
ระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามความตองการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

จาสิบเอกวราพล  เหมพัฒน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
พ.ศ. 2556 

DPU



On-Demand Document File Sending System via Facsimile and E-mail 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

SM.Varapon  Hampat 
 
 
 
 
 
 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Degree of Master of Engineering 
Department of Computer and Telecommunication Engineering 

Faculty of Engineering, Dhurakij Pundit University 
2013 

DPU



จ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 

 การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณลงได ดวยความเมตตากรุณาจาก อาจารย         
ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีใหขอคิดเห็น คําแนะนําท่ีเปนประโยชน
ตองานวิจัย อาจารย ดร.ธนัญ จารุวิทยโกวิท อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ท่ีสละเวลาอันมีคา 
คอยใหคําแนะนําใหคําปรึกษา ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ และเอาใจใสขาพเจามา
โดยตลอด ขาพเจารูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

    ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ไพบูลย พฤกษสุนันท ดร.ประศาสน จันทราทิพย กรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ ซ่ึงสละเวลาเพื่อเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอ
งานวิจัย และขอบคุณเจาหนาท่ีทุกทานท่ีชวยดําเนินเร่ืองตางๆ ใหเปนอยางดี 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาความรู จนขาพเจาประสบ
ความสําเร็จในการศึกษา ขอขอบพระคุณเพื่อนรวมรุน พี่ๆ นองๆ ทุกๆ คน รวมถึงคณะเจาหนาท่ี
ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และคณะเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ทุกทาน ซ่ึงไมอาจ
กลาวนามไดท้ังหมดในท่ีนี้ ท่ีไดใหกําลังใจและชวยเหลือขาพเจามาโดยตลอด 

 ทายสุดนี้ คุณความดีและกุศลท่ีพึงบังเกิดมีจากการจัดทําวิทยานิพนธของขาพเจา               
ซ่ึงสามารถกอใหเกิดความรูและขอคิดอันควรคาแกการศึกษา หรือปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอ
สวนรวม ขาพเจาขอมอบระลึกบูชาคุณแด บิดา มารดา ครู อาจารย ผูมีพระคุณ  ตลอดจน ผูแตง
หนังสือหรือตําราทุกทาน ท่ีขาพเจาใชอางอิงในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจามีความซาบซ้ึงในความ
กรุณาอันดียิ่งจากทุกทาน และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ หากมีขอบกพรองประการใด 
ขาพเจาขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 

 
 

                                       จ.ส.อ. วราพล  เหมพัฒน 
 

 

DPU



ฉ 
 

สารบัญ 

หนา 
บทคัดยอภาษาไทย……………………………………………………………………………….. ฆ 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………. ง 
กิตติกรรมประกาศ……………………………………………………………………………….. จ 
สารบัญตาราง…………………………………………………………………………………….. ซ 
สารบัญภาพ………………………………………………………………………………………. ฌ    
 บทท่ี 
 1. บทนํา................................................................................................................................. 1      
 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา........................................................................... 1     
 1.2 วัตถุประสงคของงานวิจยั................................................................................................. 2     
 1.3 ขอบเขตของงานวิจยั......................................................................................................... 2     
 1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ............................................................................................... 3 
 2. ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ........................................................................................ 4 
 2.1 ระบบ Voice over IP (VoIP)............................................................................................. 4     
 2.2 ระบบ Asterisk.................................................................................................................. 4      
 2.3 ระบบบริการขอมูลจากฐานขอมูลเปนเสียง (Interactive Voice Response: IVR)……….. 6     
 2.4 การส่ือสารแบบดิจิตอล……………………………………………………………….... 6   
 2.5 งานวิจยัและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ………………………………………………………. 7    
 2.6  ตารางเปรียบเทียบงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับงานวจิัยท่ีดาํเนินการ…………………………. 13     
 3. ระเบียบวิธีวิจัย................................................................................................................... 14     
 3.1  แนวทางการวิจัยและพัฒนา....................................................................................... 14      

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในงานวจิยั…………………………………………………………... 15  
3.3  แผนการดาํเนินงาน………………………………………………………………… 16   

 3.4  ข้ันตอนและวิธีดําเนนิงาน.......................................................................................... 18  
 
 
 
 
 

DPU



ช 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทท่ี                                                                                                                                             หนา        
       4.การทดสอบระบบ ………………………………………………………………………… 37 
       5.สรุปผลและขอเสนอแนะ……………………………………………………….................. 49 

5.1สรุปผลการวิจัย………………………………………………………………………. 49 
              5.2 ขอจํากัดของระบบ………………………………………………………….............. 50 
              5.3 ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………… 50 
บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………….. 51 
ภาคผนวก....................................................................................................................................... 54 
ประวัติผูเขียน................................................................................................................................. 70 
 
 
 
 

DPU



ญ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี           หนา 
2.1 เปรียบเทียบงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับงานวิจัยท่ีดําเนนิการ.................................................. 13 
3.1 แผนการดาํเนินงาน………………………………………………..…………………… 17 
3.2 ตารางขอมูล users ..………………………………..……………….………………...... 18 
3.3 ตารางขอมูล send file log…..……………………..………………………………......... 19 
3.4 ตารางขอมูล user files..…………………………..……………………………….......... 19 
3.5 ตารางขอมูล user system………………………………………….….……………....... 20 
3.6 ตารางขอมูล extensions……………………………………………….……………...... 20 
4.1 ตารางทดสอบการลงทะเบียนผูใช…………………………………….……….……..... 39 
4.2 ตารางทดสอบการเพิ่มไฟลเอกสารพรอมบันทึกเสียงผูใชงาน………..……………....... 40 
4.3 ตารางทดสอบการสงไฟลเอกสารจากหนาเว็บไปยงัเคร่ืองโทรสารหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส………………….……………………………………….…………….... 42 
4.4 ตารางแสดงผลการทดสอบการสงไฟลเอกสารไปยังเคร่ืองโทรสาร……………….... 45 
4.5 ตารางแสดงผลการทดสอบการสงไฟลเอกสารไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส……….. 45 
4.6 ตารางแสดงความพึงพอใจในการใชงานผานหนาเว็บไซต และสวนของการ 
 ใชงานผานอุปกรณ VoIP และ Softphoneจากผูใชจํานวน 30คน………..……..….……. 47 
4.7 ตารางแสดงความพึงพอใจในการใชงานผานหนาเว็บไซต และสวนของการ 
 ใชงานผานอุปกรณ VoIP และ Softphone คิดเปนรอยละ (%)………..…...……….….... 48 

 
 
 
 

DPU



ซ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี                       หนา 
 2.1 ระบบ Asterisk…………………………………………………………………………… 4 
 2.2 การสงเสียงพูดในรูปแบบดิจิตอลบนเครือขายอินเตอรเน็ต …………………………….. 7 
 2.3 ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติผานวิโอไอพีดวยการรูจําเสียงพูดโดยใชแบบ 

จําลองฮิดเดนารคอฟ…………………………………………………………………….. 8 
 2.4 ลักษณะการสงโทรสารไปยังผูรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส…………………………… 9 
 2.5  ลักษณะการสงไฟลจากหนาเว็บไซตไปยังเคร่ืองโทรสาร……………………...……….. 9 
 2.6 การสงโทรสารจากหนาเว็บไซตของระบบ………………………………………..……... 10  
 2.7 โครงสรางของ JFAX ระบบแฟกซผานเครือขายคอมพิวเตอร ………….………….…… 11 
 2.8 ตวัอยาง RelayFax Server (โปรแกรมบริหารจัดการเอกสารระบบแฟกซ)…….….....……12 
 3.1 ภาพรวมระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส …….…...…...... 14 
 3.2 ความสัมพันธของตารางขอมูลท่ีออกแบบตาม E-R model………………...……....……. 21 
 3.3 การทํางานของระบบฯ ในสวนของการเพิ่มไฟลเอกสารของผูใชงาน…………………… 22 
 3.4 สวนการตดิตอผูใชของระบบในสวนของการเพ่ิมไฟลเอกสารของผูใชงาน….………..... 23 
 3.5 ภาพรวมการไหลของขอมูลสวนการสงไฟลเอกสารจากหนาเว็บไปยังเคร่ือง 

โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส…………………………………………………..... 25 
 3.6 การออกแบบหนา web interface ของสวนการสงเอกสารไปยังเคร่ืองโทรสาร 

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส…………………………………………………………...... 27 
 3.7 การทํางานของระบบฯ สวนการสงเอกสารจาก IVR  ……………………….................. 29 
 3.8 ตัวอยางการเขียน dialplan แบบ dynamic……………………………………………...... 31 
 3.9 การพัฒนาชุดคําส่ังในสวนของการสงเอกสารไปยังเคร่ืองโทรสารผาน IVR………........ 32 
 3.10 การพัฒนาชุดคําส่ังในสวนการสงเอกสารไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกสผาน IVR...…… 33 
 3.11 การทํางานของสวนเพิ่มผูใชใหม……………………………………………………….. 35 
 3.12 การทํางานของสวนเพิม่ผูใชใหม………………………………………………….…..... 36 
 4.1 ภาพเว็บเพจแรกของระบบ...……………………………………………...……………… 37 
 4.2 ภาพการลงทะเบียนผูใช…………………………………………………..……….……... 38 
 4.3 ภาพการเพิ่มไฟลเอกสารพรอมบันทึกเสียงผูใชงาน…………………………….……...... 39 

 

DPU



ฌ 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                           หนา 
 4.4 ภาพการสงไฟลเอกสารจากหนาเว็บไปยังเคร่ืองโทรสารหรือจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส………………………………………………………………………....... 40 
 4.5 ในสวนของโทรสารท่ีไดรับจากระบบ………………………………………………....... 41 
 4.6 ในสวนของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับจากระบบ………………………………........ 42 
 4.7 ในสวนของรายงานการใชงาน………………………………………………………….... 43 
 4.8 ภาพการใชงานของระบบผานโทรศัพทไอพีดวยระบบตอบรับอัตโนมัติ………………... 44 DPU



ค 

หัวขอวิทยานพินธ ระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามความ
ตองการ 

ช่ือผูเขียน  จ.ส.อ.วราพล   เหมพัฒน 
อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารย ดร.ชัยพร  เขมะภาตะพันธ 
อาจารยท่ีปรึกษารวม อาจารย ดร.ธนัญ  จารุวิทยโกวิท 
สาขาวิชา  วิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม 
ปการศึกษา  2555 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้ออกแบบและพัฒนาระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสตามความตองการ เนื่องจากระบบการสงเอกสารท้ังสองแบบเปนท่ีนิยมและใชกันอยู
อยางแพรหลาย เพราะมีความสะดวก รวดเร็วและประหยัด อยางไรก็ตามการสงเอกสารทั้งสองวิธี
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ปลายทางจําเปนตองมีเคร่ืองโทรสาร และจําเปนตองมีผูใชงานดานสงอยูท่ีเคร่ืองโทรสารเสมอ 
สําหรับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้น เม่ือผูใชงานตองการไฟลเอกสารท่ีอยูในระบบภายใน
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จดหมายอิเล็กทรอนิกสไดอยางอัตโนมัติ และระบบยังสามารถสงไฟลเอกสารจากหนาเว็บของ
ระบบ ไปยังเคร่ืองโทรสาร หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส ไดตามความตองการ โดยระบบรองรับ
ไฟลเอกสารจากหลายรูปแบบ เชน เอกสารในรูปแบบ Microsoft office, ไฟลรูปภาพ และไฟลใน
รูปแบบ PDF โดยระบบจะแปลงเอกสารเหลานั้นใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการสงผาน
เคร่ืองโทรสาร โดยระบบจะสอบถามใหผูใชงานระบุไฟลเอกสารท่ีตองการ และวิธีการที่ตองการ
ใหสงไฟลเอกสารดังกลาว (โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส) จากการทดสอบการทํางานพบวา
ระบบสามารถทํางานตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวไดเปนอยางด ี
 

ฆ 

DPU



ง 

Thesis Title  On-Demand Document File Sending System via Facsimile and E-mail  

Author    SM.Varapon  Hampat 
Thesis Advisor   Chiyaporn  Khemapatapan, Ph.D 
Co-Thesis Advisor  Tanun  Jaruvitayakovit, Dr.Eng 
Department   Computer and Telecommunication Engineering  
Academic Year   2012 
  

ABSTRACT 
 

This research designed and developed an on-demand document file sending system 
via facsimile and e-mail. Because both document sending systems are popular and widely used. It 
is convenient, fast and economical. However, both document sending systems also contain 
restrictions on use. For sending document via fax, it is restricted that both the source and 
destination require a fax machine. The system also requires a user at the source fax machine. For 
electronic mail, when a user needs a file in the system but cannot access it, the system also need a 
user  to send an email and attach the file to. This causes the lack of ease of use. This research 
proposed to design and develop automatically fax and e-mail system using Voice over Internet 
Protocol (VoIP) and IVR (Interactive Voice Response) technology. The user can make a phone 
call to the system and command to an auto-responder system to send files to a fax machine or e-
mail address automatically. The system can also send documents from the web page to a fax 
machine or electronic mail. The system supports a variety of file formats, such as documents in 
Microsoft office, PDF files and image file formats by converting them into a form that suitable 
for transmission. The system asks the user to specify the desired file. The preferred method to 
submit such documents (by fax or electronic mail). From testing, it was found that the system can 
work according to the objectives set very well. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาของงานวิจัย 

ปจจุบันหากกลาวถึงการรับ-สงขอมูลขาวสาร หรือเอกสารตาง ๆ มักจะหมายความถึงการ
สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และการสงโทรสารเปนหลัก เนื่องจากทุกองคกร ทุกหนวยงาน ไมวาจะ
เปนท้ังภาครัฐและเอกชนก็จําเปนท่ีจะตองใชการรับ-สงขอมูลขาวสารผานระบบโทรสารและสง
ดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากความสะดวกในการใชงาน ความรวดเร็วและถูกตองของ
ขอมูลท่ีรับ-สง ซ่ึงวิธีการรับ-สงขอมูลผานโทรสารทําไดโดยการโทรสารออกไปเพ่ือขอสัญญาณใน
การสง เพ่ือใชในการสง และแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสารตางๆ การสงขอมูลผานทางเคร่ืองโทรสาร
สามารถสงจากผูสง(เคร่ืองตนทาง)ไปยังผูรับ(เคร่ืองปลายทาง)ไดทันที คือผูรับ(เคร่ืองปลายทาง) 
สามารถไดรับขอมูล ขาวสารตาง ๆ จากผูสง(เคร่ืองตนทาง)ไดในเวลาอันใกลเคียงกัน ซ่ึงชวยทําให
กระบวนการทํางานในองคกร หรือหนวยงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึนดวย สวน
การรับ-สงขอมูลทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นก็ทําไดโดยการสแกนไฟลเอกสารท่ีตองการ 
เขาไปไวในฐานขอมูลแลวจึงทําการแนบไฟลท่ีตองการนั้นไปกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสและทํา
การสงไดทันที แตอยางไรก็ตามวิธีการสงเอกสารทั้งสองนั้นตางก็มีขอจํากัดคือ ผูสงเอกสาร
จําเปนตองอยูหนาเคร่ืองโทรสาร (ในกรณีท่ีสงเอกสารผานทางโทรสาร) หรืออยูหนาเคร่ือง
คอมพิวเตอร (ในกรณีท่ีสงเอกสารผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส) ดังนั้นในกรณีท่ีผูท่ีตองการใช
งานอยูนอกสถานท่ีทํางาน และไมสามารถเช่ือมตอเขามาในระบบเครือขายคอมพิวเตอรของท่ี
ทํางานผานวงจรเสมือนสวนตัว (Virtual Private Network) ได นอกจากนั้นถาไมมีเพื่อนรวมงานท่ี
สามารถเขาถึงไฟลขอมูลหรือในกรณีท่ีอยูนอกชวงเวลาทํางาน หรือไฟลขอมูลท่ีตองการมีขอมูลท่ี
เปนความลับก็จะไมสามารถสงไฟลขอมูลดังกลาวใหได ไมวาจะผานทางเครื่องโทรสารหรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส  

งานวิจัยนี้นําเสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว โดยไดออกแบบและพัฒนาระบบ
ท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการสงไฟลเอกสารท่ีอยูในระบบเครือขายใหกับผูใชงานท่ีอยูนอก
สถานท่ีทํางาน โดยผูใชงานสามารถโทรศัพทเขามาในระบบ และสามารถโตตอบกับระบบ IVR 
เพื่อเลือกไฟลท่ีตองการ หรือผูใชงานเขามาในระบบผานหนาเว็บไซตแลวเลือกไฟลท่ีตองการ 
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หลังจากนั้นผูใชงานสามารถเลือกวิธีการท่ีจะใหระบบสงไฟลเอกสารดังกลาวให โดยสามารถเลือก
ไดสองวิธี ไดแกใหระบบสงไฟลเอกสารใหทางเคร่ืองรับโทรสาร (ในกรณีท่ีผูใชงานอยูในสถานท่ี
ท่ีมีเคร่ืองโทรสารหรือสงใหกับบุคคลอื่นท่ีผูใชงานตองการสงขอมูลใหซ่ึงมีเคร่ืองรับโทรสาร) 
หรือใหระบบสงไฟลเอกสารใหทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (ในกรณีท่ีผูใชงานสามารถเขาถึง
อินเตอรเน็ตได) 

จากงานวิจัยของนางสาวมัลลิกา  ทวาศิริ (2553)  ท่ีไดมีการพัฒนาระบบการรับ-สง
โทรสารอัตโนมัติโดยใชตูสาขาโทรศัพทไอพี  โดยผูสงสามารถเลือก (Browse) ไฟลขอมูลท่ี
ตองการสง เขียนแบบฟอรมของใบนําสงซ่ึงระบุช่ือผูรับและจํานวนหนา และหมายเลขโทรสารของ
ผูรับได โดยระบบจะสงโทรสารออกใหโดยอัตโนมัติ และสงเขาอีเมลของผูรับพรอมกับมีไฟล fax-in.tif 
แนบมาดวยอยางไรก็ตามระบบดังกลาวยังมีขอจํากัดท่ีระบบสามารถรับ และสงโทรสารไดภายใน
วง Network LAN เดียวกันเทานั้น และไฟลเอกสารท่ีทําการ browse เขามาเพื่อสงโทรสาร จํากัดอยู
ท่ีไฟล .tif เทานั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบการสงโทรสารอัตโนมัติ โดยใชตูสาขา
โทรศัพทไอพี ในการโทรศัพทเพื่อส่ังงานผานระบบตอบรับอัตโนมัติ(IVR) ใหสงไฟลเอกสารท่ี
จัดเก็บไวในฐานขอมูล ซ่ึงสามารถเลือกไฟลท่ีตองการจะสงได จากระบบตอบรับอัตโนมัติ(IVR) 
ถาผูใชงานระบุใหระบบสงเอกสารใหทางเคร่ืองโทรสาร ระบบจะสงโทรสารออกไปยังหมายเลขท่ี
ระบุใหโดยอัตโนมัติ หรือผูใชงานสามารถเลือกใหระบบสงเอกสารท่ีตองการใหทางอีเมลก็ได  

 
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาใหระบบตูสาขาโทรศัพทไอพี สามารถสงโทรสารหรืออีเมลจาก
ไฟลตนฉบับของผูสงไปยังผูรับได 

2. เพื่ออํานวยความสะดวก และรวดเร็ว แกผูใชงาน ดวยการใชงานผานหนาเวบไซตและ
โทรศัพทส่ังงานผานระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)  เพื่อสงเอกสารผานตูสาขาโทรศัพทไอพีหรือ
อีเมล 

 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
1.3.1 วิทยานิพนธฉบับนี้ออกแบบ และพัฒนาระบบสงเอกสารอัตโนมัติ โดยผูใชงานสามารถ

เลือกไฟลเอกสารไดโดยการโตตอบกับระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และใชงานผานหนาเว็บไซต 
1.3.2 สําหรับการใชงานผานระบบโทรศัพท เม่ือผูใชงานโทรเขามาในระบบ จะมีระบบตอบ

รับอัตโนมัติ โดยระบบจะเลนช่ือไฟลท่ีไดบันทึกในระบบฐานขอมูลโดยผูใชงานขณะท่ีเพิ่ม
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ไฟลขอมูลในระบบ โดยผูใชงานสามารถเลือกไฟลท่ีตองการผานระบบ DTMF1.3.4  ประเภทของ
ไฟลท่ีวิทยานิพนธนี้รองรับไดแก doc, docx และ pdf 

1.3.3 ผู ใชงานสามารถเลือกใหระบบสงเอกสารดังกลาวใหไดสองวิ ธี คือสงใหทาง
เคร่ืองโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยผูใชงานโทรศัพทเขามาในระบบ และโตตอบ
กับระบบ IVR เพื่อเลือกไฟลเอกสารท่ีตองการหรือผูใชงานเขามาในระบบผานหนาเว็บไซตแลว
เลือกไฟลท่ีตองการ หลังจากนั้นผูใชงานเลือกวิธีการท่ีจะใหระบบสงไฟลเอกสารดังกลาวให  

 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ประยุกตใชเทคโนโลยี VoIP   เพื่อใชสงแฟกซ  ผานระบบตูสาขาโทรศัพท  IP-PBX 
2. อํานวยความสะดวกแกผูใชงานมากข้ึนสามารถสงขอมูลไดทุกชวงเวลาถึงแมจะอยูนอกเวลา

ทํางานโดยการส่ังงานผานระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และผานหนาเว็บไซต DPU



   

 
 

 
 

 บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  ระบบ Voice over IP (VoIP)  (กิตตพิงษ  สุวรรณราช,2551) 
 Voice over Internet Protocol หรือท่ีเรียกส้ัน ๆ วา VoIP เปนเทคโนโลยีการส่ือสารแบบ
ใหมท่ีสามารถรับ – สง สัญญาณเสียงผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต หรืออินทราเน็ตได โดยจะตอง
อาศัยอุปกรณ ( Hardware ) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ( Software ) ทํางานรวมกัน ซ่ึงเทคโนโลยี
นี้ จะทําใหชวยประหยัดคาใชจายในการใชโทรศัพทติดตอส่ือสาร โดยสามารถที่จะโทรหากันไดไม
จํากัดเวลา โดยไมมีคาใชจายในการโทรศัพท ผานการเช่ือมตออินเทอรเน็ต ไปไดทุกจุดหมายทั่ว
โลก (ดูภาคผนวก ก) 
 
2.2 ระบบ Asterisk (กิตติพงษ  สุวรรณราช,2551 และ Asterisk,2554) 
 

 
 
รูปท่ี 2.1 ระบบ Asterisk (Asterisk,2554) 
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โปรแกรม Asterisk คือ Open source Software ท่ีทําหนาท่ีหลักเปน Softswitch,         

IP-PBX หรือท่ีเรียกวาตูชุมสายโทรศัพทระบบ IP ซ่ึงมีหนาท่ีในการควบคุมและจัดการบริหาร   
การเช่ือมตอ ระหวางอุปกรณโทรศัพทผานเคร่ืองขายเน็ตเวิรค อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมเติม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการทํางานไดโดยงาย  

ความสามารถของ Asterisk  
1. Switch (PBX) ตูชุมสาย  
Asterisk สามารถทําหนาท่ีเปนอุปกรณสลับสายโทรศัพทไมวาจะเปนระบบ IP หรือ

hybrid สามารถทําการต้ังคาเสนทางของการโทรศัพทโดยตัวเอง สามารถเพิ่มเติม feature ไดเชน 
(ระบบ Voicemail, IVR) รองรับการเช่ือมตอกับระบบโทรศัพทพื้นฐานไมวาจะเปนแบบ analog 
หรือ digital (ISDN)  

2. Gateway  
สามารถทําหนาเปนอุปกรณท่ีใชในการเช่ือมตอระหวางระบบโทรศัพทพื้นฐานกับ

ระบบ VoIP  
3. Feature & Media Server  
อีกความสามารถของ Asterisk คือสามารถทําเปน ระบบตอบรับหรือระบบการประชุม

ทางโทรศัพท เพื่อใหทํางานเขากับระบบโทรศัพทท่ีมีอยูเดิมไดอีกดวย ตัวอยางการ implementation 
เชน สามารถทําเปน IVR หรือระบบตอบรับ ใหกับตูชุมสาย (PABX) เดิมท่ีไมมีระบบตอบรับ 

4. Call Center  
รองรับการทํางานของระบบ Call - Center อยางเต็มรูปแบบ เชน ACD, Queue, IVR, 

Skill-based routing, etc.  
สําหรับ Asterisk แลว จะแตกตางจาก PBX ท่ีเคยมีมาก็ตรงท่ีทํางานบน Internet เปน 

server ท่ีคอยจัดการกับการโทร ของโทรศัพท ซ่ึงหลักการก็คือพนักงานภายในอาจจะมี IP phone 
(โทรศัพทท่ีทํางานบนระบบ Internet) หรือ computer ท่ีลงโปรแกรม Softphone ท่ีทําหนาท่ีเหมือน
เปนโทรศัพทบน computer ตัวอยางของโปรแกรมพวกนี้ เชน X-Lite (http://www.xten.com/) ท้ัง 
IP phone และ Softphone ทําหนาท่ีเปน client ซ่ึงเม่ือ register กับ Asterisk แลวจะทําใหโทร ไปหา
หมายเลขอ่ืนท่ี register กับ Asterisk ไวได (อุปกรณโทรศัพทท่ัวไป จะถูกเรียกวา Traditional 
telephony equipment) สวนกรณีท่ีโทร ออกไปยังหมายเลขอ่ืนนอกบริษัท server ท่ีลง Asterisk ตอง
มี card ท่ีใช ตอกับระบบโทรศัพทสาธารณะ PSTN (Public Switched Telephone Network)  (ดู
ภาคผนวก ก) 
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2.3 ระบบบริการขอมูลจากฐานขอมูลเปนเสียง (Interactive Voice Response: IVR)  (IVR,2554) 

อีกช่ือหนึ่งเรียกวา ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ ระบบนี้จะเปนลักษณะของการ 
โตตอบขอมูลดวยเสียง ระหวางผูใชบริการหรือผูโทรเขากับเครื่องโทรศัพท ซ่ึงเกี่ยวของกับ        
การคนหาขอมูลตัวเลข หรือขอความในฐานขอมูลมาแสดง โดยผูใชบริการ จะตองกดรหัส 
ประจําตัว หรือ Password หรือ ตัวเลขตางๆ บนแปนโทรศัพท เพื่อทําการเลือกรายการ ท่ีตองการ 
และระบบจะทําการแปลงสัญญาณนั้น ไปคนหาในฐานขอมูล (Database) เพื่อเรียกขอมูลมาแสดง
เปนเสียง (ดูภาคผนวก ก) 

 
2.4 การสื่อสารแบบดิจิตอล  (การส่ือสารแบบดิจิตอล,2554) 

หลักการพื้นฐานของการส่ือสารเสียงท่ีจะกลาวถึงในงานวิจัยหมายถึงการบันทึกเสียงบน
เครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงจําเปนจะตองมีการแปลงสัญญาณเสียงจากอนาล็อก (Analog) ใหเปน
ดิจิตอล (Digital) ในการสงเสียงพูดบนเครือขายอินเตอรเน็ต ผูสงจะตองเปล่ียนสัญญาณเสียงจาก
ไมโครโฟนที่อยูในรูปแบบของสัญญาณอนาล็อกใหเปนดิจิตอลเสียกอน โดยใชตัวแปลงสัญญาณ
อนาล็อกเปนดิจิตอล (Analog to Digital Converter, A/D) ดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยปกติแลวเสียงพูด
ของมนุษยจะมีความถ่ีไมเกิน 4 กิโลเฮิรตซ (kHz) ดังนั้นอัตราการสุม (Sampling Rate) ตามทฤษฎี
ของไนควิซตก็จะมีคาเทากับ 8 กิโลเฮิรตซ (2 เทาของแบนดวิธ) ซ่ึงในระบบโทรศัพทสาธารณะ 
(Public Switched Telephone Network, PSTN) ก็ใชอัตราการชักตัวอยางเทากับคานี้เชนกัน โดยใน
ระบบโทรศัพท PSTN นั้นใชวิธีการที่เรียกวา Pulse Code Modulation (PCM) ในการแปลงระดับ
สัญญาณเสียงแบบอนาล็อกใหกลายเปนคาดิจิตอลที่เรียกวา คาตัวอยาง (Sample) โดยในกรณีท่ีใช
คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารเสียงนั้นหนาท่ีนี้เปนของการดเสียง เม่ือไดขอมูลเสียงใน
รูปแบบของดิจิตอลแลวก็สามารถสงขอมูลเสียงผานเครือขายอินเตอรเน็ตไปใหกับผูรับได แตเพ่ือ
ไมใหปริมาณขอมูลเสียงท่ีสงผานเครือขายมีมากเกินไปจึงตองมีการบีบอัดขอมูลเสียงเสียกอน 
(Audio Compression) โดยผูสงจะใชตัวเขารหัส (Encoder) ท่ีมีวิธีการเขารหัสตามมาตรฐานการบีบ
อัดท่ีเลือกใชสวนทางฝงของผูรับก็จะตองนําแพ็กเก็จเสียงท่ีไดรับมาถอดรหัส จากน้ันก็แปลง
สัญญาณสียงจากดิจิตอลใหกลายเปนอนาล็อกและสงสัญญาณเสียงไปเลน (Play) ออกทางลําโพง  

 

DPU



7 
 

 
 
รูปท่ี 2.2 การสงเสียงพูดในรูปแบบดิจิตอลบนเครือขายอินเตอรเน็ต  (การส่ือสารแบบดิจิตอล,2554) 
 
2.5 งานวิจัยและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ 
 2.5.1 วิวัฒนชัย ขําประไพ ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติผานวีโอไอพีดวยการรูจําเสียงพูด
โดยใชแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ (วิวัฒนชัย  ขําประไพ,2554) 

ไดพัฒนาระบบตอบรับอัตโนมัติโดยระบบหมุนโทรศัพทดวยเสียงจะชวยหมุน
โทรศัพทแทนการใชนิ้วมือกดปุมหมายเลขโทรศัพท เนื่องจากการใชนิ้วมือกดหมายเลขโทรศัพท
ผูใชจะตองอยูในสภาพท่ีพรอมจะกดปุม ซ่ึงไมเหมาะสมกับบุคคลบางกลุม เชน ผูพิการทางรางกาย 
ระบบหมุนโทรศัพทดวยเสียงนี้จะชวยอํานวยความสะดวกไดเปนอยางดี โดยระบบจะใชหลัก
ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหเสียงโดยคําแตละคําจะมีการออกเสียงไมเหมือนกัน ระบบจะตองทําการ
บันทึกเสียงพูดเก็บไวเพื่อวิเคราะหตอไป 

ดวยแนวทางในการพัฒนาของระบบหมุนโทรศัพทดวยเสียงนี้ มีแนวคิดท่ีจะนําระบบ
รูจําเสียงพูด ทางสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติหรือเนคเทคไดพัฒนาไวเปนระบบวิเคราะหเสียงพูด
ภาษาไทยโดยไมข้ึนอยูกับผูพูด มาพัฒนาแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธนี้รวมกับใชโปรแกรมแอส
เทอรริส (Asterisk) ซ่ึงเปนซอฟตแวรเสมือนเปนตูสาขาโทรศัพทและระบบตอบรับอัตโนมัติ เพ่ือ
พัฒนาระบบโทรออกดวยเสียงและโอนสายอัตโนมัติดวยคําส่ังเสียงข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลโดยลดอัตราการติดตอท่ีไมประสบความสําเร็จลง
อันเนื่องมาจากเวลาทํางานของพนักงานรับโทรศัพท 
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รูปท่ี 2.3 ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัตผิานวีโอไอพีดวยการรูจําเสียงพูดโดยใชแบบจําลองฮิด
เดนมารคอฟ (วิวัฒนชัย  ขําประไพ, 2554) 
 

2.5.2 นางสาวมัลลิกา ทวาศิริ การพัฒนาระบบโทรสารอัตโนมัติโดยใชตูสาขาโทรศัพทไอพี 
(มัลลิกา ทวาศิริ, 2553) 

ปจจุบันการส่ือสารผานระบบเครือขายโทรคมนาคม ท้ังระบบโทรศัพทโทรสาร และ
การรับสงขอมูลท้ังภายในและภายนอกองคกร นับวาเปนปจจัยสําคัญตอบริษัทและองคกรของทุก ๆ 
หนวยงานเปนอยางมาก การสงโทรสารเปนวิธีการหนึ่งท่ีองคกรมีการใชงานมาเปนระยะเวลานาน
และเปนอุปกรณท่ีไดรับความนิยม เนื่องจากเคร่ืองโทรสาร หรือ FACSIMILE เปนอุปกรณท่ี
สามารถสงแผนภาพ แผนที่ ลายเสน จากเคร่ืองตนทางไปยังเคร่ืองปลายทางท้ังในประเทศและ
ตางประเทศไดอยางถูกตอง เปรียบเสมือนการถายสําเนา และไดขอมูลท่ีใกลเคียงตนฉบับ แตมี
ขอจํากัดในเร่ืองของคุณภาพท่ีไดอาจไมชัดเจน และมีรูปแบบผิดเพี้ยนไปบาง และเปนการ
ส้ินเปลืองทรัพยากรกระดาษ และคาใชจายสูง 

โดยระบบการสงโทรสารอัตโนมัติโดยใชตูสาขาโทรศัพทไอพี มีอยู 2 สวน คือ   
1.การสงโทรสารไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยสงโทรสารไปยัง Asterisk Server 

จากนั้นระบบจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสปลายทางตาม
หมายเลขท่ีไดลงทะเบียนไวไดรับ ดังรูปการทํางานท่ี 2.4 

 

DPU



9 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.4 ลักษณะการสงโทรสารไปยังผูรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (มัลลิกา ทวาศิริ, 2553) 

 
2. การสงเอกสารสงไปยังเคร่ืองโทรสารปลายทาง โดยผูสงสามารถเลือก (browse) 

ไฟลขอมูลท่ีตองการสงจากหนาเว็บไซต ระบุช่ือ จํานวนหนาของเอกสารและหมายเลขโทรสาร
ของผูรับ ระบบจะทําการสรางใบปะหนา และสรางไฟลเพื่อโทรออกไปยังเคร่ืองโทรสาร จากนั้น
ทําการรวมไฟลใบประหนาและเอกสารท่ี (browse) ข้ึนมาและสงออกใหโดยอัตโนมัติ ดังรูปท่ี 2.5 
และรูปท่ี 2.6 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปท่ี 2.5 ลักษณะการสงไฟลจากหนาเว็บไซตไปยังเคร่ืองโทรสาร (มัลลิกา ทวาศิริ, 2553) 

Asterisk Fax Server 

LAN 
FAX 

LAN 

FAX 

Asterisk Fax Server 

LAN 

Web Application 
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รูปท่ี 2.6 การสงโทรสารจากหนาเว็บไซตของระบบ (มัลลิกา ทวาศิริ, 2553) 
 

2.5.3  JFAX ระบบแฟกซผานเครือขายคอมพิวเตอร  (JFAX, 2553) 
JFax Network Fax Server  รองรับความตองการใชงานระบบแฟกซท่ีทันสมัย ประหยัด

กระดาษ สะดวกรวดเร็วในการใชงาน JFax ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการรับ-สงแฟกซ ไดจากคอมพิวเตอรโดยเลือกใชงานผาน Browser เพียงติดต้ัง JFax บน 
Network ของทาน ซ่ึงรองรับขนาด 1-4 คูสายแฟกซสามารถรับ-สงแฟกซโดยไมเสียคาใชจายเม่ือ
สงแฟกซจาก JFax ไปยัง JFax ดวยกัน สามารถสงแฟกซผานเครือขาย IP ชวยประหยัดคาโทรศัพท
ทางไกลไดมากสามารถเช่ือมตอ JFAX เขากับเครือขาย VoIP networks, เพ่ือใชงานระบบแฟกซ
รวมกับ เครือขาย IP ลดคาใชจายในการลงทุนและ คาบํารุงรักษาระบบ สามารถสง Fax to Email : 
แฟกซเขาทุกฉบับจะถูกสงเปนไฟลแนบไปยัง Email Address ของผูใช ซ่ึงไดกําหนดไวลวงหนาใน
รูปแบบไฟล TIFF หรือ PDF  ได สามารถ สง Email to Fax : ดวยการเช่ือมตอ Internet ทําให
สามารถสงแฟกซไดจากทุกสถานท่ี โดยทําการแนบไฟลเอกสารท่ีตองการสงแฟกซในรูปแบบไฟล 
TIFF  แลวสง Email ไปยัง Fax Server ระบบจะสงแฟกซไปยังหมายเลขปลายทางท่ีทานกําหนด 
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รูปท่ี 2.7 โครงสรางของ JFAX ระบบแฟกซผานเครือขายคอมพิวเตอร (JFAX, 2553) 

 
2.5.4 RelayFax Server (โปรแกรมบริหารจัดการเอกสารระบบแฟกซ) (RelayFax Server, 

2011) 
เปนโปรแกรม E-Mail-to-Fax และก็ Fax-to-E-Mail Fax Server ซ่ึงจะคอยจัดการสง,รับ

และจัดการเครือขายของคุณ โดยการรวมกับระบบอีเมล (E-Mail) ท่ีมีอยู โดยโปรแกรมนี้จะสราง
ความสามารถในการสงเอกสารในรูปแบบของ  แฟกซ  (Fax)   ไดอยางเต็มรูปแบบจากคอมพิวเตอร 
สงและรับแฟกซผานทางอินเทอรเน็ตโดยไมตองใชโมเด็มโทรสารสามารถตั้งเวลาในการสงแฟกซ
ไดรองรับไฟลจากหลายรูปแบบเชน JPEG, GIF, DOC 
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รูปท่ี 2.8 ตัวอยาง RelayFax Server (โปรแกรมบริหารจัดการเอกสารระบบแฟกซ) (RelayFax 
Server, 2011) 

 
งานวิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะพัฒนาตอดวยการ พัฒนาระบบการสงโทรสารอัตโนมัติ 

โดยใชตูสาขาโทรศัพทไอพี ในการโทรศัพทเพ่ือส่ังงานผานระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) หรือ
ผูใชงานเขามาในระบบผานหนาเว็บไซตแลว ใหสงไฟลขอมูลท่ีผูใชงานจัดเก็บไวในโฟลเดอร
สวนตัวของเคร่ืองแมขายขององคกร เม่ือผูใชงานอยูภายนอกสถานท่ี และจําเปนตองใชไฟลขอมูล
ท่ีอยูในเคร่ืองแมขายภายในองคกรนั้น ระบบท่ีพัฒนาสามารถรองรับในจุดนี้ โดยมีใหสองทางเลือก 
คือ ถาผูใชงานอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีเคร่ืองโทรสาร ก็สามารถส่ังใหระบบสงไฟลขอมูลใหทาง
เคร่ืองโทรสาร หรือถาผูใชงานอยูในสภาพแวดลอมท่ีเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตได ก็สามารถเลือกให
ระบบสงไฟลขอมูลใหทางอีเมลไดเชนกัน 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติในดานตาง ๆ ของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และงานวิจัยใน
วิทยานิพนธฉบับนี้ แสดงอยูในตารางท่ี 2.1
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ตาราง 2.1 เปรียบเทียบงานวจิัยที่เกี่ยวของกับงานวจิัยที่ดาํเนินการ  
 
                                               
                              งานวิจัยและผลิตภัณฑ 
 
รายละเอียดงานวิจยั 
   และผลิตภัณฑ 

การพัฒนาระบบรับ-สงโทรสาร
อัตโนมัติโดยใชโปรแกรม 

Asterisk 
 

น.ส.มัลลิกา ทวาศิริ,2553 

JFAX ระบบแฟกซผาน
เครือขายคอมพิวเตอร 

 
 

บริษัท เทเลเซนส จาํกัด 

RelayFax Server (โปรแกรมบริหาร
จัดการเอกสารระบบแฟกซ) 

 
 

Alt-N Technologies, Ltd. 

ระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสตามความตองการ  

 
 

จ.ส.อ.วราพล เหมพัฒน ,2555 
1. ระบบสงโทรสาร         

2. ระบบสงโทรสารตามความตองการของ
ผูใชงาน 

 x x  x   

3. ระบบสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส         
4. ระบบสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามความ
ตองการของผูใชงาน 

 x x  x   

5. ระบบจัดการและสงไฟลเอกสารผานหนา
เว็บไซตตามความตองการของผูใชงาน 

        

6. ระบบการตอบรับอัตโนมัติ  x x  x   
7. ระบบรองรับไฟลเอกสาร .doc,.docx, .xls, 
.xlsx, .ppt, .pptx,.pdf 

 x x x   
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 แนวทางการวจัิยและพัฒนา 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสงไฟลเอกสารทาง
โทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามความตองการ โดยการประยุกตใชซอฟตแวร Asterisk (IP-
PBX) และระบบตอบรับอัตโนมัติ Interactive Voice Response (IVR)  เพ่ือใหผูใชงานระบบ
สามารถโทรศัพทไปยังระบบและส่ังการผานระบบตอบรับอัตโนมัติใหระบบสงไฟลเอกสารท่ี
ตองการซ่ึงอยูในระบบภายในองคกรไปยังเครื่องโทรสารหรือท่ีอยูของจดหมายอิเล็กทรอนิกสได
อยางอัตโนมัติดังแสดงในรูปท่ี 3.1  

รูปท่ี 3.1 ภาพรวมระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามความตองการ 
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จากรูปท่ี 3.1 องคประกอบหลักของระบบท่ีออกแบบไดแก 
1)เคร่ืองแมขาย Asterisk ทําหนาท่ีเปน IP-PBX ใหสามารถติดตอส่ือสารระหวาง

โทรศัพทแบบ VoIP แบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลได 
2)เคร่ืองแมขายจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail server) ทําหนาท่ีสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไปยังท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใชงาน 
3)ระบบฐานขอมูล ทําหนาท่ีจดัเก็บไฟลเอกสารตางๆของผูใชงาน 
4)เคร่ืองโทรสารปลายทาง ทําหนาท่ีรับเอกสารท่ีไดสงมาจากระบบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอรปลายทาง ทําหนาท่ีรับ และเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสและไฟล

แนบที่ไดรับ  
 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
 3.2.1 ฮารดแวร 

1) คอมพิวเตอร ใชเปนเคร่ือง Server ท้ัง Mail Server และ Asterisk Server 
      CPU         :    Pentium 4 2.4 GHZ 
      RAM       :  1024 MB 
      Hard disk :   40 GB 

2) เคร่ืองโทรสาร  
      ยี่หอ    :  PANASONIC  
      รุน      :  KX-FL422CX     

3)  Switch ใชในการเช่ือมตออุปกรณในระบบเครือขาย 
3.2.2  ซอฟตแวร 

1) Spandsp -0.0.6pre17 เปนซอฟตแวรเพื่อให Asterisk รองรับการสงโทรสารดวย
โปรโตคอล T.38 ได 

2) Asterisk  เวอรช่ัน 1.8 เปนซอฟตแวรระบบโทรศัพทแบบ IP-PBX สมบูรณแบบ  

3) ระบบปฏิบัติการ Linux (UBUNTU 10.04)  
4) Softphone (X-lite,eyeBeem) เปนโปรแกรมสําห รับใช แทนโทร ศัพท จะ เปน 

ซอฟตแวรมีท้ังบน Windows, Linux และ Mac โปรแกรมที่เราจะนํามาใชนี้ช่ือโปรแกรม X-Lite 
และ eyebeam 

5) LibreOffice  เปนซอฟตแวรเพื่อแปลงไฟลจากไฟลเอกสาร Office  เปนไฟล .Pdf (ดู
ภาคผนวก ก) 
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6) ImageMagick  เปนซอฟตแวรเพ่ือแปลงไฟลจากไฟล .Pdf  เปนไฟล .Tiff (ดู
ภาคผนวก ก) 
 
3.3  แผนการดําเนินงาน 

 โดยมีแนวทางในการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 
1) ศึกษาและรวบรวมขอมูล  

 1.1)  ศึกษาการใชงานของโปรแกรม  Asteriskศึกษาทฤษฎี  และหลักการเขียน   
Dial Plan เพื่อให Asterisk ทํางานตามความตองการของระบบ การติดต้ังโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการ Linux การตั้งคาการใชงาน และศึกษาการสรางระบบฐานขอมูล 
 1.2) ศึกษาการใชงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ Interactive Voice Response 
(IVR) ศึกษาทฤษฎีและหลักการทํางานเพ่ือใหระบบ IVR ทํางานตามความตองการของระบบ 
 1.3)  ศึกษาเพิ่มเติมการใชงานภาษา PHP ฐานขอมูล MySQL และการติดต้ัง Apache 
บนระบบปฏิบัติการ Linux  
 1.4)  ศึกษาระบบการสงขอมูลท่ีเปน Streaming เสียงใหไดคุณภาพท่ีเหมาะสม  
 1.5)  ศึกษาการสรางระบบฐานขอมูลเพื่อเก็บขอมูลท่ีจําเปนไวเปนฐานขอมูลในการเรียกใช 
 2) การออกแบบระบบงาน และรวบรวมอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในระบบ 

 ออกแบบระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามความ
ตองการ โดยศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชพัฒนาอยางละเอียด พรอมท้ังรวบรวมอุปกรณในการ
พัฒนาระบบใหพรอมท่ีสุด 

3) พัฒนาระบบ 
 หลังจากเตรียมความพรอมมาท้ังหมดแลวก็ทําการพัฒนาระบบใหสามารถทํางานได

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว มีการทดสอบยอยเพื่อหาขอผิดพลาดตางๆ ภายในระบบ แลวทําการแกไข 
4) ทดสอบการใชงาน 
เม่ือแกไขการทํางานตางๆของระบบเปนท่ีเรียบรอยแลว จะมีการทดสอบท้ังระบบเพ่ือดู

ประสิทธิภาพของท้ังระบบ มีการทดสอบการใชงานผานเว็บไซต และสวนการใชงานผานอุปกรณ 
VoIPและ Softphone  เพื่อหาขอผิดพลาดในการสงไฟลเอกสาร  

5) สรุปผลการพัฒนา 
 นําขอมูลท่ีไดในการทดสอบมาสรุปผล เพ่ือใชในการวเิคราะหการทํางานและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ  
 6) ตารางการทํางาน   
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ตารางท่ี 3.1 แผนการดําเนินงาน 
 

เดือน  มี.ค.54           
- 

ส.ค.54 

ก.ย.54           
- 

ก.พ.55 

มี.ค.55           
- 

ส.ค.55 

ก.ย.55             
- 

ก.พ.56 
     

งาน 

ศึกษาและรวบรวม
ขอมูล 

                       

                       

                       

ศึกษาการใชงาน ของ
โปรแกรม Asteriskและ 
ระบบ IVR 

                       

                       

                       

ออกแบบระบบงานและ
รวบรวมอุปกรณท่ี
จําเปนตองใชในระบบ 

                       

                       

                       

พัฒนาระบบ 

                       

                       

                       

ทดสอบการใชงาน  

                       

                       

                       

สรุปผลการพัฒนา 
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3.4 ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน 
ในการพัฒนาระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามความ

ตองการนั้น จะพัฒนาใหอยูในรูปแบบของเว็บเพจ ซ่ึงงายตอการใชงาน โดยระบบจะมีการทํางาน
ออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ สวนการทํางานของ web server และสวนการทํางานรวมกับ IP-PBX 
โดยท้ัง 2 สวนนั้น ใชฐานขอความรวมกัน 

ในการพัฒนาระบบฯ นั้น แบงสวนการพัฒนาไดดังนี้ 
3.4.1 การพัฒนาฐานขอมูล  

ในการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใชเก็บขอมูล เอกสาร ประวัติการใชงานของระบบนั้นได
ออกแบบฐานขอมูลดังนี้ 

3.4.1.1 ตารางขอมูล users  
ตารางขอมูลนี้จะทําหนาท่ีเก็บช่ือผูใชท่ีมีอยูในระบบ Asterisk  ประกอบไปดวย field 

ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.2 ตารางขอมูล users 
 
ช่ือ Field ชนิดขอมูล คําอธิบาย 

Id integer unique number 
Name varchar เก็บหมายเลขภายในของผูใช 
Type varchar เก็บประเภทของผูใช 
Context varchar เก็บระดับการใชงานของผูใช 
Secret varchar เก็บรหัสผานของผูใช 
Ipaddr varchar เก็บหมายเลข IP ของผูใช 
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3.4.1.2 ตารางขอมูล send file log 
 ตารางขอมูลนี้จะทําหนาท่ีเกบ็ขอมูลการใชงานของผูใชท่ีมีอยูในระบบ โดยจะเก็บ

ขอมูล วัน-เวลา ช่ือผูสง ช่ือผูรับ และ ช่ือเอกสารท่ีสง 
 
ตารางท่ี 3.3 ตารางขอมูล send file log 
  

ช่ือ Field ชนิดขอมูล คําอธิบาย 
Send_date Date-time เก็บวัน-เวลาท่ีสงเอกสาร 
Sender text เก็บช่ือผูสง 
Receiver text เก็บช่ือผูรับ 
File_name text เก็บช่ือเอกสารที่สง 

 
 

3.4.1.3 ตารางขอมูล user files 
 ตารางขอมูลนี้จะทําหนาท่ีเกบ็ขอมูลเอกสารของผูใชท่ีมีอยูระบบ โดยสามารถเก็บไฟล

เอกสารในระบบไดสูงสุด 9 ไฟล 
 
ตารางท่ี 3.4 ตารางขอมูล user files 
 

ช่ือ Field ชนิดขอมูล คําอธิบาย 
Id integer unique number 
Exten integer เก็บเบอรภายในของผูใช 
Priority integer เก็บลําดับความสําคัญของเอกสาร 
File_name text เก็บช่ือไฟลเอกสาร 
File_type text เก็บประเภทนามสกุลของเอกสาร 
Sound_name text เก็บช่ือของเสียงท่ีผูใชบันทึกเขามา 
File_name_original text เก็บช่ือไฟลและนามสกุลของเอกสาร 
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3.4.1.4 ตารางขอมูล user system 
 ตารางขอมูลนี้จะทําหนาท่ีเกบ็ช่ือผูใชงานในระบบฯ โดยมี field ดังนี ้
 
ตารางท่ี 3.5 ตารางขอมูล user system 
 

ช่ือ Field ชนิดขอมูล คําอธิบาย 
Id integer unique number 
U_name text เก็บช่ือ-สกุลผูใชงาน 
Id_card integer เก็บรหัสบัตรประจําตัว 
U_pass text เก็บรหัสผานของผูใช 
Exten integer เก็บเบอรหมายเลขภายใน 
Autho text เก็บสิทธ์ิของผูใชงาน 
Email text เก็บท่ีอยูของจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
 
 
 

3.4.1.5 ตารางขอมูล extensions 
 ตารางขอมูลนี้จะทําหนาท่ีเกบ็ลําดับข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 3.6 ตารางขอมูล extensions 
 

ช่ือ Field ชนิดขอมูล คําอธิบาย 
Id integer unique number 
Context text เก็บช่ือ context  
Exten integer เก็บหมายเลขติดตอภายใน 
Priority integer เก็บลําดับการทํางานของโปรแกรม 
App text เก็บช่ือ application ท่ีเรียกใชงาน 
Appdata text เก็บขอมูลท่ีเปน input ใหกับ application 
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โดยตารางท่ีออกแบบท้ังหมด มีความสัมพนัธกันตาม E-R model ดังนี้ 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 ความสัมพันธของตารางขอมูลท่ีออกแบบตาม E-R model 
 
 จากรูปท่ี 3.2 แสดงถึงความสัมพันธของแตละตารางขอมูล โดยมี field ท่ีช่ือ exten 
สัมพันธกับฟลด sender ในตาราง send file log และฟลด name ในตาราง users โดยทั้งหมด เกบ็
หมายเลขผูใชภายในไวในฟลดนั้น 
 3.4.2  การพัฒนาสวนการเพิม่ไฟลเอกสารพรอมเสียงบันทึกของผูใช 

 การพัฒนาสวนนี้จะพัฒนาใหอยูในรูปของ web interface โดยการทํางานจะเร่ิมตนจาก
ท่ีผูใชเลือกไฟลเอกสารท่ีตองการท่ีจะฝากไวในระบบ จากน้ันผูใชจะทําการบันทึกเสียงเปนช่ือหรือ
รายละเอียดของไฟลนั้นๆ จากนั้นผูใชจะกดปุมเพื่อใหระบบบันทึกท้ังไฟลและเสียงเขาไปเก็บไวท่ี
ระบบ โดยระบบสามารถรองรับเอกสารไดจํานวน 9 ไฟลตอผูใช 1 คน ภาพแสดงข้ันตอนการ
ทํางานรวมถึงการออกแบบ web interface ดังแสดงในรูปท่ี 3.3 และรูปท่ี 3.4 
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รูปท่ี 3.3 การทํางานของระบบฯ ในสวนของการเพ่ิมไฟลเอกสารของผูใชงาน 
 
จากรูปท่ี 3.3 เมื่อระบบฯ ไดรับคาจากผูใชแลวนั้น จะมีข้ันตอนการทํางานดังนี้ 
สวนท่ี 1 การทํางานของระบบฯ จะแบงเปน 2 สวน คือสวนท่ีทําหนาท่ีดานเสียง และ

สวนท่ีทําหนาท่ีดานเอกสาร สวนท่ีทําหนาท่ีดานเสียงนั้น จะรับไฟลเสียงท่ีผูใชบันทึกเขามาจากน้ัน
ระบบฯ จะนําไฟลเสียงไปเก็บไวยังแฟมของผูใชนั้นๆ แยกกัน โดยไฟลเสียงท่ีไดจากการบันทึกจะ
มีนามสกุลของไฟลเปน WAV สวนทางดานเอกสารนั้นจะอยูในสวนถัดไป   
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สวนท่ี 2 ระบบฯ จะตรวจสอบประเภทของเอกสารอีกคร้ังวาเปนเอกสารท่ีมีนามสกุล
เปนอะไร โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ประเภทเอกสาร และประเภทรูปภาพหรือ PDF ใน
กรณีท่ีเปนรูปภาพหรือ PDF นั้น  

สวนท่ี 3 ระบบฯ จะมีข้ันตอนการแปลงเปนไฟลท่ีมีนามสกุล TIFF เพียงข้ันตอนเดียว 
ในขณะท่ีถาเปนเอกสารที่มีนามสกุลเปน DOC, PPT, XLS, TXT, DOCX, PPTX และ XLSX นั้น 
ระบบฯ จะทําการแปลงเอกสารใหอยูในรูปของ PDF กอน จากนั้นจึงจะทําการแปลงใหอยูใน
รูปแบบของ TIFF อีกคร้ัง จากน้ันจะนําไฟลเอกสารท่ีแปลงเปน TIFF และไฟลเดิมไปเก็บในแฟม
ของผูใชนั้นๆ ซ่ึงการแปลงใหอยูในรูปแบบ TIFF นั้น เพื่อใหสามารถสงเอกสารไปยัง
เคร่ืองโทรสารได เพราะเคร่ืองโทรสารจะรับเอกสารท่ีอยูในรูปแบบของ TIFF เทานั้น โดยการ
แปลงเอกสารจากรูปแบบของ PDF ไปเปนรูปแบบของ TIFF นั้น จะใชโปรแกรม imagemagick ใน
การทํางาน 

 

 
 

รูปท่ี 3.4 สวนการติดตอผูใชของระบบในสวนของการเพิ่มไฟลเอกสารของผูใชงาน 
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จากรูปท่ี 3.4 เมื่อผูใชตองการเพิ่มไฟลเอกสารเขาในระบบ จะมีข้ันตอนการทํางานดังนี้ 
1.ผูใชจะทําการเลือกไฟลท่ีตองการโดยคลิกปุม Browse โดยเมื่อเลือกเอกสารที่ตองการ

ไดแลว ผูใชจะตองบันทึกเสียงลงไปในระบบโดยกดปุมบันทึกในสวนท่ี 3   
 2. ผูใชทําการบันทึกเสียงซ่ึงในขณะท่ีบันทึกเสียงนั้น จะมีเวลาท่ีใชในการบันทึกเสียงขึ้น
บอกในสวนท่ี 1  และระดับความดังของเสียงในสวนท่ี 2  
 3. เม่ือผูใชบันทึกเสียงแลวจึงกดปุม “เพิ่มเอกสาร” เพื่อเปนการบันทึกไฟลเอกสารและ
ไฟลเสียงเขาไปในระบบ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของเอกสารท่ีเพิ่มเขามาในสวนท่ี 4 โดยจะ
แสดงรายละเอียดของเอกสารตางๆ คือ ลําดับท่ีของเอกสาร ช่ือเอกสาร ประเภทเอกสาร และแสดง
ตัวเลือกท่ีสามารถดําเนินการกับขอความไดคือ ลบ และเปล่ียนลําดับท่ีของเอกสาร ซ่ึงระบบ
สามารถรองรับไฟลเอกสารไดจํานวนสูงสุด 9 ไฟล ตอ 1 ผูใชงาน 

 3.4.3  การพัฒนาสวนการสงไฟลเอกสารจากหนาเว็บไปยังเคร่ืองโทรสารหรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ในการพัฒนางานสวนนี้จะออกแบบและพัฒนาใหอยูในรูปของ GUI ผานทาง web 
interface โดยผูใชงานสามารถเลือกไฟลเอกสารท่ีตองการใหมหรือไฟลเอกสารท่ีผูใชมีอยูในระบบ
แลว จากนั้นผูใชจะตองใสหมายเลขเคร่ืองโทรสารหรือท่ีอยูจดหมายอิล็กทรอนิกสท่ีตองการแลว
กดปุมเพื่อสงเอกสารไปยังปลายทางท่ีตองการ ภาพแสดงการไหลของขอมูลดังรูปท่ี 3.5 และรูปท่ี 
3.6 
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รูปท่ี 3.5 ภาพรวมการไหลของขอมูลสวนการสงไฟลเอกสารจากหนาเว็บไปยังเคร่ืองโทรสารหรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 

จากรูปท่ี 3.5 สามารถแบงสวนการทํางานออกเปนสวนๆ ท่ีสําคัญไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 คือสวนท่ีตรวจสอบไฟลเอกสารท่ีเขามาในระบบวาเปนไฟลเอกสาร หรือไฟล

รูปภาพ  
สวนท่ี 2 คือสวนท่ีเลือกไฟลเอกสารท่ีถูกแปลงเปน TIFF แลว 
สวนท่ี 3คือสวนท่ีระบบทําการสรางไฟล Auto Call เพ่ือใหระบบทําการโทรหรือสง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังปลายทางโดยอัตโนมัติ 

1 2

34

5
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สวนท่ี 4 คือสวนท่ีทําการแปลงเอกสารเปน TIFF โดยรับเอกสารท่ีมาในรูปแบบ PDF 
และรูปภาพ 

สวนท่ี 5 คือสวนท่ี asterisk ทําการรับไฟล auto call ท่ีไดจากระบบฯ แลว asterisk 
นําไปประมวลผลตอโดยทําการโทรออกหรือสงเมลอัตโนมัติตอไป 

เม่ือผูใชทําการเลือกไฟลท่ีตองการสงพรอมกับขอมูลของปลายทางแลวนั้น ระบบฯ จะ
ทําการตรวจสอบไฟลเอกสารท่ีรับมาจากผูใชวาเปนไฟลเอกสารใหมหรือเปนไฟลเอกสารท่ีมีอยูใน
ระบบฯ แลว ในกรณีท่ีเปนไฟลเอกสารท่ีมีอยูในระบบแลว ทางระบบฯ จะเลือกไฟลรูปแบบ TIFF 
ท่ีมีอยู ซ่ึงไดจากการแปลงในข้ันตอนเพ่ิมเอกสารของผูใช จากนั้นระบบฯ จะทําการสรางชุดคําส่ัง 
(script) ท่ีใชในการโทรไปยังปลายทางแบบอัตโนมัติสงให asterisk เพ่ือทําการสงตอไป ในกรณีท่ี
เปนไฟลใหมท่ีไมมีในระบบฯ ระบบฯ จะทําการตรวจสอบไฟลเอกสารวาอยูในรูปแบบใด จากน้ัน
จะทําการแปลงเอกสารเปน TIFF เลยหากไฟลนั้นเปนไฟลประเภทรูปภาพหรือ PDF  และหากเปน
ไฟลเอกสารประเภท Office ระบบจะแปลงไฟลเปน PDF กอนท่ีจะแปลงเปน TIFF จากน้ันระบบ
จะทําการสรางชุดคําส่ังโทรอัตโนมัติเพื่อสงให asterisk ประมวลผลตอไป โดยท่ีไฟลใหมท่ีเลือกสง
นั้นจะไมถูกเก็บไวในระบบ 
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รูปท่ี 3.6 การออกแบบหนา web interface ของสวนการสงเอกสารไปยังเคร่ืองโทรสารหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

 
จากรูปท่ี 3.6 ผูใชสามารถเลือกไฟลเอกสารท่ีตองการไดท้ังการเลือกไฟลใหม หรือการ

เลือกไฟลท่ีมีอยูในระบบ จากน้ันผูใชจะทําการใสหมายเลข หรือท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี
ตองการแลวกดปุมสงเอกสาร ระบบจะทําการประมวลผลแลวสรางไฟล auto call เพ่ือสงใหกับ 
asterisk เพื่อใหสงเอกสารไปยังปลายทาง โดยแบงออกเปนสวนๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

สวนท่ี 1 คือสวนท่ีใหผูใชระบุหมายเลขเคร่ืองโทรสารหรือจดหมายอีเล็กทรอนิกส
ปลายทางท่ีตองการใหสงไป 

สวนท่ี 2 คือสวนท่ีใหผูใชเลือกวิธีการสงเอกสารไปยังปลายทาง 
สวนท่ี 3 คือสวนท่ีแสดงเอกสารท่ีมีอยูในระบบของผูใชนั้นๆ โดยผูใชสามารถคลิก

เลือกเอกสารท่ีตองการสงไดจากปุมดานขวาของตาราง 
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3.4.3  การพัฒนาสวนการสงไฟลเอกสารจากระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ไปยัง
เคร่ืองโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ในการพัฒนาสวนนี้จะทําการพัฒนาอยูในรูปแบบของระบบตอบรับอัตโนมัติ โดย
ผูใชงานตองทํารายการผานโทรศัพท ซ่ึงจะมีเสียง IVR บอกเปนข้ันตอน โดยการพัฒนาในสวนนี้
จะเปนการทํางานรวมกันระหวาง asterisk กับ dialplan แบบ dynamic คือผูใชจะไดยินเสียง IVR 
ของเอกสารที่ตนเองมีอยูตามจํานวนจริง ซ่ึงผูใชสามารถเลือกการสงเอกสารไปยังเคร่ืองโทรสาร
ปลายทางท่ีตองการได แตถาเลือกปลายทางเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส ระบบฯจะทําการสงไฟล
เอกสารไปยัง ท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส ของผูใชท่ีไดระบุไวในตอนแรกเทานั้น ไมสามารถเลือก
ปลายทางของ ท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสได  ภาพรวมการทํางานของสวนนี้ ดังแสดงในรูปท่ี 3.7 
และ รูปท่ี 3.8 
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รูปท่ี 3.7 การทํางานของระบบฯ สวนการสงเอกสารจาก IVR 
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จากรูปท่ี 3.7 เม่ือผูใชโทรเขามายังระบบฯ จะมีการตรวจสอบสิทธ์ิของผูใช โดยการ
ถามรหัสผานของผูใชหมายเลขนั้นๆ ผูใชตองกดรหัสผานใหถูกตองภายใน 3 คร้ัง ถาหากครบ
กําหนดแลวแตรหัสยังไมถูกตอง ระบบฯ จะทําการวางสายทันที ในกรณีท่ีผูใชใสรหัสผานถูกตอง 
ระบบฯ จะไปคนหาไฟลเอกสารของผูใชนั้นๆ จากนั้นจะเร่ิมเลนไฟลเสียงของเอกสารตามท่ีผูใชได
บันทึกไว พรอมท้ังบอกลําดับของเอกสารท่ีตองการจนครบจํานวนท่ีมีอยู เม่ือผูใชทําการเลือกไฟล
เอกสารท่ีตองการแลวนั้น ระบบจะสอบถามถึงวิธีการสงเอกสารไปยังปลายทาง ในกรณีที่เลือก
สงไปยังเคร่ืองโทรสาร ระบบจะใหใสหมายเลขโทรสารปลายทาง จากนั้นระบบจะทวนลําดับไฟล
ท่ีเลือกพรอมท้ังหมายเลขปลายทางแลวทําการสงเอกสารไปยังเคร่ืองโทรสารทันที สวนในกรณีท่ี
ผูใชเลือกสงเอกสารไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้น ระบบจะทําการสงเอกสารไปยังจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสของผูใชคนนั้นตามท่ีไดลงทะเบียนไวทันทีเพื่อความปลอดภัยของไฟลเอกสาร โดย
ระบบจะสงไฟลเอกสารท่ีเปนไฟลดั้งเดิมไปให ซ่ึงสามารถสรุปเปนสวนท่ีสําคัญไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 คือสวนท่ีตรวจสอบช่ือผูใชและรหัสผานของผูใชท่ีจะเขาใชงานในระบบ 
สวนท่ี 2 คือสวนท่ีระบบจะเขาไปคนหาไฟลเอกสารท้ังหมดของผูใชคนนั้นจาก

ฐานขอมูล เม่ือหมายเลขผูใชและรหัสผานถูกตอง 
สวนท่ี 3 คือสวนท่ีระบบฯ จะเลนไฟลเสียงท่ีผูใชไดบันทึกไวเรียงตามลําดับของ

เอกสารจนครบท้ังหมด 
สวนท่ี 4 คือสวนท่ีผูใชเลือกไฟลท่ีตองการและเลือกวิธีการสงไปยังปลายทางท่ีตองการ 
สวนท่ี 5 คือสวนท่ีระบบจะทําการสงเอกสารท่ีเลือกไปยังปลายทางดวยวิธีท่ีผูใชระบุไว 

เชน สงไปยังเคร่ืองโทรสาร หรือสงไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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รูปท่ี 3.8 ตัวอยางการเขียน dialplan แบบ dynamic 
 

จากรูปท่ี 3.8 เปนการแสดง dialplan แบบ dynamic กลาวคือ ระบบจะเลนไฟลเสียงของ
เอกสารท่ีผูใชมีอยูจริง และเรียงลําดับของเอกสารตามท่ีผูใชไดจัดการไว ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้ 

บรรทัดที่ 9 คือสวนขอความเสียงตอนรับของระบบเม่ือผูใชตองการเขามาใชงาน 
บรรทัดที่ 13 คือสวนท่ีระบบจะเขาไปคนหาไฟลท้ังหมดของผูใช 
บรรทัดที่ 14 ระบบจะเลนไฟลเสียงตามลําดับในฐานขอมูล 
บรรทัดท่ี 17 ระบบจะตรวจสอบวาเลนไฟลเสียงของเอกสารไปจนครบตามจํานวน

เอกสารของผูใชแลวหรือยัง 
เม่ือผูใชกดหมายเลขเลือกเอกสารท่ีตองการแลว ระบบจะใหเลือกวิธีการสงไปยัง

ปลายทาง ในกรณีท่ีผูใชเลือกสงไปยังเคร่ืองโทรสารนั้น ผูใชจะตองกดหมายเลขปลายทางของ
เคร่ืองโทรสารนั้น แตถาผูใชเลือกปลายทางเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส ระบบจะทําการสงไฟล
เอกสารไปยังท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใชตามท่ีไดบันทึกไวในระบบทันที 
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ตัวอยางการพัฒนาชุดคําส่ังของสวนสงไปยังเคร่ืองโทรสารและสงไปยังจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสดังแสดงในรูปท่ี 3.9 และ รูปท่ี 3.10 
 

 
 
รูปท่ี 3.9 การพัฒนาชุดคําส่ังในสวนของการสงเอกสารไปยังเคร่ืองโทรสารผาน IVR 

 
จากรูปท่ี 3.9 ชุดคําส่ังนี้จะทําหนาท่ีสงไฟลเอกสารไปยังเคร่ืองโทรสาร สามารถแบง

การทํางานออกเปนสวนๆ ไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 ชุดคําส่ังจะรับคาเลขหมายของผูใช ลําดับของเอกสาร และเลขหมายปลายทาง 

เขามาจากการกดท่ีแปนโทรศัพท  
สวนท่ี 2 จากนั้นชุดคําส่ังจะนําหมายเลขของผูใชและลําดับท่ีของเอกสารไปคนหาช่ือ

ไฟลเอกสารท่ีอยูในฐานขอมูล โดยคาท่ีรับกลับมาจะเปนช่ือของเอกสารท่ีตองการ  
สวนท่ี 3 จากนั้นระบบจะทําการสรางไฟลโทรแบบอัตโนมัติ (auto call) ซ่ึงจะประกอบ

ไปดวย หมายเลขปลายทาง ช่ือเอกสารในรูปแบบ TIFF  
สวนท่ี 4 จากนั้นจึงสงชุดคําส่ังท่ีสรางข้ึนนี้ไปยัง asterisk เพื่อประมวลผลตอไป 
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รูปท่ี 3.10 การพัฒนาชุดคําส่ังในสวนการสงเอกสารไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกสผาน IVR 
 

จากรูปท่ี 3.10 เม่ือผูใชเลือกสงไฟลเอกสารไปยังปลายทางแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ชุดคําส่ังนี้จะรับคาจากผูใชซ่ึงประกอบไปดวย 

สวนท่ี 1 เปนการเรียกใชงานสวนขยายภายนอก โดยเรียกใช class PHPMailer 
สวนท่ี 2 ระบบรอรับหมายเลขของผูใชและลําดับของไฟลเอกสาร  
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สวนท่ี 3 จากนั้นระบบจะทําการคนหาชื่อไฟลเอกสาร และท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ของผูใชนั้นๆ จากฐานขอมูล โดยคาท่ีคืนกลับมาประกอบไปดวย ช่ือไฟลเอกสารในรูปแบบเดิม 

สวนท่ี 4 ระบบจะคนหาท่ีอยูของจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใชงานนั้นๆ จาก
ฐานขอมูล  

สวนท่ี 5 จากน้ันระบบจะเรียกใช class module ของ PHPMailer และใช gmail เปน 
SMTP delay โดยกําหนดคาตามรูปแบบของ PHPMailer จากนั้นจึงกําหนดใหสงไปยังท่ีอยูจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสของผูใช โดยใหแนบไฟลเอกสารในรูปแบบดั้งเดิมไปดวย 

3.4.4 การพัฒนาสวนการใชงานสําหรับผูดูแลระบบ 
 สวนผูดูแลระบบนั้นจะสามารถ เพิ่ม ลบ และแกไขผูใชได นอกจากนั้นยังสามารถดู
รายการการสงเอกสารของผูใชท้ังหมด หรือแยกเปนรายผูใชได โดยในสวนของการเพิ่มผูใชนั้นจะ
ทําการตรวจสอบหมายเลขภายในไมใหซํ้ากับของเดิมท่ีมีอยู โดยมีข้ันตอนการทํางานดังแสดงใน
รูปท่ี 3.11 
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Start

-Exten 
Number 
-Id card

-etc.

Create user

Create file Folder 
and Sound Folder

Check 
duplication

End

Database

no

yes

1

2

3

4

 
 
รูปท่ี 3.11 การทํางานของสวนเพิ่มผูใชใหม 

 
จากรูปท่ี 3.11 สามารถแบงข้ันตอนการทํางานออกเปนสวนๆ ไดดังนี้  
สวนท่ี 1 เม่ือตองการเพิ่มผูใชใหม ระบบจะรับคาหมายเลขภายในท่ีตองการ  
สวนท่ี 2  ระบบจะทําการตรวจสอบหมายเลขซํ้าในระบบระหวางการใสตัวเลขโดยจะ

แสดงเปนสัญลักษณสีแดงถาหมายเลขนั้นมีอยูในระบบแลว แตถามีสัญลักษณสีเขียวแสดงวา
หมายเลขนั้นยังวางอยู โดยระบบจะบังคับใหใสไดสูงสุดคือ 3 หลัก ซ่ึงเม่ือใสขอมูลครบแลว 

สวนท่ี 3 ระบบจะทําการสรางผูใชข้ึนมาใหมท้ังในระบบ asterisk และระบบท่ี
พัฒนาข้ึน 
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สวนท่ี 4 ระบบจะทําการสรางโฟลเดอรเอกสาร และโฟลเดอรเสียงอยางละ 1 โฟลเดอร 
เพื่อรองรับการเพิ่มไฟลเอกสารของผูใชใหมตอไป สวนหนาเพิ่มผูใชดังแสดงในรูปท่ี 3.12 
 

 
 
รูปท่ี 3.12 การทํางานของสวนเพิ่มผูใชใหม 

 
จากรูปท่ี 3.12 ผูใชจะตองกรอกรายการดังนี้ 
หมายเลข 1 ปอนหมายเลขภายในที่ตองการใช โดยจะแสดงเครื่องหมายดานทายของ

ชองขอความ โดยจะแสดงเปนสีเขียวถาหมายเลขนั้นวางและแสดงเปนสีแดงหากเลขนั้นไมวาง 
หมายเลข 2 ปอนช่ือ-สกุล ของผูใชงานในระบบ 
หมายเลข 3 ปอนรหัสผานสําหรับเขาใชงานในระบบ โดยจะตองปอนขอมูลให

เหมือนกันท้ัง 2 คร้ัง เพื่อยืนยันความถูกตองของรหัสผาน 
หมายเลข 4 เลือกสิทธ์ิเขาใชงานในระบบ โดยมีสองประเภทคือ ผูใชงานท่ัวไป และ 

ผูดูแลระบบ 
  เม่ือผูใชทําการปอนขอมูลครบหมดแลวจึงกดปุม “เพิ่มผูใชใหม” เพื่อเปนการบันทึกเขา
ในฐานขอมูลของระบบ และผูใชสามารถเร่ิมใชงานไดทันที 

DPU



 
 

บทที่  4 
การทดสอบระบบ 

 
 เนื้อหาในบทน้ีจะกลาวถึงการทดสอบระบบท่ีไดพัฒนาข้ึน เพื่อประเมินผลการใชงาน

และปรับปรุงขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน โดยไดทําการทดสอบระบบท่ีสรางข้ึนท้ังในสวนท่ีใหระบบสง
ไฟลเอกสารทางเคร่ืองโทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส  โดยไดทําการทดสอบระบบตาม
ฟงกช่ันการทํางานตางๆของระบบ ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ การทดสอบใชระบบผานหนา
เว็บไซต  และการทดสอบระบบผานโทรศัพทไอพีดวยระบบตอบรับอัตโนมัติ 
 การทดสอบ การใชงานระบบผานหนาเว็บไซต 

โดยสามารถเขาสูระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสตาม
ความตองการทางเว็บไซตไดโดย เปดเว็บบราวเซอรพิมพ http://192.168.1.5/north/ เม่ือเขาสูระบบ
ไดแลวจะพบหนาเว็บเพจแรกของระบบ ดังรูปท่ี 4.1   

รูปท่ี 4.1 ภาพเว็บเพจแรกของระบบ 
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หลังจากไดเขามายังในระบบแลวนั้นไดทดสอบใชงานในสวนของเว็บไซตของระบบ
โดยการทดสอบใชงานระบบผานเว็บไซต บนคอมพิวเตอรพีซี และคอมพิวเตอรโนตบุคไดผลดังนี้ 

1. ทดสอบการลงทะเบียนผูใช 
 

 
รูปท่ี 4.2 ภาพการลงทะเบียนผูใช 

 
 ทดสอบการลงทะเบียนผูใชใหม โดยที่ผูทดสอบแตละหมายเลขตองกรอกขอมูลบน
หนาเว็บไซต ดังนี้ หมายเลขท่ีจะทดสอบ ช่ือผูใชงาน เลขบัตรประจําตัวประชาชน รหัสผานและ
อีเมล ซ่ึงผลการทดสอบระบบสามารถเพ่ิมผูใชใหมไดอยางถูกตอง ผูทดสอบไดกําหนดใหเพิ่ม
หมายเลขผูใชใหมจํานวน 10 หมายเลข และสามารถเพ่ิมผูใชไดท้ังหมด โดยท่ีไมมีหมายเลขใดไม
สามารถเพ่ิมไดซ่ึงผลลัพธท่ีไดเปนไปตามความตองการ  ดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ตารางทดสอบการลงทะเบียนผูใช 
 

จํานวนหมายเลข
ที่ทดสอบ 

จํานวนครั้งที่
สามารถเพ่ิมได 

จํานวนครั้งที่ไม
สามารถเพ่ิมได 

ความถูกตอง
คิดเปน % 

10 10 0 100 % 

 
 

2. ทดสอบการเพ่ิมไฟลเอกสารพรอมบันทึกเสียงผูใชงาน  

 
รูปท่ี 4.3 ภาพการเพิ่มไฟลเอกสารพรอมบันทึกเสียงผูใชงาน 

 
โดยไดทําการทดสอบเพิ่มไฟล หลังจากท่ีผูใชเขาสูระบบแลว ใหเลือกหัวขอ การ

จัดการเอกสาร จากน้ันเลือก Browse ไฟลเอกสารท่ีตองการและกดปุมบันทึกเสียงเพ่ือใชเปน IVR 
ของไฟลเอกสารนั้นๆ จากนั้นกดเพ่ิมเอกสาร  ผูทดสอบเลือกไฟลจํานวน 5 ไฟลเพื่อทําการทดสอบ
ซ่ึงเม่ือทําการทดสอบเพิ่มไฟลแลว ระบบสามารถทําไดตามขอกําหนด และสามารถแสดงผลได
ถูกตอง โดยท่ีสามารถเพ่ิมจํานวนไฟลได 5 ไฟลตามท่ีตองการ ดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางทดสอบการเพ่ิมไฟลเอกสารพรอมบันทึกเสียงผูใชงาน 
 

จํานวนไฟลที่
ทดสอบ 

จํานวนครั้งที่
สามารถเพ่ิมได 

จํานวนครั้งที่ไม
สามารถเพ่ิมได 

ความถูกตอง
คิดเปน % 

5 5 0 100 % 

 
 

3. ทดสอบการสงไฟลเอกสารจากหนาเว็บไปยังเคร่ืองโทรสารหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

 

 
รูปท่ี 4.4 ภาพการสงไฟลเอกสารจากหนาเว็บไปยังเคร่ืองโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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โดยไดทําการทดสอบสงไฟลจํานวน 10 ไฟล หลังจากท่ีผูใชเขาสูระบบแลว ใหเลือก
หัวขอการสงเอกสาร โดยผูใชตองทําการ Browse ไฟลเอกสารท่ีตองการใหม หรือเลือกไฟลเอกสาร
ท่ีมีอยูแลวในระบบ เม่ือเลือกเอกสารแลว ใหผูใชกรอกหมายเลขโทรสารปลายทาง หากตองการ
สงไปยังเคร่ืองโทรสาร หรือกรอกท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสปลายทาง หากตองการสงไปยัง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงการทดสอบสงไฟลเอกสารจากหนาเว็บไปยังเครื่องโทรสารและการสง
ไฟลจากหนาเว็บไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส จํานวน 10 ไฟลนั่น ผลการทดสอบ สามารถสงไฟล
ไดสําเร็จและสมบูรณ ดังตัวอยางผลการรับเอกสารในรูปแบบของโทรสาร และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ตัวอยางแสดงอยูในรูปท่ี 4.5 , 4.6 และผลการทดสอบดังตารางท่ี 4.3 ตามลําดับ 

 

 
รูปท่ี 4.5 สวนของโทรสารที่ไดรับจากระบบ 
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รูปท่ี 4.6 สวนของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับจากระบบ 

 
ตารางท่ี 4.3 ตารางทดสอบการสงไฟลเอกสารจากหนาเวบ็ไปยังเคร่ืองโทรสารหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

 
จํานวนไฟลที่
ทดสอบ 

จํานวนครั้งที่
สามารถสงได 

จํานวนครั้งที่ไม
สามารถสงได 

ความถูกตอง
คิดเปน % 

10 10 0 100 % 
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 4.ทดสอบการแสดงผลรายงานการใชงาน 
 

 
 
รูปท่ี 4.7 ในสวนของรายงานการใชงาน 
 
 ทดสอบการรายงานผลการใช โดยไดทดสอบทําการสงไฟลเอกสารจากระบบไปยัง
ปลายทางและเวลาท่ีตางกัน ซ่ึงผลการทดสอบระบบสามารถรายงานการใชงานไดอยางถูกตอง 
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การทดสอบ การใชงานระบบผานโทรศัพทไอพีดวยระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) 
เพื่อใหระบบสงเอกสารท่ีตองการทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ดังรูปท่ี 4.8 
 

 
รูปท่ี 4.8 ภาพการใชงานของระบบผานโทรศัพทไอพีดวยระบบตอบรับอัตโนมัติ 
 
 จากรูปท่ี 4.8 การทดสอบการใชงานในสวนนี้ไดกําหนดใหผูใชงานใชโทรศัพทไอพีท่ี
เปน Softphone บนเคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวน  2  เคร่ือง และใชงานผานโทรศัพท จํานวน  2  เคร่ือง 
โดยใหผูใชงานโทรเขาไปในระบบ และทํางานตามระบบ ตอบรับอัตโนมัติตามฟงกช่ันตาง ๆ โดย
ใหผูใชงานฟงรายช่ือไฟลเอกสารจากระบบตอบรับอัตโนมัติ และเลือกรูปแบบการสงไฟลเอกสาร
อยางไรก็ตาม เพ่ือตรวจสอบความถูกตองในการใชงานเชิงสถิติ ไดดําเนินการทดสอบการสงไฟล
เอกสารผานโทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ประเภทละ 30 คร้ัง โดยมีประเภทของไฟล
เอกสาร 2 กลุม คือ ไฟลเอกสารของไมโครซอฟทออฟฟศ มีจํานวน 1 หนา ขนาดไฟล 40 กิโลไบต 
, 3 หนา ขนาดไฟล 88 กิโลไบต และ 5 หนา ขนาดไฟล 351 กิโลไบต ไฟลเอกสาร .pdf มีจํานวน 1 
หนา ขนาดไฟล 68 กิโลไบต , 3 หนา ขนาดไฟล 116 กิโลไบต และ 5 หนา ขนาดไฟล 372 กิโลไบต   
ผลท่ีไดดังแสดงในตารางท่ี 4.4 และ 4.5 ไดผลการทดสอบโดยรวมไดผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงผลการทดสอบการสงไฟลเอกสารไปยังเคร่ืองโทรสาร 
 
ไฟลเอกสาร 
.doc, .docx 

ไฟลเอกสาร 
.xls, .xlsx 

ไฟลเอกสาร 
.ppt,pptx 

ไฟลเอกสาร 
.pdf 

จํานวนคร้ังที่ รับ
โทรสารไมได 

ร วม จํ าน วน
ครั้งที่ทดสอบ 

ความถูกตอง
คิดเปน % 

20 20 20 20 0 30 100 % 

 
 จากตาราง สามารถอธิบายผลการทดสอบการสงไฟลเอกสารไปยังเคร่ืองโทรสาร โดยผู
ทดสอบเลือกไฟลเอกสารแตกตางชนิดกัน เชน .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, และ .pdf โดย
เลือกไฟลเอกสารแตละชนิดท่ีเตรียมไว จํานวน 20 ไฟล และไดทําการทดสอบสงไฟลเอกสาร
เหลานี้ไปยังเคร่ืองโทรสาร ผลการทดสอบสามารถสงไฟลเอกสารท้ังหมดไปยังเคร่ืองโทรสารได
ตามตองการ 
 
ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงผลการทดสอบการสงไฟลเอกสารไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 
ไฟลเอกสาร 
.doc, .docx 

ไฟลเอกสาร 
.xls, .xlsx 

ไฟลเอกสาร 
.ppt,pptx 

ไฟลเอกสาร 
.pdf 

จํานวนคร้ังที่ รับ
โทรสารไมได 

ร วม จํ าน วน
ครั้งที่ทดสอบ 

ความถูกตอง
คิดเปน % 

20 20 20 20 0 30 100 % 

  
 จากตาราง  สามารถอธิบายผลการทดสอบการสงไฟล เอกสารไปยังจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  โดยผูทดสอบเลือกไฟลเอกสารแตกตางชนิดกัน เชน .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, 
.pptx, และ .pdf  โดยเลือกไฟลเอกสารแตละชนิดท่ีเตรียมไว จํานวน 20 ไฟล และไดทําการทดสอบ
สงไฟลเอกสารเหลานี้ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส ผลการทดสอบสามารถสงไฟลเอกสารท้ังหมด
ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดตามตองการ 
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 จากผลการทดสอบขางตน สามารถสรุปผลการทดสอบการใชงานผานโทรศัพทไอพี
ดวยระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ของระบบไดผลดังนี้ 
 ระบบสามารถอานรายช่ือไฟลเอกสารในฐานขอมูลของผูใชงานแตละคนไดถูกตองตรง
ตามความตองการของผูใช 
 ระบบจะใหกําหนดรูปแบบของการสงไฟลเอกสาร โดยผูใชงานสามารถเลือกได 
 2 แบบ คือ แบบระบบสงไฟลเอกสารไปยังเคร่ืองโทรสาร และระบบสงไฟลเอกสารไปยังจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงระบบสามารถทํางานไดถูกตองท้ังสองกรณี 
 ระบบสามารถรองรับการสงไฟลเอกสารไดสูงสุดจํานวน 30 หนา ตามท่ีผูทดสอบ
กําหนด (จากจํานวนหนาสูงสุดในการทดสอบ) 
 เพ่ือตรวจสอบความพึงพอใจในการใชงานตอระบบ ไดดําเนินการทดสอบการใชงาน
จากผูทดสอบทั้งส้ิน 30 คน โดยกลุมผูทดสอบคือ ขาราชการกรมการส่ือสารทหาร ประกอบดวย
ฝายธุรการและฝายชางเทคนิคซ่ึงทํางานเกี่ยวของกับการส่ือสารและโทรคมนาคม ใชระยะเวลาใน
การทดสอบ ระหวางเดือน พ.ค.55 - ก.ย.55 โดยผูทดสอบไดทดสอบการสงไฟลเอกสารผาน
โทรสาร และการสงไฟลเอกสารไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยสวนการใชงานผาน
หนาเว็บไซตของระบบและสวนของการใชงานผานอุปกรณ VoIP และ Softphone  ผลท่ีไดแสดงใน
ตารางท่ี 4.6 และ 4.7 ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงความพึงพอใจในการใชงานผานหนาเว็บไซต และสวนของการใชงานผาน
อุปกรณ VoIP และ Softphoneจากผูใชจํานวน 30 คน 
 

 
รายการ 

ระดับความพงึพอใจ  
 

รวม 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1.รูปแบบ  ความเหมาะสม ฟงกชันตางๆและ
งายตอการใชงานผานหนาเวบ็ไซต 

8 คน 16 คน 6 คน - - 30 คน 

2.รูปแบบ  ความเหมาะสม ฟงกชันตางๆ 
ความชัดเจนและงายตอการใชงานผาน VoIP 

6 คน 20 คน 4 คน - 
 

- 30 คน 

3.ความถูกตองครบถวนของขอมูล - 20 คน 10 คน - - 30 คน 

4.ความปลอดภัยของขอมูลในการใชงาน 22 คน 6 คน 2 คน - - 30 คน 

5.ความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูล 16 คน 12 คน 2 คน - - 30 คน 

6.ระบบชวยทําใหการทํางาน สะดวกและ 
 รวดเร็วข้ึน 

22 คน 8 คน - - - 30 คน 

7.ประโยชนท่ีไดรับโดยรวมจากระบบ 26 คน 4 คน - - - 30 คน 
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ตารางท่ี 4.7 ตารางแสดงความพึงพอใจในการใชงานผานหนาเว็บไซต และสวนของการใชงานผาน
อุปกรณ VoIP และ Softphone คิดเปนรอยละ (%) 
 

 
รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (%)  
 

รวม 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1.รูปแบบ  ความเหมาะสม ฟงกชันตางๆและ
งายตอการใชงานผานหนาเวบ็ไซต 

26.67 53.33 20.00 0.00 0.00- 100 

2.รูปแบบ  ความเหมาะสม ฟงกชันตางๆ 
ความชัดเจนและงายตอการใชงานผาน VoIP 

20.00 66.67 13.33 - 
 

-  
100 

3.ความถูกตองครบถวนของขอมูล 0.00 66.67 33.33 - - 100 

4.ความปลอดภัยของขอมูลในการใชงาน 73.33 20.00 6.67 - - 100 

5.ความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูล 53.33 40.00 6.67 - - 100 

6.ระบบชวยทําใหการทํางาน สะดวกและ 
 รวดเร็วข้ึน 

73.33 26.67 - - - 100 

7.ประโยชนท่ีไดรับโดยรวมจากระบบ 86.67 13.33 - - - 100 

 
 จากตารางท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.7 แสดงความพึงพอใจในการใชงานผานหนาเว็บไซต 
และสวนของการใชงานผานอุปกรณ VoIP และ Softphoneจากผูใชจํานวน 30 คน  สรุปผลการ
ทดสอบระดับความพึงพอใจในเร่ืองของรูปแบบ ความเหมาะสม ฟงกช่ันตางๆและความงายตอการ
ใชงานผานหนาเว็บไซตและความงายตอการใชงานผาน VoIP  ความถูกตองครบถวน อยูในระดับ
ความพึงพอใจมาก สวนผลการทดสอบในเร่ือง ความปลอดภัยของขอมูลในการใชงาน ความ
สะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล และประโยชนท่ีไดรับโดยรวมจากระบบ อยูในระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด 
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บทที่  5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
ในบทนี้จะเปนการอภิปรายเพ่ือสรุปผลที่ไดจากการทดสอบงานวิจัย รวมท้ังขอกําจัด

ของระบบท่ีพบจากการทดสอบระบบ  และขอเสนอแนะสําหรับแนวทางในการพัฒนางานวิจัยนี้
ตอไปเพื่อแกขอบกพรองของระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  สรุปผลตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 
1) ในการออกแบบและพัฒนาใหระบบตูสาขาโทรศัพทไอพี สามารถสงโทรสารหรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย คือ สามารถศึกษา ออกแบบ และพัฒนา
ระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามความตองการไดอยางเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถพัฒนาระบบเพื่ออํานวยความสะดวก และรวดเร็ว แกผูใชงาน ดวยการใชงาน
ผานหนาเวบไซตและโทรศัพทส่ังงานผานระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)  เพื่อสงไฟลเอกสารผาน
ตูสาขาโทรศัพทไอพี หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

5.1.2  สรุปผลตามขอบเขตของงานวิจัย  
1) สามารถออกแบบ และพัฒนาระบบสงไฟลเอกสารอัติโนมัติ โดยผูใชงานสามารถ

เลือกไฟลเอกสารไดโดยการโตตอบกับระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และใชงานผานหนาเว็บไซต
ได       

2) ผูใชงานโทรเขามาในระบบ จะมีระบบตอบรับอัตโนมัติ โดยระบบจะเลนช่ือไฟลท่ีได
บันทึกในระบบฐานขอมูลโดยผูใชงานขณะท่ีเพิ่มไฟลขอมูลในระบบ โดยผูใชงานสามารถเลือก
ไฟลท่ีตองการผานระบบ DTMF ได 

3) ผูใชงานสามารถเลือกใหระบบสงเอกสารดังกลาวใหไดสองวิธีคือสงใหทาง
เคร่ืองโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยผูใชงานโทรศัพทเขามาในระบบ และโตตอบ
กับระบบ IVR เพื่อเลือกไฟลเอกสารท่ีตองการ หรือผูใชงานเขามาในระบบผานหนาเว็บไซตแลว
เลือกไฟลท่ีตองการ หลังจากนั้นผูใชงานเลือกวิธีการท่ีจะใหระบบสงไฟลเอกสารดังกลาวได 
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4) ระบบสามารถรองรับประเภทของไฟลเอกสาร DOC, PPT, XLS, DOCX, PPTX , 
XLSX, TXT และ PDF ได 
5.2  ขอจํากัดของระบบ 

ขอจํากัดของระบบระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสตาม
ความตองการมีดังนี้ 

5.2.1 การเพิ่มไฟลเอกสารผูใชยังตองทําการเพ่ิมไฟลเอกสารผานหนาเว็บเทานั้น  
5.2.2 ระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามความตองการ ยังไม

รองรับระบบ speech to text ท่ีสามารถแปลงเสียงพูดของผูใชงานเปน text เพื่อไปตรวจสอบกับช่ือ
ไฟล จึงทําใหตองอัดเสียงช่ือไฟล จึงทําใหตองอัดเสียงช่ือไฟลอยู 

 
5.3  ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะของระบบ ระบบสงไฟลเอกสารทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ตามความตองการมีดังนี้ 

5.3.1 ระบบอาจจะมีการพัฒนาการเพ่ิมไฟลเอกสารเขาไปเก็บในระบบใหมากข้ึนเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว โดยอาจจะตองพัฒนาใหระบบสามารถเพ่ิมไฟลเอกสารทางโทรสารได 

5.3.2 ในอนาคตถามีไฟลประเภทอ่ืนอาจจะตองมีการพัฒนาใหระบบสามารถรองรับประเภท
ของไฟลนั่นๆเพิ่มข้ึนตามความตองการของผูใชงาน 

5.3.3 ระบบควรจะมีการพัฒนาเพื่อความสะดวกในการใชงาน อาจจะตอง ผนวกระบบที่พัฒนา
กับระบบแปลงเสียงเปนขอความ โดยเม่ือผูใชงานพูดช่ือไฟลท่ีตองการ ระบบจะแปลงเปนขอความ
เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับไฟลท่ีมีอยูในระบบไดอยาง real time ทําใหไมจําเปนตองอัดเสียงช่ือไฟล
นั้นในระบบ 

5.3.4 การทดสอบในครั้งนี้เปนการทดสอบเฉพาะขาราชการกรมการส่ือสารทหาร ประกอบดวย
ฝายธุรการและฝายชางเทคนิคซ่ึงทํางานเก่ียวของกับการส่ือสารและโทรคมนาคม ซ่ึงเปนการ
ทดสอบเฉพาะกลุมเทานั้น การทดสอบคร้ังตอไปควรศึกษาในหนวยงานประเภทอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบความสอดคลองระหวางการทดสอบของกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันออกไป 

5.3.5 การทดสอบครั้งตอไปควรทดสอบหนวยงานอิสระอ่ืนๆท่ีมีการใชระบบการสงไฟล
เอกสารท่ีหลากหลายรูปแบบ ตามการใชงานและประเภทของงานน้ันๆ เชน โครงสรางองคกรท่ี
ตางกัน ความทาทายและความแตกตางของแตละงาน จํานวนบุคลากรในองคกร เปนตน 
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ภาคผนวก ก 

VoIP (กิตติพงษ   สุวรรณราช,2551) 

เทคโนโลยี VoIP นี้ถูกคิดข้ึนโดยองคกร Advanced Research Project Agency Network  
(ARPAnet) เม่ือป ค.ศ.1973 เพื่อเปนการคิดคนเทคโนโลยีท่ีชวยในการผลิตตนทุน และเปนการเพิ่ม
มูลคาการใชงานเครือขายใหมีประโยชนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการทํางานของ VoIP นั้นจะ
มีการแปลงสัญญาณเสียงจากตนทางใหอยูในรูปแบบของแพกเก็จ (Packet) เล็ก ๆ แลวสงไปยังผูรับ
ปลายทางโดยอาศัยโปรโตคอลที่มีอยูอยางแพรหลาย คือ Internet Protocol หรือท่ีรูจักกันท่ัวไปใน
นาม IP ซ่ึงโดยปกติจะใช IP ในการสงสัญญาณขอมูลเทานั้น แตดวยเทคโนโลยี VoIP นี้ ทําให
สามารถพัฒนาการส่ือสารผานสัญญาณเสียงใหสามารถส่ือสารผาน IP ได ทําใหเปนการประหยัด
คาใชจายในสวนของเครือขายโทรศัพทไดมากข้ึนอีกดวย ซ่ึงการติดตอส่ือสารทางโทรศัพทแตเดิม
นั้นเปนระบบ Analog ซ่ึงเปนความส้ินเปลืองท้ังเวลาและการใชอุปกรณ ตัวอยางเชนการใช
สายโทรศัพทเสนหนึ่งตอเช่ือมโทรศัพทตนทางและปลายทาง พอระบบตอเช่ือมโทรศัพทไดแลวก็
หมายความวา การจราจรบนเสนสายโทรศัพทเสนนี้ถูกจองท้ังถนน เพื่อใหสัญญาณโทรศัพทท้ัง
สองเคร่ืองนี้ใชสนทนากัน เม่ือสนทนากันเสร็จเรียบรอยก็วางสาย สายโทรศัพทเสนนี้ก็จะวาง ก็
หมายถึงถนนวางแลวใหรถยนตคันอ่ืนวิ่งบาง ตัวอยางนี้เปนแบบ Analog แตถาเปนระบบ digital 
ใชถนนแบบเดียวกัน เพียงแตวามีหลายเลน มีหลายชองจราจร มีหลายระดับความเร็วแบงกันใช เม่ือ
เอาโทรศัพทท่ีสามารถใชระบบ IP Telephony มาตอเช่ือมก็เหมือนกับวาโทรศัพทสองเคร่ืองตอผาน
สายโทรศัพทเสนหนึ่ง แตการสงสัญญาณกันไปมาจะถูกแพกยอแลวก็ทยอยสง ชวงวางก็จะเปน
โอกาสใหผูอ่ืนสงบาง เรียกวาไปดวยกัน แบงเลนกัน แบงเวลากัน ดังนั้นชวงเวลาเทาๆ กันระบบ IP 
Telephony สามารถคุยกันได  

 Voice over IP (VoIP) ถูกกลาวถึงคร้ังแรกในป 1996 ในนิตยสาร CTI Magazine (ปจจุบัน
เปล่ียนช่ือเปน Communication Solutions Magazine) CTI หรือ Computer Telephony Integration 
Magazine ไดมีการวิจารณเกี่ยวกับอุปกรณท่ีทําใหคอมพิวเตอรและการโทรศัพทสามารถทํางาน
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รวมกัน ซ่ึงมีการใชงานคร้ังแรกในธุรกิจ Call Center โดยเปนการทํางานรวมกับเคร่ืองตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ  

1.  ลักษณะโดยท่ัวไปของ VoIP  [การส่ือสารดวยระบบ VoIP, 2553] 

 ลักษณะโดยท่ัวไปของบริการ VoIP อาจจําแนกการใชเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ 

  1.1  ประเภทท่ีมีความจําเปนตองอาศัยโครงขายอินเทอรเน็ตสําหรับการ
ติดตอส่ือสาร โดยโครงขายดังกลาวจะมีการเช่ือมตอท้ังแบบ Public Network และ Private Network 

  1.2  ประเภทท่ีผูใหบริการดําเนินการจัดการโครงขาย IP ของตนเอง ซ่ึงโดย
ประเภทนี้ผูใหบริการสามารถควบคุมระดับคุณภาพการใหบริการ (Quality of Service) ไดตามท่ี
ตองการ 

2. มาตรฐานเปดสําหรับ VoIP (Open Standard for VoIP) 

 หลายองคกรไดสนับสนุนมาตรฐานเปดสําหรับ VoIP ข้ึน ท้ัง สหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ (International Telecommunication Union, ITU) และ Internet Engineering Task 
Force (IETF) โดยไดจัดทํามาตรฐาน ดังนี้ 

   -    H.323 โดย ITU 

   -    SIP (Session initiation protocol) โดย IETF 

   -    MGCP (Media gateway control protocol) โดย ITU 

   -    MEGACO โดย IETF/ITU 

อยางไรก็ตาม ยากที่จะช้ีชัดวาโปรโตคอลใดเหนือกวาโปรโตคอลใด เนื่องจากโปรโตคอลเหลานี้
ประกอบดวยตัวแปรท่ีเหมือนๆ กัน 

  2.1  H.323 เปนโปรโตคอลท่ีเกาแกสุด ซ่ึงถูกพัฒนาโดย ITU โดยมีบริษัท Cisco 
Systems เปนผูสนับสนุนหลักในการติดต้ังระบบ ซ่ึงมีท่ีมาจากธุรกิจดาน Local Area Network 
(LAN) และบริการ videoconference 
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  2.2  SIP เปนโปรโตคอลซ่ึงถูกพัฒนาโดยองคกรดานอินเทอรเน็ตและการส่ือสาร
ขอมูลท่ีรูจักกันในนาม IETF โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงสัญญาณเสียงผานโครงขายส่ือสารขอมูล
แบบ Internet  Protocol (IP-based data network) ซ่ึงมีการใชงานในกลุมผูใหบริการโทรศัพทมี
สถาปตยกรรมของโครงขาย และการใหบริการดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

 

 

 

  
 

รูปท่ี 1   สถาปตยกรรมของโครงขาย และการใหบริการพืน้ฐาน SIP โปรโตคอล (การส่ือสารดวย
ระบบ VoIP, 2553) 

  2.3  MGCP เปนโปรโตคอล Gateway สําหรับท้ัง H.323 และ SIP มีรูปแบบการส่ือสารดังรูปท่ี 2 

 

รูปท่ี 2   รูปแบบการส่ือสารของ MGCP โปรโตคอล (การส่ือสารดวยระบบ VoIP, 2553) 
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  2.4  MEGACO  เปนโปรโตคอล Gateway สําหรับท้ัง H.323 และ SIP แตสามารถ
รองรับการทํางานรวมกันของโครงขาย  IP ไดกวางกวา  MGCP ท้ังยังสามารถรองรับการสง
สัญญาณของส่ือ (media types) ไดหลากหลายรูปแบบกวาดวย  นอกจากโปรโตคอลที่กลาวขางตน
แลว ยังมีโปรโตคอลที่เปนสิทธิเฉพาะของบริษัท (proprietary) อาทิโปรโตคอล “Skinny” ของ
บริษัท Cisco Systems เพื่อการใชระหวาง Cisco call manager และ Cisco VoIP phone เปนตน แต
ละโปรโตคอลมีคุณสมบัติตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบแตละโปรโตคอล (การส่ือสารดวยระบบ VoIP, 2553) 

 

ปจจุบัน โปรโตคอล SIP เปนโปรโตคอลท่ีมีการใชงานอยางแพรหลาย โดยผูผลิตไดผลิต
อุปกรณ VoIP ออกสูตลาดแลวท้ัง oriented phones, switches และ routers 

3.  ปจจัยที่ทําใหเกิดการใช VoIP  

 3.1 โอกาสที่จะติดตอส่ือสารระหวางประเทศ โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ
อินทราเน็ต โดยมีราคาท่ีถูกกวาโครงขายโทรศัพทท่ัวไป  

 3.2  การพัฒนารูปแบบการส่ือสารใหมๆ เพิ่มข้ึนในปจจุบัน โดยที่สวนหนึ่งถูกพัฒนาข้ึน
ใหสามารถใชงานใน VoIP ทําใหสามารถติดตอส่ือสารไดกวางไกลมากข้ึน  
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 3.3  การเปนท่ียอมรับ และรับเอาคอมพิวเตอรเขามาใชในชีวิตประจําวัน ในชวง 10 ปท่ี
ผานมาอยางมากมาย รวมท้ังการเพ่ิมจํานวนข้ึนของผูใชงานอินเทอรเน็ตในปจจุบัน เปนสวนหนึ่งท่ี
ทําให VoIP ไดรับความนิยมในการติดตอส่ือสาร  

 3.4  มีการใชประโยชนจากระบบ Network ท่ีมีการพัฒนาใหดียิ่งๆ ข้ึนไปในปจจุบัน ให
สามารถใชงาน ไดท้ังในการสงขอมูล และเสียงเขาดวยกัน  

 3.5  ความกาวหนาทางดานการประมวลผลของคอมพิวเตอร ชวยลดตนทุนในการสราง
เครือขายของ VoIP ในขณะท่ี ความสามารถ การใหบริการมีมากข้ึน สงผลใหธุรกิจตางๆ เขามารวม
ใน VoIP มากข้ึน  

 3.6  ความตองการที่จะมีหมายเลขเดียวในการติดตอส่ือสารท่ัวโลก ท้ังดานเสียง, แฟกซ 
และขอมูล ถึงแมวาบุคคลนั้น จะยายไปท่ีใด ก็ตามก็ยังคงสามารถใชหมายเลขเดิมได เปนความ
ตองการของผูใชงานและธุรกิจ  

 3.7  การเพ่ิมข้ึนอยางมากมายของการทํารายการตางๆ บน E-Commerce ในปจจุบัน 
ผูบริโภคตางก็ตองการการ บริการที่ มีคุณภาพ และมีการโตตอบกันไดระหวางท่ีกําลังใช 
อินเทอรเน็ตอยู ซ่ึง VoIP สามารถเขามาชวยในสวนนี้ได  

 3.8  การเติบโตอยางรวดเร็วของ Wireless Communication ในปจจุบัน ซ่ึงผูใชในกลุมนี้
ตองการ การติดตอส่ือสารท่ีราคาถูกลง แตมีความยืดหยุนในการใชงาน ดังนั้นตลาดกลุมนี้ถือวา 
เปนโอกาสของ VoIP  

4.  ฟงกชันการทํางานของระบบ VoIP  

 4.1  Addressing/Directories : ผูใชปลายทางจําเปนจะตองมองเห็นเบอรโทรศัพท และ IP 
Address เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชเปนเคร่ืองมือส่ือสารดวยเสียงอาจตองมีเบอรโทรศัพท และ
โทรศัพทท่ีสามารถใช IP จะตองมี IP Address และการใหบริการ Internet Directory จะตองแสดง
ความสัมพันธของ IP Address และเบอรโทรศัพทดวย  

 4.2  Authentication/Encryption VoIP รับประกันความปลอดภัยของระบบโทรศัพทโดย
การใชบริการความปลอดภัยของ TCP/IP การโทรเรียกแบบสวนตัวกระทําโดยการใช encryption  
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 4.3  Configuration Management Interface ท่ีใชงานงายเปนส่ิงจําเปนในการจัดเรียงอุปกรณ 
มีพารามิเตอรและตัวเลือกเขามาเกี่ยวของดวยมากมาย ตัวอยางเชน telephony protocols, การเลือก
อัลกอริทึมท่ีใชบีบอัดสัญญาณ, access control, คุณสมบัติของการหันมาอาศัยชุมสายโทรศัพท, การ
จัดเรียง port และ เคร่ืองจับเวลา Internet  

 4.4  การจัดการขอผิดพลาด (Fault Management) ในการบริการและจัดการเครือขายตองใช
อุปกรณตางๆ หลากชนิดและหลายยี่หอ ทําใหมีสวนของการทํางานรวมกับระบบจัดการเครือขาย 
ซ่ึงเรียกวา เอเจนต (Agent) เอเจนตเปนสวนของซอฟตแวรท่ีอยูในอุปกรณตางๆ ท่ีเช่ือมอยูใน
เครือขายโดยมีคอมพิวเตอรหลักเปนตัวจัดการและบริหารเครือขาย เพ่ือความสะดวกในการจัดการ
โทรศัพท และจัดเก็บขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน การบัทึกขอผิดพลาดของระบบ, การบันทึกบท
สนทนา  

 4.5  การคิดบัญชี/การคิดเงิน (Accounting/Billing) VoIP gateways มีหนาท่ีนับจํานวนคร้ัง
ท่ีโทรสําเร็จและไมสําเร็จ รายระเอียดเกี่ยวกับ call เชน เวลาท่ีเร่ิม และยกเลิก call, เบอรท่ีหมุน, IP 
Address ของตนสายกับปลายสาย, Packet ท่ีสงและไดรับ เปนตน จะถูกบันทึกไว ขอมูลเหลานี้จะ
ถูกดําเนินการโดย accounting packages ภายนอกซ่ึงถูกใชสําหรับ PSTN call ผูใชปลายทางไม
จําเปนตองไดรับใบเสร็จรับเงินหลายใบ  

5. ขอดีของการนําเทคโนโลยี VoIP มาใชงาน (VoIP,2554) 

5.1  ประหยัดงบประมาณในการลงทุน การนําเทคโนโลยี VoIP มาใชงานนั้น สามารถ
นํามาประยุกตใชกับระบบเครือขายการส่ือสารขอมูลท่ีมีอยูแลว เชน อุปกรณ Router หรือ Switch 
ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายได เนื่องจากสามารถนําอุปกรณท่ีมีอยูเดิมมาใชงานได และถาหาก
มีการนําเทคโนโลยี VoIP มาประยุกตใชงานในลักษณะการส่ือสารระยะทางไกล เชน ตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ ก็จะทําใหสามารถประหยัดคาบริการทางไกลของระบบโทรศัพทแบบปกติไดอีก
ดวย  

 5.2  เพ่ิมมูลคาของอุปกรณ การนําเทคโนโลยี VoIP มาใชงานนั้น จะทําใหสามารถนํา
อุปกรณท่ีมีการใชงานอยูแลว เชน อุปกรณ Router, Switch หรือแมกระท่ังตู PBX นํามาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนเพิ่มข้ึนจากท่ีเปนอยูเดิม ซ่ึงถือเปนการนําอุปกรณเดิมมาใชประโยชนใหสูงสุดดวย  
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 5.3  ลดคาใชจายในการติดตอส่ือสาร สําหรับองคกรท่ีนําเทคโนโลยี VoIP ไปใชงานเพื่อ
เปนการติดตอส่ือสารกันระหวางสาขาท่ีอยูในระยะทางไกลกันนั้น จะทําใหองคกรไดประโยชนใน
แงของขอมูลขาวสารตางๆ ระหวางองคกรมากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีการส่ือสารแลกเปล่ียนขาวสารกัน
ระหวางสาขาขององคกรมากยิ่งข้ึน โดยท่ีไมตองกังวลในเรื่องของคาใชจายของการส่ือสารทางไกล
อีกตอไป ทําใหแตละสาขาไดรับขาวสารขอมูลลาสุดขององคกรอยางทันทวงที และไมตองมีการรอ 
ซ่ึงอาจนํามาซ่ึงการลาชาในการปฏิบัติงานและการบริการ  

 5.4  ลดคาใชจายในการใชบริการโทรสาร (FAX) การนํา VoIP มาใชงานนั้น ทําใหสามารถ
ลดคาใชจายในดานตางๆ ไดอยางท่ีอาจจะไมรูตัว ไมวาจะเปนคาใชจายทางดานคาบริการโทรสาร 
โทรศัพททางไกล ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญท่ีมีการนําเทคโนโลยี VoIP นี้มาใชงาน หรือรวมท้ังการท่ี
สามารถลดคาใชจายทางดานบุคลากรที่จะมาดูแลในเร่ืองของการใหบริการทางโทรศัพทไดอีกดวย 
เพราะสามารถใชแคคนคนเดียวเพื่อใหบริการลูกคาผานระบบโทรศัพทกลางขององคกรและเช่ือม
ตอไปยังสาขาตางๆ ดวยเทคโนโลยี VoIP โดยการใชซอฟตแวร Spandsp เพื่อทําให รองรับการสง
โทรสารดวยโปรโตคอล T.38 รูปแบบการใชงาน T.38 ถูกใชผานทาง T.38 Fax relay ซ่ึงมีอุปกรณ 
T.30 fax สงแฟกซผานระบบ  PSTN ไปยัง T.38 Fax gateway ท่ีซ่ึงจะทําการแปลงหรือเขารหัส 
(encapsulates) โดยใชโพรโทคอล T.30  เขาไปในขอมูลแบบ stream ของ T.38 วิธีนี้จะถูกสงไป
จุดหมายท่ีใช T.38 ในการเปดใชขอมูลซ่ึงก็คือเคร่ืองโทรสารหรือ fax server หรือ T.38 Gateway 
อ่ืน ๆ ท่ีรองรับสามารถแปลงขอมูลกลับไปเปน PSTN PCM หรือสัญญาณอนาล็อก  

 

Asterisk (กิตติพงษ  สุวรรณราช,2551 และ Asterisk,2554) 

สําหรับจัดการกับระบบโทรศัพทบนเครือขาย Internet หนาท่ีของ PBX ก็คือทําการ
เช่ือมตอการโทรของระบบโทรศัพทสวนบุคคล หรือมองงายๆ วาเปนบริษัทหรือ องคกรหนึ่ง ก็ได 
ยกตัวอยางเชนบริษัท D มีพนักงานอยู 500 คน แยกเปนหลายๆแผนก ทํางานอยูคนละช้ันกัน
ประโยชนของ PBX คือ ทางบริษัท ไมจําเปนตองมีเบอรโทรศัพทจริงๆ สําหรับพนักงานทุกคน แต
มีแคเบอรไมกี่เบอร และมีระบบ PBX สําหรับติดตอภายในหนาท่ีของ PBX คือ ทําการเช่ือมตอ
เบอรภายในบริษัท เชน เวลาผูจัดการฝายขายจะติดตอกับ หัวหนาฝายบุคคล ก็แคกดหมายเลข
ภายในของหัวหนาฝายบุคคล แตเวลาจะโทร ออกไปยังลูกคา ก็อาจจะกด 9 กอน เพื่อตอออกไปยัง
เบอรภายนอก ขณะท่ีคนภายนอกเวลาโทร เขามายังบริษัทอาจจะมี operator คอยทําหนาท่ีตอ
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โทรศัพท ไปยังหมายเลขภายในผานทาง Telephone switchboard หรือถา PBX ท่ีดีๆหนอย อาจจะมี
ระบบที่เรียกวา IVR (Interactive Voice Response) ท่ีเปนระบบตอบรับ เชน ใหกดหมายเลขภายใน 
หรือ กด 0 เพื่อติดตอ operator 

Asterisk ถูกพัฒนาข้ึนโดย Mark Spencer จากบริษัท Digium Inc. เปน Software ท่ีทํางาน
บนระบบปฏิบัติการหลายระบบ ท้ัง Linux, Max OS X, OpenBSD, FreeBSD และ Sun Solaris แต 
Distribution ของ Linux ท่ีเปนท่ีนิยมสําหรับติดต้ัง Asterisk ก็คือ CentOS ซ่ึงเปน Linux 
distribution ท่ีพัฒนามาจาก Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 การนํา Asterisk ไปประยุกตใชงาน (Asterisk,2554) 

1.ระบบท่ีจําเปนตอ Asterisk  

        1.1 OS ระบบปฏิบัติการ Linux, OpenBSD, FreeBSD, MAC OS X 

                         1.2 PC Hardware อาจเปนเคร่ือง PC หรือ Server ท่ีสามารถลงระบบปฏิบัติการ 
linux ได 

                       1.3 การดสายนอกเพื่อเช่ือมตอกับสายโทรศัพทท้ังระบบ Digital หรือ Analog มี
ท้ังท่ีติดต้ังภายในเคร่ือง หรือ ผาน USB Port นอกเคร่ือง Server 

                     1.4 เคร่ือง Server 
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2. Protocol ท่ีAsterisk รองรับ 

 H.323, Session Initiation Protocol (SIP), Media Gateway Control Protocol (MGCP), and 
Skinny Client Control Protocol (SCCP) และ Inter-Asterisk eXchange (IAX) 

3. การทํางานของ Asterisk 

           Asterisk เปน software ตัวหนึ่งท่ีทําหนาท่ีหลักในการควบคุมระบบโทรศัพท ซ่ึงสวนใหญ
แลว Asterisk จะสามารถทํางานบน Linux OS, FressBSD (not officially support by digium) ซ่ึงใน
การทํางาน ของ Asterisk ผูใชงานจําเปนตองสามารถท่ีจะเขาใจการทํางาน และ ตั้งคาตางๆของ 
Asterisk ได  

Asterisk เปน Software ที่ทํางานเปน Daemon หรือ เปน Process หนึ่งท่ีทํางานอยูบนตามท่ีผูใชงาน
ตองการนั้น มีอยู2 ลักษณะ คือ 

3.1 แบบ .conf ไฟล ซ่ึงการต้ังคาแบบนี้ใชงานกันอยูอยางแพรหลายไมวาจะเปนการต้ังโดย
ผาน Web-Interface เชน FreePBX, โดย ไฟลท่ีเขียนลงไปในระบบจะทําหนาท่ีในการบอกให
Asterisk ทํางานอยางท่ีเราตองการ 

3.2 แบบ database, เปนอีกลักษณะในการต้ังคาบางประเภทของ Asterisk โดยการต้ังคา
ลักษณะน้ีมีขอดีในการท่ีเราสามารถที่จะปรับเปล่ียนคาไดทันที โดยไมจําเปนตอง ส่ังใหAsterisk 
ทําการอานคาจาก file อีกคร้ัง (reload) โดยหลังจากท่ีการตั้งคาตางๆเสร็จส้ิน Asterisk ก็จะสามารถ
ทํางานไดทันที โดย ในกรณีที่เปน ระบบ SIP/IAX/etc. เคร่ืองลูกขายตางๆก็จะสามารถท่ีจะเช่ือมตอ
เขามายังระบบ ผานระบบเครือขาย อนึ่งหากตองการท่ีจะใหAsterisk ทํางานกับ Telephony 
Hardware เชน การดสายนอกหรือ กลองสายนอกตางๆ ก็ตองทําการติดต้ังคาใน Asterisk ดวย 

 

IVR (IVR,2554) 

ระบบบริการขอมูลจากฐานขอมูลเปนเสียง ( Interactive Voice Response : IVR ) เปน
ระบบที่ใชสําหรับลดปริมาณงานท่ี Agent จะไดรับ หรือเปนการเพิ่มขีดความสามารถของ ระบบ 
Contract Center โดยท้ังหมดนี้จัดเปนระบบบริการลูกคาแบบอัตโนมัติ ซ่ึงจะตอเขากับ PBX และ
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ตอเขากับระบบฐานขอมูลภายใน เม่ือผูใชบริการโทรเขามายังระบบ Contact Center หรือ Call 
Center สวนใหญจะไดยินเสียงตอบรับโดย ระบบ IVR เพื่อใหบริการพ้ืนฐานแกลูกคา กอน 
ตัวอยางเชน การสอบถามยอดเงินในบัญชีของธนาคาร การรับปรึกษา และใหคําแนะนําตางๆ หรือ 
การสอบถามผลการเรียน เปนตน หลังจากนั้นถาผูใชบริการตองการคุยกับพนักงาน ก็สามารถโอน
สายไปยังเจาหนาท่ี หรือ Agent ได 

 

PHP (กิติศักดิ ์ เจริญโภคานนท,2543 และ ภาษาพเีอชพ,ี 2553) 

ภาษาพีเอชพี ในช่ือภาษาอังกฤษวา PHP  ซ่ึงใชเปนคํายอแบบกลาวซํ้า จากคําวา PHP 
Hypertext Preprocessor หรือช่ือเดิม Personal Home Page PHP เปนภาษาจําพวก scripting language  
คําส่ังตางๆจะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวาสคริปต (script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปลชุดคําส่ัง 
ตัวอยางของภาษาสคริปก็เชน JavaScript, Perl เปนตน ลักษณะของ PHP ท่ีแตกตางจากภาษา
สคริปตแบบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใชงานในการสรางเอกสารแบบ 
HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรือแกไขเนื้อหาไดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP เปนภาษา
ท่ีเรียกวา server-side หรือ HTML-embedded scripting language เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง ท่ี
ชวยใหสามารถสรางเอกสารแบบ Dynamic HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพ PHP ไดรับการเผยแพร
เปนคร้ังแรกในปค.ศ.1994 จากน้ันก็มีการพัฒนาตอมาตามลําดับ เปนเวอรช่ัน 1 ในป 1995 เวอรช่ัน 
2 (ตอนน้ันใชช่ือวา PHP/FI) ในชวงระหวาง 1995-1997 และเวอรช่ัน 3 ชวง 1997 ถึง 1999 จน
ถึงเวอรช่ัน 5 ในปจจุบัน  

PHP เปนผลงานท่ีเติบโตมาจากกลุมของนักพัฒนาในเชิงเปดเผยรหัสตนฉบับ หรือ 
OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และแพรหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือใช
รวมกับ Apache Webserver ระบบปฏิบัติอยางเชน Linux หรือ FreeBSD เปนตน ในปจจุบัน PHP 
สามารถใชรวมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติการอยางเชน Windows 95/98/NT เปน
ตน 
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ตัวอยางภาษาพีเอชพี 

ภาษาพีเอชพี จะเปนสวนประกอบภายในเว็บเพจ โดยคําส่ังจะปรากฏระหวาง <?php ...  ?> 
เชน 

<?php 

    echo "Hello, World!"; 

?>  

<? 

    echo “Hello World.”;  

?> 

 <SCRIPT LANGUAGE = ‘php‘> 

    echo “Hello World.”; 

</SCRIPT>  

<%  

    echo “Hello World.”;  

%> 

คุณสมบัติ 

การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะHTML ซ่ึงจะไมแสดงคําส่ังท่ีผูใชเขียน ซ่ึง
เปนลักษณะเดนท่ีพีเอชพีแตกตางจากภาษาในลักษณะไคลเอนต-ไซด สคริปต เชน ภาษาจาวา
สคริปต ที่ผูชมเว็บไซตสามารถอาน ดูและคัดลอกคําส่ังไปใชเองได นอกจากนี้พีเอชพียังเปนภาษา
ท่ีเรียนรูและเร่ิมตนไดไมยาก โดยมีเคร่ืองมือชวยเหลือและคูมือท่ีสามารถหาอานไดฟรีบน
อินเทอรเน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ไดแก การสรางเนื้อหาอัตโนมัติจัดการ
คําส่ัง การอานขอมูลจากผูใชและประมวลผล      การอานขอมูลจากดาตาเบส ความสามารถจัดการ
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กับคุกกี้ ซ่ึงทํางานเชนเดียวกับโปรแกรมในลักษณะCGI คุณสมบัติอ่ืนเชน การประมวลผลตาม
บรรทัดคําส่ัง (command line scripting) ทําใหผูเขียนโปรแกรมสรางสคริปตพีเอชพี ทํางานผานพี
เอชพี พารเซอร (PHP parser) โดยไมตองผานเซิรฟเวอรหรือเบราวเซอร ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับ 
Cron (ใน ยูนิกซหรือลีนุกซ) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส) สคริปตเหลานี้สามารถนําไปใชใน
แบบ Simple text processing tasks ได  การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแมวาจุดประสงคหลักใชในการ
แสดงผล HTML แตยังสามารถสราง XHTML หรือ XML ได นอกจากนี้สามารถทํางานรวมกับ
คําส่ังเสริมตางๆ ซ่ึงสามารถแสดงผลขอมูลหลัก PDF แฟลช (โดยใช libswf และ Ming) พีเอชพีมี
ความสามารถอยางมากในการทํางานเปนประมวลผลขอความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ 
Perl ท่ัวไป เพื่อแปลงเปนเอกสาร XML ในการแปลงและเขาสูเอกสาร XML เรารองรับมาตราฐาน 
SAX และ DOM สามารถใชรูปแบบ XSLT ของเราเพื่อแปลงเอกสาร XML เม่ือใชพีเอชพีในการทํา
อีคอมเมิรซ สามารถทํางานรวมกับโปรแกรมอ่ืน เชน Cybercash payment, CyberMUT, VeriSign 
Payflow Pro และ CCVS functions เพื่อใชในการสรางโปรแกรมทําธุรกรรมทางการเงิน 

การรองรับพีเอชพี 

คําส่ังของพีเอชพี สามารถสรางผานทางโปรแกรมแกไขขอความท่ัวไป เชน โนตแพด หรือ 
vi ซ่ึงทําใหการทํางานพีเอชพี สามารถทํางานไดในระบบปฏิบัติการหลักเกือบท้ังหมด โดยเมื่อ
เขียนคําส่ังแลวนํามาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) , Personal 
Web Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, 
OmniHTTPd, และอ่ืนๆ อีกมากมาย. สําหรับสวนหลักของ PHP ยังมี Module ในการรองรับ CGI 
มาตรฐาน ซ่ึง PHP สามารถทํางานเปนตัวประมวลผล CGI ดวย และดวย PHP, คุณมีอิสรภาพใน
การเลือก ระบบปฏิบัติการ และ เว็บเซิรฟเวอร นอกจากนี้คุณยังสามารถใชสรางโปรแกรม
โครงสราง สรางโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) หรือสรางโปรแกรมท่ีรวมท้ังสองอยางเขาดวยกัน แมวา
ความสามารถของคําส่ัง OOP มาตรฐานในเวอรชันนี้ยังไมสมบูรณ แตตัวไลบรารีท้ังหลายของ
โปรแกรม และตัวโปรแกรมประยุกต (รวมถึง PEAR library) ไดถูกเขียนข้ึนโดยใชรูปแบบการ
เขียนแบบ OOP เทานั้น พีเอชพีสามารถทํางานรวมกับฐานขอมูลไดหลายชนิด ซ่ึงฐานขอมูลสวน
หนึ่งท่ีรองรับไดแก ออราเคิล dBase PostgreSQL IBM DB2 MySQL Informix ODBC โครงสราง
ของฐานขอมูลแบบ DBX ซ่ึงทําใหพีเอชพีใชกับฐานขอมูลอะไรก็ไดท่ีรองรับรูปแบบนี้ และ PHP 
ยังรองรับ ODBC (Open Database Connection) ซ่ึงเปนมาตรฐานการเช่ือมตอฐานขอมูลท่ีใชกัน
แพรหลายอีกดวย คุณสามารถเช่ือมตอกับฐานขอมูลตางๆ ท่ีรองรับมาตรฐานโลกนี้ได พีเอชพียัง
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สามารถรองรับการส่ือสารกับการบริการในโปรโตคอลตางๆ เชน LDAP IMAP SNMP NNTP 
POP3 HTTP COM (บนวินโดวส) และอ่ืนๆ อีกมากมาย คุณสามารถเปด Socket บนเคร่ือขาย
โดยตรง และ ตอบโตโดยใช โปรโตคอลใดๆ ก็ได PHP มีการรองรับสําหรับการแลกเปล่ียนขอมูล
แบบ WDDX Complex กับ Web Programming อ่ืนๆ ท่ัวไปได พูดถึงในสวน Interconnection, พี
เอชพีมีการรองรับสําหรับ Java objects ใหเปล่ียนมันเปน PHP Object แลวใชงาน คุณยังสามารถใช
รูปแบบ CORBA เพื่อเขาสู Remote Object ไดเชนกัน 

 

MySQL (MySQL, 2553) 

MySQL (มายเอสคิวแอล) เปนระบบจัดการฐานขอมูลโดยใชภาษา SQL. แมวา MySQL 
เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส แตแตกตางจากซอฟตแวรโอเพนซอรสท่ัวไป โดยมีการพัฒนาภายใต
บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ท้ังในแบบที่ใหใชฟรี และแบบท่ีใชใน
เชิงธุรกิจMySQL สรางข้ึนโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟนแลนด ช่ือ David Axmark, Allan 
Larsson และ Michael "Monty" Widenius. 

 MySQL เปนท่ีนิยมใชกันมากสําหรับฐานขอมูลสําหรับเว็บไซต เชน มีเดียวิกิ และ phpBB 
และนิยมใชงานรวมกับภาษาโปรแกรม PHP ซ่ึงมักจะไดช่ือวาเปนคู จะเห็นไดจากคูมือ
คอมพิวเตอรตางๆ ท่ีจะสอนการใชงาน MySQL และ PHP ควบคูกันไป นอกจากน้ี หลายภาษา
โปรแกรมท่ีสามารถทํางานรวมกับฐานขอมูล MySQL ซ่ึงรวมถึง ภาษาซี ซีพลัสพลัส ปาสคาล ซี
ชารป ภาษาจาวา ภาษาเพิรล พีเอชพี ไพทอน รูบี และภาษาอ่ืน ใชงานผาน API สําหรับโปรแกรมท่ี
ติดตอผาน ODBC หรือ สวนเช่ือมตอกับภาษาอ่ืน (database connector) เชน เอเอสพี สามารถ
เรียกใช MySQL ผานทาง MyODBC,ADO,ADO.NET เปนตน 

โปรแกรมชวยในการจัดการฐานขอมูล และ ทํางานกับฐานขอมูล 

ในการจัดการฐานขอมูล MySQL สามารถใชโปรแกรมแบบ command-line เพื่อจัดการ
ฐานขอมูล (โดยใชคําส่ัง: mysql และ mysqladmin เปนตน ). หรือจะดาวนโหลดโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูลแบบ GUI จากเว็บไซตของ MySQL ซ่ึงคือโปรแกรม: MySQL Administrator และ 
MySQL Query Browser. เปนตน 

DPU



68 

 

สวนเชื่อมตอกับภาษาการพัฒนาอ่ืน ( database connector ) 

มีสวนติดตอ ( interface ) เพ่ือเช่ือมตอกับภาษาในการพัฒนา อ่ืนๆ เพ่ือใหเขาถึงฟงกชัน
การทํางานกับฐานขอมูล MySQL ไดเชน ODBC (Open Database Connector) อันเปนมาตรฐาน
กลางท่ีกําหนดมาเพ่ือใหใชเปนสะพานในการเช่ือมตอกับโปรแกรมหรือระบบอื่นๆ เชน MyODBC 
อันเปนไดรเวอรเพื่อใชสําหรับการเช่ือมตอในระบบปฏิบัติการวินโดว, JDBC คลาสสวนเชื่อมตอ
สําหรับ Java เพื่อใชในการติดตอกับ MySQL และมี API ( Application Programming Interface ) 
ตางๆมีใหเลือกใชมากมายในการท่ีเขาถึง MySQL โดยไมข้ึนอยูกับภาษาการพัฒนาใดภาษาหน่ึง
นอกเหนือจาก ตัวเช่ือมตอกับภาษาอ่ืน ( Connector ) ท่ีไดกลาวมาแลว ยังมี API ท่ีสนับสนุนใน
ขณะนี้คือ 

DBI สําหรับการเช่ือมตอกับ ภาษา perl  

Ruby สําหรับการเช่ือมตอกับ ภาษา ruby  

Python สําหรับการเช่ือมตอกับภาษา python  

.NET สําหรับการเช่ือมกับภาษา .NET framework  

MySQL++ สําหรับเช่ือมตอกับภาษา C++  

Ch สําหรับการเช่ือมตอกับ Ch ( C/C++ interpreter )  

ยังมีโปรแกรมอีกตัว เปนโปรแกรมบริหารพัฒนาโดยผูอ่ืน ซ่ึงใชกันอยางแพรหลายและ
นิยมกันเขียนในภาษาพีเอชพี เปนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน ช่ือ phpMyAdmin 

 

LibreOffice  (LibreOffice,2553) 

LibreOffice เปนโปรแกรมฟรีท่ีสามารถนํามาใชงานในงานสํานักงานแทนการใชงาน MS-
Office และ OpenOffice ซ่ึงโปรแกรมไดออกแบบใหองคกรและผูใชงานท่ัวไปสามารถจัดการ
เอกสารตางๆ ไดอยางงายดายและถูกลิขสิทธ์ิเนื่องจากโปรแกรมนี้เปน Open Sourceโดยชุด
โปรแกรมนี้ประกอบไปดวย Writer ท่ีเทียบเทากับ Word สามารถใชพิมพเอกสารท่ัวไป, Calc 

DPU



69 

 

ทํางานเหมือน Excel เพื่อใชจัดการสเปรดชีทและการคํานวณ, Impress ท่ีทํางานแทน Powerpoint 
ใชสรางเอกสารนําเสนองานตางๆ, Base สามารถทํางานแทน Access เพื่อใชจัดการงานดาน
ฐานขอมูล, Draw ท่ีจะชวยในการสรางแผนภูมิและแผนผังตางๆ, Math ท่ีสามารถใชเขียน
สัญลักษณและสมการทางคณิตศาสตร, เคมี, ไฟฟา เปนตน 

 

ImageMagick (ImageMagick,2011)  

เปนชุดซอฟตแวรเพื่อสราง, แกไข, เขียนจดหมายหรือแปลงภาพบิตแมป มันสามารถอาน
และเขียนภาพในหลากหลายของ รูปแบบ (มากกวา 100) รวมท้ัง DPX , EXR , GIF, JPEG, JPEG-
2000, PDF, PhotoCD, PNG, Postscript, SVG, และ TIFF ใช ImageMagick เพื่อปรับขนาด, พลิก, 
กระจก, หมุน, บิดเบือน, เฉือนและเปล่ียนภาพปรับสีของภาพใชเทคนิคพิเศษตางๆหรือวาด
ขอความเสนรูป หลายเหล่ียมวงรีและเสนโคง เปนตน 
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