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 บทคัดยอ 

 
 งานวิจัย การพัฒนาเว็บไซทระบบการจัดทําแผนที่ กรณีศึกษา ศูนยการใหบริการ 
บริษัททริปเปลทีบรอดแบนดจํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแผนที่ที่ตั้งศูนยการใหบริการ
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว โดยไดวิเคราะหออกแบบ จัดทํา และทดสอบระบบเพื่อนํามาใชเปน
เครื่องมือที่เปนประโยชนในการดําเนินของบริษัทฯ ได ในการพัฒนาเว็บไซท ผูวิจัยประยุกตใช 
Google Earth และโปรแกรม ภาษา HTML (Hypertext Markup Language) รวมกับภาษาคริปท  PHP 
(Hypertext Preprocessor) และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL เพื่อใหเปนการอํานวยความสะดวก 
และความเร็วในการจัดทําขอมูลนําขึ้นผานระบบอินเทอรเน็ต 
  ผลการวิจัยระบบการจัดทําแผนที่ ไดทําการออกแบบหนาเว็บเพจที่แบงออกเปน 2 สวน
การใชงาน ไดแก การแสดงผลของระบบโดยใชงานสําหรับผูใชงานที่ตองการคนหาศูนยการ
ใหบริการ และการใชงานในสวนของผูดูแลระบบ ซ่ึงเปนผูทําหนาที่ปรับปรุงขอมูล ไดแกการเพิ่ม 
หรือลบ สถานที่ตั้งศูนยการใหบริการ ซ่ึงหนาเว็บเพจระบบการจัดทําแผนที่สามารถทําการบันทึก
ขอมูลสถานที่ แผนที่ ของจุดขายและศูนยการใหบริการ สําหรับสถานที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล พรอมแสดงรายละเอียดขอมูลที่ตั้งพรอมแผนที่ที่ เปนปจจุบัน มีความชัดเจน 
สามารถเขาใจงาย และการใชงานระบบสามารถใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผานทาง
หนาเว็บบราวเซอรตาง ๆ ไดเชน Internet Explorer และ Firefox เปนตน การประมวลผลขอมูลของ
ระบบจะเปนลักษณะแบบ Web-based จึงมีความสะดวกสําหรับบุคคลทั่วไป และสนับสนุนการ
ขยายการใหบริการของบริษัทฯ 
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ABSTRACT 
 

This research, Development of Mapping System Website, Case Study: Service Center, 
Triple T Broadband LTd., aims to fast and accurately create a map for service centers. The 
researcher analyzed, designed, implemented, and tested the system in order to be used as a useful 
tool for the company. In development the researcher used Google Earth and HTML programs with 
the script language PHP, and MySQL database management system for facilitating and speed up 
information via the system interface to the Internet.  

For the research, the system is divided into two sections, the display section for users 
who want to find the service center, and the administrator section for users who update data such 
as, add, delete service center locations. This page mapping systems can record data to map 
locations of points of sales and service centers for locations in the Bangkok and metropolitan 
areas with more detailed data set, with the current map is clear easy to understand via the Internet 
network through various web browsers, such as, Internet Explorer and Firefox, etc. The data 
processing system is a web-based features so, it is convenient for people, and support the 
expansion of company service.    
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บทที่ 1 

 บทนํา  

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ประโยชนและความสําคัญของแผนที่ เปนอุปกรณที่สําคัญชนิดหนึ่งซึ่งสรางขึ้นไวใช
เปนเครื่องชวยในการดําเนินงานหรือประกอบกิจการตางๆ อันเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตซึ่งตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน การสรางแผนที่ขึ้นใชประโยชนเพื่อเปนเครื่องแสดงเสนทางเดินถ่ินที่อยูอาศัย
แหลงที่หาอาหารหรือแสดงกรรมสิทธิ์บริเวณพื้นที่ๆ มีการครอบครองกรรมสิทธิ์ แผนที่ถูกนําไป
ใชใหเกิดประโยชนกวางขวางยิ่งขึ้นตามวิวัฒนาการและความเจริญกาวหนาในการดําเนินชีวิต
ตามลําดับ ดังนั้นแผนที่จึงมีบทบาทอันสําคัญยิ่งเกี่ยวกับความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ ในการดําเนินกิจกรรม 4 ประการไดแกการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจและสังคม
จิตวิทยา 
 แผนที่นี้เกิดจากการสะสมภาพถายจากหลาย ๆ แหลงขอมูล จากดาวเทียมหลายดวง 
เพียงแตนํามาประติดประตอกันเสมือนกับวาเปนผืนเดียวกัน และแสดงรายละเอียดตางเชน ที่ตั้ง
โรงพยาบาล สถานีตํารวจ สนามบิน และชั้นของขอมูลอ่ืน ๆ อีกมากมาย จึงมีการนํา Google Earth 
มาใชประโยชนอยางมากมายมหาศาล บริการนี้ชวยใหสามารถศึกษาขอมูลกอนเดินทางไดเปนอยาง
ดี ทําใหสามารถคนหาที่ตั้งของโรงแรม ที่พัก เสนทางตาง ๆ ของเมืองที่จะเดินทางไป รวมถึง
แหลงขอมูลอ่ืน ๆ เชน สภาพดินฟาอากาศ แตที่สําคัญที่สุด คือ การนํา Google Earth มาเปนสื่อใน
การเรียนรู ในทุก ๆ ระดับการศึกษา รวมไปถึงการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหเขาถึงภาพถายดาวเทียม
และภาพถายทางอากาศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ทําใหสามารถเขาใจโลกของเรา
ไดมากขึ้น แบบไมมีคาใชบริการ 
 จากการดําเนินงานธุรกิจของบริษัททริปเปลทีบรอดแบนดจํากัด (มหาชน) เปนผู
ใหบริการเครือขายบรอดแบนดอินเทอรเน็ต ซ่ึงในปจจุบันผูใชงานมีความตองการเพิ่มขึ้นอยางมาก 
ประกอบกับบริษัทฯ ไดดําเนินการขยายการใหบริการเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อรองรับความ
ตองการดังกลาว บริษัทฯ จึงไดเปดศูนยการใหบริการในจุดตางๆ ในพื้นที่ที่สะดวกใกลชิดกับลูกคา
ในทุกกลุมเปาหมาย เชน หางสรรพสินคา ตลาด และในจุดยอยตางๆ ซ่ึงลูกคาสามารถเขาไป
ตรวจสอบหาศูนยการใหบริการที่สะดวกและใกลบานไดจากเว็บไซท ซ่ึงเจาหนาที่ฝายการตลาด
จะตองทําการวาดแผนที่ศูนยการใหบริการทั้งหมดแลวจัดสงใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําการ
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วาดภาพแผนที่บนอิเล็กทรอนิกสไฟล แลวอัพโหลดข้ันขึ้นเว็บไซทตอไป  ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการเปด
และปรับเปลี่ยนศูนยการใหบริการอยูตลอดเวลา ทําใหการจัดทําแผนที่เพื่ออัพโหลดขึ้นเว็บไซท ใช
เวลามาก และลาชา 
 จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงการวาดแผนที่ โดยใชเครื่องมือที่มีการพัฒนาอยูใน
ปจจุบัน โดยใช Google Earth มีความสะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว สามารถนํามาพัฒนาเพื่อเปน
เครื่องมือที่เปนประโยชนในการดําเนินของบริษัทฯ ได 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 
 วัตถุประสงคของการวิจยั  มีดังตอไปนี ้
 1.  เพื่อสรางแผนที่ที่ตั้งศูนยการใหบริการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  
 2.  เพื่อวิเคราะหออกแบบระบบการจัดทําแผนที่ศูนยการใหบริการ 
 3.  เพื่อจัดทําและทดสอบระบบการจัดทําแผนที่ศูนยการใหบริการ 

 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย  มีดังตอไปนี ้
 1.  จัดทําระบบวาดแผนที่โดยใช โดยใช Google Earth   
 2.  จัดทําฐานขอมูลศูนยการใหบริการทั้งหมดของบริษัทฯ 
 3.  ระบบสามารถนําเสนอแผนที่ที่ตั้งศูนยการใหบริการทั้งหมดผานทางระบบอินเทอรเน็ตของ
องคกร โดยการประยุกตใชโปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอลและภาษาสคริปตพีเอชพี 

 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  มีดังตอไปนี ้
 1.  เปนระบบที่ใชสําหรับจดัทําแผนที่โดยใช Google Earth  ผานเว็บไซท 
 2.  เพื่อใหลูกคาไดทราบถึงศูนยการใหบริการที่ไดอยางรวดเรว็ 
 3.  รองรับการจัดทําแผนที่ที่มีปริมาณมาก และการปรับเปลี่ยนแผนที่ทําไดอยางรวดเร็ว และ
ถูกตอง 
 4.  สามารถจัดรูปแบบพื้นที่การใหบริการ เชน แบงเปนแตละเขตของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล หรือพื้นที่การใหบริการในตางจังหวัด 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 บริษัททริปเปลทีบรอดแบนดจํากัด (มหาชน) 

2.1.1  วิสัยทัศนองคกร   
 วิสัยทัศนเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยมบีริการ

ที่หลากหลายมีนวัตกรรมและคุณคาใหกับผูใชบริการทุกชนชั้นและอาชีพ บริษัทฯ มีพันธกิจคือ 
1.  สรางพื้นที่ใหบริการและฐานลูกคาทั่วประเทศ 
2.  สรางแอพพลิเคชันและคอนเท็นทที่มีคุณคา ใชงายและเขาถึงงายใหกับทุกกลุมลูกคา

เพื่อใหเปนสวนสําคัญของชีวิตสวนตัวและชีวิตการงาน 
3.  สรางความสามารถในการแขงขันดวยบุคลากรที่มีความสามารถสูงและวัฒนธรรม

องคกรที่เปนเลิศ 
 2.1.2  ความเปนมา 
 บริษัททริปเปลทีบรอดแบนดจํากัด (มหาชน)เปนบริษัทในกลุมจัสมินอินเตอรเนชั่นแนล
ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2548 และตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2549 บริษัทฯไดใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 
นับเปนบริษัทเอกชนรายแรกในประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประเภทดังกลาวเพื่อใหมีโครงขายและ
ใหบริการทั้งดานขอมูลและเสียงไดทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดทั่วประเทศ  
 นอกเหนือจากการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Maxnet) อินเทอรเน็ตแลว บริษัท
ฯ ยังไดใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาโครงขาย เพื่อใหบริการโทรศัพทอินเทอรเน็ต (Voice 
over Broadband) และอินเทอรเน็ตทีวี (IPTV) ในวงจรเชื่อมตอเดียวกัน เปนการใหบริการที่เรียกวา 
ทริปเปลเพลย (Triple Play) ซึ่งเปนบริการแหงอนาคตที่จะทําใหการสื่อสารทุกอยางรวมอยูดวยกัน 
ชวยเพิ่มความสะดวกสบาย ลดความยุงยาก และตอบสนองความตองการที่หลากหลายของ
ผูใชบริการไดเปนอยางดี 
 บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑใหมที่เปนทั้ง แอพพลิเคชันและคอนเท็นซึ่งมีนวัตกรรมและเพิ่ม
คุณคาในการใชงานอินเทอรเน็ตใหกับลูกคาของบริษัทฯ แอพพลิเคชันและคอนเท็นนี้ มีทั้งดาน
การศึกษา เชน การเรียนรูออนไลน (E-Learning) ดานบันเทิง เชน เกมสออนไลน การดาวนโหลด
ภาพยนตรและเพลง 
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 2.1.3  ลักษณะธุรกิจ 
 บริการหลักของบริษัทฯ ในปจจุบันไดแกบริการวงจรเชื่อมตอความเร็วสูงโดยใช
เทคโนโลยีเอดีเอสแอล (ADSL) ซ่ึงสามารถใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Hi – speed Internet)
หรือบรอดแบนดอินเทอรเน็ต (Broadband Internet) ผานคูสายโทรศัพทธรรมดาโดยใชช่ือบริการวา 
"3BB" ซ่ึงเปนบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่เปนที่นิยมและมีผูใชบริการอยูหลายแสนรายทั้งใน
ตางจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยในตางจังหวัด บริษัทฯ มีพันธมิตรที่สําคัญในการทําการตลาด
และใหบริการคือบริษัททีทีแอนดทีจํากัด (มหาชน) และบริษัททีทีแอนดทีซับสไครเบอรเซอรวิสเซส
จํากัด สวนบริษัททริปเปลทีบรอดแบนดจํากัด (มหาชน) เปนผูทําการตลาดและใหบริการ MaxNet 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดวยตนเอง ซ่ึงการใหบริการของบริษัทฯ แบงไดดังตอไปนี้ 
 1.  สําหรับบานพักและสวนบุคคล ดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีโครงขายในรูปแบบ 
NGN (Next Generation Network) บริษัทฯ ไดสรางโครงขายหลักเปนแบบ IP มุงเนนใหโครงขาย
สามารถรองรับบริการ  เสียง  ขอมูล และมัลติมีเดีย ไดบนโครงขายเดียว ตลอดจนความพรอมในการ
ใหบริการโทรคมนาคมอื่นๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคต บริษัทฯ นําเสนอเทคโนโลยีการสื่อสารและ
บริการที่หลากหลาย  ตอบสนองความตองการในดานการทํางาน และความบันเทิงในชีวิตประจําวัน 
ไดแก 
   1.1  โทรศัพท Voice Link บริการโทรศัพทของบริษัทฯ ไดพัฒนาบนเทคโนโลยี
ระบบ VoIP (Voice over IP) ที่สงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลขนาด 64 Kbps ผานเครือขาย IP  
ความเร็วสูง ในรูปแบบ Voice over Broadband (VoBB) ที่มีการควบคุมคุณภาพสัญญาณเสียงใหมี
ความคมชัด รวมทั้งการตรวจสอบการรับสงขอมูลไปถึงปลายทางอยางถูกตอง 
   1.2  เครื่องโทรศัพทแบบ IP รองรับบริการเสริมที่หลากหลายและเปนประโยชน
ตอการใชงาน เชน แสดงเบอรโทรเขา เก็บบันทึกเบอรโทรเขา-ออก  การพักสาย การรับสายเรียก
ซอน รวมถึงสามารถนําหมายเลขเดียวไปใชงานที่อ่ืนๆ โดยเชื่อมตอผานอินเทอรเน็ต คุณภาพ
สัญญาณเสียงดี คมชัดตลอดทุกการสนทนา ประหยัดสูงสุด โทรฟรีทุกเลขหมายในเครือขายแบบไม
จํากัด และโทรทุกเครือขายดวยคาบริการหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับการใชงาน 
   1.3 HD TV IPTV เปนความบันเทิงในรูปแบบใหมสําหรับการรับชมโทรทัศน 
โดยรายการความบันเทิง สาระ ขอมูลขาวสารถูกสงผานทางอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใหผูใชไดรับชม
ผานเครื่องรับโทรทัศนหรือผานหนาจอคอมพิวเตอร เทคโนโลยี IPTV จะใหอิสระในการเลือก 
กําหนด ควบคุมหรือสรางสถานีความสุขสวนตัวไดตามตองการ สอดคลองกับการใชงาน ทั้งยังให
อิสระในการจัดการ บริหารเวลาในการรับชมไดดวยตนเอง ไดแก Video on demand เปนวิดีโอตาม
ส่ัง ที่สงภาพยนตรหรือรายการที่ช่ืนชอบมาใหดูถึงบานไดตลอดเวลา ไมตองเสียเวลาไปเชาจากราน
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เชาวิดีโอสามารถจะดูกี่รอบก็ได และการรับชมความบันเทิงผาน IPTV ใชบริการโทรศัพท และเลน
อินเทอรเน็ต ไดพรอมๆ กัน 
 2. สําหรับธุรกิจและองคกร ดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีโครงขายในรูปแบบ NGN 
(Next Generation Network) บริษัทฯ ไดสรางโครงขายหลักเปนแบบ IP มุงเนนใหโครงขายสามารถ
รองรับบริการ เสียง ขอมูล และมัลติมีเดีย ไดบนโครงขายเดียว ตลอดจนความพรอมในการใหบริการ
โทรคมนาคมอื่นๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยบริษัทฯ ไดนําเสนอเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึง
อุปกรณและบริการจากพันธมิตร เพื่อตอบสนองธุรกิจแตละประเภท มุงเปนสวนหนึ่งที่ชวย
สนับสนุนใหธุรกิจเติบโตอยางไมหยุดยั้ง 
 2.1  บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Internet Link) บริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงสําหรับองคกรธุรกิจที่ตองการใชอินเทอรเน็ตเชื่อมตอคุณภาพสูง หลากหลายระดับความเร็ว 
สําหรับผูใชงานตั้งแตระดับเริ่มตนจนถึงธุรกิจขนาดใหญ  ประหยัด ไมตองเสียคาโทรศัพทเพื่อตอ
อินเทอรเน็ต และสะดวก ใชโทรศัพทพรอมเลนอินเทอรเน็ตไดในเวลาเดียวกัน ผานสายโทรศัพท
เสนเดียว หรือเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตเพียงโดยไมตองมีเบอรโทรศัพท เชื่อมตอผานโครงขาย
หลักใยแกวนําแสง (Fiber Optic) และมีชองทางเชื่อมตออินเทอรเน็ตขนาดใหญทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ทําใหมั่นใจวาสามารถเชื่อมตอโลกอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องตลอด 
24 ช่ัวโมง 
 2.2 บริการโทรศัพท Voice Link บริการโทรศัพทของบริษัทฯ ไดพัฒนาบน
เทคโนโลยีระบบ VoIP ที่สงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลขนาด 64 Kbps ผานเครือขาย IP  ความเร็วสูง 
ในรูปแบบ Voice over Broadband ที่มีการควบคุมคุณภาพสัญญาณเสียงใหมีความคมชัด รวมทั้งการ
ตรวจสอบการรับสงขอมูลไปถึงปลายทางอยางถูกตอง เครื่องโทรศัพทแบบ IP รองรับบริการเสริมที่
หลากหลายและเปนประโยชนตอการใชงาน เชน แสดงเบอรโทรเขา เก็บบันทึกเบอรโทรเขาออก  
การพักสาย การรับสายเรียกซอน รวมถึงสามารถนําหมายเลขเดียวไปใชงานที่อ่ืนๆ โดยเชื่อมตอผาน
อินเทอรเน็ต คุณภาพสัญญาณเสียงดี คมชัดตลอดทุกการสนทนา ประหยัดสูงสุด โทรฟรีทุกเลข
หมายในเครือขายแบบไมจํากัด และโทรทุกเครือขายดวยคาบริการหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับ
การใชงาน 
 2.3  บริการสื่อสารขอมูล Data Link บริการสื่อสารขอมูลหลากหลายรูปแบบ ที่
เหมาะกับการนําไปประยุกตใชงาน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการดําเนินธุรกิจดวยโครงขาย
อัจฉริยะความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ใหบริการทั่วประเทศ ประกอบดวยบริการหลักคือ 
  -  DDN (Digital Data Network) บริการสื่อสารขอมูลดิจิตอลความเร็วสูง
แบบวงจรเชา ที่จับจองชองสัญญาณไวตลอดเวลาสําหรับผูใชงานแมขณะที่มีการรับ-สงขอมูล
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หรือไมก็ตาม ชวยใหมั่นใจในเสถียรภาพและความปลอดภัยของการรับ-สงขอมูลไดตลอดเวลา 
รองรับการเชื่อมตอทั้งแบบจุดตอจุด และการเชื่อมตอที่มากกวา 2 จุด โดยมีความเร็วสําหรับวงจรการ
รับ-สงขอมูลตั้งแต 64 Kbps – 2 Mbps 
  -  บริการ MPLS VPN (Multi Protocol Label Switching Virtual Private 
Network) เครือขายสวนตัวเสมือนจริงที่เชื่อมโยงเปนเครือขาย WAN ในรูปแบบ IP แตยังคงความ
เปนเครือขายเฉพาะ สามารถใหบริการที่มีความเสถียรและการจัดการรับสงขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง แตราคาประหยัดเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรเชา รวมทั้งยังงายตอการขยาย รองรับการเชื่อมตอได
หลากหลายอินเตอรเฟสและสามารถเลือกระดับคุณภาพบริการ ที่เหมาะสมกับการประยุกตใชงาน
ขององคกรแตละประเภทได ซ่ึงเหมาะกับองคกรที่มีสาขากระจายอยูตามที่ตางๆ และตองการ
เช่ือมตอเครือขายเขาดวยกัน 
 
2.2  แผนที ่
 แผนที่คือส่ิงซ่ึงมนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวพิภพและสิ่งที่ปรากฏอยูบน
พื้นผิวพิภพ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นทั้งหมดหรือเพียงบางสวน โดยแสดง
ไวบนแผนวัสดุที่เลือกสรร แลวดวยการยอใหมีขนาดเล็กลงตามอัตราสวนที่พึงประสงค ใหคงรักษา
รูปรางลักษณะที่คลายของจริงไวหรือใชสัญลักษณทดแทน 
 แผนที่เปนอุปกรณที่สําคัญชนิดหนึ่งซึ่งมนุษยสรางขึ้นไวใชเปนเครื่องชวยในการ
ดําเนินงาน หรือประกอบกิจการตางๆ อันเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของมนุษย ซ่ึงมนุษยรูจักใช
แผนที่ใหเปนประโยชนมาตั้งแตสมัยโบราณคือ ประมาณถึง 2,300 ปกอนพุทธกาลที่มนุษยรูจักผลิต
แผนท่ีขึ้น ใชประโยชนของแผนที่สวนใหญในสมัยนั้นก็ใชเปนเครื่องแสดงเสนทางเดิน ถ่ินที่อยู
อาศัย แหลงที่หาอาหาร หรือแสดงกรรมสิทธิ์บริเวณพื้นที่ๆ มีการครอบครอง แผนที่ถูกนําไปใชให
เกิดประโยชนกวางขวางยิ่งขึ้นตามวิวัฒนาการและความเจริญกาวหนาในการดําเนินชีวิตของมนุษย
ตามลําดับ ในสมัยปจจุบันอาจกลาวไดวาแผนที่มีบทบาทอันสําคัญยิ่งเกี่ยวกับความมั่นคงและความ
เจริญกาวหนาของชาติบานเมือง ในการดําเนินกิจกรรม 4ประการคือ การเมือง การทหาร การ
เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 
 2.2.1  ระบบ GPS (Global Positioning System) 
 ระบบ GPS คือ ระบบกําหนดตําแหนงบนโลกชื่อเต็มของระบบนี้คือ NAVSTAR 
Global Positioning System คําวา NAVSTAR เปนอักษรยอมาจาก Navigation Satellite Timingand 
Ranging ดาวเทียมสําหรับนํารองคือ ระบบที่ระบุตําแหนงทุกแหงบนโลก 
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 ภาพที่ 2.1 เปนระบบบอกตําแหนงบนพื้นผิวโลกโดยอาศัยการคํานวณพิกัดจาก
ดาวเทียมระบุตําแหนงจํานวน 24 ดวงที่โคจรอยูรอบโลกในระดับสูงประมาณ 20,000 กิโลเมตร ทํา
ใหสามารถชี้บอกตําแหนงไดทุกแหงบนโลกตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง 

 
 

ภาพที่ 2.1  ตําแหนงบนพื้นผิวโลกโดยอาศัยการคํานวณพิกัดจากดาวเทียม 
 
 จากการความสามารถดังกลาวทําใหระบบมีประสิทธิภาพในการบอกตําแหนงบนพื้น
โลกอยางที่ไมเคยมีมากอนสําหรับประชาชนทั่วไป เพราะเดิมทีระบบ GPS เปนระบบที่ถูกใชงาน
การทหารของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเทานั้น และดวยความสามารถของ GPS ทําให
สามารถนําขอมูลตําแหนงมาใชประโยชนไดมากมาย เชน 

   1. GPS หาตําแหนงที่แนนอนบนพื้นโลกปองกันการหลงทาง หาจุดอางอิงตางๆ เชน 
รานอาหารโปรด สถานีตํารวจ  

   2.  GPS ใชในการแนะนําเสนทางไปยังจุดตาง ๆ บนโลกดังที่เรียกวา “ระบบนําทาง”
หรือ “Navigator” ซ่ึงมีใหกันใชอยูทั่วไปในปจจุบัน 

   3.  ใชในการติดตามบุคคลหรือติดตามยานพาหนะ ใชในการตรวจสอบเสนทางการ
เดินทางที่ผานมา 
 หลักการทํางานของเครื่อง GPS คือ การคํานวณระยะทางระหวางดาวเทียมกับอุปกรณ
รับ GPS โดยจะตองทราบตําแหนงของดาวเทียมแตละดวง และระยะทางจากดาวเทียม 3 ดวงขึ้นไป 
อุปกรณ GPS ก็จะสามารถคํานวนหาจุดตัดกันของผิวทรงกลมของระยะทางของดาวเทียม GPS แต
ละดวงได ดังนั้นในทางทฤษฏีส่ิงที่อุปกรณ GPS จําเปนตองทราบในการคํานวนหาตําแหนงแตละ
ครั้งคือ ตําแหนงดาวเทียม GPS ในอวกาศอยางนอย 3 ดวง ระยะหางจากดาวเทียม GPS แตละดวง 
โดยการจะไดมาซึ่งขอมูลทั้ง 2 แบบในทางปฏิบัติคือ 
  1.  การไดมาซึ่งตําแหนงดาวเทียม GPS ในอวกาศ การไดมาซึ่งตําแหนงดาวเทียม 
GPS ในอวกาศจะตองไดมีขอมูลประกอบ 2 ตัว คือ 
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   1.1  ขอมูลวงโคจร จะทําใหอุปกรณ GPS ทราบวาเสนทางการเดินทางของ
ดาวเทียม GPS แตละดวงจะอยูณตําแหนงใดเมื่อไร 
   1.2  เวลาปจจุบัน ซ่ึงเมื่ออุปกณ GPS ทราบเวลาปจจุบันแลวก็จะใชเวลาปจจบุนัไป
คํานวณหาตําแหนงของดาวเทียม GPS จากขอมูลวงโคจรได  
 ดังนั้นเมื่ออุปกรณรับ GPS ทราบขอมูลวงโคจรดาวเทียม GPS และเวลาปจจุบัน
อุปกรณรับ GPS ก็จะทราบตําแหนงดาวเทียมในอวกาศ ไดซ่ึงขอมูลทั้งหมดจะไดมาจากสัญญาณ
ดาวเทียมที่อุปกรณรับ GPS ตัวนั้นรับได 
  2.  การไดมาซึ่งระยะหางของอุปกรณรับ GPS กับดาวเทียม GPS แตละดวงเนื่องจาก
การเตินทางของคลื่นสัญญาณ GPS นั้นจะเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ (v คงที่) คือความเร็วแสง 
(186,000 ไมลตอวินาที) ซ่ึงเมื่อเปนดังนั้นถาอุปกรณรับ GPS รูระยะเวลา (t) ที่สัญญาณใชในการ
เดินทางจากดาวเทียม GPS มายังอุปกรณรับ GPS ก็จะสามารถคํานวนระยะทางระหวางดาวเทียม 
GPS กับอุปกรณรับ GPS ไดจากสมการที่ 2.1 
 
     ระยะทาง = ความเร็ว X เวลา                                                               (2.1) 
 
 ซ่ึงเมื่อทราบระยะหางของดาวเทียมกับอุปกรณ GPS มากเทาไรก็จะสามารถหาจุดของ
ผิวทรงกลมทําใหอุปกรณ GPS สามารถทราบวาอยู ณ จุดใดบนพื้นโลกไดเชน ดาวเทียม GPS1 ลอย
อยู ณ จุดหนึ่งในอวกาศซึ่งเมื่อรูตําแหนงจากขอมูลวงโคจร GPS และเวลาปจจุบันระยะเวลาในการ
สงสัญญาณจากดาวเทียมดวง GPS1 ถึงเครื่องรับ GPS คือ 0.10 วินาทีระยะทางระหวางดาวเทียมกับ 
GPS1 คือ 18,600 ไมล (186,000 ไมลตอวินาที X 0.10 วินาที = 18,600 ไมล) ดังนั้นตําแหนงปจจุบัน
ของเครื่องรับ GPS ก็จะสามารถเปนจุดใด ๆ ก็ไดบนผิวทรงกลมที่มีรัศมี 18,600 ไมล 
 รูปโลกโดนสัมผัสดวยทรงกลมใส ดาวเทียม GPS2 ระยะเวลาในการสงสัญญาณจาก
ดาวเทียมดวง GPS2 ถึงเครื่องรับ GPS คือ 0.08 วินาที ระยะทางระหวางดาวเทียมกับ GPS2 คือ
13,200ไมล (186,000 ไมลตอวินาที X 0.08 วินาที = 13,200 ไมล) ดังนั้นตําแหนงปจจุบันของ
เครื่องรับ GPS ก็จะสามารถเปนจุดใด ๆ ก็ไดบนเสนรอบวงที่เปนการตัดกันของทรงกลมรัศมี
18,600 ไมลของดาวเทียม GPS1 กับทรงกลมรัศมี 13,200 ไมล ของดาวเทียม GPS2 
 รูปโลกโดนสัมผัสดวยทรงกลมใส 2 วง ดาวเทียม GPS3 ระยะเวลาในการสงสัญญาณ
จากดาวเทียมดวง GPS3 ถึงเครื่องรับ GPS คือ 0.06 วินาทีระยะทางระหวางดาวเทียมกับGPS3 คือ 
11,160 ไมล (186,000 ไมลตอวินาที X 0.06 วินาที = 11,160 ไมล) ดังนั้นตําแหนงปจจุบันของ
เครื่องรับ GPS ก็จะสามารถเปนไดแค 2 จุดที่เกิดจากจุดตัดของผิวทรงกลมรัศมี 18,600 ไมลของ
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ดาวเทียม GPS1 กับผิวทรงกลมรัศมี 13,200 ไมล ของดาวเทียม GPS2 และผิวทรงกลมรัศมี 11,160 
ไมล ของดาวเทียม GPS3 
 รูปโลกโดนสัมผัสดวยทรงกลมใส 3 วง ดังนั้นหากอุปกรณ GPS ยิ่งสามารถรับ
สัญญาณจากดาวเทียม GPS มากดวงเทาไรก็จะยิ่งสามารถระบุตําแหนงไดแมนยํายิ่งขึ้น ในกรณีที่
อุปกรณรับ GPS สามารถรับสัญญาณ GPS ไดจากดาวเทียม GPS เพียง 3 ดวงอุปกรณรับ GPS จะมี
ความสามารถในการประมาณตําแหนงบนพื้นโลกไดและจะตัดจุดที่ไมใชตําแหนงบนพื้นโลกทิ้ง
ไปทําใหเหลือเพียงตําแหนงเดียวที่เปนไปได 
 จะเห็นไดวาจะเหลือตําแหนงอยู 2 จุด ที่บริเวณวงกลมทั้ง 3 ตัดกันคือตําแหนงที่อยูใน
อวกาศซึ่งแนนอนวาไมสามารถไปอยูในอวกาศได ตําแหนงนี้จะถูกตัดทิ้งอัตโนมัติโดยเครื่องGPS 
อีกตําแหนงคือตําแหนงบนพื้นโลกซ่ึงเปนตําแหนงที่ยืนถือเครื่อง GPS อยูนั้นเอง ซ่ึงความถูกตอง
แมนยําของตําแหนงก็ขึ้นกับจํานวนดาวเทียมที่สามารถรับสัญญาณไดในขณะนั้น หากมีมากกวา 3 
ดวงก็จะละเอียดมากขึ้นและก็ขึ้นกับเครื่อง GPS ดวยหากเปนเครื่องที่มีราคาแพง (ซ่ึงมักใช
เฉพาะงาน) ก็จะมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น 
 2.2.2  ระบบพิกัด (Coordinate System) 
  ระบบพิกัดเปนระบบที่สรางขึ้นสําหรับใชอางอิงในการกําหนดตําแหนง หรือบอก
ตําแหนงพื้นโลกจากแผนที่ มีลักษณะเปนตารางโครงขายที่เกิดจากตัดกันของเสนตรงสองชุด ที่ถูก
กําหนดใหวางตัวในแนวเหนือ - ใต และแนวตะวันออก -  ตะวันตก ตามแนวของจุดศูนยกําเนิด 
(Origin) ที่กําหนดขึ้น คาพิกัดที่ใชอางอิงในการบอกตําแหนงตางๆ จะใชคาของหนวยทีน่บัออกจาก
จุดศูนยกําเนิดเปนระยะเชิงมุม (Degree) หรือเปนระยะทาง (Distance) ไปทางเหนือหรือใตและ
ตะวันออกหรือตะวันตก ตามตําแหนงของตําบลที่ตองการหาคาพิกัดที่กําหนด ตําแหนงตางๆ จะถูก
เรียกอางอิงเปนตัวเลขในแนวตั้งและแนวนอนตามหนวยวัดระยะใชวัด สําหรับระบบพิกัดที่ใช
อางอิงกําหนดตําแหนงบนแผนที่ ที่นิยมใชกับแผนที่ในปจจุบัน มีอยูดวยกัน 2 ระบบ คือ ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร (Geographic Coordinate System) ระบบพิกัดกริดแบบ UTM (Universal Transverse 
Mercator co-ordinate System)  
 2.2.3  ระบบพิกัดภูมิศาสตร (Geographic Coordinate System) 
  ระบบพิกัดภูมิศาสตร เปนระบบพิกัดที่กําหนดตําแหนงตางๆ บนพื้นโลก ดวยวิธีการ
อางอิงบอกตําแหนงเปนคาระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude) และลองติจูด (Longtitude) ตามระยะ
เชิงมุมที่หางจากศูนยกําเนิด (Origin) ของละติจูดและลองติจูด ที่กําหนดขึ้นสําหรับศูนยกําเนิดของ
ละติจูด (Origin of Latitude) นั้นกําหนดขึ้นจากแนวระดับ ที่ตัดผานศูนยกลางของโลกและตั้งฉาก
กับแกนหมุน เรียกแนวระนาบศูนยกําเนิดนั้นวา เสนศูนยสูตร (Equator) ซ่ึงแบงโลกออกเปนซีก
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โลกเหนือและซีกโลกใต ฉะนั้นคาระยะเชิงมุมของละติจูด จะเปนคาเชิงมุมที่เกิดจากมุมที่ศูนยกลาง
ของโลก กับแนวระดับฐานกําเนิดมุมที่เสนศูนยสูตรที่วัดคาของมุมออกไปทั้งซีกโลกเหนือและซีก
โลกใต คาของมุมจะสิ้นสุดที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต มีคาเชิงมุม 90 องศาพอดี ดังนั้นการใชคา
ระยะเชิงมุมของละติจูดอางอิงบอกตําแหนงตางๆ นอกจากจะกําหนดเรียกคาวัดเปน องศาลิปดา 
และฟลิปดา แลวจะบอกซีกโลกเหนือหรือใตกํากับดวยเสมอ 
 2.2.4  ระบบพิกัดกริดแบบ UTM (Universal Transverse Mercator co-ordinate System)  
 พิกัดกริด UTM เปนระบบตารางกริดที่ใชชวยในการกําหนดตําแหนงและใชอางอิงใน
การบอกตําแหนง ที่นิยมใชกับแผนที่ในกิจการทหารของประเทศ ตาง ๆ เกือบทั่วโลกในปจจุบัน 
เพราะเปนระบบตารางกริดที่มีขนาดรูปรางเทากันทุกตาราง และมีวิธีการกําหนดบอกคาพิกัดที่งาย
และถูกตอง เปนระบบกริดที่นําเอาเสนโครงแผนที่แบบ Universal Transverse Mercator Projection 
ของ Gauss - Krueger มาใชดัดแปลงการถายทอดรายละเอียดของพื้นผิวโลกใหรูปทรงกระบอก 
Mercator Projection อยูในตําแหนง Mercator Projection (แกนของรูปทรงกระบอกจะทับกับแนว
เสนอิเควเตอร และตั้งฉากกับแนวแกนของขั้วโลก) ประเทศไทยไดนําเอาเสนโครงแผนที่แบบ 
UTM นี้มาใชกับการทําแผนที่ เปนชุด L 7017 ที่ใชในปจจุบันแผนที่ระบบพิกัดกริด ที่ใชเสนโครง
แผนที่แบบ UTM เปนระบบเสนโครงชนิดหนึ่งที่ใชผิวรูปทรงกระบอกเปนผิวแสดงเสนเมริเดียน 
(หรือเสนลองติจูด) และเสนละติจูดของโลก โดยใชทรงกระบอกตัดโลกระหวางละติจูด 84 องศา
เหนือ และ 80 องศาใตในลักษณะแกนรูปทรงกระบอกแลวทํามุมกับแกนโลก 90 องศารอบโลก 
แบงออกเปน 60 โซนๆ ละ 6 องศา แสดงดังในภาพที่ 2.2 
 โซนที่ 1 อยูระหวาง 180 องศา กับ 174 องศาตะวันตก และมีลองติจูด 177 องศา
ตะวันตก เปนเมริเดียนยานกลาง (Central Meridian) มีเลขกํากับแตละโซนจาก 1 ถึง 60 โดย นับ
จากซายไปทางขวาระหวางละติจูด 84 องศาเหนือ 80 องศาใต แบงออกเปน 2 ชอง ชองละ 8 องศา
ยกเวนชองสุดทาย เปน 12 องศา โดยเริ่มนับตั้งแตละติจูด 80 องศาใต ขึ้นไป ทางเหนือใหชองแรก
เปนอักษร C และชองสุดทายเปนอักษร X (ยกเวน I และ O) จากการแบงตามที่กลาวแลวจะเห็น
พื้นที่ในเขตลองติจูด 180 องศาตะวันตก ถึง 180 องศาตะวันออกและละติจูด 80 องศาใต ถึง 84 
องศาเหนือ จะถูกแบงออกเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา 1,200 รูป แตละรูปมีขนาดกวาง 6 องศา ยาว 8 
องศา จํานวน 1,140 รูป และกวาง 6 องศา ยาว 12 องศา จํานวน 60 รูป รูปส่ีเหล่ียมนี้เรียกวา Grid 
Zone Designation (GZD) การเรียกชื่อ Grid Zone Designation ประเทศไทยมีพื้นที่อยู ระหวาง
ละติจูด 5 องศา 30 ลิปดา เหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดา เหนือ และลองติจูดประมาณ 97 องศา 30 
ลิปดา ตะวันออก ถึง 105 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก  ดังนั้น ประเทศไทยจึงตกอยูใน GZD 47N 47P 
47Q 48N 48P และ 48 Q ภาพที่ 2.2  แสดงการแบงกริดโซนระบบพิกัดกริด UTM 
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ภาพที่ 2.2  การแบงกริดโซนระบบพิกดักริด UTM 
 
 2.2.5  พื้นหลักฐานอางองิของประเทศไทย 
 ในการกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลกใหมีความถูกตองนั้น นอกจากวิธีที่ใชในการ
รังวัดจะตองมีความถูกตองสูงแลว ส่ิงที่มีความสําคัญไมนอยไปกวากัน คือพื้นหลักฐานอางอิง 
(reference datum) ซ่ึงใชเปนระบบอางอิงในการหาตําแหนง (reference system) และโครงขายทางยี
ออเดซี (geodetic network) ซ่ึงประกอบดวยหมุดหลักฐานที่รังวัดเชื่อมโยงกันเปนโครงขายและมีคา
พิกัดบนระบบอางอิง โดยเสมือนวาคาพิกัดของหมุดหลักฐานในโครงขายมีความถูกตองทาง
ตําแหนงบนพื้นโลก หากระบบอางอิงหรือโครงขายมีความคลาดเคลื่อน (error) ยอมสงผลใหการ
หาตําแหนงพิกัดมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นประเทศตางๆในโลก จึงพยายามเลือกระบบอางอิงที่มี
ความถูกตองสูง และใชเทคนิควิธีการรังวัดที่ใหความถูกตองสูงในการสรางโครงขายใหครอบคลุม
ประเทศ  
 หากจะกลาวถึงวิธีในการรังวัดหาตําแหนงที่มีความถูกตองสูง ในปจจุบันเทคนิคการ
รังวัดดวยดาวเทียม GPS เปนวิธีที่ใชกันอยางแพรหลาย เพราะสามารถใหความถูกตองสูงถึง 
1:1,000,000 และคาพิกัดที่ไดจากการรังวัด อางอิงบนพื้นหลักฐาน WGS84 (World Geodetic 
System 1984) ซ่ึงเปนระบบอางอิงที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศวามีความถูกตองและมี
ความเปนสากล แตเนื่องจากแผนเปลือกโลกไดรับอิทธิพลจากแรงเคลื่อนไหวของธรณีแปรสัณฐาน
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(tectonic activity) ทําใหตําแหนงตางๆบนผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลง จึงมีนักวิทยาศาสตรกลุมหนึ่ง
ไดสรางและกําหนดระบบอางอิงใหม ซ่ึงมีคุณลักษณะทางกายภาพเชนเดียวกับพื้นหลักฐาน 
WGS84 ระบบอางอิงดังกลาวคือ ITRF (International Terrestrial Reference Frame) ปจจุบันหลายๆ
ประเทศทั่วโลกไดเปลี่ยนมาใชระบบพิกัดอางอิง ITRF และขยายโครงขายใหครอบคลุมประเทศ
ดวยเทคนิคการรังวัด GPS ดังเชน ประเทศญี่ปุน จีน ออสเตรเลีย และประเทศในแถบภาคพื้นทวีป
ยุโรป เปนตน 
 กรมแผนที่ทหาร โดยกองยีออเดซีและยีออฟสิกส เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
สรางโครงขายทางยีออเดซี่ของประเทศไทย ไดเร่ิมงานรังวัดโครงขายดวยดาวเทียม GPS ตั้งแตป 
พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) และไดพัฒนาโครงขายอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และยังไดรวมในโครงการ
ทางดานยีออเดซี่ ดวยการรังวัด GPS ในระดับนานาชาติหลายโครงการ ดังเชน โครงการตรวจสอบ
การเคลื่อนคัวของเปลือกโลก และโครงการ THAICA กับหนวยงาน IfAG (Institut fur Angewandte 
Geodasie) ประเทศเยอรมัน โครงการหาคาพิกัดบนพื้นหลักฐาน WGS84 ดวยวิธีการรังวัดแบบ
สัมบูรณรวมกับหนวยงาน NIMA (National Imagery Mapping Agency) โครงการจัดทําหลักเขต
แดนระหวางประเทศ กับประเทศเพื่อนบาน โครงการสถานีติดตามดาวเทียม GPS ถาวรในประเทศ
ไทย เพื่อใชเปนขอมูลการปรับแกวงโคจรของดาวเทียม GPS และตรวจสอบการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงกําลังอยูในระหวางดําเนินการรวมกับสถาบัน 
DEOS ประเทศเนเธอรแลนด เปนตน  
 ผลจากการเขารวมโครงการตาง ๆ เหลานี้ ทําใหโครงขาย GPS ของประเทศไทย มี
ขอมูลการรังวัด และสถานีควบคุมที่มีความนาเชื่อถือและถูกตองสูง อยางเพียงพอ และในระหวางนี้ 
กรมแผนที่ทหาร ไดจัดทําแผนที่มูลฐานมาตราสวน 1:50000 ชุด L7018 ที่ระบบพิกัดของแผนที่ใน
ชุดนี้ อางอิงบนพื้นหลักฐาน WGS84 ดังนั้น จึงไดดําเนินการปรับแกโครงขายทั่วประเทศ โดยใช
ขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน ใหเกิดประโยชนตอโครงขายมากที่สุด เพื่อใหโครงขายมีความถูกตอง มี
ความนาเชื่อถือสูง มีความเปนเอกภาพ สามารถนําไปใชเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 
สามารถพัฒนานําไปใชกับระบบตางๆ ที่ตองการความละเอียดถูกตองทางตําแหนงสูง สามารถใช
เปนโครงขายอางอิงของประเทศ และสามารถนําไปใชศึกษาวิเคราะหงานทางดานวิทยาศาสตรหรือ
งานทางดานยีออเดซี่ เพื่อใหมองเห็นภาพและลําดับของการพัฒนางานโครงขายยีออเดซ่ีของ
ประเทศไทย โดยกรมแผนที่ทหารตั้งแตงานโครงขายสามเหลี่ยมในอดีตจนถึงโครงขาย GPS ใน
ปจจุบัน  
 พื้นหลักฐานราชบุรี โครงขายทางยีออเดซีของประเทศไทยไดพัฒนาอยางตอเนื่องมา
ตลอด ตั้งแตในอดีตนับตั้งแตประเทศอินเดียไดกําหนดจุดศูนยกําเนิดของรูปทรงรีเอเวอรเรสท 
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1830 ที่ภูเขากะเลียนเปอร รังวัดขยายโครงขายสามเหลี่ยมชั้นที่หนึ่งออกไปทั่วภูมิภาค ผานประเทศ
พมาจนถึงเขตแดนไทยที่ เขาหลวง จ.ราชบุรี และปรับแกแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ.2442 ตอมาในป พ.ศ.
2450 กรมแผนที่ไทยในสมัยนั้น ไดรังวัดโครงขายงานสามเหลี่ยมชั้นที่หนึ่ง เชื่อมโยงกับหมุด
หลักฐานที่เขาหลวง และทําการรังวัดเสนฐานราชบุรี พรอมกับการรังวัดอะซิมุทดาราศาสตร จาก
เขาแงมไปเขางู เพื่อใชเปนสถานีแรกออกในการรังวัดขยายโครงขายออกไปทั่วประเทศ ประเทศไทยมี
โครงขายควบคุมทางราบเปนโครงขายแรกอางอิงกับพื้นหลักฐานราชบุรี โดยมีคาพิกัดแรกออกที่ เขา
หลวง จ.ราชบุรี ดังนี้ 
  ละติจูด 13o 43’ 30”.34 เหนือ 
  ลองจิจูด 99 o 32’ 22”.94 ตะวันออก 
  อะซิมุทจากใต เขาแงม – เขางู 179 o 44’ 34”.308  
  รูปทรงรี เอเวอรเรสท 1830  
  (a = 6377276.345 เมตร , f = 1/300.8017) 
 พื้นหลักฐาน Indian1916  ป พ.ศ.2459 หนวยบริการแผนที่ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา 
(US Army Map Service) ไดมอบหมายใหหนวยงาน US. Coast and Geodetic Survey ทําการ
คํานวณปรับแกโครงขายสามเหลี่ยมในประเทศอินเดียและพมาใหม โดยใชขอมูลเดิมที่มีอยูและ
ขอมูลใหมจากการวัดดาราศาสตรและเสนฐานเพิ่มเติม ทําใหคาพิกัดของจุดศูนยกําเนิดที่เขากะเลยีน
เปอร มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นคาพิกัดที่เขาหลวงจึงเปลี่ยนแปลงตาม เรียกผลลัพธของการ
คํานวณปรับแกคร้ังนี้วา พื้นหลักฐาน Indian1916 คาพิกัดเขาหลวงที่เปลี่ยนแปลงเปนดังนี้คือ 
  ละติจูด 13o 43’ 28”.690 เหนือ 
  ลองจิจูด 99o 32’ 21”.520 ตะวันออก 
 พืน้หลักฐาน Indian1954ในป พ.ศ.2495 รัฐบาลไทยไดรวมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ใน
โครงการจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 จากรูปถายทางอากาศ เพื่อเพิ่มความ
หนาแนนของโครงขายใหเพียงพอ และทําใหคาพิกัดยีออเดซีในประเทศไทยมีความนาเชื่อถือ 
ดังนั้นประเทศไทยจึงทําการรังวัดขยายโครงขายสามเหลี่ยม โดยมีหนวยงานบริการแผนที่
กองทัพบกสหรัฐอเมริกาเปนผูดําเนินการคํานวณปรับแกใหมทั้งหมด โดยใชหมุดสามเหล่ียม
บริเวณชายแดนไทย-พมา จํานวน 10 หมุด เปนหมุดควบคุมโครงขาย และถือวาหมุดควบคุมเหลานี้
ไมมีความคลาดเคลื่อน คาพิกัดของหมุดควบคุมโครงขายดังกลาวไดจากผลการปรับแกในป พ.ศ.
2459 บนพื้นหลักฐาน Indian1916 การคํานวณปรับแกแลวเสร็จในป พ.ศ.2497 จึงเรียกผลลัพธที่ได
จากการปรับแกคร้ังนี้วา พื้นหลักฐาน Indian1954 มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้ 
 จุดศูนยกําเนิดพื้นหลักฐาน เขากะเลียนเปอร ประเทศอินเดีย 
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  ละติจูด 24 o 07’ 11”.26 เหนือ 
  ลองจิจูด 77 o 39’ 11”.57 ตะวันออก 
  อะซิมุทแรกออกจากใต เขากะเลียนเปอร – สุรันตัล 190 o 27’ 05”.10 
  รูปทรงรี เอเวอรเรสท 1830 
 พื้นหลักฐาน เอเชียตอนใต ป พ.ศ.2500 ในการประชุมสามัญครั้งที่ 11 ของสมาคมยีออ
เดซีระหวางชาติ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ไดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการปรับแก
โครงขายสามเหลี่ยมในภูมิภาคเอเชียใต ซ่ึงประกอบดวยประเทศ ปากีสถาน อินเดีย พมา มาเลเซีย 
และไทย ใหมีคาพิกัดทางยีออเดซีอยูในระบบเดียวกัน ผลการปรับแกแลวเสร็จในป พ.ศ.2506 
เรียกวาพื้นหลักฐานเอเชียตอนใต (South Asia Datum) แตไมปรากฏวา มีประเทศใดในภูมิภาคนี้ 
นําเอาคาพิกัดที่ไดจากการปรับแกมาใชในกิจการแผนที่ พื้นหลักฐาน เอเชียใต มีองคประกอบดังนี้  
 จุดศูนยกําเนิดพื้นหลักฐาน Koh – I – Malik – Siah (ประเทศอิหราน) 
  ละติจูด 29 o 51’ 31”.73 เหนือ 
  ลองจิจูด 60 o 52’ 24”.50 ตะวันออก 
  ความสูงยีออยที่จุดกําเนิด 22 เมตร 
  รูปทรงรี ฟชเชอร 1960  
  (a = 6378155 เมตร , f = 1/298.3)  
 พื้นหลักฐาน Indian1975 ป พ.ศ.2518 องคการแผนที่ กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา 
(Defense Mapping Agency Hydrographic/Topographic Center : DMAHTC) ไดทําการปรับแกและ
ยายศูนยกําเนิดของพื้นหลักฐานจากเขากะเลียนเปอร ประเทศอินเดีย มาเปนที่เขาสะแกกรัง จ.
อุทัยธานี การปรับแกคร้ังนี้ใชเทคนิคการรังวัดจากดาวเทียมดอปเปลอรจํานวน 9 สถานี ซ่ึงตําแหนง
สัมพัทธที่ไดจากการรังวัดดาวเทียมดอปเปลอร มีความถูกตองสูงกวาที่ไดจากงานโครงขาย
สามเหลี่ยม เปนจุดควบคุมโครงขายสามเหลี่ยมซึ่งประกอบดวย จํานวนหมุดสามเหลี่ยมทั้งสิ้น 426 
สถานี เรียกผลลัพธจากการปรับแกโครงขายสามเหลี่ยมในครั้งนี้วา พื้นหลักฐาน Indian1975ดังภาพ
ที่ 2.3 มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้  
 จุดศูนยกําเนิดพื้นหลักฐาน เขาสะแกกรัง (หมุดสามเหลี่ยมหมายเลข91) 
  ละติจูด 15 o 22’ 56”.0487 เหนือ 
  ลองจิจูด 100 o 00’ 59”.1906 ตะวันออก 
  ความสูงเหนือพื้นยีออย -22.46 เมตร 
  รูปทรงรี เอเวอรเรสท 
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ภาพที่ 2.3 โครงขายงานสามเหลี่ยมของประเทศไทย
 
 2.2.6  การรังวัดขยายโครงขายดวยดาวเทียม GPS ของประเทศไทย 
 ป พ.ศ.2533 เทคนิคในการหาตําแหนงจากดาวเทียมระบบใหม หรือที่รูจักกันในชื่อที่
เรียกวา ระบบดาวเทียม GPS เร่ิมมีบทบาทและแพรหลายเขามาในประเทศไทย กรมแผนที่ทหารซึ่ง
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการทําแผนที่ และโครงขายทางยีออเดซีของประเทศ ไดเปล่ียน
แนวทางในการรังวัดโครงขายทางราบ จากโครงขายงานสามเหลี่ยมและวงรอบ มาใชเทคนิคการ
รังวัดจากดาวเทียมระบบ GPS แตเนื่องจากระบบดาวเทียม GPS ใชพื้นหลักฐาน WGS84 และใช
รูปทรงรี WGS84 เปนทรงรีอางอิง ซ่ึงมีขนาดของรูปทรงรีและจุดศูนยกลางของรูปทรงรี แตกตาง
จากพื้นหลักฐาน Indian 1975 ที่อางอิงกับรูปทรงรีเอเวอรเรสท ดังนั้น การที่จะสามารถใชงาน
ระบบดาวเทียม GPS ได จําเปนตองมีคาพิกัดแรกออก หรือตองทราบคาตําแหนงบนพื้นหลักฐาน 
WGS84 เพื่อใชเปนจุดเริ่มตนในการขยายโครงขายตอไป จากการปรับแกโครงขายและเปลี่ยนพื้น
หลักฐานของประเทศไทยในป พ.ศ.2518 ซ่ึงใชคาพิกัดจากดาวเทียมดอปเปลอรเปนจุดควบคุม ทํา
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ใหสามารถหาความสัมพันธของพื้นหลักฐาน Indian1975 กับพื้นหลักฐาน WGS84 ได โดยอาศัย
ความสัมพันธของสถานีที่ทําการรังวัดดาวเทียมดอปเปลอร ที่มีคาพิกัดทั้งของระบบ Indian 1975 
และ NWL9D ซ่ึงเปนระบบอางอิงของดาวเทียมดอปเปลอรในยุคนั้น จากคาพิกัดในระบบ NWL9D 
แปลงพื้นหลักฐานเปนคาพิกัดในระบบของ WGS72 โดยใชคาพารามิเตอรที่ทราบความสัมพันธ
ของทั้งสองระบบแลว และในขั้นตอนสุดทายจึงแปลงพื้นหลักฐานจากคาพิกัดในระบบของ 
WGS72 เปนคาพิกัดในระบบของ WGS84 โดยใชคาพารามิเตอรที่ทราบความสัมพันธของทั้งสอง
ระบบแลวเชนกัน 
 ในการหาคาความสัมพันธระหวาง พื้นหลักฐาน Indian1975 กับพื้นหลักฐาน WGS84 
หนวยงาน DMAHTC เปนผูดําเนินการโดยใช คาพิกัดของสถานีดอปเปลอร จํานวน 6 สถานี คือ
สถานี หมายเลข 10080  10082  10083  10084  32030 และ 32031 ไดผลลัพธคาความสัมพันธใน
การแปลงพื้นหลักฐานจาก WGS84 เปน Indian1975 ดังนี้ DX = -206 ม. DY = -837 ม. DZ = -295 
ม. (เอกสาร SUMMARY OF SATELLITE-OBSERVED STATION) กรมแผนที่ทหารไดใชคา
ความสัมพันธดังกลาว แปลงคาพิกัดของสถานีที่ เขาสะแกกรัง (หมุดสามเหลี่ยม หมายเลข 91) ซ่ึงเปนจุด
ศูนยกําเนิดของพื้นหลักฐาน Indian1975 มาเปนพื้นหลักฐาน WGS84 ไดผลลัพธคาพิกัด ดังนี้ 
  ละติจูด 15 o 23’ 01”.54761 เหนือ  
  ลองจิจูด 100 o 00’ 47”.50649 ตะวันออก 
  ความสูงเหนือรูปทรงรี 111.6470 เมตร.  
 กรมแผนที่ทหารเริ่มการรังวัด GPS คร้ังแรกในป พ.ศ. 2534 ที่สถานีเขาสะแกกรัง จ.
อุทัยธานี และขยายโครงขายออกไปทั่วประเทศ และปรับแกขอมูลการรังวัดทั้งประเทศทุกปอยาง
ตอเนื่อง โดยมีสถานีควบคุมโครงขายเพียงสถานีเดียว จนกระทั่งป พ.ศ.2537 มีจํานวนสถานีใน
โครงขายทั้งสิ้น 461 สถานี และไดกําหนดใหทั้ง 461 สถานีเปนจุดคงที่ในการปรับแกปตอๆไป ดัง
ภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4   สถานีในโครงขายดาวเทียม GPS  ของประเทศไทย
 
2.3  Google Earth 
 Google Earth เปนโปรแกรมที่ใชในการดูภาพถายของทุกมุมโลกจากดาวเทียม ซ่ึงมี
ความละเอียดสูงมาก สามารถขยายภาพจากโลกทั้งใบไปสูประเทศ และลงไปจนถึงวัตถุเล็ก เชน 
ถนน ตรอก ซอย รถยนต และคน ภาพที่ 2.5 แสดงสัญลักษณ Google Earth 

 

 

ภาพที่ 2.5  สัญลักษณ Google Earth 

 Google Earth ยังใชงานงายและ สะดวกในการนําไปประยุกตในการเรียนการสอนได 
จึงเหมาะสําหรับ อาจารย และ นักเรียน ที่จะใชในการสอนและการเรียนในวิชาตาง ๆ Google Earth 
จะใชงานไดตอเมื่อเครื่องไดทําการเชื่อมตออินเทอรเน็ตอยูเทานั้น เพราะรูปถายจากดาวเทียมตางๆ 
จะถูกสงมาใหทางอินเทอรเน็ต ในขณะที่เลือกดูสวนตางๆ ของโลก ผูใชสามารถดาวนโหลด 
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Google Earth ไดที่เว็บไซท http://earth.google.com/ โดยคลิกที่ปุม I'm good. และดาวนโหลด
GoogleEarth.exe หลังจากดาวนโหลด เสร็จเรียบรอย ใหทําการติดตั้งตัวโปรแกรม เมื่อติดตั้งเสร็จ
จะมี Icon Google Earth ที่ Desktop ดังภาพที่ 2.6 

 

 

 
ภาพที่ 2.6 Icon เพื่อเขาสูโปรแกรม 

 เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จและเขาสูระบบ หนาจอหลักและการใชงาน ดังภาพที่ 2.7 ให
เลือกสถานที่ที่ตองการ หลังจากที่เขาสูโปรแกรมจะเห็นลูกโลก ซ่ึงสามารถใชเมาสหมุนลูกโลกไป
ในทิศทางตาง เพื่อไปยัง ประเทศ ที่ตองการ โดยนําเมาส เขาไปที่ลูกโลกแลว เมาสจะกลายเปนรูป
มือ และคลิกคางไว แลวเล่ือนเมาสเพื่อหมุนโลก ระบบจะแสดงแถบแจงสถานะ (Status) ของ
โปรแกรม Google Earth Pointer จะเปนการระบุตําแหนงพิกัดที่เทาไหร บนโลก ใชเพื่ออางอิง กับ
ตําแหนงจริงๆ บนพื้นโลกได (GPS) Streaming จะบอกวากําลัง โหลด รูปถายจากอินเทอรเน็ต อยู 
ซ่ึงตองรอจนกวาจะครบถวน เพื่อจะได เห็นภาพในตําแหนงนั้นๆ ไดชัดที่สุด ความเร็วในการโหลด 
ภาพ จะชาเร็ว ขึ้นอยูกับความ เร็วของอินเทอรเน็ต และความหนาแนนของการใชงานอินเทอรเน็ต 
ในขณะนั้นจะแสดงระยะหางจากพื้นโลกในมุมมองขณะนั้น 
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ภาพที่ 2.7 หนาจอหลักและการใชงาน 
  
 ภาพที่ 2.8 แสดงการใชเครื่องมือในการดูแผนที่ ไดแกการ Zoom เขาออก เพื่อดู
รายละเอียดในระดับที่ตองการโดย คลิกที่ “+” เมื่อเล่ือนภาพจะยิ่งขายใหญใกลมากขึ้น และคลิกที่ “-” 
เพื่อยอขนาด ในขณะที่ Zoom เพื่อดูรายละเอียด โปรแกรมจะทําการโหลดขอมูลภาพถายจาก
อินเทอรเน็ต ซ่ึงตองใชเวลา และภาพก็จะคอยๆ ชัดขึ้น ในการเลื่อนมุมมองไปในทิศทางตางๆ 
ในขณะที่เล่ือนมุมมองโปรแกรมอาจจะโหลดขอมูลจากอินเทอรเน็ตเชนกัน การหมุนแผนที่ไป
ทิศทางซายและขวา  และยังหมุนกลับไปยังทิศเหนืออยูดานบนเหมือนเดิม และใชปรับองศาในการ
มองแผนที่ วาจะมองจากมุมกี่องศาใชปรับองศาในการมองแผนที่ ใหกลับไปเปนตามปกติ 
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ภาพที่ 2.8 ตวัอยางการ การขยายเพื่อดูภาพโรงเรียน ปากเกร็ด 

 
 นอกจากการหมุนโลกเพื่อหาตําแหนงแลว ยังสามารถทําการคนหา (Search) ในการ
คนหาตําแหนง ดังภาพที่ 2.9 ซ่ึงโปรแกรมจะทําการวิ่งไปที่เมืองที่ตองการได โดยใส ช่ือเมือง ที่
ตองการ ลงไปในชอง Local Search และกด Search ถาใสช่ือเมืองคําวา New York แลวกด Search 
โปรแกรมจะหมุนโลกไปใน ตําแหนงนั้นโดยอัตโนมัติ  
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ภาพที่ 2.9 ตวัอยางการใช Local Search เพื่อคนหา เมือง New York 
 
2.4  ภาษาพีเอชพี 

 กิติศักดิ์ เจริญโภคานนท (2548 : 2-4) กลาวถึง เหตุผลในการที่จะเลือกใช PHP ของ
นักพัฒนาเว็บ มีลักษณะดังตอไปนี ้  

  1. ความรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม เนื่องจาก PHP เปนสคริปตในแบบ 
Embeded คือ สามารถแทรกรวมกับภาษา HTML ไดอยางอิสระ และหากมีการพัฒนาโคดไวใน
รูปแบบของ Class ที่เขียนขึ้นเพียงครั้งเดียวแลวเรียกใชงานไดตลอด ทําใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
ในการจะนําไปใชพัฒนาโปรแกรมตาง ๆ 

  2. PHP เปนโคดแบบเปดเผย (Open Source) เนื่องจาก PHP มีกลุมของผูใชงานอยู
เปนจํานวนมากทั่วโลก และมีเว็บไซทอยูเปนจํานวนมาก ที่เปนแหลงรวบรวมซอสโคดโปรแกรม 
หรือจะเปนบทความตาง ๆ ซ่ึงทําใหผูใชมือใหม ๆ หรือผูที่ตองการศึกษา สามารถคนหาซอสโคด
มาเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมไดงายขึ้น 

  3. การบริหารหนวยความจํา (Memory Usage) มีการใชงานหนวยความจําที่ดี 
กลาวคือ PHP จะไมเรียกใชหนวยความจําตลอดเวลา ทําใหเซิรฟเวอรไมจําเปนตองมีทรัพยากรมาก
นัก 
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  4. ความเปนอิสระตอระบบปฏิบัติการ สืบเนื่องมาจาก เว็บแอพพลิเคชันที่ถูกสราง
ขึ้นมาสามารถที่จะประมวลผลไดหลายระบบปฏิบัติการ ไมวาจะเปน Unix หรือ Linux หรือ Windows 
เปนตน 

 กิติศักดิ์ เจริญโภคานนท กลาวถึงการทํางานของเว็บ PHP ไวดังภาพที่ 2.10 โดยมี
ลักษณะขั้นตอนการทํางานตาง ๆ ดังนี้ 

 ขัน้ตอนที่ 1 ฝงเครื่องลูกขาย (Client) จะทําการรองขอ หรือเรียกใชงานไฟล PHP ที่เก็บ
ในเครื่องแมขาย (Server) ผานทางโปรโตคอล HTTP ที่พอรต 80 

 ขั้นตอนที่ 2 ฝงเครื่องแมขาย จะทําการคนหาไฟล PHP ตัวที่ถูกรองขอ แลวทําการ
ประมวลผลไฟล PHP ตามที่เครื่องลูกขายทําการรองขอมา 

 ขัน้ตอนที่ 3 ทําการประมวลผลไฟล PHP 
 ขัน้ตอนที่ 4 และ 5  เปนการติดตอกับฐานขอมูล และนําขอมูลในฐานขอมูลมาใชรวมกับ

การประมวลผล 
 ขัน้ตอนที่ 6 สงผลลัพธจากการประมวลผลไปใหเครื่องลูกขาย 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
ติดตอผานทาง 

HTTP – พอรต 80 

เว็บเซิรฟเวอรคนหาและ
ประมวลผลไฟล PHP 
ที่เครื่องลูกขายรองขอ 

ไฟล PHP Scripts  
ที่เก็บไวที่เว็บเซิรฟเวอร 

1
2 

3 

4 

5 

6 
ฐานขอมูล 

ภาพที ่2.10  ขั้นตอนการทํางานของหนาเวบ็พีเอชพ ี
 
ที่มา:  คูมือเรียนเขียนเว็บอีคอมเมิรซดวย PHP 5 ครอบคลุมเวอรช่ันลาสุด 5.1 
 

 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2547 : 7) กลาววา การสรางเว็บเพจดวย PHP นั้น สามารถที่จะใช
โปรแกรมที่เปนเครื่องมือสําหรับสรางเว็บไซท อาทิเชน Macromedia Dreamweaver, FrontPage, 
EditPlus, Notepad เปนตน  โคดของภาษา PHP ที่นิยม จะใชอยูภายใตเครื่องหมาย <? และจบดวย ?> 
ซ่ึงเรียกวา Short style จะแตกตางจากโคดของภาษา HTML เพราะ HTML จะใชเครื่องหมาย < และ
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จบดวย > แท็กของ PHP เปนตัวบอกเว็บเซิรฟเวอรของ PHP วา โคดของภาษา PHP เร่ิมตนและ
ส้ินสุดที่ไหน หมายถึง การแปล (Interpret) แท็กตางๆ จะเกิดขึ้นที่ฝงเซิรฟเวอร (Server Side Script) 
 รูปแบบของ PHP มี 4 แบบดงันี้  
  1. Short Style เชน  

    <? echo “My program PHP. <BR>” ; ?> 
         รูปแบบนีจ้ะใชตามรูปแบบของ SGML (Standard Generalized Markup 
Language) 

  2. XML Style เชน  
   <? Php echo “My Program PHP. <BR>”; ?> 

         รูปแบบนีส้ามารถใชไดกับภาษา XML (Extensible Markup Language) 
  3. Script Style เชน 
        <Script Language=’php’>echo “My program PHP.<BR>”; </Script> 
  ใชรวมกับภาษา HTML ซ่ึงระบุภาษาลงไปใน Script เหมอืนกับการใช Javascript 
  4. ASP Style เชน 
        <% echo “My Program PHP. <BR>”; %> 
         ใชรูปแบบของแท็กเหมอืนกับภาษา ASP (Active Server Page)  
 สาธิต ชัยวิวัฒนตระกูล (2550 : 19) กลาววา PHP เปนซอฟตแวรโอเพนซอรซ ซ่ึงได
เปดเผยโคด ผูอานสามารถดาวนโหลดมาใชงานไดฟรีโดยไมเสยีคาใชจาย  และ PHP สามารถ
ทํางานไดบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ไมวาจะเปน Windows, Mac OS X, Linux, Solaris, 
Unix และอ่ืนๆ สามารถจะทํางานบน Web Server ไดหลายชนิดดวยกัน เชน Apache, IIS, Omni 
HTTPd อีกทั้งยังสามารถทํางานรวมกับระบบฐานขอมูลไดหลากหลายชนิด เชน MySQL, Oracle, 
Sybase, Informix, DB2, PostgreSQL เปนตน อีกทั้งมไีลบรารี ใหสามารถใชงานมากมายและสวน
ขยายเพิ่มเติมการทํางาน (extension) ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการใชงานมากมาย ตั้งแตการใช
งานเบื้องตน และไปจนถึงการใชงานขั้นสูง ไมวาจะเปนการสรางรูปภาพ การสรางกราฟ การสราง
เอกสาร PDF การสราง Flash Movie การทํางานรวมกับ XML นอกจากนี้ PHP ยังสามารถทํางาน
รวมกับโพรโตคอลตางๆ ไดหลากหลาย เชน LDAP, IMAP, SNMP, POP3, HTTP, COM เปนตน 
 สมประสงค ธิตินิลนิธิ (2545 : 14) กลาวถึง กลไกในการทํางานของเว็บเพจ   สําหรับ
การสรางเว็บเพจที่มีความฉลาดสามารถทําไดดังนี ้ คือ การฝงสคริปตหรือชุดคําส่ังที่ทํางานทางฝง
เซิรฟเวอร (server-side script) ไวในเว็บเพจ โดยการทาํงานของเว็บเพจที่ฝงสคริปตภาษา PHP ไว 
เมื่อเว็บบราวเซอรมีการรองขอไฟล PHP ไฟลใด เว็บเซริฟเวอรก็จะเรยีก PHP engine ขึ้นมาแปล 
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(interpret) และประมวลผลคําส่ังที่อยูในไฟล PHP นั้น โดยอาจมกีารดึงขอมูลจากฐานขอมูล หรือ
เขียนขอมูลลงไปยังฐานขอมลูดวย หลังจากนั้นผลลัพธในแบบของ HTML (และสคริปตที่ทํางาน
ทางฝงบราวเซอร เชน client-side JavaScript) จะถูกสงกลับไปยังบราวเซอร โดยบราวเซอรก็จะ
แสดงผลตามคําส่ัง HTML ที่ไดรับมา ซ่ึงยอมไมมีคําส่ัง PHP ใดๆ หลงเหลืออยู เนื่องจากคําส่ัง
ทั้งหมดถูกแปลและประมวผลโดย PHP engine ที่ฝงเซิรฟเวอร 
 
2.5  ฐานขอมูล MySQL 

 ระบบฐานขอมูลมีไวสําหรับเก็บฐานขอมูลที่หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงภายในแตละ
ฐานขอมูลมีขอมูลสําคัญมากมาย ในการสรางเว็บไซทมีขอมูลมากมายที่รับเขามาจากฟอรมหรือ
กลองรับขอความรูปแบบตางๆ ตองนําขอมูลเหลานั้นมาเก็บไวในระบบฐานขอมูล โดยจําเปน
จะตองมีรูปแบบในการจัดเก็บที่เหมาะสม ซ่ึงรูปแบบการจัดเก็บสามารถแบงไดดังภาพที่ 2.11โดยมี
องคประกอบดังตอไปนี้   

 

ภาพที่ 2.11  ตวัอยาง Database File  

  1.  รวมขอมูลทั้งหมดที่จดัเกบ็เขาพวกเดียวกันเรียกวา Database file  
  2.  จากนั้น ภายใน Database file ก็จะประกอบไปดวย Table ตางๆ ที่จัดเก็บขอมูล 
  3.  ภายใน Table ประกอบไปดวย fied ซ่ึงจะบงบอกลักษณะของขอมูล  

  4.  และ Record ซ่ึงเปนสวนของขอมูลที่ถูกจัดเขาจําพวกดวยกันตามลักษณะการ
แบงพวกของ field   
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 MySQL  เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่ใชจัดเก็บขอมูล มีการทํางานในลักษณะ Client-
Server โดยทํางานแบบ Telnet บนระบบปฏิบัติการ Linux Redhat หรือ Unix System หรือ Win32 
เครือขายอินเทอรเน็ต และอินทราเน็ต  นั้นหมายความวาสามารถเรียกใช MySQL ไดทั่วโลกกรณี
เปนอินเทอรเน็ต และ ทั่วบริเวณที่เปนอินทราเน็ต และยังสามารถเรียกใชบนเว็บบราวเซอรได  
 MySQL เปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management System) 
RDBMS คือ สามารถทํางานกับตารางขอมูลหลายตารางพรอมๆ กัน โดยสามารถแสดง
ความสัมพันธของตารางเหลานั้นดวย field ที่ใชรวมกัน ปจจุบันเขาสู MySQL 5 และอยูระหวางชวง
ที่เริ่มเปลี่ยนเทคโนโลยี จาก 4 เปน 5 แตในความเปนจริงก็คือ MySQL 4 กับ 5 ก็แทบไมไดแตกตาง
กันเลย ในระบบฐานขอมูล MySQL ที่มีการจัดเก็บ เรียกคน จัดการอยางมีระบบ ระเบียบ ซ่ึงมีภาษา
ที่ใชในการสนทนากับระบบฐานขอมูล ดวยภาษา SQL ภาษานี้มีการใชงานในระบบฐานขอมูลอีก
หลายตัวไมใชแต MySQL เทานั้น แตระบบฐาน SQL ไมสามารถทํางานไดดวยตัวเอง เพราะวา 
MySQL นั้น มีหนาที่แค เก็บ จัดการ ควบคุม โดยใชภาษา SQL เปนตัวจัดการเทานั้น เพราะวา ใน
การแสดงผลออกมาจริงๆนั้น ก็ตองผสมภาษา SQL เขากับภาษา PHP โดยมี phpMyAdmin  มี
หนาที่จัดการฐานขอมูล ระบบ MySQL ที่ใชควรจะเปนเวอรช่ัน MySQL 5.x.x ขึ้นไป โดย
โครงสรางของระบบฐานขอมูล ประกอบดวย ดังนี้ 
  1.  ตารางฐานขอมูล 1 ฐานขอมูลจะประกอบดวย อยางนอย 1 ตาราง หรือมากกวาจงึ
จะใชงานได เชน มีฐานขอมูลที่ช่ือวา human ในฐานขอมูลอาจจะมีตาราง ที่ช่ือวา profile friend  
tool เปนตน 
  2.  สวนเก็บขอมูล (field)  ในตัวอยางในตาราง profile นั้น จะมี field ที่ช่ือ name 
surname address อยู และในตาราง friend อาจจะมี field ที่ช่ือ name address อยู และในตาราง tool 
อาจจะมี field ที่ช่ือ name cost อยู 
 จึงจะเห็นไดวาเปนโครงสรางที่ลดหล่ันกันลงมาเปนลําดับชั้น ช้ันบนสุดคือ ฐานขอมูล 
ที่จะเก็บทุกตาราง และในแตละตารางก็จะเก็บสวนขอมูล (field) ของตัวเอง ตามแตสวนของขอมูล
ที่ตองการจะจัดเก็บ 
 phpMyAdmin คือ เครื่องมือที่มีขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานที่ใช
ฐานขอมูลแบบ MySQL ซ่ึงจะทําหนาที่หลายอยางที่เกี่ยวของกับฐานขอมูล MySQL ไดแกการ
สราง แกไข ลบขอมูล ฐานขอมูลของ MySQL รวมไปถึงเชิงลึกอ่ืนๆ เชนการซอม การปรับปรุง 
ฯลฯ โดยอาศัยเทคโนโลยีเว็บไซท หรือท่ีเรียกวาการใชงานผานหนาเว็บ ถาการใชเซิรฟเวอรจริงๆ 
สวนใหญจะไมใหมีการสรางฐานขอมูลผาน phpMyAdmin แตจะใหสราง หรือลบฐานขอมูลผาน 
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control panel ซ่ึงที่เซิรฟเวอรนั้นมีบริการ แต phpMyAdmin ที่เซิรฟเวอร จะทําหนาที่เพียงเพื่อการ
จัดการขอมูลที่อยูภายในฐานขอมูลเทานั้น ภาพที่ 2.12 แสดงหนาจอการใช phpMyAdmin 

 

ภาพที่ 2.12  หนาจอการใช phpMyAdmin 

 ภาพที่ 2.13 แสดงการขั้นการสรางฐานขอมูล โดยกําหนดชื่อที่ตองการ ขอควรปฏิบัติ
คือการกําหนดตองเปนภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเทานั้น หามมีอักขระพิเศษใดๆ ในตัวอยางแสดงการ
สรางฐานขอมูลช่ือ human จากนั้นใหสรางตารางชื่อ profile และมี field 3 field ทําการกําหนด
คุณสมบัติให Field ไดแก ใหจัดเก็บเปนตัวอักษร จํานวน 50 ตัวอักษร มี charset ที่ใชใน field คือ 
tis620_thai_ci ที่ดานลางใหกด engine เปน MyISAM แลวเลือก Collation เปน tis620_thai_ci เล่ือน
ลงมากด save ที่ดานลาง ก็จะจบกระบวนการเตรียมฐานขอมูล 
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ภาพที่ 2.13  การวิธีการสราง หรือลบขอมูล 

2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เฉลิมชนม สถิระพจน (2009:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง  GPS Precise Point Positioning 

Software for Ground Control Point Establishment in Remote Sensing Applications อธิบายการใช
ขอมูลและเทคนิคการประมวลผลขอมูลดังกลาวกับ ซอฟตแวรการหาตําแหนงจุดเดี่ยวที่ใหความ
ละเอียดสูงเพื่อพัฒนาความถูกตองเชิงตําแหนง โดยผลลัพธที่ไดแสดงใหเห็นวาสามารถไดความ
ละเอียดถูกตองทางราบที่ดีกวา 1 เมตรเมื่อ ทําการรับสัญญาณดวยเครื่องรับสัญญาณแบบสอง
ความถี่เปนเวลา 15 นาที 

ชนินทร ขาวรัตน (2007:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล
บนเครือขายแบบเชิงสัมพันธและเชิงวัตถุของภาพถายทางอากาศ : กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลแบบออบเจ็ค
รีเลชั่นนัลของภาพถายทางอากาศ และนําเสนอขอมูลจากฐานขอมูลผานทางระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูลทําการวิเคราะหและออกแบบระบบแบบเชิงวัตถุ
และกําหนดความสัมพันธของขอมูลในวัตถุแบบเชิงสัมพันธ พรอมทั้งพัฒนาระบบการสืบคน
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ขอมูลภาพถายทางอากาศใหสามารถใชงานผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตโดยปรับปรุงจากโฮมเพจ
เดิมของ กรมแผนที่ทหาร เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลภาพถายทางอากาศไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเปนสวนชวยใหเจาหนาที่ผูจัดทําขอมูลและใหบริการมีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สุกัญญา เชยโพธ์ิ (2006:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การปรับแกเรขาคณิตของขอมูลภาพดาวเทียม
ใชคาพิกัดจุดควบคุมภาคพื้นดินที่ไดจากการวัดคาพิกัดดวยดาวเทียมจีพีเอส ซ่ึงตองใชเวลาและมี
คาใชจายในการดําเนินงาน ขอมูลคาพิกัดที่นํามาจากกูเกิลเอิรธอาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ปรับแกเรขาคณิต นอกจากนี้กูเกิลเอิรธยังมีภาพรายละเอียดสูงจากดาวเทียมควิกเบิรด ที่สามารถนํา
รายละเอียดที่ปรากฎบนขอมูลภาพมาแปลความ เพื่อกําหนดพื้นที่ตัวอยางของสิ่งปกคลุมดินและ
นําไปใชในขั้นตอนการจําแนกแบบกํากับดูแลดวยวิธีความนาจะเปนไดสูงสุดตอไป จากผลการ
เปรียบเทียบคาพิกัดจากกูเกิลเอิรธ กับคาพิกัดจุดควบคุมภาคพื้นดินที่ไดจากการรังวัดคาพิกัดดวยจีพี
เอสและคาพิกัดจากจุดที่เดนชัดบนขอมูลภาพดาวเทียมแลนดแซต อีทีเอ็มพลัส ที่ปรับแกเรขาคณิต
ของขอมูลภาพแลว พบวา คาพิกัดบนขอมูลภาพดาวเทียมควิกเบิรด มีคาคลาดเคลื่อนเชิงตําแหนง
ประมาณ 1.6-2.3 เมตร และคาพิกัดบนขอมูลภาพดาวเทียมแลนดแซต อีทีเอ็มพลัส มีคาคลาดเคลื่อน
เชิงตําแหนง 24.8 เมตร ซ่ึงอยูในเกณฑที่สามารถนําคาพิกัดจากกูเกิลเอิรธใชในการปรับแกเชิง
เรขาคณิตของขอมูลภาพดาวเทียมแลนดแซต อีทีเอ็มพลัสได และผลการจําแนกสิ่งปกคลุมดินจาก
ขอมูลภาพดาวเทียมแลนดแซต อีทีเอ็มพลัส โดยใชผลการแปลรายละเอียดที่ปรากฎบนขอมูลภาพ
ดาวเทียมควิกเบิรดจากกูเกิลเอิรธชวยในการกําหนดพื้นที่ตัวอยาง พบวาผลการแปลรายละเอียดที่
ปรากฎบนขอมูลภาพดาวเทียมควิกเบิรดสามารถชวยในการกําหนดพื้นที่ตัวอยางในการจําแนกสิ่งปก
คลุมดินจากขอมูลภาพดาวเทียมแลนดแซต อีทีเอ็มพลัสไดถูกตองเหมาะสมกับคุณสมบัติของ
ขอมูลภาพที่นํามาใช นอกจากนี้ผลการศึกษารายละเอียดที่ปรากฎบนขอมูลภาพดาวเทียมควิกเบิรด
จากกูเกิลเอิรธ สามารถเพิ่มรายละเอียดของผลการจําแนกสิ่งปกคลุมดินได เชน ผลการจําแนกสิ่งปก
คลุมดินประเภทพื้นที่เมือง สามารถเพิ่มรายละเอียดไดวาในพื้นที่เมืองประกอบดวย ชุมชนเมือง ยาน
อุตสาหกรรม เปนตน 

วิศรุต คําทรงศรี (1998:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมแสดงภาพแผนที่ พัฒนา
โปรแกรมสําหรับแสดงภาพแผนที่ภูมิประเทศ ซ่ึงแผนที่ที่จะนํามาใชกับโปรแกรมนี้ จะตองเปนแผน
ที่มาตราสวน 1:50,000 ที่สแกนดวยความละเอียด 50 จุดตอเซนติเมตร เปนภาพ 256 สีเก็บใน
แฟมขอมูลชนิด GIF และเปนภาพที่ตองแกไขความผิดพลาดจากการสแกน โดยใชเสนโครงแผนที่
เมอรเคเตอร ผูใชสามารถเลือกระวางแผนที่ที่ตองการแสดง โดยการระบุจุดพิกัดเปนพิกัดภูมิศาสตร
หรือพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) การแสดงภาพแผนที่ โปรแกรมสามารถแสดงภาพ
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ระวางตอเนื่องกัน ไดสูงสุด 6 ระวางในขณะเดียวกัน โปรแกรมจะแสดงพิกัดบนแผนที่ในตําแหนง
ของตัวช้ีของเมาส และมีสวนอธิบายความหมายตางๆ ของเครื่องหมายที่มีใชในแผนที่ โปรแกรมยังมี
เครื่องมือใหผูใชโปรแกรม สามารถเพิ่มขอความใหปรากฏบนแผนที่ได โปรแกรมใชเสนโครงแผนที่
เมอรเคเตอร เปนหลักในการคํานวณหาตําแหนงของภาพที่จะแสดง โดยการแปลงพิกัดภูมิศาสตรไป
เปนเมอรเคเตอร และแปลงเปนพิกัดเชิงตรรกะ จากนั้นจึงแปลงเปนพิกัดบนจอภาพ โปรแกรมนี้
พัฒนาโดยใชไมโครซอฟตวิชวล C++ และคลาสพื้นฐานของไมโครซอฟตเปนเครื่องมือ การเก็บ
ขอมูลของแผนที่ใชแฟมขอมูลของไมโครซอฟตแอกเซส เพื่อความเร็วในการสืบคนขอมูล ในการ
ทดสอบโปรแกรมใชภาพแผนที่ที่สแกนจากแผนที่จริง 8 ระวาง และภาพที่สรางขึ้นใหมีขนาดเทา
แผนที่จริง 62 ภาพ ผลการทดสอบพบวา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงค
ขางตนทุกประการ ผลการทํางานของโปรแกรมมีความผิดพลาดนอยมาก ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากการ
คํานวณ เนื่องจากพิกัดภูมิศาสตรและพิกัด UTM ใชตัวเลขที่เปนทศนิยม แตการแสดงภาพและจุด
พิกัดของจอภาพเปนเลขจํานวนเต็ม เมื่อเปรียบเทียบคาที่ไดจากการแปลงพิกัด ดวยโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น กับโปรแกรมสําหรับแปลงพิกัดภูมิศาสตรเปนพิกัด UTM ของ National Geodetic Survey 
สหรัฐอเมริกา ปรากฏวา มีความแตกตางนอยมาก โดยคา Easting มีความถูกตองถึงระดับ 10 -1 เมตร
และคา Northing มีความถูกตองถึงระดับ 10 -2 เมตร 

อริสรา เจริญปญญาเนตร (2009:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อวิเคราะหหาพื้นที่และแหลงน้ําที่เส่ียงตอการเกิดมลพิษทางน้ํา ในประเทศไทย
การศึกษาครั้งนี้เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information 
Systems: GIS) มาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะห โดยอาศัยการศึกษา และทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่อาจกอใหเกิดมลพิษทางน้ํา เพื่อนํามารวมในการวิเคราะหหาพื้นที่เส่ียงและ
แหลงน้ําที่มีความเสี่ยงตอการเกิดมลพิษทางน้ําในอนาคต ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ไดรับจะไดนําไปใช
เปนขอมูลในการเผยแพรสูประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปใหไดรับทราบถึงพื้นที่และ
แหลงน้ําที่มีความเสี่ยงตอการเกิดมลพิษทางน้ําในประเทศเพื่อใหเปนขอมูลเบื้องตนในการ
สนับสนุนชุมชนในการเฝาระวังมลพิษทางน้ําในพื้นที่เสี่ยงที่ไดจากการศึกษา 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1  ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั  มีดังตอไปนี ้
1.  เก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่และจัดทําสรุปพื้นที่ศูนยการใหบริการ   
2.   ศึกษาขอมูลการใชงาน Google Earth และ ระบบ GPS 
3. วิเคราะหและออกแบบระบบการจัดทําแผนที่ศูนยการใหบริการ 
4. จัดทําและทดสอบระบบ 
5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
3.2  อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
      3.2.1  อุปกรณฮารดแวรท่ีจะนํามาใช 
                 1. เครื่องเซิรฟเวอร  
 - หนวยประมวลผล Intel Xeon 2.4 Ghz 
 - หนวยความจํา  (RAM)  1  Gigabyte 
 - ความจุของฮารดดิสก  136  Gigabyte 
 - จอภาพขนาด  15  นิ้ว 
 - เมาส  และแปนพิมพ 
  2. เครื่องไคลเอนต  
 - เครื่องคอมพิวเตอร ระดับ  Pentium IV 2.4 Ghz 
 - หนวยความจํา  (RAM)  256  Megabyte 
 - ความจุของฮารดดิสก  60  Gigabyte 
 - จอภาพขนาด  15  นิ้ว 
 - เมาส  และแปนพิมพ 
  3. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค   
 - ระดับ Pentium M 1.73 Ghz 
 - หนวยความจํา  (RAM)  2  Gigabyte 
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 - ความจุของฮารดดิสก  60  Gigabyte 
 - จอภาพขนาด  15  นิ้ว 
 - เมาส  และแปนพิมพ 
      3.2.2  ซอฟตแวรท่ีจะนํามาใช 
                 1. เครื่องเซิรฟเวอร  
 - ระบบปฏิบัติการ  Windows  2003 Server 
 - Appserv  สําหรับจัดทําเว็บเซิรฟเวอร 
 - Appserv  สําหรับจัดทําเว็บเซิรฟเวอร ใช Personal Home Page  (PHP) 4..4.5 
 -  ระบบฐานขอมูล MySQL 5.0.27 
  2. เครื่องไคลเอนต  
 - ระบบปฏิบัติการ  Windows XP Professional 
 - เว็บเบราวเซอร  Internet  Explorer 6.0 
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3.3  ระยะเวลาในการดําเนนิการวิจัย 
ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย สรุปไดดังตารางที่  3.1 
 

ตารางที่ 3.1  ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
(เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  เก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่
และจัดทําสรปุพื้นที่ศูนยการ
ใหบริการ   

 
           

2.  ศึกษาขอมลูการใชงาน 
Google Earth และ ระบบ 
GPS 

  
 

         

3.  วิเคราะหและออกแบบ
ระบบการจัดทาํแผนที่ศูนย
การใหบริการ 

   
 

        

4.  จัดทําและทดสอบระบบ             

5. สรุปผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะ 

         
 

  

 
3.4  สรุป 

ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดมีการแบงขั้นตอนที่จะศึกษาออกเปน 5  ขั้นตอน 
ไดแก  การกบ็รวบรวมขอมูลพื้นที่และจัดทําสรุปพื้นที่ศูนยการใหบริการของบริษัททริปเปลทีบรอด
แบนดจํากัด (มหาชน) ศึกษาขอมูลการใชงาน Google Earth และ ระบบ GPS เพื่อนํามาพัฒนา
วิเคราะหและออกแบบระบบ จัดทําและทดสอบระบบ และสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหและการออกแบบระบบ 

 
 เนื้อหาของบทนี้กลาวถึง ผลการศึกษาระบบการจัดทําแผนที่ ผลการวิเคราะหระบบ 
และ ผลการออกแบบระบบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
4.1  ผลการศึกษา 
 แผนที่เปนสื่อชนิดหนึ่งที่ทําหนาที่ไมตางจากสื่ออ่ืนๆคือเก็บและแสดงขอมูลขาวสารที่
มีประโยชนแกผูใช แผนที่ก็เหมือนสื่ออ่ืนๆที่ลวนแตมีรูปแบบในการเก็บและแสดงขอมูลที่เปน
เอกลักษณเฉพาะ ไวยากรณที่เปนเอกลักษณอันหนึ่งของแผนที่ก็คือขอมูลที่อยูในแผนที่นั้นเก็บ
ตําแหนงของสิ่งตาง ๆ บนโลก และแสดงขอมูลนั้นตามตําแหนงที่สามารถสื่อใหผูใชรูถึงตําแหนง
และความสัมพันธทางตําแหนงของสิ่งที่สนใจบนโลก  ดังนั้นในทุกขั้นตอนของการทําแผนที่จึง
ลวนเกี่ยวของกับการกําหนด จัดการและแสดงตําแหนงของสิ่งตางๆที่อยูบนโลก โดยท่ัวไปแลว
แสดงในรูปของพิกัด ซ่ึงเปนตัวเลขหรือตัวอักษร หรือทั้งสองอยางที่อางอิงอยูกับจุดกําเนิดและแกน
ของระบบพิกัดเพื่อประโยชนในการกําหนดตําแหนงของสิ่งที่ตองการ  
 เนื่องจากการทําแผนที่มีขั้นตอนที่คอนขางยุงยากและซับซอน แตละขั้นตอนอาจมีการ
ใชระบบพิกัดที่ตางกันออกไปตามเครื่องมือท่ีใชในขั้นตอนนั้นๆ ระบบพิกัดที่ใชในงานแผนที่จึงมี
ความหลากหลาย หากจะจําแนกระบบพิกัดนั้นก็สามารถจําแนกไดหลายแบบ ในการศึกษานี้จะ
กลาวถึงเฉพาะการหาคาพิกัดโดยใช Google Maps และการหาคาพิกัดโดยใชระบบ GPS เทานั้น 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
  1.  การหาคาพกิัดสถานที่ตางๆ โดยใช Google Maps โดยมีวิธีการติดตั้งและใชงาน
ผาน Position Finder  แลวเลือกตําแหนงทีต่องการหาพิกดัตัวอยางดังภาพที่ 4.1  
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ภาพที่ 4.1  การใชงาน Position Finder 
 
 ระบุสถานที่ตองการทราบตําแหนงที่ตั้ง ภาพที่ 4.2 แสดงตัวอยางการคนหาที่ตั้งของวัด
รองขุน จังหวัดเชียงราย ใหระบุช่ือวัดแลวกดเลือกคนหา Maps ขอมูลท่ีไดจากการคนหาตําแหนง
ที่ตั้งคือคาละติจูด (19.824154323506214) และคาลองติจูด (99.76328372955322) 
 

 
 

ภาพที่ 4.2  การแสดงตําแหนงที่ตั้งสถานที่คนหา 

DPU



 35 

  2.  การหาพิกัดตําแหนงโดยใชระบบ GPS ซ่ึงอุปกรณที่ใชแบงเปน 2 ประเภทไดแก
เครื่องรับแบบนําหน (Navigation Receiver) แบบรับสัญญาณที่เปนคล่ืนวิทยุจากดาวเทียม สําหรับ
การหาตําแหนงแบบสามมิติ (ภาพที่ 4.3  แสดงตัวอยางเครื่องรับแบบนําหน) และ เครื่องรับแบบ
รังวัด เปนการใชคล่ืนสงวัดระยะ และยังเพิ่มวิธีการขจัดความคลาดเคลื่อนแบบมีระบบ (Systematic 
Errors) ที่อยูในขอมูลหรือที่เกิดขึ้นในการวัดระยะทางใหหมดไปหรือลดนอยลงได 

 
 
ภาพที่ 4.3  เครื่องรับ GPS แบบนําหน 
 

  การแสดงสถานการณทํางานของเครื่องมือหาพิกัดจากดาวเทียม GPS สามารถแสดงคา
พิกัดและรายละเอียด โดยสามารถเชื่อมตอระหวางเครื่องมือหาพิกัดและคอมพิวเตอร ภาพที่ 4.4 
แสดงคาพิกัดและรายละเอยีด เชน สถานการณรับสัญญาณจากดาวเทียม แสดงวนัที่และเวลา ณ 
ขณะนัน้ ที่ตั้งที่ตองการ แสดงคาพิกัดตามแนวละติจูด และแสดงคาพิกดัตามแนวลองติจูด เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 4.4  ตวัอยางการแสดงคาพิกัดและรายละเอียดตางๆ จากการใชเครื่องมือ GPS 
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4.2  ผลการวิเคราะหระบบ 
 การประมวลผลขอมูลของระบบจะเปนลักษณะแบบ Web-based ที่มีการติดตอสงขอมูล

ถึงกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องผานทางหนาเว็บเพจ ซ่ึงเปนเครื่องมือหลักในการรับสง
ขอมูล โดยสงขอมูลผานทางโปรแกรมเว็บบราวเซอรเชน Internet Explorer  การประมวลผลบนหนา
เว็บเพจ จะเกี่ยวของกับการสงถายขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร กับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่เปนฝายเรียกใชขอมูล (Client) ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1.  ผูใชจะสงคํารองขอไปยังเครื่องแมขายผานทางหนาเว็บบราวเซอร โดยใชโปรโตคอล
แบบ HTTP 

2.  เครื่องแมขายเว็บเซิรฟเวอร รับคํารองขอ แลวคนหาตําแหนงของเว็บเพจที่รองขอ 
ทําการประมวลผลโคดภาษา และแปลงผลลัพธเปนเอกสารในรูปภาษา PHP และจะทําหนาที่สง
ขอมูลกลับไปยังเว็บบราวเซอรของเครื่องผูเรียกใชขอมูล (Client) ใหอยูในรูปแบบที่ใชแสดงผล
ใหกับผูใชสามารถอานได 

 การออกแบบการใชงานระบบการจัดทําแผนที่ศูนยการใหบริการ สําหรับผูใชงานทั่วไป
สามารถใชงานผานเว็บบราวเซอร ของบริษัทฯ ดังภาพที่ 4.5 แสดง Use Case Diagram การใชงาน
ระบบการจัดทําแผนที่ศูนยการใหบริการ 
 
 

Search 
Transaction 

<<extends>> 

Search 
Position 

 
 
 
 
 
 
 

ผูใชงาน
ทั่วไป 

 
 
ภาพที่ 4.5  Use Case Diagram การใชงานระบบการจัดทําแผนที่ศูนยการใหบริการ 
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 ดังภาพที่ 4.6  แสดง Use Case Diagram ของระบบการจัดทําแผนที่ศูนยการใหบริการ 
โดยมีเจาหนาที่ผูดูแลระบบ ทําหนาที่บันทึก ปรับปรุงขอมูล ไดแกการแกไข และลบรูปภาพแผนที่ 
สถานที่ตั้งศูนยการใหบริการ ใหเปนปจจุบัน และถูกตอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาที่
ดูแลระบบ 

<<uses>> 

Approval 
Process 

<<extends>> 

Delete 
Position 

Mapping 
Transaction 

Member 
Position 

<<extends>> 

Add 

<<extends>> 

Invalid Username 
and  Password 

 

Edit 
Position 

Search 
Position 

Edit 

Delete 

<<extends>> 
<<extends>> 

<<extends>> 

<<extends>> 

<<extends>> 

<<extends>> 

<<extends>> 

 
ภาพที่ 4.6  Use Case Diagram ระบบการจดัทําแผนที่ศูนยการใหบริการ 
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 4.2.1  Use Case Diagram การใชงานระบบการจัดทําแผนที่ศูนยการใหบริการ 
 รายละเอียด Use Case Diagram การใชงานระบบการจัดทําแผนที่ศูนยการใหบริการ
สรุปไดดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 Use Case Diagram การใชงานระบบการจัดทาํแผนที่ศูนยการใหบริการ 
 

ช่ือ Use Case รายละเอียด 
Search Transaction เมื่อผูใชงานทัว่ไป เมื่อตองการคนหาสถานที่ของศูนย

การใหบริการ สามารถใชบริการในขั้นตอนของ Search 
Transaction Use Case ดังนี ้
1. เปดเว็บไซท www.maxnet.co.th 
2. เลือกรูปภาพคนหาศูนยการใหบริการ 
3. แสดงระบบคนหาศูนยการใหบริการทั่วประเทศ 
 

Search Position เมื่อผูใชงานเลอืกรูปภาพคนหาศูนยการใหบริการ ซ่ึงจะ
เชื่อมตอกับระบบพรอมทํางานตามขั้นตอน Search 
Position Use Case ดังนี ้
1. กําหนดเงื่อนไขการคนหา 
2. ระบบทําการคนหาแผนที่ทีต่ัง้ตามเงื่อนไข 
3. แสดงขอมูลพรอมแผนที่ตั้งตามเงื่อนไขทีร่ะบุ 
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 4.2.2  Use Case Diagram ระบบการจัดทําแผนที่ศูนยการใหบริการ 
 รายละเอียด Use Case Diagram ระบบการจัดทําแผนที่ศูนยการใหบริการสรุปไดดัง
ตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 Use Case Diagram ระบบการจัดทําแผนที่ศนูยการใหบริการ 
 

ช่ือ Use Case รายละเอียด 
Mapping Transaction เจาหนาที่ผูดูแลระบบสามารถใชงานขั้นตอน Mapping Transction 

Use Case ไดดงันี้ 
1. ขอเขาใชงานระบบ 
2. ระบบอนุมัติการเขาใชงาน 
3. เลือกรายการ 
4. ระบบประมวลผลรายการ 
5. ระบบแสดงผล 

Approval Process เมื่อเจาหนาที่ผูดูแลระบบตองการใชงานระบบ ทําการเปดระบบ
กรอก Username และ Password หากถูกตอง เจาหนาที่ผูดูแล
ระบบจึงจะสามารถใชระบบได โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
1. ระบบขอ Username และ Password 
2. กรอก Username และ Password 
3. ตรวจสอบ Username และ Password 

Invalid Username and  
Password 

หาก Username และ Password ไมถูกตอง ระบบจะแสดงขอความ
เตือน โดย Use Case นี้ <<extends>> Approval process Use Case 

Member Position เจาหนาที่ผูดูแลระบบไดทําการโตตอบกับระบบ ดวยการเลือก
รายการเพิ่มแผนที่ที่ตั้งศูนยการใหบริการ กรอกขอมูลใหครบถวน
ตามที่ระบุ ระบบก็จะทําการบันทึกรายการ โดย Use Case นี้ 
<<extends>> Mapping Transaction Use Case โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ระบบใหทําการกรอกขอมูลตามในหนาจอเว็บเพจให

ครบถวนทุกชอง 
2. ระบบตรวจสอบความครบถวนในการกรอกขอมูล 
3. เลือกบันทึกขอมูลลงในระบบ 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ช่ือ Use Case รายละเอียด 
Add เจาหนาที่ ผูดูแลระบบเลือกรายการเพิ่มแผนที่ที่ตั้ งศูนยการ

ใหบริการ โดยมีขั้นตอนเหมือนการทํางาน Member Position Use 
Case ระบบจะทําการบันทึกรายการ Transaction โดย Use Case นี้ 
<<extends>> Member Position Use Case 

Edit Position เจาหนาที่ผูดูแลระบบไดทําการโตตอบกับระบบ ดวยการเลือก
รายการแกไขแผนที่ที่ตั้งศูนยการใหบริการ ระบบคนหารายการที่
ตองการแกไขขอมูล เลือกบันทึกขอมูลเมื่อดําเนินการแกไขแลว 
โดย Use Case นี้ <<extends>> Mapping Transaction Use Case 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกรายการทีต่องการแกไข 
2. แกไขขอมูล 
3. ระบบปรับปรุงรายการ 
4.  เลือกบันทกึขอมูลลงในระบบ 

Search Position เจาหนาที่ผูดูแลระบบเลือกรายการแกไขหรือลบแผนที่ที่ตั้งศูนย
การใหบริการ  ระบบคนหาแผนที่ที่ตั้งศูนยการใหบริการ  ที่
ตองการแกไขหรือขอมูล โดย Use Case นี้ <<extends>> Mapping 
Transaction Use Case โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกเงื่อนไขการคนหา 
2. ระบบคนหารายการตามเงื่อนไข 
3. ระบบแสดงผลการคนหา 

Edit เจาหนาที่ผูดูแลระบบเลือกรายการแกไขแผนที่ที่ตั้งศูนยการ
ใหบริการ โดยมีขั้นตอนเหมือนการทํางาน Edit Position Use 
Case ระบบจะทําการบันทกึรายการที่แกไขแลว Transaction โดย 
Use Case นี้ <<extends>> Edit Position Use Case 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ช่ือ Use Case รายละเอียด 
Delete Position เจาหนาที่ผูดูแลระบบไดทําการโตตอบกับระบบ ดวยการเลือก

รายการลบแผนที่ที่ตั้งศูนยการใหบริการ ระบบคนหารายการที่
ตองการลบขอมูล โดย Use Case นี้ <<extends>> Mapping 
Transaction Use Case โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกรายการทีต่องการลบ 
2. ระบบยืนยันการลบ 
3. ระบบลบรายการ 

Delete เจาหนาที่ผูดูแลระบบเลือกรายการลบแผนที่ที่ตั้งศูนยการ
ใหบริการ โดยมีขั้นตอนเหมือนการทํางาน Delete Position Use 
Case ระบบจะทําการลบรายการ Transaction โดย Use Case นี ้
<<extends>> Delete Position Use Case 

 
4.3  ผลการออกแบบระบบ 
 ในการออกแบบระบบจะกลาวถึง 2 สวนคือ การออกแบบตารางจัดเก็บขอมูล และการ
ออกแบบหนาเว็บเพจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.3.1  การออกแบบตารางจัดเก็บขอมูล  
 การออกแบบตารางจัดเก็บขอมูลสําหรับระบบการจัดทําแผนที่ ประกอบไปดวยตาราง
ดังตอไปนี้ 
 1.  ตารางแสดงขอมูลรายละเอียดสถานที่ตั้งศูนยการใหบริการ ทั้งหมดในประเทศ 
(ตารางที่ 4.3) เปนการเก็บขอมูล สถานที่ศูนยใหบริการ และภาพถายศูนยการใหบริการ เปนตน 
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ตารางที่ 4.3  รายละเอียดสถานที่ตั้งศูนยการใหบริการ 
  
ลําดับ ฟลด ชนิด ความกวาง/

รูปแบบ 
หมายเหต ุ

1 Location _ID varchar 3 รหัสที่ตั้ง 

2 Location _Name varchar 100 ช่ือที่ตั้ง 

3 Location _Address varchar 100 ที่อยูสถานที่ตั้ง 

4 Location _Tel varchar 20 เบอรโทรศัพท 

5 Location _Picture Mediumblob  รูปภาพ 

6 Location_Type varchar 20 ชนิดของไฟลรูปภาพ 

 
 2.  ตารางแสดงพิกัดที่ตั้งศูนยการใหบริการ (ตารางที่ 4.4) เปนการเก็บขอมูลคาพิกัด
ละติดจูดและคาลองติจูดของสถานที่ศูนยการใหบริการ ซ่ึงสามารถหาคาดังกลาวได 2 วิธี ไดแกการ
หาคาจาก Google Maps และจากการใชเครื่องมือ  GPS  
 
ตารางที่ 4.4  พิกัดที่ตั้งศูนยการใหบริการ 
 
ลําดับ ฟลด ชนิด ความกวาง/รูปแบบ หมายเหต ุ

1 Coordinate _ID varchar 3 รหัสที่ตั้ง 

2 Latitude varchar 20 ละติจูด 

3 Longitude varchar 20 ลองติจูด 

 
 3.  ตารางแสดงจังหวัดที่ตั้งศูนยการใหบริการ (ตารางที่ 4.5) เปนการเก็บขอมูลรายชื่อ
จังหวัดทั้งหมดของประเทศไทย 
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ตารางที่ 4.5  รายละเอียดตั้งศูนยการใหบริการ 
 
ลําดับ ฟลด ชนิด ความกวาง/

รูปแบบ 
หมายเหต ุ

1 Provice_ID varchar 3 รหัสจังหวดั 

2 Provice_Name varchar 50 รายช่ือจังหวัด 

 
 4.  ตารางแสดงอําเภอ/เขตที่ตั้งศูนยการใหบริการ (ตารางที่ 4.6) เปนการเก็บขอมูลอําเภอ 
ในจังหวัด และเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ตารางที่ 4.6  อําเภอ/เขตที่ตั้งศูนยการใหบริการ 
 
ลําดับ ฟลด ชนิด ความกวาง/

รูปแบบ 
หมายเหต ุ

1 Class_ID varchar 3 รหัสอําเภอ/เขต 

2 Class_Name varchar 50 รายช่ืออําเภอ/เขต 

 
 5.  ตารางประเภทที่ตั้งศูนยการใหบริการ (ตารางที่ 4.7 เปนการเก็บขอมูลประเภทของจุด
ขายและใหบริการ ไดแก ประเภทศูนยการใหบริการ  ประเภทจุดขายและรับสมัครในหาง  ประเภท
จุดขายและรับสมัคร (ชุมชน) 
 
ตารางที่ 4.7  ประเภทที่ตั้งศนูยการใหบริการ 
 
ลําดับ ฟลด ชนิด ความกวาง/

รูปแบบ 
หมายเหต ุ

1 TypePosiction_ID varchar 3 
รหัสประเภทที่ตั้งศูนยการ
ใหบริการ 

2 TypePosiction_Detail varchar 50 
รายละเอียดทีต่ั้งศูนยการ
ใหบริการ 
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 4.3.2  การออกแบบหนาเว็บเพจ 
  สําหรับหนาเว็บเพจที่จัดทําระบบการจัดทําแผนที่แบงสวนของการใชงานออกเปน 2  
สวนดังนี้ 
 1.  การใชงานสําหรับเจาหนาที่ผูดูแลระบบ ซ่ึงตองมีการระบุสิทธิ์การเขาใชงานผาน
เว็บไซท ซ่ึงระบบจะแสดงรายการแผนที่สถานที่ศูนยการใหบริการที่ไดจัดทําขึ้นทั้งหมด ซ่ึงผูดูและ
ระบบจะสามารถเพิ่ม หรือลบหรือปรับปรุงขอมูลตางๆ ได ภาพที่ 4.7 แสดงตัวอยางการใชงาน
สําหรับเจาหนาที่ผูดูแลระบบ ซ่ึงสามารถมีสิทธิ์ปรับปรุงขอมูลในระบบทั้งการบันทึกและลบแผนที่
ที่ตั้งศูนยการใหบริการ และภาพที่ 4.8 แสดงตัวอยางการออกแบบหนาเว็บสําหรับการกรอกขอมูล
การจัดทําแผนที่ศูนยการใหบริการ 
 

 
 
ภาพที่ 4.7  ตัวอยางหนาเว็บสําหรับการใชงานสําหรับเจาหนาที่ผูดูแลระบบ 
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ภาพที่ 4.8  ตัวอยางหนาเว็บสําหรับการกรอกขอมูลสําหรับจัดทําแผนที่ 
 
  2.  การใชงานสําหรับบุคคลทั่วไป ซ่ึงไดจัดทํา Link ทางเว็บไซทของบริษัทฯ ซ่ึง
สามารถระบุเงื่อนไขสถานที่ศูนยการใหบริการที่ตองการ ระบบจะแสดงแผนที่ ขอมูลสถานที่ตั้ง
ตามที่ตองการภาพที่ 4.9 แสดงตัวอยางการใชงานสําหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.9  ตวัอยางการใชงานสําหรับบุคคลทั่วไป 
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บทที่  5 

ผลการจัดทาํและการทดสอบระบบ 

 
  เนื้อหาของบทนี้กลาวถึง ผลการจัดทําและการทดสอบการใชงานระบบการจัดทําแผนที่ 
ซ่ึงไดจัดทําและทดสอบตามการออกแบบหนาเว็บเพจที่แบงออกเปน 2 สวนการใชงาน ไดแก การ
ใชงานในสวนของผูดูแลระบบ (Adminisator) ซ่ึงเปนผูทําหนาที่ปรับปรุงขอมูล ไดแกการเพิ่ม หรือ
ลบ สถานที่ตั้งศูนยการใหบริการ และการใชงานสําหรับลูกคาที่ตองการคนหาศูนยการใหบริการ
ของบริษัทฯ หรือพนักงานขายของบริษัทฯ (User) 

 
5.1  การใชงานในสวนของเจาหนาผูดแูลระบบ 
 5.1.1  การตรวจสอบสิทธ์ิ 
  ผูใชงานซึ่งเปนเจาหนาที่ผูดูแลระบบตองทําการใส Username และ Passsword ดังภาพ
ที่ 5.1 ซ่ึงจะไดรับสิทธิ์ตามที่ผูพัฒนาระบบเปนผูกําหนดให 
 

 
 
ภาพที่ 5.1  การตรวจสอบสิทธิ์กอนการเขาใชงาน 
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 เมื่อระบบไดทําการตรวจสอบสิทธ์ิผูงานแลว ระบบจะแสดงหนาจอเพื่อจัดทําแผนที่ 
ที่ตั้งของศูนยการใหบริการ โดยเลือกที่เมนู Store Location ดังภาพที่ 5.2   
 

               
 
ภาพที่ 5.2  รายการ Store Location เพื่อจัดทําแผนที่ที่ตั้งศูนยการใหบริการ 
 
 เมื่อเลือก Store Location  แลวระบบแสดงหนาจอดงัภาพที่ 5.3 ซ่ึงจะแสดงขอมูลของ
สถานที่ตั้งของศูนยการใหบริการที่ ที่ไดเคยบันทึกไวแลว เรียงตามวนัที่ปจจุบัน และ แบงเปนแตละ
หนา และยังสามารถกําหนดเงื่อนไขในการแสดงขอมูลได 
 

 
 
ภาพที่ 5.3  รายการที่ตั้งศูนยการใหบริการที่ไดเคยบนัทกึไว 
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 5.1.2  การเพิ่ม และลบ สถานที่ตั้งศูนยการใหบริการ 
 จากหนาจอภาพที่ 5.3  สามารถเพิ่มและลบ สถานที่ตั้งศูนยบบริการ ซ่ึงในการเพิ่ม
ขอมูลนั้น จะตองทําการหาคาละติจูดและคาลองติจูดกอน โดยระบบไดจัดทําหนาจอสําหรับการหา
คาดังกลาวดังภาพที่ 5.4 
 

 
 
ภาพที่ 5.4   การเปด Google Map เพื่อหาคาละติจูด และคาลองติจูด 
 
  ระบบจะเชื่อมหนาเขาสูระบบของ Google Maps ดังภาพที่ 5.5 ซ่ึงหากตองการทราบคา
ละติจูดและคาลองติจูดของสถานที่ตั้งใด ก็ใหนําหมุดไปปกที่จุดดังกลาว 
 

 
 
ภาพที่ 5.5  การหาคาละติจูดและคาลองติจูด 
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  เมื่อไดคาละติจูดและคาลองติจูดแลว ก็สามารถทําการเพิ่มสถานที่ศูนยการใหบริการ 
โดยเลือกเพิ่มจากหนาจอดังภาพที่ 5.3  ทําการกรอกขอมูลดังภาพที่ 5.6 และทําการบันทึกขอมูล 

 

 
 
ภาพที่ 5.6  การเพิ่มสถานที่ศูนยการใหบริการ 
 
5.2  การใชงานเว็บเพจสําหรับผูใชงานทั่วไป 
 ภาพที่  5 .6  ผู ใช งานงานทั่ วไปสามารถเข างานผ านระบบโดยไปที่ เว็บไซท 
www.maxnet.co.th เพื่อทําการคนหาศูนยการใหบริการ Maxnet ทั่วประเทศ 
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ภาพที่ 5.7  หนาเว็บสําหรับผูใชงานทั่วไป 
   
  ซ่ึงระบบได Link อยูกับเว็บไซทของบริษัทฯ ซ่ึงบุคคลทั่วไป หรือพนักงานขายของ
บริษัทฯสามารถเขาใชงานได เพื่อคนหาศูนยการใหบริการ ดังภาพที่ 5.8 โดยจะแสดงแผนที่ ที่ตั้ง
ในแตละจุดที่ตองการคนหา ซ่ึงระบบจะแสดงแผนที่เฉพาะในสวนของกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล สวนจังหวัดจะแสดงขอมูลเฉาะที่อยูที่ตั้งของศูนยการใหบริการเทานั้น 
 

 
 
ภาพที่ 5.8  หนาเว็บการคนหาศูนยการใหบริการทั่วประเทศ 
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  ภาพที่  5.9  ระบุจังหวัดที่ตองการคนหาศูนยการใหบริการ  กรณีที่ เปนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถระบุเขตที่ตองการได 
 

 
 
ภาพที่ 5.9  หนาเว็บแสดงแตละเขตสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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  ระบบจะแสดงแผนที่จุดขายและใหบริการทั้งหมดในเขตที่เลือก ดังภาพที่ 5.10 ซ่ึง
สามารถแสดงประเภทของศูนยการใหบริการ ไดจากหมายเหตุ 
 

 
 
ภาพที่ 5.10  หนาเว็บแผนที่จดุขายและศูนยการใหบริการทั้งหมดในเขตที่ตองการ 
 
  เมื่อตองการทราบรายละเอียดของแตละจุดขายและศูนยการใหบริการ ก็ใหทําการเลือก
จุดที่ตองการ ระบบจะแสดงขอมูลรายละเอียดดังภาพที่ 5.11 
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ภาพที่ 5.11  หนาเว็บรายละเอียดของจุดขายและศนูยการใหบริการ 
 
  ภาพที่ 5.12  แสดงการคนหาศูนยการใหบริการที่ตั้งอยูในตางจังหวัดทั่วประเทศ ยกเวน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถระบุจังหวัด อําเภอที่ตองการ 
 

 
 
ภาพที่ 5.12  การเลือกเงื่อนไขการคนหาที่ตั้งในตางจังหวัด 
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  ภาพที่ 5.13 แสดงผลการคนหาศูนยการใหบริการที่ตองการ ระบบจะแสดงขอมูลช่ือ
สถานที่ ที่อยู เบอรโทรศัพทติดตอ  แสดงแผนที่ในรูปแบบรูปภาพ 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.13  ผลการคนหาศูนยการใหบริการในตางจังหวัด 
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 ซ่ึงภาพแผนทีท่ี่ตั้งของศูนยการใหบริการ ดังภาพที่ 5.14 เปนภาพแผนที่เดิมที่ยังไมมีการนํา 
Google Maps มาใช ซ่ึงเจาหนาที่ผูดูแลระบบจะไดดาํเนินการนําระบบการจัดทําแผนที่มาใช เพื่อ
จัดทําแผนที่ ในสวนของที่ตัง้ศูนยการใหบริการในตางจังหวัดใหครบถวนทัว่ประเทศไทย 
 

 
 
ภาพที่ 5.14  แผนที่ที่ตั้งศูนยการใหบริการในตางจังหวดั 
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บทที่  6 

สรุปผลการวิจัย 

 
6.1  สรุปผลการวิจัย 
 จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาการวาดแผนที่โดยใช Google Earth พบวามีความสะดวก 
ถูกตอง สวยงาม รวดเร็ว และใชงานไดในทุกที่ที่สามารถใหบริการอินเทอรเน็ตได สามารถรองรับ
การจัดทําแผนที่ที่มีปริมาณมากปจจุบัน เปนประโยชนตอการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงตองมีการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด ตามสถานที่ตางๆ อยูเปนประจํา ซ่ึงทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนขอมูล
แผนที่ใหเปนปจจุบันและรองรับการจัดตั้งศูนยการใหบริการเพิ่มเติมในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณทล 
 จากการศึกษารวบรวมขอมูล โดยการประยุกตใชโปรแกรม ภาษา HTML (Hypertext 
Markup Language) รวมกับภาษาคริปท  PHP (Hypertext Preprocessor) และระบบจัดการฐานขอมูล 
MySQL อํานวยความสะดวก และความเร็วในการจัดทําขอมูลนําขึ้นผานระบบอินเทอรเน็ต สําหรับ
ผูใชงานบุคลลทั่วไป (User) และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทําจัดทําแผนที่ของศูนยการใหบริการ 
(Administator) 
 การจัดทําหนาเว็บเพจ ระบบการจัดทําแผนที่ ไดทําการออกแบบหนาเว็บเพจที่แบง
ออกเปน 2 สวนการใชงาน ไดแก การใชงานสําหรับลูกคาที่ตองการคนหาศูนยการใหบริการของ
บริษัทฯ หรือพนักงานขายของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถเรียกใชงานผาน Link ของเว็บไซทบริษัทฯ และ 
การใชงานในสวนของเจาหนาที่ผูดูแลระบบ เปนผูทําหนาที่ปรับปรุงขอมูล ไดแกการเพิ่ม หรือลบ 
สถานที่ตั้งศูนยการใหบริการ 

ผลการทดสอบระบบการจัดทําแผนที่ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1.   สามารถทําการบันทึก คนหา แกไข และลบ ขอมูลสถานที่ แผนที่ ของจุดขายและ 

ศูนยการใหบริการ สําหรับสถานที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณทล 
 2.   สามารถแสดงรายละเอียดขอมูลที่ตั้งพรอมแผนที่ ที่เปนปจจุบัน มีความชัดเจน 

สามารถเขาใจงาย 
 3.   สามารถใชงานผานระบบอินเทอรเน็ต มีความสะดวกสําหรับบุคคลทั่วไป และ

สนับสนุนการขยายการใหบริการของบริษัทฯ 
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6.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวา ผูใชงานสามารถใชงานระบบการจัดทําแผนที่ ที่พัฒนาขึ้น จากการ
เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตผานทางหนาเว็บบราวเซอรตาง ๆ ไดเชน Internet Explorer และ 
Firefox เปนตน การประมวลผลขอมูลของระบบจะเปนลักษณะแบบ Web-based  ซ่ึงมีการติดตอสง
ขอมูลถึงกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องผานทางหนาเว็บเพจ  

 
6.3  ขอเสนอแนะ 
 ระบบการจัดทําแผนที่ ที่จัดทําขึ้นในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการจัดทําแผนที่โดยตองมีการ
หาคาละติจูดและลองติดจูดของสถานที่ของศูนยการใหบริการ กอนนําคาที่ไดมาบันทึกลงในระบบ 
ซ่ึงแนวทางในการพัฒนาตอไป ควรที่จะสามารถระบุสถานที่ตั้ง และแสดงแผนที่ไดโดยอัตโนมัติ  
 การแสดงขอมูลแผนที่ ควรจะดําเนินการขยายใหสามารถแสดงแผนที่ สถานที่ตั้งศูนย
การใหบริการทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกกับบุคคลที่อยูในตางจังหวัด 
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ในการจัดทําแผนที่เขาระบบจําเปนตองแจงขอมูลใหผูดูแลระบบทราบ ไดแก ช่ือ
ศูนยบริการ และสวนที่สําคัญตองระบุคาละติจูด และลองติจูดแสดงดังตาราง 

 
ช่ือศูนยบริการ จังหวดั ละติจูด ลองจิจูด 

เซ็นทรัลแจงวฒันะ อ.ปากเกร็ด 13.9045545 100.52548 

เซ็นทรัลบางนา เขตบางนา(กรุงเทพตะวันออก ) 13.6699654 100.63361 

Tops ฟวเจอรรังสิต อ.ลําลูกกา 13.9890315 100.6169 

เมเจอร รังสิต อ.ธัญบุรี 13.9873762 100.61635 

คารฟูร รังสิต อ.ลําลูกกา 13.9599632 100.61977 

คารฟูร บางใหญ อ.บางบัวทอง 13.8836518 100.40831 

คารฟูร รัตนาธิเบศร อ.เมืองนนทบรีุ 13.8619138 100.50241 

พันธุทิพย งามวงศวาน อ.เมืองนนทบรีุ 13.8575493 100.53668 

บิ๊กซี วงศสวาง เขตบางซื่อ ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.8266934 100.52841 

เมเจอร รัชโยธิน เขตจตุจักร (กรุงเทพตอนเหนือ ) 13.8284436 100.5686 

ท็อปส วังหิน เขตลาดพราว ( กรุงเทพตอนเหนือ 
) 

13.8360798 100.59151 

ท็อปส เกษตร เขตจตุจักร (กรุงเทพตอนเหนือ ) 13.8444137 100.56627 

คารฟูร ลาดพราว เขตจตุจักร(กรุงเทพตอนเหนอื ) 13.8097636 100.56772 

คารฟูร รัชดา เขตดินแดง ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.76895 100.57163 

คารฟูร แจงวฒันะ อ.ปากเกร็ด 13.9059084 100.51488 

คารฟูร รามอินทรา เขตบางเขน(กรุงเทพตอนเหนือ) 13.8611117 100.61851 

Happy Land Center บาง
กะป 

เขตบางกะป ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.7677829 100.64273 

คารฟูร สุขาภิบาล 3 เขตบางกะป ( กรุงเทพ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ) 

13.7692105 100.65925 
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ช่ือศูนยบริการ จังหวดั ละติจูด ลองจิจูด 

โลตัส มีนบุรี เขตมีนบุรี ( กรุงเทพ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ) 

13.814775 100.75975 

คารฟูร สุวินทวงศ เขตหนองจอก ( กรุงเทพ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ) 

13.8167128 100.72019 

บิ๊กซี พระราม 2 เขตบางขุนเทียน (กรุงเทพตอนใต 
) 

13.6620423 100.44057 

คารฟูร เพชรเกษม เขตหนองแขม (กรุงเทพตอนใต ) 13.7088158 100.36676 

คารฟูร บางบอน เขตบางบอน (กรุงเทพตอนใต ) 13.6786179 100.43614 

คารฟูร บางปะกอก เขตราษฎรบรูณะ (กรุงเทพตอนใต 
) 

13.683632 100.49294 

คารฟูร อิสรภาพ เขตธนบุรี (กรุงเทพตะวันตก ) 13.7290985 100.50032 

คารฟูร บางแค เขตบางแค (กรุงเทพตอนใต ) 13.7131206 100.43429 

เมเจอร ปนเกลา เขตบางพลัด (กรุงเทพตะวันตก ) 13.7774113 100.47864 

คารฟูร พระราม 4 เขตคลองเตย (กรุงเทพชั้นใน) 13.7188844 100.5688 

อาคารธนิยะพลาซา สีลม เขตบางรัก (กรุงเทพชั้นใน ) 13.7288484 100.53402 

เมเจอร สุขุมวทิ เขตวัฒนา ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.7210523 100.58359 

คารฟูร ออนนุช เขตวัฒนา ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.709681 100.60126 

คารฟูร ศรีนครินทร อ.เมืองสมุทรปราการ 13.6502302 100.64148 

คารฟูร สําโรง อ.เมืองสมุทรปราการ 13.586739 100.60824 

โลตัส ปทุม อ.เมืองปทุมธานี 14.0200323 100.52651 

Tops สรงประภา เขตดอนเมือง ( กรุงเทพตอนเหนือ 
) 

13.9268091 100.58651 

บิ๊กซี ราชดําริ เขตปทุมวัน ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.7471805 100.54106 

โลตัส บางกะป เขตบางกะป ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.7682622 100.64389 
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ช่ือศูนยบริการ จังหวดั ละติจูด ลองจิจูด 

อิมพีเรียล สําโรง อ.เมืองสมุทรปราการ 13.6499591 100.59633 

ประชาอุทิศ เขตทุงครุ ( กรุงเทพตอนใต ) 13.6449338 100.49863 

เรวดี 46 อ.เมืองนนทบรีุ 13.8556847 100.50497 

ม.บัวทองธานี บางบัวทอง อ.บางบัวทอง     

ตลาดราชวัตร เขตดุสิต ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.7779844 100.5251 

ม.บัวทอง บางบัวทอง อ.บางบัวทอง     

โชคชัย 4 เขตลาดพราว ( กรุงเทพตอนเหนือ 
) 

13.8052835 100.5966 

ทาน้ํานนท อ.เมืองนนทบรีุ 13.8433719 100.4957 

Big-C นวนคร อ.คลองหลวง 14.122124 100.61779 

Big-C รังสิตคลอง6 อ.ธัญบุรี 14.0241307 100.74317 

Big-C สะพานใหม เขตบางเขน(กรุงเทพตอนเหนือ) 13.890992 100.6063 

JAY MART Big-C 
ลาดพราว 

เขตวังทองหลาง(กรุงเทพชั้นใน ) 13.785116 100.61271 

JAY MART Big-C สุข
สวัสดิ์ 

อ.พระประแดง 13.653805 100.52238 

Big-C สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ 13.584328 100.60702 

คารฟูร สวนหลวง เขตประเวศ (กรุงเทพตะวันออก) 13.6894383 100.67027 

คารฟูร หนองจอก เขตมีนบุรี ( กรุงเทพ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ) 

13.8554972 100.8571 

คารฟูร รมเกลา เขตมีนบุรี ( กรุงเทพ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ) 

    

Tops เซ็นทรัลรามอินทรา เขตบางเขน (กรุงเทพตอนเหนือ) 13.8613722 100.62163 
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ช่ือศูนยบริการ จังหวดั ละติจูด ลองจิจูด 

เซ็นทรัลพระราม2 เขตบางขุนเทียน ( กรุงเทพตอนใต 
) 

13.6637103 100.43778 

JAYMART เดอะมอลล
งามวงศวาน 

อ.เมืองนนทบรีุ 13.8558722 100.542 

JAY MART เดอะมอลล
บางกะป 

เขตพระนคร ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.7667304 100.64253 

JAY MART สยามพารา
กอน 

เขตปทุมวัน ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.7458674 100.53479 

JAY MART แฟชั่นไอซ
แลนด 

เขตคันนายาว (กรุงเทพชั้นใน) 13.8260787 100.67905 

JAY MARTเดอะมอลล
บางแค 

เขตบางแค ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.7126203 100.40796 

Tops ซีคอนสแควร เขตประเวศ ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.6932222 100.64812 

Tops วังบูรพา เขตพระนคร ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.7453463 100.50005 

Lotus จรัญสนิทวงศ เขตบางพลัด (กรุงเทพตะวันตก ) 13.7880709 100.50211 

Tops เซ็นจูร่ี ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.7623954 100.53761 

Tops เดอะครสิตัลปารค เขตลาดพราว ( กรุงเทพตอนเหนือ 
) 

13.8019495 100.61395 

Tops บางรัก เขตบางรัก ( กรุงเทพชั้นใน ) 13.7196453 100.51516 

Tops ปยรมณ เขตพระโขนง ( กรุงเทพ
ตะวนัออก ) 

13.6847891 100.6114 

Lotus นวนคร อ.คลองหลวง 14.120449 100.61713 

Big-C เพชรเกษม เขตบางแค ( กรุงเทพตอนใต ) 13.7076276 100.38117 

Big-C ราษฏรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ ( กรุงเทพชั้นใน 
) 

13.6831629 100.50016 

Big-C ติวานนท อ.เมืองนนทบรีุ 13.8437261 100.51095 
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ช่ือศูนยบริการ จังหวดั ละติจูด ลองจิจูด 

Big-C รัตนาธิเบศร อ.บางใหญ 13.8797355 100.4108 

Lotus ลาดพราว เขตจตุจักร (กรุงเทพตอนเหนือ)     

ลุมพินี พลาซา อโศก เขตวัฒนา (กรุงเทพชั้นใน )     
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