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บทคัดยอ 
 บทความนี้นําเสนอการปรับปรุงระบบขายสินคาและระบบกลองวงจรปดระหวางสาขายอยกับสํานักงานใหญแบบออนไลน

โดยอาศัยเว็บ โดยมีฟงกชันการทํางานหลักที่นําเสนอเพื่อปรับปรุงระบบที่อยูเดิม ดังนี้ 1) ออกแบบกระบวนการในการตรวจสอบยอดเงิน

ขายสุทธิและยอดเงินที่เก็บไดในแตละวันของสาขายอย 2) แจงเตือนยอดเงินขายสุทธิไมตรงกับยอดเงินที่เก็บไดในแตละวันของสาขายอย

แกพนักงานผูตรวจสอบ 3) ออกแบบวิธีที่ใชในการตรวจสอบและรายงานสถานะกลองไอพีของแตละสาขายอยแกพนักงานผูตรวจสอบ

ทันทีวาระบบกลองวงจรปดนั้นทํางานอยูในสภาวะปกติหรือขาดการเชื่อมตอ และ 4) พัฒนาระบบกลองวงจรปดเพื่อใหพนักงานผูตรวจ

สอบสามารถเขาไปตรวจสอบ ดาวนโหลดและจัดเก็บภาพวิดีโอยอนหลังของแตละสาขายอยในภายหลัง ณ ที่ใดก็ได ไมจําเปนตองอยูที่

สํานักงานใหญอยางเชนเคยทํากอนหนานี้ ผลจากการทดสอบ พบวา ระบบที่นําเสนอสามารถทํางานตามฟงกชันการทํางานไดอยางถูกตอง

และสามารถเอาไปใชงานจริงในทางปฏิบัติได 

 

คําสําคัญ : ระบบขายสินคา  ระบบกลองวงจรปด  เว็บ  สาขายอย  กลองไอพี 

 

Abstract 

 This paper presents a web-based online improvement of point of sale (POS) system and closed-circuit television 

(CCTV) system between branches and a headquarter. The main functions are proposed to improve the old systems as follows: 1) 

designing a process to examine net sale income and acquired money in each day of branches, 2) making alarm in advance for the 

unbalances between net sale income and acquired money of some branches to an inspector, 3) designing a method to examine 

and report IP camera statuses to an inspector simultaneously that the CCTV system work normally or it was disconnected, and 4) 

developing CCTV system such that inspector can access to this system abruptly and backwardly so as to examine, download, and 

save a lot of historical videos of each branch in any places, not being at  the headquarter as done before. The experimental results 

have been shown that this proposed system can operate all of the main functions correctly and can be implemented in practice. 

 

Keywords : point of sale system, closed-circuit television system, web, branch, headquarter, IP camera 

 
บทนํา 
 ปจจุบันระบบการขายสินคา (Point of Sale หรือ POS) ในรานมินิมารทหรือรานคาท่ีเปนสาขายอยนั้นถูก

พัฒนาขึ้นมาเปนอยางมาก ขอมูลตางๆ เก่ียวกับการขายจะถูกบันทึกเอาไวในระบบ POS อยางครบถวน ไดแก 

รายการขาย ราคาขาย ยอดเงินสุทธิจากการสินคา สวนลด ภาษีมูลคาเพ่ิม เวลาที่ขาย และรหัสผูขาย ตลอดจนสามารถ

แสดงจํานวนสินคาท่ีขายไปและคงเหลือไดอยางถูกตองและแมนยํา อีกท้ัง ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยดวยระบบ

กลองวงจรปด (Closed-Circuit Television หรือ CCTV) ใหกับสาขายอยเหลานี้ดวยโดยอาศัยกลองวงจรปด ท่ีซึ่ง

สามารถบันทึกภาพวิดีโอเอาไวในเครื่องบันทึกภาพ (Digital Video Recorder หรือ DVR) เพ่ือตรวจสอบและดูใน

ภายหลัง หากเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงคและนํามาใชเปนหลักฐานในการหาพนักงานขายที่ขโมยเงินของบริษัทได 

 แตระบบ POS และระบบ CCTV ดังกลาวก็ยังมีจุดออนในทางปฏิบัติ ไดแก ไมมีการแจงเตือนยอดเงินขาย

สุทธิไมตรงกับยอดเงินที่เก็บไดในแตละวันของสาขายอย ระบบโดยสวนมากไมมีวิธีท่ีใชในการตรวจสอบและแจงเตือน
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สถานะกลองวงจรปดของแตละสาขายอย เม่ือขาดการติดตอหรือถูกปดอยู ผูดูแลระบบจะตองสังเกตเอาเองจาก

จอมอนิเตอรหรือทําการไลดูกลองวงจรปดแตละตัวไปเรื่อยๆ จนครบทุกตัว ทําใหเสียเวลามากในการตรวจสอบแตละ

ครั้ง นอกจากนี้ การตรวจสอบและดาวนโหลดภาพวิดีโอยอนหลัง รวมถึงการแกไขปญหาตางๆ โดยสวนใหญจะกระทํา

ท่ีสํานักงานใหญเทานั้น  
 ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการขายสินคาและระบบกลองวงจรปดใหมีขีด

ความสามารถเพิ่มขึ้นและอํานวยความสะดวกตอผูดูแลระบบ, พนักงานตรวจสอบ รวมไปถึงผูบริหารระดับสูงฝาย

ตางๆ มากยิ่งขึ้น โดยระบบที่นําเสนอนี้สามารถแจงเตือนและรายงานสถานะกลองวงจรปดของแตละสาขายอยได, นํา

ยอดเงินขายสุทธิและยอดเงินที่เก็บไดในแตละวัน ในแตละสัปดาหและในแตละเดือนยอนหลังของสาขายอยไปแสดง

บนหนาเว็บเพจ และแจงเตือนบอกรายชื่อของสาขายอย ท่ีมียอดเงินขายสุทธิและยอดเงินที่เก็บไดในแตละวันไม

ตรงกัน ท่ีซึ่งพนักงานผูตรวจสอบและผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบจากที่ไหนก็ไดผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดย

อาศัยเครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรมือถือ PDA หรือ Pocket PC) หรือโทรศัพทมือถือก็ได  

 ในเบื้องตนจะกลาวถึงวัสดุอุปกรณและวิธีการโดยมีหัวขอท่ี 1 จะกลาวถึงระบบงานที่เก่ียวของ  หัวขอท่ี 2 

และ 3 จะอธิบายถึงแนวคิดการออกแบบระบบที่นําเสนอ และการสรางการทดสอบระบบ ตามลําดับ สวนหัวขอถัดไป

จะเปนผลการทดลองที่ไดรับจากการใชงานระบบ พรอมทั้งรูปภาพจากการทดลองการใชงาน หลังจากนั้นจะกลาวถึง

บทสรุปที่ไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้ 

 

วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

 1. ระบบงานที่เกี่ยวของ 

  โปรแกรมระบบ POS (ศิริมหาชัย โฮมเช็นเตอร, 2553) เปนระบบการจัดการรานคาในสวนการขาย

หนาราน และการเก็บเงิน มีความคลองตัว  รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยระบบนี้จะมีฟงกชั่นชวยในการขาย

สินคา  และควบคุมสินคาคงคลัง  ทําใหรานคาขนาดยอมมีเทคโนโลยีชวยในการจัดการเทียบเทารานคาปลีกขนาด

ใหญ 

  ระบบกลองวงจรปด หรือ CCTV มาจากคําวา Closed-Circuit Television (thaicctvclub, 2553) คือ

ระบบการถายทอดสัญญาณโทรทัศนจากกลองท่ีติดตั้งตามจุดตางๆ ท่ีอยูในวงจรเดียวกันมาสูเครื่องรับ โดยทั่วไปใช

เพ่ือสังเกตการณหรือเฝาระวังความปลอดภัย สวนการทํางานของระบบกลองวงจรปดที่สมบูรณนั้นตองประกอบดวย

อุปกรณหลายสวน ไดแก กลองวงจรปด (CCTV Camera), จอแสดงสัญญาณภาพ (Monitor), เครื่องบันทึกภาพ 

(DVR), สายสัญญาณภาพ (Cabling), และสายไฟเลี้ยงอุปกรณตางๆ 

  จากการศึกษาพบวา ระบบ POS และระบบ CCTV ท่ีมีขายและใชงานในปจจุบันนี้มีมากมายหลาย

บริษัท จึงไดทําการเปรียบเทียบคุณลักษณะหรือความสามารถในการทํางานของระบบที่มีใชงานในปจจุบันกับระบบที่

จะนําเสนอดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถของระบบที่ใชงานในปจจุบันกับระบบที่นําเสนอ 
ลําดับ ความสามารถของระบบ  1 2 3 4 

1 แสดงภาพวิดีโอแบบออนไลนผานอินเทอรเน็ต      

2 เรียกดูภาพวีดีโอยอนหลังผานอินเทอรเน็ต     

3 ดาวนโหลดและบันทึกภาพวิดีโอยอนหลังผานอินเทอรเน็ต     

4  แจงเตือนผูดูแลระบบเมื่อกลองวงจรปดขาดการติดตอหรือปดแบบออนไลน     

5 แสดงยอดเงินขายสุทธิและยอดเงินที่เก็บไดผานอินเทอรเน็ตแบบออนไลน     

6 แจงเตือนยอดเงินขายสุทธิไมตรงกับยอดเงินที่เก็บไดแบบออนไลน     

7 ใชอัพเกรดระบบเดิมได )ตนทุนต่ํา(      
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  หมายเหตุ อางถึงตารางที่ 1 ขางตน หมายเลข 1–3 คือระบบที่มีใชงานในปจจุบัน โดยมีชื่อระบบและ

เว็บไซตในการดูรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไวขางลางนี้ สวนหมายเลข 4 คือ ระบบที่นําเสนอ 
  1. POS-DVR = POS-DVR Solution (http://www.tradekorea.com/e-catalogue/digiit/product-

detail/P00258699/POS-DVR%20Solution.html) 

  2. ICU POS=ICU Europe Technologies co.ltd.  (http://www.icu-europe.com/products_ 

services-pos.htm) 
  3. Vectron=Vectron Systems Australia. (http://www.vectron.com.au/vectron-products-

cctv.php#2) 

  4. ระบบที่นําเสนอ 

 

 2. แนวคิดการออกแบบระบบ 

  โดยปกติ ท้ังระบบ POS และระบบ CCTV นั้นก็มีอยูในรานขายสินคาหรือสาขายอยอยูแลว เพียงแตจะ

ปรับปรุงและพัฒนาให 2 ระบบดังกลาวมีการทํางานที่ตอบสนองเปนไปตามแนวคิดในการออกแบบระบบที่นําเสนอ

และกําหนดใหมีการนําเขาและรูปแบบการรายงานผลของระบบที่นําเสนอเปนไปตามรูปที่ 1 (ก)คือเม่ือระบบมาการ

ขายสินคา ขอมูลการขายสินคาจะถูกสงออกไปยังเว็บเซิรฟเวอรผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตดวย โปรโตคอล Http 

ในขณะเดียวกัน กลองวิดีโอวงปดก็ทําการจับภาพนิ่งพรอมทั้งสงภาพในชวงของเวลาที่ไดกําหนดไวเปนชวงๆ ไปยัง

เว็บเซิรฟเวอรดวยโปรโตคอล Ftp สําหรับเว็บเซิรฟเวอรก็จะทําหนาท่ีในการรับคาขอมูลจากการขายและรูปภาพที่ถูก

สงมาทําการประมวลผลลงระบบฐานขอมูล MySQL เอาไวเพ่ือรอการเขาใชงานผานอินเตอรเน็ตโดยผูดูแล และรูปที่ 

1 (ข) เปนการประมวลผลขอมูลท่ีไดรับมาจากสาขายอยในสวนของเว็บเซิรฟเวอรท่ีจะแยกสวนของการทํางานในแต

ละสวนทั้งการรับขอมูลและบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล MySQL ดวย PHP สวนการนําเขารูปภาพที่ถูกสงมาดวย PHP 

และการเชื่อมตอเพ่ือดูสตรีมมิ่งภาพวิดีโอวงจรปดผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยไดทําการออกแบบและสราง 

Data Flow Diagram (DFD) สําหรับกระบวนการเก็บขอมูลยอดขายและรายงานผลยอดขายสินคาในแตละสาขายอย

ไวในรูปที่ 2 (ก) สวนรูปที่ 2 (ข) แสดง Data Flow Diagram (DFD) ท่ีไดออกแบบและสรางขึ้นสําหรับกระบวนการ

เก็บขอมูลและรายงานสถานะกลองวงจรปด 

  นอกจากนี้ ในรูปที่ 3 ไดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการนําเขาคาขอมูลตางๆ ซึ่งการทํางานจะเริ่มตนจาก

การที่ระบบ POS มีการขายสินคาใหกับผูซื้อ แลวทําการบันทึกการขาย ระบบ POS ก็จะทําการสงขอมูลไปยังเว็บเพจ

หนึ่งของเว็บไซตท่ีไดกําหนดเอาไวผานอินเตอรเน็ต โดยที่การสงขอมูลนี้จะสงขอมูลไปในรูปของตัวแปรผานหนาเว็บ

เพจ เพ่ือบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลบนเว็บไซตเพ่ือรอการประมวลผลตอไป 
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    รูปที่ 1 (ก) แนวคิดในการออกแบบระบบที่นําเสนอ                  (ข) การนําเขาและรูปแบบการรายงานผลของระบบที่นําเสนอ 
 

 
รูปที่ 2 (ก) DFD สําหรับเก็บขอมลูและรายงานผลยอดขาย           (ข) DFD สําหรับเก็บขอมลูและรายงานสถานะกลองวงจรปด 
 
 ระบบกลองวงจรปดก็มีการตรวจจับภาพและทําการบันทึกภาพนิ่ง เพ่ือสงไปยังเว็บเซิรฟเวอร (Web 

Server) เชนกันผานทางโพรโทคอล FTP ไปไวในโฟลเดอรท่ีกําหนดไวใหกลองวงจรปดแตละสาขายอย จากนั้นการ
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เรียกดูจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือมือถือจะทําการติดตอไปยังเว็บเซิรฟเวอรเพ่ือขอดูขอมูล เว็บเซิรฟเวอรก็จะ

ประมวลผลและสงขอมูลมาในรูปแบบของเว็บเพจ แลวแสดงรายงานผลใหทราบบนหนาจอคอมพิวเตอร 

 

 
รูปที่ 3 กระบวนการนําเขาคาขอมลูตาง ๆ 

 

 3. การสรางและการทดสอบระบบ 

  การออกแบบระบบจะประกอบไปดวย 4 สวน คือ  
  1) สวนของการสงขอมูลออกจากระบบ POS และกลองวงจรปด โดยที่ขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของดังนี้ 

   1.1) ขอมูลท่ีถูกสงออกจากระบบ POS จะตองมีการสงคาไปยังหนาเว็บเพจของเว็บไซตแลวแนบ

ขอมูลไปกับลิงคเว็บเพจ โดยขอมูลท่ีสงไปดวยคือ ขอมูลการขาย ขอมูลรหัสสาขา ขอมูลรหัสพนักงานขาย และขอมูล

วันที่เวลาขาย  

   1.2) ขอมูลท่ีเปนรูปภาพจากกลอง จะตองทําการตั้งคากลองใหมีการจับภาพนิ่ง ในชวงเวลาตางๆ 

ในการทดลองใชการจับภาพทุกๆ 30 วินาทีแลวสงไปที่เว็บเซิรฟเวอร ผานโพรโทคอล FTP โดยที่กลองแตละตัว

จะตองสงไปในตําแหนงโฟลเดอรปลายทางของตัวเอง เพ่ือแยกภาพใหเปนชุดของกลองแตละตัว อีกท้ังกลองแตละตัว

นั้นจะตองมีคุณสมบัติของการใชงานผานเครือขาย LAN เพ่ือท่ีจะทําการเชื่อมตอผานเครือขายอินเตอรเน็ต รวมถึง

สามารถจับภาพวิดโีอวงจรปดผานอินเตอรเน็ตไดโดยการทํา Dynamic DNS  

  2) สวนการรับขอมูลท่ีถูกสงมาจากระบบ POS ของสาขายอย พรอมทั้งตรวจสอบและนําภาพที่ถูกสง

มาจากกลองวงจรปดโดยใชโปรแกรมภาษา PHP รับคาแลวบันทึกลงใน MySQL Database Server  

  3) สวนการนําขอมูลท่ีไดไปประมวลผลทั้งในเรื่องของยอดขายที่ไดรับมาและสถานะของกลองท่ีกําลัง

ทํางานอยูวามีผลเปนอยางไร  

  4) สวนของการจัดการระบบโดยผูดแูลระบบ โดยสวนนี้จะเปนสวนของการเพิ่มสาขา เพ่ิมพนักงานขาย 

และตรวจสอบสถานะของการจายเงินยอดขายที่ขายได มายังศูนยกลางโดยกระบวนการกระบวนการตรวจสอบยอดเงิน

ของแตละสาขาและกระบวนการตรวจสอบสถานะของกลองวงจรปดมีแสดงไวในรูปที่ 4 กับ 5 ตามลําดับ 
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รูปที่ 4 กระบวนการตรวจสอบยอดเงนิของแตละสาขายอย 

 

 
รูปที่ 5 กระบวนการตรวจสอบสถานะของกลองวงจรปดประจําสาขายอย 

 
ผลการศึกษา  

 สําหรับผลการทดลองใชงานระบบนั้นผูวิจัยไดทําการติดตั้งระบบในรานขายยาเภสัชกรโดยจะใชกลอง IP 

รุน JET-007 IR Pan and Tilt (CF Card Support) รวมถึงทําการจําลองการจับภาพในหองท่ัวไปเสมือนเปนการจับ

ภาพพนักงานขายที่เคานเตอร โดยในที่นี้ จะวางกลองสูงจากพ้ืน 2.5 เมตร วางหางในแนวราบจากจุดที่ตองการ

ตรวจจับ 2 เมตรและตรวจจับในแนวเสนทแยงมุม 4 เมตร  
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 ระบบการเชื่อมตอจะเปนการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ความเร็ว 6 Mb/s /512Kb/s ของ

บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (3BB Broadband) เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรและกลองวงจรปด โดยที่

เครื่องคอมพิวเตอรจะมีโปรแกรมซื้อขายสินคาเพ่ือทําการจําลองระบบการขาย POS สําหรับการสงรายการขายไปยัง

เว็บเซิรฟเวอร เม่ือมีการขายสินคาพนักงาขายจะทําการใชงานระบบการขายสินคาและบันทึกการขายสินคา ขอมูลก็จะ

ถูกบันทึกลงในฐานขอมูลและจะถูกสงไปยังเว็บเซิรฟเวอร สวนของกลองวิดีโอวงจรปดก็จะทําการเชื่อมตอเพ่ือสงภาพ

ไปยังเว็บเซิรฟเวอรผานทางอินเตอรเน็ตความเรว็สูง ADSL นี้เชนกัน  

 สําหรับ WebServer และ FTP Server นั้นไดใชกระบวนการทดลองการใชงานผานเว็บไซตจริงท่ีไดทําการ

เชาพ้ืนที่และจดชื่อโดเมน เปนเว็บไซตท่ีสามารถเขาถึงไดจากทุกท่ีเพ่ือใหการทดลองใชงานนั้นมีสภาพแวดลอมและ

การใชงานมีความใกลเคียงกับการนําไปใชงานจริงมากที่สุด 

 ไดทําการเพ่ิมสาขายอยเพ่ือทําการใชงานเพียง 2 สาขายอย ซึ่งผลการใชงานที่ไดก็จะไมแตกตางกันหาก

สาขายอยในการนําไปใชงานจริงนั้นมีสาขายอยมากกวานี้ และไดทําการเพ่ิมพนักงานขายเพียง 3 คนตอ 1 สาขายอย

สําหรับการจําลองการขายสินคาโดยพนักงาน 

 จากรูปที่ 6 (ก) เปนหนาเว็บเพจสําหรับการเขาระบบของผูดูแล และรูปที่ 6 (ข) เปนรูปหนาเว็บเพจแสดง

ยอดขายในวันนี้ของแตละสาขายอยวามียอดเงินขายสุทธิเปนเทาไร โดยจะแสดงผลเปนตัวเลข และจะสามารถเขาดู

ภาพนิ่งจากกลองวงจรปดภาพลาสุด ดูภาพนิ่งท้ังหมดที่กลองสงมาใหหรือดูภาพวิดีโอจากกลองวงจรปดโดยตรงก็ได 

ดังแสดงในรูปที่ 7 กับ 8 

 

     
รูปที่ 6 (ก) หนาเว็บเพจหนาจอเขาระบบสาํหรับผูดแูล        (ข) หนาเวบ็เพจยอดขายและพนักงานขายของแตละสาขายอย ณ ขณะนั้น 

 

    
     รูปที่ 7 หนาเว็บเพจแสดงรูปภาพลาสุดของสาขายอยที่ 2  รูปที่ 8 หนาเว็บเพจแสดงภาพวิดีโอจากกลองของสาขายอยที่ 2 

 สําหรับการดูภาพนิ่งลาสุดจากกลองวงจรปดแลวเรายังสามารถดูรูปภาพนิ่งยอนหลังไดอีกดวย ดังแสดงใน

รูปที่ 9 จากการเลือกดูภาพแบบ ดูภาพทั้งหมดในวันนั้นๆ ซึ่งภาพนิ่งท่ีเก็บไวจะมีการลบทิ้งในวันถัดไปเพื่อทําใหพ้ืนที่

สําหรับการเก็บขอมูลวางอยูตลอดและเพียงพอตอการเก็บรูปภาพที่จะตองรับมาจากกลองวงจรปดในวนัตอไป 
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 การตรวจสอบยอดขายนั้นจะอยูในเมนูตรงกลางดังแสดงในรูปที่ 10 กับ 11 โดยจะมีการตรวจสอบอยู

หลายแบบ คือ การตรวจสอบยอดในวันปจจุบันและยอนหลังไดตามจํานวน 7 วัน, 30 วัน หรือท้ังหมด โดยที่จะมี

แถบสีระบายไวเพ่ือบอกสถานะวาการชําระเงินไดถูกดําเนินการเสร็จสิ้นหรือยัง หากดําเนินการเสร็จสิ้น จะเปนแถบสี

ขาว ถาหากยังไมไดชําระเงินจะเปนแถบสีชมพู แตถาหากวาชําระเงินแลวแตยอดเงินไมเทากัน จะปรากฏเปนแถบสี

ชมพูเขมเพ่ือเปนจุดสังเกตในการแจงเตือนตอไป ดังในรูปที่ 11 

 

 
 

รูปที่ 9 หนาเว็บเพจแสดงภาพนิ่งยอนหลังจากกลองของสาขายอยที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 10 หนาเวบ็เพจแสดงยอดขายและยอดการชําระเงินที่เก็บไดแบบรายวัน 
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รูปที่ 11 หนาเวบ็เพจแสดงยอดขายและยอดการชําระเงินที่เก็บไดแบบยอนหลังไป 7 วัน, 30 วัน หรือทั้งหมด 

 

 

รูปที่ 12 เว็บเพจสําหรับการแจงเตือนยอดเงินไมตรงกัน และ แจงเตือนสถานะผิดปกติของกลองวงจรปด 

  
 สวนของการแจงเตือนจะมีอยู 2 สวนดวยกันคือ แจงเตือนเม่ือกลองวงจรปดมีปญหาและแจงเตือนเมื่อ

ยอดเงินไมตรงกัน โดยมีเว็บเพจแสดงไวในรูปที่ 12 ซึ่งท้ังสองสวนนั้นจะมีรูปแบบในการแจงเตือนคลายกัน แตกตาง

กันแคชนิดของการแจงเตือนวาเปนการแจงเตือนของอะไร โดยมีวิธีการคือ เม่ือมีสาขาใดยังไมไดสงจายเงินหรือกลอง

วงจรปดขาดการเชื่อมตอ ผูดูแลก็จะเปดฟอรมเพ่ือสงเมลไปแจงเตือนโดยในการแจงเตือน จะสามารถเลือกไดท้ัง

ผูจัดการสาขาและพนักงานขายคนปจจุบัน รวมถึงแสดงรายงาน เบอรโทรศัพทท่ีจะใชติดตอไดในอีกชองทางหนึ่ง  

 ถัดไปจะเปนสวนของการดูสถานะกลองวงจรปด โดยจะแสดงภาพนิ่งลาสุดที่กลองวงจรปดสงมาในแตละ

กลอง หากกลองในสาขาใด ขาดการเชื่อมตอก็จะแสดงภาพสีเทา พรอมทั้งรายงานสถานะ โดยมี 3 สถานะดวยกันคือ 

1) การเชื่อมตอปกติ 2) ขาดการเชื่อมตอเกิน 5 นาที และ 3) ยังไมไดรับภาพจากกลอง หรือ กลองขาดการติดตอ
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จากระบบ ตัวอยางเว็บเพจแสดงสถานะปกติและสถานะขาดการเชื่อมตอมีแสดงไวในรูปที่ 13 (ก) และ (ข) 

ตามลําดับ 

        
รูปที่ 13 (ก) เวบ็เพจแสดงสถานะปกติของกลองวงจรปด               (ข) เวบ็เพจแสดงสถานะขาดการเชื่อมตอของกลองวงจรปด 

 
  ในสวนของผูดูแลระบบนั้น จะมีสวนที่ตองทําการเพ่ิมขยายระบบการขายไปอีก โดยสามารถจะเพิ่มใน

สวนของสาขายอยและพนักงานขายในสาขายอยไดอีก ดังแสดงในรูปที่ 14  

 

   
รูปที่ 14 (ก) หนาเว็บเพจสําหรับการเพิ่มสาขายอย                    (ข) หนาเว็บเพจสําหรบัการเพิ่มพนักงานประจําสาขายอย 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาและการพัฒนาระบบซึ่งเปนการนําเอายอดขายสินคาของระบบระบบ POS เปรียบเทียบ

กับยอดเงินที่เก็บไดนั้น สามารถใชงานไดดี ภายไตการทํางานปกติ หากระบบไดรับการปฏิบัติงานที่ถูกตองและความ

รวมมือจากผูผลิตซอฟทแวร POS ในการสงขอมูลการขายสินคาไปยัง Web Server จะสามารถตรวจสอบและแจงเตือน

ไดจากที่ใดก็ไดผานอินเตอรเน็ต ซึ่งระบบ POS ปจจุบันไดรับการพัฒนาขึ้นใหมีคุณสมบัติในการแสดงการขายสินคา

ผานหนาจอกลองวงจรปด (POS-DVR Solution, 2553 และ ICU POS, 2553) แตเปนเพียงการแสดงรายการ
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สินคาท่ีขายในแตละครั้งเทานั้น วามีการขายสินคาอะไรบางและจํานวนเงินเทาไร ปรากฏบนจอแลวก็หายไป ขอมูลจะ

ถูกเก็บไวในระบบเทานั้น ทําใหสามารถเขาตรวจสอบจากระบบเครือขายระยะใกลหรือจํากัดเฉพาะในที่ท่ีจํากัดสําหรับ

ผูดูแลระบบเทานั้น ทําใหระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถนําไปใชงานเพ่ือตรวจสอบจากระยะไกลหรือจากที่ใดก็ไดท่ีมี

อินเตอรเน็ต 

 ในสวนของระบบรักษาความปลอดภัยหรือตรวจสอบสถานะของกลองวงจรปดนั้น เม่ือเทียบกับระบบความ

รักษาความปลอดภัยโดยใชกลองวีดีโอผานเว็บบราวเซอร โดย ดํารง  เฮงรวมญาติ ระบบดังกลาวเปนระบบที่สรางขึ้น

เพ่ือตรวจจับความเคลื่อนไหวในที่ ท่ีสภาพแวดลอมไมมีอะไรเคลื่อนไหว เพ่ือตรวจจับการบุกรุก อีกท้ังไมมี

ความสามารถในสวนของระบบงาน POS มาเก่ียวของ อีกท้ังระบบเองไมมีความสามารถในการรายงานผลสถานะกลอง

วิดีโอวงจรปด แตระบบงานที่นําเสนอนั้น เปนการนําไปใชในที่มีการเคลื่อนไหวของคนจํานวนมากและตลอดเวลา 

ความสําคัญจึงอยูท่ีการจับภาพวีดีโอและบันทึกภาพวีดีโอไวเปนหลักฐานตรวจสอบหากมีความผิดปกติหรือขอสงสัยใน

การขายสิ้นคาในระบบสาขายอยเทานั้น ระบบที่พัฒนาขึ้นมุงเนนตรวจสอบสถานะของกลอง วายังสามารถจับภาพได

อยูหรือไม อีกท้ังยังสามารถเขาไปดูภาพวีดีโอยอนหลังจากแหลงของกลองวงจรปดนั้นๆ ไดทันที 

 ในสวนของงานวิจัยในอนาคตนั้น วิจัยไดทําการศึกษาระบบของ Yan Yang, Brian C Lovell และ Farhad 

Dadgostar ท่ีเปนระบบการ Tagging เพ่ือระบุพฤติกรรม หรือเหตุการณท่ีกลองวงจรปดบันทึกภาพไวโดยอัตโนมัติลง

ไปในสวนของระบบ ซึ่งการ Tagging นี้สามารถนําไประบุเปนคําคนในการคนหาชวงของวีดีโอได แตไมมีในสวนของ

ภาพตัวอยางในชวงเวลาตางๆ ท่ีทําการ tagging ลงไปและสามารถใชงานไดในระบบกลองวงจรปดเพียงตัวเดียว

เทานั้น ซึ่งระบบงานที่นําเสนอนั้นสามารถเลือกดูเหตุการณท่ีตองการดูในชวงเวลาการขายที่สามารถยอนกลับไปดูได 

เพราะระบบมีการบันทึกชวงเวลาที่มีการขายตางๆ เอาไวและยังสามารถทําการตรวจสอบภาพวิดีโอไดหลายตัว จาก

หลายสาขา สามารถคนหาภาพวีดีโอยอยหลังไดทันทีเม่ือมีขอสงสัยและตองการตรวจสอบ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 การปรับปรุงระบบ POS และ ระบบ CCTV ระหวางสาขายอยจํานวนมากกับสํานักงานใหญโดยอาศัยเว็บที่

นําเสนอนี้สามารถทํางานไดเปนอยางดีและสามารถเติมเต็มระบบ POS และระบบ CCTV ท่ีมีใชงานในปจจุบันได โดย

ผลงานที่นําเสนอนี้สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพกับระบบงานขายสินคาท่ีมีรานคาสาขายอยจํานวนมาก 

ซึ่งสามารถจะเพิ่มมาตรการในการกํากับดูแลไดอยางถูกตองและปลอดภัยในเรื่องยอดเงินที่ขายได สินคาคงเหลือ 

ยอดเงินที่เก็บไดจริง ฯลฯ ซึ่งจะทําใหระบบการทํางานตางๆ มีความคลองตัว สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยในที่นี้ 

อาจจะเพ่ิมมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหแกขอมูลตางๆ ของระบบ โดยกําหนดใหมีการระบุตัวตน ซึ่งพนักงาน

ผูตรวจสอบในงานฝายตางๆ จะตองปอนชื่อผูใชงานและรหัสผาน กอนการเขาใชงานทุกครั้ง  
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