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บทคดัย่อ 

 บริษทั ส านกัวจิยัอินรา จ ากดั เป็นบริษทัผูใ้หข้อ้มูลความน่าเช่ือถือทางธุรกิจแก่องคก์รทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ียงัใหมี้บริการออนไลน์ บริการเร่งรัดหน้ีสิน บริการรายงาน
ขอ้มูลเชิงลึก ในการส่งขอ้มูลใหก้บัลูกคา้ตามท่ีร้องขอในปัจจุบนัเป็นการท าการแปลงขอ้มูลใหอ้ยู่
ในรูปแบบท่ีจะส่งมอบดว้ยเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงท าใหข้อ้มูลมีความผดิพลาดและใชเ้วลานานในการ
ด าเนินงาน ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดรั้บมอบหมายใหพ้ฒันาระบบแปลงเอ็กซ์เอม็แอลเพื่อการบริการ
ลูกคา้ ซ่ึงเป็นระบบท่ีท างานอยูเ่บ้ืองหลงั (Back end system) โดยท าการแปลงขอ้มูลให้อยูใ่น
รูปแบบของเอก็ซ์เอม็แอล (Extensible Markup Language) ท่ีอยูใ่นรูปแบบไฟลข์อ้ความท่ีมี
โครงสร้างและเขา้ใจง่าย จากการสร้างเทมพลตตามท่ีลูกคา้ร้องขอดว้ยเอ็กซ์เอสแอล (Extensible 
Stylesheet Language) และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลดว้ยเอ็กซ์เอสดี (Extensible 
Schema Definition) ในการพฒันาใชภ้าษาไพธอน (Python) และ JupyterLab เม่ือพฒันาเสร็จแลว้
ไดท้  าการทดสอบดว้ยขอ้มูลจริงของลูกคา้ พบวา่ ระบบสามารถท าการแปลงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบ
ของเอก็ซ์เอม็แอล ไดร้วดเร็วและง่ายต่อการน าขอ้มูลไปใชง้าน 
 
ค าส าคญั: การแปลงขอ้มูล, ภาษาเอกซ์เอม็แอล, ระบบเบ้ืองหลงั 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ส ำนกัวจิยัอินรำ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจทำงดำ้นกำรใหบ้ริกำรขอ้มูลควำมน่ำเช่ือถือทำง
ธุรกิจ โดยมีลูกคำ้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกน้ียงัมีบริกำรรำยงำนขอ้มูลเชิงลึกตำม
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ บริกำรออนไลน์ และบริกำรเร่งรัดหน้ีสิน เป็นตน้ โดยในปัจจุบนัเม่ือทำง
บริษทัไดรั้บค ำร้องขอขอ้มูลจำกลูกคำ้ จะท ำกำรเตรียมขอ้มูลดงักล่ำวดว้ยระบบมือ (Manual) ซ่ึงท ำ
ให้ส่งขอ้มูลไดล่้ำชำ้ ขอ้มูลมีควำมผิดพลำด และขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบท่ีอ่ำนยำกส ำหรับลูกคำ้ซ่ึงเป็น
ผูใ้ชข้อ้มูล 
 ดังนั้น ผูจ้ดัท ำจึงได้รับมอบหมำยให้พฒันำระบบท่ีสำมำรถแปลงข้อมูลท่ีอ่ำนมำจำก
แหล่งขอ้มูลท่ีเป็น NoSQL Database ของ MongoDB   ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของ Json แปลงให้อยู่ใน
รูปแบบโครงสร้ำงของ XML (Extensible Markup Language) โดยให้ท ำงำนแบบอตัโนมติั เพื่อให้
กระบวนกำรเตรียมข้อมูลและส่งให้ลูกคำ้ท ำไดเ้ร็วข้ึน ขอ้มูลมีควำมถูกตอ้ง และผูใ้ช้สำมำรถท ำ
ควำมเขำ้ใจขอ้มูลไดง่้ำย 
 โดยในกำรท ำงำนของระบบกำรแปลงภำษำเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อกำรบริกำรลูกคำ้ จะมีกำร
สร้ำงเทมเพลตดว้ย XSL (Extensible Stylesheet Language) ส ำหรับจดัรูปแบบของ XML   ให้อยูใ่น
รูปแบบท่ีเป็นมำตรฐำนและอ่ำนง่ำย และตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลด้วย XSD 
(Extensible Schema Definition) ซ่ึงท ำให้มัน่ใจไดว้ำ่ขอ้มูลท่ีจดัส่งใหลู้กคำ้มีควำมถูกตอ้ง ซ่ึงระบบ
ท่ีผูจ้ดัท ำพฒันำน้ีจะถูกน ำไปต่อยอดส ำหรับกำรแปลงขอ้มูลในรูปแบบอ่ืนๆ ให้เป็น XML ต่อไป 
ระบบถูกพฒันำดว้ยภำษำ Python เน่ืองจำกมีไลบรำร่ีในกำรเช่ือมต่อกบั MongoDB และรองรับกำร
แปลงจำก Json เป็น XML รองรับท ำใหง่้ำยต่อกำรพฒันำระบบ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันำระบบกำรแปลงภำษำเอก็ซ์เอม็แอลเพื่อกำรบริกำรลูกคำ้ 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 สร้ำง Template XSL เพื่อน ำไปแปลงไฟลข์อ้มูลท่ีเป็นรูปแบบภำษำต่ำงๆ ใหเ้ป็น 
              ภำษำ XML                      
1.3.2 สร้ำง Template Schema (XSD) เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้กนัของ 

XML ท่ีผำ่นกำรแปลงโดย Template XSL  
             



 
 

 
   

 1.3.3      แปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ XML (Extensible Markup Language) ท่ีผำ่นกำร 
             ตรวจสอบแลว้ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ช่วยลดควำมผดิพลำดท่ีเกิดจำกกำรท ำดว้ยระบบมือ 
1.4.2 ช่วยลดขั้นตอนกำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ี  
1.4.3 ผูใ้ชส้ำมำรถท ำควำมเขำ้ใจกบัขอ้มูลไดง่้ำยข้ึนและสำมำรถน ำไปใชต่้อได ้

1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 
 
1.5.1  รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูล 
          ผูจ้ดัท ำได้ท ำกำรรวบรวมควำมต้องกำรจำกพนักงำนท่ีปรึกษำ และท ำกำรศึกษำ
กระบวนกำรท ำงำนเดิม วำ่มีขั้นตอนกำรท ำงำนอยำ่งไร ท ำกำรศึกษำขอ้มูลและรูปแบบของ
ขอ้มูล เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์และออกแบบต่อไป นอกจำกน้ีไดท้  ำกำรศึกษำ
ค้นคว้ำถึงเคร่ืองมือและเทคโนโลยี ท่ีจะน ำมำใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ XML, DOM 
(Document Object Model) และศึกษำภำษำคอมพิวเตอร์โดยเลือกใช้ภำษำ Python ในกำร
พฒันำเน่ืองจำกมีไลบรำร่ีรองรับกำรท ำงำนท่ีครบ และเขียนง่ำยกวำ่ภำษำอ่ืนท่ีไดศึ้กษำและ
ทดลองใช ้
 
1.5.2  วเิครำะห์และออกแบบระบบ 
           ผูจ้ดัท ำไดน้ ำขอ้มูลและควำมตอ้งกำรท่ีไดร้วบรวมมำท ำกำรวิเครำะห์และออกแบบ
กระบวนกำรท ำงำนของระบบำนใหม่ท่ีจะต้องท ำงำนแบบอัตโนมัติ เป็นกำรส่ือสำร
ระหว่ำงระบบกบัระบบไม่ตอ้งใชค้นในกำรแปลงขอ้มูลอีกต่อไป โดยเบ้ืองตน้ไดเ้ลือกท ำ
กำรแปลงขอ้มูลจำก MongoDB ท่ีอยู่ในรูปแบบของ Json ให้เป็น XML ก่อนในเฟสแรก 
เพื่อเป็นตน้แบบในกำรแปลงขอ้มูลรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไป 
 
1.5.3  จดัท ำ Template XML 
           เม่ือท ำกำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนของระบบกำรแปลงเอกซ์เอ็ม
แอลเพื่อกำรบริกำรลูกค้ำ แล้วได้ท ำกำรพฒันำ XML Template ส ำหรับจดัรูปแบบของ 
XML ให้อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นมำตรฐำนและอ่ำนง่ำย และพฒันำ  XSD ส ำหรับตรวจสอบ
ขอ้มูลว่ำมีควำมถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ภำษำท่ีใช้ในกำรพฒันำ คือภำษำ Python ด้วย
ไลบรำร่ี MongoClient และ json2xml 
 
 



 
 

 
   

1.5.4  ทดสอบ 
ในกำรทดสอบระบบผู ้จ ัดท ำได้ท ำกำรทดสอบโดย ใช้ข้อมูลจริง เพื่อหำ

ขอ้ผิดพลำด และท ำกำรปรับแก้ให้ถูกตอ้ง โดยท ำกำรทดสอบร่วมกบัพนักงำนท่ีปรึกษำ
และเจำ้หนำ้ท่ี 

 
1.5.5  จดัท ำเอกสำร 
           เป็นกำรจดัท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจดัท ำโครงงำน วธีิกำรและ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงงำนเพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรยป์รึกษำและคู่มือกำรใชง้ำนส ำหรับ
สถำนประกอบกำรใชอ้ำ้งอิงต่อไปในอนำคต 
 
1.5.6  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1. รวบรวมควำมตอ้งกำร 
2. วเิครำะห์และออกแบบระบบ 
3. พฒันำระบบ 
4. ทดสอบระบบ 
5. จดัท ำเอกสำร 

    

 

1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.6.1  ฮำร์ดแวร์  

1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Intel NUC (Intel Celeron J4005 CPU 2.00 GHz  

Ram 8 GB)  

1.6.2  ซอฟต์แวร์  
1.6.2.1  ระบบปฏิบติักำร 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 



 
 

รูปท่ี 2.1 ทกัษะพื้นฐานท่ี Back-end Developer ควรมี 

บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานการแปลงภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกค้าน้ี ผูจ้ ัดท าได้
ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 Back end System1 

Back end โดยทัว่ไปจะเรียกว่า “ระบบหลงับา้น” หรือระบบจดัการเวบ็ไซต์ เช่น 
Database Management, Website Architecture, Web Control Coding ภาษา ท่ี ใช้ ในการ
พฒันาระบบหลังบ้าน ได้แก่ XML, Java, PHP, C#, C++ เป็นต้น ระบบหลังบ้านมีไว้
ส าหรับผูดู้แลระบบ หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตท าการ เพิ่ม ลบ แกไ้ข เปล่ียนแปลงขอ้มูล โดย
ชุดค าสั่งทั้งหมดจะน าไปใช้ควบคู่กบัระบบหน้าบา้น (Front end System) ส่วนของ Back 
end มีความส าคญัต่อการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลไม่ว่าจะเป็น Username, Password 
หรือขอ้มูลอ่ืนๆ และเม่ือมีการปรับแกข้อ้มูลจากระบบหลงับา้นขอ้มูลท่ีแสดงบนระบบ
หนา้บา้นจะมีการปรับแกโ้ดยอตัโนมติั  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/54053 
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2.1.2  เวบ็เซอร์วสิ (Web Service)2 
   เป็นการใหบ้ริการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งอุปกรณ์ผา่นระบบเครือข่าย เช่น 

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงถูกออกแบบมาในตอนแรกเพื่อใชร้ะหวา่งมนุษยก์บัเคร่ืองจกัร 
(Human to Machine) ผา่น HTTP ต่อมาถูกพฒันาใหเ้ป็นระหวา่งระบบกบัระบบ 
(System to System)  
  ในทางเทคนิค “Web Service” เป็นมาตรฐานในการเช่ือมต่อ 
Web-base Application ท่ีท  างานอยูบ่นโปรโตคอลโดยอาศยั XML, SOAP, WSDL 
และ UDDI 
 XML (Extensible Markup Language) เป็นภาษาท่ีจะบอกแหล่งท่ีมา และ 

รายละเอียดขอ้มูลได ้

 SOAP เป็นโปรโตคอลท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
 WSDL (Web Services Description Language) ใชใ้นการอธิบาย

โครงสร้างของ Service ทั้งหมด 
 UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) เป็นส่วนกลาง

ใหร้ะบบอ่ืนๆ มาลงทะเบียนไวโ้ดยใช ้WSDL ฝ่ังไคลเอนทจึ์งสามารถดึง
ขอ้มูลไปใชติ้ดต่อกบั Web service ได ้
 

ขั้นตอนการท างานของ Web service 
 ไคลเอนตท์ าการโหลดขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้นการติดต่อไปยงัเคร่ืองแม่ข่าย

เขา้สู่ SOAP message 
 ส่ง SOAP message ไปยงั Web service ผา่น HTTP POST 
 Web service จะท าการอ่านขอ้มูลจาก SOAP และเปล่ียนเป็นค าสั่งท่ีระบบ

เขา้ใจ 
 ระบบจะน าค าสั่งหรือขอ้มูลท่ีไดไ้ปท างานจนไดผ้ลลพัธ์ ท่ีตอ้งการ

ส่งกลบัไปยงัไคลเอนตโ์ดยอยูใ่นรูปแบบของ HTTP format 
 ไคลเอนทจ์ะอ่านผลลพัธ์จาก SOAP message 

        
     

                                                           
2 https://saixiii.com/what-is-webservice/ 
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รูปท่ี 2.2 ขั้นตอนการท างานของ Web service 

 

 

 

 

 

 

2.1.3  เจสัน (JSON) 

         เจสัน เป็นรูปแบบอกัขระ (String) ชนิดหน่ึงท่ีถูกจดัเก็บในรูปแบบท่ีสามารถอ่านและ

เขา้ใจไดง่้าย คือเจสันเปรียบเสมือนรูปแบบของ อาเรย ์(Array) ชนิดหน่ึงท่ีใช้รับส่งขอ้มูลผ่านอา

แจ็กซ์ ตอ้งการรับ-ส่งขอ้มูลผา่นอาแจก็ซ์ต่างๆ จะตอ้งรับ-ส่งในรูปแบบของอกัขระทั้งหมด และอา

แจ็กซ์ท าการรับค่าท่ีท าการส่งค่ากลบัมายงัเซิร์ฟเวอร์ จะน าสายอกัขระ ตดัต าแหน่งท่ีตอ้งการ เพื่อ

เอาอกัขระตวัท่ีตอ้งการน ามาใช ้แต่ส าหรับเจสันแลว้ สามารถรับส่งชุดค่าตวัแปรไดท้ั้งฝ่ังไคลเอนต ์

(Client) และฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยทั้ง 2 ฝ่ังสามารถท าการเขา้รหสัและถอดรหัสโดยใชเ้จสัน

เอนโคด้ (Json Encode) และ เจสันดีโคด้ (Json Decode) เพื่ออ่านค่าตวัแปรเหล่านั้น และจะเรียกใช้

งานมนัได ้ซ่ึงปกติจะอยูใ่นรูปแบบของอาเรยแ์ละส าหรับตวัแปรเจสันไม่จ  ากดัแค่รับส่งขอ้มูลผา่น

เวบ็เบราวเ์ซอร์เท่านั้น แต่ยงัสามารถน าเจสันไปประยุกต์กบัการรับส่งขอ้มูลในรูปแบบอ่ืนๆ ได้ 

เช่นการจบัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของ สายอกัขระในขอ้ความหรือการรับส่งผา่นตวัใหบ้ริการเวบ็ไซต ์

(Web Service) ก็สามารถท าไดเ้ช่นเดียวกนั 

           JSON ใช้ความสัมพนัธ์ของภาษาจาวาสคริปต์ แต่ไม่ถูกมองว่าเป็นภาษาโปรแกรม แต่

ถูกมองว่าเป็นภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูล ในปัจจุบนัมีไลบรารีของภาษาโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีใช้

ประมวลผลขอ้มูลในรูปแบบ JSON อยูม่าก 

2.1.4  มองโกดีบี (MongoDB) 

          MongoDB เป็น open-source document database โดยเป็นฐานขอ้มูลแบบ NoSQL 

คือไม่มี Relation (ความสัมพนัธ์) ของตารางแบบ SQL แบบทัว่ไป แต่จะเก็บขอ้มูลเป็นแบบ JSON 

(JavaScript Object Notation) ในการบนัทึกขอ้มูลภายใน Record ใน MongoDB เรียกวา่ Document 

ซ่ึงจะเก็บค่าเป็น Key และ Value  
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        การเก็บขอ้มูล Document ใน MongoDB จะถูกเก็บไวใ้น Collections แตกต่างกนัท่ี 

Collection ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมี Schema ท่ีคลา้ยกนัก็สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้

2.2 ภาษาทีใ่ช้ในการพฒันา 
XML (Extensible Markup Language) 

  XML คือภาษาท่ีใช้ในการแสดงผลขอ้มูล ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใช้ก าหนดรูปแบบของ
ค าสั่งภาษา HTML หรือท่ีเรียกวา่ Meta Data ซ่ึงใชใ้นการก าหนดรูปแบบค าสั่งแบบ Markup ต่างๆ 
เปรียบเทียบกบัภาษา HTML จะแตกต่างกนัท่ี HTML ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงผลอย่างเดียว
เท่านั้น เช่นใหแ้สดงผลรูปภาพ ตวัอกัษรเหมือนท่ีเห็นกนัทัว่ๆไปในอินเทอร์เน็ต แต่ภาษา XML นั้น
ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บขอ้มูล โดยทั้งขอ้มูลและโครงสร้างของข้อมูลนั้นๆไวด้้วยกนั ส่วนการ
แสดงผลนั้ นจะใช้ภาษาเฉพาะซ่ึงก็คือ XSL (Extensible Stylesheet Language) ภาษา XSL มีไว้
ส าหรับการจัดเรียงข้อมูลของภาษา XML ให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้หรืออาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีผูพ้ฒันาก าหนด หลงัจากท่ีท าการแปลงโดยใชเ้ทมเพลต XSL แลว้ จะตอ้งมีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ย XSD (XML Schema Definition) ภาษา XSD เป็นภาษาท่ีถูกสร้างข้ึนมา
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา XML ท่ีผา่นการแปลงดว้ยเทมเพลตภาษา XSL แลว้ 
 

Altova XMLSpy 2008 
  คือโปรแกรมท่ีรองรับการพฒันาได้หลากหลายภาษา เช่น XML, XSL, XSD, 
JSON เป็นตน้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสร้างเทมเพลตต่างๆ ผา่นภาษา XML ตามแต่
ผูพ้ฒันาจะก าหนด และตวัโปรแกรมมีรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ดงันั้นจึงไดเ้ลือกโปรแกรม Altova 
XMLSpy ในการพฒันาโครงงาน 

 
     



   

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั ส ำนกัวจิยัอินรำ จ ำกดั 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ช่ือบริษทั      :  บริษทั ส ำนกัวจิยัอินรำ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)  
      International Research Associates (INRA) LTD. 

ท่ีตั้งบริษทั    :  ชั้น 17 อำคำรโอลิมเปียไทยทำวเวอร์ 444 ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสน
นอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

เบอร์ติดต่อ    :  (662) 512-3998 
อีเมล              :  sales@inra.co.th หรือ debt@inra.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
อินรำฯ เป็นบริษทัผูเ้ช่ียวชำญทำงด้ำนบริกำรให้ข้อมูลควำมเช่ือถือทำงด้ำนธุรกิจโดย

ประกอบดว้ยบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษทัท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลทัว่โลก โดยกำร
ใหบ้ริกำรหลกัๆมี ดงัน้ี 

 รำยงำนขอ้มูลทำงธุรกิจทัว่โลก 
 บริกำรออนไลน์สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลได ้24 ชัว่โมง 
 บริกำรเร่งรัดหน้ีสิน 
 บริกำรจดัท ำรำยงำนเชิงลึก 
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รูปท่ี 3.2 แผนผงัโครงสร้ำงองคก์ร 

 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
              นำยทตัพงศ์  พินทุเมฆินทร์ นักศึกษำสหกิจศึกษำ ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะ 
วทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสยำม ไดรั้บมอบหมำยใหป้ฏิบติังำนในต ำแหน่ง IT Support โดยมีหนำ้ท่ี
ได้รับมอบหมำยคือ พฒันำระบบกำรแปลงภำษำเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อกำรบริกำรลูกคำ้และมีหน้ำท่ี
ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ภำยในบริษทั เพื่อไม่ให้เกิดควำมขดัขอ้งท่ีเป็นผลกระทบต่อ
กำรท ำงำนของพนกังำน 

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นำยศรัณย ์ตูจิ้นดำ    ต ำแหน่ง IT Manager 
นำยสถิตย ์บุญครอง ต ำแหน่ง IT Support 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ไดป้ฏิบติังำนสหกิจศึกษำในบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 สิงหำคม  

พ.ศ. 2562



 

   

 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

ระบบท่ีพฒันาเป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบหลงับา้น (Back end System) เป็นการสร้าง
ระบบการแปลงภาษาเอกซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกคา้ ด าเนินการในส่วนของระบบเซิร์ฟเวอร์และ
น าโครงงานเขา้สู่กระบวนการคลาวดเ์ซิร์ฟเวอร์ให้เป็นรูปแบบอตัโนมติั โดยโครงงานมีฟังกช์ัน่ท่ี
สามารถแปลงจาก JSON ใหอ้ยูใ่น XML ตามรูปแบบโครงสร้างท่ีถูกก าหนด 

 
4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 
ตารางท่ี 4.1 ส่วนประกอบแต่ละอีลีเมนทข์องโครงสร้างขอ้มูล XML 

 

Elements Descriptions 
ID เลขเฉพาะระบุตวัตนของลูกคา้ 
Date ระบุวนัท่ีการส่งรายงานของลูกคา้ 
CompanyDetails รายละเอียดบริษทัของลูกคา้ 
KeyFacts เก็บขอ้มูลเฉพาะของบริษทัลูกคา้ 
PreviousBusinessLicenses ประวติัการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิของบริษทัลูกคา้ 
CountryRiskIndex อธิบายดชันีความเส่ียงของแต่ละประเทศ 
AdverseData ประวติัดา้นลบของบริษทั 
FinancialsSummary เก็บขอ้มูลสกุลเงินและงบประมาณรายปีของลูกคา้ 
SalesTrendAnalysis วเิคราะห์การขายของลูกคา้แบบรายปี 
CreditLimit เก็บงบประมาณสูงสุด 
KeyPerson เก็บขอ้มูลของผูบ้ริหารระดบัสูงของลูกคา้ 
PrimaryProducts เก็บขอ้มูลสินคา้ท่ีเป็นหลกัของบริษทัลูกคา้ 
CreditInquiries เก็บขอ้มูลเครดิตของลูกคา้ท่ีตอ้งการสอบถามในต่อๆไป 
CreditInquiriesNote ระบุประเภทของเครดิต 
ReportDetails เก็บขอ้มลูส าคญัต่างๆของบริษทัลูกคา้ 
SICActivities เก็บขอ้มูลการส่งออกและน าเขา้สินคา้ของลูกคา้    



   

ตารางท่ี 4.1 ส่วนประกอบแต่ละอีลีเมนทข์องโครงสร้างขอ้มูล XML (ต่อ) 
 

Elements Descriptions 
HarmonizedActivities เก็บขอ้มูลการส่งออกและน าเขา้สินคา้ท่ีคลา้ยคลึงกบั 

SICActivities 
DetailedActivities รายละเอียดของสินคา้ส่งออกและน าเขา้ 
CoreBusinesses อธิบายธุรกิจท่ีบริษทัลูกคา้ท าเป็นหลกั 
CoreBusinessIncluding รายละเอียดธุรกิจหลกัท่ีบริษทัลูกคา้ท า 
KeyServices คียส์ าคญัส าหรับการบริการของบริษทัลูกคา้ 
IntegralPartOfCoreBusinesses อธิบายส่วนส าคญัของธุรกิจหลกัท่ีลูกคา้ท าเป็นหลกั 
KeyProducts รายช่ือสินคา้ของบริษทัลูกคา้ 
SupplementaryBusinessIntro อธิบายรูปแบบธุรกิจรองของบริษทัลูกคา้ 
SupplementaryBusiness รายละเอียดธุรกิจรองของบริษทัลูกคา้ 
DomesticSalesAndPurchases วเิคราะห์การน าเขา้และส่งออกในประเทศของบริษทัลูกคา้ 
CoporateParentDetails รายละเอียดของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
CorporateParentNote อธิบายรูปแบบต่างๆของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
BrandsAndTrademarks รายละเอียดแบรนด์และเคร่ืองหมายทางการคา้ 
CompanyManagement การจดัการของทางบริษทั 
ManagementDetails รายละเอียดการจดัการของบริษทั 
FinancialsSummaryHisroty ประวติังบประมาณและรายไดข้องบริษทัแบบรายปี 
Capital รายเอียดสกุลเงินและการใชง้บประมาณแบบรายปี 
FinancialStatement เก็บรายละเอียดค่าใชจ่้ายของบริษทั (บญัชีทางการเงิน) 
OtherLicenses ลิขสิทธ์ิอ่ืนๆ 
Reputation ประวติัช่ือเสียงของบริษทั 
AdverseDataMonitoring ประวติัดา้นลบของบริษทัระยะเวลาต่อเน่ือง 
PaymentTerms เง่ือนไขการช าระเงิน 
BankDetails รายละเอียดธนาคาร 
LocalBranches สาขา 
RelatedPartiesInfo ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
RelatedPartiesMapping ขอ้มูลแผนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
RelatedPartiesDomestic ขอ้มูลบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในประเทศ 



   

 
 

ตารางท่ี 4.1 ส่วนประกอบแต่ละอีลีเมนทข์องโครงสร้างขอ้มูล XML (ต่อ) 
 
Elements Descriptions 
RelatedPartiesInternational ขอ้มูลบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในต่างประเทศ 
Shareholders ผูถื้อหุน้ 
ExchangeRate อตัราการแลกเปล่ียน 
ShareholdersNote รายละเอียดผูถื้อหุ้น 
Directors รายละเอียดกรรมการระดบัสูง 
ImportAgency รายละเอียดตวัแทนน าเขา้ 
InternationalTrade รายละเอียดการคา้ขายระหวา่งประเทศ 
OverseasCustomers ลูกคา้ต่างประเทศ 
DomesticSuppliers ซพัพลายเออร์ในประเทศ 
DomesticSuppliersMapping แบบแผนซพัพลายเออร์ในประเทศ 
OverseasAgents ตวัแทนต่างประเทศ 
OfficeAndFacilities ส านกังานและโรงงานอุตสาหกรรม 
Alliances บริษทัพนัธมิตร 
Factories เก็บขอ้มูลโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดของบริษทั 
FactoryEquipment อุปกรณ์ในโรงงาน 
CompanyHistory ประวติัของบริษทั 
ProductionCapacity ก าลงัการผลิตของบริษทั 
Ranking การจดัอนัดบัของบริษทั 
Awards รายละเอียดรางวลัท่ีไดรั้บของบริษทั 
Accreditaion รายละเอียดการรับรองของบริษทั 
DealMaking รายละเอียดการท าขอ้ตกลงของบริษทั 
Merger การรวมกิจการของบริษทั 
PreviousContactDetails รายละเอียดการติดต่อก่อนหนา้ของบริษทั 
ReportDetailsNote รายละเอียดหมายเหตุของรายงาน 
SalesTrendAnalysisNote หมายเหตุการวเิคราะห์การขายของลูกคา้ 
ShareholdersDetail รายละเอียดของผูถื้อหุน้ 



   

4.2.2 ตัวอย่างการท างาน และการน าไปใช้ 
 เร่ิมแรกนั้นจ าเป็นจะตอ้งดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล MongoDB ซ่ึงไดเ้ก็บขอ้มูลบริษทัลูกคา้ไว ้

ขอ้มูลทั้งหมดนั้นจะอยูใ่นรูปแบบของ JSON ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งดึง JSON ผา่น Python ออกมาใหอ้ยู่

ในรูปแบบของ XML และท าการแปลง XML ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีก าหนด (ดงัรูปท่ี 4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

1. เร่ิมตน้โดยการเช่ือมต่อ Host เขา้กบั MongoDB เพื่อดึงขอ้มูลบริษทัลูกคา้ 

2. ใชค้  าสั่ง Aggregate โดยการก าหนด sample เพื่อท าการสุ่มชุดขอ้มูลตามจ านวนท่ีก าหนด 

โดยการแสดงผลทุก Element (ตวัเลือกท่ี 1) 

3. ใชค้  าสั่ง Aggregate โดยการก าหนด Math และ Project เพื่อเรียกขอ้มูลเฉพาะ Element ท่ี

ตอ้งการ (ตวัเลือกท่ี 2) 

 

  

รูปท่ี 4.1 ชุดค าสั่งส าหรับดึงขอ้มูลจาก MongoDB ดว้ยภาษา Python 



   

 

 

 

 

 

4. Import Dicttoxml (จากรูปท่ี 4.1) มาซ่ึงเป็น Library เสริมช่วยในการแปลง Dict 

(Dictionary) จาก Python เป็น XML 

5. Import Etree (จากรูปท่ี 4.1)  มาซ่ึงเป็น Library เสริมช่วยในการจดัรูปแบบ Element ผา่น

การเรียกใช ้Template XSL ท่ีเราก าหนดไว ้  

รูปท่ี 4.2 ชุดค าสั่งการแปลงขอ้มูลจาก JSON เป็น XML ผา่นภาษา Python 

รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งขอ้มูล JSON ก่อนถูกน ามาแปลงเป็น XML ผา่น Dicttoxml 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุปผล 5 ขั้นตอนน้ีซ่ึงเป็นส่วนแรกท่ีจดัท าใน Jupyter Lab โดยกระบวนการจะเป็นการ

เช่ือมต่อเขา้กบัฐานขอ้มูล MongoDB ซ่ึงมีการจดัเก็บขอ้มูลบริษทัลูกคา้ไวท้ั้งหมดในรูปแบบของ 

JSON ก่อนท่ีจะถูกน ามาแปลงเป็นภาษา XML ใหอ่้านและเขา้ใจไดง่้ายข้ึน เพื่อลดความผดิพลาด

และลดเวลาในการท างานของพนกังานในองคก์รใหล้ดนอ้ยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 ขอ้มูลท่ีถูกแปลงจาก JSON เป็น XML โดยใช ้Library Dicttoxml 



   

  

 
6. ตวัอยา่งของขอ้มูลก่อนท่ีจะน าเขา้สู่กระบวนการแปลงภาษา XML จะเห็นวา่ขอ้มูลท่ีได้

รับมานั้น สังเกตและอ่านค่อนขา้งยากอาจท าใหเ้กิดความผดิพลาดหรือคลาดเคล่ือนของ
ขอ้มูลลูกคา้ได ้(ดงัรูปท่ี 4.5) 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 ขอ้มูลท่ียงัไม่ผา่นการแปลงดว้ย Template XSL 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. ขั้นตอนน้ีคือสร้าง Template XSL ท่ีเป็นตน้แบบเพื่อน าไปแปลงตามรูปแบบท่ีก าหนดไว ้ 
โดยรูปแบบ Template จะประกอบไปดว้ยหวั Element เพื่อบอกใหท้ราบวา่เราก าลงัอยูท่ี่
ต  าแหน่งไหนดว้ย <xsl:template match=”…..”/> ล าดบัต่อมาสร้างช่ือของ Element เพื่อให้
ลูกคา้ทราบวา่ต าแหน่งน้ีมีท่ีมาอยา่งไรดว้ย <xsl:element name=”….”/> และก าหนด
ต าแหน่งท่ีจะท าการดึงจากขอ้มูลดิบผา่น   ฟังกช์นั <xsl:value-of select=”…..”/> (ดงัรูปท่ี 
4.6)     

รูปท่ี 4.6 รูปแบบ Template เพื่อน าไปแปลงรูปแบบของภาษา XML 



   

           
           
           
           
           
           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

8. หลงัจากท่ีสร้าง Template เสร็จแลว้ ขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนการน าไปใชผ้า่นฟังกช์นั 
<xsl:apply-templates select=”…..”/> (ดงัรูปท่ี 4.7) 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.7 ขั้นตอนการน า Template ไปใชง้าน 



   

          
          
          
          
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. ขั้นตอนน้ีถือเป็นการเสร็จส้ินการแปลงดว้ย Template XSL (ดงัรูปท่ี 4.8) สังเกตไดว้า่

สามารถอ่านขอ้มูลไดง่้ายข้ึน และอาจท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดหรือความคลาดเคล่ือนของ
ขอ้มูลไดน้อ้ยลงและขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ย XML Schema ท่ี
เห็นอยูด่า้นบนสุด (namespace) โดยมีการระบุต าแหน่งของไฟล ์XML Schema เอาไว ้

 
 

รูปท่ี 4.8 ขอ้มูลท่ีผา่นการแปลงดว้ย Template XSL แลว้ 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
    
 
 
 
 
 
 

10. รูปแบบการสร้าง XML Schema เพื่อตรวจสอบขอ้มูลหลงัจากผา่นการแปลงโดย Template 
XSL เรียบร้อยแลว้ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับแกไ้ขก่อนส่งรายงานถึงลูกคา้ (ดงั
รูปท่ี 4.9)     

รูปท่ี 4.9 รูปแบบของ XML Schema ไวต้รวจสอบความถูกตอ้งของแต่ละ Element 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
โครงงานการแปลงภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกค้า (XML Conversion for 

Customer Service) เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้เพื่อลดกระบวนการท างานและลดเวลาใน
การท างานของพนักงาน มีความแม่นย  ามากข้ึนและเทมเพลต ท่ีสร้างสามารถใช้ได้เป็นระยะ
เวลานานจนกวา่จะมีการปรับแกใ้นคร้ังถดัไป จึงมีประโยชน์ในการท่ีจะน าไปต่อยอดจากระบบงาน
เดิมไดอี้ก 

5.1.2  ขอ้จ ากดัของโครงงาน 
5.1.2.1  เน่ืองจากบางเคร่ืองมือเป็นเร่ืองใหม่ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงไดม้าก 
5.1.2.2 ฟังกช์นับางอยา่งไม่เหมาะสมต่อระบบงาน จึงท าใหเ้กิดปัญหาในการ 

พฒันาระบบ 
5.1.2.3  เวอร์ชัน่ของโปรแกรมลา้สมยัเกินไป ท าใหย้ากต่อการสังเกตขอ้ผดิพลาด 
 ท่ีเกิดข้ึน 
 

5.2         สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
              5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  ไดมี้การศึกษาระบบงานใหม่ๆ ทกัษะและความรู้ใหม่ๆ ท่ีไม่สามารถหาไดภ้ายในหอ้งเรียน
เท่านั้น ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกนัและต่างแผนก มีไหวพริบในการท างาน
เพิ่มมากข้ึนซ่ึงจ าเป็นความคล่องตวัในการท างานเป็นอยา่งมาก 
 

5.2.2 ข้อจ ากดัของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
ส่วนใหญ่ท่ีพบจะเป็นเวอร์ชัน่ของโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบงานนั้นมีความลา้สมยั

ซ่ึงส่งผลต่อความล่าชา้และความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 
 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
รุ่นนอ้งท่ีตอ้งการจะปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั ส านกัวิจยัอินรา จ ากดั นั้นควรเตรียม

ตวัศึกษาหรือมีความรู้ติดตวัมาพอสมควร พฤติกรรมควรปฏิบติัให้เหมาะสมกับสถานท่ีและมี
กาลเทศะไม่พูดหยาบคาย ควรอ่อนนอ้มถ่อมตนช่วยเหลือพนกังานท่านอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 
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