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บทคัดย่อ
วัตถุป ระสงค์ใ นการจัดท าปริ ญญานิ พนธ์น้ ี เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแปลง
รู ปแบบของข้อความให้เป็ นรู ปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล โดยบริ ษทั สานักวิจยั อินรา จากัด ดาเนิ นธุ รกิจ
ทางด้า นการให้ บ ริ ก ารข้อ มู ล ความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางธุ ร กิ จ แก่ ห น่ ว ยงานทั้ง ภายในประเทศและ
ต่ า งประเทศ โดยทางบริ ษ ัท จะจัด เตรี ย มข้อ มูล ตามที่ ลู ก ค้าร้ อ งขอให้อ ยู่ใ นรู ป แบบของ XML
เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบที่ทาความเข้าใจง่ายและนาไปใช้งานต่อได้ทนั ที ซึ่ งข้อมูลต้นฉบับที่ บริ ษทั
ได้รับมานั้นจะอยู่ในรู ปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น Text, HTML, Json, Word และ Excel เป็ นต้น
ในปั จจุบนั จะทาการแปลงรู ปแบบของข้อความด้วยคน ซึ่ งต้องใช้เวลาในการแปลงรู ปแบบของ
ข้อความจากรู ปแบบต่างๆ ไปเป็ น XML นาน และเกิ ดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ ง ผูจ้ ดั ทาจึ งได้พฒ
ั นา
ระบบที่สามารถทาการแปลงรู ปแบบของข้อความแบบอัตโนมัติ โดยระบบที่พฒั นารองรับรู ปแบบ
ข้อความต้นฉบับได้ 4 รู ปแบ ได้แก่ Text (.text), Json, XJS และ XLSX เพื่อให้การใช้งานง่ายได้
พัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน สร้างเทมเพลตของ XML ด้วยภาษา XSL จัดเก็บไว้บนระบบคลาวด์
เพื่อให้ผใู ้ ช้ใช้งานร่ วมกันได้ ในการแปลงรู ปแบบของข้อความใช้ไลบรารี่ dicttoxml, etree, sys, os,
json และ xlrd ของไพธอน นอกจากนี้ มีการเก็บสถิติการแปลงรู ปแบบของข้อความเพื่อนาสถิ ติไป
ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ผลที่ได้จากการทดสอบระบบร่ วมกับทางบริ ษทั ระบบสามารถทาการแปลง
รู ปแบบของข้อความได้ถูกต้อง และใช้งานง่าย
คาสาคัญ: การแปลงรู ปแบบของข้อความ, ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั สำนักวิจยั อินรำ จำกัด ดำเนิ นธุ รกิจทำงด้ำนกำรให้บริ กำรข้อมูลควำมน่ำเชื่อถือทำง
ธุ รกิจ โดยมีลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ยงั มีบริ กำรรำยงำนข้อมูลเชิ งลึ ก ตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ บริ กำรออนไลน์ และบริ กำรเร่ งรัดหนี้ สิน เป็ นต้น โดยในปั จจุบนั เมื่อทำง
บริ ษทั ได้รับคำร้องขอข้อมูลจำกลูกค้ำ จะทำกำรเตรี ยมข้อมูลดังกล่ำวด้วยระบบมือ (Manual) ซึ่งทำ
ให้ส่งข้อมูลได้ล่ำช้ำ ข้อมูลอำจมีควำมผิดพลำด และข้อมูลอยูใ่ นรู ปแบบที่เข้ำใจได้ยำกสำหรับลูกค้ำ
ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้ขอ้ มูล
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทำจึงศึกษำจำกระบบงำนเดิมและพัฒนำระบบที่สำมำรถแปลงข้อมูลที่ ได้รับ
จำกลูกค้ำซึ่งมีรูปแบบที่หลำกหลำย อำทิเช่น Text, Json, XLS และ XLSX เป็ นต้น ซึ่งรู ปแบบของ
ข้อมูลที่ลูกค้ำต้องกำรในกำรนำไปใช้ต่อ คือ XML (Extensible Markup Language) ดังนั้นผูพ้ ฒั นำ
จึงได้พฒ
ั นำระบบสำรสนเทศเพื่อแปลงรู ปแบบของข้อควำมให้เป็ นรู ปแบบของ XML โดยกำร
ทำงำนจะเป็ นแบบอัตโนมัติแทนกำรทำงำนด้วยมือ เพื่อให้กระบวนกำรเตรี ยมข้อมูลและส่งผลลัพธ์
ให้ลูกค้ำทำได้เร็ วขึ้น ข้อมูลมีควำมถูกต้อง และผูใ้ ช้สำมำรถทำควำมเข้ำใจข้อมูลได้ง่ำย นอกจำกนี้
ระบบยังแสดงรำยงำนสถิติกำรแปลงรู ปแบบของข้อมูลที่ทำงบริ ษทั ฯได้ให้บริ กำร เพื่อที่จะนำไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนำคต
โดยพัฒ นำระบบเป็ นเว็บ แอปพลิ เ คชัน (Web Application) ใช้ง ำนผ่ ำ นโปรแกรมเว็บ
บรำวเซอร์ (Web Browser) ในกำรทำงำนของระบบ จะทำกำรสร้ำงเทมเพลต (Template) ด้วย XSL
(Extensible Stylesheet Language) สำหรับจัดรู ปแบบของ XML ให้อยู่ในรู ปแบบที่เป็ นมำตรฐำน
และอ่ำนง่ำย ซึ่งทำให้มนั่ ใจได้วำ่ ข้อมูลที่จดั ส่ งให้ลูกค้ำมีควำมถูกต้อง และทำกำรจัดเก็บเทมเพลตนี้
ไว้บนระบบคลำวด์ของบริ ษทั ฯ ดังนั้นทุกกำรทำงำนมัน่ ใจได้ว่ำเป็ นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งระบบที่
ผูจ้ ดั ทำพัฒนำขึ้นนี้ รองรับรู ปแบบของข้อมูลที่จะทำกำรแปลง ดังนี้ Text File, Json และ Excel ซึ่ ง
ทำงบริ ษทั ฯสำมำรถนำไปพัฒนำต่อยอดสำหรับกำรแปลงข้อมูลในรู ปแบบอื่นๆ ให้เป็ น XML ได้
ระบบถูกพัฒนำด้วยภำษำไพทอน (Python) เนื่องจำกมีไลบรำรี่ (Library) ที่รองรับกำรแปลงรู ปแบบ
ของข้อมูลไปเป็ น XML และจัดเก็บข้อมูลผูใ้ ช้ที่เป็ นพนักงำนของบริ ษทั ฯ และสถิติกำรแปลงข้อมูล
ลงฐำนข้อมูล บริ หำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้วย MySQL
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1.2

วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรแปลงรู ปแบบของข้อควำมให้เป็ นรู ปแบบเอ็กซ์เอ็ม
แอล ให้กบั บริ ษทั สำนักวิจยั อินรำ จำกัด
1.3

ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
1.3.1 ใช้สถำปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Architecture)
1.3.2 มีระบบยืนยันตัวตนของพนักงำนที่เข้ำใช้ระบบ (Authentication)
1.3.3 สร้ำงเทมเพลตสำหรับ XML ด้วย XSL และจัดเก็บไว้บนระบบคลำวด์
1.3.4 สำมำรถแปลงรู ปแบบของข้อมูลที่เป็ น Text file, Json และ Excel ให้เป็ นภำษำ
XML ได้โดยอัตโนมัติ
1.3.5 แสดงสถิติของกำรแปลงรู ปแบบของข้อมูล โดยแยกตำมรู ปแบของข้อมูลต้นฉบับ

1.4

ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 ช่วยอำนวยควำมสะดวกต่อผูพ้ ฒั นำระบบของบริ ษทั ฯ
1.4.2 ช่วยให้ลูกค้ำได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทำควำมเข้ำใจได้ง่ำย
1.4.3 ลดระยะเวลำในกำรแปลงข้อมูล
1.4.4 เพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนของบริ ษทั ฯ
1.4.5 พนักงำนมีเวลำที่จะพัฒนำตนเองมำกขึ้น

1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล (Requirement Gathering)
ศึกษำและเก็บควำมต้องกำร โดยศึกษำปัญหำของกำรทำงำนในระบบงำนปัจจุบนั
เพื่อให้ทรำบถึงกระบวนกำรดำเนิ นงำนและกำรให้บริ กำรของบริ ษทั ในกำรแปลงข้อมูล
รวมถึงรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรที่ทำงบริ ษทั ฯ ได้เคยทำมำจำกระบบงำนเดิม รู ปแบบของ
ข้อมูลต้นฉบับที่ ได้จำกลูกค้ำ ขั้นตอนกำรแปลงที่ พนักงำนจัดทำด้วยตนเอง นอกจำกนี้
ผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนำมำประยุกต์ใช้ ได้แก่ เทคโนโลยี
ของกำรแปลงภำษำ XML และภำษำไพทอน (Python)
1.5.2 วิเครำะห์ระบบ (System Analysis)
จำกข้อมูลและควำมต้องกำรที่ได้ศึกษำและรวบรวมมำ ผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรวิเครำะห์
เพื่อให้ได้ฟังก์ชันกำรทำงำนของระบบ และส่ วนประกอบต่ำงๆ เพื่อให้กำรทำงำนของ
ระบบมีประสิ ทธิ ภำพและตรงตำมควำมต้องกำรของทั้งลูกค้ำและพนักงำนของบริ ษทั โดย
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น ำเสนอด้ว ยแผนภำพ Use Case Diagram ส ำหรั บ แสดงฟั ง ก์ชัน กำรท ำงำนของระบบ
Sequence Diagram ส ำหรั บ แสดงขั้น ตอนกำรท ำงำนของแต่ ล ะฟั ง ก์ ชัน Class Diagram
สำหรับแสดงองค์ประกอบและควำมสัมพันธ์ของคลำส และ Entity Relationship Diagram
สำหรับแสดงโครงสร้ำงของฐำนข้อมูลและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนทิต้ ี
1.5.3 สร้ำงเทมเพลต (Template Development)
ในขั้นตอนนี้ จะทำกำรพัฒนำ XML Template สำหรับจัดรู ปแบบของ XML ให้อยู่
ในรู ปแบบที่เป็ นมำตรฐำนและอ่ำนง่ำย ด้วย XSL และทำกำรอัปโหลดเทมเพลตนี้ไปไว้บน
ระบบคลำวด์ของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ในกำรแปลงรู ปแบบข้อมูลต่อไป
1.5.4 พัฒนำระบบ (System Development)
ทำกำรพัฒนำระบบตำมที่ได้วิเครำะห์และออกแบบไว้ โดยเขียนชุดคำสั่งด้วยภำษำ
HTML5, CSS, JavaScript, PHP และ Python รวมถึงมีกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้วย MySQL
ในกำรแปลงรู ปแบบของข้อมูลใช้ไลบรำรี่ ของไพทอน ประกอบด้วย DicToXml, Etree,
SYS, OS, Json และ XLRD
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
กำรทดสอบระบบแบ่งเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ทำกำรทดสอบพร้อมกับ
กำรเขียนชุดคำสั่ง เพื่อทดสอบกำรทำงำนของฟั งก์ชนั แต่ละฟั งก์ชนั ว่ำสำมำรถทำงำนได้
ตำมที่กำหนดไว้หรื อไม่ ถ้ำพบข้อผิดพลำดจะทำกำรปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องทันที และ
ส่ วนที่ 2 เมื่อทำกำรพัฒนำระบบเสร็ จแล้วได้ทำกำรทดสอบโดยพนักงำนของบริ ษทั ฯ เพื่อ
ทดสอบกำรทำงำนของระบบทั้งระบบ และรั บข้อเสนอแนะจำกผูใ้ ช้มำทำกำรปรั บปรุ ง
ระบบให้ตรงควำมต้องกำรมำกยิง่ ขึ้น
1.5.6 จัดทำเอกสำรประกอบปริ ญญำนิพนธ์ (Documentation)
กำรจัดทำเอกสำรประกอบปริ ญญำนิ พนธ์ เพื่อนำเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำ โดย
เอกสำรจะบอกถึงรำยละเอียดของระบบงำนทั้งหมด ขั้นตอนกำรทำงำนรวมถึงฟังก์ชนั กำร
ทำงำนต่ำงๆ สำหรับใช้เป็ นแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงในภำยหลัง

4

1.6

แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินปริญญำนิพนธ์
ตำรำงที่ 1.1 แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำน

1.

2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
รวบรวมควำม
ต้องกำรและ
ศึกษำข้อมูล
วิเครำะห์ระบบ
พัฒนำเทมเพลต
พัฒนำระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทำเอกสำร
ประกอบปริ ญญำ
นิพนธ์
1.7

1.8

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์
1.7.1.1
เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Ryzen 5 2600 | RAM 16 GB | GTX 1660 Super)
1.7.1.2
เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่ น HP(Omen) i7 7th Gen
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1
โปรแกรม Microsoft Windows 10
1.7.2.2
โปแกรม Visual Studio Code
1.7.2.3
โปรแกรม XAMPP
1.7.2.4
โปรแกรม Jupyter Lab
1.7.2.5
โปรแกรม XMLSpy
1.7.2.6
โปแกรมเว็บบรำวเซอร์ ได้แก่ Google Chrome, Microsoft Edge เป็ นต้น
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรับ
1.8.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อเครื่ องโน๊ตบุ๊คที่ใช้ระบบปฎิบตั ิกำร Microsoft Windows
เวอร์ชนั 7 เป็ นต้นไป
1.8.2 โปรแกรมเว็บบรำวเซอร์ ที่สำมำรถอ่ำนชุดคำสั่ง HTML5 ได้

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาปริ ญญานิ พนธ์ น้ ี ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึ กษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี
และเครื่ องมือต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปริ ญญานิพนธ์ประกอบด้วย
XML (Extensible Markup Language) 1
XML เป็ นภาษามาร์กอัป (Markup Language) ที่ใช้กาหนดรู ปแบบของคาสั่งภาษา HTML
หรื อที่เรี ยกว่า Meta Data ซึ่ งใช้ในการกาหนดรู ปแบบคาสั่งแบบ Markup ต่างๆ เปรี ยบเทียบกับ
ภาษา HTML จะแตกต่างกันที่ HTML ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงผลอย่างเดี ยวเท่านั้น เช่ นให้
แสดงผลรู ปภาพ ตัวอักษรเหมื อนที่เห็นกันทัว่ ๆไปในอินเทอร์ เน็ต แต่ภาษา XML นั้นถูกออกแบบ
มาเพื่อเก็บข้อมูล โดยเก็บทั้งข้อมูลและโครงสร้างของข้อมูลนั้นๆ ไว้ดว้ ยกัน ส่ วนการแสดงผลนั้น
จะใช้ ภ าษาเฉพาะซึ่ งก็ คื อ XSL (Extensible Stylesheet Language) ภาษา XSL มี ไ ว้ส าหรั บ การ
จัดเรี ยงข้อมูลของภาษา XML ให้เป็ นไปตามรู ปแบบที่กาหนดไว้หรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่
ผูพ้ ฒั นากาหนด หลังจากที่ทาการแปลงโดยใช้เทมเพลต XSL แล้ว จะต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องด้วย XSD (XML Schema Definition) ภาษา XSD เป็ นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาษา XML ที่ผา่ นการแปลงด้วยเทมเพลตภาษา XSL แล้ว
2.1.1 โครงสร้างของภาษา XML
ภาษา XML มี โ ครงสร้ า งที่ ป ระกอบด้ว ยแท็ก (Tag) เปิ ดและแท็ก ปิ ด
เช่นเดียวกับภาษา HTML แต่ภาษา XML สามารถสร้ างแท็กรวมทั้งกาหนด
โครงสร้างของข้อมูลได้เอง ซึ่ งความสามารถนี้ ภาษา HTML ทาไม่ได้เพราะ
ภาษา HTML ถูกกาหนดไว้แล้ว
2.1.2 รู ปแบบของภาษา XML และวิธีการสร้าง
<root>
<element>
<tag></tag>
</element>
</root>
2.1.2.1 Root คือ แท็กหลักที่จะรวมทุกแท็กไว้อยู่ในหัวข้อใหญ่และถูก
สร้างแท็กย่อยตามแต่ผใู ้ ช้กาหนด

2.1

1

https://th.wikipedia.org/wiki/เอกซ์เอ็มแอล
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2.1.2.2 Element คือโครงสร้างหลักของ XML ซึ่งอยู่ในรู ปของแท็กจะมี
ลัก ษณะซ้อนกันเป็ นชั้นๆ โดยอี ลี เมนต์เริ่ ม ต้นที่ แท็ก เปิ ดและ
สิ้ นสุ ดที่ แท็ก ปิ ดในแท็ก ดี ย วกัน และ Root element จะเป็ นอี ลี
เมนต์บนสุดของไฟล์ XML
2.1.3 ตัวอย่างข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบของ XML

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบของ XML
ดังรู ปที่ 2.1 เป็ นตัวอย่างของข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบของ XML
โดยมีแท็ก Menu ซึ่งเป็ น Root ใหญ่สุดของไฟล์ XML และแท็ก ID,
Value, Popup, Menuitem, Value จะเป็ นอีลีเมนต์ยอ่ ยจาก Menu
XSL (Extensible Stylesheet Language)2
XSL เป็ นภาษาสไตล์ชีทที่ทาหน้าที่ในการจัดรู ปแบบการแสดงผลของเอกสาร XML ซึ่ ง
XSL ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้
- XSLT เป็ นส่ ว นของการท าการแปลง (Transformation) เอกสาร XML ไปเป็ น
HTML หรื อ XML Schema ที่แตกต่างไป
- XPATH ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ใน เอกสาร XML
- X-FO ใช้ในการจัดรู ปแบบ (Formatting) การแสดงผล XML
- วิธีการทางานของ XSL หรื อ XSLT
2.2

2

https://www.ban1gun.com/XSL-คืออะไร-ต่างจาก-CSS-ยังไง-ทาความรู้จกั กับ-XSL-_8309.html
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รู ปที่ 2.2 ขั้นตอนการสร้างรู ปแบบของ XSL เพื่อที่จะนาไปใช้ร่วมกับ XML
ดังรู ปที่ 2.2 ขั้นตอนการสร้างรู ปแบบของ XSL เพื่อที่จะนาไปทางานร่ วมกับ XML โดยมี
การอ้างถึงตาแหน่ งของข้อมูลที่กาหนดเพื่อจัดรู ปแบบให้อยู่ในรู ปแบบที่ลูกค้าสามารถทาความ
เข้าใจได้อย่างง่าย

รู ปที่ 2.3 การจัดรู ปแบบของ XML โดยการนารู ปแบบของ XSL ที่ถูกสร้างขึ้น นามาทางานร่ วมกัน
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2.3

Python Libraries
2.3.2 Etree
doc = etree.XML(xml)

ไลบรารี่ Etree จะเป็ นตัวดึงข้อมูลที่ถูกแปลงแล้วมาจัดให้อยู่ในรู ปแบบ
ของ XML แบบที่ยงั ไม่มีการกาหนดรู ปแบบใดๆ ก่อนแล้วจึงใช้ XSL ใน
การทางานร่ วมกันจัดให้อยูใ่ นรู ปแบบที่อ่านได้ง่าย
2.3.3 Dicttoxml
xml = dicttoxml(data)

ไลบรารี่ Dicttoxml เป็ นตัวช่วยในการแปลงภาษา XML โดยการทางาน
จะยึดจาก Dict ซึ่ งเป็ นตัวแปรในภาษา Python แล้วจึงโอนข้อมูลไปใน
ไลบรารี่ การทางานต่อไป
2.3.4 Sys
file_name = sys.argv[1]

ไลบรารี่ Sys เป็ นตัวช่ วยในการรั บไฟล์ต้นฉบับจากการอั ป โหลดของ
ลูกค้าในภาษา PHP เพื่อนามาแปลงภาษา XML ในฟังก์ชนั ของ Python
2.3.5 OS
หลักการทางานเดียวกันกับไลบรารี่ Sys ซึ่งต้องใช้คู่กนั เป็ นเหมือนประตู
ผ่านทาง
2.3.6 Xlrd
wb = xlrd.open_workbook(full_path)

ไลบรารี่ Xlrd เป็ นไลบรารี่ ส าหรั บ จั ด การกั บ ไฟล์ Microsoft Excel
เนื่ องจากมี ไ ฟล์ประเภท XML อยู่ใ นภายในและใช้เพื่ อ ย่อยไฟล์นามา
จัดรู ปแบบ XML
Cloud Computing 3
Cloud Computing คือ การใช้ซอฟต์แวร์ระบบและทรัพยากรของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู ้
ให้บริ การผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ช้เลือกกาลังการประมวลผล เลือกจานวนทรัพยากร ได้ตาม
ความต้องการในการใช้งาน ทาให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบนระบบคลาวด์จากที่ใดก็ ะดับการใช้
งาน แบ่งได้ดงั นี้
2.4

3

https://www.atcetera.co.th/whatiscloud/
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1.

2.

3.

IaaS (Infrastructure-as-a-Service) : บริ การนี้ สามารถเลื อ กระบบปฏิ บั ติ ก าร และ
โปรแกรมต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการใช้ได้ท้ งั หมด ทาให้ปรับแต่งได้ตามต้องการ
PaaS (Platform-as-a-Service) : บริ การนี้ ไม่ จ าเป็ นต้ อ งจั ด เตรี ยม ตั้ งค่ า และดู แ ล
ระบบปฏิบตั ิการอีกต่อไป ระบบมีความพร้อมให้พฒั นา Application และ Data ได้ทนั ที
SaaS (Software-as-a-Service) : บริ การนี้สามารถนาไปใช้งานโดยไม่ตอ้ งติดตั้ง หรื อตั้งค่า
บนระบบเพิ่มเติม สามารถนาไปให้ผใู ้ ช้งานใช้ได้ทนั ที

โครงสร้ างพืน้ ฐานกลุ่มเมฆ (Cloud Infrastructure)
ผูใ้ ห้บริ การโครงสร้างพื้นฐาน เป็ นระดับเริ่ มต้นของสภาพแวดล้อมระบบประมวลผลกลุ่ม
เมฆในลัก ษณะของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ สมื อ น (Virtual Machine) ให้บ ริ ก ารด้า นการจัดสมดุ ล
ปริ มาณงาน (Load balancing) และพื้นที่จดั เก็บข้อมูล (Storage) รองรับแพลทฟอร์ มกลุ่มเมฆ และ
แอปพลิเคชันกลุ่มเมฆ ผูใ้ ห้บริ การโครงสร้ างพื้นฐานสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ บริ การ และ
ควบคุ ม ระบบประมวลผลกลุ่ ม เมฆได้สู ง สุ ด โดยเป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารระดับ ควบคุ ม ทั้ง หมดของ
โครงสร้ า งเซิ ร์ ฟ เวอร์ ตัว อย่ า งผู ้ใ ห้ บ ริ การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น Amazon's EC2 , GoGrid ,
RightScale
ประเภทของ Cloud Computing
Cloud ระดั บ องค์ ก ร ตั ว อย่ า ง Cloud Library เช่ น OCLC (Online Computer Library
Center) เป๊ นองค์กรที่พยายามนาห้องสมุดทั้งหมดมาเชื่อมโยงกัน ปัจจุบนั OCLC กาลังพัฒนาระบบ
Cloud LCIS , Cloud OPAC คือ เมื่อค้นหนังสื อแล้ว ผลค้นจะแสดงรายการให้เห็นว่าหนังสื ออยู่ที่
ประเทศได้บา้ ง เป็ นต้น
Cloud ระดับบุคคล/บริ การ เช่น Gmail เป็ น Cloud ของ Google ส่ วน Facebook , Meebo ,
Outlook เป็ น Clod ของ Microsoft
Cloud ผสมผสาน เช่ น Dropbox เป็ นโปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ ไพล์ส่ ว นบุ ค คล ผูใ้ ช้
สามารถใส่ ไพล์ใดๆ เข้าไปในพื้นที่ ฝากไฟล์ และสามารถโหลดจาก URL นั้นได้ นอกจากนี้ ย งั
สามารถแบ่งให้ผใู ้ ช้ทวั่ ไปดูหรื อเลือกเฉพาะไฟล์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ได้
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เว็บเซอร์ วิส (Web Service)4
เว็บ เซอร์ วิส เป็ นสถาปั ตยกรรมเชิ งบริ ก าร (Service-Oriented Architecture) ส าหรั บ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ผา่ นระบบเครื อข่าย เช่น เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ถูกออกแบบมาใน
ตอนแรกเพื่อใช้ระหว่างมนุษย์กบั เครื่ องจักร (Human to Machine) ผ่าน HTTP ต่อมาถูกพัฒนาให้
เป็ นระหว่างระบบกับระบบ (System to System) ซึ่งเว็บเซอร์วิสเป็ นมาตรฐานในการเชื่อมต่อ Webbased Application ที่ทางานบนโปรโตคอลโดยอาศัย XML, SOAP, WSDL และ UDDI
- XML (Extensible Markup Language) เป็ นภาษาที่อธิบายแหล่งที่มา และ รายละเอียดของ
เว็บเซอร์วิส
- SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็ นโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผูใ้ ห้บริ การ (Service Provider) กับผูข้ อใช้บริ การ (Service Requester)
- WSDL (Web Services Description Language) อธิบายโครงสร้างของบริ การ (Service)
ทั้งหมด ประกอบด้วย รายละเอียดของบริ การ แหล่งที่จดั เก็บ วิธีการขอใช้บริ การ เป็ นต้น
โดยจะอยูใ่ นรู ปแบบของเอกสาร XML
- UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) เป็ นแหล่งข้อมูลกลางของ
บริ การสาหรับให้บริ การต่างๆ มาลงทะเบียนไว้ โดยจะทาการจัดเก็บไฟล์ WSDL ไว้ เพื่อให้
ฝั่งผูข้ อใช้บริ การมาสื บค้นบริ การ

2.5

-

4

ขั้นตอนการทางานของ Web service
ผูใ้ ห้บริ การ (Service Provider) ส่งรายละเอียดบริ การของเว็บเซอร์วิส โดยส่งเอกสาร
WSDL ไปยัง UDDI
ผูข้ อใช้บริ การหรื อผูใ้ ช้ (Service Requester หรื อ User) ค้นหาบริ การ (Service) ผ่าน UDDI
UDDI Registry ส่งข้อมูลเอกสารวิธีการติดต่อกับเว็บเซอร์วิสที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการด้วยเอกสาร
WSDL
ฝั่งผูใ้ ช้รับเอกสาร WSDL และติดต่อกับเว็บเซอร์วิสผ่านโปรโตคอล SOAP
เว็บเซอร์วิสส่งผลลัพธ์และตอบกลับด้วย SOAP ให้กบั ผูใ้ ช้ที่ร้องขอเว็บเซอร์วิส

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

11

รู ปที่ 2.4 ขั้นตอนการทางานของ Web service
เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application)56
เว็บแอปพลิเคชัน คือโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web Browser) ผ่าน
เครื อข่ า ยคอมพิ วเตอร์ อย่า งอิ นเทอร์ เน็ตหรื ออิ นทราเน็ต เว็บแอปพลิ เคชันเป็ นที่ นิยมเนื่ องจาก
ความสามารถในการอัป เดทและดู แล โดยไม่ ต้องแจกจ่ า ย และติ ดตั้ง ซอฟต์แวร์ บ นเครื่ องผูใ้ ช้
ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันได้แก่ เว็บเมล การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การประมูลออนไลน์ กระดาน
สนทนา บล็อก วิกิ เป็ นต้น และเหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการข้อมูลแบบ Real-time
ตัวอย่างระบบงานที่เหมาะกับเว็บ แอพพลิเคชัน่ เช่น ระบบการจองสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ
เช่ น การจองที่ พ ัก การจองโปรแกรมทัว ร์ การจองแผ่ น CD-DVD ฯลฯ ระบบงานบุ ค ลากร
ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสั่งซื้ อแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรี ยน เช่น ระบบงานวัดและ
ประเมินผล ระบบงานปกครอง ระบบงานห้องสมุด ระบบการลงทะเบียน เช็คเกรด ฯลฯ ระบบงาน
อื่น ๆ ที่ตอ้ งการนาข้อมูลมา Online

2.6

เว็บแอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วยการทางานของเทคโนโลยีต่างๆ และโปรแกรม ได้แก่
1. ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application)
2. ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
3. เว็บเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ (Web Server Software)
4. ฐานข้อมูล (Database)
5

https://sites.google.com/site/applicationpae/khwam-hmay-khxng-web-application
6
https://www.ko.in.th/รู้หรื อไม่-ส่วนประกอบ-ของหลัก-web-application-มี-อะไรบ้าง/
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5. เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)
ส่วนประกอบของการทางานของเว็บแอปพลิเคชันออกเป็ น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
- เทคโนโลยี ฝั่งผูใ้ ช้งาน (Client-side technology) ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ
1. เว็บเบราวเซอร์ (web browser) เป็ นซอฟต์แวร์ที่ ผูใ้ ช้งานใช้ในการเข้าถึง เว็บแอป
พลิเคชัน
2. ส่ ว นต่ อ ความสามารถเว็ บ และเบราว์ เ ซอร์ ( web plugin และ browser addon/extension) คือโปรแกรมที่ถูกเขียนให้ทางานร่ วมกับเว็บเบราวเซอร์
3. ระบบปฏิบตั ิการ (operating system) คือระบบปฏิบตั ิการทาหน้าที่ ในการจัดการ
กับทรัพยากรของเครื่ องคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server–side technology) ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ
1. เว็บ แอปพลิ เ คชัน เป็ นหัว ใจหลัก ของเว็บ ไซต์ เนื่ อ งจากท าหน้า ที่ ติ ด ต่ อ กับ
ผูใ้ ช้งาน รับและแสดงข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล และ
อื่น ๆ
2. เว็บเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ (web server software) เป็ นโปรแกรมที่ทางานอยู่บน web
server ซึ่ งหน้าที่หลักของ web server software คือการประมวลผล HTTP request
ที่ได้รับมาและตอบกลับด้วย HTTP response ให้กบั ผูใ้ ช้งาน
3. ระบบปฏิบตั ิการ (operating system) ระบบปฏิบตั ิการบนฝั่งของเซิร์ฟเวอร์มีหน้าที่
ในการจั ด การกั บ ทรั พ ยากรของเครื่ องเซิ ร์ ฟ เวอร์ เช่ น CPU memory และ
bandwidth เป็ นต้น

รู ปที่ 2.5 การทางานของเว็บแอปพลิเคชัน
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Dashboard7
Dashboard คือ สิ่ งที่แสดงข้อมูลในลักษณะกราฟ ตัวเลข สี เพื่อสรุ ปข้อมูลต่าง ๆ ให้ผใู ้ ช้งาน
สามารถดูขอ้ มูลในภาพรวมได้ Dashboard จะเหมาะสาหรับผูบ้ ริ หารเพื่อใช้ดูภาพรวมขององค์กร
เช่น สถาบันการศึกษา อาจใช้สาหรับการดูขอ้ มูลภาพรวมของจานวนนักศึกษาที่เข้ามาในแต่ละปี ว่า
มีอตั ราการเพิ่มขึ้น หรื อลดลงอย่างไร หรื ออาจดูอตั ราการย้ายสาขาของนักศึกษา ว่ามีการย้ายสาขา
ในแต่ละภาคการศึกษาเป็ นอย่างไร หรื อใช้สาหรับดูขอ้ มูลนักศึกษาที่ได้ผลการเรี ยน F ว่ามีรายวิชา
ใดมากที่ สุ ด ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา จากตัว อย่า งดัง กล่ า วจะสามารถแสดงข้อ มู ล เป็ นลัก ษณะ
Dashboard เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่ง Dashboard จะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. Strategic dashboard จะเป็ นข้อมูลที่ใช้สาหรับประกอบการวางแผนด้านกลยุทธ์
2. Analytical dashboard จะเป็ นข้อมูลที่ใช้สาหรับประกอบการวิเคราะห์
3. Operational dashboards จะเป็ นข้อมูลที่ใช้สาหรับประกอบการปฏิบตั ิงาน
2.7

Dashboard สรุ ปเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์ เน็ต จากข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้สาหรับวาง
แผนการให้บริ การได้เช่น การใช้งานส่ วนใหญ่จะเป็ น Youtube และ Facebook หากกระทบการใช้
งานอื่น เก็จะต้องทาการจัดการด้านการบริ หาร การใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น มีการทา QOS (Quality
of Control) จัดลาดับความสาคัญของการใช้งานเป็ นต้นนอกจากนั้นจาก Dashboard หากทาละเอียด
ก็จะสามารถ Drilldown เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น จากสถิติผใู ้ ช้งานสู งสุ ดใช้งานอะไรบ้างเป็ น
ต้น

7

https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=624
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รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างการนาเสนอด้วย Dashboard

บทที่ 3
การวิเคราะห์ ระบบ
3.1

รายละเอียดของปริญญานิพนธ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรู ปแบบของข้อความให้เป็ นรู ปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่ วนหลักๆ ดังนี้ 1) การแปลงรู ปแบบของไฟล์ตน้ ฉบับสกุล JSON ให้เป็ น XML 2) การ
แปลงรู ปแบบของไฟล์ตน้ ฉบับสกุล XLS ให้เป็ น XML 3) การแปลงรู ปแบบของไฟล์ตน้ ฉบับสกุล
XLSX ให้เป็ น XML และ 4) การแปลงรู ปแบบของไฟล์ตน้ ฉบับสกุล TXT ให้เป็ น XML
เทคโนโลยีที่ใช้ในปริ ญญานิ พนธ์มีการออกแบบระบบโดยนาหลักการของเว็บเซอร์ วิส
(Web Services) มาใช้ใ นการพัฒ นาโดยใช้ภ าษา HTML, PHP และ Python ในการพัฒ นาเว็บ
เซอร์วิส เพื่อให้ฝ่ังของหน้าบ้าน (Front-end) เรี ยกใช้ Web Service และฝั่งหลังบ้าน (Back-end) ใช้
MySQL เป็ นฐานเก็ บ ข้อมู ล ซึ่ ง ระบบที่ ผูจ้ ัดท าได้พ ัฒนาขึ้ นมาจะเป็ นการอัป โหลดไฟล์ข้อ มู ล
ต้นฉบับที่ได้จากลูกค้าตามสกุลไฟล์ที่กาหนดไว้ในฟังก์ชนั และทาการแปลงให้อยู่ในรู ปแบบของ
XML ตามรู ปแบบของ Template XSL ที่ถูกสร้างขึ้นให้เข้ากับข้อมูลของลูกค้า
ในส่ วนของการแปลงภาษาให้อยู่ในรู ปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอลนั้นจะเริ่ มก็ต่อเมื่ อผูใ้ ช้ได้
อัปโหลดไฟล์ตน้ ฉบับตามสกุลทมี่กาหนดไว้ในฟังก์ชนั และเมื่ออัปโหลดแล้วระบบจะทาการเข้า
เงื่อนไขจาแนกประเภทไฟล์วา่ ควรจะใช้ไลบรารี่ ใดในการแปลงภาษาให้อยูใ่ นรู ปแบบของเอ็กซ์เอ็ม
แอล เช่น ผูอ้ ปั โหลดไฟล์ได้อปั โหลดไฟล์นามสกุล json ระบบก็จะเข้าเงื่อนไขไปที่ JsonToXml
และแปลงภาษาแล้วจึงดาวน์โหลดให้ผใู ้ ช้ในที่สุด
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3.2

แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้วย Use Case Diagram

รู ปที่ 3.1 Use Case Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรู ปแบบของข้อความให้เป็ น
รู ปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล
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3.3

คาอธิบายรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Description)
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Login
Use Case Name
Use Case ID
Brief Description

Login
UC2
ผูใ้ ช้ทาการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบ ด้วยรหัสผูใ้ ช้และ
รหัสผ่าน
Data Converter
-

Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่เว็บแอปพลิเคชัน
2. ระบบจะแสดงหน้าจอให้ป้อน Username และ Password เพื่อยืนยันตัวตน
3. ผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
เมื่อเข้าสู่ระบบได้สาเร็ จผูใ้ ช้จะสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชนั
Post Conditions
ต่างๆ ได้
Alternative
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Show Conversion Statistic
Use Case Name
Use Case ID
Brief Description

Show Conversion Statistic
UC3
แสดงสถิติการอัปโหลดและจานวนไฟล์ต่างๆ ที่มีการ
แปลงเป็ น XML โดยแยกตามประเภทของไฟล์ตน้ ฉบับ
Data Converter
ผูใ้ ช้เข้าสู่ระบบได้สาเร็ จ

Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้ทาการเข้าสู่ระบบได้สาเร็จ
2. ระบบจะแสดงสถิติการอัปโหลดและจานวนไฟล์ต่างๆ ในรู ปแบบของกราฟ
Post Conditions
Alternative
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของ Use Case : JsonToXml
JsonToXml
Use Case Name
UC4
Use Case ID
ฟังก์ชนั สาหรับแปลงไฟล์สกุล JSON ให้เป็ น XML
Brief Description
Data Converter
Primary Actors
Secondary Actors
ผูใ้ ช้เข้าสู่ระบบได้สาเร็ จ
Pre Conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่มอัปโหลด
2. ระบบจะแสดงให้ผใู ้ ช้อปั โหลดไฟล์
3. ผูใ้ ช้ทาการเลือกไฟล์สกุล Json ที่ตอ้ งการแปลง และคลิกปุ่ ม Upload File
4. ฟังก์ชนั จะทาการอัปโหลดไฟล์ขอ้ มูลโดยอัตโนมัติ และทาการแปลงให้เป็ น
ไฟล์เอกสาร XML
Post Conditions
Alternative

สามารถอัปโหลดไฟล์ขอ้ มูลที่ผา่ นการแปลงรู ปแบบแล้ว
ไปใช้งานต่อได้
-
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของ Use Case : TextToXml
TextToXml
Use Case Name
UC5
Use Case ID
ฟังก์ชนั สาหรับการแปลงไฟล์สกุล TXT ให้เป็ น XML
Brief Description
Data Converter
Primary Actors
Secondary Actors
ผูใ้ ช้เข้าสู่ระบบได้สาเร็ จ
Pre Conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่มอัปโหลด
2. ระบบจะแสดงให้ผใู ้ ช้อปั โหลดไฟล์
3. ผูใ้ ช้ทาการเลือกไฟล์สกุล txt และคลิกปุ่ ม Upload File
4. ฟังก์ชนั จะทาการอัปโหลดไฟล์ขอ้ มูลโดยอัตโนมัติ และทาการแปลงให้เป็ น
ไฟล์เอกสาร XML
Post Conditions
Alternative

สามารถอัปโหลดไฟล์ขอ้ มูลที่ผา่ นการแปลงรู ปแบบแล้ว
ไปใช้งานต่อได้
-
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ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของ Use Case : XlsToXml
XlsToXml
Use Case Name
UC6
Use Case ID
ฟังก์ชนั สาหรับการแปลงไฟล์สกุล XLS ให้เป็ น XML
Brief Description
Data Converter
Primary Actors
Secondary Actors
ผูใ้ ช้เข้าสู่ระบบได้สาเร็ จ
Pre Conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่มอัปโหลด
2. ระบบจะแสดงให้ผใู ้ ช้อปั โหลดไฟล์
3. ผูใ้ ช้ทาการเลือกไฟล์สกุล xls หรื อ xlsx และคลิกปุ่ ม Upload File
4. ฟังก์ชนั จะทาการอัปโหลดไฟล์ขอ้ มูลโดยอัตโนมัติ และทาการแปลงให้เป็ น
ไฟล์เอกสาร XML
Post Conditions
Alternative

สามารถอัปโหลดไฟล์ขอ้ มูลที่ผา่ นการแปลงรู ปแบบแล้ว
ไปใช้งานต่อได้
-
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3.4

แสดงลาดับการทางานของฟังก์ชันต่างๆ (Sequence Diagram)

รู ปที่ 3.2 Sequence Diagram : Login
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รู ปที่ 3.3 Sequence Diagram : Show Conversion Statistic

รู ปที่ 3.4 Sequence Diagram : JsonToXml
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รู ปที่ 3.5 Sequence Diagram : XlsToXml

รู ปที่ 3.6 Sequence Diagram : XlsxToXml
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รู ปที่ 3.7 Sequence Diagram : TxtToXml
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3.5

แสดงองค์ประกอบของคลาส (Class Diagram)

รู ปที่ 3.8 Class Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรู ปแบบของข้อความให้เป็ นรู ปแบบ
เอ็กซ์เอ็มแอล
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3.6

แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram)

รู ปที่ 3.9 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ ีของระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรู ปแบบของข้อความให้
เป็ นรู ปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1

การออกแบบฐานข้ อมูล (Database Design)

การออกแบบฐานข้อ มู ล (Database Design) เป็ นวิ ธี ก ารสร้ า งฐานข้อ มู ล ในลัก ษณะ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดของตารางข้อมูลในฐานข้อมูลดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดของตารางข้อมูล Register
Relation : Register
Attribute
Description
id
firstname
lastname
email
pass

รหัสระบุตวั ตน
ของผูใ้ ช้
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล์
รหัสผ่าน

Attribute
Domain

Type
Int(11)
Varchar(99)
Varchar(99)
Varchar(99)
Varchar(99)

PK
YES

FK

Reference
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ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดของตารางข้อมูล Chartcount
Relation : Chartcount
Attribute
Description
id
categories
uploaddate
jsonn
xls
xlsx
txt
email

รหัสการอัปโหลด
ไฟล์
ประเภท
ไฟล์ขอ้ มูล
วันที่ทาการ
อัปโหลดไฟล์
จานวนไฟล์
ประเภท JSON
จานวนไฟล์
ประเภท XLS
จานวนไฟล์
ประเภท XLSX
จานวนไฟล์
ประเภท TXT
ชื่อผูท้ าการ
อัปโหลด

Attribute
Domain

Type
Int(11)

PK

FK

Reference

YES

Varchar(99)
date
int(99)
int(99)
int(99)
int(99)
Varchar(99)

YES Register
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4.2

โครงสร้ างของเว็บไซต์ (Site Map)

รู ปที่ 4.1 โครงสร้างของเว็บไซต์
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4.3

รายละเอียดของโครงสร้ างเว็บไซต์ (Site Map Detail)
ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของโครงสร้างเว็บไซต์

รายการ
Login (login.html)

Dashboard (index.php)
Generate Report
(generatereport.php)
Upload (upload.php)

รายละเอียด
การเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตน และเมื่อเข้าสู่ระแบบแล้วจะ
สามารถใช้ฟังก์ชนั่ การอัปโหลดไฟล์และเรี ยกดูสถิติได้จาก
หน้าต่าง Dashboard
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วผูใ้ ช้จะสามารถเรี ยกดูสถิติการอัปโหลดไฟล์แต่
ละประเภทได้
ผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลดผลการรายงานของการอัปโหลดทั้งหมด
ได้ โดยข้อมูลจะดึงมาจากฐานข้อมูลทั้งหมด
ผูใ้ ช้อปั โหลดไฟล์ตน้ ฉบับแต่ละนามสกุลที่สามารถอัปโหลดได้
โดยแบ่งประเภท ดังนี้
- JsonToXml (jsontoxml.py) : แปลงไฟล์จาก Json ให้อยูใ่ น
รู ปแบบ Xml
- XlsToXml (xlstoxml.py) : แปลงไฟล์จาก Xls ให้อยูใ่ น
รู ปแบบ Xml
- XlsxToXml (xlsxtoxml.py) : แปลงไฟล์จาก Xlsx ให้อยูใ่ น
รู ปแบบ Xml
- TxtToXml (txttoxml.py) : แปลงไฟล์จาก Txt ให้อยูใ่ น
รู ปแบบ Xml
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4.4

การออกแบบเว็บเซอร์ วิส (Web Services Design)

รู ปที่ 4.2 การออกแบบเว็บเซอร์วิส
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4.5

การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ (User Interface Design)

ในการออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ผูพ้ ฒั นาได้ยึดหลักการออกแบบให้ผใู ้ ช้ใช้งานง่าย โดย
ประกอบด้วยหน้าจอดังต่อไปนี้

รู ปที่ 4.3 UI หน้จอเข้าสู่ระบบ
จากรู ป ที่ 4.3 ผูใ้ ช้จะต้องยืนยัน ตัว ตนก่ อ นเข้า ใช้ง านระบบโดยใช้อี เมล์ของผู ใ้ ช้ และ
รหัสผ่าน ข้อมูลดังกล่าวผูพ้ ฒั นาได้ทาการสร้างไว้แล้วในฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.4 หน้าจอแสดงสถิติการแปลงข้อมูลไฟล์ประเภทต่างๆ
จากรู ปที่ 4.4 เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ ระบบได้สาเร็ จแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงสถิติ โดยใช้
Dashboard สาหรับแสดงสถิติการอัปโหลดไฟล์ประเภทต่างๆ แสดงอีเมล์ผใู ้ ช้งานขณะนั้น และผูใ้ ช้
สามารถสร้างรายงานเป็ นไฟล์ Excel ได้

รู ปที่ 4.5 หน้าจออัปโหลดไฟล์ตน้ ฉบับเพื่อแปลงเป็ น XML
จากรู ปที่ 4.5 เมื่อผูใ้ ช้คลิกเข้าสู่ หมวดหมู่ Coversion จากเมนู ทางด้านซ้าย และเข้าสู่ เมนู
XML Converting ผูใ้ ช้จะสามารถเลือกไฟล์สกุลที่กาหนดเพื่อแปลงเป็ น XML ได้
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รู ปที่ 4.6 แสดงข้อมูลต้นฉบับจากลูกค้าที่เป็ นไฟล์ประเภท Json
จากรู ปที่ 4.6 แสดงข้อมูลต้นฉบับจากลูกค้าที่อปั โหลดเข้ามาเป็ นไฟล์ประเภท Json ก่อน
ผ่านการแปลงเพื่ออยูใ่ นรู ปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล

รู ปที่ 4.7 แสดงข้อมูลที่ผา่ นการแปลงจากไฟล์ Json ให้อยู่ในรู ปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล
จากรู ปที่ 4.7 แสดงข้อมูลที่ผ่านการแปลงจากไฟล์ Json ที่ผูใ้ ช้อปั โหลดให้อยู่ในรู ปแบบ
ของเอ็กซ์เอ็มแอล เพื่อให้ลูกค้าได้นาไปต่อยอดทางด้านธุรกิจ
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รู ปที่ 4.8 แสดงข้อมูลต้นฉบับจากลูกค้าที่เป็ นไฟล์ประเภท Xls หรื อ Xlsx
จากรู ปที่ 4.8 แสดงข้อมูลต้นฉบับจากลูกค้าที่อปั โหลดเข้ามาเป็ นไฟล์ประเภท Xls หรื อ
Xlsx ก่อนผ่านการแปลงเพื่ออยูใ่ นรู ปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล

รู ปที่ 4.9 แสดงข้อมูลที่ผา่ นการแปลงจากไฟล์ Xls หรื อ Xlsx ให้อยูใ่ นรู ปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล
จากรู ปที่ 4.9 แสดงข้อมูลที่ผ่านการแปลงจากไฟล์ Xls หรื อ Xlsx ที่ผใู ้ ช้อปั โหลดให้อยู่ใน
รู ปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล เพื่อให้ลูกค้าได้นาไปต่อยอดทางด้านธุรกิจ
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รู ปที่ 4.10 แสดงข้อมูลต้นฉบับจากลูกค้าที่เป็ นไฟล์ประเภท Txt
จากรู ปที่ 4.10 แสดงข้อมูลต้นฉบับจากลูกค้าที่อปั โหลดเข้ามาเป็ นไฟล์ประเภท Txt ก่อน
ผ่านการแปลงเพื่ออยูใ่ นรู ปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล

รู ปที่ 4.11 แสดงข้อมูลที่ผา่ นการแปลงจากไฟล์ Txt ให้อยูใ่ นรู ปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล
จากรู ปที่ 4.11 แสดงข้อมูลที่ผ่านการแปลงจากไฟล์ Txt ที่ผูใ้ ช้อปั โหลดให้อยู่ในรู ปแบบ
ของเอ็กซ์เอ็มแอล เพื่อให้ลูกค้าได้นาไปต่อยอดทางด้านธุรกิจ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุปผลปริญญานิพนธ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรู ปแบบของข้อความให้เป็ นรู ปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล สามารถ
ทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยสามารถแปลงรู ปแบบของข้อความประเภทต่างๆ ไปเป็ น
XML ได้รวดเร็ วถูกต้อง และลดระยะในการทางานได้ เนื่ องจากเป็ นการทางานผ่านระบบแบบ
อัตโนมัติพียงทาการอัปโหลดไฟล์ตน้ ฉบับเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะดาเนิ นจนได้เป็ นข้อมูลที่อยู่
ในรู ปแบบของ XML ที่นาไปส่ งมอบให้ลูกค้าของบริ ษทั ฯ หรื อนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ นอกจากนี้
ยัง มี ก ารแสดงสถิติการอัปโหลด โดยแบ่ง ตามประเภทของไฟล์ต้นฉบับ และแสดงผลรวมการ
อัปโหลดไฟล์ท้ งั หมด เพื่อแสดงปริ มาณงานและรู ปแบบที่มีการถูกแปลงมากที่สุด สาหรับนาไปใช้
ในการพัฒนาระบบการให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5.2

ข้อดีของระบบ
5.1 สามารถอานวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้ได้ ทาให้ผใู ้ ช้ซ่ ึงเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ มี
เวลาไปพัฒนาตนเองได้
5.2 ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิง่ ขึ้นหลังจากถูกแปลงรู ปแบบแล้ว
5.3 สามารถเปลี่ยนแปลง Template ได้ง่าย
5.4 สามารถเรี ยกดูสถิติการอัปโหลดไฟล์เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาระบบให้มีคุณภาพ
ได้

5.3

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ระบบมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ควรพัฒนาต่อยอดโดยเพิ่มฟังก์ชนั ดังต่อไปนี้
5.3.1
5.3.2
5.3.3

ฟังก์ชนั การรับอีเมล์พร้อมไฟล์แนบได้อตั โนมัติ
ฟังก์ชนั การตอบกลับอีเมล์พร้อมไฟล์แนบที่ได้ทาการแปลงรู ปแบบแล้วได้
อัตโนมัติ
การแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมล์ส่งมาจากลูกค้า
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