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บทคัดย่อ 

 
ธุรกิจมีการแข่งขนัเป็นอยา่งมาก มีการใชเ้ทคโนโลย ีและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที(มี

ความทนัสมยัเขา้มาช่วยเพื(อความสะดวกและรวดเร็ว เป็นการเพิ(มโอกาสและขีดความสามารถทาง 
การแข่งขนัให้กบัธุรกิจและองคก์ร มีการนาํอินเทอร์เน็ตมาใชง้านอยา่งกวา้งขวาง การประชุมทาง 
ไกลดว้ยภาพและเสียงเป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ(ง ที(ตอบสนองต่อความตอ้งการของธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ ได ้การประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง ถูกออกแบบมาเพื(อให้-คนซึ( งอยู่ต่างสถานที(กนั
สามารถประชุมร่วมกนั แต่มีขอ้จาํกดัที(ราคาของอุปกรณ์ ที(ค่อนขา้งสูง และหากกรณีที(ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ไม่อยูใ่นสถานที(ที(ติดตั;งอุปกรณ์สาํหรับการประชุม ก็ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

งานวิจยันี; นาํเสนอระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงโดยใช้เทคโนโลยีอิน 
เทอร์เน็ตโพรโทคอล โดยนาํแอพพลิเคชั(นระบบเปิดของ MCU มาใชใ้นการพฒันาระบบ สมาชิก
หรือผูดู้แลระบบ สามารถสร้างห้องประชุมโดยระบุ หวัขอ้การประชุม ประธานการประชุม หมาย 
เลขหอ้ง วนั เวลา รหสัผา่น รูปแบบหนา้จอการประชุม รายชื(อสมาชิกที(เขา้ประชุม ผา่นทางเวบ็ เมื(อ
ถึงวนั เวลาที(กาํหนด ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จะโทรเขา้ห้องประชุมผา่นทางโครงข่ายขอ้มูลที(เชื(อมต่อสํา 
นกังานแต่ละสาขา โดยจะตอ้งระบุรหัสผา่นที(ไดรั้บ ก่อนเขา้ห้องระชุม อยา่งไรก็ตาม ผู ้เขา้ร่วม
ประชุมที(ไม่ไดอ้ยู่ในสถานที(ที(กาํหนดไวส้ําหรับการประชุม ก็สามารถใช้โทรศพัท์เคลื(อนที(หรือ
โทรศพัทบ์า้นโทรเขา้มายงัห้องประชุมเพื(อร่วมประชุมทางเสียงได ้โดยหากโทรศพัทเ์คลื(อนที(เป็น
แบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถเขา้ร่วมการประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั(นบนโทรศพัท ์
เคลื(อนที( 
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ABSTRACT 

 
Due to the highly competitive in business. it requires technology and advanced 

electronic equipment for ease of use and speed increasing which increases the chance and 
capability to business and enterprise competitiveness. Currently, there is extensively internet use. 
The video and voice conferencing is a one form of technology that responds to the needs of 
various businesses. The video and voice conferencing is designed to let people in different 
locations can have a meeting together, but there are limits to the price of the equipments that is 
relatively high. Moreover if the participants are not in a place equipped for conferencing, they 
were unable to attend the conference. 

This research presented the video and voice conferencing system, using internet 
protocol technology. The, open-source software of MCU was used in the development. Users or 
administrators can create conference room identified by conference topics, conference leader, 
conference room number, date, time, password, the format of conference screen, members list via 
the web interface. At the specified date/time, all participants will dial to the conference room via 
the data networks that connect each branch office, by using the password obtained before entering 
the conferencing room. However, participants who do not stay in a designated place for the 
conference will able use their mobile phone or home phone to call to the conference room for the 
voice conference. If the mobile phone is a smart phone, user can attend the conference via 
application on the mobile phones. 
 

DPU



จ 

 

กติติกรรมประกาศ  
 

 การจดัทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี� สําเร็จสมบูรณ์ลงได้ ดว้ยความเมตตากรุณาจาก อาจารย ์
ดร.ธนญั จารุวิทยโกวิท อาจารยที์&ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที&สละเวลาอนัมีค่า คอยให้คาํแนะนาํให้
คาํปรึกษา ตลอดจนแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ และเอาใจใส่ขา้พเจา้มาโดยตลอด ขอขอบคุณ
อาจารย ์ดร.ชยัพร เขมะภาตะพนัธ์ อาจารยที์&ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที&ให้ขอ้คิดเห็น คาํแนะนาํที&เป็น
ประโยชน์ต่องานวิจยั ข้าพเจา้รู้สึกซาบซึ� งเป็นอย่างยิ&ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี�  
 ขอขอบพระคุณอาจารย ์ ดร.เจนจบ วีระพานิชเจริญกิจ อาจารย ์ดร.ประศาสน์ จนัทรา
ทิพย ์กรรมการสอบ วทิยานิพนธ์ ซึ& งสละเวลาเพื&อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คาํแนะนาํ
ที&เป็นประโยชน์ต่องานวจิยั และขอบคุณเจา้หนา้ที&ทุกท่านที&ชวยดาํเนินเรื&องต่างๆ ใหเ้ป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านที&ไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ จนขา้พเจา้ประสบ
ความสาํเร็จในการศึกษา ขอขอบคุณเพื&อนร่วมรุ่น พี&ๆ นอ้งๆ ทุกๆ คน รวมถึงคณะเจา้หนา้ที&ประจาํ
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ที&ไดใ้หก้าํลงัใจและช่วยเหลือขา้พเจา้มาโดยตลอด 

 ทา้ยสุดนี�ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ตลอดจนคนในครอบครัว ที&คอยให้กาํลงัใจ และ ผู ้
แต่งหนงัสือหรือตาํราทุกท่าน ที&ขา้พเจา้ใช้อา้งอิงในวิทยานิพนธ์ฉบบันี�  ขา้พเจา้มีความซาบซึ� งใน
ความกรุณาอนัดียิ&งจากทุกท่าน และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี�  หากมีขอ้บกพร่องประการใด 
ขา้พเจา้ขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 

 
 

ธวชัชยั สุวรรณโชติ 
 

DPU



ฉ 

สารบัญ 

 

   หน้า 

บทคดัยอ่ภาษาไทย…………………………………………………………………...………. ฆ 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ…………………………………………………………………...….... ง 
กิตติกรรมประกาศ……………………………………………………………………………. จ 
สารบญัตาราง………………………………………………………………………………… ซ 
สารบญัภาพ…………………………………………………………………………………... ฌ 
บทที  
 1.  บทนาํ............................................................................................................................ 1 
  1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา………………………………………… 1 

  1.2  วตัถุประสงคข์องงานวจิยั……………………………………………………….. 2 
  1.3  ขอบเขตงานวจิยั………………………………………………………………… 2 
  1.4  ประโยชน์ที5คาดวา่จะไดรั้บ……………………………………………………... 3 
  1.5  เครื5องมือที5ใชใ้นงานวจิยั……………………………………………………....... 4 
  1.6  แผนการดาํเนินงาน……………………………………………………………… 5 
 2.  แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัที5เกี5ยวขอ้ง…………………………………………… 6 
  2.1  การประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง……………………………………………… 6 
  2.2  Asterisk…………………………………………………………………………. 12 
  2.3  ฐานขอ้มูล (MySQL)……………………………………………………………. 14 
  2.4  Gammu………………………………………………………………………….. 16 
  2.6  งานวจิยัและผลิตภณัฑที์5เกี5ยวขอ้ง……………………………………………….. 16 
 3.  ระเบียบวธีิวจิยั……………………………………………………………………….. 21 
  3.1  แนวทางการวิจยัและพฒันา……………………………………………………... 21 
  3.2  แผนการดาํเนินงาน……………………………………………………………… 22 
  3.3  ขัUนตอนและวธีิดาํเนินงาน………………………………………………………. 23 
 4.  การทดสอบระบบ……………………………………………………………………. 42 
  4.1  ทดสอบสร้างห้องประชุม……………………………………………………….. 43 
  4.2  ทดสอบการใชง้านห้องประชุมผา่นระบบ LAN และ WAN……………………. 48 
    

DPU



ช 

สารบัญ (ต่อ) 

 

   หน้า 

บทที  
  4.3  หนา้จอของหนึ5งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและเสียงผา่น

ระบบ 3G………………………………………………………………………... 
 

54 
  4.4  ทดสอบการใชง้าน URL ของผูที้5ไดรั้บเลือกเป็นประธาน..................................... 56 
  4.5  ทดสอบรับฟังเสียงที5ระบบบนัทึกการประชุม....................................................... 61 
 5.  สรุปผลและขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………….. 63 
  5.1  สรุปผลการวจิยั………………………………………………………………….. 63 
  5.2  ขอ้จาํกดัของระบบ………………………………………………………………. 64 
  5.3  ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………….. 65 
บรรณานุกรม……………………………………………………………………………….... 66 
ภาคผนวก…………………………………………………………………………………...... 69 
ประวติัผูเ้ขียน………………………………………………………………………………… 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ซ 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที   หน้า 

2.1 การประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง…………………………………………….. 6 
2.2 อุปกรณ์การทาํงาน………………………………………………………………… 7 
2.3 MCU (Multipoint Control Unit)…………………………………………………... 8 
2.4 หลกัการทาํงานของ H.323………………………………………………………… 9 
2.5 ตวัอยา่งอุปกรณ์ การประชุมผา่น Web…………………………………………….. 18 
2.6 ตวัอยา่งอุปกรณ์ระบบการเรียนการสอน และประชุมผา่นเครือข่ายแบบภาพและ

เสียง 5 สถานี และการใชง้าน……………………………………………………… 
 

19 
3.1 แนวคิดการทาํงานของระบบ……………………………………………………… 24 
3.2 Flowchart รูปแบบการทาํงานของระบบ…………………………………………... 25 
3.3 ขัUนตอนการออกแบบการจองหอ้งประชุม และการส่งขอ้ความสัUน (SMS) และ 

อีเมลล…์…………………………………………………………………………... 
 

27 
3.4 ขัUนตอนการโทรเขา้ห้องประชุม…………………………………………………… 28 
3.5 การสมคัรสมาชิก………………………………………………………………….. 29 
3.6 หนา้เวบ็การสร้างห้องประชุม……………………………………………………... 31 
3.7 Code ที5ใชใ้นการกรอกหมายเลขหอ้งประชุม และรหสัผา่น………………………. 32 
3.8 Code ที5ใชใ้นการส่งขอ้ความสัUน…………………………………………………... 32 
3.9 Code ที5ใชใ้นการส่งอีเมลล…์……………………………………………………... 33 

3.10 Code ที5ใชใ้นเปรียบเทียบไฟลเ์สียง..………………….…………………………… 34 
3.11 ผูที้5ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานในการประชุม……………………………………… 35 
3.12 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง………………………………………………………. 38 
3.13 การโทรเขา้ห้องประชุม สาํหรับใชง้านในระบบ IP-PBX จากไฟล ์        

extensions.conf………………………………………………………………….... 
 

39 
3.14 หนา้ต่างการสร้างผูใ้ชง้าน สาํหรับใชง้านในระบบ IP-PBX จากไฟล ์Sip.conf…... 40 
4.1 การกรอกรายละเอียดการสร้างหอ้งประชุม………………………………………. 44 
4.2 กรอกหมายเลขห้องประชุมไม่ครบ 5 หลกั……………………………………….. 45 
4.3 รหสัผา่นเขา้หอ้งประชุมไม่ครบ 4 หลกั…………………………………………... 46 
4.4 ขอ้ความ SMS ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม……………………………………………… 47 

DPU



ฌ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 

ภาพที   หน้า 

4.5 ขอ้ความ Email ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม……………………………………………… 47 
4.6 ผูที้5มีรายชื5อในการประชุม และ ไม่มีรายชื5อในการประชุม เมื5อ login เขา้ระบบ…... 48 
4.7 การโทรเขา้ห้องประชุม……………………………………………………………. 49 
4.8 การระบุรหสัผา่นเขา้ห้องประชุม………………………………………………….. 49 
4.9 โทรเขา้หอ้งประชุมผดิ วนั/เวลา…………………………………………………… 50 

4.10 กดรหสัผา่นเขา้หอ้งประชุมผิดเกิน 3 ครัU ง…………………………………………. 50 
4.11 ภาพหนา้จอของหนึ5งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและเสียงผา่น

ระบบ LAN………………………………………………………………………... 
 

51 
4.12 ภาพหนา้จอของหนึ5งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและเสียงผา่น

ระบบ ADSL ดว้ยการเชื5อมต่อแบบสาย LAN…………………………………….. 
 

52 
4.13 ภาพหนา้จอของหนึ5งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและเสียงผา่น

ระบบ ADSL ดว้ยการเชื5อมต่อแบบสาย WiFi…………………………………….. 
 

53 
4.14 ภาพหนา้จอของหนึ5งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและเสียงผา่น

ระบบ 3G………………………………………………………………………….. 
 

54 
4.15 โทรศพัทเ์ขา้มาหอ้งประชุมดว้ยโทรศพัทเ์คลื5อนที5 หรือโทรศพัทป์ระจาํที5………... 55 
4.16 เขา้ร่วมการประชุมผา่นทางแอพพลิเคชั5นบนโทรศพัทเ์คลื5อนที5ผา่นทางการ

เชื5อมต่อแบบ 3G…………………………………………………………………... 
 

55 
4.17 Icon สาํหรับประธานการประชุม………………………………………………….. 56 
4.18 หนา้จอของประธานควมคุมรูปแบบหนา้จอการประชุม 2x2……………………… 57 
4.19 หนา้จอของประธานควมคุมรูปแบบหนา้จอการประชุม 3+4……………………… 58 
4.20 หนา้จอของประธานควมคุมรูปแบบหนา้จอการประชุม 3x3……………………… 59 
4.21 หนา้จอของประธานเชิญสมาชิกออกจากห้องประชุม……………………………... 60 
4.22 ไฟลเ์สียงที5ระบบบนัทึก…………………………………………………………… 61 

 
 
 
 

DPU



ญ 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที   หน้า 

1.1 ขัUนตอนการทาํวิจยั……………………………………………………………….... 5 
2.1 ตวัอยา่งของ Request  message………………………….………………………… 10 
2.2 ตวัอยา่งของ Response message ใน SIP Server……………………………………… 10 
2.3 เปรียบเทียบคุณสมบติังานวจิยัและผลิตภณัฑที์5เกี5ยวขอ้งกบังานวจิยัที5นาํเสนอ……... 20 
3.1 Table Conference……………………………………………………………………. 36 
3.2 Table User Name………………………………………………………………….. 37 
4.1 ผลการส่ง ขอ้ความสัUน และ อีเมลล ์ไปยงัผูเ้ขา้ร่วมการประชุมที5ถูกเลือกไว…้……. 47 
4.2 ผลการทดสอบการโทรเขา้ห้องประชุม……………………………………………. 51 
4.3 ผลการทดสอบโทรศพัทเ์ขา้มาหอ้งประชุมดว้ยโทรศพัทเ์คลื5อนที5โทรศพัทบ์า้น 

และ แอพพลิเคชั5นบนโทรศพัทเ์คลื5อนที5…………………………………………... 
 

56 
4.4 ผลการทดสอบใช ้Icon ที5อยูห่นา้แรกของเวบ็ ผา่นทาง URL……………………… 60 
4.5 ผลการทดสอบรับฟังเสียง และ Download ไฟล…์………………………………... 61 
 

 
 

DPU



 

 

บทที� 1 

บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ� งต้องอาศัยเทคโนโลยี และ
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที�มีความทนัสมยัเขา้มาช่วยเพื�อความสะดวกและรวดเร็ว เป็นการเพิ�ม
โอกาสและขีดความสามารถทางการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจและองคก์ร ปัจจุบนัมีการนาํอินเตอร์เน็ตมา
ใช้งานอย่างกวา้งขวาง การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงเป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ� ง ที�ให้
ขอ้มูลต่างๆที�ทนัสมยัรวดเร็ว มีการใชง้านอย่างแพร่หลาย ตอบสนองต่อความตอ้งการของธุรกิจ
ประเภทต่างๆหน่วยงานหรือองค์กรณ์ต่างๆ ที�มีเครือข่ายอยูท่ ั�วประเทศสามารถประชุมกนัได ้โดย
ไม่ตอ้งมาเขา้ห้องประชุมที�เดียวกนั มีทั2งที�เป็น Hardware และ Software แต่ละรูปแบบก็จะมี
คุณสมบติัที�แตกต่างกนัออกไป คุณภาพของภาพและเสียงที�ไดจ้ะขึ2นอยู่กบัความเร็วของช่องทาง
สื�อสารที�ใชเ้ชื�อมต่อระหวา่งกนั ไดแ้ก่ จอโทรทศัน์หรือคอมพิวเตอร์ ลาํโพงไมโครโฟน และ กลอ้ง 
เวบ็แคม (Webcam) จึงเป็นอีกช่องทางหนึ�งที�องคก์รและบุคลากรภายในองค์กรจาํเป็นตอ้งใช้ เพื�อ
ช่วยลดต้นทุนทั2งทางตรงและทางออ้ม ข้อดีของการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงทาํให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถมองเห็นภาพและไดย้ินเสียงโตต้อบกนัไปมาระหวา่งกนั แมจ้ะอยูก่นัคน
ละสถานที�ก็ตาม ช่วยเพิ�มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื�อสาร ช่วยลดค่าใชจ่้ายต่างๆ ที�เกิดขึ2น
จากการประชุมในแต่ละครั2 ง เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการเดินทางจากที�
ต่าง ๆ เพื�อเขา้ร่วมประชุม ลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ2นระหว่างการเดินทาง และยงัช่วยแก้ปัญหา
จราจรไดอี้กทางหนึ�ง 

อยา่งไรก็ตามระบบประชุมทางไกลที�มีอยูมี่ขอ้จาํกดั ไดแ้ก่ 
1. ราคาอุปกรณ์/ระบบที�จาํหน่ายสูงมาก 
2. จาํเป็นตอ้งใชง้านกบัอุปกรณ์ต่อพว่ง ไดแ้ก่ ชุดกลอ้งสาํหรับการประชุม ทีว ีเป็นตน้ 
3. MCU บางระบบไม่รองรับการเชื�อมต่อกบัโทรศพัทพ์ื2นฐานหรือโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
4. การประชุมที�ขายตามทอ้งตลาดเหมาะกบัการประชุมขนาดใหญ่ หรือห้องประชุม 

ลกัษณะส่วนบุคคล ระบบที�ทาํเป็นลักษณะเหมาะกับการประชุมขนาดเล็ก อยู่คนละสถานที�ก็
สามารถประชุมได ้
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งานวิจยันี2 นาํเสนอเกี�ยวกบัการสร้างห้องประชุมสําหรับการประชุมทางไกลดว้ยภาพ
และเสียงโดยใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล เพื�อใช้งานประชุมทางไกลรายบุคคล/กลุ่ม
ขนาดเล็ก โดยนาํแอพพลิเคชั�นระบบเปิดของ MCU มาใช้ในการพฒันาระบบ ช่วยอาํนวยความ
สะดวกในการใชง้าน สมาชิกหรือผูดู้แลระบบ สามารถสร้างหอ้งประชุมโดยระบุ หวัขอ้การประชุม 
ประธานการประชุม หมายเลขห้อง วนั เวลา รหสัผา่น รูปแบบการประชุม รายชื�อสมาชิกที�เขา้ประ 
ชุมผา่นทางเวบ็ ระบบจะส่งขอ้มูลที�จาํเป็นให้กบัสมาชิกผา่นทางอีเมล์และขอ้ความสั2นในโทรศพัท ์
เคลื�อนที� เมื�อถึงวนั เวลาที�กาํหนด ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะโทรเขา้ห้องประชุมผา่นทางโครงข่ายขอ้มูลที�
เชื�อมต่อสํานกังานแต่ละสาขา โดยจะตอ้งระบุรหสัผา่นที�ไดรั้บ ก่อนเขา้ห้องระชุม อยา่งไรก็ตามผู ้
เขา้ร่วมประชุมที�ไม่ไดอ้ยูใ่นสถานที�ที�กาํหนดไวส้ําหรับการประชุม ก็สามารถใชโ้ทรศพัทเ์คลื�อนที�
หรือโทรศพัทบ์า้นโทรเขา้มายงัห้องประชุมเพื�อร่วมประชุมทางเสียงได ้โดยหากโทรศพัทเ์คลื�อนที�
เป็นแบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถเขา้ร่วมการประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั�นบนโทรศพัท ์
เคลื�อนที� 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

วทิยานิพนธ์ฉบบันี2 มีวตัถุประสงคข์องงานวจิยัดงันี2  
1. เพื�อออกแบบและพฒันาการประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียงที�มีตน้ทุนตํ�า เหมาะสมสํา-

หรับการใชง้านประชุมทางไกลในกลุ่มยอ่ย ๆ 
2. เพื�อพฒันาระบบประชุมทางไกลดว้ยเสียงซึ� งสามารถเชื�อมต่อกบัระบบโทรศพัท์พื2นฐาน

และโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
 
1.3  ขอบเขตงานวจัิย 

เนื�องจากการประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง เป็นการนาํเอาแอพพลิเคชั�นระบบเปิด
ของ MCU มาใชใ้นการพฒันาระบบซึ� งทาํงานบนระบบปฏิบติัการ Ubuntu ซึ� งการประชุมทางไกล
ด้วยภาพและเสียง จึงพฒันาระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ2 นและเพิ�มคุณสมบติัที�สําคญั โดย
วทิยานิพนธ์ฉบบันี2 มีขอบเขตของงานวจิยัดงันี2  

1. ผูใ้ชง้านในระบบมี 3 ประเภท ดงันี2  
1.1 ผูดู้แลระบบ มีหนา้ที�ตรวจสอบและอนุมติัการเป็นสมาชิกของระบบการประชุมเมื�อมี

การสมคัรสมาชิก และสร้างห้องประชุมโดยระบุ หวัขอ้การประชุม ประธานการประชุม หมายเลข
ห้อง วนั เวลา รหัสผ่าน รูปแบบหน้าจอการประชุม รายชื�อสมาชิกที�เขา้ประชุม ตามที�ไดรั้บมอบ 
หมาย 
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1.2 ประธาน ผูที้�ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานในการประชุม ประธานสามารถ (ใช ้Icon ที�อยู่
หนา้แรกของเวบ็ ผา่นทาง URL เมื�อถึงเวลาการประชุม) 

1.2.1 ตรวจสอบจาํนวน/รายชื�อสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1.2.2 สามารถจดัการรูปแบบหนา้จอการประชุม 
1.2.3 ระหวา่งประชุมสามารถเชิญผูเ้ขา้ประชุมออกจากการประชุม 

1.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม เมื�อถึงวนั เวลาที�กาํหนด ทั2งประธาน และผูเ้ขา้ร่วมประชุม โทรเขา้
หอ้งประชุม โดยจะตอ้งระบุรหสัผา่นที�ไดรั้บเพื�อเขา้หอ้งระชุม 

2. สมาชิกหรือผูดู้แลระบบ สร้างหอ้งประชุมโดยระบุ หวัขอ้การประชุม ประธานการประชุม 
หมายเลขห้อง วนั เวลา รหสัผา่น รูปแบบหน้าจอการประชุม รายชื�อสมาชิกที�เขา้ประชุม ผ่านทาง
เวบ็ 

3. ระบบสามารถส่งรายละเอียดการสร้างหอ้งประชุม ผา่นทางอีเมล์ และขอ้ความสั2นผา่นโทร 
ศพัทเ์คลื�อนที�ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ถูกเลือก โดยจะระบุหวัขอ้การประชุม ประธานในที�ประชุม 
หมายเลขหอ้ง วนั เวลา รหสัผา่น ใหก้บัสมาชิกทุกคน 

4. เมื�อถึงวนั เวลาที�กาํหนด ทั2งประธาน และผูเ้ขา้ร่วมประชุม โทรเขา้ห้องประชุม ผ่านทาง
โครงข่ายขอ้มูลที�เชื�อมต่อสํานักงานแต่ละสาขา โดยจะต้องระบุรหัสผ่านที�ได้รับ ก่อนเข้าห้อง
ประชุม 

5. เมื�อถึงเวลาในการชุม หากผูเ้ข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สามารถโทรเขา้ระบบโดยผา่นทางโทรศพัทพ์ื2นฐาน หรือโทรศพัทเ์คลื�อนที� โดยในกรณีที�โทรศพัท ์
เคลื�อนที�รองรับระบบ 3G ก็อาจจะเชื�อมต่อผา่นทาง WiFi หรือ 3G เพื�อเขา้ร่วมการประชุมได ้

6. ระบบสามารถบนัทึกการประชุมดว้ยเสียงได ้
7. ระบบสามารถรองรับการสนทนาดว้ยภาพพร้อมกนัสูงสุด 9 สถานี และการสนทนาทาง

เสียงที�ไม่จาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ขึ2นอยูก่บัความสามารถของเครื�องแม่ข่าย) 
 
1.4  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บจากวทิยานิพนธ์ฉบบันี2 มีดงันี2  
1. ไดร้ะบบการประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียงเพื�อใชใ้นองคก์รที�มีตน้ทุนตํ�า 
2. ช่วยประหยดัเวลา และเพิ�มความสะดวกสบายให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยไม่ตอ้งเดินทาง

มายงัหอ้งประชุม 
3. ช่วยลดค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการประชุมแต่ละครั2 ง เช่น ค่าเช่าสถานที� ค่าที�พกั ค่าอาหาร และ

ค่าเดินทาง 
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4. ลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ2นระหวา่งการเดินทาง และยงัช่วยแกปั้ญหาจราจรไดอี้กทางหนึ�ง 
 
1.5   เครื�องมือที�ใช้ในงานวจัิย 

1. ฮาร์ดแวร์ ที�ใชใ้นงานวจิยัมีดงันี2  
1.1 คอมพิวเตอร์ ใชเ้ป็นตวัเซฟเวอร์หลกัของระบบที�พฒันา 
1.2 การ์ด FXO แบบ 1 Port ใชส้าํหรับเชื�อมต่อเขา้ระบบโทรศพัทพ์ื2นฐาน เพื�อเป็นช่องทาง

สาํหรับโทรเขา้ของโทรศพัทเ์คลื�อนที� และโทรศพัทป์ระจาํที� 
1.3 อุปกรณ์ GSM gateway ใชเ้ป็นช่องทางสําหรับเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� (ในกรณีที�

ไม่สามารถเชื�อมต่อการ์ด FXO เขา้กบัโทรศพัทพ์ื2นฐานได)้ 
1.4 Router ทาํหน้าที�เชื�อมต่อระบบเครือข่าย เป็นตวักลางในการส่งต่อขอ้มูลไปยงัเครือ 

ข่ายอื�นๆ 
1.5 โทรศพัทเ์คลื�อนที� ที�รองรับระบบ Gammu เพื�อส่งขอ้ความสั2น (SMS) โดยวิทยานิพนธ์

ฉบบันี2 เลือกใช ้Nokia 5233 ใชใ้นการส่งขอ้ความสั2น 
2. ซอร์ฟแวร์ ที�ติดตั2งบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีดงันี2  

2.1 ระบบปฏิบติัการ Ubuntu Server 11.10 ใช้เป็นระบบปฏิบติัการหลักของ Server 
Conference ตน้แบบ 

2.2 โปรแกรม (Asterisk) ใชใ้นการควบคุมและจดัการบริหาร การเชื�อมต่อระหวา่งอุปกรณ์
โทรศพัทผ์า่นเครื�องข่ายเนทเวอร์ค และใช ้Softphone เพื�อลงทะเบียนกบัระบบ 

2.3 Sailfin ใชเ้พื�อให ้mcuweb สามารถใชง้านเป็น web service ที�เรียกใชง้านผา่น Browser 
ได ้

2.4 Media Mixer ทาํหน้าที�จดัการรวบรวม Media ต่าง ๆ ของภาพและเสียงให้แก่ mcu 
Web 

2.5 โปรแกรม Mirial ใช้เป็นโทรศพัทใ์นการโทรติดต่อสื�อสารผา่นทางอินเทอร์เน็ตทาง
ภาพและเสียง (Soft Phone) 

2.6 โปรแกรม Gammu ใชใ้นการส่งขอ้ความสั2 น (SMS) จากคอมพิวเตอร์ผา่นระบบโทร 
ศพัทเ์คลื�อนที� 

3. ซอร์ฟแวร์ ที�ติดตั2งบนสมาร์ทโฟน iPhone 5 มีดงันี2  
3.1 ระบบปฏิบติัการ iOS เวอร์ชั�น 7.0.4 
3.2 โปรแกรม Zoiper เวอร์ชั�น 2.16 ใชเ้ป็นโทรศพัทใ์นการโทรติดต่อสื�อสารทางเสียงผา่น

อินเทอร์เน็ต 
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1.6  แผนการดําเนินงาน 

ตารางที� 1.1 แสดงถึงขั2นตอนการทาํวจิยัของวทิยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดดงันี2  
 
ตารางที� 1.1  ขั2นตอนการทาํวิจยั 
 

เดือน 
งาน 

พ.ค.-ส.ค. 
2556 

ก.ย.-ธ.ค. 
2556 

ม.ค.-เม.ย. 
2557 

พ.ค.-ส.ค. 
2557 

ก.ย.-ธ.ค. 
2557 

ม.ค.-พ.ค. 
2558 

1.ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยั 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัหวัขอ้งานวจิยั 

        

        
        

2.ศึกษาการทาํงานของ  
Multipoint Control Unit 

        

        
        

3.ศึกษาหลกัการทาํงาน 
ของโปรแกรม Asterisk 

        

         
        

4.ศึกษาเครื�องมือที�ใช ้
ในการพฒันาระบบ 

    

  

  

      
      

5.ออกแบบระบบการใช ้
งาน การสร้างหอ้งประชุม 

        

         
        

6.ทดสอบการทาํงานและ 
ประเมินผล 

        

      
    

7.สรุปผลการวจิยัและ 
จดัทาํวทิยานิพนธ์ 
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บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

ในวทิยานิพนธ์ฉบบันี�กล่าวถึงทฤษฎีที�นาํมาใชใ้นงานวจิยัซึ� งประกอบไปดว้ยระบบการ
ประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง Asterisk ฐานขอ้มูล (MySQL) Gammu และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
2.1  การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง1 

การประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง (Video and voice Conference) หมายถึงการประ 
ชุมที�ผูเ้ขา้ประชุมอยุ่กนัคนละสถานที�กนั สามารถประชุมร่วมกนัและมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัได้
สามารถติดต่อกนัไดท้ั�งภาพและเสียง โดย ผ่านทางจอภาพซึ� งอาจเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรทศัน์ 
ผูช้มที�ฝั�งหนึ�งจะเห็นภาพของอีกฝั�งหนึ� งปรากฏอยูบ่นจอโทรทศัน์ของตวัเองและภาพของตวัเองก็
จะไปปรากฏยงัโทรทศัน์ของฝั�งตรงขา้มคุณภาพของภาพและเสียงที�ไดจ้ะขึ�นอยู่กบัความเร็วของ
ช่องทางสื�อสารที� ใชเ้ชื�อมต่อระหวา่งทั�งสองฝั�งอุปกรณ์ที�ตอ้งมีในระบบประชุมทางไกลนี�  ก็ ไดแ้ก่ 
จอโทรทศัน์หรือคอมพิวเตอร์ ลาํโพง ไมโครโฟน กลอ้งดงัภาพที� 2.1 

 

 
 

ภาพที� 2.1  การประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง 
 

ที�มา:  http://www.co2neutralconferencing.com/conferencing/video-conferencing/video-
conference-bridging/#.UutqLvRdXuw 
                                                           

1Wikipedia. (2557). Videoconferencing. สืบคน้เมื�อ 27 พฤศจิกายน 2557. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki 
/Videoconferencing. 
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2.1.1  อุปกรณ์ปลายทาง 
อุปกรณ์ที�ใชใ้นการส่งขอ้มูลที�เป็นสัญญาณภาพ และสัญญาณเสียง ของการประชุมผา่น

เขา้ไปในระบบ จะตอ้งมีอุปกรณ์ที�ใช้เพื�อแปลงสัญญาณดงักล่าวให้เป็นสัญญาณที�เหมาะสมกบั
ระบบที�ใช้ ฝั�งผูรั้บก็จะมีอุปกรณ์ที�ใช้เพื�อแปลงสัญญาณเหล่านี� ให้กลบัมาเป็นสัญญาณภาพ และ
เสียงที�สามารถรับชมรับฟังไดอี้กครั� งหนึ�งดงัภาพที� 2.2 

 

 
 

ภาพที� 2.2  อุปกรณ์การทาํงาน 
 
ที�มา:  http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps7060/ps11305/ps11317/ps12283/data_sheet 
_c78692890.html 
 

2.1.2  อุปกรณ์ควบคุมแบบหลายจุด (Multipoint Control Unit: MCU)2 
ทาํหนา้ที�รวบรวมประมวลผลและควบคุมการประชุมที�มากกวา่ 2 การประชุมขึ�นไป จึง

เปรียบไดก้บัสะพานเชื�อมที�เป็นตวักลางในการส่งมอบเสียง วิดีโอ ระหว่างการประชุมผ่านทาง
เครือข่าย MCU ที�เป็นลกัษณะ Hardware Base จะมีความสามารถสูงกว่า Software Base เช่น 
คุณภาพของ ภาพและเสียงของ Hardware Based จะดีกวา่ รวมทั�งความสามารถอื�นๆ ที�มีมากกว่า
เช่น สามารถแบ่งหน้าจอในการทาํงาน Conference ไดม้ากกว่า และรองรับ Session ในการทาํ 
Conference พร้อมๆ กนัไดม้ากกวา่ บางครั� ง MCU ที�เป็นลกัษณะ Hardware Base สามารถเชื�อมต่อ
กบัระบบ Network ไดห้ลากหลายแบบ เช่นเชื�อมต่อกบัระบบ Leased Line, ISDN PRI เป็นตน้
แสดงดงัภาพที� 2.3 

                                                           

2วิสิทธิx  วงศเ์มธา. (กนัยายน – ตุลาคม 2456). เทคโนโลยีเกี"ยวกับการทาํ Video Conference. สืบคน้เมื�อ                     
27 พฤศจิกายน 2557. จาก http://www.nectec.or.th/pub/book/2004-5-27-259394-vdo.pdf  
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ภาพที� 2.3  MCU (Multipoint Control Unit) 
 

โดยทั�วไปเทคโนโลย ีVoIP นั�นตอ้งมีการต่อเขา้กบัหลายๆ อุปกรณ์ จึงจาํเป็นตอ้งมีสิ�งที�
เป็นมาตรฐานกลางที�ให้อุปกรณ์ทุกตวัใช้งานด้วยกนัไดอ้ย่างเหมาะสมซึ� งจะมีโปรโตคอลที�เป็น
มาตรฐานหลกัๆ เช่น H.323 และ SIP 

2.1.2.1  มาตรฐานของ H.3233 
มาตรฐาน H.323 เป็นระบบสื�อสารในระบบ VoIP ยุคแรกเริ�ม ถูกนาํมาใชก้บัอุปกรณ์

ระบบ Video Conference เป็นหลกัแต่ไดมี้การนาํมาประยุกตใ์ช้งานร่วมกบัการสื�อสารในระบบ 
VoIP ดว้ย ถูกกาํหนดโดยองคก์ร ITU สามารถทาํงานร่วมกบั ISDN (Integrated Service Digital 
Network) และ PSTN (Public switched telephone network) แต่มีขอ้เสีย เมื�อทาํงานในระบบ
เครือข่าย NAT ตอ้งอาศยั Gate Keeper เพื�อทาํหนา้ที�เป็น Proxy Server ในการรับส่งขอ้มูลเพื�อให้
การส่งขอ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ดงัภาพที� 2.4 

                                                           

3กิตติพงษ ์สุวรรณราช. (2551). ออกแบบและติดตั/งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk..กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ทเพรส. 
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ภาพที� 2.4  หลกัการทาํงานของ H.323 
 

2.1.2.2  มาตรฐาน SIP (Session Initiation Protocol)4 
มาตรฐานของ SIP เป็นมาตรฐานที�เริ�มได้รับความนิยมขึ�นเรื� อยๆ และมากที�สุดใน

ปัจจุบนัเนื�องจากเป็นโปรโตคอลที�สามารถปรับแต่งหรือหรือปรับปรุงไดง่้ายกวา่ H.323 มากซึ� ง SIP 
โปรโตคอลจะใชง้านทั�งพอร์ตและTCP หรือ UDP ระหวา่ง10000 ถึง 20000 เมื�อใชก้บัโปรแกรม 
Asterisk ส่วนประกอบของโปรโตคอล SIP นั�นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนประกอบคือ User 
Agents หรือ UA และอีกส่วนคือ SIP Server  

1) User Agent สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนยอ่ยคือ 

User Agent Client (UAC) และ User Agent Server (UAS) ในการทาํงานจะติดต่อกนั

ระหวา่งเครื�องลูกกบัเครื�องแม่ โดยจะเริ�มจากการส่ง UAC ส่ง Request ออกไปที� UAS เมื�อ UAS รับ

ขอ้มูลก็จะส่งกลบัมาในรูปแบบของ SIP response 

2) SIP Server สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

2.1) Proxy Server จะเป็นเหมือนตวัที�กลางสําหรับการติดต่อระหวา่งเครื�อง

ลูกไปยงัเครื�องแม่ หรือจะเรียกว่าเป็นตวัชี� เส้นทางให้การสื�อสารนั�นๆ ว่าไปในทิศทางไหนซึ� ง 

Proxy จะเป็นตวัเก็บขอ้มูลของเส้นทางการติดต่อสื�อสารใน SIP นั�นๆ 

                                                           

4กิตติพงษ ์สุวรรณราช. แหล่งเดิม 
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2.2) Registrar Server จะมีหนา้ที�เหมือนเป็นพนกังานลงทะเบียนเพื�อที�จะนาํ

ขอ้มูลไปใส่ลงในSIP Server เพื�อที�จะทราบวา่ไดท้าํการลงทะเบียนของเครื�องลูกนั�นๆ ใชเ้บอร์อะไร

เพื�อนาํไปทาํการอพัเดทใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั 

SIP message เป็นคาํเรียกของขอ้ความที�ทาํการส่งกนัระหวา่งเครื�องลูกและเครื�องแม่ที�
อยูใ่นเครือข่ายแบบ SIP ซึ� งนี� เองเป็นจุดเด่นอีกหนึ� งอย่างของโปรโตคอลแบบ SIP ที�ทาํให้เป็นที�
นิยมอย่างมากเนื�องจากเป็นขอ้ความที�เขา้ใจง่ายต่อการทาํความเขา้ใจมากกวา่ H.323 ซี�งขอ้ความ
ของโปรโตคอลแบบ SIP จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี�  

SIP request message เป็นขอ้ความสาํหรับที�จะทาํการร้องขอจากเครื�องลูกไปยงัเครื�อง
แม่หลกัจะแบ่งออกไดป้ระมาณ 6 ชนิดของการร้องขอ 
 

ตารางที� 2.1  ตวัอยา่งของ Request message 
 

SIP request message ลกัษณะของข้อความ 

INVITE เป็นลกัษณะของการส่งขอ้ความไปเชิญเพื�อที�จะทาํการติดต่อสื�อสาร 

ACK เป็นลกัษณะของการตอบกลบัของผูที้�ติดต่อสื�อสาร 

OPTION เป็นลกัษณะของการถามความสามารถของตวัเครื�องServer และเครื�องลูก 

BYE เป็นลกัษณะของการหยดุหรือสิ�นสุดการติดต่อระหวา่งเครื�อง Server และเครื�องลูก 

CANCEL เป็นลกัษณะของการยกเลิกการติดต่อสื�อสาร 

REGISTER เป็นลกัษณะของการลงทะเบียน ไปยงัSIP Server 

 

SIP response message เป็นการส่งขอ้ความในลกัษณะของการตอบรับจากการ ร้องขอที�
ส่งเขา้มาซึ� งจะสามารถแบ่งออกไดป้ระมาณ 6 กลุ่ม หลกัๆ ดงันี�  
 

ตารางที� 2.2  ตวัอยา่งของ Response message ใน SIP Server 
 

SIP response message ลกัษณะของข้อความ 

1XX  Provisional : Trying,Ringing,Call 
2XX Successful :OK 
3XX Redirection : Multiple Choices, Moved permanently,Moved Temporarily 
4XX Request Failure : Bad Request, Unauthorized, Payment Request 
5XX Server Failure : Server Internet Error, Not Implemented 
6XX Global Failure : Busy Everywhere, Decline  
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1XX เป็นขอ้ความตอบรับจาก SIP Server เพื�อบอกสถานของระบบวา่ทาํอะไรอยู ่เช่น 
100 Trying เป็นการบอกให้ทราบวา่กาํลงัพยามติดต่อ 

180 Ringing  เป็นการบอกใหท้ราบวา่กาํลงัรอการติดต่อจาก SIPปลายทาง 
182Queued   เป็นการบอกใหท้ราบวา่ไดท้าํการกาํหนดคิวให้แลว้ 

2XX เป็นขอ้ความตอบรับจาก SIP Server วา่การติดต่อสาํเร็จแลว้ 
 200OK   เป็นการบอกวา่ติดต่อสาํเร็จแลว้ 
 202 Accepted เป็นการบอกยอมรับ 
3XX เป็นขอ้ความบอกเกี�ยวกบัการส่งต่อ (Forwarding) 
 300Multiple Choice  เป็นการบอกวา่มีหลายตวัเลือก 
 305Use Proxy    เป็นการบอกวา่ใหใ้ช ้Proxy 
4XX เป็นขอ้ความบอกเกี�ยวกบัขอ้ผดิพลาดของเครื�องลูก 
 400Bad Request  เป็นการบอกวา่ความตอ้งการผดิพลาด 
 401Unauthorized  เป็นการบอกวา่ไม่ไดรั้บสิทธิx ในการลงทะเบียน 
 403Forbidden        เป็นการบอกวา่ไม่อนุณาติ 
 404 Not found   เป็นการบอกวา่ไม่พบผูใ้ชง้าน 

5XXเป็นการขอ้ผดิพลาดที�เกิดจากทางเครื�องแม่ 
500Server Internal Error  เป็นการบอกวา่เกิดขอ้ผดิพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ 
501Not implement  เป็นการบอกวา่ไม่สามารทาํงานไดใ้นขณะนี�  
502 Bad Gateway    เป็นการบอกวา่ Gateway ผดิพลาด 
503Service Unavailable เป็นการบอกวา่บริการนี�ไม่ไดมี้ในระบบหรือไม่ไดเ้ปิด 

6XX เป็นการบอกขอ้ผิดพลาดแบบรวม 
 600Busy everywhere    เป็นการบอกวา่ระบบไม่วา่ง 
 603Decline     เป็นการบอกวา่ระบบถูกปฏิเสธ 
 604Does Not Exist Anywhere เป็นการบอกวา่ไม่มีอยูใ่นทุกๆ ที� 

2.3) Redirect Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที�จะทาํการเปลี�ยนหรือกาํหนดเส้นทาง

โดยอาศยัขอ้ความ (Request message) เพื�อส่งต่อไปยงัเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที�ตอ้งการ 

 ในงานวิจยันี� จะใช้มาตรฐานSIP มาใช้ในการพฒันาระบบ เนื�องจาก SIP เป็น

มาตรฐานที�นิยมในปัจจุบันและมีความซับซ้อนในการทํางานน้อยกว่ามาตรฐานของ H.323 
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mcuWeb เป็น SIP Servlet application ที�สร้าง business logic ของบริการซึ� งจดัการในส่วนของคาํสั�ง

ของ SIP signaling ผา่น XML RPC interface และมีส่วนบริหารจดัการผา่นหนา้เวบ็ไซต ์

 

2.2  Asterisk5 

Asterisk คือ open source software ที�ทาํหนา้ที�หลกัเป็น Soft switch, IP-PBX หรือที�
เรียกว่าตู้ชุมสายโทรศพัท์ระบบ IP ซึ� งมีหน้าที�ในการควบคุมและจดัการบริหาร การเชื�อมต่อ 
ระหว่างอุปกรณ์โทรศพัท์ผ่านเครื�องข่ายเนทเวอร์ค อีกทั�งยงัสามารถเพิ�มเติมประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการทาํงานไดโ้ดยง่ายความสามารถของ Asterisk 

2.2.1 Switch (PBX) ตูชุ้มสายAsterisk สามารถทาํหนา้เป็นอุปกรณ์สลบัสายโทรศพัทไ์ม่วา่จะ
เป็นระบบ IP หรือ hybridge สามรถทาํการตั�งค่าเส้นทางการของการโทรศพัทโ์ดยตวัเอง สามารถ
เพิ�มเติม feature ได ้เช่น (ระบบ Voicemail, IVR) รองรับการเชื�อมต่อกบัระบบโทรศพัทพ์ื�นฐานไม่
วา่จะเป็นแบบ analog หรือ digital (ISDN) 

2.2.2 Gateway สามารถทาํหน้าเป็นอุปกรณ์ที�ใช้ในการเชื�อมต่อระหว่างระบบโทรศัพท์
พื�นฐานกบัระบบ VoIP 

2.2.3 Feature & Media Server อีกความสามารถของ Asterisk คือสามารถทาํเป็นระบบตอบรับ
หรือระบบการประชุมทางโทรศพัท ์เพื�อใหท้าํงานเขา้กบัระบบโทรศพัทที์�มีอยูเ่ดิมไดอี้กดว้ย 

ตวัอย่างการ Implementation เช่น สามารถทาํเป็น IVR หรือระบบตอบรับ ให้กับ
ตูชุ้มสาย (pabx) เดิมที�ไม่มีระบบตอบรับ 

1) Call Center รองรับการทาํงานของระบบ Call-Center อยา่งเตม็รูปแบบ เช่น ACD, 
Queue, IVR, Skill-based routing etc. 

2) Asterisk นั�นสามารถรองรับ Features ไดห้ลายรูปแบบแต่ในที�นี� ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่ง 
Features ที�ใชก้นัอยูท่ ั�วไปและผูว้ิจยัไดน้าํ Features มาใชศึ้กษาในงานวิจยัและนาํมาพฒันาต่อยอด
ระบบจดัการหอ้งประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง คือ 

Teleconference (คือการประชุมทางเสียง) 
Blacklists (การทาํ backlist ใชใ้นการ filter ผูใ้ชง้านโทรศพัทที์�โทรเขา้ได)้ 
Call Forward on Busy (การโอนสายไปยงัผูอื้�นในกรณีที�สายนั�นๆ ไม่วา่ง) 
Call Forward on No Answer (การโอนสายไปยงัผูอื้�นในกรณ์ที�สายนั�นๆ ไม่รับสาย) 

                                                           

5กิตติพงษ ์สุวรรณราช. แหล่งเดิม. 
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Call Monitoring (การดู status (IP address, ping time) ของ Client ที�เชื�อมต่อมายงั
ระบบ) 

Music On Hold (เสียงเพลงรอสายขณะอยูใ่นหอ้งประชุมคนเดียว) 
Authentication (การตรวจสอบสิทธิx ก่อนการเขา้ใชง้าน) 
FXO (สาํหรับโทรออกสายนอก) 
Asterisk เป็น software ตวัหนึ�งที�ทาํหนา้ที�หลกัในการควบคุมระบบโทรศพัท ์ซึ� งส่วน

ใหญ่แลว้ Asterisk จะสามารถทาํงานบน Linux OS, FressBSD (not officially support by digium) 
ซึ� งในการทาํงาน ของ Asterisk ผูใ้ช้งานจาํเป็นตอ้งสามารถที�จะเขา้ใจการทาํงาน และ ตั�งค่าต่างๆ 
ของ Asterisk ได ้Asterisk เป็น software ที�ทาํงานเป็น daemon หรือ เป็น Process หนึ�งที�ทาํงานอยู่
บนเครื�องคอมพิวเตอร์ โดยการตั�งค่าของ Asterisk เพิ�มที�จะทาํให้ ระบบทาํงานได ้หรือ เป็นไป
ตามที�ผูใ้ชง้านตอ้งการนั�น มีอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

แบบ .confไฟล ์ซึ� งการตั�งค่าแบบนี�ใชง้านกนัอยูอ่ยา่งแพร่หลายไม่วา่จะเป็น การตั�งโดย
ผ่าน Web-Interface เช่น FreePBXโดยไฟล์ที�เขียนลงไปในระบบจะทาํหน้าที�ในการบอกให ้
Asterisk ทาํงานอยา่งที�เราตอ้งการ 

แบบ database เป็นอีกลกัษณะในการตั�งค่าบางประเภทของ Asterisk โดยการตั�งค่า
ลกัษณะนี� มีขอ้ดีในการที�เราสามารถที�จะปรับเปลี�ยนค่าไดท้นัที โดยไม่จาํเป็นตอ้ง สั�งให้ Asterisk 
ทาํการอ่านค่าจาก file อีก ครั� ง (reload) โดยหลงัจากที�การตั�งค่าต่างๆ เสร็จสิ�น Asterisk ก็จะ
สามารถทาํงานไดท้นัที โดย ในกรณีที�เป็น ระบบ SIP/IAX/etc. เครื�องลูกข่ายต่างๆ ก็จะสามารถที�
จะเชื�อมต่อเข้ามายงัระบบ ผ่านระบบเครือข่าย อนึ� งหากต้องการที�จะให้ Asterisk ทาํงานกับ 
Telephony Hardware เช่น การ์ดสายนอก หรือ กล่องสายนอกต่างๆ  ก็ตอ้งทาํการติดตั�งค่าใน 
Asterisk ดว้ย 

ในวิทยานิพนธ์ฉบบันี� ใช้ asterisk ทาํหน้าที�เป็น SIP Server เพื�อให้ Softphone 
ลงทะเบียน (Register) เขา้สู่ระบบ นอกจากนั�นในวิทยานิพนธ์นี�ยงัมีการติดตั�งการ์ด X100p ใน 
asterisk server เพื�อใหผู้ใ้ชง้านสามารถโทรศพัทเ์ขา้สู่ระบบผา่นทางโทรศพัทป์ระจาํที�ได ้
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2.3  ฐานข้อมูล (MySQL)6 
โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล ที�พฒันาโดยบริษทัมายเอสคิวแอลเอบี (MySQL )ใน

ประเทศสวีเดน โดยจดัการ MySQL ทั�งในแบบที�ให้ใชฟ้รี และแบบที�ใชใ้นเชิงธุรกิจเป็นเครื�องมือ
สําหรับเก็บข้อมูลขนากกลางที�มีประสิทธิภาพในการทาํงานสูง ปัจจุบันบริษัทซันไมโครซิส
เต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) เขา้ซื�อกิจการของ MySQL ฉะนั�นผลิตภณัฑ์ภายใต ้MySQL AB 
ทั�งหมดจะตกเป็นของซนั 

2.3.1  ประเภทการจดัเก็บขอ้มูล (Database Storage Engine) ที�สนบัสนุน 
MyISAM ค่าปกติ 
InnoDB สนบัสนุนการทาํ ทรานแซคชั�น (transaction) แบบ ACID 
Memory การจดัเก็บในหน่วยความจาํ ใชเ้ป็นตารางชั�วคราวเพื�อความรวดเร็ว เนื�องจาก

เก็บไวใ้นหน่วยความจาํ ทาํใหมี้ความเร็วในการทาํงานสูงมาก 
Merge เป็นการรวม Table หลาย ๆ ตวัให้แสดงผล หรือแกไ้ข เสมือนเป็นขอ้มูลจาก Table 

เดียว 
Archive เหมาะสาํหรับการจดัเก็บขอ้มูลพวก log file ขอ้มูลที�ไม่ตอ้งมีการ คิวรี�  (query) 

หรือใชบ้่อยๆ เช่น log file เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบยอ้นหลงั (Security Audit Information) 
Federated สําหรับการจดัเก็บแบบปลายทาง (remote server) แทนที�จะเป็นการจดัเก็บ

แบบ local เหมือนการจดัเก็บ (Storage) แบบอื�นๆ 
NDB สาํหรับการจดัเก็บแบบคลสัเตอร์ (cluster) 
CSV เก็บขอ้มูลจาก Text ไฟลโ์ดยอาศยัเครื�องหมาย คอมมา (comma) เป็นตวัแบ่งฟิลด ์

2.3.2  ชนิดของขอ้มูลที�สนบัสนุน 
ชนิดขอ้มูลที� MySQL สนบัสนุนแบ่งเป็นสามประเภทหลกัใหญ่ๆ 
1) ชนิดขอ้มูลที�เป็นตวัเลข 

1.1) BIT (มีใชไ้ดก้บั MyISAM, InnoDB, Memory) 

1.2) TINYINT 

1.3) SMALLINT 

1.4) MEDIUMINT 

1.5) INT 

                                                           

6บญัชา ปะสีละเตสงั. (2553). พัฒนาเวบ็แอปพลิเคชั"นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ Dreamweaver. กรุงเทพฯ: :ซี
เอด็ยเูคชั�น. 
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1.6) BIGINT 

1.7) Float 

2) ชนิดขอ้มูลที�เกี�ยวกบัวนัที�และเวลา 

2.1) DATETIME 

2.2) DATE 

2.3) TIMESTAMP 

2.4) TIME 

2.5) YEAR 

3) ชนิดขอ้มูลที�เกี�ยวกบัตวัอกัษร 

3.1) CHAR 

3.2) VARCHAR 

3.3) BINARY 

3.4) VARBINARY 

3.5) BLOB 

3.6) TEX 

3.7) TENUM 

3.8) SET 

2.3.3  ส่วนเชื�อมต่อกบัภาษาการพฒันาอื�น (database connector) 
มีส่วนติดต่อ (Interface) เพื�อเชื�อมต่อกบัภาษาในการพฒันา อื�นๆ เพื�อให้เขา้ถึงฟังก์ชนั

การทาํงานกบัฐานขอ้มูล MySQL ไดเ้ช่น ODBC (Open Database Connector) อนัเป็นมาตรฐาน
กลางที�กาํหนดมาเพื�อใหใ้ชเ้ป็นสะพานในการเชื�อมต่อกบัโปรแกรมหรือระบบอื�นๆ เช่น MyODBC
อนัเป็นไดรเวอร์เพื�อใชส้ําหรับการเชื�อมต่อในระบบปฏิบติัการวินโดว ์ JDBC คลาสส่วนเชื�อมต่อ
สําหรับ Java เพื�อใช้ในการติดต่อกบั MySQL และมี API (Application Programming Interface) 
ต่างๆ มีใหเ้ลือกใชม้ากมายในการที�เขา้ถึง MySQL โดยไม่ขึ�นอยูก่บัภาษาการพฒันาใดภาษาหนึ�ง 

ในวทิยานิพนธ์ฉบบันี�ใช ้MySQL ในการพฒันาเนื�องจากเป็นโปรแกรมที�ไม่มีค่าใชจ่้าย
ในการติดตั�งซึ� งเปิดให้ใช้ฟรี เป็นเครื�องมือสําหรับเก็บขอ้มูล การจองห้องประชุม ประวติัการใช้
หอ้งประชุม และจดัเก็บรายชื�อสมาชิก 
 

DPU



16 

2.4  Gammu7 
เป็นโปรแกรมใช้ในการส่งขอ้ความสั� นผ่านโทรศพัท์มือถือเช่น รายชื�อ ปฏิทินหรือ

ขอ้ความ ถูกสร้างขึ�นบน Gammu Library ซึ� งมี abstraction จะทาํงานร่วมกบัโทรศพัท์มือถือที�
แตกต่างกนัจากผูข้ายที�แตกต่างกนั เช่น Nokia, Sony-Ericsson, Motorola และ Samsung 

 2.4.1  SMSD operation 
การดาํเนินงาน SMSD ประกอบดว้ย 3 ขั�นตอน 
1) ใชc้ommand line ในการส่ง 
2) กาํหนดค่าbackend ในการบริการ 
3) Main loop จะถูกดาํเนินการจนกวา่จะมีการส่งสัญญาณที�จะถูกยกเลิก 

3.1) พยายามที�จะเชื�อมต่อกบัโทรศพัทถ์า้ไม่ไดเ้ชื�อมต่อ 
3.2) ตรวจสอบรหสัการรักษาความปลอดภยัหากมีการกาํหนด 
3.3) ตรวจสอบขอ้ความที�ไดรั้บ 
3.4) ตรวจสอบการตั�งค่าของโทรศพัทห์ากมีการกาํหนด 
3.5) ตรวจสอบขอ้ความที�จะส่ง 
3.6) ตรวจสอบสถานะโทรศพัท ์

3.7) ในงานวิจยัใช้ Nokia 5233 สําหรับส่งรายละเอียดการจองห้องประชุมให้กับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านขอ้ความสั� นประกอบดว้ย หัวขอ้การประชุม ประธานการประชุม หมายเลข
หอ้ง วนั เวลา และรหสัผา่น เพื�อเป็นอีกช่องทางหนึ�งในการส่งขอ้ความโดยไม่ตอ้งผา่นทาง Internet 
เพียงอยง่เดียว และเพิ�มความสะดวกในการใชง้าน 
  

2.5  งานวจัิยและผลติภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 
 2.5.1  ระบบจดัการหอ้งประชุมหลกัและหอ้งประชุมยอ่ยสาํหรับการประชุมทางไกลดว้ยเสียง8 

นาํเสนอเกี�ยวกบั การจองห้องประชุมโดยการกาํหนดวนั เวลา หัวขอ้ และผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ระบบจะส่งขอ้มูลให้กับผูเ้ข้าร่วมประชุมผ่านทางบริการขอ้ความสั� นและอีเมล์ให้โดย
อตัโนมติั เมื�อถึงเวลาประชุม ประธานในที�ประชุมจะทราบไดว้า่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดเขา้ห้อง
ประชุมแล้วบ้าง และสามารถสั�งให้ระบบติดต่อกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านที�ยงัไม่ได้เขา้ผ่านทาง
ระบบ VoIP ไปยงั Softphone หรือโทรศพัท์เคลื�อนที� นอกจากนั�นประธานในที�ประชุมสามารถ

                                                           

7[GW]ammu. (2557). Gammu SMSD. สืบคน้เมื�อ 6 กรกฎาคม 2557, จาก http://wammu.eu/smsd 
8กรกฎ นาเดช. (2555). ระบบจัดการห้องประชุมหลักและห้องประชุมย่อยสาํหรับการประชุมทางไกลด้วยเสียง 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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สร้างห้องประชุมย่อยภายในห้องประชุมหลกัและเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมบางท่านเขา้ร่วมประชุมใน
หอ้งประชุมยอ่ยได ้

จากการที�ไดศึ้กษาระบบ พบวา่มีขอ้จาํกดัดงันี�  
1) ไม่สามารถประชุมดว้ยภาพไดท้าํใหไ้ม่สามารถกาํหนดรูปแบบหนา้จอการประชุมได ้

2) ขณะประชุม ไม่สามารถเชิญผูป้ระชุมออกจากหอ้งประชุมได ้

 2.5.2  ระบบประชุมทางไกลสาํหรับสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต9 
นาํเสนอเกี�ยวกบัการจองห้องประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียงผ่านเวบ็แอพพลิเคชั�น

สําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (CPE Video Conference 
System) เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถประชุมกนัไดง่้ายขึ�นและสนทนาแบบเห็นหนา้จอกนัไดห้ลายคนระบบ
ประชุมทางไกลสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของการเลือกห้องและส่วนของการประชุมโดยทั�ง 2 ส่วนนี�จะเชื�อมต่อกบั
เซิร์ฟเวอร์ที�ติดตั�งโปรแกรม Red5 Server เป็นโปรแกรมที�ไม่เสียค่าใช้จ่ายทาํให้ผูใ้ช้สามารถ
สนทนาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกบัคนอื�นๆ ไดม้ากขึ�นและไม่มีค่าใชจ่้ายในประชุม 

จากการที�ไดศึ้กษาระบบพบวา่มีขอ้จาํกดัดงันี�  
1) การประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียงสามารถประชุมไดสู้งสุด6 สถานี  
2) ไม่สามารถส่งขอ้ความสั�นหรืออีเมลแ์จง้รายละเอียดการประชุม 
3) ขณะประชุมไม่สามารถเชิญผูป้ระชุมออกจากหอ้งประชุมได ้
4) กรณีที�เขา้ร่วมประชุมไม่ทนั ไม่สามารถใชโ้ทรศพับ์า้นหรือโทรศพัทเ์คลื�อนที�โทร

เขา้ร่วมการประชุมได ้
 2.5.3  การประชุมผา่น Web10 

การประชุมผ่าน Web โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถอยู่กนัคนละสถานที�หรือคนละ
ประเทศ แต่สามารถสื�อสารประชุมร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์จากการ
เชื�อมต่อทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือโมเด็มธรรมดา จนถึง ledsed line ความเร็วสูง
ความสามารถของระบบ 

1) สามารถแสดงหนา้จอเช่น Power Point, Excel, AutoCAD ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมราย

ใดๆ เสนอต่อ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายอื�นๆ 

                                                           

9เอกพล อินทรักษาและกายรัฐ เจริญราษฏร์. (2556). ระบบประชุมทางไกลสาํหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็. นครปฐม: ไม่ปรากฎสาํนกัพิมพ.์ 

10http://www.infomedia.co.th/product.detail_34427_th_746469 
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2) สามารถขีดเขียนหนา้จอได ้
3) สามารถกาํหนดรหสัการเขา้ประชุมได ้
4) สามารถสร้างหอ้งประชุมไดม้ากกวา่ 1 หอ้ง 
5) สามารถเชื�อมต่อระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ได ้ 
ตวัอยา่งอุปกรณ์ การประชุมผา่น Web และการใชง้าน ดงัในภาพที� 2.5 

 

 
 

ภาพที� 2.5 ตวัอยา่งอุปกรณ์ การประชุมผา่น Web 
 

จากการที�ไดศึ้กษาระบบ พบวา่มีขอ้จาํกดัดงันี�  
1) ไม่สามารถส่งขอ้ความสั�นหรืออีเมลแ์จง้รายละเอียดการประชุม 
2) ไม่สามารถเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมออกจากการประชุม 
3) ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไม่อยู่ในสถานที�ที�ติดตั�งอุปกรณ์สําหรับการประชุม ไม่สามารถ

เขา้ร่วมประชุมได ้
 2.5.4  ระบบการเรียนการสอน และประชุมผา่นเครือข่ายแบบภาพและเสียง 5 สถานี11 

เหมาะสําหรับการประชุมผ่านเครือข่ายภายในองคก์ร การเรียนการสอนทางไกล การ
อบรมตั�งแต่ 5 สถานณีสามารถขยายไดจ้นถึง 1000 สถานที� ความสามารถของระบบ 

1) สามารถแสดงภาพผูเ้ขา้ร่วมประชุมและผูบ้รรยายบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ได ้

2) สามารถที�จะเปิดไฟล ์MS-office,pdf รูปภาพต่างๆ ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน 

3) สามารถที�จะขีดเขียนบนหนา้จอประกอบการบรรยายไดด้งัตวัอยา่งดงัภาพที� 2.6 

                                                           

11http://www.infomedia.co.th/product.detail_40437_th_216240 
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ภาพที� 2.6  ตวัอยา่งอุปกรณ์ระบบการเรียนการสอน และประชุมผา่นเครือข่ายแบบภาพและเสียง 5 
สถานี และการใชง้าน 
 

จากการที�ไดศึ้กษาระบบ พบวา่มีขอ้จาํกดัดงันี�  
1) ไม่สามารถส่งขอ้ความสั�นหรืออีเมลแ์จง้รายละเอียดการประชุม 
2) ไม่สามารถเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมออกจากการประชุม 
3) ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไม่อยูใ่นสถานที�ที�ติดตั�งอุปกรณ์สําหรับการประชุม ก็ไม่สามารถ

เขา้ร่วมประชุมได ้
จากการศึกษาการใชง้านวจิยัและผลิตภณัฑต่์างๆ สามารถที�จะเปรียบเทียบคุณสมบติัได้

ดงัตารางที� 2.3 
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ตารางที� 2.3  เปรียบเทียบคุณสมบติังานวจิยัและผลิตภณัฑที์�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัที�นาํเสนอ 
 

คุณสมบัติ A B C D E 

1. สร้างหอ้งประชุม � � � � � 

2. สร้างหอ้งประชุมยอ่ย � X X X X 

3. ส่งขอ้มูลผา่นทางE-mail และ SMS � X � X � 

4. จาํกดัสิทธิใหผู้ค้วบคุม � X X X � 

5. ขีดเขียนหนา้จอ X � � � X 

6. การประชุมทางภาพและเสียง เฉพาะเสียง � � � � 

7. กาํหนดรูปแบบหนา้จอการประชุม X � n/a n/a � 

 

ความหมายของคุณสมบติั 

A = ระบบจดัการห้องประชุมหลักและห้องประชุมย่อยสําหรับการประชุม

ทางไกลดว้ยเสียง 

B = ระบบประชุมทางไกลสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

C = การประชุมผา่น Web 

D = ระบบการเรียนการสอน และประชุมผ่านเครือข่ายแบบภาพและเสียง 5 

สถานี 

E = ระบบประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง โดยใชเ้ทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต
โปรโตคอล (งานวจิยัที�นาํเสนอ) 

N/A = Not Available (ไม่มีการกล่าวถึงในงานวจิยั) 
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บทที� 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

วิทยานิพนธ์นี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา ออกแบบ และพฒันาระบบจดัการห้องประชุม
ทางไกลดว้ยภาพและเสียงดว้ยเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล โดยนาํแอพพลิเคชั�นระบบเปิด 
(Open source) ของ MCU คือ mcuWeb มาใชใ้นการพฒันาระบบ วิทยานิพนธ์นี� มีแนวทางในการ
วจิยัและพฒันาดงันี�  

 
3.1  แนวทางการวจัิยและพฒันา 

แนวทางการวิจยัและพฒันาของวทิยานิพนธ์ฉบบันี�  มีดงันี�  
3.1.1  ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลการทาํงานของระบบ  

1) ศึกษาการใชง้านของโปรแกรม mcuWeb 
2) ศึกษาการใชง้านของโปรแกรม Asterisk 
3) ศึกษาเพิ�มเติมการใชง้านฐานขอ้มูล MySQL เพื�อไวจ้ดัเก็บการสมคัรสมาชิก ประวติั

การใชง้านหอ้ง 
3.1.2  การออกแบบระบบงาน 

ออกแบบระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงโดยศึกษาโปรแกรม mcuWeb 
สามารถใชง้านเป็น web service ที�เรียกใชง้านผา่น Browser ได ้

3.1.3  พฒันาระบบงาน 
ทาํการพฒันาระบบให้สามารถทาํงานได้ตามวตัถุประสงค์ที�ตั� งไว้ มีการทดสอบ

ความสามารถของระบบเพื�อหาขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ภายในระบบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆ ที�พบ 
3.1.4  ทดสอบการใชง้าน 

การทดสอบโปรแกรมที�พฒันาขึ�น เพื�อดูความถูกตอ้งในการทาํงานของโปรแกรม 
1) ทดสอบการเขา้สู่ระบบโดยมีการสมคัรสมาชิกเพื�อให้ Admin ตรวจสอบและอนุมติั

การเป็นสมาชิก 
2) ทดสอบการสร้างห้องประชุมโดยระบุ หัวข้อการประชุม ประธานการประชุม 

หมายเลขห้อง วนั เวลา รหสัผา่น รูปแบบหน้าจอการประชุม รายชื�อสมาชิกที�เขา้ประชุม ผ่านทาง
เวบ็ 

3) ทดสอบระบบส่งรายละเอียดห้องประชุมที�สร้างให้กับสมาชิกทุกคนผ่านทาง
ขอ้ความสั�น (SMS) บนโทรศพัทเ์คลื�อนที� และอีเมลล ์
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4) เมื�อถึงวนั เวลาที�กําหนด ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกคน โทรเข้าห้องประชุม ผ่านทาง
โครงข่ายขอ้มูลที�เชื�อมต่อสํานักงานแต่ละสาขา โดยจะต้องระบุรหัสผ่านที�ได้รับ ก่อนเข้าห้อง
ประชุม 

5) ทดสอบการโทรศพัทเ์ขา้มาหอ้งประชุมดว้ยโทรศพัทเ์คลื�อนที�/โทรศพัทป์ระจาํที� 
6) ทดสอบโทรศพัท์เคลื�อนประเภทสมาร์ทโฟนผ่านโครงข่าย 3G เพื�อเขา้ร่วมการ

ประชุมผา่นทางแอพพลิเคชั�นบนโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
7) ทดสอบระบบบนัทึกการประชุมดว้ยเสียง 

3.1.5  สรุปผลการพฒันา 
นาํขอ้มูลที�ไดใ้นการทดสอบมาสรุปผล เพื�อใชใ้นการวิเคราะห์การทาํงานและประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ 
 
3.2  แผนการดําเนินงาน 

3.2.1  ศึกษาการใชง้าน Ubuntu server 11.10 
การติดตั�งโปรแกรมบนระบบปฏิบติัการ Ubuntu server การตั�งค่าการใชง้าน  

3.2.2  ศึกษาการทาํงานของ mcuWeb 
รวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบั mcuWeb วา่มีหลกัการทาํงานอยา่งไร  

3.2.3  ศึกษาหลกัการทาํงานของโปรแกรม Asterisk 
ศึกษาทฤษฎีและหลกัการเขียน Dial plan เพื�อให ้Asterisk ทาํงานตามความตอ้งการของ

ระบบ   
3.2.4  ศึกษาการทาํงานของระบบฐานขอ้มูล MySQL 

ศึกษาการออกแบบการสร้างตารางฐานขอ้มูล 
3.2.5  ออกแบบและพฒันาระบบ 

1) ออกแบบหนา้จอการใชง้าน mcuWeb ใหใ้ชง้านง่ายขึ�น 
2) เชื�อมต่อการทาํงานระหวา่ง Asterisk กบั mcuWeb 
3) ออกแบบฐานขอ้มูลในการรองรับสมาชิกการ การสร้างห้องประชุม และประวติัการ

ใชง้าน 
4) ออกแบบการส่งขอ้ความสั� น (SMS) และอีเมลล์ เพื�อแจง้รายละเอียดการประชุมให้

สมาชิกในการประชุมไดรั้บทราบ 
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3.2.6  การทดสอบการทาํงานของระบบ 
หลงัจากพฒันาการทาํงานในส่วนต่างๆ ของระบบเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัไดท้ดสอบการทาํงาน

ของระบบ เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งในการทาํงาน และศึกษาขอ้มูลเชิงประสิทธิภาพของระบบที�พฒันา 
3.2.7  รวบรวมขอ้มูลที�ไดท้ั�งหมดจดัทาํวทิยานิพนธ์ 

นาํขอ้มูลที�ไดใ้นการทดสอบมาสรุปผล เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํวทิยานิพนธ์ 
 
3.3  ขั�นตอนและวธีิดําเนินงาน 

3.3.1  แนวคิดการทาํงานของระบบ 
แนวคิดขั�นตอนการทาํงานของระบบประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง โดยใชเ้ทคโน-

โลยอิีนเตอร์เน็ตโปรโตคอล ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอยูก่นัคนละสถานที� สามารถประชุมร่วมกนัดว้ยภาพ
และเสียง สมาชิกหรือผูดู้แลระบบ สร้างห้องประชุมโดยระบุ หัวข้อการประชุม ประธานการ
ประชุม หมายเลขห้อง วนั เวลา รหัสผ่าน รูปแบบหน้าจอการประชุม รายชื�อสมาชิกที�เขา้ประชุม 
ผา่นทางเวบ็ ระบบส่งรายละเอียดห้องประชุมที�สร้างให้กบัสมาชิกทุกคนผ่านทางขอ้มความสั� น 
(SMS) บนโทรศพัทเ์คลื�อนที� และอีเมลล ์เมื�อถึงวนั เวลาที�กาํหนด ทั�งประธาน และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
โทรเข้าห้องประชุม ผ่านทางโครงข่ายข้อมูลที� เชื�อมต่อสํานักงานแต่ละสาขา โดยจะต้องระบุ
รหสัผา่นที�ไดรั้บ ก่อนเขา้ห้องประชุม ถา้ไม่ไดอ้ยูใ่นสถานที�ที�เตรียมสําหรับการประชุม ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสามารถโทรศพัทเ์ขา้มาห้องประชุมดว้ยโทรศพัทเ์คลื�อนที� หรือโทรศพัทป์ระจาํที� โดยหาก
โทรศัพท์เคลื�อนที�เป็นแบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านทาง
แอพพลิเคชั�นบนโทรศพัทเ์คลื�อนที� ผา่นทางการเชื�อมต่อแบบ 3G โดยจะสามารถร่วมประชุมเฉพาะ
ทางเสียงเพียงอยา่งเดียว สาํหรับผูที้�ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานในการประชุม ประธานสามารถ 

1) ตรวจสอบรายชื�อสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดเขา้หอ้งประชุม 
2) สามารถจดัการรูปแบบหนา้จอที�แสดงผูเ้ขา้ประชุม 
3) สามารถเชิญผูเ้ขา้ประชุมออกจากการประชุม 
ระบบบนัทึกการประชุมอตัโนมติั (เฉพาะเสียง) ผูที้�เขา้ร่วมการประชุมเท่านั�นที�สามารถ

รับฟังเสียงที�บนัทึกการประชุมไดแ้สดงดงัภาพที� 3.1 
 

DPU



24 

  

 
 

ภาพที� 3.1  แนวคิดการทาํงานของระบบ  
 

3.3.2  การออกแบบระบบ 
เพื�อให้การทาํงานของระบบเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพ

และเสียง เป็นระบบที�พฒันาขึ�นเพื�อนาํไปใชง้าน ในหน่วยงาน องคก์ร หรือธุรกิจ SME ขนาดเล็ก
ซึ� งจะแบ่งการทาํงานเป็น 4 ขั�นตอนไดแ้ก่  

1) การออกแบบขั�นตอนการทาํงานของระบบการประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง 
2) การออกแบบการจองหอ้งประชุม การส่งขอ้ความสั�น (SMS) และ อีเมลล ์
3) การออกแบบการใชง้านผา่น URL 
4) การออกแบบฐานขอ้มูลสาํหรับจดัเก็บ รายชื�อสมาชิก การสร้างห้องประชุม ประวติั

การใชห้อ้งประชุม 
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3.3.2.1 การออกแบบการทาํงานของระบบการประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียงแสดง
ดงัภาพที� 3.2 

 
 

ภาพที� 3.2  Flowchart รูปแบบการทาํงานของระบบ 
 

ภาพที� 3.2 สามารถอธิบายหลกัการทาํงานของระบบไดด้งันี�  
1) เขา้สู่ระบบมีการสมคัรสมาชิกเพื�อให ้Admin ตรวจสอบและอนุมติัการเป็นสมาชิก 
2) สมาชิกหรือผูดู้แลระบบ สร้างห้องประชุมโดยระบุ หวัขอ้การประชุม ประธานการ

ประชุม หมายเลขห้อง วนั เวลา รหัสผ่าน รูปแบบหน้าจอการประชุม รายชื�อสมาชิกที�เขา้ประชุม 
ผา่นทางเวบ็ 

3) ระบบส่งรายละเอียดห้องประชุมที�สร้างให้กบัสมาชิกทุกคนผ่านทางขอ้ความสั� น 
(SMS) บนโทรศพัทเ์คลื�อนที� และอีเมลล ์
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4) เมื�อถึงวนั เวลาที�กาํหนด ทั�งประธาน และผูเ้ขา้ร่วมประชุม โทรเขา้ห้องประชุม ผา่น
ทางโครงข่ายขอ้มูลที�เชื�อมต่อสํานกังานแต่ละสาขา โดยจะตอ้งระบุรหสัผ่านที�ไดรั้บ ก่อนเขา้ห้อง
ประชุม 

5) ถ้าไม่ได้อยู่ในสถานที� ที� เตรียมสําหรับการประชุม ผู ้เข้าร่วมประชุมสามารถ
โทรศพัท์เขา้มาห้องประชุมดว้ยโทรศพัทเ์คลื�อนที� หรือโทรศพัท์บา้น โดยจะสามารถร่วมประชุม
เฉพาะทางเสียงเพียงอยา่งเดียวโดยหากโทรศพัทเ์คลื�อนที�เป็นแบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถ
เขา้ร่วมการประชุมผา่นทางแอพพลิเคชั�นบนโทรศพัทเ์คลื�อนที� ผา่นทางการเชื�อมต่อแบบ 3 

6) สําหรับผูที้�ไดรั้บเลือกให้เป็นประธานในการประชุม ประธานสามารถ (ใช้ Icon ที�
อยูห่นา้แรกของเวบ็ ผา่นทาง URL) 

6.1) ตรวจสอบรายชื�อสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดเขา้หอ้งประชุม 
6.2) สามารถจดัการรูปแบบหนา้จอที�แสดงผูเ้ขา้ประชุม 
6.3) สามารถเชิญผูเ้ขา้ประชุมออกจากการประชุม 

7) ระบบบนัทึกการประชุมอตัโนมติั (เฉพาะเสียง) ผูที้�เขา้ร่วมการประชุมเท่านั�นที�
สามารถรับฟังเสียงที�บนัทึกการประชุมได ้
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3.3.2.2  การออกแบบการจองหอ้งประชุม การส่งขอ้ความสั�น (SMS) และอีเมลล ์
แสดงขั�นตอนการออกแบบการจองหอ้งประชุมและใหร้ะบบมีการส่ง ขอ้ความสั�น และ

อีเมลล ์แจง้เตือนผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัภาพที� 3.3 
 

 
 
ภาพที� 3.3  ขั�นตอนการออกแบบการจองหอ้งประชุม และการส่งขอ้ความสั�น (SMS) และอีเมลล ์
 

ภาพที� 3.3 สามารถอธิบายหลกัการทาํงานของระบบไดด้งันี�  
1) เริ�มจากสมาชิกหรือผูดู้แลระบบ ทาํการจองห้องประชุมโดยการเรียก URL การจอง

หอ้งประชุมขึ�นมาโดยจะตอ้งเป็นสมาชิกของระบบถึงจะมีสิทธิm ในการเขา้ไปจองหอ้งประชุมได ้
2) หลงัจากนั�น ในส่วนของหน้าเว็บการสร้างห้องประชุมจะมีให้กรอกลายละเอียด

ต่างๆ โดยระบุ หัวขอ้การประชุม ประธานการประชุม หมายเลขห้อง วนั เวลา รหัสผ่าน รูปแบบ
หนา้จอการประชุม รายชื�อสมาชิกที�เขา้ประชุม เมื�อกรอกละเอียดเขา้ไปเป็นที�เรียบร้อยแลว้เมื�อกด
ตอบตกลงระบบจะส่งขอ้มูลการจองห้องประชุมไปที� Asterisk เพื�อสร้าง Dial plan และจองห้อง
ประชุม 

DPU



28 

  

3) ขั�นตอนสุดทา้ยหลงัจากระบบไดรั้บขอ้มูลการจองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ระบบจะทาํ
การส่งขอ้ความสั�น (SMS) และอีเมลล ์แจง้เตือนผูที้�ถูกเลือกในการเขา้ประชุม 

แสดงขั�นตอนสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมการประชุมโทรเขา้หอ้งประชุม ดงัภาพที� 3.4 
 

 
 

ภาพที� 3.4  ขั�นตอนการโทรเขา้หอ้งประชุม 
 

ภาพที� 3.4 สามารถอธิบายหลกัการทาํงานของระบบไดด้งันี�  
1) ผูดู้และระบบ หรือสมาชิก สร้างห้องประชุมผา่น URL หลงัจากนั�นระบบสร้าง Dial 

plan ที� asterisk 
2) ถึงเวลาการประชุม สมาชิกโทรเขา้ห้องประชุม โดยตอ้งระบุ หมายเลขห้อง และ

รหัสผ่าน เขา้ห้องประชุมให้ถูกตอ้ง โดย asterisk จะเป็นตวัเช็ค หากหมายเลขห้อง และรหัสผ่าน
ถูกตอ้ง asterisk จะติดกบั mcuWeb เพื�อเริ�มการประชุม แต่หากหมายเลขห้องหรือรหัสผ่านไม่
ถูกตอ้ง ระบบจะตดัสายทิ�ง 
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3.3.2.3  การออกแบบการใชง้านผา่น URL 
เขา้สู่ระบบมีการสมคัรสมาชิกเพื�อให ้Admin ตรวจสอบและอนุมติัการเป็นสมาชิก โดย

สมาชิกตอ้งกรอกรายละเอียดในส่วนต่างใหค้รบถว้ย แสดงดงัภาพที� 3.5 
 

 

 
 

ภาพที� 3.5 การสมคัรสมาชิก 
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ภาพที� 3.5 สามารถอธิบายไดด้งันี�  
รูปภาพ   หมายถึง  รูปภาพที�ใชใ้นการเป็นรูป Profile ของสมาชิก 
ชื�อ   หมายถึง  รายชื�อที�ใชใ้นการสมคัร 
นามสกุล  หมายถึง  นามสกุลที�ใชในการสมคัร 
รหสัผา่น  หมายถึง  รหสัที�ใชใ้นการ Login 
ยนืยนัรหสัผา่น  หมายถึง  การยนืยนั รหสัผา่น 
อีเมลล ์   หมายถึง  อีเมลที์�ใชใ้นการ Ligin และรับ อีเมลล ์
หมายเลขโทรศพัท ์ หมายถึง  หมายเลขโทรศพัทที์�ใชใ้นการรับขอ้ความ 
การสร้างหอ้งประชุม เป็นส่วนที�ใชส้ร้างหอ้งประชุมสามารถกาํหนด หวัขอ้การประชุม 

ประธานการประชุม หมายเลขห้องประชุม วนั เวลา รหัสผ่าน รูปแบบหน้าจอการประชุม รายชื�อ
สมาชิกที�เขา้ประชุม โดยเมื�อรายละเอียดการจองครบถว้นระบบจะส่งขอ้ความสั�น และ อีเมลล์ แจง้
เตือนผูที้�ถูกเลือกในการเขา้ประชุม ภาพที� 3.6 แสดงส่วนของหนา้เวบ็การสร้างหอ้งประชุมซึ� งมีส่วน 
ประกอบดงัต่อไปนี� คือ 

1) หวัขอ้การประชุม 
2) หมายเลขหอ้งประชุม 
3) รหสัผา่นการเขา้หอ้งประชุม 
4) กาํหนดวนัในการประชุม 
5) กาํหนดเวลาในการประชุม 
6) รูปแบบหนา้จอในการประชุม 
7) ประธานการในประชุม 
8) ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 
9) ความระเอียดของภาพ 
10) คุณภาพของภาพ 
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ภาพที� 3.6  หนา้เวบ็การสร้างหอ้งประชุม 
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ส่วนของการกรอกหมายเลขห้องประชุมใ ออกแบบ ใส่ตวัเลขเพียงอย่างเดียว 5 หลกั 
และรหสัผา่นเขา้หอ้งประชุม ใส่ตวัเลขเพียงอยา่งเดียว 4 หลกัเท่านั�น แสดงดงัภาพที� 3.7  

 

 
 
ภาพที� 3.7  Code ที�ใชใ้นการกรอกหมายเลขหอ้งประชุม และรหสัผา่น 
 

ส่วนของการส่งขอ้ความสั�น เขา้โทรศพัทเ์คลื�อนที� จะเป็นส่วนของการส่งรายละเอียด
ประธานการประชุม หวัขอ้การประชุม วนั เวลา ในการประชุม และรหสัผา่นเขา้ห้องประชุม คาํสั�ง 
Code ตวัอยา่งในภาพที� 3.8  
 

 
 
ภาพที� 3.8  Code ที�ใชใ้นการส่งขอ้ความสั�น 
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ภาพที� 3.8 สามารถอธิบายไดด้งันี�  
Owner  หมายถึง  รายชื�อประธานในการประชุม 
Subject  หมายถึง  หวัขอ้ในการประชุม 
Date/Time หมายถึง  วนั เวลาที�ใชใ้นการประชุม 
Room ID หมายถึง  หมายเลขหอ้งที�ใชใ้นการประชุม 
Password หมายถึง  รหสัผา่นก่อนเขา้หอ้งประชุม 
ส่วนของการส่งอีเมล์งานวิจยันี� ไดใ้ชบ้ริการการส่ง E-mail จาก SMTP Server (Simple 

mail transfer protocol server) ซึ� งเป็นเครื�องในการส่ง E-mail ไปยงัเครื�องบริการอื�นๆ คาํสั�ง code  
ตวัอยา่งในภาพที� 3.9 
 

 
 
ภาพที� 3.9  Code ที�ใชใ้นการส่งอีเมลล ์
 

ภาพที� 3.9  สามารถอธิบายไดด้งันี�  
setHostName หมายถึง  ตั�งค่า Hostname เป็น Hostserver 
setSmtpPort หมายถึง  ตั�งค่าพอร์ต 465 
setAuthenticator หมายถึง  ยนืยนัผูส่้งดว้ย user และ password 
addTo  หมายถึง  กาํหนดผูรั้บ Email 
setFrom  หมายถึง  กาํหนดผูส่้ง Email 
setSubject  หมายถึง  กาํหนดหวัขอ้ในการประชุม 
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ส่วนของประวติัการใชห้้องประชุม เป็นส่วนที�เก็บประวติัการใชห้อ้งประชุม และเสียง
ที�ระบบบนัทึกการประชุม ผูที้�เขา้ร่วมการประชุมเท่านั�นที�สามารถรับฟังเสียงที�บนัทึกการประชุม
ได ้คาํสั�ง code ตวัอยา่งในภาพที� 3.10 
 

 
 

ภาพที� 3.10  Code ที�ใชใ้นเปรียบเทียบไฟลเ์สียง 
 

ภาพที� 3.10 สามารถอธิบายไดด้งันี�  
กาํหนดให้ Folder มีพื�นที�ว่าง เมื�อมีไฟล์เขามาให้เก็บไฟล์ไว ้และถา้มีไฟล์เขา้มาใน 

foleder ใหม่ ใหท้าํการเปรียบเทียบกบัไฟลแ์รกที�เก็บไว ้ถา้ไฟล์แรกมีขนาดใหญ่ ให้ทิ�งไฟล์ที�เขา้มา 
แต่ถา้ไฟลที์�เขา้มา มีขนาดใหญ่กวา่ไฟลแ์รก ใหน้าํไฟลที์�มีขนาดใหญ่กวา่เก็บไวแ้ทน 

ส่วนของประธานในการประชุม สามารถตรวจสอบรายชื�อสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่าน
ใดเขา้หอ้งประชุม จดัการรูปแบบหนา้จอที�แสดงผูเ้ขา้ประชุม เชิญผูเ้ขา้ประชุมออกจากการประชุม 
แสดงดงัรูปที� 3.11 ผูที้�ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานในการประชุม 
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ภาพที� 3.11  ผูที้�ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานในการประชุม 
   

3.3.2.4  ขั�นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล 
ในส่วนของฐานขอ้มูลจะประกอบดว้ย 2 ตาราง ไดแ้ก่  

1) Table Conference 
2) Table UserName 

โดยรูปแบบการใส่ขอ้มูลจะแสดงดงัตาราง ที� 3.1 และ 3.2 
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ตารางที� 3.1  Table Conference 
 

Table Conference 

Column ประเภทข้อมูล คําอธิบาย 

CREATE_DATE DATETIME วนัที�สร้างห้องประชุม 
CONFERENCE_DATE_BEGIN DATETIME วนัที�เริ�มประชุม 
CONFERNCE_DATE_END DATETIME วนัที�สิ�นสุดประชุม 
TITLE VARCHAR(255) หวัขอ้การประชุม 
CONFERENCE_TYPE VARCHAR(255) รูปแบบหนา้จอการประชุม 
PRESIDENT VARCHAR(255) ประธานการประชุม 
ROOM_ID VARCHAR(255) หมายเลขหอ้งประชุม 
MIXER_SIZE INT(11) ความละเอียดของภาพ 
PROFILE_ID VARCHAR(45) ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 
TEXT_CODECS VARCHAR(45) คุณภาพของภาพ 
ROOM_PASSWORD VARCHAR(45) รหสัผา่นห้องประชุม 
CANCEL_CONFERENCE INT(11) สถานะหอ้งประชุม 

   “0” ยงัไม่ถูกยกเลิก 
   “1” ถูกยกเลิก 

 
ตารางที� 3.1 สามารถอธิการทาํงานไดด้งันี�  
Table Conference เป็นตารางที�ใชใ้นการสร้างประชุม โดยในตารางจะประกอบไปดว้ย 

2 ส่วนหลกัๆ คือ 
1) ขอ้มูลรายละเอียดหอ้งประชุม มีคอลมัดงัต่อไปนี�   

1.1) CREATE_DATE  
1.2) CONFERENCE_DATE_BEGIN 
1.3) CONFERNCE_DATE_END  
1.4) TITLE   
1.5) PRESIDENT 
1.6) ROOM_ID 
1.7) PROFILE_ID 
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1.8) TEXT_CODECS 
2) สถานะและสิทธิการใชง้านหอ้งประชุม มีคอลมัดงัต่อไปนี�    

2.1) ROOM_PASSWORD 
2.2) CANCEL_CONFERENCE 

 
ตารางที� 3.2  Table User Name 
 

Table User Name 

Column ประเภทข้อมูล คําอธิบาย 

EMAIL VARCHAR(255) อีเมลของผูใ้ชง้าน 

SURNAME VARCHAR(255) นามสกุลผูใ้ชง้าน 

TEL VARCHAR(255) เบอร์โทรศพัท ์

PASSWORD VARCHAR(255) รหสัผา่น 

PICTURE BLOB รูปผูใ้ชง้าน 

NAME VARCHAR(255) ชื�อผูใ้ชง้าน 

ISADMIN TINYINT(4) สถานะเป็น “0” ผูใ้ชง้านทั�วไป 
สถานะเป็น “1” ผูใ้ชง้านเป็น ผูดู้แลระบบ 

ISAPPROVED TINYINT(4) สถานะเป็น “0”  ผูใ้ชง้านยงัไม่ไดอ้นุมติั 
สถานะเป็น “1”  ผูใ้ชง้านไดรั้บการอนุมติัแลว้ 

 
ตารางที� 3.2 สามารถอธิการทาํงานไดด้งันี�  
Table User Name เป็นตารางเก็บรายชื�อผูใ้ชง้านโดยในตารางประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
1)  รายละเอียดผูใ้ชง้าน มีคอลมัดงัต่อไปนี�  

1.1) email  
1.2) surname  
1.3) tel 
1.4) password  
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1.5) picture  
1.6) name 

2)  การกาํหนดสิทธิของผูใ้ชง้าน มีคอลมัดงัต่อไปนี�  
2.1) IsAdmin 
2.2) IsApproved 

ในการออกแบบฐานข้อมูลได้ทําการออกแบบ E-R diagram ดังภาพที�  3.12 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง แบ่งออกเป็น 2 ตารางดงันี�  

1) ตาราง USER_NAME เป็นตารางที�ใช้ในการเก็บรายชื�อสมาชิก ส่วนของ EMAIL 
เป็น Primary key และมีความสัมพนัธ์กบั ตาราง CONFERENCE 

2) ตาราง CONFERENCE ทาํหนา้ที�ในการสร้างห้องประชุมเพื�อกาํหนดรายละเอียด
ต่างๆ ในการประชุม ส่วน CREATE_DATE เป็น Primary key และ EMAIL เป็น Foreign key 
 

 
   
ภาพที� 3.12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง 
 

ขั�นตอนการสร้างรูปแบบในการโทรของระบบ ซึ� งจะเป็นลกัษณะการเขียนรูปแบบ
สําหรับการโทรไปยงัห้องประชุม โดยจะยกตวัอย่างคาํสั�ง Command Line ในการโทรเขา้ห้อง
ประชุมหมายเลขหอ้ง 33333 รหสัผา่น 1234 โดยไฟลที์�ใชส้าํหรับสร้างแผนการโทรและผูใ้ชง้านคือ 
ไฟล ์extension.conf, sip.conf นั�นลกัษณะการเขียนแผนการโทรแสดงดงัภาพที� 3.13 และ 3.14 
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exten => 33333,1,Answer() 
exten => 33333,n,Authenticate(1234) 
exten => 33333,n,MixMonitor(/tmp/record-${CALLERID(num)}-${EXTEN}-
${STRFTIME(${EPOCH},,%d%m%Y-%H%M%S)}.WAV,bW(0)) 
exten => 33333,n,Dial(SIP/mcuWeb/${EXTEN}) 
exten => 33333,n,Hangup    

 
ภาพที� 3.13  การโทรเขา้ห้องประชุม สาํหรับใชง้านในระบบ IP-PBX จากไฟล ์extensions.conf 
  

ภาพที� 3.13 สามารถอธิบายคาํสั�งไดด้งันี�  
exten => 33333,1,Answer หมายถึง การเรียกเขา้มาที�หมายเลข 33333 
exten => 33333,n,Authenticate() หมายถึง การกาํหนดรหสัผา่นก่อนเขา้หอ้งประชุม 
exten => 33333,n,MixMonitor หมายถึง ระบบบนัทึกเสียง 
exten => 33333,n,Dial(SIP/mcuWeb/${EXTEN}) หมายถึง เรียกไปที� mcuWeb 
exten => 33333,n,Hangup หมายถึง วางสาย 
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[Tawatchai] 
context=internal 
type=friend 
host=dynamic 
username=Tawatchai 
secret=Tawatchai 
disallow = all 
allow = ulaw 
allow = alaw 
allow = g729 
allow = g723 
allow = gsm 
nat=yes 
 
[Tanawat] 
context=internal 
type=friend 
host=dynamic 
username=Tanawat 
secret=Tanawat 
disallow = all 
allow = ulaw 
allow = g729 
allow = g723 
allow = gsm 
nat=yes   

 

ภาพที� 3.14  หนา้ต่างการสร้างผูใ้ชง้าน สาํหรับใชง้านในระบบ IP-PBX จากไฟล ์Sip.conf 
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ภาพที� 3.14 สามารถอธิบายคาํสั�งไดด้งันี�  
context=internal หมายถึง เป็นการกาํหนดการทาํงานให้เริ�มที� Context ที�ชื�อว่า 

internal  
type=friend หมายถึง เป็นการกาํหนดใหส้ามารถที�จะรับสาย หรือ สายออก

ได ้
host=dynamic หมายถึง เป็นการกาํหนด จะตอ้งลงทาํเบียนมาจาก IP address 

ที�ไดร้ะบุไว ้
username=Tanawat หมายถึง กาํหนดชื�อ User เพื�อใช้ในในการตรวจสอบสิทธิm ใช้

ในการลงทะเบียนกบัระบบ 
secret=Tanawat หมายถึง กาํหนด password เพื�อใชใ้นในการตรวจสอบสิทธิm ใช้

ในการลงทะเบียนกบัระบบ 
disallow = all หมายถึง เป็นการยกเลิกตวัเขา้รหสั (Codec) ทั�งหมด ซึ� งจาํตอ้ง

ใชร่้วมกบัตวัแปร allow 
allow = ulaw หมายถึง เป็นการกาํหนดใหมี้การใชต้วัเขา้รหสั (Codec)  
allow = g729 หมายถึง เป็นการกาํหนดใหมี้การใชต้วัเขา้รหสั (Codec)  g729 
allow = g723 หมายถึง เป็นการกาํหนดใหมี้การใชต้วัเขา้รหสั (Codec)  g723 
allow = gsm หมายถึง เป็นการกาํหนดใหมี้การใชต้วัเขา้รหสั (Codec)  gsm 
nat=yes หมายถึง เป็นการกาํหนดค่าที�ต้องการระบุเพื�อบอก Asterisk 

Server ทราบวา่ สามารถใชง้านร่วมกบั NAT ได ้
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บทที�  4 

การทดสอบระบบ 
 

ในการทดสอบระบบประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียงโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
โพรโทคอล ได้ทดสอบโดยเริ" มตั$งแต่เขา้สู่ระบบมีการสมคัรสมาชิกเพื"อให้ ผูดี้แลระบบ (Admin) 
ตรวจสอบและอนุมติัการเป็นสมาชิก สมาชิกหรือผูดู้แลระบบ สร้างห้องประชุมโดยระบุ หวัขอ้การ
ประชุม ประธานการประชุม หมายเลขห้อง วนั เวลา รหัสผ่าน รูปแบบหนา้จอการประชุม รายชื"อ
สมาชิกที"เขา้ประชุม ผา่นทางเวบ็ ระบบส่งรายละเอียดหอ้งประชุมที"สร้างใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุก
คน ผา่นทางขอ้ความสั$นบนโทรศพัทเ์คลื"อนที" และอีเมล์ เมื"อถึงวนั เวลาที"กาํหนด ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ทุกคนโทรเขา้หอ้งประชุม ผา่นทางโครงข่ายขอ้มูลที"เชื"อมต่อสํานกังานแต่ละสาขา โดยจะตอ้งระบุ
รหัสผ่านที"ได้รับก่อนเขา้ห้องระชุม ถ้าไม่ได้อยู่ในสถานที"ที"เตรียมสําหรับการประชุม ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสามารถโทรศพัท์เขา้มาห้องประชุมดว้ยโทรศพัท์เคลื"อนที"  หรือโทรศพัทบ์า้น โดยจะสามารถ
ร่วมประชุมเฉพาะทางเสียงเพียงอยา่งเดียวโดยหากโทรศพัทเ์คลื"อนที"เป็นแบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G ก็
สามารถเขา้ร่วมการประชุมผา่นทางแอพพลิเคชั"นบนโทรศพัทเ์คลื"อนที" ผา่นทางการเชื"อมต่อแบบ 3G 

ซึ" งทางผูว้ิจยัไดแ้บ่งการทดสอบออกเป็น 5 หวัขอ้ พร้อมกบัวตัถุประสงคก์ารทดสอบ 
ของแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปนี$ คือ  

1) ทดสอบสร้างห้องประชุมแล้วให้ระบบส่ง ข้อความสั$ น (SMS) และอีเมลล์ แจ้ง
รายละเอียดห้องประชุมที"สร้างให้กบัสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน ผ่านทางขอ้มความสั$ นบน
โทรศพัทเ์คลื"อนที" และอีเมล ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 

2) ทดสอบการใชง้านหอ้งประชุม แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
2.1)  การใชง้านผา่นระบบ LAN 
2.2)  การใชง้านผา่นระบบ WAN 

เมื"อถึงวนั เวลาที"กาํหนด ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน สามารถที"จะโทรเขา้ห้องประชุม โดย
จะตอ้งระบุรหสัผา่นที"กาํหนดไวก่้อนเขา้หอ้งประชุมไดห้รือไม่ 

3) ทดสอบผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถโทรศพัท์เขา้มาห้องประชุมด้วยโทรศพัท์เคลื"อนที" 
หรือ โทรศพัท์ประจาํที"โดยจะสามารถร่วมประชุมเฉพาะทางเสียงเพียงอย่างเดียวโดยหากโทรศพัท ์
เคลื"อนที"เป็นแบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถเขา้ร่วมการประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั"นบน
โทรศพัทเ์คลื"อนที" ผา่นทางการเชื"อมต่อแบบ 3G ไดห้รือไม่ 
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4) ทดสอบผูที้"ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานในการประชุม ประธานสามารถใช ้Icon ที"อยู่
หนา้แรกของเวบ็ ผา่นทาง URL โดยสามารถตรวจสอบรายชื"อสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดเขา้
หอ้งประชุมแลว้ สามารถจดัการรูปแบบหนา้จอที"แสดงผูเ้ขา้ประชุม ระหวา่งประชุมสามารถเชิญผู ้
เขา้ประชุมออกจากการประชุมไดห้รือไม่ 

5) ทดสอบผูที้"ไดรั้บเลือกให้เขา้ร่วมการประชุม สามารถรับฟังเสียงที"มีการบนัทึก การ
ประชุมไดห้รือไม่ 
 
4.1  ทดสอบสร้างห้องประชุม 

ทดสอบใหร้ะบบส่ง ขอ้ความสั$น และ อีเมลล ์ใหก้บัสมาชิกทุกคนที"ถูกเลือกไว ้
วถัถุประสงค ์
เมื"อสร้างห้องประชุมแลว้ให้ระบบส่ง ขอ้ความสั$น และ อีเมลล์ ให้กบัสมาชิกทุกคนที"

ถูกเลือกไว ้
การทดสอบนี$ เมื"อ สมาชิกหรือผูดู้แลระบบ กรอกรายละเอียดการสร้างห้องประชุม โดย

ระบุ หวัขอ้การประชุม หมายเลขห้อง กรอกตวัเลข 5 หลกัเท่านั$น รหัสผ่าน กรอกตวัเลข 4 หลกั
เท่านั$น วนั เวลา รูปแบบหน้าจอการประชุม ประธานการประชุม เป็นที"เรียบร้อยแล้วจะตอ้งมี
ขอ้ความสั$น และ อีเมลล ์ส่งใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมการประชุมที"ถูกเลือกไวแ้สดงผลดงัภาพที" 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 และ 4.5 ตามลาํดบั  
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ภาพที� 4.1  การกรอกรายละเอียดการสร้างหอ้งประชุม 
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ภาพที� 4.2  กรอกหมายเลขหอ้งประชุมไม่ครบ 5 หลกั 
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ภาพที� 4.3  รหสัผา่นเขา้หอ้งประชุมไม่ครบ 4 หลกั 
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ภาพที� 4.4  ขอ้ความ SMS ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 

 
 
ภาพที� 4.5  ขอ้ความ Email ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 

การทดสอบการสร้างห้องประชุมแล้วให้ระบบส่ง ขอ้ความสั$ น และ อีเมลล์ ให้กบั
สมาชิกทุกคนที"ถูกเลือกไว ้ในส่วนนี$ ไดท้าํการสร้างห้องประชุมจาํนวน 10 ครั$ ง ไดผ้ลแสดงใน
ตารางที" 4.1 
 

ตารางที� 4.1  ผลการส่งขอ้ความสั$น และอีเมลล ์ไปยงัผูเ้ขา้ร่วมการประชุมที"ถูกเลือกไว ้
 

รายการ ส่ง / ครั$ ง ไม่ส่ง / ครั$ ง ความถูกตอ้งคิดเป็น % 
ส่ง ขอ้ความสั$น 10 0 100 % 
ส่ง อีเมลล ์ 10 0 100 % 
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4.2  ทดสอบการใช้งานห้องประชุมผ่านระบบ LAN และ WAN 

วตัถุประสงค ์
1) เพื"อทดสอบการโทรเขา้หอ้งประชุมของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน ผา่นระบบ LAN 

และ WAN โดยการโทรผา่น Softphone 
2) เพื"อทดสอบคุณภาพของภาพที"ได ้

2.1) การทดสอบผา่นระบบ LAN เมื"อสร้างห้องประชุม ผูที้"มีรายชื"อเขา้ร่วมประชุม 
สามารถมองเห็นห้องประชุม หากไม่มีรายชื"อในการประชุม จะไม่สามารถมองเห็นห้องประชุม ที"
แสดงบนหนา้ URL เมื"อ login เขา้ระบบ เมื"อถึงเวลาการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนโทรเขา้ห้อง
ประชุม โดยการโทรผา่น Softphone (Mirial) จะตอ้งระบุรหสัผา่นที"กาํหนดไวก่้อนเขา้ห้องประชุม
ให้ถูกตอ้ง หากกดรหสัผา่นเขา้ห้องประชุมผิดเกิน 3 ครั$ ง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งติดต่อใหม่ โดย
ยกตวัอย่างห้องประชุม 33333 รหัสผ่าน 1234 แสดงผลดงัภาพที" 4.6, 4.5, 4.6, 4.7 และ 4.8 
ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพที� 4.6  ผูที้"มีรายชื"อในการประชุม และ ไม่มีรายชื"อในการประชุม เมื"อ login เขา้ระบบ 
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ภาพที� 4.7  การโทรเขา้หอ้งประชุม 
 

 
 

ภาพที� 4.8  การระบุรหสัผา่นเขา้หอ้งประชุม 
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ภาพที� 4.9  โทรเขา้หอ้งประชุมผดิ วนั/เวลา 
 

 
 
ภาพที� 4.10  กดรหสัผา่นเขา้หอ้งประชุมผดิเกิน 3 ครั$ ง  
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ภาพที� 4.11  หนา้จอของหนึ"งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและเสียง ผา่นระบบ 
LAN 
 

ภาพที" 4.11 แสดงหน้าจอของหนึ" งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและ
เสียง โดยเป็นการโทรดว้ย Softphone จาํนวน 8 ท่าน  

การทดสอบการโทรเขา้หอ้งประชุมของประธานและผูเ้ขา้ร่วมการประชุม โดยการโทร
ผา่น Softphone ก่อนเวลา ในเวลา ที"กาํหนด หลงัจากหมดเวลาการประชุม 20 นาที และกรณีที"การ
ประชุมยงัไม่จบ (มีเรื"องยืดเยื$อ) เมื"อโทรเขา้มาห้องประชุมยงัคงเขา้ร่วมการประชุมได ้โดยให้โทร
เขา้หอ้งประชุมใหโ้ทรเขา้มา 10 ครั$ ง ไดผ้ลแสดงในตารางที" 4.2  
 

ตารางที� 4.2  ผลการทดสอบการโทรเขา้หอ้งประชุม 
 

รายการ โทรได ้/ ครั$ ง โทรไม่ได ้/ ครั$ ง ความถูกตอ้งคิดเป็น % 
ก่อนเวลา 10 0 100 % 
ในเวลา 10 0 100 % 
หลงัหมดเวลา 20 นาที 0 10 100 % 
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2.2)  การทดสอบผา่นระบบ WAN 
2.2.1)  การทดสอบผา่นระบบ ADSL 

1) ทดสอบให้เครื"องคอมพิวเตอร์ต่อเขา้กบัระบบเครื"อข่ายดว้ยระบบ 
ADSL ผา่นการเชื"อมต่อแบบสาย LAN โดยการใชเ้ครื"องคอมพิวเตอร์ที"ติดตั$ง Softphone โทรเขา้
หอ้งประชุม แสดงผลดงัภาพที" 4.12 
 

 
 

ภาพที� 4.12  หนา้จอของหนึ"งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและเสียง ผา่นระบบ 
ADSL ดว้ยการเชื"อมต่อแบบสาย LAN 
 

ภาพที" 4.12 แสดงหน้าจอของหนึ" งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและ
เสียง ผา่นระบบ ADSL ดว้ยการเชื"อมต่อแบบสาย LAN โดยเป็นการโทรดว้ย Softphone จาํนวน 4 
ท่าน 

2) ทดสอบให้เครื"องคอมพิวเตอร์ต่อเขา้กบัระบบเครื"อข่ายดว้ยระบบ 
ADSL ผา่นการเชื"อมต่อแบบสาย Wi-Fi โดยการใชเ้ครื"องคอมพิวเตอร์ที"ติดตั$ง Softphone โทรเขา้
หอ้งประชุม แสดงผลดงัภาพที" 4.13 

 

DPU



53 

  

 
 

ภาพที� 4.13  หนา้จอของหนึ"งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและเสียง ผา่นระบบ 
ADSL ดว้ยการเชื"อมต่อแบบสาย WiFi 
  

ภาพที" 4.13 แสดงหน้าจอของหนึ" งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและ
เสียง ผา่นระบบ ADSL ดว้ยการเชื"อมต่อแบบสาย WiFi โดยเป็นการโทรดว้ย Softphone จาํนวน 4 
ท่าน 

3) การทดสอบผา่นระบบ 3G 
ทดสอบให้เครื"องคอมพิวเตอร์ต่อเขา้กบัระบบเครื"อข่าย ผา่นการเชื"อมต่อแบบ 3G โดย

การใช้เครื" องคอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับโทรศพัท์มือถือให้โทรศพัท์มือถือเป็นตวักระจายสัญญาณ 
แสดงผลดงัภาพที" 4.14 
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ภาพที� 4.14 หนา้จอของหนึ"งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและเสียง ผา่นระบบ 3G  
 

ภาพที" 4.14 แสดงหน้าจอของหนึ" งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทางภาพและ
เสียง ผา่นระบบ 3G โดยเป็นการโทรดว้ย Softphone จาํนวน 4 ท่าน จะเห็นไดว้า่การเชื"อมต่อที"ผา่น
ระบบ 3G จะมีคุณภาพของภาพนอ้ยกวา่การเชื"อมต่อแบบอื"น 
 

4.3  ทดสอบโทรศัพท์เข้ามาห้องประชุมด้วยโทรศัพท์เคลื�อนที�หรือโทรศัพท์ประจําที� 

วตัถุประสงค ์
เพื"อทดสอบการโทรเขา้หอ้งประชุมของผูเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ยโทรศพัทเ์คลื"อนที" หรือ 

โทรศพัท์ประจาํที" โดยหากโทรศพัท์เคลื"อนที"เป็นแบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถเขา้ร่วมการ
ประชุมผา่นทางแอพพลิเคชั"นบนโทรศพัทเ์คลื"อนที" ผา่นทางการเชื"อมต่อแบบ 3G 

การทดสอบนี$  เมื"อถึงเวลาในการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถโทรศพัท์เขา้มาห้อง
ประชุมดว้ยโทรศพัทเ์คลื"อนที" หรือ โทรศพัทป์ระจาํที" โดยจะสามารถร่วมประชุมเฉพาะทางเสียงเพียง
อยา่งเดียว โดยหากโทรศพัทเ์คลื"อนที"เป็นแบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถเขา้ร่วมการประชุม
ผา่นทางแอพพลิเคชั"นบนโทรศพัทเ์คลื"อนที" ผา่นทางการเชื"อมต่อแบบ 3G แสดงผลดงัภาพที" 4.15 
และ 4.16 ตามลาํดบั  
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ภาพที� 4.15  โทรศพัทเ์ขา้มาหอ้งประชุมดว้ยโทรศพัทเ์คลื"อนที" หรือโทรศพัทป์ระจาํที" 
 

 
 

ภาพที� 4.16  เขา้ร่วมการประชุมผา่นทางแอพพลิเคชั"นบนโทรศพัทเ์คลื"อนที"ผา่นทางการเชื"อมต่อแบบ 3G 
 

การทดสอบโทรเข้าห้องประชุมด้วยโทรศพัท์เคลื"อนที"หรือโทรศัพท์ประจาํที"โดยใช้
แอพพลิเคชั"นบนโทรศพัทเ์คลื"อนที"ที"เป็นแบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G ใหโ้ทรเขา้มา 10 ครั$ ง ไดผ้ลแสดง
ในตารางที" 4.3 
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ตารางที� 4.3 ผลการทดสอบโทรศพัท์เข้ามาห้องประชุมด้วยโทรศพัท์เคลื"อนที"โทรศพัท์บา้นและ 
แอพพลิเคชั"นบนโทรศพัทเ์คลื"อนที" 
 

รายการ โทรได ้/ ครั$ ง โทรไม่ได ้/ ครั$ ง ความถูกตอ้งคิดเป็น % 
โทรศพัทป์ระจาํที" 10 0 100 % 
โทรศพัทเ์คลื"อนที" 10 0 100% 
แอพพลิเคชั"นบน
โทรศพัทเ์คลื"อนที"  

10 0 100% 

 

2.4  ทดสอบการการใช้งาน URL ของผู้ที�ได้รับเลอืกเป็นประธาน 

วตัถุประสงค ์
ผูที้"ไดรั้บเลือกให้เป็นประธานในการประชุม สามารถใช้ Icon ที"อยูห่น้าแรกของเวบ็ 

ผา่นทาง URL 
เมื"อถึงเวลาในการประชุม ผูที้"ได้รับเลือกให้เป็นประธานในการประชุมสามารถ ใช ้

Icon ที"อยูห่นา้แรกของเวบ็ ผา่นทาง URL โดยสามารถ  
1) ตรวจสอบรายชื"อสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
2) สามารถจดัการรูปแบบหนา้จอที"แสดงผูเ้ขา้ประชุม 
3) ระหวา่งประชุมสามารถเชิญผูเ้ขา้ประชุมออกจากการประชุม 
แสดงผลดงัภาพที" 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 และ 4.21 ตามลาํดบั 
 

 
 

ภาพที� 4.17  Icon สาํหรับประธานการประชุม 
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ภาพที� 4.18  หนา้จอของประธานควมคุมรูปแบบหนา้จอการประชุม 2x2 
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ภาพที� 4.19  หนา้จอของประธานควมคุมรูปแบบหนา้จอการประชุม 3+4 
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ภาพที� 4.20  หนา้จอของประธานควมคุมรูปแบบหนา้จอการประชุม 3x3 
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ภาพที� 4.21  หนา้จอของประธานเชิญสมาชิกออกจากหอ้งประชุม 
 

จากการทดสอบการการใชง้าน URL ของประธานในการประชุมจาํนวน 10 ครั$ งไดผ้ล
แสดงในตารางที" 4.4 

 

ตารางที� 4.4  ผลการทดสอบใช ้Icon ที"อยูห่นา้แรกของเวบ็ ผา่นทาง URL 
 

รายการ เขา้ได ้/ ครั$ ง เขา้ไม่ได ้/ ครั$ ง ความถูกตอ้งคิดเป็น % 
Icon หนา้ URL 10 0 100 % 
ปรับรูปแบบการประชุม 10 0 100 % 
เชิญออกจากห้อง 10 0 100 % 
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4.5  ทดสอบรับฟังเสียงที�ระบบบันทกึการประชุม  

วตัถุประสงค ์
เพื"อทดสอบรับฟังเสียงที"มีระบบบนัทึกการประชุม  
เป็นการทดสอบผูที้"ไดรั้บเลือกใหเ้ขา้ร่วมการประชุม สามารถรับฟังเสียงที"มีการบนัทึก 

หรือ Download ไฟลเ์สียงหลงัจากจบการประชุม ส่วนผูที้"ไม่มีรายชื"อในการประชุมไม่สามารถรับ
ฟังไฟลเ์สียงไดแ้สดงผลดงัภาพที" 4.22 
 

 
 
ภาพที� 4.22  ไฟลเ์สียงที"ระบบบนัทึก 
 

จากการทดสอบรับฟังเสียงที"ระบบมีการบนัทึก หรือ Download ไฟลเ์สียงการประชุม 
จาํนวน 10 ครั$ ง ไดผ้ลแสดงในตารางที" 4.5 
 
ตารางที� 4.5  ผลการทดสอบรับฟังเสียงและ Download ไฟล ์
 

รายการ ฟังได ้/ ครั$ ง ฟังไม่ได ้/ ครั$ ง ความถูกตอ้งคิดเป็น % 
ฟังไฟลเ์สียง 10 0 100 % 
Download 10 0 100 % 
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สรุปผลการทดสอบจะเห็นไดว้่า สมาชิกหรือผูดู้แลระบบ สามารถสร้างห้องประชุม
โดยระบุหัวขอ้การประชุม ประธานการประชุม หมายเลขห้อง วนั เวลา รหัสผา่น รูปแบบหนา้จอ
การประชุม รายชื"อสมาชิกที"เขา้ประชุม ผา่นทางเวบ็ เรียบร้อยแลว้ ระบบส่งรายละเอียดห้องประชุม
ที"สร้างให้กบัสมาชิกทุกคนผา่นทางขอ้มความสั$น (SMS) บนโทรศพัทเ์คลื"อนที" และอีเมลล์ เมื"อถึง
วนั เวลาที"กาํหนด ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน โทรเขา้ห้องประชุมผา่นทาง Softphone โดยจะตอ้งระบุ
รหัสผ่านที"ได้รับ ก่อนเขา้ห้องประชุมได้อย่างถูกตอ้ง ถ้าไม่ไดอ้ยู่ในสถานที"ที"เตรียมสําหรับการ
ประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถโทรศพัท์เขา้มาห้องประชุมดว้ยโทรศพัทเ์คลื"อนที" หรือโทรศพัท์
บา้น โดยจะสามารถร่วมประชุมเฉพาะทางเสียงเพียงอยา่งเดียวโดยหากโทรศพัทเ์คลื"อนที"เป็นแบบ
สมาร์ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถเขา้ร่วมการประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั"นบนโทรศพัท์เคลื"อนที" 
ผ่านทางการเชื"อมต่อแบบ 3G สําหรับผูที้"ได้รับเลือกให้เป็นประธานในการประชุม ประธาน
สามารถ (ใช ้Icon ที"อยูห่นา้แรกของเวบ็ ผา่นทาง URL) 

1) ตรวจสอบรายชื"อสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดเขา้หอ้งประชุม 
2) สามารถจดัการรูปแบบหนา้จอที"แสดงผูเ้ขา้ประชุม 
3) สามารถเชิญผูเ้ขา้ประชุมออกจากการประชุม 
ระบบบนัทึกการประชุมอตัโนมติั (เฉพาะเสียง) ผูที้"เขา้ร่วมการประชุมเท่านั$นที"สามารถ

รับฟังเสียงที"บนัทึกการประชุมได ้โดยผลการทดสอบทั$งหมดที"กล่าวมา ระบบสามารถทาํไดต้าม
วตัถุประสงคที์"ตั$งไวไ้ดท้ั$งหมด  
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บทที�  5 

บทสรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

ในบทนี� จะเป็นการอภิปรายเพื�อสรุปผลที�ไดจ้ากการทดสอบงานวิจยั รวมทั�งขอ้กาํจดั
ของระบบที�พบจากการทดสอบระบบ  และขอ้เสนอแนะสําหรับแนวทางในการพฒันางานวิจยันี�
ต่อไปเพื�อแกข้อ้บกพร่องของระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 สรุปผลตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
1) สามารถออกแบบและพฒันาการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงที�มีตน้ทุนตํ�า 

เหมาะสมสาํหรับการใชง้านประชุมทางไกลในกลุ่มยอ่ย ๆ 
2) สามารถพัฒนาระบบประชุมทางไกลด้วยเสียงซึ� งสามารถเชื�อมต่อกับระบบ

โทรศพัทพ์ื�นฐานและโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
5.1.2 สรุปผลตามขอบเขตของงานวจิยั 

1) ผูใ้ชง้านในระบบมี 3 ประเภท ดงันี�  
1.1) ผูดู้แลระบบ มีหน้าที�ตรวจสอบและอนุมัติการเป็นสมาชิกของระบบการ

ประชุมเมื�อมีการสมคัรสมาชิก และสร้างห้องประชุมโดยระบุ หัวขอ้การประชุม ประธานการ
ประชุม หมายเลขห้อง วนั เวลา รหัสผ่าน รูปแบบหน้าจอการประชุม รายชื�อสมาชิกที�เขา้ประชุม 
ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

1.2) ประธาน ผูที้�ได้รับเลือกให้เป็นประธานในการประชุม ประธานสามารถ (ใช ้
Icon ที�อยูห่นา้แรกของเวบ็ ผา่นทาง URL เมื�อถึงเวลาการประชุม) 

1.2.1) ตรวจสอบจาํนวน/รายชื�อสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1.2.2) สามารถจดัการรูปแบบหนา้จอการประชุม  
1.2.3) ระหวา่งประชุมสามารถเชิญผูเ้ขา้ประชุมออกจากการประชุม 

1.3) ผูเ้ขา้ร่วมประชุม เมื�อถึงวนั เวลาที�กาํหนด ทั�งประธานและผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
โทรเขา้หอ้งประชุม โดยจะตอ้งระบุรหสัผา่นที�ไดรั้บเพื�อเขา้หอ้งระชุม 
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2) สมาชิกหรือผูดู้แลระบบ สร้างห้องประชุมโดยระบุ หัวขอ้การประชุม ประธานการ
ประชุม หมายเลขห้อง วนั เวลา รหัสผ่าน รูปแบบหน้าจอการประชุม รายชื�อสมาชิกที�เขา้ประชุม 
ผา่นทางเวบ็ 

3) ระบบสามารถส่งรายละเอียดการสร้างห้องประชุม ผา่นทางอีเมล์ และขอ้ความสั� น
ผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ถูกเลือก โดยจะระบุหวัขอ้การประชุม ประธานในที�
ประชุม หมายเลขหอ้ง วนั เวลา รหสัผา่น ใหก้บัสมาชิกทุกคน 

4) เมื�อถึงวนั เวลาที�กาํหนด ทั�งประธาน และผูเ้ขา้ร่วมประชุม โทรเขา้ห้องประชุม ผา่น
ทางโครงข่ายขอ้มูลที�เชื�อมต่อสํานกังานแต่ละสาขา โดยจะตอ้งระบุรหสัผ่านที�ไดรั้บ ก่อนเขา้ห้อง
ระชุม 

5) เมื�อถึงเวลาในการชุม หากผูเ้ข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผูเ้ข้าร่วม
ประชุมสามารถโทรเขา้ระบบโดยผา่นทางโทรศพัทพ์ื�นฐาน หรือโทรศพัทเ์คลื�อนที� โดยในกรณทีที�
โทรศพัทเ์คลื�อนที�รองรับระบบ 3G ก็อาจจะเชื�อมต่อผา่นทาง WiFi หรือ 3G เพื�อเขา้ร่วมการประชุม
ได ้

6) ระบบสามารถบนัทึกการประชุมดว้ยเสียงได ้
7) ระบบสามารถรองรับการสนทนาดว้ยภาพพร้อมกนัสูงสุด 9 สถานี และการสนทนา

ทางเสียงที�ไม่จาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ขึ�นอยูก่บัความสามารถของเครื�องแม่ข่าย) 
 

5.2  ข้อจํากดัของระบบ 

ข้อจํากัดของระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล สามารถแยกขอ้จาํกดัออกเป็นขอ้ๆ ไดด้งัต่อไปนี� คือ 

5.2.1 การสร้างห้องประชุม ในหัวขอ้หมายเลขห้องประชุม ไม่สามารถสร้างหมายเลขห้อง
ประชุมซํ� ากนั ทาํให้เมื�อมีการใช้งานห้องประชุมจาํนวนมากขึ�นก็จะทาํให้จาํนวนห้องประชุมที�
สร้างไดล้ดนอ้ยลง หากผูดู้แลระบบไม่ลบหอ้งประชุมที�ใชง้านเสร็จแลว้ 

5.2.2 การสร้างห้องประชุม ในหัวขอ้หมายเลขห้องประชุม กาํหนดให้ตอ้งกรอกเป็นตวัเลข 
และมีความยาวของตวัเลข 5 ตวัเท่านั�น และหวัขอ้ รหสัผา่นเขา้หอ้ง กาํหนดให้ตอ้งกรอกเป็นตวัเลข 
และมีความยาวของตวัเลข 4 ตวัเท่านั�น 

5.2.3 ระบบสามารถรองรับการสนทนาดว้ยภาพพร้อมกนัสูงสุด 9 สถานี และการสนทนาทาง
เสียงที�ไม่จาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ขึ�นอยูก่บัความสามารถของแม่ข่าย) 

5.2.4 เนื�องจากระบบที�ใชเ้ป็น VoIP ถา้ใชง้านในองคก์รที�มีการใช ้Firewall ทาํให้ระบบไม่
สามรถใชง้านได ้
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5.2.5 ในการ Config ไฟล์ใน sip.conf ตอ้งใช้เป็นชื�อคน ทาํให้ User ตอ้งจาํว่า ชื�อคนนี�ใช้
หมายเลข Softphone อะไรในการโทรหา 

5.2.6 Gammu ระบบส่งขอ้ความสั�น สามารถส่งตวัอกัษรรวมกนัสูงสุดไดค้รั� งหละไม่เกิน 70 
ตวัอกัษร 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลสามารถแยกขอ้เสนอแนะออกเป็นขอ้ๆไดด้งัต่อไปนี� คือ  

5.3.1 การใช้งานระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง หากจะใช้งานได้คุณภาพที�ดี
ควรจะมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่เกิน 9 ท่าน และอยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน หรือต้องการเพิ�ม
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมให้มากกว่านี� ควร Upgrade เครื�องแม่ข่าย และคุณภาพของกลอ้ง Webcam ให้มี
คุณภาพที�สูงขึ�น  

5.3.2 ในการโทรเขา้ห้องประชุม ดว้ยโทรศพัทเ์คลื�อนที� หรือ โทรศพัทป์ระจาํที� เมื�อโทรเขา้
มาในระบบ คุณภาพของเสียงที�ไดไ้ม่คมชดั มีสัญญาณรบกวน เนื�องจากการ์ด FXO ที�ผูว้ิจยัซื�อมา
นั�นไม่ไดเ้ป็นการ์ดที�มีราคาสูง ซึ� งถา้เป็นการ์ดที�มีราคาสูงกวา่จะทาํให้คุณภาพของเสียงนั�นมีความ
คมชดั และมีการรบกวนของสัญญาณนอ้ยกวา่นี� 

5.3.3 30 วนัหลงัจากมีการใชง้านห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยแลว้ ระบบควรมีการลบห้องประ 
ชุมออกแบบอตัโนมติั 

5.3.4 การสร้างหอ้งประชุมเมื�อสร้างเสร็จเรียบร้อย จะสามารถใชห้้องไดต้อ้งรออยา่งนอ้ย 25 
นาที ควรจะมีการปรับเวลาการสร้างห้องประชุมให้มีความรวดเร็วในการใช ้(เพื�อรองรับกรณีมีการ
ประชุมเร่งด่วน) 
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วธีิการติดตั�ง mcuWeb on Ubuntu Server 11.10 

ในส่วนของ Ubntu Server เพิ�มไฟลล์งไปใน nano /etc/apt/sources.list 

deb http://debian.pop-sc.rnp.br/debian/ squeeze main contrib non-free 

deb-src http://debian.pop-sc.rnp.br/debian/ squeeze main 

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main 

deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main 

# squeeze-updates, previously known as 'volatile' 

deb http://debian.pop-sc.rnp.br/debian/ squeeze-updates main contrib non-free 

deb-src http://debian.pop-sc.rnp.br/debian/ squeeze-updates main 

 

ขั�นตอนที% 1 ติดตั�ง sun-java 

sudo apt-get install sun-java6-jdk 

 

ขั�นตอนที% 2 ติดตั�ง package ที%จําเป็น 

apt-get install gcc make libncurses5-dev yasm g++ sun-java6-jdk checkinstall 

libtheora-dev libvorbis-dev libssl-dev vim libgsm1-dev g++ make libtool yasm subversion git 

automake subversion yasm autoconf pkg-config libxml2-dev libcurl4-openssl-dev 

 

ขั�นตอนที% 3 ทาํการ download sailfin 

wget http://download.java.net/javaee5/sailfin/v2_branch/promoted/Linux/sailfin-installer-v2- 

b31g-linux.jar 

java -Xmx256m -jar sailfin-installer-v2-b31g-linux.jar 

cd sailfin 

chmod -R +x lib/ant/bin 

lib/ant/bin/ant -f setup.xml 
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ขั�นตอนที% 4  สร้าง Script เพื%อให้ mcuWeb รันทุกครั�งที%เปิดเครื%อง 

nano /etc/init.d/mcuWeb 

#! /bin/sh 

### BEGIN INIT INFO 

# Provides: mcuWeb 

# Required-Start: 

# Required-Stop: 

# Default-Start: 2 3 4 5 

# Default-Stop: 0 1 6 

# Short-Description: mcuWeb startup script 

# Description: mcuWeb startup script 

### END INIT INFO 

# Author: Sergio Garcia Murillo “sergio.garcia@fontventa.com” 

PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin 

DESC="Start Sailfin domian domain1" 

NAME="asadmin" 

DAEMON=/usr/local/sailfin/bin/$NAME 

START_ARGS="start-domain domain1" 

STOP_ARGS="stop-domain domain1" 

PIDFILE=/var/run/$NAME.pid 

SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME 

# Exit if the package is not installed 

[ -x "$DAEMON" ] || exit 0 

# Read configuration variable file if it is present 

[ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME 

# 

# Function that starts the daemon/service 

# 

do_start() 

{ 
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# Return 

# 0 if daemon has been started 

# 1 if daemon was already running 

# 2 if daemon could not be started 

$DAEMON $START_ARGS || return 2 

} 

# 

# Function that stops the daemon/service 

# 

do_stop() 

{ 

# Return 

# 0 if daemon has been stopped 

# 1 if daemon was already stopped 

# 2 if daemon could not be stopped 

$DAEMON $STOP_ARGS || return 2 

} 

case "$1" in 

start) 

[ "$VERBOSE" != no ] && echo "Starting $DESC" "$NAME" 

do_start 

case "$?" in 

0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && echo "Done" ;; 

2) [ "$VERBOSE" != no ] && echo "Failed" ;; 

esac 

;; 

stop) 

[ "$VERBOSE" != no ] && echo "Stopping $DESC" "$NAME" 

do_stop 

case "$?" in 
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0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && echo "Done" ;; 

2) [ "$VERBOSE" != no ] && echo "Failed" ;; 

esac 

;; 

restart|force-reload) 

# 

# If the "reload" option is implemented then remove the 

# 'force-reload' alias 

# 

echo "Restarting $DESC" "$NAME" 

do_stop 

case "$?" in 

0|1) 

do_start 

case "$?" in 

0) echo "Done" ;; 

1) echo "Old process is still running" ;; # Old process is still running 

*) echo "Failed to start" ;; # Failed to start 

esac 

;; 

*) 

# Failed to stop 

echo "Failed" 

;; 

esac 

;; 

*) 

#echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2 

echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|force-reload}" >&2 

exit 3 
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;; 

Esac 

 

ขั�นตอนที% 5 ทาํให้ mcuWeb รันเป็น service 

chmod +x /etc/init.d/mcuWeb 

update-rc.d mcuWeb defaults 

/etc/init.d/mcuWeb start 

 

ขั�นตอนที% 6 การ Configure ของ mcuWeb ด้วยเวบ็บราวเซอร์ 

เขา้ใชง้านผา่นหนา้ URL http://[IP_DO_SERVIDOR]:4848 เพื�อ Configure การใชง้าน 

mcuWeb โดย User: admin, Password: adminadmin เป็นค่า default แสดงดงัภาพที� 1 และ 2 

 

 
 

ภาพที% 1  การ login เขา้ใชง้าน 
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ภาพที% 2  หนา้หลกัสาํหรับการ Configure  

 

จากนั~นเปลี�ยนค่า Default SIP Port จาก 5060, 5061 เป็น 5070, 5071 เพื�อไม่ให ้Port ชน

กบั Asterisk แสดงดงัภาพที� 3 

 

 
 

ภาพที% 3  การเปลี�ยน Port mcuWeb 
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