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 การคนควาอิสระเร่ือง “การพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการโทรศัพท VoIP สําหรับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร” มีวัตถุประสงคเพ่ือลดปญหาการรับสงขอมูลจํานวนมากในการส่ือสารแบบ 

VoIP จากผูใหบริการจากภายนอกและระบบเสียงที่ไดอาจเกิดการขาดหายขณะส่ือสาร ดวยการ

พัฒนาระบบซอฟตแวรตนแบบเพ่ือสนับสนุนการใชงานระบบโทรศัพท VoIP สําหรับนักศึกษา

และอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ิมจากติดตั้ง ระบบโทรศัพท VoIP ซ่ึงทํางานบนโปรโตคอล

แบบ SIP ดวยซอฟตแวร Asterisk เพ่ือรองรับสมาชิก ที่จะเขามาใชงานดวย Softphone พรอมท้ังได

นําระบบการประชุมมาสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล ระบบจะแยกเปนสองสวนคือระบบ 

สวนหลังกับระบบสวนหนาโดยระบบสวนหนาจะเปนสวนติดตอกับผูใชงานและสวนหลังจะเปน

สวนติดตอกับผูดูแลระบบในการจัดการระบบทะเบียนสมาชิก และในสวนที่ติดตอกับผูใชงานเปน

แบบ Web Application ผูใชงานสามารถคนหาเบอรโทรศัพทของสมาชิก คนหาช่ือสมาชิก คนหา

รายวิชา มีระบบสมุดโทรศัพทและระบบปฎิทินตารางนัดหมาย  โดยมีโปรแกรม Asterisk ทําหนาท่ี

เปนตูชุมสาย จัดการเร่ืองโทรหากันระหวางไอพีโฟน ผลการทดสอบความกวางชองสัญญาณขณะ

ส่ือสาร VoIP แบบโทรหากัน ใชความกวางชองสัญญาณสายละ 50.125 Kbps การทดสอบ 

Conference เลือกการเขารหัสเสียงแบบ PCMU หรือ G.711u ซ่ึงมีขนาด Bits Rate อยูที่ 64 Kbps  

ผลการทดสอบพบวา แตละคูสายที่โทรเขามาใชอัตราการรับสงขอมูลสายละ 90 Kbps ซ่ึงเครือขาย

ความเร็ว 2 Mbps รองรับจํานวนการโทรพรอมกันไดเพียง 22 คูสายไมเพียงพอกับการเรียนทางไกล 

จึงนําเสนอแนวทางแกไขดวยการเลือกใชมาตรฐานการเขารหัสเสียงท่ีมีขนาดเล็กและคุณภาพเสียง

ใกลเคียงกับ G.711u ทําใหเพ่ิมจํานวนการโทรพรอมกันมากขึ้น 3.2 เทา จากการประเมินระบบดวย

แบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือกลุมอาจารยจํานวน 10 คนและกลุมนักศึกษาจํานวน 40 

คนกลุมผูดูแลระบบ  5 คน การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน

อยูในระดับ ปานกลาง  

ภาควิชาคอมพิวเตอร                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                  ปการศึกษา 2553 
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  This research topic of  “Development of the original management for VoIP telephone at 

Silpakorn University” has the main purpose to decrease problems including transferring mass 

information using VoIP communication from the outside server and voice distortion. Therefore, with 

the development of the application software to support VoIP telephone communication for both 

students and professors in Silpakorn University.  This system started with installation of the VoIP 

telephone system, which was operating on the SIP protocol with Asterisk software to accommodate 

users using the soft phone including the conference for distance education. The system was divided 

into two parts, the frontend and the backend. The frontend  is used to communicating with the users 

and visitors and the backend is used to communicating with the server, who manages the members’ 

information. The frontend used the Web Application interface, where the users can access to find the 

telephone numbers, names, subjects codes, of other member.  Phonebook and calendar systems 

are included by using the Asterisk software to operate as the PABX to manage calls between IP 

phones. The test results for the ability of signals while communicating through VoIP for normal calls 

occupied 50.125 Kbps, while the test result for conference  choosing PCMU voice decoding or 

G.711u with the bit rate of 64 Kbps. The test result indicates that for each telephone lines of 

incoming calls is using bandwidth of 90 Kbps, while the connection system has the speed of 2 Mbps, 

supporting 22 concurrent operating telephone lines, which means that the capability is not enough 

for supporting the distance education conference. Therefore, this research introduced the solution by 

using the standard voice code that has similar quality to G.711u, which can reduce the size of the 

voice code to lower and increase result of 3.2 times more than the previous system. From the test 

result of the system by using questionnaires with groups of people, 10 of professors, 40 of students 

and 5 of the operational personnel. The analysis of the data, used mean and standard deviation. 

The evaluation result is in the level of average.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
  งานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางสูงของผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ  
ธารทัศนวงศ อาจารยที่ปรึกษาในการคนควาอิสระ ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยแกไขขอบกพรอง
ตางๆ การวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลงไดดวยดี  ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาคร้ังนี้เปนอยางย่ิง  และขอ
กราบขอบพระคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี ้
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.จันทนา  จันทราพรชัย และ อาจารย
ดร.เฉลิมพล  ชาญศรีภิญโญ  ที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนําและเปนกรรมการตรวจสอบการ
คนควาอิสระในคร้ังนี ้
 ทายท่ีสุดนี้  ผูวิจัยขอขอบคุณครอบครัว พ่ี เพ่ือนและนอง ทุกทานในสาขาวิชาที่ให
ความชวยเหลือในดานตางๆ ชวยแกไขปญหา และคอยหวงใยและเปนกําลังใจใหแกผูวิจัยมาโดย
ตลอด 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




