาพท่ี 3.9 แสดงหนาเว็บการจองหองประชุมซ่ึงมีสวนประกอบดังตอไปนี้คือ 

 1)  สวนของช่ือการประชุม 

 2)  สวนของการเลือก ประธานในท่ีประชุม 
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 3)  สวนของการกําหนดวันเวลาการประชุม 

 4)  สวนของการกําหนดระยะเวลาการประชุม 

 5)  สวนของระบุการประชุมวาจะเปนรายวันหรือรายสัปดาหและทุกๆกี่วัน 

 6)  สวนของการเลือกเบอรหองประชุม 

 7)  สวนของรหัสผานหนาเว็บของประธาน 

 8)  สวนของการเลือกผูเขารวมประชุม 

 

 
 

ภาพท่ี 3.9  หนาเว็บสรางหองประชุม 

 

สวนของการสง SMS เขาโทรศัพทเคล่ือนท่ี จะเปนสวนของการสง SMS เขา

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของประธานหรือผูดูแลระบบ และผูเขารวมประชุม โดยงานวิจัยนี้ไดใชบริการ

การสง SMS ของ www.diy-sms.com ซ่ึงเปนระบบสง SMS ผานเว็บ สามารถพัฒนาใหเปน  

web application ได เม่ือสมัครขอใชบริการแลวจะได code API เพ่ือนํามาพัฒนารวมกับ PHP คําส่ัง 

code API ตัวอยางในภาพท่ี 3.10  
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ภาพท่ี 3.10 Code API ท่ีใชในการสง SMS 

 

สวนของการสง E-mail งานวิจัยนี้ไดใชบริการการสง E-mail จาก SMTP Server 

(Simple mail transfer protocol server) ซ่ึงเปนเครื่องในการสง E-mail ไปยังเครื่องบริการอ่ืนๆ 

คําส่ัง code API ตัวอยางในภาพท่ี 3.11 
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ภาพท่ี 3.11 Code API ท่ีใชในการสง E-mail 

 

สวนของหนาเว็บการควบคุมของประธานหรือผูดูแลระบบ จะเปนสวนของประธาน

หรือผูดูแลระบบเพียงผูเดียว ผูเขารวมประชุมทานอ่ืนจะไมมีสิทธิเขาไปดูหนาเว็บของ ประธาน

หรือผูดูแลระบบได โดย URL และ Password ในการเขาหนาเว็บนี้ จะถูกสงเขา SMS และ E-mail 

ของผูท่ีถูกเลือกเปน ประธานหรือผูดูแลระบบ เทานั้น โดยสวนประกอบจะมีดังตอไปนี้คือ 

1) สวนของรายช่ือของผูเขารวมประชุม ซ่ึงในสวนตรงนี้ ประธานหรือผูดูแลระบบ จะ

สามารถทราบไดวา ผูเขารวมประชุมมีช่ืออะไรบาง อยูท่ีหมายเลข Softphone เบอรอะไร และเบอร

โทรศัพทเคล่ือนท่ีเบอรอะไร ในสวนตรงนี้จะมีปุมส่ังโทรออกเพ่ือติดตอใหผูเขารวมประชุมมาเขา

หองประหลักหรือหองประชุมยอย โดยถาติดตอไปยังเบอร Softphone แลวผูเขารวมประชุมยังไม

รับสาย ระบบก็จะโอนสายไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูนั้นทันที 

2) สวนของหองประชุมหลักซ่ึงผูเขารวมประชุมจะโทรเบอร Softphone มาในสวนนี ้

3) สวนของหองประชุมยอย ซ่ึงในสวนตรงนี้ ประธานหรือผูดูแลระบบ จะสามารถ

เลือกผูเขารวมประชุมจากหองประชุมหลักมายังหองประชุมยอยนี้ได เพ่ือมาปรึกษาหารือกันโดยใน

สวนของหองประชุมหลักจะไมไดยินเสียงการสนทนาในหองประชุมยอย 
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ภาพท่ี 3.12   หนาเว็บการควบคุมของประธานหรือผูดูแลระบบ  

 

สวนของการโทรออกสายนอก ในสวนนี้จะเปนบริการท่ี ประธานหรือผูดูแลระบบ

สามารถท่ีจะโทรออกผานระบบ VoIP เพ่ือติดตอไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยงานวิจัยนี้ไดใชบริการ

ของ TOT Netcall ซ่ึงเปนบริการท่ีสามารถเติมเงินแบบ prepaid ได code API การใชงาน TOT 

Netcall ตองไปเพ่ิมคําส่ังใน etc/asterisk/sip_custom.conf คําส่ัง code API การใชบริการ TOT 

Netcall ดังภาพท่ี 3.13 
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ภาพท่ี 3.13 Code API ท่ีใชบริการของ TOT Netcall 
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บทท่ี  4 

การทดสอบระบบ 

 

ในการทดสอบระบบจัดการหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับการประชุม

ทางไกลดวยเสียงไดทดสอบโดยเริ่มตั้งแตการสรางหองประชุม  แลวสามารถสง  SMS และ E-mail 

ไปยังประธานหรือผูดูแลระบบและผูเขารวมประชุม โดยขอความของประธานหรือผูดูแลระบบและ

ผูเขารวมประชุมจะตองมีขอความท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึงขอความของประธาน หรือผูดูแลระบบ จะตอง

มีสวนท่ีเพ่ิมขึ้นมาคือ URL ในการควบคุมหนาเว็บของประธานหรือผูดูแลระบบ และเม่ือถึงวันเวลา

ประชุมประธานตองมีรหัสในการเขาควบคุมท่ีหนาเว็บจึงจะสามารถเขาได  ในระหว างการประชุม

หากผูเขารวมประชุมทานใดท่ียังไมเขารวมประชุม ประธานหรือผูดูแลระบบ จะตองสามารถส่ังให

ระบบติดตอออกไปโดยผานระบบ  VoIP ไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูเขารวมประชุมท่ียังไมมา

และท่ีสําคัญคือในขณะประชุมอยูนั้นปร ะธานหรือผูดูแลระบบ สามารถเลือกผู สนทนาไปยัง หอง

ประชุมยอยได และการทดสอบระบบสุดทายไดแกการทดสอบ Performance  ของ  Server  วาเม่ือมี

ผูเขารวมประชุมโทรเขามาหลายๆสายพรอมกับการสรางหองประชุมยอยขึ้นมาหลายๆหอง Server 

จะตองใช CPU  และ RAM ไปเทาไหร  ซ่ึงทางผูวิจัยไดแบงการทดสอบออกเ ปน  6  หัวขอ  พรอม

กับวัตถุประสงคการทดสอบของแคละหัวขอดังตอไปนี้คือ 

1) การทดสอบ การสรางหองประชุมแลวใหสง  SMS และ E-mail ไปยังประธาน หรือ

ผูดูแลระบบ และผูเขารวมประชุม วัตถุประสงคการทดลองนี้คือ ประธานหรือผูดูแลระบบสามารถ

ท่ีจะกรอกลายละเอียดการสราง หองประชุม และเม่ือกรอกลายละเอียดเปนท่ีเรียบรอยแลวระบบ

สามารถท่ีจะรายละเอียดการประชุมโดยสงเปน SMS และ E-mail ไปแจงยังประธานหรือผูดูแล

ระบบและผูเขารวมประชุมไดอยางถูกตองหรือไม 

2) การทดสอบการใชงาน URL ของประธานหรือผูดูแลระบบ วัตถุประสงคก็เพ่ือจะทํา

การทดสอบดูวาประธานหรือผูดูแลระบบเม่ือถึงวันเวลาในการเขาประชุม ประธานหรือผูดูแล

ระบบสามารถท่ีเรียก URL ของการควบคุมหนาเว็บ และการใส Session number เขาไปควบคุมได

หรือไม และถาในกรณีท่ียังไมถึงวันเวลาเขาประชุมและเลยการประชุมไปแลว ประธานยังสามารถ

ท่ีจะเรียก URL ในการควบคุมหนาเว็บไดหรือไม 
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3) การทดสอบการโทรเขาของประธานและผูเขารวมประชุม วัตถุประสงคก็เพ่ือเม่ือถึง

วันเวลาการเขาหองประชุมท้ังประธานหรือผูดูแลระบบและผูเขารวมประชุมสามารถท่ีจะโทรเขามา

ในหองประชุมโดยรหัสเขาหองประชุมท่ีกําหนดไวไดหรือไม 

4) การทดสอบประธานหรือผูดูแลระบบส่ังระบบติดตอผาน VoIP เขาโทรศัพทเคล่ือน  

ท่ีในกรณีท่ีผูเขารวมประชุมยังไมเขามา วัตถุประสงคก็เพ่ือในกรณีเม่ือถึงวันเวลาเขาประชุมแลวยัง

มีผูเขารวมประชุมบางทานยังไมเขาหองประชุม ประธานสามารถท่ีจะส่ังให ระบบโทรไปยังเบอร 

Softphone ของผูท่ียังไมเขารวมประชุม และถาผูเขารวมประชุมผูนั้นยังไมรับสายระบบสามารถท่ี

จะโอนสายโทรผานระบบ VoIP ไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูนั้นไดหรือไม 

5) การทดสอบการสรางหองประชุมยอยและประธานหรือผูดูแลระบบสามารถท่ีจะ

เลือกผูเขารวมประชุมบางทานแยกไปยังหองประชุมยอย วัตถุประสงคก็เพ่ือเม่ือประธานตองการท่ี

จะเลือกผูเขารวมประชุมบางทานไปปรึกษากันในหองประชุมยอย ประธานหรือผูดูแลระบบ

สามารถท่ีจะเลือกผูเขารวมประชุมผูนั้นออกไปยังหองประชุมยอยไดหรือไม 

6) การทดสอบ Performance ของเครื่อง Server วัตถุประสงคก็เพ่ือตองการทราบวาเม่ือ

มีการสรางหองประชุมยอยเพ่ิมขึ้นมาหรือมีการโทรเขามาหลายๆเบอร Performance ของ CPU และ 

RAM จะถูกใชทรัพยากรไปเทาไหร เพ่ือปองกันการใชงานท่ีเกินความสามารถของ Server 

การทดสอบท่ี 1 การสรางหองประชุมแลวใหสง SMS และ E-mail ไปยัง  ประธาน หรือ

ผูดูแลระบบ และผูเขารวมประชุม 

การทดสอบนี้เปนการจองหองประชุม  โดยกรอกลายละเอียดเปนท่ีเรียบรอยแลว  เม่ือ

กดจองหองประชุมจะตองมี SMS และ E-mail มายังประธานหรือผูดูแลระบบและผูเขารวมประชุม

ท่ีถูกเลือกไว โดยขอความของประธานหรือผูดูแลระบบ กับผูเขารวมประชุมจะตองแตกตางกัน  ซ่ึง

ไดผลดังภาพท่ี 4.1 - 4.5 ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 4.1 การกรอกขอความสรางหองประชุมของประธานหรือผูดูแลระบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 ขอความ E-mail ของ ประธานหรือผูดูแลระบบ 
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ภาพท่ี 4.3 ขอความ SMS ของประธานหรือผูดูแลระบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 ขอความ E-mail ของผูเขารวมประชุม 
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ภาพท่ี 4.5 ขอความ SMS ของผูเขารวมประชุม 

 

การทดสอบการสรางหองประชุมแลวใหสง  SMS และ E-mail ไปยังประธาน หรือผู  

ดูแลระบบและผูเขารวมประชุมในสวนนี้ไดทําการสรางหองประชุมจํานวน  30 ครั้ง แตละครั้งหาง

กัน 5 นาที ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 ตารางผลการสง SMS และ E-mail ไปยังประธานหรือผูดูแลระบบ  

 

รายการ สง / ครั้ง ไมสง / ครั้ง ความถูกตองคิดเปน % 

สง SMS  30 0 100 % 

สง E-mail 30 0 100 % 
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การทดสอบท่ี 2 การใชงาน URL ของประธานหรือผูดูแลระบบ 

การทดสอบนี้เปนการใชงาน  URL ของประธานหรือผูดูแลระบบ หลังจากท่ี ประธาน

หรือผูดูแลระบบไดรับ SMS และ E-mail เปนท่ีเรียบรอยแลว จะมีรายละเอียด  URL และ Password 

ในการเขาหนาเว็ บของ  ประธานหรือผูดูแลระบบ  ซ่ึงประธานหรือผูดูแลระบบ พิมพ  URLตามท่ี

ไดมาใหถูกตองและเม่ือพิมพ URL ถูกตอง จะมีใหกรอก Password อีกช้ันหนึ่งกอนเขาเว็ บควบคุม

หองประชุม ซ่ึงประธานหรือผูดูแลระบบจะตองตองกรอกรหัสใหถูกตองเชนกันจึงสามารถเขาไป

ควบคุมได ซ่ึงไดผลดังภาพท่ี 4.6 - 4.8 ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 การพิมพ URL ท่ีถูกตองแลวตอจากนั้นจะใหกรอกรหัสผาน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7 การเขามาในหองประชุมกอนเวลาจริง 

URL ของประธาน 

กรอกรหัสผาน 
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ภาพท่ี 4.8 การพิมพรหัสผานท่ีถูกจะสามารถเรียกเว็บควบคุมได  

  

การทดสอบการการใชงาน  URL ของประธานหรือผูดูแลระบบ ในสวนนี้ได ทําการ

ทดสอบใหประธานหรือผูดูแลระบบไดทําการเรียก URL และใสรหัสผานกอน ในเวลา และหลัง

เวลาการเขาหองประชุม จํานวน 30 ครั้งไดผลในตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2   ตารางผลการทดสอบการใชงาน URL ของประธานหรือผูดูแลระบบ 

 

รายการ เขาได / ครั้ง เขาไมได / ครั้ง ความถูกตองคิดเปน % 

กอนเวลา 0 30 100 % 

ในเวลา 30 0 100 % 

หลังเวลา 0 30 100 % 
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การทดสอบท่ี 3 การทดสอบการโทรเขาของประธานและผูเขารวมประชุม 

 การทดสอบนี้เปนการทดสอบเม่ือถึงวันเวลาในการเขาหองประชุมท้ังประ ธานหรือ

ผูดูแลระบบและผูเขารวมประชุมโดยกา รโทรผาน Softphone เขามาในหองประชุม โดยตองระบุ

รหัสผานกอนเขาหองประชุม การโทรเขาหองประชุมโดยโทรผาน Softphone ดังภาพท่ี 4.9 และ 

4.10 ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.9 การโทรเขาหองประชุม 

 

DPU
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ภาพท่ี 4.10 การระบุรหัสผานเขาหองประชุม 

 

 การทดสอบการโทรเขาของประ ธานและผูเขารวมประชุม  โดยใหโทรเขามายังหอง

ประชุมพรอมระบุรหัสผาน กอนเวลา ในเวลา และหลังเวลา โดยใหโทรเขามา 30 ครั้ง ไดผลใน

ตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3   ตารางผลการทดสอบการโทรเขาหองประชุม 

 

รายการ เขาได / ครั้ง เขาไมได / ครั้ง ความถูกตองคิดเปน % 

กอนเวลา 30 0 100 % 

ในเวลา 30 0 100 % 
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การทดสอบท่ี 4 ประธานหรือผูดูแลระบบส่ังระบบ โทรไปท่ีเบอร Softphone และโอน

สายติดตอผาน VoIP เขาโทรศัพทเคล่ือนท่ีในกรณีท่ีผูเขารวมประชุมยังไมเขาหองประชุม 

การทดสอบนี้เปนการท่ีประธานหรือผูดูแลระบบส่ังใหระบบโทรออกไปยัง  Softphone 

ของผูเขารวมประชุม เม่ือผูเขาประชุมไมยอมรับสายภายในเวลาประมาณ 15 วินาที  ระบบจะติดตอ

โอนสายไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูเขารวมประชุมโดยอัตโนมัติ  เม่ือผูเขารวมประชุมรับสาย

ระบบจะโทรชวนเขาหองประชุมหลักซ่ึงเจาของโทรศัพทเคล่ือนท่ีก็ตองกดรหัสเขาหองดังขั้นตอน

ของ  Soft phone ทุกประการ  จากรูปจะยกตัวอยางในกรณีท่ีเบอร  3000 ยังไมเขาหองประชุม  

ประธานก็จะกดโทรตามโดยท่ีเจาของเบอร  3000 นั้นไมยอมรับสาย  ระบบก็จะโอนไปยัง

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของเจาของเบอรนั้นโดยอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 4.11 และ 4.12 ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 การโทรตามผูท่ียังไมไดเขารวมประชุมไปยังเบอร Softphone แลวไมรับระบบจึงโอน

สายโทรผานระบบ VoIP ติดตอไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

DPU
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ภาพท่ี 4.12 โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีระบบติดตอใหเขาหองประชุม 

 

การทดสอบการ ท่ีประธาน หรือผูดูแลระบบ ส่ังระบบติดตอผาน  VoIP เขา

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในกรณีท่ีผูเขารวมประชุมยังไมเขาหองประชุมโดยใหโทรเขาเบอร Softphone 30 

ครั้ง และใหระบบโอนสายไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีอีก 30 ครั้ง ไดผลในตารางท่ี 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 ตารางผลการทดสอบการท่ีประธานหรือผูดูแลระบบ ส่ังระบบ โทรเขาเบอร Softphone 

และโอนสายติดตอผาน VoIP เขาโทรศัพทเคล่ือนท่ีในกรณีท่ีผูเขารวมประชุมยังไมเขาหองประชุม 

 

รายการ โทรได / ครั้ง โทรไมได / ครั้ง ความถูกตองคิดเปน % 

เบอร Softphone 30 0 100 % 

เบอรโทรศัพท 30 0 100% 

 

การทดสอบท่ี  5 การทดสอบการสรางหองประชุมยอยและ เลือกผูเขารวมประชุมใน

หองประชุมหลักไปยังหองประชุมยอย 

การทดสอบนี้เปนการท่ีประธานหรือผูดูแลระบบทําการสรางหองประชุมยอยและเลือก

ผูเขารวมประชุมทานใดทานหนึ่งออกไปยังหองประชุมยอยเพ่ือไปทําการปรึกษากั น โดยท่ีหอง

ประชุมหลักจะไมไดยินเสียงการปรึกษากัน ดังภาพท่ี 4.13 และ 4.14 ตามลําดับ   

เบอรโทรศัพทเคล่ือนท่ี DPU
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ภาพท่ี 4.13 ประธานหรือผูดูแลระบบสรางหองประชุมยอยขึ้นมา 

 

 
 

ภาพท่ี 4.14 ประธานหรือผูดูแลระบบเลือกผูเขารวมประชุมออกไปปรึกษากันในหองประชุมยอย 

 

การทดส อบการ ท่ีประธานหรือผูดูแลระบบทําการสรางหองประชุมยอยและเลือก

ผูเขารวมประชุมเขาไปยังหองประชุมยอยโดยทําการเลือกผูเขารวมประชุมจํานวนตางกัน ไดผลใน

ตารางท่ี 4.5 

หองประชุมหลัก 

สรางหองประชุมยอย 

ทํางานที่ line 2 

ปรึกษากันในหองประชุม
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ตารางท่ี 4.5 การทดสอบการท่ีประธานหรือผูดูแลระบบทําการสรางหองประชุมยอยและเลือก

ผูเขารวมประชุมเขาไปยังหองประชุมยอย 

 

รายการ เขาได / หมายเลข 
เขาไมได / 

หมายเลข 

ความถูกตองคิดเปน % 

10 หมายเลข 10 0 100 % 

15 หมายเลข  15 0 100 % 

20 หมายเลข 20 0 100 % 

25 หมายเลข 25 0 100 % 

30 หมายเลข 30 0 100 % 

  

การทดสอบท่ี 6 การทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน ของเครื่องแมขาย 

การทดสอบนี้เปนการทดสอบเกี่ยวกับการวัดคา CPU และ RAM ของ Server วาใน

ขณะท่ีมีการโทรเขามาในหองประชุมหลักหรือหองประชุมยอยนั้น จะมีการใชทรัพยากรไปเทาไหร 

โดยในท่ีนี้ทางผูวิจัยไดใช Server ซ่ึงมีสเปคเครื่องดั งตอไปนี้คือ CPU= Intel® Pentium® 4 CPU 

3.00 GHz,Ram = 1 G , HD = 500 G และใช Softphone 30 เลขหมายในการทดสอบครั้งนี้  โดยทาง

ผูวิจัยไดแบงการทดสอบเปนหัวขอยอยไดดังตอไปนี้คือ 

 6.1) หองประชุมหลัก 1 หอง โทรเขามา 30 หมายเลข 

 6.2) หองประชุมหลัก 1 หอง หองประชุมยอย 1 หอง สัดสวน 10:20 

 6.3) หองประชุมหลัก 1 หอง หองประชุมยอย 2 หอง สัดสวน 10:10:10 

 6.4) หองประชุมหลัก 1 หอง หองประชุมยอย 5 หอง สัดสวน 10:4:4:4:4:4 

 6.5) หองประชุมหลัก 1 หอง หองประชุมยอย 10 หอง สัดสวน 10:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2 

 6.6) หองประชุมหลัก 1 หอง หองประชุมยอย 14 หอง สัดสวน 2:2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 

2: 2: 2: 2: 2: 2 

ตัวแปรท่ีจะใชในการนํามาพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพของระบบคือ การใชงาน CPU 

และ RAMในการทดสอบตอนเริ่มตนนั้นโดยยังไมมีหมายเลขใดโทรเขามาและยังไมมีการสราง

หองประชุมหลักและหองประชุมยอย คา CPU จะอยูท่ี 0.3% (100- 99.7) และ RAM จะอยูท่ี 27.2 % 

(281336 / 1034316) ดังในภาพท่ี 4.15 
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ภาพท่ี 4.15 คาเริ่มตนของ CPU และ RAM 

 

การทดสอบท่ี 6.1) สรางหองประชุมหลัก 1 หอง โทรเขามา 30 หมายเลข 

ในการทดสอบนี้เปนกา รทดสอบการสรางหองประชุมหลัก 1 หองแลวใหโทรเขามา

พรอมๆกัน 30 เลขหมายซ่ึงผลการทดสอบการใชทรัพยากรออกมาดังนี้คือ คา CPU จะอยูท่ี 2.8%  

(100- 97.2) และ RAM จะอยูท่ี 33.6% (348528 / 1034316) ดังในภาพท่ี 4.16 
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ภาพท่ี 4.16 การใชทรัพยากรของ CPU และ RAM ในการทดสอบ สรางหองประชุมหลัก  1 หอง 

โทรเขามา 30 หมายเลข 

  

การทดสอบท่ี 6.2) สรางหองประชุมหลัก 1 หองแลวสรางหองประชุมยอย 1 หอง โดย

เขาหองประชุมหลัก 10 หมายเลข และโทรเขาหองประชุมยอย 20 หมายเลข 

ในการทดสอบนี้เปนการทดสอบ สรางหองประชุมหลัก  1 หองแลวสรางหองประชุม

ยอย 1 หอง โดยโทรเขาหองประชุมหลัก 10 หมายเลข และโทรเขาหองประชุมยอย 20 หมายเลข ผล

การทดสอบการใชทรัพยากรออกมาดังนี้คือ คา CPU จะอยูท่ี 3.7% (100- 96.3) และ RAM จะอยูท่ี 

34.6% (357968/ 1034316) ดังในภาพท่ี 4.17 
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ภาพท่ี 4.17 การใชทรัพยากรของ CPU และ RAM ในการทดสอบ สรางหองประชุมหลัก  1 หอง 

แลวสรางหองประชุมยอย 1 หอง  โดยโทรเขาหองประชุมหลัก 10 หมายเลข และโทรเขาหอง

ประชุมยอย 20 หมายเลข 

 

 การทดสอบท่ี 6.3) สรางหองประชุมหลัก 1 หองแลวสรางหองประชุมยอย 2 หอง โดย

โทรเขาหองประชุมหลัก 10 หมายเลข และโทรเขาหองประชุมยอยอีกหองละ 10 หมายเลข 

 ในการทดสอบนี้เปนการทดสอบ สรางหองประชุมหลัก  1 หองแลวสรางหองประชุม

ยอย 2 หอง  โดยโทรเขาหองประชุมหลัก 10 หมายเลข และโทรเขาหองประชุมยอย อีกหองละ  

10 หมายเลข ผลการทดสอบการใชทรัพยากรออกมาดังนี้คือ คา CPU จะอยูท่ี 4.7% (100- 95.3) และ 

RAM จะอยูท่ี 35.2% (364648/ 1034316) ดังในภาพท่ี 4.18 
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ภาพท่ี 4.18 การใชทรัพยากรของ CPU และ RAM ในการทดสอบสรางหองประชุมหลัก 1 หองแลว

สรางหองประชุมยอย 2 หอง โดยโทรเขาหองประชุมหลัก 10 หมายเลข และโทรเขาหองประชุม

ยอยอีกหองละ 10 หมายเลข 

 

การทดสอบท่ี 6.4) สรางหองประชุมหลัก 1 หองแลวสรางหองประชุมยอย 5 หอง โดย

โทรเขาหองประชุมหลัก 10 หมายเลข และโทรเขาหองประชุมยอยอีกหองละ 4 หมายเลข 

ในการทดสอบนี้เปนการทดสอบ สรางหองประชุมหลัก  1 หองแลวสรางหองประชุม

ยอย 5 หอง  โดยโทรเขาหองประชุมหลัก 10 หมายเลข และโทรเขาหองประชุมยอย อีกหองละ  

4 หมายเลข  หมายเลข  ผลการทดสอบการใชทรัพยากรออกมาดังนี้คือ คา CPU จะอยูท่ี 4.8%  

(100- 95.2) และ RAM จะอยูท่ี 35.9% (370988/ 1034316) ดังในภาพท่ี 4.19 
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ภาพท่ี 4.19 การใชทรัพยากรของ CPU และ RAM ในการทดสอบสรางหองประชุมหลัก 1 หองแลว

สรางหองประชุมยอย 5 หอง โดยโทรเขาหองประชุมหลัก 10 หมายเลข และโทรเขาหองประชุม

ยอยอีกหองละ 4 หมายเลข 

 

การทดสอบท่ี 6.5) สรางหองประชุมหลัก 1 หองแลวสรางหองประชุมยอย 10 หอง โดย

โทรเขาหองประชุมหลัก 10 หมายเลข และโทรเขาหองประชุมยอยอีกหองละ 2 หมายเลข 

ในการทดสอบนี้เปนการทดสอบ สรางหองประชุมหลัก  1 หองแลวสรางหองประชุม

ยอย 10 หอง  โดยโทรเขาหองประชุมหลัก 10 หมายเลข และโทรเขาหองประชุมยอย อีกหองละ  

2 หมายเลข ผลการทดสอบการใชทรัพยากรออกมาดังนี้คือ คา CPU จะอยูท่ี 5.2 % (100- 94.8) และ 

RAM จะอยูท่ี 36.6% (379428/ 1034316) ดังในภาพท่ี 4.20 
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ภาพท่ี 4.20 การใชทรัพยากรของ CPU และ RAM ในการทดสอบสรางหองประชุมหลัก 1 หองแลว

สรางหองประชุมยอย 10 หอง โดยโทรเขาหองประชุมหลัก 10 หมายเลข และโทรเขาหองประชุม

ยอยอีกหองละ 2 หมายเลข 

 

 การทดสอบท่ี 6.6) สรางหองประชุมหลัก 1 หองแลวสรางหองประชุมยอย 14 หอง โดย

โทรเขาหองประชุมหลัก 2 หมายเลข และโทรเขาหองประชุมยอยอีกหองละ 2 หมายเลข 

 ในการทดสอบนี้เปนการทดส อบสรางหองประชุมหลัก  1 หองแลวสรางหองประชุม

ยอย 14 หอง  โดยโทรเขาหองประชุมหลัก 2 หมายเลข และโทรเขาหองประชุมยอย อีกหองละ  

2 หมายเลข ผลการทดสอบการใชทรัพยากรออกมาดังนี้คือ คา CPU จะอยูท่ี 7.3 % (100- 92.7) และ 

RAM จะอยูท่ี 37.4% (387488/ 1034316) ดังในภาพท่ี 4.21 
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ภาพท่ี 4.21 การใชทรัพยากรของ CPU และ RAM ในการทดสอบสรางหองประชุมหลัก 1 หองแลว

สรางหองประชุมยอย 14 หอง โดยโทรเขาหองประชุมหลัก 2 หมายเลขและโทรเขาหองประชุมยอย

อีกหองละ 2 หมายเลข 

 

ในการทดสอบแตละหัวขอยอยนั้นสามารถสรุปเปนตารางและเปนรูปกราฟเพ่ือ

แสดงผลการใชทรัพยากรของเครื่องแมขายไดดังตอไปนี ้

  

ตารางท่ี 4.6 สรุปผลการทดสอบการใชทรัพยากรของ Server 

 

การทดลองที่ %การใชงาน CPU %การใชงาน RAM 

1. 2.8% 33.6% 

2. 3.7% 34.6% 

3. 4.7% 35.2% 

4. 4.8% 35.9% 

5. 5.2% 36.6% 

6. 7.3% 37.4% 

หมายเหต:ุ Server มีสเปค CPU= Intel® Pentium® 4 CPU 3.00 GHz, RAM = 1 G , HD = 500 G 
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การทดสอบการใชทรัพยากรของเครื่องแมขาย สามารถสรุปเปนกราฟไดดังรูปตอไปนี ้

ภาพการใชทรัพยากรของเครื่องแมขาย สามารถสรุปเปนกราฟไดดังภาพท่ี 4.22

ดังตอไปนี ้

 

 

ภาพท่ี 4.22 กราฟสรุปการใชทรัพยากรของเครื่องแมขาย 

  

สรุปผลการทดสอบจะเห็นไดวาระบบสามารถท่ีจะสรางหองประชุมผานทางหนาเว็บ

โดยการเรียก URL ของประธานหรือผูดูแลระบบ ซ่ึงรายละเอียดการจองหองประชุม ประธานหรือ

ผูดูแลระบบ เทานั้นท่ีสามารถเขาไปทําการกรอกลายละเอียดได ซ่ึงเม่ือทําการกรอกลายละเอียดเปน

ท่ีเรียบรอยแลวระบบก็จะสามารถท่ีสงขอมูลการจองหองประชุมท้ังหมดไปแจงทาง SMS และ  

E-mail ซ่ึงขอความท่ีแจงไปท้ัง ประธานหรือผูดูแลระบบ และ ผูท่ีถูกเลือกเขาหองประชุมขอความ

จะไมเหมือนกัน ทางดาน ประธานหรือผูดูแลระบบ  จะได URL ในการควบคุมหนาเว็บเพ่ิมขึ้นมา

พรอมกับรหัสผานในการเขาไปควบคุมหนาเว็บ เม่ือถึงเวลาประชุม ประธานหรือผูดูแลระบบ  

สามารถท่ีจะส่ังใหระบบโทรตามผูเขารวมประชุมในกรณีท่ีผูเขารวมประชุมผูนั้นยังไมเขามาในท่ี

ประชุมโดยระบบจะโทรไปท่ีเบอร Softphone กอน ถาเบอร Softphone ไมรับระบบก็จะทําการโอน

สายโทรผาน VoIP ไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูเขารวมประชุมผูนั้น ในขณะทําการประชุม 

ประธานหรือผูดูแลระบบ  สามารถท่ีจะสรางหองประชุมยอยซอนขึ้นมาจากหองประชุมหลักเพ่ือ 

ประธานหรือผูดูแลระบบ จะไดทําการเลือกผูเขารวมประชุมบางทานเขาไปปรึกษากันเปนสวนตัว 

และถาผูเขารวมประชุมตองการท่ีจะปรึกษากันเปนสวนตัวกับผูเขารวมประชุมดวยกันเอง ก็

สามารถทําไดโดยแจงไปท่ี ประธานหรือผูดูแลระบบ  เพ่ือรองขอใหสรางหองประชุมยอยให แลว
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ประธานหรือผูดูแลระบบ  ก็จะทําการเลือกผูท่ีรองขอเขาไปยังหองประชุมนั้นเอง โดยผลการ

ทดสอบท้ังหมดท่ีกลาวมาเบ้ือง ระบบสามารถทําไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวไดหมด เพียงแตแคมี

ปญหาเล็กนอยในสวนของการสง SMS , E-mail และการโทรออกระบบ VoIP เพราะการใชงาน

ประเภทนี้ตองใชบริการทางอินเตอรเนตเขามาชวย อาจจะมีบางครั้งท่ีอินเตอรเนตมีปญหาก็จะไม

สามารถใชบริการดังกลาวไดในสวนของการทดสอบประสิทธิภาพของระบบนั้น จะเห็นไดวาทาง 

CPU จะมีผลมากกวา RAM ไมวาจะเปนการสรางหองประชุมท้ังหลักและยอยรวมท้ังการโทรเขามา

ในหองประชุม ส่ิงท่ีใชทรัพยากรมากท่ีสุดคือ CPU ของเครื่องแมขาย ซ่ึงทางผูวิจัยคาดวา ถามีผูโทร

เขามาในระบบมากกวา 300 สายขึ้นไปอาจจะทําใหระบบเกิดการ Delay รวมถึงอาจทําใหระบบ 

Down ก็อาจเปนไปได เพราะจากผลการทดลองนั้นทุกครั้งท่ีมีคนโทรเขามาทุกประมาณ 10 สาย 

CPU จะเริ่มทํางานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ การทํางานของ CPU นั้นไมควรเกินท่ี 60% เพราะถาเกินไปยิ่งกวา

นี้ประสิทธิภาพการทํางานจะลดลง เพราะฉะนั้นทางผูวิจัยจึงคาดวาถามีผูใชงานตั้งแต 300 สายขึ้น

ไป CPU ของเครื่องอาจจะตั้งรับภาระการทํางานท่ีหนักขึ้น จนทําใหเกิดการ Delay หรือ Down ดวย

เหตุผลดังกลาว Spec ของเครื่องแมขายท่ีทางผูวิจัยไดเลือกใช (CPU= Intel® Pentium® 4 CPU 3.00 

GHz, RAM = 1 G, HD = 500 G) ควรจะมีผูใชงานไมเกิน 40 สาย  โดยประมาณเพ่ือให

ประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องแมขายอยูในสภาวะปกติ  
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บทท่ี  5 

บทสรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

ในบทนี้จะเปนการอภิปรายเพ่ือสรุปผลท่ีไดจากการทดสอบงานวิจัย  รวมท้ังขอกําจัด

ของระบบท่ีพบจากการทดสอบระบบ   และขอเสนอแนะสําหรับแนวทางในการพัฒนางานวิจัยนี้

ตอไปเพ่ือแกขอบกพรองของระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  สรุปผลตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

1) ในการออกแบบและพัฒนาตนแบบระบบประชุมทางไกลดวยเสียง  ตามวัตถุประสงค

ของงานวิจัย คือ ประธานหรือผูดูแลระบบสามารถสรางหองประชุมยอยเพ่ือหารือกับผูสนทนาบาง

สายดวยการควบคุมจากประธานหรือผูดูแลระบบในหองประชุม ไดอยา งเหมาะสม  และมี

ประสิทธิภาพ 

2) สามารถพัฒนาระบบประชุมทางไกลดวยเสียงใหมีลักษณะการใชงานท่ีใกลเคียงกับ

การประชุมดวยการพบปะกันมากยิ่งขึ้น 

5.1.2  สรุปผลตามขอบเขตของงานวิจัย  

1)  ผูใชงานในระบบมี 3 ประเภท สามารถปฏิบัติไดดังตอไปนี้ 

1.1)  ผูดูแลระบบสามารถจองห องประชุมหลัก  โดยจะกําหนดช่ือการประชุม  ช่ือ

ประธาน วันเวลาในการประชุม หองประชุมหมายเลข  ตั้งรหัสผานของหองประชุมท่ีเลือกไวและ

เลือกผูเขารวมประชุม ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก ประธานได            

1.2)  ประธาน  สามารถสรางหองประชุมยอยเลือกหรือจับคูผูเขารว มประชุมไปยัง

หองประชุมยอยและเลือกกลับมายังหองประชุมหลัก  รวมท้ังส่ังระบบโทรออก  VoIP ติดตอไปยัง

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูเขารวมประชุมได  

1.3)  ผูเขารวมประชุมสามารถโทรเขามาในหองประชุมเพ่ือทําการประชุมและยัง

สามารถแจงความตองการไปยังประธานหรือผูดูแลระบบเพ่ือขอใหประธานหรือผูดูแลระบบสราง

หองประชุมยอยไวสําหรับปรึกษาเปนการสวนตัวกับผูเขารวมประชุมดวยกันเองได 
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2) ประธานหรือผูดูแลระบบสามารถสรางหองประชุมหลักโดยกําหนดช่ือการประชุม ช่ือ

ประธาน วันเวลาในการประชุม  หองประชุมหมายเลข  รหัสผานในการเขารวมป ระชุม  และเลือก

ผูเขารวมประชุมจากฐานขอมูลในระบบได 

3) ระบบสามารถสง  E-mail และ ขอความส้ัน  (SMS) หาผูเขารวมประชุมท่ีถูกเลือกใน

การประชุมโดยจะระบุ วันเวลาและรหัสผานการเขาหองประชุม  นอกจากนั้นผูท่ีไดถูกรับเลือกให

เปนประธานหรือผูดูแลระบบจะไดรับ URL และ Session numberในการเขาไปควบคุมหนาเว็บการ

ประชุมจาก E-mail และ SMS เพ่ิมเติมดวยได 

4) เม่ือถึงวันเวลาท่ีกําหนดไวผูท่ีไดรับเลือกใหเปนประธานหรือผูดูแลระบบในการ

ประชุมสามารถท่ีจะเขาถึง  (access) หนาเว็บควบคุมหองประชุมหลักตาม  URL และ  Session 

number ท่ีไดรับ 

5) เม่ือถึงวัน  เวลาท่ีกําหนดไว  ผูใชงานสามารถโทรเขามาเพ่ือใชงานหองประชุม  โดย

ประธานหรือผูดูแลระบบสามารถส่ังระบบโทรออกหาผูใชงานโดยอัตโนมัติ  ในกรณีท่ีไมสามารถ

ติดตอกับผูใชงานผาน VoIP ได ระบบจะติดตอไปยังหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีซ่ึงผูใชงานระบุไว

ได 

6) ผูใชงานทุกคนสามารถระบุรหัสผานกอนเขารวมประชุมโดยระบบจะมีการแสดงช่ือผู

ท่ีโทรเขารวมประชุมใหกับประธานหรือผูดูแลระบบไดทราบผานทางหนาเว็บได 

7) ขณะดําเนินการประชุม  ประธานหรือผูดูแลระบบในหองประชุมสามารถปรึกษากับ

ผูเขารวมประชุมบางทานไดโดยการสรางหองประชุมยอย  ระบบจะติดตอกับผูเขารวมประชุมท่ี

ประธานหรือผูดูแลระบบเลือกผานทางสาย (line) ท่ี 2 ของการใชงาน  VoIP โดยเสียงท่ีสนทนากัน

ในหองประชุมยอย  จะไมไดยินในหอ งประชุมหลัก  และเม่ือการประชุมในหองประชุมยอยแลว

เสร็จ สมาชิกในหองประชุมยอยทุกคนสามารถกลับเขามาในหองประชุมหลักได 

8) ขณะดําเนินการประชุมผูท่ีเขารวมประชุมสามารถท่ีจะปรึกษาเปนการสวนตัวกับ

ผูเขารวมประชุมดวยกันเองได  โดยจะตองแจงไปหาประธาน  หรือผูดูแลระบบท่ีสาย  (line) 2 เพ่ือ

ขอใหประธานหรือผูดูแลระบบ  ชวยสรางหองประชุมยอยขึ้นมา  หลังจากนั้นประธานหรือผูดูแล

ระบบก็จะเปนผูท่ีเลือกผูเขารวมประชุมท่ีตองการปรึกษากันเปนสวนตัวไปยังหองประชุมยอย

นั้นเองได 
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5.2  ขอจํากัดของระบบ 

ขอจํากัดของระบบจัด การหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับการประชุม

ทางไกลดวยเสียงสามารถแยกขอจํากัดออกเปนขอๆไดดังตอไปนี้คือ 

5.2.1 เนื่องจากระบบสง  SMS ในงานวิจัยนี้  ทํางานผานผูใหบริการสง  SMS ทางอินเตอรเนต  

ดังนั้นถาอินเตอรเนตมีปญหาไมสามารถใชงานได ก็จะไมสามารถใชบริการดังกลาวได 

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานส่ังใหระบบโทรตามผูเขารวมประชุมไปยังเบอร softphone แลวยังไมมี

ผูรับสาย  ระบบจะโอนสายไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีนั้น  งานวิจัยนี้เลือกใชบริการโทรศัพทผาน

อินเตอรเน็ต  (VoIP) ของผูใหบริการ  ดังนั้นถาอินเตอรเนตมีป ญหาไมสามารถใชงานได  ก็จะไม

สามารถใชบริการดังกลาวได 

5.2.3 หนาเว็บควบคุมของทานประธานอาจจะใชงานยาก โดยเฉพาะผูใชท่ียังไมคุนเคยกับการ

ใชงาน 

5.2.4 การสรางหองประชุมยอยในระบบท่ีพัฒนาสามารถสรางโดยประธานในท่ีประชุม  หรือ

ผูดูแลระบบเทานั้น 

5.2.5 หองประชุมหลักไมสามารถสรางขึ้นหลายๆหองในเวลาและ URL เดียวกันได ถาตองการ

สรางหลายๆหองในเวลาเดียวกันตองสรางหองละ URL และเบอรหองหามซํ้ากัน 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะของระบบการจัดการหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับการ

ประชุมทางไกลดวยเสียงสามารถแยกขอเสนอแนะออกเปนขอๆไดดังตอไปนี้คือ 

5.3.1 ควรจะมีชองทางเพ่ือเช่ือมตอ อินเตอรเนต สํารองในการใชงาน  โดยควรจะเช่ือมตอกับ ผู

ใหบริการอินเตอรมากกวา 1 ราย เชน Line ใชจริงเปนของ  TOT แต Line Back up เปนของ  TRUE 

เปนตน หรือมี air card แบบ 3Gไวสํารอง 

5.3.2 ระบบควรจะมีการพัฒนาใหผูใชงานทุกทานสามารถสรางหองประชุมยอยไดเอง  แตควร

จะมีหลักเกณฑหรือขอกําหนดอะไรบางประการเพ่ือปองกันไมใหเกิดความสับสนจากการสราง

หองประชุมยอยจํานวนมากจากผูใชงานหลายทาน 

5.3.3 การใชงานระบบหองประชุมทางไกลดวยเสียง หากจะใชงานไดคุณภาพเสียงท่ีดีควรจะมี

ผูเขารวมประชุมไมเกิน 15 ทาน หรือตองการเพ่ิมผูเขารวมประชุมใหมากกวานี้ควร Upgrade เครื่อง

แมขายใหมีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 
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ภาคผนวก ก  

มาตรฐาน Voice over IP1

สําหรับมาตรฐาน VoIP ท่ีมีการใชงานในปจจุบันมีอยูหลายมาตรฐาน ในวิทยานิพนธ

ฉบับนี้จะขอกลาวถึง 2 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน H.323 และ SIP เทานั้น โดยท่ัวไปมาตรฐาน

เหลานี้เราสามารถเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “Call Control Technologies” ซ่ึงถือวาเปนสวนประกอบ

สําคัญสําหรับการนําเทคโนโลยี VoIP มาใชงาน 

 

มาตรฐานของ H.323 2

H.323 เปนมาตรฐานท่ีอนุมัติโดย International Telecommunication Union (ITU) ในป 

1996 เพ่ือสงเสริมขีดความสามารถสงผาน video conference ขามเครือขาย IP เริ่มแรก H.323 ไดรับ

การสงเสริมวิธีการใหความสอดคลองกันของเสียง วิดีโอ  และการสงผานแพคเกตขอมูลใน

เหตุการณนั้น ท่ีเครือขายทองถ่ิน (local area network หรือ LAN) ไมใหการประกันคุณภาพการ

บริการ ถึงแมวา  ส่ิงนี้เปนท่ีสงสัยในตอนแรก เม่ื อผูผลิตปรับปรุง H.323 แตเดี๋ยวนี้ไดรับการ

พิจารณาเปนมาตรฐานสําหรับการทํางานภายในของเสียง วิดีโอ  และการสงผานขอมูล รวมถึง

โทรศัพทอินเตอรเน็ต และ voice-over-IP (VoIP) เพราะส่ิงนี้ควบคุมการเรียกและจัดการสําหรับท้ัง

การประชุมแบบ point-to-point และ multipoint รวมถึงการบริหาร gateway ของการจราจรส่ือ แถบ

ความกวาง (bandwidth) และการเขารวมของผูใช  

 

อุปกรณสําคัญสําหรับโพรโทคอล H.323 คือ gatekeeper ซ่ึงมีหนาท่ีการทํางาน

ดังตอไปนี้ 3

address translation : สามารถแปลง H.323 aliases ( เชน pcl@csv.com) หรือ หมายเลข

โทรศัพท เปน IP address ได  

 

 admission control : สามารถรูจําและควบคุมการเขาใชงานของผูใช  โดยผานทาง

ขอความ admission request/admission confirm/admission reject (ARQ/ACF/ARJ)  

bandwidth control : สามารถจัดการความตองการแบนดวิดทในแตละจุด  ผานทาง

ขอความ bandwidth request/ bandwidth confirm/ bandwidth reject (BRQ/BCF/BRJ)  

zone management : สามารถรับรองการเรจิสเตอรของ terminal, gateway ,multipoint 

control units (MCU)  

                                                
1 เยล สุวรรณย่ังยืน VoIP (Voice over IP).(2553) . http://voip.forthai.com/voip/. 
2 โลกกวางแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ .(2553). http://www.widebase.net/knowledge/itterm/it_term_desc.php?term_id=H.323 
3 คณิน นิติวงศ และ นาคร ธุระเจน .Internet and Voice over IP .(2553). 

http://www.student.chula.ac.th/~49702413/for_other.htm. 
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ในการเริ่มตนเช่ือมตอระบบของโปรโตคอล H.323 จะมีรูปแบบการสงสัญญาณของ

อุปกรณดังภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ผนวก ก  การสงสัญญาณเพ่ือเช่ือมตอระหวางโหนด A ไปยังโหนด B ของโพรโทคอล 

H.323 

แหลงท่ีมา : http://www.student.chula.ac.th/~49702413/for_other.htm 

 

 กระบวนการเช่ือมตอระหวางโหนด A ไปยังโหนด B ตามขั้นตอนดังนี้  

 •  โหนด A สงขอความ Admission ReQuest (ARQ) ไปท่ี Gatekeeper เพ่ือขอเช่ือมตอ

กับโหนด B  

 •  อุปกรณ Gatekeeper ตรวจสอบ และพบวาโหนด B และรีจิสเตอรแลว จึงสง 

Admission ConFirm (ACF) ซ่ึงมี IP address ของโหนด B กลับมาท่ีโหนด A  

 •  โหนด A สงขอความ Q.931 call setup ไปท่ีโหนด B  

 •  โหนด B สงขอความ ARQ ไปท่ี Gatekeeper เพ่ือขอตอบรับการเรียกจากโหนด A  

 •  อุปกรณ Gatekeeper สง ACF ซ่ึงมี IP address ของโหนด A กลับมาท่ีโหนด B  

 •  โหนด B สงขอความ Q.931 connect ไปท่ีโหนด A เพ่ือแสดงวาการเช่ือมตอเสร็จ

สมบูรณ  

 เม่ือระบบเช่ือมตอสําเร็จ โหนด A จะสามารถสงขอมูลส่ือประสมตาง ๆไปยังโหนด B 

ได  

  

DPU



74 

 มาตรฐานของ SIP 

  SIP (Session Initiation Protocol)4

 สวนประกอบของ Protocol SIP 

 มาตรฐาน SIP นั้นเปนมาตรฐานภายใต IETF 

Standard ซ่ึงถูกออกแบบมาสําหรับการเช่ือมตอ VoIP มาตรฐาน SIP นั้นจะเปนมาตรฐาน 

Application Layer Control Protocol สําหรับการเริ่มตน (Creating), การปรับเปล่ียน (Modifying) 

และการส้ินสุด (Terminating) ของ Session หรือการติดตอส่ือสารหนึ่งครั้ง มาตรฐาน SIP จะมี

สถาปตยกรรมการทํางานคลายคลึงการทํางานแบบ Client-Server Protocol  เปนมาตรฐานท่ีมี 

Reliability ท่ีคอนขางสูง 

 SIP ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ คือ User Agent และ Network Server โดยในแตละสวนมี

การทํางานดังนี้ 

  1.  User Agents ยังประกอบดวยสวนยอยๆ ดังนี้ User Agent Client และ User Agent 

Server  มีหนาท่ีสราง Requests และ Response โดยสวนนี้จะเหมือนกับ End-point 

  2.  Network Server เปนหัวใจของ SIP ประกอบดวย Server 3 ชนิด ไดแก Proxy Server , 

Redirect Server และ Registrar Server โดยท่ี Proxy Server กระทําเหมือนกับ HTTP Proxy ซ่ึงมี

หนาท่ี Requests ไปยัง Hop ถัดไปหรือ Proxy ตัวอ่ืนๆ หรือ Redirect Server ไปยังจุดหมาย

ปลายทาง โดยคนหาจาก Domain Name Server (DNS)  

 2.1  Proxy Server เปรียบเสมือน Router ซ่ึงการ Requests/Response ครั้งหนึ่งๆ อาจจะมี

การกระทําผาน Proxy Server หลายๆ ตัว กอนจะถึงจุดหมายปลายทางท่ีแทจริง 

 2.2  Redirect Server จะไมมี การ Forward Requests ไปยัง Hop ถัดไป แตจะสง 

Response กลับไปยัง Client ของตําแหนงท่ีแทจริงทันที 

 2.3 Registrar คือการยืนยันการลงทะเบียนกับ SIP Domain โดย UA จะลงทะเบียนโดย

ใส  Uniform Resource Identifier (URI) เชน IP การ Link ไปยังตําแหนง Web-page หรือการใช  

E-mail link ตัวอยางเชน mailto:use@domain และการติดตอส่ือสารจะเก็บไวท่ี Server ตัวอ่ืนๆ ท่ี

เรียกวา Location Server (LS) แตโดยท่ัวไปจะอยูเครื่องเดียวกับเครื่อง Registrar  

 

  

 

 

 

                                                
4 กิตติพงษ  สุวรรณราช.  (2551).  การออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย Asterisk. 
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การแลกเปล่ียนขอความ (Message) อยางงาย  

 

 
A                                               B 

 

ภาพท่ี 2 ผนวก ก การแลกเปล่ียนขอความ(Message) ของ SIP โปรโตคอล 

 

แหลงท่ีมา : http://www.ithome.com.tw/plog/index.php?op=    

ViewArticle&articleId=797&blogId=70 

 

 จากภาพ เม่ือ A ยกหูเพ่ือจะสนทนากับ B จะมีขอความตาง ๆ ตามลําดับดังนี ้

 • ขอความ INVITE จาก A ไปหา B เพ่ือสรางการเช่ือมตอกอนท่ีจะสนทนา ขอมูลใน 

SIP INVITE จะบอกถึงชนิดของการสนทนา ยกตัวอยาง การสนทนาโดยใชเสียง หรือการส่ือสาร

แบบมัลติมีเดีย เชน Video Conference หรือ เกม เปนตน 

 • ขอความ 180 Ringing ถูกสงมาจาก B เพ่ือตอบสนองขอความ INVITE วา B ไดรับ

ขอความ INVITE ท้ังนี้ B จะไดรับสัญญาณซ่ึงอาจอยูในรูปแบบตาง ๆ เชน เสียงกริ่ง หรือ ขอความ

กระพริบหนาจอโทรศัพทของ B 

 • เม่ือโทรศัพทดาน B ยอมรับการเรียกแลว B จะสงขอความ 200 OK เพ่ือแสดงวา

สามารถทําการส่ือสารในรูปแบบตามชนิดของการสนทนาท่ีสงมา 
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 • เพ่ือท่ีจะแสดงให B ม่ันใจวา A สามารถรองรับการสนทนากับ B ได A จะสงขอความ 

ACK ไปหา B 

 • หลังจากนั้นจะมีการสรางเซสชันการส่ือสาร (Media Session) โดยใชโปรโตคอล RTP 

(สําหรับตัวอยางนี้) 

 • B สงขอความ BYE มาท่ี A เพ่ือขอยุติเซสชันการสนทนา 

 • A ทําการสงสัญญาณ 200 OK เพ่ือยอมรับการยกเลิกเซสชันการสนทนา 

 - ขอความ INVITE (Invite Message)  

       Invite Message ประกอบไปดวยสวน(Field)ตางๆ ดังนี้ 

1) INVITE sip: Bob@Broadway.com SIP/2.0 

2) Via: SIP/2.0/UDPaudiocodes.com:5060 

3) Form: Alice 

4) To: Bob 

5) Call-ID: abfd43978343@audiocodes.com 

6) Max-Forwards: 70 

7) CSeq: 1 INVITE 

8) Contact: Alice 

9) Content-Type: application/sdp 

10) Content-Length: 142 

 ฟลด INVITE : แสดงถึง URI (Uniform Resource Indicator) ในท่ีนี้คือ 

Bob@Broadway.com ตามดวยเวอรช่ันของ SIP (SIP/2.0) 

 ฟลด  Via :  แสดงถึงช่ือโฮสต (ในท่ีนี้คือ audiocodes.com) ใหคา IP Address ตามหลัง

ดวยหมายเลขพอรทของ SIP เพ่ือใชในการสงขอมูลรวมกับ UDP (User Data Protocol) หรือ TCP 

 (Transmission Control Protocol) 

 ฟลด From : แสดงช่ือของผูเรียก (Alice) 

 ฟลด To : แสดงช่ือผูรับ (Bob) 

 ฟลด Call-ID : มีรูปแบบคลายกับการกําหนดท่ีอยูของ E-mail ถูกระบุขึ้นเพ่ือใชติดตาม

เซสช่ัน SIP โดยเฉพาะ การรวมกันของฟลด  To , From และ Call-ID เรียกวา “Call leg” เพ่ือระบุ

การเรียกท่ีเกิดขึ้นครั้งนี้ท้ังสองฝาย เนื่องจากเปนไปไดวาจะเกิดการเรียกหลายครั้งระหวางผูใชท้ัง

สอง การรองขอการเรียกครั้งตอไปจะอางอิงลําดับจาก Call leg นี้ 

 ฟลด Max Forward : คือจํานวนสูงสุดท่ียินยอมใหสงคาได เพ่ือปองการเกิดวนซํ้า 
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 ฟลด CSeq : คือ ลําดับคําส่ัง ตามดวยวิธีการ ซ่ึงหมายเลขจะเพ่ิมจํานวนเม่ือมีการสง

ขาวสารออกไป 

 ฟลด Contact : บรรจุ URL ของ SIP เพ่ือใชในการบอกเสนทางไปยังปลายทาง 

 ฟลด Content-Type และ Content-Length : ระบุเนื้อหาขาวสารในท่ีนี้เปน SDP (Session 

Description Protocol) ซ่ึงบรรจุขอมูลท้ังส้ิน 158 ออกเตด โดยนับออกเตดบรรทัด v=0 จนถึง

บรรทัด a=trpmap:0 PCMU/8000 

 โดยท่ีฟลด Via , To , From ,Call-ID และ CSeq นั้น จําเปนตองมีในการกําหนดขาวสาร 

SIP สวน ฟลดอ่ืนเปนเพียงออปช่ัน 

 - ขอความ 180 Ringing (Message 180 Ringing) 

     Message 180 Ringing คือ Message ท่ีสงจากปลายทาง เพ่ือบอกตนทางวาไดรับ 

Message Invite แลว ประกอบดวยฟลดตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1) SIP/2.0 180 Ringing 

2) From: UserA <sip:UAA@example.com>;tag=589304 

3) To: UserB <sip:UAB@example.com>;tag=314159 

4) Call-ID: 8204589102@example.com 

5) CSeq: 1 INVITE 

6) Content Length: 0 

      - ขอความ 200 OK (Message 200 OK) 

      ท่ีปลายทางจะมีการสง Message 200 OK เพ่ือเปนการบอกตนทางวาชนิดของเซสช่ันท่ี

ตนทางรองขอไดรับการยอมรับจากปลายทางแลว ประกอบดวยฟลดตอไปนี้ 

1) SIP/2.0 200 OK 

2) From: UserA <sip:UAA@example.com>;tag=589304 

3) To: UserB <sip:UAB@example.com>;tag=314159 

4) Call-ID: 8204589102@example.com 

5) CSeq: 1 INVITE 

6) Contact: <sip:UserB@10.20.30.41> 

7) Content-Type: application/sdp 

8) Content-Length: 140 

      - ขอความ ACK (Message ACK) 
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      ขั้นตอนสุดทายของการใหคํายืนยันการใชเซสช่ันส่ือสารคือ การสง Message ACK 

(Acknowledgement) หมายความวา ตนทางสามารถรองรับเซสช่ันส่ือสารของปลายทางได ซ่ึง 

Message ACK ประกอบดวย ฟลดดังนี้ 

 

1) ACK sip:UAB@example.com SIP/2.0 

2) Via: SIP/2.0/UDP 10.20.30.41:5060 

3) Route: <sip:UserB@10.20.30.41> 

4) From: UserA <sip:UAA@example.com>;tag=589304 

5) To: UserB <sip:UAB@example.com>;tag=314159 

6) Call-ID: 8204589102@example.com 

7) CSeq: 1 ACK 

8) Content-Length: 0 

      - ขอความ BYE (Message BYE) 

      เม่ือตนทางสง INVITE เสมือนวาตนทางเปน Client และเม่ือ ปลายทางตอบสนองก็

เสมือนเปน SIP Server หลังจากท่ีมีการสรางเซสช่ันส่ือสารและสนทนากันแลวโดยโปรโตคอล 

RTP เม่ือการสนทนาจบแลวทางปลายทางจะสง Message BYE ซ่ึงตอนนี้ปลายทางจะทําหนาท่ีเปน 

Client สวน ตนทางจะทําหนาท่ี Server นี่เปนสาเหตุหนึ่งท่ีอุปกรณ SIP ตองมีซอฟตแวรท่ีรองรับ

การทํางานท้ัง Client และ Server ในเครื่องเดียว ซ่ึงขาวสาร BYE ประกอบดวยฟลดตอไปนี้ 

             1) BYE sip:UAB@example.com SIP/2.0 

2) Via: SIP/2.0/UDP 10.20.30.41:5060 

3) To: UserB <sip:UAB@example.com>;tag=314159 

4) From: UserA <sip:UAA@example.com>;tag=589304 

5) Call-ID: 8204589102@example.com 

6) CSeq: 1 BYE 

7) Content-Length: 0 
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ภาคผนวก ข  

Asterisk 5

 Asterisk คือ opensource software ท่ีทําหนาท่ีหลักเปน Softswitch, IP-PBX หรือท่ี

เรียกวาตูชุมสายโทรศัพทระบบ IP ซ่ึงมีหนาท่ีในการควบคุมและจัดการบริหาร การเช่ือมตอ 

ระหวางอุปกรณโทรศัพทผานเครื่อขายเนทเวอรค อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมเติมประสิ ทธ์ิภาพและ

ความสามารถในการทํางานไดโดยงาย  Asterisk

 

6

 สําหรับ Asterisk แลวจะแตกตางจาก PBX ท่ีเคยมีมาก็ตรงท่ีทํางานบน Internet เปน 

Server ท่ีคอยจัดการกับการโทรของโทรศัพท ซ่ึงหลักการก็คือพนักงานภายในอาจจะมี IP Phone 

(โทรศัพทท่ีทํางานบนระบบ Internet) หรือ Computer ท่ีลงโปรแกรม Softphone ท่ีทําหนาท่ีเหมือน

เปนโทร ศัพทบน Computer ตัวอยางของโปรแกรมพวกนี้ เชน X-Lite 

(http://www.counterpath.com) ท้ัง IP Phone และ Softphone ทําหนาท่ีเปน Client ซ่ึงเม่ือ Register 

 เปนโปรแกรมท่ีทําหนาท่ีเปน "PBX (Private 

Branch eXchange)" สําหรับจัดการกับระบบโทรศัพทบนเครือขาย Internet โดยมีการทํางานใน

แบบ Command Line   หนาท่ีของ PBX ก็คือทําการเช่ือมตอการโทรของระบบโทรศัพทสวนบุคคล 

หรือมองงายๆวา เปนบริษัทหรือ องคกรหนึ่ง ยกตัวอยางเชนบริษัท D มีพนักงานอยู 500 คน แยก

เปนหลายๆแผนก ทํางานอยูคนละช้ันกัน ประโยชนของ PBX คือ ทางบริษัท ไมจําเปนตองมีเบอร

โทรศัพทจริงๆ สําหรับพนักงานทุกคน แตมีแคเบอรจริงไมกี่เบอร และมีระบบ PBX สําหรับติดตอ

ภายในหนาท่ีของ PBX คือ ทําการเช่ือมตอเบอรภายในบริษัท เชน เวลาผูจัดการฝายขายจะติดตอกับ 

หัวหนาฝายบุคคล ก็แคกดหมายเลขภายในของหัวหนาฝายบุคคล แตเวลาจะโทรออกไปยังลูกคา ก็

อาจจะกด 9 กอน เพ่ือตอออกไปยังเบอรภายนอก ขณะท่ีคนภายนอกเวลาโทรเขามายังบริษัทอาจจะ

มี Operator คอยทําหนาท่ีตอโทรศัพท ไปยังหมายเลขภายในผานทาง "Telephone switchboard" 

หรือถา PBX ท่ีดีๆหนอย อาจจะมีระบบท่ีเรียกวา "IVR (Interactive Voice Response)"ท่ีเปนระบบ

ตอบรับ เชน ใหกดหมายเลขภายใน หรือ กด 0 เพ่ือติดตอ Operator 

 กับ Asterisk แลวจะทําใหโทรไปหาหมายเลขอ่ืนท่ี Register กับ Asterisk ไวได 

(อุปกรณโทรศัพทท่ัวไป จะถูกเรียกวา "Traditional telephony equipment" สวนกรณีท่ีโทรออกไป

ยังหมายเลขอ่ืนนอกบริษัท Server ท่ีลง Asterisk ตองมี Card ท่ีใช ตอกับระบบโทรศัพทสาธารณะ 

PSTN (Public Switched Telephone Network)  ภาพรวมของระบบแสดงไดในภาพ  

                                                
5 ความสามารถของ Asterisk .(2553) . จาก http://www.asteriskdiy.com/index.php   
6 Gaiz,Asterisk.(2553). จาก http://gaiz.exteen.com/20070227/asterisk 
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ภาพท่ี 3 ผนวก ก ภาพรวมของระบบ VoIP เม่ือใช Asterisk เปน Server 

แหลงท่ีมา : http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=pop-story&date=03-08-

2009&group=3&gblog=2  

 

 Asterisk ถูกพัฒนาขึ้นโดย Mark Spencer จากบริษัท Digium Inc. เปน Software ท่ี

ทํางานบนระบบปฏิบัติการหลายระบบ ท้ัง Linux, Max OS X, OpenBSD, FreeBSD และ Sun 

Solaris แต Distribution ของ Linux ท่ีเปนท่ีนิยมสําหรับติดตั้ง Asterisk ก็คือ CentOS ซ่ึงเปน Linux 

Distribution ท่ีพัฒนามาจาก Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

 ความสามารถของระบบงานสนับสนุน voice conference ใน Asterisk 

                   1.  Switch (PBX) ตูชุมสาย6

7Asterisk สามารถทําหนาเปนอุปกรณสลับสายโทรศัพทไม

วาจะเปนระบบ IP หรือ hybrid, สามารถทําการตั้งคาเสนทางการของการโทรศัพทโดยตัวเอง, 

สามารถเพ่ิมเติม feature ไดเชน (ระบบ เสียงเพลงรอสาย), รองรับการเช่ือมตอกับระบบโทรศัพท

พ้ืนฐานไมวาจะเปนแบบ analog หรือ digital (ISDN)  

   

                                                
7 ความสามารถของ Asterisk .(2553) . แหลงเดิม 
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 2.  Gateway  

            สามารถทําหนาเปนอุปกรณท่ีใชในการเช่ือมตอระหวาระบบโทรศัพทพ้ืนฐานกับ

ระบบ VoIP  

 3.  Feature & Media Server  

             อีกความสามารถของ Asterisk คือสามารถทําเปน ระบบการป ระชุมทางโทรศัพท 

เพ่ือใหทํางานเขากับระบบโทรศัพทท่ีมีอยูเดิมไดอีกดวย  

 4.  CODEC 

      CODEC ยอมาจาก “Coder-Decoder”  ซ่ึงหมายถึง กลไก (ของฮารดแวร หรือ

ซอฟตแวร) การเขา หรือถอดรหัส หรือการบีบอัด และคลายขอมูล โดย CODEC จะสามารถใชได

กับขอมูลท่ีเปนออดิโอ ขอความ และวิดีโอ ซ่ึงเราจะใช CODEC ทํางานรวมกับแทรค (track) เสียง 

ขอความท่ีเปนซับไตเติล และวิดีโอ ในแอพพลิเคชันการประชุมผานระบบวิดีโอ และการถายทอด

ส่ือตางๆ ดวยกลไกสตรีมม่ิง ซ่ึง Asterisk รองรับ CODEC ตอไปนี้ADPCM , G.711 (A-Law & μ-

Law), G.722, G.723.1, G.726, G.729, GSM, iLBC , Linear, LPC-10 และ Speex  

 5.  Protocols 8

         โปรโตคอล (Protocol) คือระเบียบพิธีการในการติดตอส่ือสาร เม่ือมาใชกับ

เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม จึงหมายถึงขั้นตอนการติดตอส่ือสาร ซ่ึงรวมถึง กฎ ระเบียบ และ

ขอกําหนดตา ง ๆ รวมถึงมาตรฐานท่ีใช เพ่ือใหตัวรับและตัวสงสามารถดําเนินกิจกรรมทางดาน

ส่ือสารไดสําเร็จ โดย Asterisk รองรับ โปรโตคอลดังนี้  IAX™ (Inter-Asterisk Exchange) , H.323, 

SIP (Session Initiation Protocol), MGCP (Media Gateway Control Protocol), SCCP (Cisco® 

Skinny®), E&M, E&M Wink,Feature Group D และ GR-303  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
8 ยืน ภูวรวรรณม, (2553). Lan Protocal. จาก http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet1.htm 
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ภาคผนวก ค  

PHP 9

 ภาษา PHP  ในช่ือภาษาอังกฤษวา PHP  ซ่ึงใชเปนคํายอจากคําวา PHP Hypertext 

Preprocessor หรือช่ือเดิม Personal Home Page PHP เปนภาษาจําพวก Scripting Language  คําส่ัง

ตางๆจะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวาสคริปต (Script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปลชุดคําส่ัง ตัวอยาง

ของภาษาสคริปตก็เชน JavaScript, Perl เปนตน ลักษณะของ PHP ท่ีแตกตางจากภาษาสคริปตแบบ

อ่ืนๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและออกแบบมา เพ่ือใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดย

สามารถ สอดแ ทรกหรือแกไขเนื้อหาไดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP เปนภาษาท่ีเรียกวา 

Server-Side หรือ HTML-Embedded Scripting Language เปนเครื่องมือท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง ท่ีชวยให

สามารถสรางเอกสารแบบ Dynamic HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพของภาษา  

 

    ภาษา  PHP จะเปนสว นประกอบภายในเว็บเพจ โดยคําส่ังจะปรากฏระหวาง 

<?php ...  ?> เชน 

<?php 

    echo "Hello, World!"; 

?> 

หรือ 

<SCRIPT LANGUAGE = ‘php‘> 

    echo “Hello World.”; 

</SCRIPT> 

 หรือ 

<%  

    echo “Hello World.”;  

%> 

     คุณสมบัติ 

     การแสดงผลของ PHP จะปรากฏในลักษณะ HTML ซ่ึงจะไมแสดงคําส่ังท่ีผูใชเขียน ซ่ึง

เปนลักษณะเดนท่ี PHP แตกตางจากภาษาในลักษณะไคลเอนต- ไซด สคริปต เชน ภาษาจาวา

สคริปต ท่ีผูชมเว็บไซตสามารถอาน ดูและคัดลอกคําส่ังไปใชเองได นอกจากนี้ PHP ยังเปนภาษาท่ี

เรียนรูและเริ่มตนไดไมยาก โดยมีเครื่องมื อชวยเหลือและคูมือท่ีสามารถหาอานไดฟรีบน

                                                
9 What is PHP.(2553). form http://www.php.net 
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อินเทอรเน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของ PHP ไดแก การสรางเนื้อหาอัตโนมัติจัดการ

คําส่ัง การอานขอมูลจากผูใชและประมวลผล การอานขอมูลจากดาตาเบส ความสามารถจัดการกับ

คุกกี้ ซ่ึงทํางานเชนเดียวกับโปรแกรมในลักษณะ CGI คุณสมบัติอ่ืนเชน การประมวลผลตาม

บรรทัดคําส่ัง (Command Line Scripting) ทําใหผูเขียนโปรแกรมสรางสคริปต  PHP ทํางานผาน 

PHP พารเซอร (PHP Parser) โดยไมตองผานเซิรฟเวอรหรือเบราวเซอร ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับ 

Cron (ใน ยูนิกซหรือลีนุกซ) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส) สคริปตเหลานี้สามารถนําไปใชใน

แบบ Simple Text Processing Tasks ได 

 

ภาคผนวก ง  

 โปรแกรมชวยในการจัดการฐานขอมูล และ ทํางานกับฐานขอมูล 10

 ในการจัดการฐานขอมูล MySQL สามารถใชโปรแกรมแบบ command-line เพ่ือจัดการ

ฐานขอมูล (โดยใชคําส่ัง : mysql และ mysqladmin เปนตน ) หรือจะดาวนโหลดโปรแกรมจัดการ

ฐานขอมูลแบบ GUI จากเว็บไซตของ MySQL ซ่ึงคือโปรแกรม : MySQL Administrator และ 

MySQL Query Browser. เปนตน 

MySQL (มายเอสคิว

แอล) เปนระบบจัดการฐานขอมูลโดยใชภาษา SQL. แมวา MySQL เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส แต

แตกตางจากซอฟตแวรโอเพนซอรสท่ัวไป โดยมีการพัฒนาภายใตบริษัท MySQL AB ในประเทศ

สวีเดน โดยจัดการ MySQL ท้ังในแบบท่ีใหใชฟรี และแบบท่ีใชในเชิงธุรกิจ MySQL เปนท่ีนิยมใช

กันมากสําหรับฐานขอมูลสําหรับเว็บไซต เชน มีเดียวิกิ และ phpBB และนิยมใชงานรวมกับภาษา

โปรแกรม PHP ซ่ึงมักจะไดช่ือวาเปนคู จะเห็นไดจากคูมือคอมพิวเตอรตางๆ ท่ีจะสอนการใชงาน 

MySQL และ PHP ควบคูกันไป นอกจากนี้ หลายภาษาโปรแกรมท่ีสามารถทํางานรวมกับ

ฐานขอมูล MySQL ซ่ึงรวมถึง ภาษาซี, ซีพลัสพลัส, ปาสคาล ,    ซีชารป , ภาษาจาวา , ภาษาเพิรล , พี

เอชพี, ไพทอน และ รูบี เปนตน ใชงานผาน API สําหรับโปรแกรมท่ีติดตอผาน ODBC หรือ สวน

เช่ือมตอกับภาษาอ่ืน (DataBase Connector) เชน เอเอสพี สามารถเรียกใช MySQL ผานทาง 

MyODBC,ADO,ADO.NET เปนตน 

    สวนเช่ือมตอกับภาษาการพัฒนาอ่ืน ( DataBase Connector ) 

    มีสวนติดตอ ( Interface ) เพ่ือเช่ือมตอกับภาษาในการพัฒนา อ่ืนๆ เพ่ือใหเขาถึงฟงกชัน

การทํางานกับฐานขอมูล MySQL ไดเชน ODBC (Open DataBase Connector) อันเปนมาตรฐาน

กลางท่ีกําหนดมาเพ่ือใหใชเปนสะพานในการเช่ือมตอกับโปรแกรมหรือระบบอ่ืนๆ เชน MyODBC 

                                                
10 Wikipedia, (2011). MySQL. form http://wikipedia.org/wiki/MySQL 
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อันเปนไดรเวอรเพ่ือใชสําหรับการเช่ือมตอในระบบปฏิบัติการวินโดว , JDBC คลาสสวนเช่ือมตอ

สําหรับ Java เพ่ือใชในการติดตอกับ MySQL และมี API ( Application Programming Interface ) 

ตางๆมีใหเลือกใชมากมายในการท่ีเขาถึง MySQL โดยไมขึ้นอยูกับภาษาการพัฒนาใดภาษาหนึ่ง 

นอกเหนือจาก ตัวเช่ือมตอกับภาษาอ่ืน ( Connector ) ท่ีไดกลาวมาแลว ยังมี API ท่ีสนับสนุนใน

ขณะนี้คือ 

DBI สําหรับการเช่ือมตอกับ ภาษา perl  

Ruby สําหรับการเช่ือมตอกับ ภาษา ruby  

Python สําหรับการเช่ือมตอกับภาษา python  

.NET สําหรับการเช่ือมกับภาษา .NET framework  

Ch สําหรับการเช่ือมตอกับ Ch ( C/C++ interpreter )  

ยังมีโปรแกรมอีกตัว เปนโปรแกรมบริหารพัฒนาโดยผูอ่ืน ซ่ึงใชกันอยางแพรหลายและ

นิยมกันเขียนในภาษา PHP เปนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน ช่ือ phpMyAdmin 
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