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บทคัดย่อ 
 

ระบบสรุปผลโหวตผ่านข้อความสั้นแบบอัตโนมัติ ในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง  จึงอาจจะไม่เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กซึ่งมีงบประมาณ
ค่อนข้างจ ากัด งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาระบบรับและตรวจนับผลโหวตผ่าน
ทางข้อความสั้นบนพื้นฐานของซอฟแวร์ฟรี (freeware) ซึ่งสามารถลดต้นทุนให้กับองค์ขนาดเล็ก 
งานวิจัยนี้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Gammu บนระบบปฎบัติการ Linux ที่เป็น Ubuntu ร่วมกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Nokia 3120 โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับเคร่ืองแม่ข่ายที่ท าหน้าที่
ประมวลผลโหวตด้วยสาย DKU-5 

ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดรูปแบบการโหวต ตั้งเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดการรับผล
โหวต โดยระบบที่พัฒนาจะนับผลโหวตเฉพาะกรณีที่มีการโหวตตรงตามรูปแบบที่ก าหนด และ
โหวตในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น  เมื่อสิ้นสุดเวลาโหวต ระบบจะสรุปผลและแสดงผลการโหวต
ในรูปแบบกราฟแท่งพร้อมจ านวนตัวเลขผลลัพธ์การโหวตของแต่ละสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ จาก
ผลการทดสอบการท างานโดยการโหวตทั้งที่ถูกและผิดรูปแบบ ภายในและภายนอกช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด รวมทั้งหมดจ านวน 30 คร้ัง พบว่าระบบสามารถท างานได้ถูกต้องทั้ง 30 คร้ัง 
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ABSTRACT 
 

Automatic SMS vote counting and summarizing system is currently developed to be a 

commercial product. However, due to the high investment cost, it may not be suitable for small 

organizations having limited budget. This study has the idea to design and develop a system to 

receive and count the vote via text messages on the basis of free software (freeware), which can 

reduce the cost for small organizations. The system was developed using Gammu on the Ubuntu 

Linux operating system together with Nokia 3120 mobile phone. The mobile phone connects to 

the server, which is responsible for text-message processing, with DKU-5 cable. 

Administrator can set the voting format, the start and end up time for  the vote. The 
received votes will be counted only if the votes match the given pattern and vote at the time 
scheduled.  At the end of voting, the system will automatically summarize and display the vote 
result for each member in a bar graph format. Testing for both the right and wrong voting format, 
inside and outside the time schedule, total of 30 times the result indicates that the system can 
work properly for all 30 times. 
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 สารนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ธนัญ จารุวิทยโกวิท 
กรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่คอยให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา สารนิพนธ์ที่ให้ข้อคิดเห็น
และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และเอาใจใสนักศึกษาเสมอมา 

     ขอขอบคุณ  ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ประธานกรรมการสอบ สารนิพนธ์ ที่สละเวลา
มาเป็นประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย  และ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกทานที่ชวยด าเนินเร่ืองต่างๆ ให้เป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ จนข้าพเจ้าประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมรุ่น พี่ๆ น้องๆ ทุกๆ คน รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่
ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และคณะเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ทุกท่าน ซึ่งไม่อาจ
กล่าวนามได้ทั้งหมดในที่นี้ ที่ได้ให้ก าลังใจและช่วยเหลือข้าพเจ้ามาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณ นายทรงศักดิ์ ยุตรินทร์ และนางจินตนา ยุตรินทร์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา 
อันเป็นที่รักของข้าพเจ้า ที่ได้ให้ความรัก ให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจข้าพเจ้ามาโดยตลอดจนส าเร็จ
การศึกษา 

 ท้ายสุดนี้ คุณความดีและกุศลที่พึงบังเกิดมีจากการจัดท าสารนิพนธ์ของข้าพเจ้า ซึ่ง
สามารถก่อให้เกิดความรู้และข้อคิดอันควรค่าแก่การศึกษา หรือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ข้าพเจ้าขอมอบระลึกบูชาคุณแด่ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ  ตลอดจน ผู้แต่งหนังสือหรือ
ต าราทุกท่าน ที่ข้าพเจ้าใช้อ้างอิงในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีความซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิ่ง
จาก ทุกท่าน และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อบกพร่องประการใด ข้าพเจ้าขอ
น้อมรับไว้ แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเป็นยุคสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างมากจนท าให้เกิด สังคม
สื่อสารเคลื่อนที่ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การสื่อสาร
โทรคมนาคม (Telecommunications) ท าให้หลายองค์กรให้ความส าคัญน าระบบเทคโนโลยีการ
ติดต่อการสื่อสารไปใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ 

การส่งข้อความสั้นในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประกอบกับเทคโนโลยี
ทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความ
นิยมหลายรวดเร็ว  เร่ิมแรกมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทางเสียงเท่านั้น แต่สมัยนี้ได้มี
การบริการรับส่งข้อความสั้น SMS (Short Message Service) เป็นบริการการสื่อสารอย่างหนึ่ง ที่ให้
ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความสั้นๆ ไปยังอุปกรณ์สื่อสารอีกเคร่ืองหนึ่งได้ สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา
มีการประยุกต์ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ และมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวนมากใช้บริการโหวตผ่าน
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งบริการดังกล่าวได้รับความนิยมมากขึ้น 

สื่อโทรศัพท์มือถือ คือ การรับ-ส่งสารผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือนั่นเองแต่สิ่งที่น่า
สังเกต ก็คือ สื่อโทรศัพท์มือถือ นอกจากจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Communication) แล้ว ยังสามารถสื่อสารในระดับมวลชน (Mass Communication) ได้อีกด้วย โดยที่
จะเป็นการเข้าถึงมวลชนใน ระดับรายบุคคล (One-to-one Communication)ได้ ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือ
สื่อสารชนิดแรกที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรวบเอาการสื่อสารในทุกระดับไว้ด้วยกัน โดยอาศัย
เอกลักษณ์อันโดดเด่นของตัวเอง คือความเป็นมัลติมีเดีย อินเตอร์แอคทีฟ และขนาดที่เล็กจน
สามารถพกพาไปไหนต่อไหนได้ ที่ส าคัญยิ่งไปกว่า นั่นก็คือนอกจากโทรศัพท์มือถือจะสามารถท า
ตัวเป็น "สื่อ" ด้วยตัวของมันเองแล้วยังกลายเป็นศูนย์รวมของสื่ออ่ืนๆ มากมาย (Media 
Convergence) ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์ วิทยุ) หรือแม้แต่สื่อใหม่อย่าง
อินเทอร์เน็ต ดังค ากล่าวที่ทุกท่านคงจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ว่า "ไม่มีอะไรที่โทรศัพท์มือถือท า
ไม่ได้" เพราะ ณ ปัจจุบันนี้ การรับชมโทรทัศน์ ฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแม้กระทั่ง
เล่นอินเทอร์เน็ต ก็สามารถท าได้ครบครันผ่านหน้าจอเล็กๆ ของโทรศัพท์มือถือ 
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     การน า SMS Vote ท ากิจกรรมร่วมผู้ชม เช่น SMS แสดงความคิดเห็น เกมโชว์ การสร้าง
แบบส ารวจ บนสื่อหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ทหรือสื่อสิ่งพิมพ์
เนื่องจากเป็นสื่อที่ผู้บริโภคสื่อรับผลตอบกลับได้เป็นอย่างดีและมาจากผู้บริโภคสื่อที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง  ระบบ  SMS  Vote ช่วยให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการ  ซึ่งผู้ชมสามารถ
แสดงความคิดเห็น เช่น ผู้ชมสามารถส่งผลโหวตหรือร่วมทายผลฟุตบอล   ถ้าไม่ใช้ระบบนี้ ต้องมา
นับเอง  อาจเกิดข้อผิดพลาดในการนับ 
  
1.2  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
       1.  เพื่อลดต้นทุนส าหรับการใช้งานระบบนับผลโหวตอัตโนมัติให้กับองค์กรขนาดเล็ก 
       2. เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถสรุปผลโหวตในรูปแบบของกราฟแท่งพร้อมจ านวนตัวเลข
ผลลัพธ์การโหวตของแต่ละสมาชิกให้โดยอัตโนมัต ิได้อย่างทันทีทันใดภายหลังการโหวตเสร็จสิ้น 
 
1.3  ขอบเขตงานวิจัย 
       ขอบเขตงานวิจัยในสารนิพนธ์ฉบับนี้มีดังนี้ 

1.  ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้นแบบอัตโนมัต ิ
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1.1  ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรายการโหวต โดยก าหนดเบอร์โหวต วันและเวลาเร่ิมต้น 
สิ้นสุดการโหวตได้ 
 1.2  เมื่อถึงช่วงเวลาโหวต ระบบจะเปิดรับการโหวตให้โดยอัตโนมัติ 
 1.3  ระบบสามารถแยกแยะผลโหวตและตรวจนับให้ได้โดยอัตโนมัติ 
 1.4  แสดงผลการโหวตได้แบบ Real time ในรูปแบบของกราฟแท่งพร้อมจ านวนตัวเลข
ผลลัพธ์การโหวตของแต่ละสมาชิกให้โดยอัตโนมัต ิ
 2.  ระบบที่พัฒนาจะใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ Nokia 3120  ซึ่งจะเชื่อมต่อกับ Gammu server 
ผ่านทาง USB port เท่านั้น 
 3.  ภายหลังการพัฒนา จะมีการทดสอบการใช้งานระบบโดย ส่งข้อความสั้นพร้อมกันอย่าง
น้อย 5 ข้อความในเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของระบบ 
 4.  จัดท าคู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ 
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1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้ต้นแบบระบบรับโหวตข้อความสั้นในโทรศัพท์มือถือ 
 2.  ผู้ใช้งานระบบสะดวกในการนับข้อความสั้นในโทรศัพท์มือถือที่แม่นย าและโปร่งใส
 3.  ระบบมีต้นทุนต่ า  องค์กรเล็กๆ สามารถใช้งานได้ 
 4.  เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบข้อความสั้นในโทรศัพท์มือถือ (SMS) 
 5.  สามารถน าไปพัฒนาต่อเพื่อน าไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ 
 6.  สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อติดตามสถานะของบริการได้ทุกเวลา 
 7.  เป็นตัวกลางที่ช่วยในการสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับสื่อ 
ต่างๆเช่นทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
 DPU



 
 

บทที ่2 
แนวคิดและทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 

 
2.1  ความรู้พื้นฐานระบบ SMS 

SMS (Short Message Service) หรือ การส่งข้อความสั้น โดยลักษณะของการส่ง
ข้อความสั้นจะมีลักษณะคล้ายกับการส่งข้อความไปยังเพจเจอร์  คือ ผู้ใช้สามารถส่งข้อความไปยัง
ผู้รับ โดยที่ผู้รับสามารถกดอ่านได้จากเคร่ืองโทรศัพท์มือถือได้ทันที ข้อดีของ SMS ที่ท าให้ต่างกับ
เพจเจอร์ก็คือ ผู้ใช้หรือผู้ที่ต้องการส่งข้อความสามารถพิมพ์ข้อความได้เองจากโทรศัพท์มือถือ  และ
สามารถส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้รับได้ทันที SMS เป็นบริการมาตรฐาน ในการรับส่งข้อความ
ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ สามารถส่งได้ในรูปแบบของ ตัวเลข, ตัวอักษร และ
สัญลักษณ์ ต่าง ๆ SMS ได้ถูกสร้างขึ้นมาคร้ังแรกให้ท างานร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล  
ระบบ GSM โดยข้อความแรก ได้ถูกส่งในเดือนธันวาคม 1992 จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ไปสู่เคร่ืองโทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายระบบ GSM ของ Vodafone ในประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน
บริการ SMS สนับสนุนโครงข่าย GSM,CDMA และ TDMA ส าหรับการส่ง SMS ภาษาไทยจะส่ง
ได้ 70 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษส่งได้ 160 ตัวอักษร เนื่องจาก การรับ-ส่ง SMS เป็นเทคนิคการสื่อสาร
ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้การสร้างวงจรสนทนา (Call Set-up) จึงท าให้สามารถรับหรือส่งข้อความได้ใน
ขณะที่ก าลังสนทนาอยู่ หรือในขณะที่เปิดเคร่ืองทิ้งไว้ บริการ SMS ไม่ใช่บริการแบบ Realtime 
เน่ืองจากการส่งข้อความต้องส่งผ่าน Platformกลาง คือ Short Message Service Center หรือ SMS-C 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตั้งไว้เพื่อให้บริการรับ -ส่งข้อความผ่าน
ทางเคร่ืองลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปสู่เคร่ืองลูกข่ายเครื่องอื่นๆ ได้ 

2.1.1  หลักการท างานของ SMS 
  SMS เป็นเทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลแบบเก็บและส่งต่อ (Store and Forward) ใน
เครือ-ข่าย GSM เรียกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บและส่งต่อข้อมูลว่า Short Message Service Center 
(SMS-C) การใช้งาน SMS กระท าได้โดย เมื่อองค์กรต้องการส่งข้อความสั้น (จ านวนมากสุด 160 
ตัวอักษร) ก็จะท าการป้อนข้อความพร้อมทั้งระบุเลขหมายปลายทางที่ต้องการจะส่งไปด้วย แต่
เคร่ืองลูกข่ายที่ต้องการจะส่ง SMS จะต้องระบุเลขหมายของ SMS-C ก่อน จึงจะท าการส่งข้อความ
ได้ ซึ่งเลขหมายของ SMS-C นี้ ถูกก าหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อความที่ผู้ส่ง ส่งไปจะถูกเก็บ
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ไว้ที่ SMS-C ก่อน SMS-C จะท าการตรวจสอบเลขหมายปลายทางกับ HLR ว่าเลขหมายปลายทาง
อยู่ที่ไหน ในเครือข่าย เมื่อทราบแล้ว SMS-C ก็จะส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง กรณี 
SMS ระบุหมายเลขปลายทางเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่นอกเครือข่าย เช่น ส่งจาก DTAC ไป AIS 
ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้นทางในเครือข่าย DTAC (MSC) จะตรวจสอบจากหมายเลขปลายทาง 
และเมื่อทราบว่าจุดหมายปลายทางเป็นเลขหมายของ AIS ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MSC) ของ 
DTAC จะส่ง SMS ดังกล่าวไปลงที่ SMS-C ของ AIS โดยตรง กรณีที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับปิด
หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความสั้น จะถูกเก็บไว้ใน SMS-C ประมาณ 1 วัน (ระยะเวลาที่เก็บ
ขึน้อยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย) หากผู้ใช้บริการไม่เปิดเคร่ืองหรือกลับเข้าสู่พื้นที่ให้บริการ ข้อความ
สั้นที่เก็บไว้ก็จะถูกลบออกจากศูนย์ข้อความสั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความที่เก็บใน ศูนย์ข้อความ
สั้นล้น จนท าให้ระบบหยุดการท างานได้ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1  แสดงหลักการท างานของ SMS 
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SMS Call Flow 
การส่ง SMS จะเสร็จสิ้นใน 2 ส่วนดังนี้ 
Mobile Originated (MO) SMS Flow 
 

 
ภาพท่ี 2.2  Mobile Origination (MO) SMS  Flow 

 
SMS MO Call Flow 

  อุปกรณ์เคลื่อนที่ท าการส่ง ข้อความสั้น ไปยัง MSC 
  MSC ท าการติดต่อกับ VLR เพื่อตรวจสอบว่าข้อความได้รับอนุญาตให้ส่งได้หรือไม่ 

 MSC จะส่ง ข้อความต่อไปยัง SMS-IWMSC (SHORT MESSAGE SERVICE -  
INTERWORKING MSC )โดยใช้หลักการ Forward Short Message 

  SMS-IWMSC จะส่งข้อความต่อไปยัง SMSC 
  SMSC ส่งสัญญาณไปยัง MSC เพื่อแจ้งว่าได้ท าการ forward short message แล้ว 
  MSC ท าการแจ้งผลการส่งไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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Mobile Terminated (MT) SMS Flow 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3  Mobile  Terminated (MT) SMS Flow 
 
SMS MT Call Flow 
ข้อความจะถูกส่งจาก (Short Message Service Centre :SMSC) ไปยัง SMS-GMSC 

(Gateway Mobile Switching Centre) 
 SMS-GMSC จะติดต่อกับ(Home Location Register : HLR) เพื่อตรวจสอบว่าการส่ง

ข้อความไปยังปลายทางจะใช้เส้นทางไหน 
  SMS-GMSC จะส่งข้อความไปยัง MSC โดยใช้วิธี(forwardShortMessage : FSM) 

MSC (Mobile Switching Centre )รับข้อมูลที่ต้องใช้มาจาก(Visitor Location 
Register:VLR) ซึ่งกระบวนการน้ีอาจรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ 
  MSC จะส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ปลายทาง 

 MSC จะส่งสัญญาณของกระบวนการ FSM กลับไปบอกยัง SMS-GMSC โดยสัญญาณ
ที่เรียกว่า FSM-ACK 

-ถ้ามีการร้องขอจาก SMSC ก็จะมีการส่งรายงานการส่งกลับไปยัง SMSC ด้วย 
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2.1.2  SMS Voting 
SMS Voting เป็นการน า SMS ไปใช้ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การโหวต เกม การ

สร้างแบบส ารวจ ส ารวจความคิดเห็น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เรามักจะเห็นกันบนสื่อในหลาย ๆ ประเภท 
ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ หรือ สื่อบนอินเตอร์เน็ท แต่ปัจจุบันได้มีการน าสื่อ SMS หรือ 
ข้อความสั้น เข้ามาใช้ร่วมกับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่ได้รับผลตอบกลับที่รวดเร็ว 
และมาจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริง แถมยังให้ประโยชน์ในด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกด้วย 

2.1.3  ข้อดีของบริการ SMS Voting 
   1. SMS Vote ช่วยสร้างกิจกรรมที่ดีทั้งภายในองค์กร และกับลูกค้าได้เป็น

อย่างดี 
   2. สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก SMS Vote มาใช้วิเคราะห์เชิงการตลาดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   
   3. ช่วยสร้างรายได้จาก SMS Vote เหล่านี้ กลับไปยังผู้ใช้บริการด้วย 
   4. SMS Vote สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ท าให้องค์กรดูทันสมัย ก้าว

ทันเทคโนโลยี 
   5. SMS Vote เป็นช่องทางที่ช่วยรับข้อมูล และผลตอบกลับได้อย่าง

รวดเร็ว 
   6. SMS Vote เป็นสื่อที่ช่วยประหยัดแรงงานพนักงานในการท าการส ารวจ

ทางการตลาดได้เป็นอย่างดี 
 

2.2  Gammu 
Gammu คือ โปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็น sms gateway โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถ

รับ-ส่ง sms ได้ โดยจะเก็บข้อความไว้ในฐานข้อมูล ในการท างานนั้น ตัวโปรแกรมจะท าหน้าที่คอย
เฝ้า sms ที่ส่งเข้ามาที่อุปกรณ์ โดยเมื่อมี sms ใหม่เข้ามาตัวโปรแกรมจะไปดึงข้อความแล้วน าไปเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูล ส่วนการส่งข้อความนั้นข้อความจะถูกส่งจากตาราง outbox และเมื่อส่งเรียบร้อย
แล้วตัวโปรแกรมจะย้ายข้อความนั้นไปอยู่ที่ตาราง sent ในฐานข้อมูล การท างานของการรับ
ข้อความสั้นจะมีบริการ(service process) ของโปรแกรมที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการข้อความสั้น
โดยเฉพาะ ซึ่งมีชื่อว่า gammu-smsd โดยการท างานของกระบวนการรับข้อความสั้นของบริการ 
gammu-smsd เป็นดังภาพที่ 2.4 
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ภาพท่ี  2.4  แสดงการท างานของโปรแกรม gammu-smsd ในการรับข้อความสั้น 
 
ท่ีมา:  http://wammu.eu/docs/manual/smsd/overview.html#overall-schema 
 

จากภาพที่ 2.4 เมื่อมีข้อความสั้นเข้ามาที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ โปรแกรมที่เปิดท างานไว้
นั้นจะตรวจจับการเข้ามาของข้อความสั้น โดยส่วนที่เรียกว่า gammu-smsd-monitor จากนั้น
โปรแกรมจะน าข้อความสั้นที่เข้ามาไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล โดยจะมีรายละเอียดของข้อความนั้น เช่น 
หมายเลขที่ส่ง ประเภทการเข้ารหัส วันและเวลาที่รับเข้า เป็นต้น จากนั้นตัวโปรแกรมจะเข้าสู่ภาวะ 
monitor ต่อไปเพื่อรอรับข้อความสั้นที่เข้ามา ซึ่งขั้นตอนการท างานในส่วนของการรับข้อความสั้น
ดังแสดงในภาพที่ 2.5 
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ภาพท่ี  2.5  แสดงการไหลของข้อความสั้นเมื่อโปรแกรมได้รับข้อความสั้น 
 
ท่ีมา:  http://wammu.eu/docs/manual/smsd/code.html#message-receiving-workflow 

 
จากภาพที่ 2.5  เมื่อข้อความสั้นเข้ามาโปรแกรมจะท าการตรวจสอบว่าอยู่ในรูปแบบที่

ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นก็จะตรวจสอบความยาวของข้อความและความถูกต้องของข้อความ เมื่อ
ได้รับครบถ้วนแล้วโปรแกรมจะน าข้อความที่ได้รับไปเก็บไว้ในแฟ้ม INBOX ในฐานข้อมูล แล้วจะ
ท าการลบข้อความสั้นทิ้งทันทีหากไม่มีความผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ในการท างานของ 
smsd นั้น ข้อความสั้นสามารถเก็บไว้ได้ในหลายรูปแบบเช่นในรูปแบบฐานข้อมูลในรูปแบบของ
แฟ้ม เป็นต้น 
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2.3  ภาษา PHP 
 ประวัติความเป็นมาของภาษา PHP ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1994 โดย ราสมัส เลอร์ดอร์ฟ 
(Rasmus Lerdorf) แต่ใน Version ที่ไม่เป็นทางการหรือก าลังทดสอบเท่านั้น โดย Rasmus ได้ท าการ
ทดสอบกับWeb Page ของตนเองโดยใช้การตรวจสอบติดตามเก็บสถิติข้อมูล  ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม
ประวัติส่วนตัวบนWeb Page เท่านั้น 
ต่อมา PHP Version แรกได้ถูกพัฒนา  และเผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนที่ต้องการใช้ศึกษาในปี ค.ศ. 1995 
โดยเรียกว่า Person Home Page Tool  ซึ่งเป็นที่มาของค าว่า  PHP แต่ในระยะเวลานั้น PHP  ยังไม่มี
ความสามารถอะไรที่โดดเด่นมากนัก จนกระทั่งเมื่อประมาณกลางปี 1995 Rasmus ได้คิดค้นและ
พัฒนาให้ PHP/FI หรือ PHP Version 2 ให้มีความสามารถจัดการเกี่ยวกับแบบรูปแบบข้อมูลที่ถูก
สร้างมาจากภาษา HTML และสนับสนุนกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เอ็มเอสคิวแอล (mSQL) จึง
ท าให้ PHP เร่ิมถูกใช้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว และเร่ิมมีผู้สนับสนุนการใช้งาน PHP มากขึ้น โดยใน
ปลายปี ค.ศ. 1996 PHP ถูกน าไปใช้ประมาณ 15,000 เว็บไซต์ทั่วโลก และเพิ่มจ านวนขึ้นเร่ือย ๆ 
เป็น 50,000 เว็บไซต์ 
 นอกจากนี้ ในราวกลางปี ค.ศ. 1997 PHP ได้มีการเปลี่ยนแปลงและถูกพัฒนาจาก 
Rasmus ซึ่งเป็นนักพัฒนาเพียงผู้เดียว มาเป็นทีมงาน โดยมี Zeev Suraski และ Andi Gutmans ท า
การวิเคราะห์พื้นฐานของ PHP/FI และได้น า Code มาพัฒนาใหม่เป็น PHP Version  3 ซึ่งมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 
 ในกลางปี ค.ศ. 1999 PHP Version 3 หรือ PHP 3 สามารถท างานร่วมกับ C2’s 
StrongHold Web Server และ Red Hat Linux ได้ ในปัจจุบัน PHP ถูกน าไปใช้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่ว
โลกมากกว่า 150,000 เว็บไซต์และคาดว่าในอนาคต PHP รุ่นต่อไปจะถูกพัฒนาใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถที่จะท างานภายใต้เว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวอ่ืนได้นอกเหนือจากอะปาเช
เว็บเซิร์ฟเวอร์  (Apache Web Server) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 ลักษณะส าคัญของ PHP ในการวิจัยและพัฒนา คือ 

 Open source 
 การเป็น Software แบบ Open Source ท าให้ไม่มีข้อจ ากัดด้านต้นทุนการพัฒนา 
โปรแกรมเมอร์สามารถน า PHP ไปใช้งานใดๆ โดยสามารถพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับงานได้ 
ท าให้ ภาษา PHP มีพัฒนาการที่รวดเร็ว และการใช้งานที่แพร่หลาย 

 Speed  
 PHP น าข้อดีของภาษาสคริปต์ที่เคยมีในภาษา C, Perl และ Java ร่วมกับความเร็วของ 
CGI มาใช้พัฒนาเป็นหลัก 
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 Process 
 ลักษณะการท างานของ PHP นอกจากจะสามารถท างานในรูปแบบ Web Server แล้ว 
PHP ยังสามารถท างานในแบบ Console Mode และ Background Mode ซึ่งสามารถประยุกต์การ 
Process ข้อมูลได้หลายรูปแบบ 

Crossable Platform 
 ลักษณะเด่นของ PHP ที่ส าคัญอีกประการ คือความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการหลาย
ชนิด เชน่ Windows, Linux, UNIX เป็นต้น โดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยน Code ค าสั่ง 

Database Access  
 PHP สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลอย่าง dBase, Access, SQL Server, Oracle, Sybase, 
Informix, PostgreSQL, MySQL, Empress, FilePro, mSQL, PostgreSQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

String Handle 
 ค าสั่งการจัดการ String ของภาษา PHP มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการท างานได้หลาย
รูปแบบ อีกทั้งยังมีความรวดเร็วในการประมวลผล 

Protocol Support 
 การสนับสนุนโปรโตคอลหลายแบบ ทั้ง IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, SSL, 
Socket และยังสามารถพัฒนาให้รองรับการท างานของ Protocol อ่ืนๆที่ใช้งาน TCP ได้ เช่น SMPP 
และ SOAP เป็นต้น 
 
2.4  ระบบฐานข้อมูล 
 ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน เพื่อลด
ปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูลและการที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้  เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ใช้
สนับสนุนการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กร เช่น ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนที่จัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆที่สนับสนุนการค านวณเงินเดือน เป็นต้น 
 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS: Database Management System) คือ ซอฟต์แวร์
ระบบที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล 
โดยมีหน้าที่ส าคัญที่ต้องกระท า ได้แก่ การจัดการพจนานุกรมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล การควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้หลายคน การส ารองและการกู้คืนข้อมูล และภาษาที่ใช้ในการเข้าถึง
ฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์ 
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2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.5.1  SMS On Demand  (SMS 2 Way)1 
 เป็นบริการ SMS ของบริษัท DeeSMS ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ ระบบสามารถ
สร้างข้อความที่ต้องการให้ตอบกลับเองได้ สามารถเลือกตัวอักษรน า และราคาที่ผู้ใช้มือถือเสียค่า
ส่งได้ ( 3, 5, 6, 7 และ 9 บาท ) สามารถน าข้อมูลออกจากระบบ (Export) ในรูปของ MS Excel มี 
ระบบรายงานผล (Report) สามารถดูได้แบบทันที และมีการเชื่อมต่อแบบ API เพื่อพัฒนาเพิ่มเติม มี
ให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ 
 2.5.2  Arena media : SMS Radio 2  
  เป็นบริการรับ SMS ของเอกชน ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ระบบสามารถรับ 
SMS และสามารถแสดงข้อความบนหน้าเว็บของระบบได้ทันที สามารถตั้งข้อความตอบรับ
อัตโนมัติได้ สามารถเลือกดูข้อความได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ สามารถเช็คข้อความเข้าแบบ Real 
time ได้ 24 ชม. และระบบสามารถตั้งหมายเลขที่ใช้รับข้อความได้ แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ระบบ
คิดค่าใช้จ่าย 50% ของจ านวนข้อความที่ได้รับ ระบบสามารถสร้างรายการเพื่อรับ SMS ได้เพียง
รายการเดียว 
 2.5.3 SMSPOLL3 
  เป็นบริการรับผลโหวตผ่านทาง SMS ของเอกชน มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ระบบ
สามารถส่งข้อมูลออกในรูปแบบของ excel, powerpoint ได้ทันที ระบบรองรับการทดลองใช้งาน
แบบไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จ ากัดจ านวนการรับข้อความและจ ากัดให้ใช้งานในบางประเทศ การแสดงผล
ของระบบแสดงในรูปของกราฟแท่งในแนวนอน สามารถตั้งค่าวันเวลาในการเร่ิมและสิ้นสุดการ
โหวตได้ 
 2.5.4 2-Way SMS4 
  เป็นบริการ sms ของเอกชนในประเทศไทย มีให้บริการทางด้าน sms หลายรูปแบบ โดย
มีระบบโหวตผ่านทาง sms เป็นหนึ่งในนั้น ตัวระบบมีการตอบรับและส่งข้อมูลกลับหลายกรณีเช่น 
กรณีลูกค้าพิมพ์เข้ามาหลังจากปิดบริการแล้ว กรณีลูกค้าพิมพ์เข้ามาก่อนเปิดให้บริการ กรณีลูกค้า
พิมพ์เข้ามาและใส่ข้อมูลไม่ครบ หรือ ไม่ถูกต้อง ท าให้ผู้ส่ง sms สามารถทราบความผิดพลาดได้
ทันที ระบบต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ระบบสามารถแสดงผลโหวตที่เป็นปัจุบันได้ทันที  

                                                      
1 http://www.deesms.com/sms2way.php. 
2 http://www.arenamedia.co.th/sms-service/sms-radio/. 
3 http://www.smspoll.net/. 
4 http://www.net-innova.com/net_2waysms.html 
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สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบของ excel ได้ ระบบสามารถสร้างรายการโหวตได้เพียงรายการ
เดียว 
 2.5.5 EZ Texting5 
  เป็นบริการ SMS Voting ของเอกชนในต่างประเทศ ระบบเป็นการให้บริการผ่านเว็บ 
ระบบไม่สามารถเลือกอักษณน าโหวตได้ โดยต้องเลือกจากฐานข้อมูลที่ก าหนดให้จากทางผู้
ให้บริการ ระบบสามารถก าหนดข้อความตอบกลับได้ ระบบมีตัวช่วยสร้างในการใช้งาน รองรับ
เครือข่ายบางเครือข่ายเท่านั้น ระบบสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบของ CVS ได้ แต่ในส่วนของ
การแสดงผลผู้ใช้บริการต้องเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูลเองผ่านทาง API ของผู้ให้บริการที่มีให้ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.6  ตัวอย่าง  SMS  Vote รายการ เดอะ สตาร์ 
 
    จากภาพที่ 2.6 เมื่อมีข้อความสั้นส่งเข้ามาในรายการ ก็สามารถแสดงขึ้นหน้าจอ
โทรทัศน์พร้อมข้อความที่ส่งมา 

 จากการศึกษาผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนิพนธ์ที่น าเสนอสามารถ
เปรียบเทียบคุณสมบัติได้ดังตารางที่ 2.1 

 
 
 

                                                      
5 http://www.eztexting.com/ 

DPU



15 

  

 
 
ตารางท่ี  2.1  แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะของงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
สารนิพนธ์นี้ 

 
คุณสมบัติ SMS On 

Demand  
(SMS 2 Way) 

Arena 
SMS 
Radio 

2 way 
SMS 

SMS 
POLL 

งานวิจัยที่
น าเสนอ 

1. ท างานแบบ Web 
Application 

     

2. ราคาต้นทุนต่ า      

3. ระบบสามารถสร้างรายการ
โหวตได้หลายรายการ 

  
 

   

4. ระบบสามารถสรุปคะแนน
เป็นกราฟได้ 

     

5. เปลี่ยนหมายเลขที่จ าง่าย      

6. สร้างข้อความตอบกลับได้      

7. รองรับ SMS ทุกเครือข่าย      
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บทที ่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1  แนวทางการวิจัยและพัฒนา 

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น การตรวจนับ
และสรุปผลโหวตทางข้อความสั้นแบบอัตโนมัติ โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

3.1.1  ศึกษาข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย หลักการท างานของโปรแกรม Gammu ซึ่งท าหน้าที่เป็น 
SMS Gateway วิธีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บเพจ  เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
และวิธีการเชื่อมต่อและตรวจสอบระหว่างการท างานของแอพพลิเคชั่น    

3.1.2  ออกแบบแอพพลิเคชั่นส าหรับการตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้นแบบ
อัตโนมัติ การออกแบบแอพพลิเคชั่นนั้นจะต้องใช้เคร่ืองมือเพื่อช่วยในการพัฒนา ทั้งด้านของการ
เชื่อมต่อกันระหว่าง แอพพลิเคชั่นกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบฐานข้อมูล  ระบบข้อความสั้นกับ
แอพพลิเคชั่นการตรวจนับผลโหวต และการจัดการกับข้อความสั้นที่ได้รับ   

3.1.3  พัฒนาแอพพลิเคชั่นการตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้นแบบอัตโนมัติ ตามที่
ได้ออกแบบไว้ และแก้ไขปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 
โดยทดสอบบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จริง        
 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

3.2.1  โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับการรับข้อความสั้น และรองรับการท างานร่วมกับโปรแกรม 
Gammu 

3.2.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่เป็น SERVER โดยมีคุณสมบัติดังนี ้ 
 CPU :  1.3 GHz  
  RAM :  3 GB 
 Hard disk : 320 GB 

3.2.3  โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 
 ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 11.10 
 Gammu   1.3  
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 PHP 3.4.5  
 MySQL    5.1.66 
 Javascript 
 HTML 

 
3.3   แผนการด าเนินงาน 

ในการออกแบบและพัฒนาระบบการตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้นแบบ
อัตโนมัติ มีแผนการด าเนินงานดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  แผนการด าเนินงาน 
 

ลักษณะงาน 

ตารางเวลาของโครงการ 

2554 2555 56 
เม.ย 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ก.ย. 

ต.ค. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
มี.ค. 

เม.ย 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ก.ย. 

ต.ค. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ 

1.ศึกษาการท างานของ Gammu         

2. ศึกษาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการ  

   พัฒนา Gammu 

        

3. ออกแบบแอพพลิเคชันบนระบบ 

    ปฏิบัติการ 

        

4.พัฒนาระบบตรวจนับและสรุปผลโหวต 

   ทางข้อความสั้นแบบอัตโนมัติที่ใช้พัฒนา 

   แอพพลิเคชัน 

        

5. ทดสอบแอพพลิเคชัน         

6.แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงให้

สมบูรณ ์

        

 
 

DPU



18 

  

3.4  ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
 3.4.1  ศึกษาการท างานของโปรแกรม Gammu 

  โปรแกรม Gammu เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่จัดการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่ท า
หน้าที่คล้ายๆกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หลายรุ่น ซึ่งนอกจากตัวโปรแกรมจะเป็นแบบเปิดเผยรหัส
ต้นฉบับแล้ว ยังมีส่วนส าหรับเชื่อมต่อโปรแกรมภายนอก (API) ด้วย ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ 
ที่อยู่ภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ เช่น การเรียกดูรายชื่อผู้ติดต่อ การรับ-ส่งข้อความสั้น 
การจัดการรายการโทร เป็นต้น ซึ่งในการออกแบบและพัฒนาระบบการตรวจนับและสรุปผลโหวต
ทางข้อความสั้นแบบอัตโนมัติน้ีจะให้ศึกษาขั้นตอนการท างานในส่วนของการรับข้อความสั้นอย่าง
เดียว 

 1)  การเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server 
ในการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ server นั้น สามารถ

เชื่อมต่อได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของโทรศัพท์ที่น ามาเชื่อมต่อ โดยการ
เชื่อมต่อทั้ง 3 แบบ ได้แก่ การเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิ้ลหรือที่เรียกว่าสายดาต้าลิงค์ การเชื่อมต่อผ่า
นบลูธูท และการเชื่อมต่อผ่านอินฟาเรด ซึ่งมีโปรโตคอลในการเชื่อมต่อในแต่ละแบบแตกต่างกัน
ออกไป เช่น การเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิ้ล จะมีโปรโตคอล fbus, mbus, at เป็นต้น 

2)  ศึกษาการท างานของระบบ SMS ภายในโปรแกรม Gammu  
ในการศึกษาการท างานของการรับข้อความสั้นจะมีบริการ(service process) ของ

โปรแกรมที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการข้อความสั้นโดยเฉพาะ ซึ่งมีชื่อว่า gammu-smsd โดยการ
ท างานของกระบวนการรับข้อความสั้นของบริการ gammu-smsd 

3)  การศึกษาความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลใน gammu-smsd 
ในการท างานของ smsd นั้น ข้อความสั้นสามารถเก็บไว้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น ใน

รูปแบบฐานข้อมูล ในรูปแบบของแฟ้ม เป็นต้น ซึ่งทางโปรแกรมได้มีฐานข้อมูลตัวอย่างมาให้ด้วย 
จึงได้ท าการติดต้ังและพบว่าในฐานข้อมูลตัวอย่างมีตารางดังนี้ 

daemons : ตรวจสอบเวลาในการให้บริการ smsd (service process runing) 
gammu : บันทึกรุ่นของโปรแกรม gammu 
inbox : บันทึกข้อความสั้นที่เข้ามา 
outbox : บันทึกข้อความสั้นที่ส่งออกไป 
outbox_multipart : บันทึกข้อความที่มีความยาวเกินมาตรฐานที่ส่งออก 
phones : บันทึกรายละเอียดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
sentitems : บันทึกข้อมูลการส่งข้อความ 
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โดยในแต่ละตารางไม่มีความสัมพันธ์กันเลยในทาง ภาพที่ 3.1  E-R Model แต่ในการ
พัฒนาโปรแกรมนั้น มีความจ าเป็นต้องใช้ตาราง inbox  
 

 
 
ภาพท่ี  3.1  E-R Model 
 
3.5  การออกแบบและทดสอบการท างานของโปรแกรม 

ในบทนี้จะถึงขั้นตอนในการพัฒนาระบบตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้น
แบบอัตโนมัต ิทั้งในด้านของโปรแกรมและฐานข้อมูล 
 3.5.1 ภาพรวมการท างานของโปรแกรม 

 

 
 

ภาพท่ี  3.2  แสดงภาพรวมการท างานของโปรแกรม 
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 การท างานในภาพรวมของโปรแกรมดังภาพที่ 3.2 นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ 
คือ ส่วนของการส่ง SMS ซึ่งเป็นการส่ง SMS จากผู้ใช้ และส่วนของการรับ SMS ซึ่งจะท าการ
ประมวลผล SMS ที่ได้รับเข้ามา  โดยเมื่อผู้ใช้ได้ส่งข้อความสั้นออกจากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ
อุปกรณ์หรือช่องทางอื่นที่สามารถส่งข้อความสั้นออกไปยังหมายเลขที่ระบุไว้แล้วนั้น ข้อความสั้น
จะถูกส่งเข้าไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมฯ แล้ว
โปรแกรมจะท าการประมวลผลข้อความสั้นที่ได้รับเข้ามาแล้วเก็บไว้ในฐานข้อมูลต่อไป 
 3.5.2  การออกแบบและพัฒนาส่วนการสร้างรายการโหวต 
 การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้นแบบ
อัตโนมัติในส่วนของการสร้างรายการโหวตนั้น ได้พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของเว็บเพจ และมีส่วน
ติดต่อผู้ใช้แบบ GUI เพื่อต้องการให้ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบใช้งานง่าย ดังภาพที่ 3.3   
 

 
 

ภาพท่ี  3.3  การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ GUI ของโปรแกรม 
 
ในส่วนของการสร้างรายการโหวตมีขั้นตอนการท างานของโปรแกรม ดังแสดงในภาพที่ 3.4 
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ภาพท่ี  3.4  แสดงการไหลของข้อมูลส่วนการสร้างรายการโหวต 
 
 จากภาพที่  3.4  เมื่อผู้ใช้ท าการสร้างรายการโหวต โดยป้อนข้อมูลในช่องรับข้อมูลครบ
แล้ว โปรแกรมจะท าการตรวจสอบว่าตัวอักษรน าหน้าโหวต (Vote prefix) ที่ต้องการนั้น ซ้ ากับที่มี
อยู่หรือไม่ หากไม่ซ้ า จะท าการสร้างรายการโหวตตามที่ต้องการให้และบันทึกไว้ในฐานข้อมูล
ต่อไป โดยหลังจากที่ผู้ใช้สร้างรายการโหวตเรียบร้อยแล้วนั้น ระบบพร้อมที่จะรับการโหวตจาก
ข้อความสั้นทันที 
 3.5.3 การออกแบบและพัฒนาในส่วนของการประมวลผลข้อความสั้น 
  เมื่อมีการส่งข้อความสั้นเข้ามาในระบบแล้วนั้น  โปรแกรมจะท าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อความสั้นที่เข้ามาว่าตรงกับรายการไหน ระบบจะท าการเพิ่มคะแนนให้กับสมาชิกโดยอัตโนมัติ 
ขั้นตอนการไหลของข้อมูลส่วนของการประมวลผลข้อความสั้น ดังแสดงในภาพที่ 3.5 
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ภาพท่ี  3.5  แสดงการไหลของข้อมูลเมื่อมีข้อความสั้นเข้ามา 
 

จากภาพที่  3.5  เมื่อโปรแกรมได้รับข้อความสั้นที่ได้ส่งมาจากผู้โหวต ซึ่งในข้อความ
สั้นจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของอักษรน าโหวต (Vote prefix) และส่วนของหมายเลขผู้
เข้าแข่งขัน แล้วนั้น โปรแกรมจะท าการตรวจสอบข้อความที่ได้รับว่ารายการที่โหวตเข้ามามีอยู่ใน
ฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้ามีจะท าการตรวจสอบว่าหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่โหวตเข้ามามีหรือไม่ ถ้ามี 
โปรแกรมจะท าการตรวจสอบคร้ังสุดท้ายว่ารายการโหวตนั้นได้เร่ิมต้นหรือสิ้นสุดแล้วหรือยัง  มี
ตรวจสอบตามรายการข้างต้นแล้วผ่านเงื่อนไขทั้งหมดโปรแกรมจะดึงเอาคะแนนเดิมของผู้เข้า
แข่งขันนั้นมาบวกเพิ่ม 1 คะแนน แล้วท าการบันทึกกลับเข้าไปในฐานข้อมูล ตัวอย่างโค้ดการพัฒนา
โปรแกรมดังแสดงในภาพที่ 3.6 
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ภาพท่ี  3.6  แสดงโค้ดในการพัฒนาส่วนการประมวลผลข้อความสั้น 
 
 3.5.4 การออกแบบและพัฒนาในส่วนของการแสดงผลโหวตเป็นรูปภาพ 
 
 ในการพัฒนาในส่วนของการแสดงผลการโหวตนั้น ได้พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของ
กราฟแท่งกราฟแท่งพร้อมจ านวนตัวเลขผลลัพธ์การโหวตของแต่ละสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้
มีความสวยงามและเปรียบเทียบได้ง่าย ดังแสดงในภาพที่ 3.7 และ ภาพที่ 3.8 
 

 
 
ภาพท่ี  3.7  แสดงหน้าจอรายการผลโหวตที่มีอยู่ทั้งหมดในฐานข้อมูล 
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ภาพท่ี  3.8  แสดงผลการโหวตเป็นกราฟแท่งพร้อมจ านวนตัวเลขผลลัพธ์การโหวตของแต่ละ
สมาชิกให้โดยอัตโนมัติ ของรายการโหวตที่ต้องการดู 
 

จากภาพที่ 3.8 เมื่อผู้ใช้ต้องการดูผลรายการโหวต โปรแกรมจะแสดงผลโหวตของ
รายการนั้นๆ โดยน าข้อมูลของหมายเลขผู้เข้าแข่งขันและคะแนนที่ได้มาประมวลผลและแสดงอยู่
ในรูปของกราฟแท่งพร้อมจ านวนตัวเลขผลลัพธ์การโหวตของแต่ละสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ 
ตัวอย่างของโค้ดการแสดงผลดังแสดงในภาพที่ 3.9 

 

 
 
ภาพท่ี  3.9  แสดงตัวอย่างโค้ดส่วนการแสดงผลโหวตเป็นกราฟแท่งพร้อมจ านวนตัวเลขผลลัพธ์
การโหวตของแต่ละสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ 

DPU



25 

  

 3.5.5  การพัฒนาส่วนฐานข้อมูล 
  การพัฒนาระบบตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้นแบบอัตโนมัติ  จ าเป็นที่
จะต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อรายการโหวต คะแนนของผู้เข้าแข่งขัน 
เป็นต้น ในการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลนั้น ได้น าเอา MySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยม
มาใช้ในโปรแกรม และในส่วนของโปรแกรม Gammu เอง ก็มีฐานข้อมูลตัวอย่างมาให้ด้วย แต่ยัง
ไม่สามารถใช้ได้เลย จึงต้องออกแบบเพิ่มเติม โดยการออกแบบฐานข้อมูลดังแสดงในรูปแบบ E-R 
model ดังภาพที่ 3.10 
 
 

 
 
ภาพท่ี  3.10  แสดง E-R Model ของฐานข้อมูลที่ใช้กับโปรแกรม 
 

จากภาพที่ 3.10 ในส่วนของฐานข้อมูล Gammu จะประกอบด้วย 7 ตารางได้แก่ ตาราง 
gammu,  deamons,  inbox, outbox, phones, sentitems, และ  outbox_multipart  ดังแสดงในตารางที่  
3.4- 3.10  ผู้วิจัยได้สร้างตารางเพิ่มเติมอีก 2 ตาราง  ได้แก่  ตาราง Voting และ  vote_prefix_name 
เพื่อเก็บรายละเอียดต่าง ๆ                          ใน          3.2 - 3.3 
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ตารางท่ี  3.2         Voting 
 
ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจ าเพาะ ค าอธิบาย 

id int(11) AUTO_INCREMENT ล าดับ 
Vote_name varchar(20) NOT NULL ชื่อรายการโหวต 
Vote_Prefix varchar(20) NOT NULL อักษรน า ในรายการโหวต 

 

 
ตารางท่ี  3.3  ตาราง  Vote_prefix_name 
 
ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจ าเพาะ ค าอธิบาย 

Vote_member int(11)  จ านวนสมาชิกในรายการโหวต 

Start_Date varchar(5) NOT NULL วันเริ่มต้นการโหวต 
End_Date varchar(5) NOT NULL วันสิ้นสุดการโหวต 

Vote_Point varchar(5) NOT NULL คะแนนการโหวต 
Vote_name varchar(20) NOT NULL ชื่อรายการโหวต 

 
 
 ในส่วนของตาราง vote_prefix_name นั้น มีลักษณะเป็นตารางแบบไดนามิค กล่าวคือ 
สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามรายการโหวตที่ผู้ใช้สร้างขึ้น โดยน าเอาตัวอักษรน าหน้าโหวตมาสร้าง
เป็นตาราง 
ตารางรายละเอียดการเก็บข้อความสั้น 

 เป็นตารางที่อธิบายรายละเอียดการใช้งานโทรศัพท์ในการรับข้อความสั้น โดยจะบันทึก
รายละเอียดของข้อความสั้นที่ถูกส่งเข้ามา เช่น วัน-เวลา, หมายเลขผู้ส่ง, การเข้ารหัสข้อความ เป็น
ต้นโดยใช้ชื่อตารางว่า INBOX ดังแสดงในตารางที่ 3.4 
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ตารางท่ี 3.4 ตาราง INBOX 
 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจ าเพาะ ค าอธิบาย 
ID int(11) AUTO_INCREMENT เก็บหมายเลขล าดับของข้อความ

ที่เข้ามายังฐานข้อมูล 
UpdatedInDB varchar(5) NOT NULL เก็บวันเวลาของข้อความที่เข้า

มายังฐานข้อมูล 
ReceivingDateTime varchar(5) NOT NULL เก็บวันเวลาของข้อความที่เข้ามา 

Text varchar(80) NOT NULL เก็บข้อความโดยอยู่ในรูปแบบ
การเข้ารหัส 

SenderNumber varchar(10) NOT NULL เก็บหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง 
Coding varchar(80) NOT NULL เก็บรูปแบบการเข้ารหัสของ

ข้อความว่าถูกเข้ามาโดยรหัสใด 
SMSCNumber varchar(10) NOT NULL เก็บหมายเลขของ SMS Center 

ของผู้ให้บริการ 
Class varchar(5) NOT NULL เก็บระดับชั้นของข้อความ 

TextDecoded varchar(80) NOT NULL เก็บข้อความที่ได้ถอดรหัสแล้ว 
Processed varchar(20) NOT NULL เก็บสถานะของข้อความ 

 
ตารางข้อมูลโปรแกรม gammu 

 เป็นตารางที่บันทึกรุ่นของโปรแกรม gammu โดยใช้ชื่อตารางว่า gammu ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.5 
 
ตารางท่ี 3.5  ตาราง gammu 
 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจ าเพาะ ค าอธิบาย 
version int(11) NOT NULL เก็บหมายเลข version gammu 
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ตารางรายละเอียดการตรวจสอบเวลาการให้บริการ 
 เป็นตารางที่ใช้ในการตรวจสอบเวลาในการให้บริการ smsd (service process runing) 

โดยใช้ชื่อตารางว่า deamons ดังแสดงในตารางที่ 3.6 
 
ตารางท่ี 3.6 ตาราง deamons 
 

ชื่อคอลัมน ์ ชนิดข้อมูล ค่าจ าเพาะ ค าอธิบาย 
Start text NOT NULL  
Info text Not null ข้อมูลของตัว deamons 

 
ตารางรายละเอียดข้อความที่ส่งออก 

 เป็นตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อความที่มีความยาวเกินมาตรฐานที่ส่งออก โดยใช้ชื่อ
ตารางว่า outbox_multipart ดังแสดงในตารางที่ 3.7 
 
ตารางท่ี 3.7 ตาราง outbox_multipart 
 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจ าเพาะ ค าอธิบาย 
ID int(11) NOT NULL ตัวเลขเพิ่มอัตโนมัติ 

Text text empty ข้อความ sms ที่ถูกเข้ารหัส 
Coding enum Default_No_Compression ประเภทของการเข้ารหัส 
UDH text Not null วิธีการเข้ารหัสส่วน header 
Class int -1 ระดับของ sms 

TextDecoded text Not null ข้อความใน sms ที่อ่านได้ 
SequencePosition int 1 ล าดับของข้อความ 

 
ตารางรายละเอียดโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 เป็นตารางที่ใช้ในการบันทึกรายละเอียดของโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยใช้ชื่อตารางว่า 
phones ดังแสดงในตารางที่ 3.8 
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ตารางท่ี 3.8 ตาราง phones 
 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจ าเพาะ ค าอธิบาย 
IMEI int(11) NOT NULL เลข emei ของโทรศัพท์ 

ID text Not null เลขเพิ่มอัตโนมัติ 
UpdateIntoDb timestamp current วันเวลาที่เข้ามาใช้ระบบ 
InsertIntoDB timestamp 0000-00-00 00:00:00 วันเวลาที่เชื่อมต่อโทรศัพท์ 

TimeOut timestamp 0000-00-00 00:00:00 วันเวลาที่ถอดโทรศัพท์ 
Send enum no บอกสถานะของการส่ง sms 

Receive enum no บอกสถานะของการรับ sms 
Client text Not null โปรแกรมที่เข้ามาใช้งาน 

Battery int -1 ปริมาณของแบตเตอร่ี 
Signal int -1 ระดับความแรงของสัญญาณ 
Sent int 0 ปริมาณข้อความทั้งหมดที่ส่งไป 

Received int 0 ปริมาณข้อความทั้งหมดที่รับเข้ามา 
 

ตารางรายละเอียดการส่งข้อความ 
 เป็นตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการส่งข้อความ โดยใช้ชื่อตารางว่า sentitems ดัง
แสดงในตารางที่ 3.9 
 
ตารางท่ี 3.9 ตาราง sentitems 
 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจ าเพาะ ค าอธิบาย 
ID int(11) NOT NULL เลขเพิ่มอัตโนมัติ 

UpdateIntoDb timestamp currrent วันเวลาที่เข้ามาในระบบ 
InsertIntoDB timestamp 0000-00-00 00:00:00 วันเวลาที่ข้อความเข้ามา 

SendingDateTime timestamp 0000-00-00 00:00:00 วันเวลาที่ข้อความถูกส่งออก 
DeliveryDateTime timestamp null วันเวลาที่ได้รับรายงานการส่ง 

Status enum sendingOK สถานะการส่งข้อความ 
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StatusError int -1 สถานะของความผิดพลาด 
Text text Not null ข้อความ sms ที่ถูกเข้ารหัส 

DestinationNumber Varchar(20) Not null หมายเลขปลายทางที่ส่งไป 
Coding enum Not null ประเภทของการเข้ารหัส 
UDH text Not null วิธีการเข้ารหัสส่วน header 

SMSCNumber Varchar(20) Not null หมายเลขของศูนย์ข้อความ 
Class int -1 ระดับของ sms 

TextDecoded text Not null ข้อความใน sms ที่อ่านได้ 
SenderID Varchar(255) Not null เลขประจ าตัวของการส่ง 

SequencePosition int 1 ล าดับของข้อความ 
TPMR int -1 หมายเลขอ้างอิงของ GSM 

RelativeValidity int -1 การเข้ารหัสทาง GSM 
CreatorID text Not null ข้อมูล SMS ของทาง outbox 

 
ตารางรายละเอียดข้อความสั้นที่ถูกส่งออกไป 

 เป็นตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อความสั้นที่ส่งออกไป โดยใช้ชื่อตารางว่า outbox ดัง
แสดงในตารางที่ 3.10 
 
ตารางท่ี 3.10 ตาราง outbox 
 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจ าเพาะ ค าอธิบาย 
ID int(11) NOT NULL ล าดับเลขอัตโนมัติ 

UpdateIntoDb timestamp 0000-00-00 00:00:00 วันเวลาที่เข้ามาในระบบ 
InsertIntoDB timestamp 0000-00-00 00:00:00 วันเวลาที่ข้อความเข้ามา 

SendingDateTime timestamp 0000-00-00 00:00:00 วันเวลาที่ข้อความถูกส่งออก 
SendBefore time 23:59:59 ก าหนดให้ส่งก่อนเวลา 
SendAfter time 00:00:00 ก าหนดให้ส่งหลังเวลา 

Text text Not null ข้อความ sms ที่ถูกเข้ารหัส 
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ตารางท่ี 3.10 ตาราง outbox  (ต่อ) 
 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจ าเพาะ ค าอธิบาย 
DestinationNumber Varchar(20) Not null หมายเลขปลายทางที่ส่งไป 

Coding enum Not null ประเภทของการเข้ารหัส 
UDH text Not null วิธีการเข้ารหัสส่วน header 
Class int -1 ระดับของ sms 

TextDecoded text Not null ข้อความใน sms ที่อ่านได้ 
MultiPart enum fasle ข้อความถูกแบ่ง 

RelativeValidity int -1 การเข้ารหัสทาง GSM 
SenderID Varchar(255) Not null เลขประจ าตัวของการส่ง 

SendingTimeOut timestamp 0000-00-00 00:00:00 วันเวลาที่ข้อความถูกส่งไป 
DeliveryReport enum Default วันเวลาที่ได้รับรายงานการส่ง 

CreatorID text notnull ข้อมูล SMS ของทาง outbox 
 
 3.5.6  การเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  การท างานของโปรแกรมนั้นจะต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิ้ล ซึ่งจะต้องมีการก าหนดค่าการเชื่อมต่อดังแสดงในภาพที่ 3.11 
 

 
 
ภาพท่ี  3.11  แสดงการก าหนดค่าเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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จากภาพที่  3.11  ท าการก าหนดค่าต่างๆ ในการเชื่อมต่อดังนี ้
Port : หมายเลข port และประเภทการเชื่อมต่อ 
Connection : ความเร็วและ protocol ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ 
Synchornizetime : การปรับเวลาระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์ 
ซึ่งสามารถทดสอบการเชื่อมต่อได้โดยใช้ค าสั่ง gammu identify โดยผลจากค าสั่งจะ

แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ดังภาพที่ 3.12 
 

 
  

ภาพท่ี  3.12  แสดงผลของค าสั่ง gammu identify เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ 
 

จากภาพที่ 3.12  จะแสดงรายละเอียดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 
แสดงว่าในขณะนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรม gammu ได้อย่างเรียบร้อย
แล้ว พร้อมที่จะท างาน 

3.5.7   การเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม gammu กับ ฐานข้อมูล  MySQL 
 ในการใช้งานการรับข้อความสั้นนั้น โปรแกรมจ าเป็นต้องใช้งานระบบฐานข้อมูล ซึ่ง

ในที่นี้เลือกใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล ซึ่งต้องการมีก าหนดค่าเชื่อมต่อดังแสดงในภาพที่ 3.13 
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ภาพท่ี  3.13  การก าหนดค่าเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
 
  จากภาพที่ 3.13  ก าหนดค่าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยเลือก driver เป็น 
native_mysql และชื่อฐานข้อมูลเป็น smsd ซึ่งเป็นชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างที่ทางโปรแกรม gammu มี
มาให้ 

3.5.8  การสร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับการท างาน 
 ในโปรแกรม gammu นั้น มีฐานข้อมูลตัวอย่างมาให้ด้วย แต่ต้องน ามา import เข้าใน

ฐานข้อมูลและท าการเพิ่มตารางตามที่ได้ออกแบบไว้ดังภาพที่ 3.14 
 

 
 
ภาพท่ี  3.14  แสดงข้อมูลตารางในฐานข้อมูล smsd 
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  จากภาพที่ 3.14 เมื่อท าการ import ฐานข้อมูลตัวอย่างแล้วจะได้ตารางตามที่ปรากฏดัง
ภาพ และท าการสร้างตารางขึ้นมาใหม่ตามที่ได้ออกแบบไว้คือ ตารางชื่อ voting ซึ่งจะท าหน้าที่เก็บ
ชื่อรายการโหวต ตัวอักษรน าโหวต 
 3.5.9 การพัฒนาส่วนการสุ่มหมายเลขที่ส่งเข้ามาโหวตให้กับผู้ชนะ 
  ในการพัฒนาส่วนการสุ่มหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมโหวตนั้น จะคัดเลือกเฉพาะ
หมายเลขโทรศัพท์ที่โหวตให้แก่ผู้ชนะในรายการนั้นๆ โดยโปแกรมจะท าการสุ่มหมายเลขของ
ผู้เข้าร่วมและแสดงออกมาครั้งละ 1 หมายเลข โดยจะสามารถกดปุ่มสุ่มได้หลังจากที่สิ้นสุดรายการ
โหวตน้ันๆ แล้ว ตัวอย่างหน้าของการสุ่มหมายเลขเป็นดังภาพที่ 3.15 
 

 
 
ภาพท่ี 3.15 แสดงหน้าระบบส่วนการสุ่มหมายเลขผู้เข้าร่วมโหวต 
 
  จากภาพที่ 3.15 จะแสดงส่วนของการสุ่มหมายเลขของผู้เข้าร่วมโหวต โดยหมายเลขที่
จะสุ่มนั้นจะเป็นหมายเลขที่โหวตให้กับผู้ชนะในรายการนั้นๆ ซึ่งในการกดปุ่มสุ่มแต่ละคร้ัง จะ
แสดงหมายเลขเพียง 1 หมายเลข 
  การท างานของส่วนน้ี ดังแสดงในภาพที่ 3.16 
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ภาพท่ี 3.16 แสดงการไหลของข้อมูลในส่วนของการสุ่มหมายเลข 
  
  จากภาพที่ 3.16 เมื่อสิ้นสุดรายการโหวตใดแล้ว เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม ระบบจะท าการ
ตรวจสอบว่าหมายเลขใดได้คะแนนสูงสุด ทางนั้นระบบจะท าการดึงหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่
โหวตให้แก่ผู้ชนะมาเก็บไว้ แล้วจึงสุ่มหมายเลขโทรศัพท์จ านวน 1 หมายเลข มาแสดงเป็นผลลัพธ์ 
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3.5.10 การพัฒนาในส่วนของการดูข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ 
 ในการพัฒนาส่วนการดูข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์นั้น จะแสดงในรูปแบบของการจัดอันดับ
หมายเลขที่มีส่วนร่วมมากที่สุด 3 อันดับ โดยระบบจะจัดล าดับของหมายเลขที่โหวตซ้ าเข้ามามาก
ที่สุดในรายการโหวตนั้นๆ โดยระบบจะสามารถใช้งานได้เมื่อสิ้นสุดรายการโหวตนั้นๆ ตัวอย่าง
ส่วนของการดูข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ดังแสดงในภาพที่ 3.17 
 

 
 
ภาพท่ี 3.17 แสดงส่วนการดูข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่โหวตซ้ ามากที่สุด 
 
  จากภาพที่ 3.17 เมื่อสิ้นสุดรายการโหวตนั้นๆ แล้ว ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลหมายเลขที่
โหวตซ้ าเข้ามากที่สุดได้ทันที โดยระบบจะท าการจัดล าดับหมายเลขที่ซ้ ากันมากที่สุด 3 ล าดับ ที่
ร่วมโหวตในรายการน้ันทั้งหมด โดยมีขั้นตอนการท างานดังแสดงในภาพที่ 3.18 
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ภาพท่ี 3.18 แสดงการไหลของข้อมูลส่วนดูหมายเลขโทรศัพท์ที่เข้าร่วมมากที่สุด 
  
  จากภาพที่ 3.18 เมื่อผู้ใช้ต้องการผลลัพธ์ของหมายเลขที่เข้าร่วมมากที่สุด ระบบจะท า
การค้นหาว่ามีผู้เข้าร่วมทั้งหมดกี่คน หลังจากนั้นจะท าการนับหมายเลขโทรศัพท์ที่ซ้ ากันมากที่สุด 3 
ล าดับ แล้วจึงน ามาแสดงออกทางหน้าเว็บ 
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บทที ่ 4 
การทดสอบระบบ 

 
ในทดสอบสอบการท างานของระบบตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้นแบบ

อัตโนมัตทิี่ได้พัฒนาขึ้นแล้วนั้น แบ่งการทดสอบออกได้ดังนี้ 
 
4.1 เครื่องมือท่ีใช้ทดสอบการท างานของระบบ 
 การทดสอบระบบจ าเป็นที่ต้องใช้เคร่ืองมือทั้งด้าน Hardware และ Software โดยมี
รายละเอียดของเคร่ืองมือดังน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 4.1 แสดงภาพรวมของระบบที่ใช้ทดสอบ 
 
4.2  การทดสอบระบบส่วนการสร้างรายการโหวต 

 ในการทดสอบส่วนนี้จะเป็นการทดสอบการสร้างรายการโหวตขึ้นมาใหม่จากข้อมูลที่
สมมุติขึ้นมา เพื่อทดสอบการสร้างรายการโหวตว่าสามารถท างานได้ถูกต้องหรือไม่ โดยข้อมูล
สมมุติก าหนดตามตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงข้อมูลสมมุติของการสร้างรายการโหวต 
 
ล าดับที่ ชื่อรายการ อักษรน า

โหวต 
ผู้เข้าร่วม
แข่งขัน 

วัน-เวลา 
เร่ิม 

วัน-เวลา
สิ้นสุด 

1 ประกวดสุนัขแสนรู้ D 10 1-2-2013 
12.00 

25-2-2013 
12.00 

2 ภาพประทับใจ P 
 

5 20-2-2013 
08.00 

25-2-2013 
16.00 

 
 จากตารางที่ 4.1  เมื่อทราบความต้องการแล้ว จึงน ามาทดสอบโดยป้อนข้อมูลในช่อง

ตามภาพที่ 4.2 
 

 
 

ภาพท่ี  4.2  การก าหนดค่าใช้งานส่วนการสร้างรายการโหวต 
 

      เมื่อท าการใส่ข้อมูลจนครบและกด ok เพื่อท าการบันทึกการสร้างรายการโหวต โดย
เมื่อใส่ข้อมูลครบทั้ง 2 ล าดับแล้ว จะปรากฏว่ามีรายการที่ถูกสร้างขึ้นจากเมนู ดูรายการโหวต ดัง
แสดงในภาพที่ 4.3 
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ภาพท่ี  4.3  แสดงรายการโหวตที่มีในระบบ 
 

      จากภาพที่ 4.3 จะแสดงรายการโหวตที่มีอยู่ในระบบ โดยจะแสดงชื่อรายการโหวต 
สถานะ และ สัญลักษณ์รูปกราฟพร้อมจ านวนตัวเลขผลลัพธ์การโหวตของแต่ละสมาชิกให้โดย
อัตโนมัต ิเป็นต้น โดยผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบการต้ังค่าสร้างรายการโหวต 
 

 
หัวข้อทดสอบ 

ผลการทดสอบคร้ังท่ี  30  ความถูกต้อง
ของ 

โปรแกรม 
ทดสอบคร้ังท่ี 1 
(จ านวน 10 ครั้ง) 

ทดสอบครั้งท่ี 2 
(จ านวน 10 ครั้ง) 

ทดสอบคร้ังท่ี 3  
(จ านวน 10 ครั้ง) 

1.ชื่อรายการ
ถูกต้อง 

   100% 

2.อักษรน าโหวต
ถูกต้อง 

   100% 

3.วัน-เวลาเร่ิม 
แสดงถูกต้อง 

   100% 

4.วัน-เวลาสิ้นสุด 
แสดงถูกต้อง 

   100% 
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 จากผลการทดสอบตามตารางที่ 4.2 พบว่าระบบสามารถท างานในส่วนของการสร้าง
รายการโหวตได้ถูกต้องตามข้อมูลที่ป้อนเข้าไป ทั้ง 2 ชุดข้อมูล เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ใน
ฐานข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 4.4 และภาพที่  4.5 
 

 
 
ภาพท่ี  4.4  แสดงข้อมูลในฐานข้อมูลที่เปิดจาก phpmyadmin 
 

 
 
ภาพท่ี  4.5  แสดงชื่อตาราง d และ p ที่ถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติโดยโปรแกรม 
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4.3 การทดสอบการรับและประมวลผลข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
จะมีการทดสอบเพื่อตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท างานได้ถูกต้องตามที่

ได้ออกแบบไว้หรือไม่ โดยมีหัวข้อการทดสอบดังนี้ 
4.3.1 ทดสอบการส่งโหวตก่อนวันเวลาที่ก าหนด 
4.3.2 ทดสอบการส่งโหวตหลังวันเวลาที่ก าหนด 
4.3.3 ทดสอบการส่งโหวตผิดรูปแบบ 
4.3.4 ทดสอบส่งอักษรน าโหวตเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
4.3.5 ทดสอบส่งอักษรน าโหวตเป็นตัวพิมพ์เล็ก 
4.3.6 ทดสอบการสรุปผลของรายการโหวต 

โดยในการทดสอบจะท าการส่งข้อความจากโทรศัพท์เคลื่อนที่และส่ งจากเว็บของผู้
ให้บริการส่งข้อความสั้น โดยทดสอบหัวข้อละ 30 ข้อความ ผลการทดสอบแยกตามตารางดังน้ี 

 
ตารางท่ี 4.3  ผลการทดสอบส่งโหวตก่อนวันเวลาที่ก าหนดโหวต 
 
หัวข้อทดสอบ การทดสอบ 1 

จ านวน ( 10 ครั้ง) 
การทดสอบ 2 

จ านวน ( 10 ครั้ง) 
การทดสอบ 3 

จ านวน ( 10 ครั้ง) 
ความถูกต้อง 

ส่งจากโทรศัพท์ ไม่เข้าฐานข้อมูล ไม่เข้าฐานข้อมูล ไม่เข้าฐานข้อมูล 100% 
ส่งจากเว็บ ไม่เข้าฐานข้อมูล ไม่เข้าฐานข้อมูล ไม่เข้าฐานข้อมูล 100% 
 

      จากตารางที่ 4.3 สรุปได้ว่าการส่งข้อความสั้นทั้งจากโทรศัพท์และจากหน้าเว็บ โดยส่ง
การทดสอบละ 30 ข้อความนั้น จะไม่มีการนับเข้าไปเป็นคะแนนทั้งหมด แต่ข้อความจะถูกน าเข้า
ไปเก็บไว้ในตารางที่ชื่อ inbox โดยมีความถูกต้องในการท างานคิดเป็นร้อยละ 100 

 
ตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบส่งโหวตหลังวันเวลาที่ก าหนด 

 
หัวข้อทดสอบ การทดสอบ 1 

จ านวน ( 10 ครั้ง) 
การทดสอบ 2 

จ านวน ( 10 ครั้ง) 
การทดสอบ 2 

จ านวน (10 ครั้ง) 
ความถูกต้อง 

ส่งจากโทรศัพท์ ไม่เข้าฐานข้อมูล ไม่เข้าฐานข้อมูล ไม่เข้าฐานข้อมูล 100% 
ส่งจากเว็บ ไม่เข้าฐานข้อมูล ไม่เข้าฐานข้อมูล ไม่เข้าฐานข้อมูล 100% 
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      จากตารางที่ 4.4  สรุปได้ว่าการส่งข้อความสั้นทั้งจากโทรศัพท์และจากหน้าเว็บ โดยส่ง
การทดสอบละ 30 ข้อความนั้น จะไม่มีการนับเข้าไปเป็นคะแนนทั้งหมด แต่ข้อความจะถูกน าเข้า
ไปเก็บไว้ในตารางที่ชื่อ inbox โดยมีความถูกต้องในการท างานคิดเป็นร้อยละ 100 

ส่วนการทดสอบการส่งข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยพิมพ์ตัวอักษรผิดรูปแบบ จะ
เป็นการทดสอบโดยพิมพ์ให้ผิดรูปแบบจากที่ตั้งค่าไว้ โดยค่าที่ตั้งไว้คือ d 1 แต่ทดสอบโดยพิมพ์
เป็น d1 และ D1  โดยทดสอบการส่งทั้งจากโทรศัพท์และจากหน้าเว็บ ดังแสดงในภาพที่ 4.6  

 

     
 

(ก) ตัวพิมพ์อักษรเล็กผิดรูปแบบ 
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(ข) ตัวพิมพ์อักษรใหญ่ผิดรูปแบบ 
 

ภาพท่ี  4.6  แสดงการส่งข้อความจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตัวพิมพ์อักษรเล็ก ตัวพิมพ์อักษรใหญ่
ผิดรูปแบบ 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบส่งข้อความผิดรูปแบบ 

 
หัวข้อทดสอบ การทดสอบ 1 

จ านวน ( 10 ครั้ง) 
การทดสอบ 2 

จ านวน ( 10 ครั้ง) 
การทดสอบ 2 

จ านวน (10 ครั้ง) 
ความถูกต้อง 

ส่งจากโทรศัพท์ ไม่เข้าฐานข้อมูล ไม่เข้าฐานข้อมูล ไม่เข้าฐานข้อมูล 100% 
ส่งจากเว็บ ไม่เข้าฐานข้อมูล ไม่เข้าฐานข้อมูล ไม่เข้าฐานข้อมูล 100% 

 
จากตารางที่ 4.5  สรุปได้ว่าการส่งข้อความสั้นทั้งจากโทรศัพท์และจากหน้าเว็บ โดยส่งการ

ทดสอบละ 30 ข้อความโดยอยู่ในช่วงวันและเวลาที่ก าหนด พบว่าจะไม่มีการนับเข้าไปเป็นคะแนน
ทั้งหมด แต่ข้อความจะถูกน าเข้าไปเก็บไว้ในตารางที่ชื่อ inbox โดยมีความถูกต้องในการท างานคิด
เป็นร้อยละ 100 
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 ในส่วนของการทดสอบความแตกต่างของอักษรน านั้นท าการสร้างรายการโหวตโดย
ระบุอักษรนั้นเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วท าการทดสอบการท างานโดยส่งข้อความตัวพิมพ์เล็กและระบุ
อักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วท าการทดสอบการท างานโดยส่งข้อความตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อทดสอบการ
ท างาน ดังแสดงในภาพที่ 4.7 

 

 
 
ภาพท่ี  4.7  แสดงการสร้างรายการโหวตโดยมีอักษรน าเป็นตัวพิมพ์เล็ก 
 

การส่งข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตัวพิมพ์อักษรเล็ก ตัวพิมพ์อักษรใหญ่  
ดังภาพที่ 4.8 
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(ก) ตัวพิมพ์อักษรเล็ก 
 

 
 

(ข) ตัวพิมพ์อักษรใหญ่ 
 
ภาพท่ี  4.8  แสดงการส่งข้อความจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตัวพิมพ์อักษรเล็ก ตัวพิมพ์อักษรใหญ่ 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการทดสอบส่งอักษรน าโหวตเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
 
หัวข้อทดสอบ การทดสอบ 1 

(จ านวน 10 ครั้ง ) 
การทดสอบ 2 

(จ านวน 10 ครั้ง ) 
การทดสอบ 3 

(จ านวน 10 ครั้ง ) 
ความถูกต้อง 

ส่งจากโทรศัพท์ เข้าฐานข้อมูล เข้าฐานข้อมูล เข้าฐานข้อมูล 100% 
ส่งจากเว็บ เข้าฐานข้อมูล เข้าฐานข้อมูล เข้าฐานข้อมูล 100% 
 
 จากตารางที่  4.5  สรุปได้ว่าการส่งข้อความสั้นทั้งจากโทรศัพท์และจากหน้าเว็บ โดยส่ง
การทดสอบละ 30 ข้อความนั้น จะน าข้อความที่เข้ามาไปประมวลผลเป็นคะแนน และข้อความจะ
ถูกน าเข้าไปเก็บไว้ในตารางที่ชื่อ inbox โดยมีความถูกต้องในการท างานคิดเป็นร้อยละ 100  
 
  จากนั้นทดสอบโดยการส่งข้อความโหวตโดยเปลี่ยนอักษรน าเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วท า
การส่งข้อความทั้งจากโทรศัพท์และจากหน้าเว็บ ผลการทดสอบแสดงตามตารางที่ 4.6 
 
ตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบส่งอักษรน าโหวตเป็นตัวพิมพ์เล็ก 
 

หัวข้อทดสอบ การทดสอบ 1 การทดสอบ 2 ความถูกต้อง 
ส่งจากโทรศัพท์ เข้าฐานข้อมูล เข้าฐานข้อมูล 100% 
ส่งจากเว็บ เข้าฐานข้อมูล เข้าฐานข้อมูล 100% 
 
  จากตารางที่ 4.7  สรุปได้ว่าการส่งข้อความสั้นทั้งจากโทรศัพท์และจากหน้าเว็บ โดยส่ง
การทดสอบละ 30 ข้อความนั้น จะน าข้อความที่เข้ามาไปประมวลผลเป็นคะแนน และข้อความจะ
ถูกน าเข้าไปเก็บไว้ในตารางที่ชื่อ inbox โดยมีความถูกต้องในการท างานคิดเป็นร้อยละ 100 
 
4.4 การทดสอบในส่วนของการแสดงผลแบบกราฟแท่งพร้อมจ านวนตัวเลขผลลัพธ์การโหวตของ

แต่ละสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ 

  ในการทดสอบส่วนแสดงผลการโหวตนี้ ระบบจะแสดงผลที่ได้แยกแต่งละรายการ โดย
แสดงผลเป็นรูปกราฟแท่งพร้อมจ านวนตัวเลขผลลัพธ์การโหวตของแต่ละสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ 
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เพื่อให้ง่ายต่อการดูผล โดยเมื่อผู้ใช้ต้องการดูผลสามารถเลือกได้จากสัญลักษณ์รูปกราฟที่อยู่ช่อง
สุดท้ายในแต่ละรายการนั้นๆ ดังแสดงในภาพที่ 4.9 
 

 
 
ภาพท่ี  4.9  แสดงการเลือกรายการที่ต้องการดูผลโหวต 
 
  เมื่อเลือกรายการที่ต้องการแสดงผลได้แล้ว ระบบจะท าการประมวลผลคะแนนของ
รายการโหวตนั้นๆ โดยแยกคะแนนเรียกตามหมายเลขของผู้เข้าแข่งขัน และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบกราฟแท่งพร้อมจ านวนตัวเลขผลลัพธ์การโหวตของแต่ละสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ  ดัง
แสดงในภาพที่ 4.10 
 

 
 
ภาพท่ี 4.10 ผลการโหวตแสดงในรูปแบบกราฟแท่งพร้อมจ านวนตัวเลขผลลัพธ์การโหวตของแต่

ละสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ 
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  จากภาพที่ 4.10  แสดงผลการโหวตเรียงตามหมายเลขของผู้เข้าแข่งขัน โดยกราฟจะ
แสดงคะแนนโหวตก ากับให้ในแต่ละหมายเลขสมาชิกด้วยที่ด้านขวาของกราฟ  ซึ่งแสดงข้อมูล
คะแนนได้ถูกต้องเมื่อเทียบกับคะแนนที่อยู่ในฐานข้อมูล ดังภาพที่ 4.11 
 

 
 
ภาพท่ี 4.11  ผลคะแนนโหวตที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เปิดด้วย phpmyadmin 
 
  จากผลการทดสอบทั้งหมด พบว่าการท างานของระบบตรวจนับและสรุปผลโหวตทาง
ข้อความสั้นแบบอัตโนมัตินั้นสามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขการทดสอบทุกด้าน โดย
เมื่อโปรแกรมได้รับข้อความแล้วจะท าการลบข้อความที่อยู่ใน INBOX ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันที 
โดยข้อความจะน ามาเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL แทน และจะประมวลผลข้อความเฉพาะข้อความ
ที่เข้ากับรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้แล้วเท่านั้น ส่วนข้อความที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้จะ
ถูกน ามาเก็บไว้ในฐานข้อมูลอย่างเดียวโดยไม่มีการน าไปประมวลผลคะแนน  รวมถึงการ
ประมวลผลภายในเงื่อนไขของวัน-เวลาที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละรายการโหวต ซึ่งจะไม่ประมวลผล
ข้อความนั้นเมื่อส่งมาก่อนหรือหลังวันและเวลาที่ก าหนดแม้ข้อความที่ส่งเข้ามาจะถูกต้องตาม
รูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ก็ตาม ตัวโปรแกรมสามารถรองรับข้อความที่เข้ามาได้อย่างไม่จ ากัด และ
สามารถประมวลผลพร้อมกันได้หลายรายการโหวตตามข้อความสั้นที่เข้ามา  
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บทที ่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
ในบทนี้เป็นการอภิปรายเพื่อสรุปผลที่ได้จากการทดสอบงานวิจัย  รวมทั้งข้อก าจัดของ

ระบบที่พบจากการทดสอบระบบ  และข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางในการพัฒนางานวิจัยนี้ต่อไป
เพื่อแก้ข้อบกพร่องของระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
5.1  สรุปผลการศึกษาและวิจัย 

จากการพัฒนาและทดลองโปรแกรมระบบตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้น
แบบอัตโนมัติน้ัน พบว่าโปรแกรมสามารถรับข้อความสั้นประมวลผลและจัดการกับข้อความสั้นได้
อย่างถูกต้อง โดยได้ทดสอบส่งข้อความสั้นทั้งจากโทรศัพท์เคลื่อนที่จริงและส่งผ่านผู้ให้บริการทาง
เว็บ ซึ่งสามารถจัดการและประมวลผลข้อความได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถแสดงผลเป็น
กราฟพร้อมจ านวนตัวเลขผลลัพธ์การโหวตของแต่ละสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดเวลาการ
โหวตได้อย่างถูกต้อง  ระบบสามารถท างานได้ตามเงื่อนไขของวันและเวลาที่ก าหนดได้เป็นอย่างดี 
 
5.2  ข้อจ ากัด 
 สามารถแยกข้อจ ากัดออกเป็นข้อๆ  ได้ดังต่อไปนี้คือ 

5.2.1 โปรแกรมระบบตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้นแบบอัตโนมัติ ยังไม่สามารถ
รองรับอักษรน าหน้าโหวตที่เป็นภาษาไทยได้ 

5.2.2 โปรแกรมระบบตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้นแบบอัตโนมัติมีการแสดงผล
เป็นกราฟได้เพียงรูปแบบเดียวคือ กราฟแท่งพร้อมจ านวนตัวเลขผลลัพธ์การโหวตของแต่ละ
สมาชิกให้โดยอัตโนมัติ 
  
5.3  ข้อเสนอแนะ 
                สามารถแยกข้อเสนอแนะออกเป็นข้อๆ  ได้ดังต่อไปนี้คือ 
 5.3.1 ควรมีการพัฒนาให้รองรับอักษรน าหน้าโหวตให้ใช้ภาษาไทยได้ 
 5.3.2  ควรมีการพัฒนาให้สามารถเลือกรูปแบบได้มากขึ้น 
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