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บทคัดยอ 

 
เมื่ออินเทอรเน็ตมีการใชงานกวางขวางขึ้น บริการแบบใหม ๆ บนอินเทอรเน็ตไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ เชน การใชโทรศัพทบนเครือขายไอพี การประชุมทางไกลดวยภาพ (video conference) การกระจาย

สัญญาณเสียงหรือภาพบนเครือขาย และสิ่งหนึ่งที่มีการพัฒนาจนสามารถใชงานไดดี คือระบบการสื่อสารดวยเสียงผานเครือขาย IP การ

ประชุมทางไกลดวยเสียง )voice conference) ก็เปนอีกระบบหนึ่งที่ไดนําเทคโนโลยีของ VoIP มาประยุกตใชงาน การประชุมทางไกลดวย

เสียงเปนระบบที่สามารถทําใหบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปไดมีสวนรวมในการมาเขารวมประชุมกัน โดยที่ตัวบุคคลนั้นเองไมตองเดินมา

ประชุมดวยตัวเอง เพียงแคโทรเขามายังหองประชุมที่กําหนดไว เปนการประหยัดคาใชจายหลาย ๆ อยางเชน คาที่พัก คาเดินทาง  

อุปกรณตางๆ ที่ใชในหองประชุม รวมถึงเวลา โดยทั่วไปแลวการประชุมทางไกลดวยเสียงจะใชชองสัญญาณ (bandwidth) ของ

อินเตอรเน็ตต่ํากวาการประชุมทางไกลดวยภาพคอนขางมาก จึงเหมาะสมที่จะใชงานในสถานที่ที่ยังไมมีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง แตใน

ความสะดวกในการประชุมทางเสียงก็ยังมีขอจํากัดอยูบาง หนึ่งในขอจํากัดไดแก ประธานในที่ประชุมจะไมทราบวามีผูเขารวมประชุม

ครบถวนหรือไม ตองสอบถามดวยวาจา ทําใหขาดความสะดวกในการใชงาน นอกจากนั้นผูใชงานในระบบไมสามารถเลือกผูรวมสนทนา

บางทานไปปรึกษากันเปนการสวนตัวได เนื่องจากเวลาพูดแลวทุกคนในหองสนทนาจะไดยิน ทําใหมีขอจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ประชุมที่มีการพบปะกันจริง ๆ นอกจากนั้นอุปกรณในการประชุมทางเสียงสวนใหญจะมีราคาที่คอนขางสูง งานวิจัยจึงเสนอแนวคิดที่จะ

ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับการประชุมทางไกลดวยเสียง เพื่อที่จะใหผูใชงานในระบบ

สามารถที่จะสรางหองประชุมหลักผานหนาเว็บ กําหนดวัน เวลา หัวขอการประชุม ผูเขารวมประชุม หลังจากนั้นระบบจะแจงขอมูลตางๆ 

ใหผูเขารวมประชุมทราบทางบริการขอความสั้น (short message service) และอีเมล ระหวางการประชุมประธานในที่ประชุมสามารถเลือก

สนทนากับผูรวมประชุมบางทาน โดยระบบจะสรางหองประชุมยอยซอนอยูในหองประชุมหลักนั้น โดยที่ผูเขารวมประชุมในหองประชุม

หลักที่ไมไดถูกเลือกจะไมไดยินการสนทนาในหองประชุมยอย  งานวิจัยนี้ไดเลือกใช Asterisk ซึ่งเปนซอฟตแวร IP-PBX ระบบเปด 

(open source) และพัฒนาโปรแกรมบนพื้นฐานของ MeetMe ซึ่งเปนระบบประชุมทางไกลดวยเสียงแบบเดิม 

 

คําสําคัญ : วอยซโอเวอรไอพี  การประชุมทางไกลดวยเสียง  แอสเทอรริกส 

 

Abstract 

  Currently, internet is widely used. New services especially various kinds of communication over the internet are 

continually developed. Examples of the services are voice over internet protocol (VoIP), video conferencing, voice and video 

broadcasting over internet etc. Nowadays, performance of VoIP is quite good. Voice conferencing system is one of the systems 

that enhance the capability of VoIP. Users can conference using the voice conferencing system by calling to the meeting room 

number without the face to face meeting. As the result, with the voice conferencing system, users can save the living expense, 

transportation and necessary equipments in the meeting room including time. Generally, voice conferencing system needs less 

bandwidth when compared to video conferencing system. So, the system can be widely deployed in most of the area without high 

speed internet requirement. However, traditional voice conferencing system also has some limitations. One of the limitations is 

that a meeting chairman cannot know that all the meeting members already connect to the system yet. A meeting chairman has to 

verbally ask to all members that is not convenient in practice. Moreover, a meeting chairman cannot personally consult to some 

meeting members. The reason is that when the chairman talks, all the meeting members can here the conversation. So, the system 
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still has a drawback compared to the face to face meeting. In addition, the commercial voice conference product is quite costly. 

This research proposes to design and develop the main and sub-meeting room voice conference management system. With the 

designed system, a user can create a main meeting room via the web interface. The user can specify date, time, topic of the 

meeting and also list of the meeting members. The system will inform these information to all meeting members via short 

message service (SMS) and e-mail. During the meeting, the meeting chairman can create a sub-meeting room (in the main 

meeting room) and inform some members to join this sub-meeting. During the conversation in the sub-meeting room, other 

members in the main meeting room will not hear the conversation in the sub-meeting room. This research uses Asterisk that is an 

IP-PBX open source system and develop software add on MeetMe that is the traditional voice conferencing system.   

 

Keywords : Voice Over IP, Voice Conference, Asterisk 

 

บทนํา  

Voice Conference หรือการประชุมทางเสียงมีอยูดวยกันหลายรูปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบก็จะมีคุณสมบัติท่ี

แตกตางกันออกไป อาทิเชน อุปกรณการประชุมทางเสียงบางชนิดสามารถที่จะใชรวมกันกับ MSN ได ทําใหผูเขารวม

ประชุมพิมพขอความหากันไดแทนคําพูด อุปกรณการประชุมทางเสียงบางอยางสามารถโทรเขามาไดจากที่ใดที่หนึ่ง

ของโลกก็ไดไมจําเปนตองอยูท่ีเดียวกัน เปนตน ขอดีของการประชุมดวยเสียงคือ ผูเขารวมประชุมไมตองเสียเวลา

เดินทางมายังหองประชุมดวยตนเองเพียงแตโทรเขามายังหองหองประชุมตามวันเวลาที่ไดกําหนดไว นอกจากนั้นยัง

สามารถประหยัดคาใชจายในการจัดหองประชุมเพราะการประชุมในลักษณะนี้ไมตองจัดเตรียมสถานที่ใดๆเลย แตการ

ประชุมทางเสียงก็มีขอดอยอยูเชนกันคือ ผูดําเนินการประชุมจะตองแจงขอมูลการประชุมใหผูเขารวมประชุมทราบเอง 

ระบบไมสามารถดําเนินการใหแบบอัตโนมัตินอกจากนั้นผูท่ีเปนประธานในหองประชุมจะไมสามารถรูไดเลยวา

ผูเขารวมประชุมนั้นไดเขามายังหองประชุมครบหรือยัง (นอกจากจะสอบถามเปนรายบุคคล) เพราะไมสามารถเห็น

หนาผูเขารวมประชุมนอกจากเสียง และในบางกรณีท่ีประธานในที่ประชุมตองการที่จะปรึกษากับผูเขารวมประชุมทาน

ใดทานหนึ่งเปนการสวนตัวก็ไมสามารถทําได เพราะถาเปนการพูดกับผูเขารวมประชุมคนใดคนหนึ่งในหองประชุมนั้น

ก็หมายความวาผูเขารวมประชุมทั้งหมดจะไดยินทําใหการประชุมทางเสียงมีขอจํากัดเมื่อเทียบกับการประชุมปกติ  

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยี VoIP ซึ่งเปนเทคโนโลยีการสื่อสารดวยเสียงผานโครงขายไอพี มา

พัฒนาการจัดการหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับการประชุมทางเสียง โดยการควบคุมผานทางหนาเว็บ 

ผูวิจัยใชภาษา PHP ในการพัฒนา ซึ่งผูใชงานจะสามารถจองหองประชุมผานทางหนาเว็บ ผูเขารวมประชุมที่ถูกเลือก

ท้ังหมดจะรับทราบหัวขอเรื่องการประชุมวันและเวลาการประชุม และรหัสผานเพ่ือเขาใชหองประชุมนั้นไดทางขอความ

สั้น และอีเมล และเฉพาะผูท่ีเปนประธานในการประชุมจะมี URL และรหัสผานสําหรับควบคุมการใชงานระบบผาน

ทางหนาเว็บแจงใหทางขอความสั้นและอีเมล เม่ือถึงเวลาเขาประชุมถาหากผูเขารวมประชุมทานใดยังไมเขามาในหอง

ประชุมในวันเวลาดังกลาว ประธานสามารถใหระบบติดตอหาไดผานระบบ VoIP แตหากผูเขารวมประชุมทานนั้นยังไม

รับสาย ระบบจะติดตอเขาโทรศัพทเคลื่อนที่ เม่ือเริ่มการประชุม ผูท่ีเปนประธานสามารถทราบไดวาขณะนี้สมาชิกทาน

ใดเขารวมประชุมแลวบางโดยการดูขอมูลผานทางหนาเว็บ และในขณะที่อยูระหวางการประชุม หากประธานตองการที่

จะปรึกษากับใครคนใดคนหนึ่งโดยที่ไมตองการที่จะใหผูเขารวมประชุมทานอ่ืนทราบ ประธานก็สามารถที่จะสรางหอง

ประชุมยอยและแยกบุคคลที่ประธานเลือกไปยังหองประชุมยอยไดเพ่ือไปปรึกษาหารือกันเปนการสวนตัวได ดวย

แนวความคิดขางตนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบการประชุมทางไกลดวยเสียงที่มีอยูใหใกลเคียงกับระบบ

การประชุมปกติมากยิ่งขึ้น 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

VoIP  (Voice over IP) (Pirun KPS Server , 2554) นั้นเปนการประยุกตการสงขอมูลของ Internet  มาใช

งาน  ซึ่งโดยปกติการใชงาน Internet  จะเปนการใชสัญญาณขอมูลเพียงอยางเดียว  แตสําหรับการใชงาน VoIP นั้นจะ

เปนการนําเอาสัญญาณเสียงมารวมเขากับสัญญาณขอมูล เพ่ือสงผานไปยังระบบเครือขายผานทาง Protocol ท่ีใช
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สําหรับอินเทอรเน็ตก็คือ  Internet Protocol  หรือท่ีเรียกกันทั่วไปวา IP  ซึ่งตามปกตินั้น IP  จะใชสัญญาณขอมูล
เทานั้น แตดวยเทคโนโลยี VoIP  ท่ีทําใหสงสัญญาณเสียงได  สําหรับมาตรฐานที่มีการใชงานอยูบนเทคโนโลยี VoIP 

โดยทั่วไปจะมีอยู 2 มาตรฐาน (วิชาการดอทคอม , 2554)ไดแก มาตรฐาน H.323 และมาตรฐาน SIP มาตรฐาน

เหลานี้สามารถเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “Call Control Technologies” ซึ่งถือวาเปนสวนประกอบสําคัญสําหรับการนํา

เทคโนโลยี VoIP มาใชงาน งานวิจัยนี้ไดเลือก SIP มาพัฒนาระบบโดยงานวิจัยนี้ไดพัฒนาบนระบบ LAN ท่ีผูใชงาน

อยูในเครือขายเดียวกนั 

Asterisk (กิตติพงษ สุวรรณราช, 2554) คือ เปนซอฟตแวรระบบโทรศัพทแบบ IP-PBX ทําหนาท่ีในการ

เชื่อมโยงการติดตอสื่อสารระหวางโทรศัพท VoIP ทํางานไดหลายระบบปฏิบัติการ และไดรวบรวมคุณสมบัติของ

ตูสาขาโทรศัพทไวในตัว งานวิจัยนี้ไดเลือกโปรแกรม MeetMe ซึ่งเปนโปรแกรมที่เก่ียวกับการประชุมทางเสียงที่ติดตั้ง

มาพรอมกับระบบโทรศัพท Asterisk นํามาพัฒนาตอยอดระบบจัดการหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับ

การประชุมทางไกลดวยเสียง 

 

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

 ผูวิจัยไดไปศึกษาคนควาผลิตภัณฑท่ีใกลเคียงกับงานวิจัยนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับ

งานวิจัยที่มีอยูเดิมนั้นทําอะไรไดบางและงานวิจัยที่นําเสนอนั้นทําอะไรไดนอกเหนือจากผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับ

งานวิจัยเดิมนั้นอยางไรโดยผูวิจัยไดไปทําการศึกษาคนควาได 3 ผลิตภัณฑ คือ 

1. IMCANS-8A : ระบบประชุม 3 ถึง 8 คูสายทางโทรศัพทพรอมกัน(อินโฟมิเดีย คอมมูนิเคชั่น, 2554)

สามารถประชุมผานสายโทรศัพทไดพรอมกัน 8 คูสาย พรอมมีระบบปองกันการแอบฟง 

2. ระบบการเรียนการสอน และประชุมผานเครือขายแบบภาพและเสียง 5 สถานี(อินโฟมิเดีย คอมมูนิเคชั่น, 

2554) สามารถที่จะเปดไฟล pdf หรือ word ใหผูเขารวมประชุมไดเห็นได 

3. การประชุมผาน Web (อินโฟมิเดีย คอมมูนิเคชั่น , 2554) สามารถที่จะสรางหองประชุมไดมากกวา 1 

หองและกําหนดรหัสการเขาประชุมได 

      ซึ่งจากการศึกษาและคนควาผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย จึงไดขอสรุปไดดังตารางดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑตางๆ กับงานวิจัยที่นําเสนอ 
คุณสมบัต ิ IMCANS-8A การประชุมผาน

เครือขาย 

การประชุมผาน Web งานวิจัยที่นําเสนอ 

        1.สรางหองประชุม     

         2.สรางหองประชุมยอย    X X X  

         3.สรางหมายเลขโทรศัพท     

         4.สง E-mail และ SMS X X X  

         5.จํากัดสิทธิใหผูควบคุม X X X  

         6.ขีดเขียนหนาจอ X  X X 

        7.เชื่อมตอVideoconference X   X 

 

การออกแบบและวิธีการพัฒนา 

ระบบจัดการหองประชุมยอยสําหรับการประชุมทางไกลดวยเสียง เปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือนําไปใชใน

หนวยงาน องคกร ท่ีอยูในพ้ืนที่เครือขายเดียวกันกับผูใชบริการจะแบงการทํางานเปน 2 ขั้นตอนคือ การจองหอง

ประชุมและการสง E-mail และ SMS และขั้นตอนที่ 2 คือขั้นตอนของการที่ประธานสามารถที่จะโทรออกผานระบบ 

VoIP เพ่ือติดตอเขาโทรศัพทเคลื่อนที่และเลือกผูเขารวมประชุมไปยังหองประชุมยอย ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานดังรูปที่ 

1a และ 1b ตามลําดับ 
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รูปที่ 1a แสดงขั้นตอนการจองหองประชุม และการสง E-mail และ SMS 

 

 

รูปที่ 1b แสดงขั้นตอนการที่ประธานเลือกผูเขารวมประชุมไปยังหองประชุมยอยและการโทรออกผานระบบ VoIP ติดตอไปยัง

โทรศัพทเคลื่อนที ่
ในการออกแบบการทํางานในสวนตางๆ ของระบบ ตั้งแตการเขาระบบจองหองประชุมผานหนาเว็บ โดยการ

กําหนดวัน เวลา หัวขอการประชุม ผูท่ีตองการใหเขารวมการประชุม จากนั้นระบบจะสงขอมูลดังกลาวผานระบบ SMS 

และ E-mail ไปยังประธานและผูเขารวมประชุม ซึ่งเม่ือถึงวันและเวลาที่ตั้งไว หากผูเขารวมประชุมทานใดยังไมเขา

หองประชุม (ประธานจะรับทราบขอมูลผานทางหนาเว็บวาขณะนี้มีผูใดเขารวมประชุมแลวบาง) ประธานสามารถสั่งให

ระบบติดตอออกโดยผานระบบ VoIPไปยัง Softphone หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเขารวมประชุมนั้น ๆ ได 

นอกจากนั้นในระหวางการประชุมถาประธานในที่ประชุมตองการจะสนทนากับผูเขารวมประชุมบางทานเปนการ

สวนตัว ประธานในที่ประชุมสามารถสรางหองประชุมยอยผานหนาเว็บแบบ real time และกําหนดวาจะใหผูเขารวม
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ประชุมทานใดอยูในหองประชุมยอยบาง ระบบจะโทรศัพทติดตอไปยัง Softphone ของผูเขารวมประชุมที่ถูกเลือก 

ผานทางสาย (line) ชองสัญญาณคนละสายกับสายชองสัญญาณที่ใชในหองประชุมหลัก ทําใหระหวางการสนทนา

ภายในหองประชุมยอยจะไดยินเฉพาะในหองประชุมยอยเทานั้น ผูเขารวมประชุมทานอ่ืน ๆ ท่ีอยูในหองประชุมหลัก

จะไมไดยินเสียงการสนทนาดังกลาว ท้ังหมดที่ไดกลาวมาขางตนมีการควบคุมการทํางานโดยใช PHPในการจัดการ

ท้ังหมด ในสวนของการที่ประธานเลือกผูสนทนาไปยังหองประชุมยอยนั้นทางผูวิจัยไดมีการนํา Trixbox มาพัฒนาตอ

ยอด โดยงานวิจัยนี้ ทางผูวิจัยจะแสดงตัวอยางในสวนของการเลือกผูเขารวมประชุมไปยังหองประชุมยอย ซึ่งการ

พัฒนาทางผูวิจัยไดเพ่ิมคําสั่ง Originate เพ่ิมเขาไปยัง /etc/asterisk/manager.conf ตรงบรรทัดของ write เหตุผลที่

เพ่ิมไปก็เพราะวา คําสั่ง Originate เปนคําสั่งท่ีรองรับการทํางานของ Command Line เม่ือเราพัฒนาคําสั่งใดๆของ 

Command Line ผาน API (ชานนท ,2554) (ประณตพล,2554)(ส.อ.สุบัน,2554)เขาไปสั่งการ Asterisk โดยที่

คําสั่ง Originateก็จะเปนสวนที่รองรับให Command Line และ Asterisk ทํางานรวมกันได การเพ่ิมคําสั่ง Originate ใน

บรรทัดของ write ดังแสดงตัวอยางดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  แสดงการเพิ่มคําสั่ง originate เขาไปใน /etc/asterisk/manager.conf 

 หลังจากนั้นจะทําการสรางหองประชุมยอยเพ่ือไวใชในการเลือกผูเขารวมประชุมออกไปยังหองประชุมยอย

โดยการการสรางหองประชุมยอยขึ้นมานั้น บุคคลทานอ่ืนที่ไมไดถูกเลือกเขาหองประชุมยอยจะไมสามารถทราบไดเลย

วาเบอรเขาหองประชุมยอยนั้นเบอรอะไรเปนการสรางความปลอดภัยใหกับผูท่ีอยูในหองประชุมยอย ซึ่งคําสั่งในการ

สรางจะไปเพ่ิมคําสั่งท่ี /etc/asterisk/extensions_custom.conf ดังแสดงตัวอยางดังรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 แสดงการสรางหองประชุมยอยใน /etc/asterisk/extensions_custom.conf 

ในการทํางานนั้นระบบสามารถที่จะติดตอไปยัง softphone โดยใช eyebeam เพ่ือดึงเบอรนั้นเขาหองประชุม

โดยทํางานที่สายที่ 1 โดยจะยกตัวอยางคําสั่ง Command Line ในการโทรชวนหมายเลข 3000 เขาหองประชุม

หมายเลข 9000 คําสั่งท่ีใชคือ(รูปที่ 4) 

Action:Originate 

Channel:SIP/3000 

Exten:9000 

Context:ext-meetme 
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Priority:1 

Timeout:90000 

CallerID:MeetingRoom<9000> 

 

 
รูปที่ 4 แสดงการโทรชวนเบอร 3000 เขาหองประชุมหลักเบอร 9000 ที่สาย 1 

 

  ในการจะติดตอเพ่ือใหเขาหองประชุมยอยจะใชในการโทรเขาไปในสายที่ 2 โดยในหองประชุมยอย

จะมีการปองกันสําหรับการโทรตามเขาไปสําหรับผูท่ีไมไดถูกเลือก ซึ่งเบอรในหองประชุมยอยจะไมแสดงออกมาทําให

ผูท่ีไมไดถูกเลือกโทรตามเขาไปได โดยจะยกตัวอยางคําสั่ง Command Line ในการโทรชวนเบอร 3000 ออกจากหอง

ประชมุหลักไปยังหองประชุมยอย คําสั่งท่ีใชคือ(รูปที่ 5) 

Action:Originate 

Channel:SIP/3000 

Exten:769002 

Context:myroom 

Priority:1 

Timeout:90000 

CallerID:PrivateRoom<null> 

 
รูปที่ 5 แสดงการโทรชวนเบอร 3000 เขาหองประชุมยอยโดยโทรติดตอไปที่สายที่ 2 

 

 รูปแบบการทํางานของระบบจัดการหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับการประชุมทางเสียงนั้นจะ

แบงการทํางานออกเปน 5 สวนคือ สวนของหนาเว็บระบบสรางหองประชุม สวนของการสงขอความสั้น  
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(short message service) เขาไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ของประธานและผูเขารวมประชุม สวนของการสง E-mail เขาเมล

ของประธานและผูเขารวมประชุม สวนของหนาเว็บการควบคุมของประธาน และในสวนของการโทรออกสายนอกโดย

ใชบริการของ TOT Netcall ในการประชุมทางเสียงนั้นจะใช softphone ท่ีชื่อวา eyebeam หรือ X-lite ในการโทรเขา

หองประชุมทางเสียง 

 สวนของหนาเว็บระบบสรางหองประชุม เปนสวนที่ใชสรางหองประชุมสามารถกําหนดวันเวลาการประชุม

อีกท้ังยังกําหนดผูเปนประธาน และผูเขารวมประชุมได โดยเมื่อรายละเอียดการจองครบถวน ระบบจะสง SMS และ 

E-mail ไปยังผูท่ีถูกเลือกในการประชุม รูปที่ 6 แสดงหนาเว็บการจองหองประชุมซึ่งมีสวนประกอบดังตอไปนี้คือ 

สวนของชื่อการประชุม,สวนของการเลือกประธานในที่ประชุม,สวนของการกําหนดวันเวลาการประชุม,สวนของการ

กําหนดระยะเวลาการประชุม,สวนของระบุการประชุมวาจะเปนรายวันหรือรายสัปดาห และทุกๆก่ีวัน,สวนของการ

เลือกเบอรหองประชุม,สวนของรหัสผานหนาเว็บของประธาน และสวนของการเลือกผูเขารวมประชุม 

 

 
รูปที่ 6 แสดงในสวนหนาเวบ็สรางหองประชุม 

 

 สวนของการสงขอความสั้น (short message service) เขาโทรศัพทเคลื่อนที่ จะเปนสวนของการสง SMS 

เขาโทรศัพทเคลื่อนที่ของประธานและผูเขารวมประชุม โดยงานวิจัยนี้ไดใชบริการการสง SMS ของ  

www.diy-sms.com ซึ่งเปนระบบสง SMS ผานเว็บ สามารถพัฒนาใหเปน web application ได เม่ือสมัครขอใช

บริการแลวจะได code API เพ่ือนํามาพัฒนารวมกับ PHP  

 สวนของการสง E-mail งานวิจัยนี้ไดใชบริการการสง E-mail จาก SMTP Server  )Simple mail transfer 

protocol server  (ซึ่งเปนเครื่องในการสง E-mail ไปยังเครื่องบริการอ่ืนๆ  

 สวนของหนาเว็บการควบคุมของประธาน จะเปนสวนของประธานเพียงผูเดียว ผูเขารวมประชุมทานอ่ืนจะ

ไมมีสิทธิเขาไปดูหนาเว็บของประธานได โดย URL และ Password ในการเขาหนาเว็บนี้ จะถูกสงเขา SMS และ  

E-mail ของผูท่ีถูกเลือกเปนประธานเทานั้น โดยสวนประกอบจะมีดังตอไปนี้คือ  สวนของรายชื่อของผูเขารวมประชุม 

ซึ่งในสวนตรงนี้ประธานจะสามารถทราบไดวา ผูเขารวมประชุมมีชื่ออะไรบางอยูท่ีหมายเลข softphone เบอรอะไร และ

เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่เบอรอะไร ในสวนตรงนี้จะมีปุมสั่งโทรออกเพื่อติดตอใหผูเขารวมประชุมมาเขาหองประหลัก

หรือหองประชุมยอย โดยถาติดตอไปยังเบอร softphone แลวผูเขารวมประชุมยังไมรับสาย ระบบก็จะโอนสายไปยัง

โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูนั้นทันที  ,สวนของหองประชุมหลักซึ่งผูเขารวมประชุมจะโทรเบอร softphone มาในสวนตรง

นี้,สวนของหองประชุมยอยซึ่งในสวนตรงนี้ประธานจะสามารถเลือกผูเขารวมประชุมจากหองประชุมหลักมายังหอง

ประชุมยอยนี้ได เพ่ือมาปรึกษาหารือกันโดยในสวนของหองประชุมหลักจะไมไดยินเสียงการสนทนาในหองประชุมยอย 
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รูปที่ 7 แสดงในสวนหนาเวบ็การควบคุมของประธาน 

 

 สวนของการโทรออกสายนอก ในสวนนี้จะเปนบริการที่ประธานสามารถที่จะโทรออกผานระบบ VoIP เพ่ือ

ติดตอไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่โดยงานวิจัยนี้ไดใชบริการของ TOT Netcall ซึ่งเปนบริการที่สามารถเติมเงินแบบ 

prepaid ได 

 

การทดสอบการใชงานระบบ 

 ในการทดสอบระบบจัดการหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับการประชุมทางเสียงไดทดสอบโดย

เริ่มตั้งแตการสรางหองประชุม แลวสามารถสง SMS และ E-mail ไปยังประธานและผูเขารวมประชุม โดยขอความ

ของประธานและผูเขารวมประชุมจะตองมีขอความที่ไมเหมือนกัน ซึ่งขอความของประธานจะตองมีสวนที่เพ่ิมขึ้นมาคือ 

URL ในการควบคุมหนาเว็บของประธาน และเมื่อถึงวันเวลาประชุมประธานตองมีรหัสในการเขาควบคุมที่หนาเว็บจึง

จะสามารถเขาได ในระหวางการประชุมหากผูเขารวมประชุมทานใดที่ยังไมเขารวมประชุม ประธานจะตองสามารถสั่ง

ใหระบบติดตอออกไปโดยผานระบบ VoIP ไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเขารวมประชุมที่ยังไมมาและท่ีสําคัญคือ

ในขณะประชุมอยูนั้นประธานสามารถเลือกผูสนทนาไปยังหองประชุมหองประชุมยอยได 

การทดสอบที่ 1 การสรางหองประชุมแลวใหสง SMS และ E-mail ไปยังประธานและผูเขารวมประชุม 

 การทดสอบนี้เปนการจองหองประชุม โดยกรอกลายละเอียดเปนที่เรียบรอยแลว เม่ือกดจองหองประชุม

จะตองมี  SMS และ E-mail มายังประธานและผูเขารวมประชุมที่ถูกเลือกไว โดยขอความของประธานกับผูเขารวม

ประชุมจะตองแตกตางกัน ซึ่งไดผลดังรูปที่ 8 และรูปที่ 9 ตามลําดับ 

 

 

หองประชุมหลัก 

หองประชุมยอย 
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รูปที่ 8 ขอความ E-mail และ SMS ของประธาน 

 

 

 

รูปที่ 9  ขอความ E-mail และ SMS ของผูเขารวมประชุม 

การทดสอบที่ 2 การใชงาน URL ของประธาน  

 การทดสอบนี้เปนการใชงาน  URL ของประธานหลังจากที่ประธานไดรับ SMS และ E-mail เปนที่เรียบรอย

แลว จะมีรายละเอียด URL และ Password ในการเขาหนาเว็บของทานประธาน ซึ่งประธานพิมพ URLตามที่ไดมาให

ถูกตองและเมื่อพิมพ URL ถูกตอง จะมีใหกรอก Password อีกชั้นหนึ่งกอนเขาเว็บควบคุมหองประชุม ซึ่งประธาน

จะตองตองกรอกรหัสใหถูกตองเชนกันจึงสามารถเขาไปควบคุมได ซึ่งไดผลดังรูปที่ 10 และรูปที่ 11 
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รูปที่ 10 แสดงการพิมพ URL ที่ถูกตองแลวตอจากนั้นจะใหกรอกรหัสผาน 

 

 
รูปที่ 11 แสดงหลงัจากการพิมพ URL และรหัสผานที่ถกูตองจึงเขามาในสวนของหนาเวบ็ควบคุมสําหรบัประธานได )ในรูปยกตัวอยาง

เขาหองเบอร 9000) 

 

การทดสอบที่ 3 ประธานสั่งระบบติดตอผาน VoIP เขาโทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีที่ผูเขารวมประชุมยังไมเขามา 

 การทดสอบนี้เปนการที่ประธานสั่งใหระบบโทรออกไปยัง  softphone ของผูเขารวมประชุม เม่ือผูเขาประชุม

ไมยอมรับสายภายในเวลาประมาณ 15 วินาที ระบบจะติดตอโอนสายไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเขารวมประชุมโดย

อัตโนมัติ เม่ือผูเขารวมประชุมรับสายระบบจะโทรชวนเขาหองประชุมหลักซึ่งเจาของโทรศัพทเคลื่อนที่ก็ตองกดรหัส

เขาหองดังขั้นตอนของ soft phone ทุกประการ จากรูปจะยกตัวอยางในกรณีท่ีเบอร 3007 ยังไมเขาหองประชุม 

ประธานก็จะกดโทรตามโดยที่เจาของเบอร 3007 นั้นไมยอมรับสาย ระบบก็จะโอนไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ของเจาของ

เบอรนั้นโดยอัตโนมัติ ดังแสดงดังรูปที่ 12 และ 13 ตามลําดับ 

 

URL ของประธาน 

กรอกรหัสผาน 
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รูปที่ 12 แสดงการโทรตามผูที่ยังไมไดเขารวมประชุมไปยังเบอร softphone แลวไมรบั ระบบจึงโอนสายโทรผานระบบ VoIP ติดตอไปยัง

โทรศัพทเคลื่อนที ่
 

 
รูปที่ 13 แสดงในสวนของโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ถูกชวนจากระบบใหเขาหองประชุม 

 

การทดสอบที่ 4 การเลือกผูเขารวมประชุมในหองประชุมหลักไปยังหองประชุมยอย 

 การทดสอบนี้เปนการที่ประธานเลือกผูเขารวมประชุมทานใดทานหนึ่งออกไปยังหองประชุมยอยเพ่ือไปทํา

การปรึกษากัน โดยท่ีหองประชุมหลักจะไมไดยินเสียงการปรึกษากัน และยังสามารถโทรผานระบบ VoIP  เขามือถือ

เพ่ือเลือกบุคคลภายนอกเขามารวมปรึกษาได ซึ่งได ในการทดสอบจะแสดงใหเห็นวาประธานซึ่งอยูเบอร 3000 ได

เลือกเบอร 3001 ไปยังหองประชุมยอย โดยประธานจะสั่งใหระบบโทรไปยังสายที่ 2 ของเบอร 3001เม่ือเบอร 3001 

กดรับสายก็จะเขาไปอยูในหองประชุมยอยโดยอัตโนมัติเม่ือการสนทนาในหองประชุมยอยเสร็จเรียบรอยหมดแลวก็ให

วางสายที่ 2 แลวเลือกสายที่ 1 ก็จะสามารถกลับไปอยูในหองประชุมหลักไดเหมือนเดมิ ดังแสดงดังรูป 14  
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รูปที่ 14 แสดงการที่ประธานโทรไปหองประชุมยอยแลวเลือกผูสนทนาตามไปยังหองประชุมยอย 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 งานวิจัยนี้ไดถูกนําไปทดสอบในงานจริงโดยเปนการประชุมกระจายขาวสารของหนวยบัญชาการทหารพัฒนา

ซึ่งแตกองฝายตองประชุมกันทุกเชาวันจันทรของสัปดาหนั้น โดยไดเริ่มทําการทดสอบในสวนของกองการสื่อสารใน

การประชุมจริงเม่ือวันที่ 6,13,20 มิถุนายน 2554 เปนการทดลองในงานจริงจํานวน 3 ครั้ง ซึ่งแตละครั้งมีผูเขารวม

ประชุมทั้งสิ้นจํานวน 10 ทานรวมประธาน ซึ่งการประชุมในแตละครั้ง ระบบสามารถแจงเตือนรายละเอียดการประชุม

เปน SMS และ E-mail ไดทุกครั้ง คิดเปน 100%   ผูเขารวมประชุมสามารถที่จะโทรโดยใชซอฟแวร softphone เขา

มาในหองประชุมตามวันเวลาที่กําหนดไดทุกครั้งคิดเปน100%  ของการใชงานของผูเขารวมประชุมทั้งหมดสวนผู

ไดรับเลือกเปนประธานในการประชุมนั้นครั้งแรกยังติดปญหาเก่ียวกับการใชหนาเว็บควบคุมเพราะยังไมคุนเคยกับ

การใชงานผานทางหนาเว็บ แตการประชุมครั้งตอๆมาประธานจึงเริ่มคุนเคยกับการใชงาน เริ่มเขาใจวิธีการสรางหอง

ประชุมยอย และสั่งใหระบบโทรออกผานระบบ VoIP มากขึ้น จึงคิดเปน 80% ของการใชงาน จะเห็นไดวาผูท่ีไดรับ

เลือกใหเปนประธานนั้นจะยังไมมีความชํานาญในการใชหนาเว็บในการควบคุม การประชุมในครั้งแรกๆ ซึ่งตองมีเจา

หนาดูแลระบบตองนั่งใหคําปรกึษาอยางใกลชิด สวนในเรื่องคุณภาพเสียงในหองประชุมนั้นถือวาอยูในเกณฑท่ีดีคือทุก

คนในหองประชุมสามารถจับใจความเสียงไดโดยไมตองถามซ้ําจึงคิดเปน 100% ซึ่งการทดลองจริงดังกลาวอยูใน

เกณฑท่ีดี ระบบไมมีปญหาในระหวางการประชุม สามารถดําเนินการประชุมไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวไดจนจบ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 งานวิจัยนี้นําเสนอการจัดการหองประชุมหลักและหองประชุมยอยสําหรับการประชุมทางไกลดวยเสียง ซึ่ง

เปนการนํา Application ท่ีอยูในตัว Asterisk คือโปรแกรม MeetMe หรือการประชุมทางเสียง มาทําการพัฒนาให

สามารถสรางและจัดการหองประชุมยอยซึ่งอยูภายในหองประชุมหลักได ระบบที่พัฒนาสามารถสรางหองประชุมโดย

การกําหนดวัน เวลา หัวขอ และผูเขารวมประชุม หลักจากการสรางหองประชุม ระบบจะสงขอมูลท่ีสําคัญใหกับ

ผูเขารวมประชุมทุกทานผานทางบริการขอความสั้นและอีเมลใหโดยอัตโนมัติ เม่ือถึงเวลาประชุม ประธานในที่ประชุม

จะทราบไดวามีผูเขารวมประชุมทานใดเขาหองประชุมแลวบาง และสามารถสั่งใหระบบติดตอกับผูเขารวมประชุมทาน

ท่ียังไมไดเขาผานทางระบบ VoIP ไปยัง Softphone หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ นอกจากนั้นประธานในที่ประชุมสามารถ

สรางหองประชุมยอยภายในหองประชุมหลักและเชิญผูเขารวมประชุมบางทานเขารวมประชุมในหองประชุมยอยได 

การพัฒนาดังกลาวจะทําใหระบบการประชุมทางไกลดวยเสียงมีประสิทธิภาพการใชงานไดใกลเคียงกับการประชุมแบบ

ปกติมากยิ่งขึ้น 
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