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บทคัดย่อ 

               วตัถุประสงค์ในการจัดท าปริญญานิพนธ์น้ีเพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการแปลง
รูปแบบของขอ้ความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล โดยบริษทั ส านักวิจยัอินรา จ ากดั ด าเนินธุรกิจ
ทางด้านการให้บริการข้อมูลความน่าเช่ือถือทางธุรกิจแก่หน่วยงานทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลตามท่ีลูกค้าร้องขอให้อยู่ใน รูปแบบของ XML 
เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีท าความเขา้ใจง่ายและน าไปใช้งานต่อได้ทนัที ซ่ึงขอ้มูลตน้ฉบบัท่ีบริษทั
ไดรั้บมานั้นจะอยู่ในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิเช่น Text, HTML, Json, Word และ Excel เป็นตน้ 
ในปัจจุบนัจะท าการแปลงรูปแบบของขอ้ความด้วยคน ซ่ึงตอ้งใช้เวลาในการแปลงรูปแบบของ
ขอ้ความจากรูปแบบต่างๆ ไปเป็น XML นาน และเกิดขอ้ผิดพลาดบ่อยคร้ัง ผูจ้ดัท าจึงได้พฒันา
ระบบท่ีสามารถท าการแปลงรูปแบบของขอ้ความแบบอตัโนมติั โดยระบบท่ีพฒันารองรับรูปแบบ
ขอ้ความตน้ฉบบัได้ 4 รูปแบ ได้แก่ Text (.text), Json, XJS และ XLSX เพื่อให้การใช้งานง่ายได้
พฒันาเป็นเว็บแอปพลิเคชนั สร้างเทมเพลตของ XML ดว้ยภาษา XSL จดัเก็บไวบ้นระบบคลาวด์
เพื่อให้ผูใ้ชใ้ชง้านร่วมกนัได ้ในการแปลงรูปแบบของขอ้ความใชไ้ลบราร่ี dicttoxml, etree, sys, os, 
json และ xlrd ของไพธอน นอกจากน้ีมีการเก็บสถิติการแปลงรูปแบบของขอ้ความเพื่อน าสถิติไป
ใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบระบบร่วมกบัทางบริษทั ระบบสามารถท าการแปลง
รูปแบบของขอ้ความไดถู้กตอ้ง และใชง้านง่าย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ส ำนักวิจยัอินรำ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจทำงดำ้นกำรให้บริกำรขอ้มูลควำมน่ำเช่ือถือทำง
ธุรกิจ โดยมีลูกคำ้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกน้ียงัมีบริกำรรำยงำนขอ้มูลเชิงลึกตำม
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ บริกำรออนไลน์ และบริกำรเร่งรัดหน้ีสิน เป็นตน้ โดยในปัจจุบนัเม่ือทำง
บริษทัไดรั้บค ำร้องขอขอ้มูลจำกลูกคำ้ จะท ำกำรเตรียมขอ้มูลดงักล่ำวดว้ยระบบมือ (Manual) ซ่ึงท ำ
ใหส่้งขอ้มูลไดล้่ำชำ้ ขอ้มูลอำจมีควำมผิดพลำด และขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบท่ีเขำ้ใจไดย้ำกส ำหรับลูกคำ้
ซ่ึงเป็นผูใ้ชข้อ้มูล 
 ดงันั้น ผูจ้ดัท ำจึงศึกษำจำกระบบงำนเดิมและพฒันำระบบท่ีสำมำรถแปลงขอ้มูลท่ีได้รับ
จำกลูกคำ้ซ่ึงมีรูปแบบท่ีหลำกหลำย อำทิเช่น Text, Json, XLS และ XLSX เป็นตน้ ซ่ึงรูปแบบของ
ขอ้มูลท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรในกำรน ำไปใช้ต่อ คือ XML (Extensible Markup Language) ดงันั้นผูพ้ฒันำ
จึงได้พฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อแปลงรูปแบบของขอ้ควำมให้เป็นรูปแบบของ XML โดยกำร
ท ำงำนจะเป็นแบบอตัโนมติัแทนกำรท ำงำนดว้ยมือ เพื่อใหก้ระบวนกำรเตรียมขอ้มูลและส่งผลลพัธ์
ให้ลูกคำ้ท ำไดเ้ร็วขึ้น ขอ้มูลมีควำมถูกตอ้ง และผูใ้ชส้ำมำรถท ำควำมเขำ้ใจขอ้มูลไดง้่ำย นอกจำกน้ี
ระบบยงัแสดงรำยงำนสถิติกำรแปลงรูปแบบของขอ้มูลท่ีทำงบริษทัฯไดใ้หบ้ริกำร เพื่อท่ีจะน ำไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนำคต 

โดยพัฒนำระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ใช้งำนผ่ำนโปรแกรมเว็บ
บรำวเซอร์ (Web Browser) ในกำรท ำงำนของระบบ จะท ำกำรสร้ำงเทมเพลต (Template) ดว้ย XSL 
(Extensible Stylesheet Language) ส ำหรับจดัรูปแบบของ XML ให้อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นมำตรฐำน
และอ่ำนง่ำย ซ่ึงท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ขอ้มูลท่ีจดัส่งใหลู้กคำ้มีควำมถูกตอ้ง และท ำกำรจดัเก็บเทมเพลตน้ี
ไวบ้นระบบคลำวด์ของบริษทัฯ ดงันั้นทุกกำรท ำงำนมัน่ใจไดว้่ำเป็นมำตรฐำนเดียวกนั ซ่ึงระบบท่ี
ผูจ้ดัท ำพฒันำขึ้นน้ีรองรับรูปแบบของขอ้มูลท่ีจะท ำกำรแปลง ดงัน้ี Text File, Json และ Excel ซ่ึง
ทำงบริษทัฯสำมำรถน ำไปพฒันำต่อยอดส ำหรับกำรแปลงขอ้มูลในรูปแบบอ่ืนๆ ให้เป็น XML ได ้
ระบบถูกพฒันำดว้ยภำษำไพทอน (Python) เน่ืองจำกมีไลบรำร่ี (Library) ท่ีรองรับกำรแปลงรูปแบบ
ของขอ้มูลไปเป็น XML และจดัเก็บขอ้มูลผูใ้ชท่ี้เป็นพนกังำนของบริษทัฯ และสถิติกำรแปลงขอ้มูล
ลงฐำนขอ้มูล บริหำรจดักำรฐำนขอ้มูลดว้ย MySQL 
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1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
เพื่อพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรแปลงรูปแบบของขอ้ควำมใหเ้ป็นรูปแบบเอก็ซ์เอ็ม

แอล ใหก้บับริษทั ส ำนกัวิจยัอินรำ จ ำกดั 
 

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
1.3.1 ใชส้ถำปัตยกรรมเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application Architecture) 
1.3.2 มีระบบยนืยนัตวัตนของพนกังำนท่ีเขำ้ใชร้ะบบ (Authentication) 
1.3.3 สร้ำงเทมเพลตส ำหรับ XML ดว้ย XSL และจดัเก็บไวบ้นระบบคลำวด์ 
1.3.4 สำมำรถแปลงรูปแบบของขอ้มูลท่ีเป็น Text file, Json และ Excel ใหเ้ป็นภำษำ 

XML ไดโ้ดยอตัโนมติั 
1.3.5 แสดงสถิติของกำรแปลงรูปแบบของขอ้มูล โดยแยกตำมรูปแบของขอ้มูลตน้ฉบบั 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกต่อผูพ้ฒันำระบบของบริษทัฯ 
1.4.2 ช่วยใหลู้กคำ้ไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และท ำควำมเขำ้ใจไดง้่ำย 
1.4.3 ลดระยะเวลำในกำรแปลงขอ้มูล 
1.4.4 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบริษทัฯ  

1.4.5 พนกังำนมีเวลำท่ีจะพฒันำตนเองมำกขึ้น 

 

1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1 รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูล (Requirement Gathering) 
  ศึกษำและเก็บควำมตอ้งกำร โดยศึกษำปัญหำของกำรท ำงำนในระบบงำนปัจจุบนั 
เพื่อให้ทรำบถึงกระบวนกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของบริษทัในกำรแปลงขอ้มูล 
รวมถึงรวบรวมขอ้มูลจำกเอกสำรท่ีทำงบริษทัฯ ไดเ้คยท ำมำจำกระบบงำนเดิม รูปแบบของ
ขอ้มูลตน้ฉบบัท่ีได้จำกลูกคำ้ ขั้นตอนกำรแปลงท่ีพนักงำนจดัท ำด้วยตนเอง นอกจำกน้ี
ผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรศึกษำคน้ควำ้เก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีจะน ำมำประยุกตใ์ช ้ไดแ้ก่ เทคโนโลยี
ของกำรแปลงภำษำ XML และภำษำไพทอน (Python)  

1.5.2 วิเครำะหร์ะบบ (System Analysis) 
  จำกขอ้มูลและควำมตอ้งกำรท่ีไดศึ้กษำและรวบรวมมำ ผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรวิเครำะห์ 
เพื่อให้ได้ฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ และส่วนประกอบต่ำงๆ เพื่อให้กำรท ำงำนของ
ระบบมีประสิทธิภำพและตรงตำมควำมตอ้งกำรของทั้งลูกคำ้และพนกังำนของบริษทั โดย
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น ำเสนอด้วยแผนภำพ Use Case Diagram ส ำหรับแสดงฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ 
Sequence Diagram ส ำหรับแสดงขั้นตอนกำรท ำงำนของแต่ละฟังก์ชัน Class Diagram 
ส ำหรับแสดงองคป์ระกอบและควำมสัมพนัธ์ของคลำส และ Entity Relationship Diagram 
ส ำหรับแสดงโครงสร้ำงของฐำนขอ้มูลและควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเอนทิต้ี 

1.5.3 สร้ำงเทมเพลต (Template Development) 
  ในขั้นตอนน้ี จะท ำกำรพฒันำ XML Template ส ำหรับจดัรูปแบบของ XML ใหอ้ยู่
ในรูปแบบท่ีเป็นมำตรฐำนและอ่ำนง่ำย ดว้ย XSL และท ำกำรอปัโหลดเทมเพลตน้ีไปไวบ้น
ระบบคลำวดข์องบริษทัฯ เพื่อใชใ้นกำรแปลงรูปแบบขอ้มูลต่อไป 

1.5.4 พฒันำระบบ (System Development) 
  ท ำกำรพฒันำระบบตำมท่ีไดว้ิเครำะห์และออกแบบไว ้โดยเขียนชุดค ำสั่งดว้ยภำษำ  
HTML5, CSS, JavaScript, PHP และ Python รวมถึงมีกำรจดักำรฐำนขอ้มูลดว้ย MySQL 
ในกำรแปลงรูปแบบของขอ้มูลใชไ้ลบรำร่ีของไพทอน ประกอบดว้ย DicToXml, Etree, 
SYS, OS, Json และ XLRD  

1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing) 
  กำรทดสอบระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ท ำกำรทดสอบพร้อมกบั
กำรเขียนชุดค ำสั่ง เพื่อทดสอบกำรท ำงำนของฟังก์ชนัแต่ละฟังก์ชนัว่ำสำมำรถท ำงำนได้
ตำมท่ีก ำหนดไวห้รือไม่ ถำ้พบขอ้ผิดพลำดจะท ำกำรปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้งทนัที และ
ส่วนท่ี 2 เม่ือท ำกำรพฒันำระบบเสร็จแลว้ไดท้ ำกำรทดสอบโดยพนกังำนของบริษทัฯ เพื่อ
ทดสอบกำรท ำงำนของระบบทั้งระบบ และรับขอ้เสนอแนะจำกผูใ้ช้มำท ำกำรปรับปรุง
ระบบใหต้รงควำมตอ้งกำรมำกยิง่ขึ้น  

1.5.6 จดัท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation) 
  กำรจดัท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์เพื่อน ำเสนอต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ โดย
เอกสำรจะบอกถึงรำยละเอียดของระบบงำนทั้งหมด ขั้นตอนกำรท ำงำนรวมถึงฟังก์ชนักำร
ท ำงำนต่ำงๆ ส ำหรับใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลอำ้งอิงในภำยหลงั 
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

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 

1. รวบรวมควำม
ตอ้งกำรและ
ศึกษำขอ้มูล 

2. วิเครำะห์ระบบ 
3. พฒันำเทมเพลต 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท ำเอกสำร

ประกอบปริญญำ
นิพนธ์ 

         

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 

1.7.1 ฮำร์ดแวร์  
1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Ryzen 5 2600 | RAM 16 GB | GTX 1660 Super) 
1.7.1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น 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 โปแกรมเวบ็บรำวเซอร์ ไดแ้ก่ Google Chrome, Microsoft Edge เป็นตน้ 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับ 

1.8.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองโน๊ตบุ๊คท่ีใชร้ะบบปฎิบติักำร Microsoft Windows 
เวอร์ชนั 7 เป็นตน้ไป  

1.8.2 โปรแกรมเวบ็บรำวเซอร์ท่ีสำมำรถอ่ำนชุดค ำสั่ง HTML5 ได ้



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าปริญญานิพนธ์น้ี ผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี 
และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาปริญญานิพนธ์ประกอบดว้ย 
 
2.1 XML (Extensible Markup Language) 1 

XML เป็นภาษามาร์กอปั (Markup Language)  ท่ีใชก้  าหนดรูปแบบของค าสั่งภาษา HTML 
หรือท่ีเรียกว่า Meta Data ซ่ึงใช้ในการก าหนดรูปแบบค าสั่งแบบ Markup ต่างๆ เปรียบเทียบกับ
ภาษา HTML จะแตกต่างกันท่ี HTML ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงผลอย่างเดียวเท่านั้น เช่นให้
แสดงผลรูปภาพ ตวัอกัษรเหมือนท่ีเห็นกนัทัว่ๆไปในอินเทอร์เน็ต แต่ภาษา XML นั้นถูกออกแบบ
มาเพื่อเก็บขอ้มูล โดยเก็บทั้งขอ้มูลและโครงสร้างของขอ้มูลนั้นๆ ไวด้ว้ยกนั ส่วนการแสดงผลนั้น
จะใช้ภาษาเฉพาะซ่ึงก็คือ XSL (Extensible Stylesheet Language) ภาษา XSL มีไว้ส าหรับการ
จดัเรียงขอ้มูลของภาษา XML ให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนดไวห้รืออาจมีการเปล่ียนแปลงตามท่ี
ผูพ้ฒันาก าหนด หลงัจากท่ีท าการแปลงโดยใช้เทมเพลต XSL แลว้ จะตอ้งมีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งดว้ย XSD (XML Schema Definition) ภาษา XSD เป็นภาษาท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของภาษา XML ท่ีผา่นการแปลงดว้ยเทมเพลตภาษา XSL แลว้ 

2.1.1 โครงสร้างของภาษา XML 
ภาษา XML มีโครงสร้างท่ีประกอบด้วยแท็ก  (Tag) เปิดและแท็กปิด 

เช่นเดียวกับภาษา HTML แต่ภาษา XML สามารถสร้างแท็กรวมทั้งก าหนด
โครงสร้างของขอ้มูลไดเ้อง ซ่ึงความสามารถน้ีภาษา HTML ท าไม่ไดเ้พราะ
ภาษา HTML ถูกก าหนดไวแ้ลว้ 

       2.1.2      รูปแบบของภาษา XML และวิธีการสร้าง 
   <root> 
            <element> 
            <tag></tag> 
            </element> 

</root> 
2.1.2.1 Root คือ แท็กหลกัท่ีจะรวมทุกแท็กไวอ้ยู่ในหัวขอ้ใหญ่และถูก

สร้างแทก็ยอ่ยตามแต่ผูใ้ชก้  าหนด 

 
1 https://th.wikipedia.org/wiki/เอกซ์เอม็แอล 
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2.1.2.2 Element คือโครงสร้างหลกัของ XML ซ่ึงอยู่ในรูปของแท็กจะมี
ลักษณะซ้อนกันเป็นชั้นๆ โดยอีลีเมนต์เร่ิมต้นท่ีแท็กเปิดและ
ส้ินสุดท่ีแท็กปิดในแท็กดียวกัน และ Root element จะเป็นอีลี
เมนตบ์นสุดของไฟล ์XML 

2.1.3 ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของ XML 

 
 

       รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของ XML 

ดงัรูปท่ี 2.1 เป็นตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของ XML 

โดยมีแทก็ Menu ซ่ึงเป็น Root ใหญ่สุดของไฟล ์XML และแทก็ ID, 

Value, Popup, Menuitem, Value จะเป็นอีลีเมนตย์อ่ยจาก Menu 

 
2.2 XSL (Extensible Stylesheet Language)2 

XSL เป็นภาษาสไตล์ชีทท่ีท าหน้าท่ีในการจดัรูปแบบการแสดงผลของเอกสาร XML ซ่ึง 
XSL ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

- XSLT เป็นส่วนของการท าการแปลง (Transformation) เอกสาร XML ไปเป็น 
HTML หรือ XML Schema ท่ีแตกต่างไป 

- XPATH ใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ใน เอกสาร XML 
- X-FO ใชใ้นการจดัรูปแบบ (Formatting) การแสดงผล XML 
- วิธีการท างานของ XSL หรือ XSLT 

 
 

 
2 https://www.ban1gun.com/XSL-คืออะไร-ต่างจาก-CSS-ยงัไง-ท าความรู้จกักบั-XSL-_8309.html 
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รูปท่ี 2.2 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบของ XSL เพื่อท่ีจะน าไปใชร่้วมกบั XML 

ดงัรูปท่ี 2.2 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบของ XSL เพื่อท่ีจะน าไปท างานร่วมกบั XML โดยมี
การอา้งถึงต าแหน่งของขอ้มูลท่ีก าหนดเพื่อจดัรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบท่ีลูกคา้สามารถท าความ
เขา้ใจไดอ้ยา่งง่าย 

 

 
รูปท่ี 2.3 การจดัรูปแบบของ XML โดยการน ารูปแบบของ XSL ท่ีถูกสร้างขึ้น น ามาท างานร่วมกนั 
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2.3 Python Libraries  
2.3.2 Etree 

doc = etree.XML(xml) 

ไลบราร่ี Etree จะเป็นตวัดึงขอ้มูลท่ีถูกแปลงแลว้มาจดัให้อยู่ในรูปแบบ
ของ XML แบบท่ียงัไม่มีการก าหนดรูปแบบใดๆ ก่อนแลว้จึงใช ้XSL ใน
การท างานร่วมกนัจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีอ่านไดง้่าย 

2.3.3 Dicttoxml 
 xml = dicttoxml(data) 

ไลบราร่ี Dicttoxml เป็นตวัช่วยในการแปลงภาษา XML โดยการท างาน
จะยึดจาก Dict ซ่ึงเป็นตวัแปรในภาษา Python แลว้จึงโอนขอ้มูลไปใน
ไลบราร่ีการท างานต่อไป 

2.3.4 Sys 
file_name = sys.argv[1] 

ไลบราร่ี Sys เป็นตัวช่วยในการรับไฟล์ต้นฉบับจากการอัปโหลดของ
ลูกคา้ในภาษา PHP เพื่อน ามาแปลงภาษา XML ในฟังกช์นัของ Python 

2.3.5 OS 
หลกัการท างานเดียวกนักบัไลบราร่ี Sys ซ่ึงตอ้งใชคู้่กนัเป็นเหมือนประตู
ผา่นทาง 

2.3.6 Xlrd 
wb = xlrd.open_workbook(full_path) 

ไลบราร่ี Xlrd เป็นไลบรา ร่ีส าหรับจัดการกับไฟล์ Microsoft Excel 
เน่ืองจากมีไฟล์ประเภท XML อยู่ในภายในและใช้เพื่อย่อยไฟล์น ามา
จดัรูปแบบ XML 

 

2.4 Cloud Computing 3 
Cloud Computing คือ การใชซ้อฟตแ์วร์ระบบและทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู ้

ใหบ้ริการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูใ้ชเ้ลือกก าลงัการประมวลผล เลือกจ านวนทรัพยากร ไดต้าม
ความตอ้งการในการใชง้าน ท าให้เราสามารถเขา้ถึงขอ้มูลบนระบบคลาวด์จากท่ีใดก็ ะดบัการใช้
งาน แบ่งไดด้งัน้ี 

 
 

 
3 https://www.atcetera.co.th/whatiscloud/ 
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1. IaaS (Infrastructure-as-a-Service) : บริการน้ีสามารถเ ลือกระบบปฏิบัติการ และ
โปรแกรมต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการใชไ้ดท้ั้งหมด ท าใหป้รับแต่งไดต้ามตอ้งการ 

2. PaaS (Platform-as-a-Service) : บริการน้ีไม่ จ า เ ป็นต้องจัด เต รียม ตั้ งค่ า  และดูแล 
ระบบปฏิบติัการอีกต่อไป ระบบมีความพร้อมใหพ้ฒันา Application และ Data ไดท้นัที 

3. SaaS (Software-as-a-Service) : บริการน้ีสามารถน าไปใชง้านโดยไม่ตอ้งติดตั้ง หรือตั้งค่า
บนระบบเพิ่มเติม สามารถน าไปใหผู้ใ้ชง้านใชไ้ดท้นัที 
 

โครงสร้างพืน้ฐานกลุ่มเมฆ (Cloud Infrastructure) 
ผูใ้ห้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เป็นระดบัเร่ิมตน้ของสภาพแวดลอ้มระบบประมวลผลกลุ่ม

เมฆในลักษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ให้บริการด้านการจัดสมดุล
ปริมาณงาน (Load balancing) และพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูล (Storage) รองรับแพลทฟอร์มกลุ่มเมฆ และ
แอปพลิเคชนักลุ่มเมฆ ผูใ้ห้บริการโครงสร้างพื้นฐานสามารถปรับเปล่ียนคุณสมบติั บริการ และ
ควบคุมระบบประมวลผลกลุ่มเมฆได้สูงสุด โดยเป็นผู ้ให้บริการระดับควบคุมทั้ งหมดของ
โครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ตัวอย่างผู ้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น Amazon's EC2 , GoGrid , 
RightScale 
 

ประเภทของ Cloud Computing 
Cloud  ระดับองค์กร ตัวอย่าง  Cloud  Library เ ช่น OCLC (Online  Computer Library 

Center) เป๊นองคก์รท่ีพยายามน าหอ้งสมุดทั้งหมดมาเช่ือมโยงกนั ปัจจุบนั OCLC ก าลงัพฒันาระบบ 
Cloud LCIS , Cloud OPAC คือ เม่ือคน้หนังสือแลว้ ผลคน้จะแสดงรายการให้เห็นว่าหนังสืออยู่ท่ี
ประเทศไดบ้า้ง เป็นตน้ 
      Cloud ระดบับุคคล/บริการ เช่น Gmail เป็น Cloud  ของ Google ส่วน Facebook , Meebo , 
Outlook เป็น Clod ของ Microsoft 
      Cloud ผสมผสาน เช่น Dropbox เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการเก็บไพล์ส่วนบุคคล ผูใ้ช้
สามารถใส่ไพล์ใดๆ เขา้ไปในพื้นท่ีฝากไฟล์ และสามารถโหลดจาก URL นั้นได้ นอกจากน้ียงั
สามารถแบ่งใหผู้ใ้ชท้ัว่ไปดูหรือเลือกเฉพาะไฟลท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ได ้
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2.5 เว็บเซอร์วิส (Web Service)4 
เว็บเซอร์วิส เป็นสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture) ส าหรับการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งอุปกรณ์ผา่นระบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถูกออกแบบมาใน
ตอนแรกเพื่อใช้ระหว่างมนุษยก์บัเคร่ืองจกัร (Human to Machine) ผ่าน HTTP ต่อมาถูกพฒันาให้
เป็นระหวา่งระบบกบัระบบ (System to System) ซ่ึงเวบ็เซอร์วิสเป็นมาตรฐานในการเช่ือมต่อ Web-
based Application ท่ีท างานบนโปรโตคอลโดยอาศยั XML, SOAP, WSDL และ UDDI 

- XML (Extensible Markup Language) เป็นภาษาท่ีอธิบายแหล่งท่ีมา และ รายละเอียดของ

เวบ็เซอร์วิส 

- SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็นโปรโตคอลท่ีใชใ้นการแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ระหวา่งผูใ้หบ้ริการ (Service Provider) กบัผูข้อใชบ้ริการ (Service Requester) 

- WSDL (Web Services Description Language) อธิบายโครงสร้างของบริการ (Service) 
ทั้งหมด ประกอบดว้ย รายละเอียดของบริการ แหล่งท่ีจดัเก็บ วิธีการขอใชบ้ริการ เป็นตน้ 
โดยจะอยูใ่นรูปแบบของเอกสาร XML 

- UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) เป็นแหล่งขอ้มูลกลางของ
บริการส าหรับใหบ้ริการต่างๆ มาลงทะเบียนไว ้โดยจะท าการจดัเก็บไฟล ์WSDL ไว ้เพื่อให้
ฝ่ังผูข้อใชบ้ริการมาสืบคน้บริการ 

ขั้นตอนการท างานของ Web service 
- ผูใ้หบ้ริการ (Service Provider) ส่งรายละเอียดบริการของเวบ็เซอร์วิส โดยส่งเอกสาร 

WSDL ไปยงั UDDI 
- ผูข้อใชบ้ริการหรือผูใ้ช ้(Service Requester หรือ User) คน้หาบริการ (Service) ผา่น UDDI 
- UDDI Registry ส่งขอ้มูลเอกสารวิธีการติดต่อกบัเวบ็เซอร์วิสท่ีผูใ้ชต้อ้งการดว้ยเอกสาร 

WSDL 
- ฝ่ังผูใ้ชรั้บเอกสาร WSDL และติดต่อกบัเวบ็เซอร์วิสผา่นโปรโตคอล SOAP 
- เวบ็เซอร์วิสส่งผลลพัธ์และตอบกลบัดว้ย SOAP ใหก้บัผูใ้ชท่ี้ร้องขอเวบ็เซอร์วิส 

 
4 https://saixiii.com/what-is-webservice/ 
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รูปท่ี 2.4 ขั้นตอนการท างานของ Web service 
 
2.6 เว็บแอปพลเิคช่ัน (Web Application)56 

เวบ็แอปพลิเคชนั คือโปรแกรมประยกุตท่ี์เขา้ถึงดว้ยโปรแกรมคน้ดูเวบ็ (Web Browser) ผา่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เว็บแอปพลิเคชันเป็นท่ีนิยมเน่ืองจาก
ความสามารถในการอัปเดทและดูแล โดยไม่ต้องแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเคร่ืองผูใ้ช้ 
ตวัอย่างเวบ็แอปพลิเคชนัไดแ้ก่ เวบ็เมล การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดาน
สนทนา บลอ็ก วิกิ เป็นตน้ และเหมาะส าหรับงานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real-time 

ตวัอย่างระบบงานท่ีเหมาะกบัเวบ็ แอพพลิเคชัน่ เช่น ระบบการจองสินคา้หรือบริการต่าง ๆ 
เช่น การจองท่ีพัก การจองโปรแกรมทัวร์ การจองแผ่น  CD-DVD ฯลฯ ระบบงานบุคลากร 
ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสั่งซ้ือแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรียน เช่น ระบบงานวดัและ
ประเมินผล ระบบงานปกครอง ระบบงานหอ้งสมุด ระบบการลงทะเบียน เช็คเกรด ฯลฯ ระบบงาน
อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการน าขอ้มูลมา Online 

  เวบ็แอปพลิเคชนั ประกอบไปดว้ยการท างานของเทคโนโลยตี่างๆ และโปรแกรม ไดแ้ก่ 
1. ออกแบบเวบ็ไซต ์ดูแลเวบ็ไซต ์เวบ็แอปพลิเคชัน่ (Web Application) 
2. ออกแบบเวบ็ไซต ์ดูแลเวบ็ไซต ์เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
3. เวบ็เซิร์ฟเวอร์ซอฟตแ์วร์ (Web Server Software) 
4. ฐานขอ้มูล (Database) 

 
5 https://sites.google.com/site/applicationpae/khwam-hmay-khxng-web-application 
6 https://www.ko.in.th/รู้หรือไม่-ส่วนประกอบ-ของหลกั-web-application-มี-อะไรบา้ง/ 

https://www.ko.in.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/enterprise-web-application/
https://www.ko.in.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/enterprise-web-application/
https://www.ko.in.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/enterprise-web-application/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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5. เวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) 

ส่วนประกอบของการท างานของเวบ็แอปพลิเคชนัออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 
- เทคโนโลย ีฝ่ังผูใ้ชง้าน (Client-side technology) ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ คือ 

1. เวบ็เบราวเซอร์ (web browser) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ี ผูใ้ชง้านใชใ้นการเขา้ถึงเว็บแอป
พลิเคชนั 

2. ส่วนต่อความสามารถเว็บและเบราว์ เซอร์ (web plugin และ browser add-
on/extension) คือโปรแกรมท่ีถูกเขียนใหท้ างานร่วมกบัเวบ็เบราวเซอร์ 

3. ระบบปฏิบติัการ (operating system) คือระบบปฏิบติัการท าหน้าท่ี ในการจดัการ
กบัทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- เทคโนโลยฝ่ัีงเซิร์ฟเวอร์ (Server–side technology) ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ คือ 
1. เว็บแอปพลิเคชัน  เป็นหัวใจหลักของเว็บไซต์ เน่ืองจากท าหน้าท่ี ติดต่อกับ

ผูใ้ช้งาน รับและแสดงขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูล และ 
อ่ืน ๆ 

2. เวบ็เซิร์ฟเวอร์ซอฟตแ์วร์ (web server software) เป็นโปรแกรมท่ีท างานอยู่บน web 
server ซ่ึงหน้าท่ีหลกัของ web server software คือการประมวลผล HTTP request 
ท่ีไดรั้บมาและตอบกลบัดว้ย HTTP response ใหก้บัผูใ้ชง้าน  

3. ระบบปฏิบติัการ (operating system) ระบบปฏิบติัการบนฝ่ังของเซิร์ฟเวอร์มีหนา้ท่ี
ในการจัดการกับทรัพยากรของเค ร่ืองเซิ ร์ฟเวอร์ เ ช่น CPU memory และ 
bandwidth เป็นตน้ 

 
รูปท่ี 2.5 การท างานของเวบ็แอปพลิเคชนั 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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2.7 Dashboard7 
Dashboard คือ ส่ิงท่ีแสดงขอ้มูลในลกัษณะกราฟ ตวัเลข สี เพื่อสรุปขอ้มูลต่าง ๆ ใหผู้ใ้ชง้าน

สามารถดูขอ้มูลในภาพรวมได ้Dashboard จะเหมาะส าหรับผูบ้ริหารเพื่อใช้ดูภาพรวมขององคก์ร 
เช่น สถาบนัการศึกษา อาจใชส้ าหรับการดูขอ้มูลภาพรวมของจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้มาในแต่ละปีว่า
มีอตัราการเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างไร หรืออาจดูอตัราการยา้ยสาขาของนกัศึกษา ว่ามีการยา้ยสาขา
ในแต่ละภาคการศึกษาเป็นอย่างไร หรือใชส้ าหรับดูขอ้มูลนกัศึกษาท่ีไดผ้ลการเรียน F ว่ามีรายวิชา
ใดมากท่ีสุดในแต่ละภาคการศึกษา จากตัวอย่างดังกล่าวจะสามารถแสดงข้อมูลเป็นลักษณะ 
Dashboard เพื่อใหง้่ายต่อการเขา้ใจ ซ่ึง Dashboard จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. Strategic dashboard จะเป็นขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับประกอบการวางแผนดา้นกลยทุธ์ 
2. Analytical dashboard จะเป็นขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับประกอบการวิเคราะห์ 
3. Operational dashboards จะเป็นขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับประกอบการปฏิบติังาน 

 
Dashboard สรุปเก่ียวกบัการใช้งานอินเทอร์เน็ต จากขอ้มูลดงักล่าว สามารถใช้ส าหรับวาง

แผนการให้บริการไดเ้ช่น การใชง้านส่วนใหญ่จะเป็น Youtube และ Facebook หากกระทบการใช้
งานอ่ืน เก็จะตอ้งท าการจดัการดา้นการบริหาร การใชง้านอินเทอร์เน็ต เช่น มีการท า QOS (Quality 
of Control) จดัล าดบัความส าคญัของการใชง้านเป็นตน้นอกจากนั้นจาก Dashboard หากท าละเอียด
ก็จะสามารถ Drilldown เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น จากสถิติผูใ้ชง้านสูงสุดใชง้านอะไรบา้งเป็น
ตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=624 
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รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่งการน าเสนอดว้ย Dashboard 



บทที่ 3  

การวิเคราะห์ระบบ 
 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของข้อความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล  แบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 1) การแปลงรูปแบบของไฟลต์น้ฉบบัสกุล JSON ให้เป็น XML 2) การ

แปลงรูปแบบของไฟลต์น้ฉบบัสกุล XLS ให้เป็น XML 3) การแปลงรูปแบบของไฟลต์น้ฉบบัสกุล 

XLSX ใหเ้ป็น XML และ 4) การแปลงรูปแบบของไฟลต์น้ฉบบัสกุล TXT ใหเ้ป็น XML  

เทคโนโลยีท่ีใช้ในปริญญานิพนธ์มีการออกแบบระบบโดยน าหลกัการของเว็บเซอร์วิส 

(Web Services)  มาใช้ในการพัฒนาโดยใช้ภาษา HTML, PHP และ Python ในการพัฒนาเว็บ

เซอร์วิส เพื่อให้ฝ่ังของหนา้บา้น (Front-end) เรียกใช ้Web Service และฝ่ังหลงับา้น (Back-end) ใช ้

MySQL เป็นฐานเก็บข้อมูล ซ่ึงระบบท่ีผูจ้ ัดท าได้พัฒนาขึ้นมาจะเป็นการอัปโหลดไฟล์ข้อมูล

ตน้ฉบบัท่ีไดจ้ากลูกคา้ตามสกุลไฟลท่ี์ก าหนดไวใ้นฟังก์ชนั และท าการแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ 

XML ตามรูปแบบของ Template XSL ท่ีถูกสร้างขึ้นใหเ้ขา้กบัขอ้มูลของลูกคา้ 

ในส่วนของการแปลงภาษาให้อยู่ในรูปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอลนั้นจะเร่ิมก็ต่อเม่ือผูใ้ช้ได้

อปัโหลดไฟลต์น้ฉบบัตามสกุลทม่ีก าหนดไวใ้นฟังก์ชนั และเม่ืออปัโหลดแลว้ระบบจะท าการเขา้

เง่ือนไขจ าแนกประเภทไฟลว์า่ควรจะใชไ้ลบราร่ีใดในการแปลงภาษาให้อยูใ่นรูปแบบของเอก็ซ์เอ็ม

แอล เช่น ผูอ้ปัโหลดไฟล์ได้อปัโหลดไฟล์นามสกุล  json ระบบก็จะเขา้เง่ือนไขไปท่ี JsonToXml 

และแปลงภาษาแลว้จึงดาวน์โหลดใหผู้ใ้ชใ้นท่ีสุด 
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3.2 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

 

รูปท่ี 3.1 Use Case Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของขอ้ความใหเ้ป็น

รูปแบบเอก็ซ์เอม็แอล 
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3.3 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description) 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name Login 
Use Case ID UC2 
Brief Description ผูใ้ชท้ าการยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ใชร้ะบบ ดว้ยรหสัผูใ้ชแ้ละ

รหสัผา่น 
Primary Actors Data Converter 

Secondary Actors - 
Pre Conditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่เวบ็แอปพลิเคชนั 

2. ระบบจะแสดงหนา้จอใหป้้อน Username และ Password เพื่อยนืยนัตวัตน 

3. ผูใ้ชค้ลิกปุ่ ม Login เพื่อเขา้สู่ระบบ 
Post Conditions เม่ือเขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จผูใ้ชจ้ะสามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นั

ต่างๆ ได ้
Alternative - 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Show Conversion Statistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name Show Conversion Statistic 
Use Case ID UC3 
Brief Description แสดงสถิติการอปัโหลดและจ านวนไฟลต์่างๆ ท่ีมีการ

แปลงเป็น XML โดยแยกตามประเภทของไฟลต์น้ฉบบั 
Primary Actors Data Converter 
Secondary Actors - 
Pre Conditions ผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ 

Main Flow : 
1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชท้ าการเขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ 
2. ระบบจะแสดงสถิติการอปัโหลดและจ านวนไฟลต์่างๆ ในรูปแบบของกราฟ 

Post Conditions - 
Alternative - 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Use Case : JsonToXml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name JsonToXml 
Use Case ID UC4 
Brief Description ฟังกช์นัส าหรับแปลงไฟลส์กลุ JSON ใหเ้ป็น XML 
Primary Actors Data Converter 
Secondary Actors - 
Pre Conditions ผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ มอปัโหลด 

2. ระบบจะแสดงใหผู้ใ้ชอ้ปัโหลดไฟล ์

3. ผูใ้ชท้ าการเลือกไฟลส์กุล Json ท่ีตอ้งการแปลง และคลิกปุ่ ม Upload File 

4. ฟังกช์นัจะท าการอปัโหลดไฟลข์อ้มูลโดยอตัโนมติั และท าการแปลงใหเ้ป็น

ไฟลเ์อกสาร XML 

Post Conditions สามารถอปัโหลดไฟลข์อ้มูลท่ีผา่นการแปลงรูปแบบแลว้
ไปใชง้านต่อได ้

Alternative - 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของ Use Case : TextToXml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name TextToXml 
Use Case ID UC5 
Brief Description ฟังกช์นัส าหรับการแปลงไฟลส์กุล TXT ใหเ้ป็น XML 
Primary Actors Data Converter 
Secondary Actors - 
Pre Conditions ผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ มอปัโหลด 

2. ระบบจะแสดงใหผู้ใ้ชอ้ปัโหลดไฟล ์

3. ผูใ้ชท้ าการเลือกไฟลส์กุล txt และคลิกปุ่ ม Upload File 

4. ฟังกช์นัจะท าการอปัโหลดไฟลข์อ้มูลโดยอตัโนมติั และท าการแปลงใหเ้ป็น

ไฟลเ์อกสาร XML 

Post Conditions สามารถอปัโหลดไฟลข์อ้มูลท่ีผา่นการแปลงรูปแบบแลว้
ไปใชง้านต่อได ้

Alternative - 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของ Use Case :  XlsToXml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name XlsToXml 
Use Case ID UC6 
Brief Description ฟังกช์นัส าหรับการแปลงไฟลส์กุล XLS ใหเ้ป็น XML 
Primary Actors Data Converter 
Secondary Actors - 
Pre Conditions ผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ มอปัโหลด 

2. ระบบจะแสดงใหผู้ใ้ชอ้ปัโหลดไฟล ์

3. ผูใ้ชท้ าการเลือกไฟลส์กุล xls หรือ xlsx และคลิกปุ่ ม Upload File 

4. ฟังกช์นัจะท าการอปัโหลดไฟลข์อ้มูลโดยอตัโนมติั และท าการแปลงใหเ้ป็น

ไฟลเ์อกสาร XML 

Post Conditions สามารถอปัโหลดไฟลข์อ้มูลท่ีผา่นการแปลงรูปแบบแลว้
ไปใชง้านต่อได ้

Alternative - 
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3.4 แสดงล าดับการท างานของฟังก์ชันต่างๆ (Sequence Diagram) 

 

รูปท่ี 3.2 Sequence Diagram : Login 
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รูปท่ี 3.3 Sequence Diagram : Show Conversion Statistic 

 

 

รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : JsonToXml 
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รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : XlsToXml 

 

 

รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : XlsxToXml 
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : TxtToXml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3.5 แสดงองค์ประกอบของคลาส (Class Diagram) 

 

รูปท่ี 3.8 Class Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของขอ้ความใหเ้ป็นรูปแบบ

เอก็ซ์เอม็แอล 
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3.6 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 

 

รูปท่ี 3.9 ความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิต้ีของระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของขอ้ความให้

เป็นรูปแบบเอก็ซ์เอม็แอล 



 

 

บทที่ 4 

การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็นวิ ธีการสร้างฐานข้อมูลในลักษณะ

ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ โดยมีรายละเอียดของตารางขอ้มูลในฐานขอ้มูลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล Register 

Relation : Register       

Attribute Description Attribute Type PK FK Reference 
  Domain     

id รหสัระบุตวัตน
ของผูใ้ช ้

 Int(11) YES   

firstname ช่ือ  Varchar(99)    
lastname นามสกุล  Varchar(99)    
email อีเมล ์  Varchar(99)    
pass รหสัผา่น  Varchar(99)    
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ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล Chartcount 

Relation : Chartcount       

Attribute Description Attribute Type PK FK Reference 
  Domain     

id รหสัการอปัโหลด
ไฟล ์

 Int(11) YES   

categories ประเภท
ไฟลข์อ้มูล 

 Varchar(99)    

uploaddate วนัท่ีท าการ
อปัโหลดไฟล ์

 date    

jsonn จ านวนไฟล์
ประเภท JSON 

 int(99)    

xls จ านวนไฟล์
ประเภท XLS 

 int(99)    

xlsx จ านวนไฟล์
ประเภท XLSX 

 int(99)    

txt จ านวนไฟล์
ประเภท TXT 

 int(99)    

email ช่ือผูท้  าการ
อปัโหลด 

 Varchar(99)  YES Register 
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4.2  โครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Map) 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์
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4.3 รายละเอยีดของโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map Detail) 

ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของโครงสร้างเวบ็ไซต์ 

รายการ รายละเอยีด 
Login (login.html) การเขา้สู่ระบบเพื่อยนืยนัตวัตน และเม่ือเขา้สู่ระแบบแลว้จะ

สามารถใชฟั้งกช์ัน่การอปัโหลดไฟลแ์ละเรียกดูสถิติไดจ้าก
หนา้ต่าง Dashboard 

Dashboard (index.php) เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ผูใ้ชจ้ะสามารถเรียกดูสถิติการอปัโหลดไฟลแ์ต่
ละประเภทได ้

Generate Report 
(generatereport.php) 

ผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลดผลการรายงานของการอปัโหลดทั้งหมด
ได ้โดยขอ้มูลจะดึงมาจากฐานขอ้มูลทั้งหมด 

Upload (upload.php) ผูใ้ชอ้ปัโหลดไฟลต์น้ฉบบัแต่ละนามสกุลท่ีสามารถอปัโหลดได ้
โดยแบ่งประเภท ดงัน้ี 
- JsonToXml (jsontoxml.py) : แปลงไฟลจ์าก Json ใหอ้ยูใ่น

รูปแบบ Xml 
- XlsToXml (xlstoxml.py) : แปลงไฟลจ์าก Xls ใหอ้ยูใ่น

รูปแบบ Xml 
- XlsxToXml (xlsxtoxml.py) : แปลงไฟลจ์าก Xlsx ใหอ้ยูใ่น

รูปแบบ Xml 
- TxtToXml (txttoxml.py) : แปลงไฟลจ์าก Txt ใหอ้ยูใ่น

รูปแบบ Xml 
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4.4 การออกแบบเว็บเซอร์วิส (Web Services Design) 

 

 

รูปท่ี 4.2 การออกแบบเวบ็เซอร์วิส 
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4.5 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ (User Interface Design) 

ในการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้ผูพ้ฒันาไดย้ึดหลกัการออกแบบให้ผูใ้ชใ้ชง้านง่าย โดย

ประกอบดว้ยหนา้จอดงัต่อไปน้ี  

 

 

รูปท่ี 4.3 UI หนจ้อเขา้สู่ระบบ 

 จากรูปท่ี 4.3 ผูใ้ช้จะต้องยืนยนัตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบโดยใช้อีเมล์ของผูใ้ช้ และ

รหสัผา่น ขอ้มูลดงักล่าวผูพ้ฒันาไดท้ าการสร้างไวแ้ลว้ในฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอแสดงสถิติการแปลงขอ้มูลไฟลป์ระเภทต่างๆ 

 จากรูปท่ี 4.4 เม่ือผูใ้ช้เขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จแลว้ ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงสถิติ โดยใช้ 

Dashboard ส าหรับแสดงสถิติการอปัโหลดไฟลป์ระเภทต่างๆ แสดงอีเมลผ์ูใ้ชง้านขณะนั้น และผูใ้ช้

สามารถสร้างรายงานเป็นไฟล ์Excel ได ้

 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้จออปัโหลดไฟลต์น้ฉบบัเพื่อแปลงเป็น XML 

 จากรูปท่ี 4.5 เม่ือผูใ้ช้คลิกเขา้สู่หมวดหมู่ Coversion จากเมนูทางด้านซ้าย และเขา้สู่เมนู 

XML Converting ผูใ้ชจ้ะสามารถเลือกไฟลส์กุลท่ีก าหนดเพื่อแปลงเป็น XML ได ้
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รูปท่ี 4.6 แสดงขอ้มูลตน้ฉบบัจากลูกคา้ท่ีเป็นไฟลป์ระเภท Json 

จากรูปท่ี 4.6 แสดงขอ้มูลตน้ฉบบัจากลูกคา้ท่ีอปัโหลดเขา้มาเป็นไฟลป์ระเภท Json ก่อน

ผา่นการแปลงเพื่ออยูใ่นรูปแบบของเอก็ซ์เอม็แอล 

 

 

   

   

   

   

   

    

จากรูปท่ี 4.7 แสดงขอ้มูลท่ีผ่านการแปลงจากไฟล์ Json ท่ีผูใ้ช้อปัโหลดให้อยู่ในรูปแบบ

ของเอก็ซ์เอม็แอล เพื่อใหลู้กคา้ไดน้ าไปต่อยอดทางดา้นธุรกิจ  

รูปท่ี 4.7 แสดงขอ้มูลท่ีผา่นการแปลงจากไฟล ์Json ใหอ้ยู่ในรูปแบบของเอก็ซ์เอม็แอล 
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รูปท่ี 4.8 แสดงขอ้มูลตน้ฉบบัจากลูกคา้ท่ีเป็นไฟลป์ระเภท Xls หรือ Xlsx 

จากรูปท่ี 4.8 แสดงขอ้มูลตน้ฉบบัจากลูกคา้ท่ีอปัโหลดเขา้มาเป็นไฟล์ประเภท Xls หรือ 

Xlsx ก่อนผา่นการแปลงเพื่ออยูใ่นรูปแบบของเอก็ซ์เอม็แอล 

 

รูปท่ี 4.9 แสดงขอ้มูลท่ีผา่นการแปลงจากไฟล ์Xls หรือ Xlsx ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของเอก็ซ์เอม็แอล 

จากรูปท่ี 4.9 แสดงขอ้มูลท่ีผ่านการแปลงจากไฟล ์Xls หรือ Xlsx ท่ีผูใ้ชอ้ปัโหลดให้อยู่ใน

รูปแบบของเอก็ซ์เอม็แอล เพื่อใหลู้กคา้ไดน้ าไปต่อยอดทางดา้นธุรกิจ 
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รูปท่ี 4.10 แสดงขอ้มูลตน้ฉบบัจากลูกคา้ท่ีเป็นไฟลป์ระเภท Txt 

จากรูปท่ี 4.10 แสดงขอ้มูลตน้ฉบบัจากลูกคา้ท่ีอปัโหลดเขา้มาเป็นไฟล์ประเภท Txt ก่อน

ผา่นการแปลงเพื่ออยูใ่นรูปแบบของเอก็ซ์เอม็แอล 

 

รูปท่ี 4.11 แสดงขอ้มูลท่ีผา่นการแปลงจากไฟล ์Txt ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของเอก็ซ์เอม็แอล 

จากรูปท่ี 4.11 แสดงขอ้มูลท่ีผ่านการแปลงจากไฟล์ Txt ท่ีผูใ้ช้อปัโหลดให้อยู่ในรูปแบบ

ของเอก็ซ์เอม็แอล เพื่อใหลู้กคา้ไดน้ าไปต่อยอดทางดา้นธุรกิจ 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของขอ้ความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล สามารถ

ท างานไดต้ามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยสามารถแปลงรูปแบบของขอ้ความประเภทต่างๆ ไปเป็น 

XML ได้รวดเร็วถูกตอ้ง และลดระยะในการท างานได้ เน่ืองจากเป็นการท างานผ่านระบบแบบ

อตัโนมติัพียงท าการอปัโหลดไฟลต์น้ฉบบัเขา้สู่ระบบ จากนั้นระบบจะด าเนินจนไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีอยู่

ในรูปแบบของ XML ท่ีน าไปส่งมอบใหลู้กคา้ของบริษทัฯ หรือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อได ้นอกจากน้ี

ยงัมีการแสดงสถิติการอัปโหลด โดยแบ่งตามประเภทของไฟล์ต้นฉบับ และแสดงผลรวมการ

อปัโหลดไฟลท์ั้งหมด เพื่อแสดงปริมาณงานและรูปแบบท่ีมีการถูกแปลงมากท่ีสุด ส าหรับน าไปใช้

ในการพฒันาระบบการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 

5.2 ข้อดีของระบบ 

5.1 สามารถอ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชไ้ด ้ท าใหผู้ใ้ชซ่ึ้งเป็นพนกังานของบริษทัฯ มี

เวลาไปพฒันาตนเองได ้

5.2 ขอ้มูลมีความถูกตอ้งมากยิง่ขึ้นหลงัจากถูกแปลงรูปแบบแลว้ 

5.3 สามารถเปล่ียนแปลง Template ไดง้่าย 

5.4 สามารถเรียกดูสถิติการอปัโหลดไฟลเ์พื่อปรับปรุงและพฒันาระบบใหมี้คุณภาพ

ได ้

  

5.3 ข้อเสนอแนะ 

เพื่อใหร้ะบบมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ควรพฒันาต่อยอดโดยเพิ่มฟังกช์นั ดงัต่อไปน้ี 

5.3.1       ฟังกช์นัการรับอีเมลพ์ร้อมไฟลแ์นบไดอ้ตัโนมติั 

5.3.2       ฟังกช์นัการตอบกลบัอีเมลพ์ร้อมไฟลแ์นบท่ีไดท้ าการแปลงรูปแบบแลว้ได้

อตัโนมติั 

5.3.3       การแจง้เตือนเม่ือมีอีเมลส่์งมาจากลูกคา้ 
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