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บทคัดย่ อ
บริ ษทั สานักวิจยั อินรา จากัด เป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลความน่าเชื่อถือทางธุ รกิจแก่องค์กรทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยงั ให้มีบริ การออนไลน์ บริ การเร่ งรัดหนี้สิน บริ การรายงาน
ข้อมูลเชิงลึก ในการส่ งข้อมูลให้กบั ลูกค้าตามที่ร้องขอในปั จจุบนั เป็ นการทาการแปลงข้อมูลให้อยู่
ในรู ปแบบที่จะส่ งมอบด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่ งทาให้ขอ้ มูลมีความผิดพลาดและใช้เวลานานในการ
ดาเนินงาน ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้รับมอบหมายให้พฒั นาระบบแปลงเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริ การ
ลูกค้า ซึ่ งเป็ นระบบที่ทางานอยูเ่ บื้องหลัง (Back end system) โดยทาการแปลงข้อมูลให้อยูใ่ น
รู ปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล (Extensible Markup Language) ที่อยูใ่ นรู ปแบบไฟล์ขอ้ ความที่มี
โครงสร้างและเข้าใจง่าย จากการสร้างเทมพลตตามที่ลูกค้าร้องขอด้วยเอ็กซ์เอสแอล (Extensible
Stylesheet Language) และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลด้วยเอ็กซ์เอสดี (Extensible
Schema Definition) ในการพัฒนาใช้ภาษาไพธอน (Python) และ JupyterLab เมื่อพัฒนาเสร็ จแล้ว
ได้ทาการทดสอบด้วยข้อมูลจริ งของลูกค้า พบว่า ระบบสามารถทาการแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ของเอ็กซ์เอ็มแอล ได้รวดเร็ วและง่ายต่อการนาข้อมูลไปใช้งาน
คาสาคัญ: การแปลงข้อมูล, ภาษาเอกซ์เอ็มแอล, ระบบเบื้องหลัง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั สำนักวิจยั อินรำ จำกัด ดำเนิ นธุ รกิจทำงด้ำนกำรให้บริ กำรข้อมูลควำมน่ำเชื่ อถือทำง
ธุ รกิ จ โดยมีลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ยงั มี บริ กำรรำยงำนข้อมูลเชิ งลึ กตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ บริ กำรออนไลน์ และบริ กำรเร่ งรัดหนี้ สิน เป็ นต้น โดยในปั จจุบนั เมื่อทำง
บริ ษทั ได้รับคำร้องขอข้อมูลจำกลูกค้ำ จะทำกำรเตรี ยมข้อมูลดังกล่ำวด้วยระบบมือ (Manual) ซึ่งทำ
ให้ส่งข้อมูลได้ล่ำช้ำ ข้อมูลมีควำมผิดพลำด และข้อมูลอยูใ่ นรู ปแบบที่อ่ำนยำกสำหรับลูกค้ำซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ช้ขอ้ มูล
ดัง นั้น ผู จ้ ดั ท ำจึ ง ได้รับ มอบหมำยให้พ ฒ
ั นำระบบที่ ส ำมำรถแปลงข้อ มู ล ที่ อ่ ำ นมำจำก
แหล่ ง ข้อมู ลที่ เป็ น NoSQL Database ของ MongoDB ซึ่ งอยู่ในรู ปแบบของ Json แปลงให้อยู่ใ น
รู ปแบบโครงสร้ำงของ XML (Extensible Markup Language) โดยให้ทำงำนแบบอัตโนมัติ เพื่อให้
กระบวนกำรเตรี ยมข้อมูลและส่ งให้ลูกค้ำทำได้เร็ วขึ้น ข้อมูลมีควำมถู กต้อง และผูใ้ ช้สำมำรถทำ
ควำมเข้ำใจข้อมูลได้ง่ำย
โดยในกำรทำงำนของระบบกำรแปลงภำษำเอ็ กซ์เอ็มแอลเพื่อกำรบริ กำรลูกค้ำ จะมีกำร
สร้ำงเทมเพลตด้วย XSL (Extensible Stylesheet Language) สำหรับจัดรู ปแบบของ XML ให้อยูใ่ น
รู ปแบบที่ เป็ นมำตรฐำนและอ่ ำนง่ ำย และตรวจสอบควำมถู กต้องครบถ้วนของข้อมู ลด้วย XSD
(Extensible Schema Definition) ซึ่ งทำให้มนั่ ใจได้วำ่ ข้อมูลที่จดั ส่ งให้ลูกค้ำมีควำมถูกต้อง ซึ่ งระบบ
ที่ผูจ้ ดั ทำพัฒนำนี้ จะถู กนำไปต่อยอดสำหรับกำรแปลงข้อมูลในรู ปแบบอื่นๆ ให้เป็ น XML ต่อไป
ระบบถูกพัฒนำด้วยภำษำ Python เนื่ องจำกมีไลบรำรี่ ในกำรเชื่อมต่อกับ MongoDB และรองรับกำร
แปลงจำก Json เป็ น XML รองรับทำให้ง่ำยต่อกำรพัฒนำระบบ
1.2
1.3

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนำระบบกำรแปลงภำษำเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อกำรบริ กำรลูกค้ำ
ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 สร้ำง Template XSL เพื่อนำไปแปลงไฟล์ขอ้ มูลที่เป็ นรู ปแบบภำษำต่ำงๆ ให้เป็ น
ภำษำ XML
1.3.2 สร้ำง Template Schema (XSD) เพื่อตรวจสอบควำมถู กต้องและควำมเข้ำกันของ
XML ที่ผำ่ นกำรแปลงโดย Template XSL

1.3.3 แปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบของ XML (Extensible Markup Language) ที่ผำ่ นกำร
ตรวจสอบแล้ว
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ช่วยลดควำมผิดพลำดที่เกิดจำกกำรทำด้วยระบบมือ
1.4.2 ช่วยลดขั้นตอนกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่
1.4.3 ผูใ้ ช้สำมำรถทำควำมเข้ำใจกับข้อมูลได้ง่ำยขึ้นและสำมำรถนำไปใช้ต่อได้
1.5 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล
ผูจ้ ดั ท ำได้ท ำกำรรวบรวมควำมต้องกำรจำกพนักงำนที่ ปรึ ก ษำ และท ำกำรศึ ก ษำ
กระบวนกำรทำงำนเดิม ว่ำมีข้ นั ตอนกำรทำงำนอย่ำงไร ทำกำรศึกษำข้อมูลและรู ปแบบของ
ข้อมูล เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรวิเครำะห์และออกแบบต่อไป นอกจำกนี้ ได้ทำกำรศึกษำ
ค้น คว้ำ ถึ ง เครื่ องมื อ และเทคโนโลยี ที่ จ ะน ำมำใช้ ใ นกำรพัฒ นำ ได้ แ ก่ XML, DOM
(Document Object Model) และศึกษำภำษำคอมพิวเตอร์ โดยเลื อกใช้ภำษำ Python ในกำร
พัฒนำเนื่องจำกมีไลบรำรี่ รองรับกำรทำงำนที่ครบ และเขียนง่ำยกว่ำภำษำอื่นที่ได้ศึกษำและ
ทดลองใช้
1.5.2 วิเครำะห์และออกแบบระบบ
ผูจ้ ดั ทำได้นำข้อมูลและควำมต้องกำรที่ได้รวบรวมมำทำกำรวิเครำะห์และออกแบบ
กระบวนกำรท ำงำนของระบบำนใหม่ ที่ จ ะต้อ งท ำงำนแบบอัตโนมัติ เป็ นกำรสื่ อ สำร
ระหว่ำงระบบกับระบบไม่ตอ้ งใช้คนในกำรแปลงข้อมูลอีกต่อไป โดยเบื้องต้นได้เลื อกทำ
กำรแปลงข้อมูลจำก MongoDB ที่ อยู่ในรู ปแบบของ Json ให้เป็ น XML ก่ อนในเฟสแรก
เพื่อเป็ นต้นแบบในกำรแปลงข้อมูลรู ปแบบอื่นๆ ต่อไป
1.5.3 จัดทำ Template XML
เมื่อทำกำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนของระบบกำรแปลงเอกซ์เอ็ม
แอลเพื่ อกำรบริ ก ำรลู ก ค้ำ แล้วได้ทำกำรพัฒนำ XML Template ส ำหรั บจัดรู ปแบบของ
XML ให้อยู่ในรู ปแบบที่เป็ นมำตรฐำนและอ่ำนง่ ำย และพัฒนำ XSD สำหรับตรวจสอบ
ข้อมู ล ว่ำ มี ควำมถู ก ต้องครบถ้วนหรื อไม่ ภำษำที่ ใ ช้ในกำรพัฒนำ คื อภำษำ Python ด้วย
ไลบรำรี่ MongoClient และ json2xml

1.5.4 ทดสอบ
ในกำรทดสอบระบบผู ้จ ัด ท ำได้ ท ำกำรทดสอบโดย ใช้ ข้ อ มู ล จริ ง เพื่ อ หำ
ข้อผิดพลำด และทำกำรปรั บแก้ให้ถูกต้อง โดยทำกำรทดสอบร่ วมกับพนักงำนที่ปรึ กษำ
และเจ้ำหน้ำที่
1.5.5 จัดทำเอกสำร
เป็ นกำรจัดทำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจัดทำโครงงำน วิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรดำเนินโครงงำนเพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรย์ปรึ กษำและคู่มือกำรใช้งำนสำหรับ
สถำนประกอบกำรใช้อำ้ งอิงต่อไปในอนำคต
1.5.6 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ตำรำงที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. รวบรวมควำมต้องกำร
2. วิเครำะห์และออกแบบระบบ
3. พัฒนำระบบ
4. ทดสอบระบบ
5. จัดทำเอกสำร

1.6

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Intel NUC (Intel Celeron J4005 CPU 2.00 GHz
Ram 8 GB)
1.6.2 ซอฟต์ แวร์
1.6.2.1 ระบบปฏิบตั ิกำร Microsoft Windows 10
1.6.2.2 โปรแกรม XMLSpy
1.6.2.3 โปรแกรม ROBO 3T
1.6.2.4 Jupyter lab
1.6.2.5 Gitlab

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดท าโครงงานการแปลงภาษาเอ็ ก ซ์ เ อ็มแอลเพื่ อ การบริ ก ารลู ก ค้า นี้ ผูจ้ ัดท าได้
ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลยี และเครื่ องมื อต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 Back end System1
Back end โดยทัว่ ไปจะเรี ยกว่า “ระบบหลังบ้าน” หรื อระบบจัดการเว็บไซต์ เช่ น
Database Management, Website Architecture, Web Control Coding ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการ
พัฒ นาระบบหลัง บ้า น ได้แ ก่ XML, Java, PHP, C#, C++ เป็ นต้น ระบบหลัง บ้า นมี ไ ว้
สาหรับผูด้ ูแลระบบ หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาตทาการ เพิ่ม ลบ แก้ไข เปลี่ ยนแปลงข้อมูล โดย
ชุ ดคาสั่งทั้งหมดจะนาไปใช้ควบคู่กบั ระบบหน้าบ้าน (Front end System) ส่ วนของ Back
end มีความสาคัญต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่าจะเป็ น Username, Password
หรื อข้อมูลอื่นๆ และเมื่ อมี การปรั บแก้ขอ้ มู ลจากระบบหลังบ้านข้อมู ลที่ แสดงบนระบบ
หน้าบ้านจะมีการปรับแก้โดยอัตโนมัติ

รู ปที่ 2.1 ทักษะพื้นฐานที่ Back-end Developer ควรมี

1

https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/54053
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2.1.2 เว็บเซอร์ วสิ (Web Service)2
เป็ นการให้บริ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ผา่ นระบบเครื อข่าย เช่น
อินเทอร์ เน็ต ซึ่งถูกออกแบบมาในตอนแรกเพื่อใช้ระหว่างมนุษย์กบั เครื่ องจักร
(Human to Machine) ผ่าน HTTP ต่อมาถูกพัฒนาให้เป็ นระหว่างระบบกับระบบ
(System to System)
ในทางเทคนิค “Web Service” เป็ นมาตรฐานในการเชื่อมต่อ
Web-base Application ที่ทางานอยูบ่ นโปรโตคอลโดยอาศัย XML, SOAP, WSDL
และ UDDI
 XML (Extensible Markup Language) เป็ นภาษาที่จะบอกแหล่งที่มา และ
รายละเอียดข้อมูลได้
 SOAP เป็ นโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 WSDL (Web Services Description Language) ใช้ในการอธิบาย
โครงสร้างของ Service ทั้งหมด
 UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) เป็ นส่ วนกลาง
ให้ระบบอื่นๆ มาลงทะเบียนไว้โดยใช้ WSDL ฝั่งไคลเอนท์จึงสามารถดึง
ข้อมูลไปใช้ติดต่อกับ Web service ได้
ขั้นตอนการทางานของ Web service
 ไคลเอนต์ทาการโหลดข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อไปยังเครื่ องแม่ข่าย
เข้าสู่ SOAP message
 ส่ ง SOAP message ไปยัง Web service ผ่าน HTTP POST
 Web service จะทาการอ่านข้อมูลจาก SOAP และเปลี่ยนเป็ นคาสั่งที่ระบบ
เข้าใจ
 ระบบจะนาคาสั่งหรื อข้อมูลที่ได้ไปทางานจนได้ผลลัพธ์
ที่ตอ้ งการ
ส่ งกลับไปยังไคลเอนต์โดยอยูใ่ นรู ปแบบของ HTTP format
 ไคลเอนท์จะอ่านผลลัพธ์จาก SOAP message

2

https://saixiii.com/what-is-webservice/

6

รู ปที่ 2.2 ขั้นตอนการทางานของ Web service
2.1.3 เจสั น (JSON)
เจสัน เป็ นรู ปแบบอักขระ (String) ชนิ ดหนึ่งที่ถูกจัดเก็บในรู ปแบบที่สามารถอ่านและ
เข้าใจได้ง่าย คือเจสันเปรี ยบเสมือนรู ปแบบของ อาเรย์ (Array) ชนิ ดหนึ่ งที่ใช้รับส่ งข้อมูลผ่านอา
แจ็กซ์ ต้องการรับ-ส่ งข้อมูลผ่านอาแจ็กซ์ต่างๆ จะต้องรับ-ส่ งในรู ปแบบของอักขระทั้งหมด และอา
แจ็กซ์ทาการรับค่าที่ทาการส่ งค่ากลับมายังเซิ ร์ฟเวอร์ จะนาสายอักขระ ตัดตาแหน่ งที่ตอ้ งการ เพื่อ
เอาอักขระตัวที่ตอ้ งการนามาใช้ แต่สาหรับเจสันแล้ว สามารถรับส่ งชุดค่าตัวแปรได้ท้ งั ฝั่งไคลเอนต์
(Client) และฝั่ งเซิ ร์ฟเวอร์ (Server) โดยทั้ง 2 ฝั่ งสามารถทาการเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้เจสัน
เอนโค้ด (Json Encode) และ เจสันดีโค้ด (Json Decode) เพื่ออ่านค่าตัวแปรเหล่านั้น และจะเรี ยกใช้
งานมันได้ ซึ่ งปกติจะอยูใ่ นรู ปแบบของอาเรย์และสาหรับตัวแปรเจสันไม่จากัดแค่รับส่ งข้อมูลผ่าน
เว็บเบราว์เซอร์ เท่านั้น แต่ยงั สามารถนาเจสันไปประยุกต์กบั การรั บส่ งข้อมูลในรู ปแบบอื่ นๆ ได้
เช่นการจับเก็บข้อมูลในรู ปแบบของ สายอักขระในข้อความหรื อการรับส่ งผ่านตัวให้บริ การเว็บไซต์
(Web Service) ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกัน
JSON ใช้ความสัมพันธ์ของภาษาจาวาสคริ ปต์ แต่ไม่ถูกมองว่าเป็ นภาษาโปรแกรม แต่
ถู กมองว่าเป็ นภาษาในการแลกเปลี่ ยนข้อมู ล ในปั จจุ บนั มี ไลบรารี ของภาษาโปรแกรมอื่ นๆ ที่ใช้
ประมวลผลข้อมูลในรู ปแบบ JSON อยูม่ าก
2.1.4 มองโกดีบี (MongoDB)
MongoDB เป็ น open-source document database โดยเป็ นฐานข้อมูลแบบ NoSQL
คือไม่มี Relation (ความสัมพันธ์) ของตารางแบบ SQL แบบทัว่ ไป แต่จะเก็บข้อมูลเป็ นแบบ JSON
(JavaScript Object Notation) ในการบันทึกข้อมูลภายใน Record ใน MongoDB เรี ยกว่า Document
ซึ่ งจะเก็บค่าเป็ น Key และ Value
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การเก็บข้อมูล Document ใน MongoDB จะถูกเก็บไว้ใน Collections แตกต่างกันที่
Collection ไม่จาเป็ นที่จะต้องมี Schema ที่คล้ายกันก็สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2 ภาษาทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
XML (Extensible Markup Language)
XML คือภาษาที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล ซึ่ ง เป็ นภาษาที่ ใช้กาหนดรู ปแบบของ
คาสั่งภาษา HTML หรื อที่เรี ยกว่า Meta Data ซึ่ งใช้ในการกาหนดรู ปแบบคาสั่งแบบ Markup ต่างๆ
เปรี ยบเทียบกับภาษา HTML จะแตกต่างกันที่ HTML ถู กออกแบบมาเพื่อการแสดงผลอย่างเดี ยว
เท่านั้น เช่นให้แสดงผลรู ปภาพ ตัวอักษรเหมือนที่เห็นกันทัว่ ๆไปในอินเทอร์ เน็ต แต่ภาษา XML นั้น
ถู ก ออกแบบมาเพื่อเก็บ ข้อมู ล โดยทั้ง ข้อมู ล และโครงสร้ า งของข้อมู ลนั้นๆไว้ด้วยกัน ส่ วนการ
แสดงผลนั้น จะใช้ภ าษาเฉพาะซึ่ งก็ คื อ XSL (Extensible Stylesheet Language) ภาษา XSL มี ไ ว้
ส าหรั บ การจัด เรี ย งข้อ มู ล ของภาษา XML ให้ เ ป็ นไปตามรู ป แบบที่ ก าหนดไว้ห รื อ อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามที่ผูพ้ ฒั นากาหนด หลังจากที่ทาการแปลงโดยใช้เทมเพลต XSL แล้ว จะต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องด้วย XSD (XML Schema Definition) ภาษา XSD เป็ นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษา XML ที่ผา่ นการแปลงด้วยเทมเพลตภาษา XSL แล้ว
Altova XMLSpy 2008
คื อ โปรแกรมที่ ร องรั บ การพัฒ นาได้ห ลากหลายภาษา เช่ น XML, XSL, XSD,
JSON เป็ นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสร้ างเทมเพลตต่างๆ ผ่านภาษา XML ตามแต่
ผูพ้ ฒั นาจะกาหนด และตัวโปรแกรมมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย ดังนั้นจึงได้เลื อกโปรแกรม Altova
XMLSpy ในการพัฒนาโครงงาน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1

ชื่ อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั : บริ ษทั สำนักวิจยั อินรำ จำกัด (สำนักงำนใหญ่)
International Research Associates (INRA) LTD.
ที่ต้ งั บริ ษทั : ชั้น 17 อำคำรโอลิมเปี ยไทยทำวเวอร์ 444 ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสน
นอก เขตห้วยขวำง กรุ งเทพฯ 10310
เบอร์ ติดต่อ : (662) 512-3998
อีเมล
: sales@inra.co.th หรื อ debt@inra.co.th

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั ของบริ ษทั สำนักวิจยั อินรำ จำกัด
3.2

ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
อินรำฯ เป็ นบริ ษ ทั ผูเ้ ชี่ ย วชำญทำงด้ำนบริ กำรให้ข้อมู ล ควำมเชื่ อถื อทำงด้ำนธุ รกิ จโดย
ประกอบด้วยบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและบริ ษทั ที่เป็ นมำตรฐำนสำกลทัว่ โลก โดยกำร
ให้บริ กำรหลักๆมี ดังนี้
 รำยงำนข้อมูลทำงธุ รกิจทัว่ โลก
 บริ กำรออนไลน์สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ 24 ชัว่ โมง
 บริ กำรเร่ งรัดหนี้สิน
 บริ กำรจัดทำรำยงำนเชิงลึก
 บริ กำรฟ้องร้องและดำเนิ นคดีต่อศำล

3.3

รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริ หารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 แผนผังโครงสร้ำงองค์กร

3.4

ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
นำยทัตพงศ์ พินทุ เมฆิ นทร์ นักศึ กษำสหกิ จศึ กษำ ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบตั ิงำนในตำแหน่ง IT Support โดยมีหน้ำที่
ได้รับมอบหมำยคือ พัฒนำระบบกำรแปลงภำษำเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อกำรบริ กำรลูกค้ำและมีหน้ำที่
ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ ภำยในบริ ษทั เพื่อไม่ให้เกิดควำมขัดข้องที่เป็ นผลกระทบต่อ
กำรทำงำนของพนักงำน
3.5

3.6

ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นำยศรัณย์ ตูจ้ ินดำ ตำแหน่ง IT Manager
นำยสถิตย์ บุญครอง ตำแหน่ง IT Support

ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ได้ปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำในบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 สิ งหำคม
พ.ศ. 2562

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
ระบบที่พฒั นาเป็ นระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบหลังบ้าน (Back end System) เป็ นการสร้าง
ระบบการแปลงภาษาเอกซ์เอ็มแอลเพื่อการบริ การลูกค้า ดาเนินการในส่ วนของระบบเซิ ร์ฟเวอร์ และ
นาโครงงานเข้าสู่ กระบวนการคลาวด์เซิ ร์ฟเวอร์ ให้เป็ นรู ปแบบอัตโนมัติ โดยโครงงานมีฟังก์ชนั่ ที่
สามารถแปลงจาก JSON ให้อยูใ่ น XML ตามรู ปแบบโครงสร้างที่ถูกกาหนด
4.2

การทางานของระบบ
4.2.1 การวิเคราะห์ ระบบ
ตารางที่ 4.1 ส่ วนประกอบแต่ละอีลีเมนท์ของโครงสร้างข้อมูล XML
Elements

ID
Date
CompanyDetails
KeyFacts
PreviousBusinessLicenses
CountryRiskIndex
AdverseData
FinancialsSummary
SalesTrendAnalysis
CreditLimit
KeyPerson
PrimaryProducts
CreditInquiries
CreditInquiriesNote
ReportDetails
SICActivities

Descriptions
เลขเฉพาะระบุตวั ตนของลูกค้า
ระบุวนั ที่การส่ งรายงานของลูกค้า
รายละเอียดบริ ษทั ของลูกค้า
เก็บข้อมูลเฉพาะของบริ ษทั ลูกค้า
ประวัติการจดทะเบียนลิขสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ลูกค้า
อธิ บายดัชนีความเสี่ ยงของแต่ละประเทศ
ประวัติดา้ นลบของบริ ษทั
เก็บข้อมูลสกุลเงินและงบประมาณรายปี ของลูกค้า
วิเคราะห์การขายของลูกค้าแบบรายปี
เก็บงบประมาณสู งสุ ด
เก็บข้อมูลของผูบ้ ริ หารระดับสู งของลูกค้า
เก็บข้อมูลสิ นค้าที่เป็ นหลักของบริ ษทั ลูกค้า
เก็บข้อมูลเครดิตของลูกค้าที่ตอ้ งการสอบถามในต่อๆไป
ระบุประเภทของเครดิต
เก็บข้อมลูสาคัญต่างๆของบริ ษทั ลูกค้า
เก็บข้อมูลการส่ งออกและนาเข้าสิ นค้าของลูกค้า

ตารางที่ 4.1 ส่ วนประกอบแต่ละอีลีเมนท์ของโครงสร้างข้อมูล XML (ต่อ)
Elements
HarmonizedActivities
DetailedActivities
CoreBusinesses
CoreBusinessIncluding
KeyServices
IntegralPartOfCoreBusinesses
KeyProducts
SupplementaryBusinessIntro
SupplementaryBusiness
DomesticSalesAndPurchases
CoporateParentDetails
CorporateParentNote
BrandsAndTrademarks
CompanyManagement
ManagementDetails
FinancialsSummaryHisroty
Capital
FinancialStatement
OtherLicenses
Reputation
AdverseDataMonitoring
PaymentTerms
BankDetails
LocalBranches
RelatedPartiesInfo
RelatedPartiesMapping
RelatedPartiesDomestic

Descriptions
เก็บข้อมูลการส่ งออกและนาเข้าสิ นค้าที่คล้ายคลึงกับ
SICActivities
รายละเอียดของสิ นค้าส่ งออกและนาเข้า
อธิ บายธุ รกิจที่บริ ษทั ลูกค้าทาเป็ นหลัก
รายละเอียดธุ รกิจหลักที่บริ ษทั ลูกค้าทา
คียส์ าคัญสาหรับการบริ การของบริ ษทั ลูกค้า
อธิ บายส่ วนสาคัญของธุ รกิจหลักที่ลูกค้าทาเป็ นหลัก
รายชื่อสิ นค้าของบริ ษทั ลูกค้า
อธิ บายรู ปแบบธุ รกิจรองของบริ ษทั ลูกค้า
รายละเอียดธุ รกิจรองของบริ ษทั ลูกค้า
วิเคราะห์การนาเข้าและส่ งออกในประเทศของบริ ษทั ลูกค้า
รายละเอียดของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
อธิ บายรู ปแบบต่างๆของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดแบรนด์และเครื่ องหมายทางการค้า
การจัดการของทางบริ ษทั
รายละเอียดการจัดการของบริ ษทั
ประวัติงบประมาณและรายได้ของบริ ษทั แบบรายปี
รายเอียดสกุลเงินและการใช้งบประมาณแบบรายปี
เก็บรายละเอียดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั (บัญชีทางการเงิน)
ลิขสิ ทธิ์ อื่นๆ
ประวัติชื่อเสี ยงของบริ ษทั
ประวัติดา้ นลบของบริ ษทั ระยะเวลาต่อเนื่ อง
เงื่อนไขการชาระเงิน
รายละเอียดธนาคาร
สาขา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ข้อมูลแผนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ในประเทศ

ตารางที่ 4.1 ส่ วนประกอบแต่ละอีลีเมนท์ของโครงสร้างข้อมูล XML (ต่อ)
Elements
RelatedPartiesInternational
Shareholders
ExchangeRate
ShareholdersNote
Directors
ImportAgency
InternationalTrade
OverseasCustomers
DomesticSuppliers
DomesticSuppliersMapping
OverseasAgents
OfficeAndFacilities
Alliances
Factories
FactoryEquipment
CompanyHistory
ProductionCapacity
Ranking
Awards
Accreditaion
DealMaking
Merger
PreviousContactDetails
ReportDetailsNote
SalesTrendAnalysisNote
ShareholdersDetail

Descriptions
ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ในต่างประเทศ
ผูถ้ ือหุน้
อัตราการแลกเปลี่ยน
รายละเอียดผูถ้ ือหุ ้น
รายละเอียดกรรมการระดับสู ง
รายละเอียดตัวแทนนาเข้า
รายละเอียดการค้าขายระหว่างประเทศ
ลูกค้าต่างประเทศ
ซัพพลายเออร์ในประเทศ
แบบแผนซัพพลายเออร์ในประเทศ
ตัวแทนต่างประเทศ
สานักงานและโรงงานอุตสาหกรรม
บริ ษทั พันธมิตร
เก็บข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดของบริ ษทั
อุปกรณ์ในโรงงาน
ประวัติของบริ ษทั
กาลังการผลิตของบริ ษทั
การจัดอันดับของบริ ษทั
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับของบริ ษทั
รายละเอียดการรับรองของบริ ษทั
รายละเอียดการทาข้อตกลงของบริ ษทั
การรวมกิจการของบริ ษทั
รายละเอียดการติดต่อก่อนหน้าของบริ ษทั
รายละเอียดหมายเหตุของรายงาน
หมายเหตุการวิเคราะห์การขายของลูกค้า
รายละเอียดของผูถ้ ือหุน้

4.2.2 ตัวอย่างการทางาน และการนาไปใช้
เริ่ มแรกนั้นจาเป็ นจะต้องดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MongoDB ซึ่ งได้เก็บข้อมูลบริ ษทั ลูกค้าไว้
ข้อมูลทั้งหมดนั้นจะอยูใ่ นรู ปแบบของ JSON ซึ่งจาเป็ นจะต้องดึง JSON ผ่าน Python ออกมาให้อยู่
ในรู ปแบบของ XML และทาการแปลง XML ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่กาหนด (ดังรู ปที่ 4.1)

รู ปที่ 4.1 ชุดคาสั่งสาหรับดึงข้อมูลจาก MongoDB ด้วยภาษา Python
1. เริ่ มต้นโดยการเชื่ อมต่อ Host เข้ากับ MongoDB เพื่อดึงข้อมูลบริ ษทั ลูกค้า
2. ใช้คาสั่ง Aggregate โดยการกาหนด sample เพื่อทาการสุ่ มชุดข้อมูลตามจานวนที่กาหนด
โดยการแสดงผลทุก Element (ตัวเลือกที่ 1)
3. ใช้คาสั่ง Aggregate โดยการกาหนด Math และ Project เพื่อเรี ยกข้อมูลเฉพาะ Element ที่
ต้องการ (ตัวเลือกที่ 2)

รู ปที่ 4.2 ชุดคาสัง่ การแปลงข้อมูลจาก JSON เป็ น XML ผ่านภาษา Python
4. Import Dicttoxml (จากรู ปที่ 4.1) มาซึ่งเป็ น Library เสริ มช่วยในการแปลง Dict
(Dictionary) จาก Python เป็ น XML
5. Import Etree (จากรู ปที่ 4.1) มาซึ่งเป็ น Library เสริ มช่วยในการจัดรู ปแบบ Element ผ่าน
การเรี ยกใช้ Template XSL ที่เรากาหนดไว้

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างข้อมูล JSON ก่อนถูกนามาแปลงเป็ น XML ผ่าน Dicttoxml

รู ปที่ 4.4 ข้อมูลที่ถูกแปลงจาก JSON เป็ น XML โดยใช้ Library Dicttoxml
สรุ ปผล 5 ขั้นตอนนี้ซ่ ึ งเป็ นส่ วนแรกที่จดั ทาใน Jupyter Lab โดยกระบวนการจะเป็ นการ
เชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูล MongoDB ซึ่ งมีการจัดเก็บข้อมูลบริ ษทั ลูกค้าไว้ท้ งั หมดในรู ปแบบของ
JSON ก่อนที่จะถูกนามาแปลงเป็ นภาษา XML ให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อลดความผิดพลาด
และลดเวลาในการทางานของพนักงานในองค์กรให้ลดน้อยลง

รู ปที่ 4.5 ข้อมูลที่ยงั ไม่ผา่ นการแปลงด้วย Template XSL

6. ตัวอย่างของข้อมูลก่อนที่จะนาเข้าสู่ กระบวนการแปลงภาษา XML จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้
รับมานั้น สังเกตและอ่านค่อนข้างยากอาจทาให้เกิดความผิดพลาดหรื อคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลลูกค้าได้ (ดังรู ปที่ 4.5)

รู ปที่ 4.6 รู ปแบบ Template เพื่อนาไปแปลงรู ปแบบของภาษา XML
7. ขั้นตอนนี้คือสร้าง Template XSL ที่เป็ นต้นแบบเพื่อนาไปแปลงตามรู ปแบบที่กาหนดไว้
โดยรู ปแบบ Template จะประกอบไปด้วยหัว Element เพื่อบอกให้ทราบว่าเรากาลังอยูท่ ี่
ตาแหน่งไหนด้วย <xsl:template match=”…..”/> ลาดับต่อมาสร้างชื่อของ Element เพื่อให้
ลูกค้าทราบว่าตาแหน่งนี้มีที่มาอย่างไรด้วย <xsl:element name=”….”/> และกาหนด
ตาแหน่งที่จะทาการดึงจากข้อมูลดิบผ่าน ฟังก์ชนั <xsl:value-of select=”…..”/> (ดังรู ปที่
4.6)

รู ปที่ 4.7 ขั้นตอนการนา Template ไปใช้งาน

8. หลังจากที่สร้าง Template เสร็ จแล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็ นขั้นตอนการนาไปใช้ผา่ นฟังก์ชนั
<xsl:apply-templates select=”…..”/> (ดังรู ปที่ 4.7)

รู ปที่ 4.8 ข้อมูลที่ผา่ นการแปลงด้วย Template XSL แล้ว

9. ขั้นตอนนี้ถือเป็ นการเสร็ จสิ้ นการแปลงด้วย Template XSL (ดังรู ปที่ 4.8) สังเกตได้วา่
สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้น และอาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดหรื อความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลได้นอ้ ยลงและขั้นตอนต่อไปจะเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องด้วย XML Schema ที่
เห็นอยูด่ า้ นบนสุ ด (namespace) โดยมีการระบุตาแหน่งของไฟล์ XML Schema เอาไว้

รู ปที่ 4.9 รู ปแบบของ XML Schema ไว้ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละ Element
10. รู ปแบบการสร้าง XML Schema เพื่อตรวจสอบข้อมูลหลังจากผ่านการแปลงโดย Template
XSL เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับแก้ไขก่อนส่ งรายงานถึงลูกค้า (ดัง
รู ปที่ 4.9)

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
โครงงานการแปลงภาษาเอ็ ก ซ์ เ อ็ ม แอลเพื่ อ การบริ การลู ก ค้า (XML Conversion for
Customer Service) เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เพื่อลดกระบวนการทางานและลดเวลาใน
การท างานของพนัก งาน มี ค วามแม่ น ย ามากขึ้ น และเทมเพลต ที่ ส ร้ างสามารถใช้ไ ด้เป็ นระยะ
เวลานานจนกว่าจะมีการปรับแก้ในครั้งถัดไป จึงมีประโยชน์ในการที่จะนาไปต่อยอดจากระบบงาน
เดิมได้อีก
5.1.2 ข้อจากัดของโครงงาน
5.1.2.1 เนื่องจากบางเครื่ องมือเป็ นเรื่ องใหม่ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงได้มาก
5.1.2.2 ฟังก์ชนั บางอย่างไม่เหมาะสมต่อระบบงาน จึงทาให้เกิดปั ญหาในการ
พัฒนาระบบ
5.1.2.3 เวอร์ ชนั่ ของโปรแกรมล้าสมัยเกินไป ทาให้ยากต่อการสังเกตข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น
5.2

สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้มีการศึกษาระบบงานใหม่ๆ ทักษะและความรู ้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้ภายในห้องเรี ยน
เท่านั้น ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่ วมงานในแผนกเดียวกันและต่างแผนก มีไหวพริ บในการทางาน
เพิ่มมากขึ้นซึ่ งจาเป็ นความคล่องตัวในการทางานเป็ นอย่างมาก
5.2.2 ข้ อจากัดของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ส่ วนใหญ่ที่พบจะเป็ นเวอร์ ชนั่ ของโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานนั้นมีความล้าสมัย
ซึ่งส่ งผลต่อความล่าช้าและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
รุ่ นน้องที่ตอ้ งการจะปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่ บริ ษทั สานักวิจยั อินรา จากัด นั้นควรเตรี ยม
ตัวศึ กษาหรื อมี ค วามรู ้ ติดตัวมาพอสมควร พฤติ ก รรมควรปฏิ บ ตั ิ ใ ห้เหมาะสมกับ สถานที่ และมี
กาลเทศะไม่พูดหยาบคาย ควรอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือพนักงานท่านอื่นอย่างสม่าเสมอ
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