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บทคัดย่อ 
 

 งานคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาและจดัท าตน้แบบระบบบริการเวบ็  ส าหรับโครงการ  
Universal Service Obligation (USO) ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน า
ขอ้มูลทางภูมิสารสนเทศมาช่วยแสดงขอ้มูลของสถานีโทรคมนาคมในโครงการ  ไดแ้ก่  ช่ือของ
สถานี  รายการของอุปกรณ์  ผูรั้บผดิชอบของสถานี  ตลอดจนขอ้มูลอ่ืน  ๆ ท่ีใชใ้นการบริการ
โครงการ และ เพื่อการบริหารจดัการดา้นขอ้มูลแทนการเก็บขอ้มูลแบบระบบเดิมท่ีเป็นเอกสาร  ซ่ึง
ในปัจจุบนัมีจ านวนเพิ่มข้ึนมากท าให้  การคน้หาเป็นไปอยา่งยากล าบากและกระจดักระจายไม่เป็น
ระเบียบ เกิดความผดิพลาดบ่อยคร้ัง เกิดความล่าชา้ และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพองคก์ร 
 การพฒันาตน้แบบระบบบริการเวบ็ส าหรับโครงการ USO น้ีใชส้ถาปัตยกรรมเวบ็  โดย
ในส่วนติดต่อระหวา่งผูใ้ชง้านกบัฐานขอ้มูลใชโ้ปรแกรมภาษา PHP ส่วนฐานขอ้มูลใชร้ะบบ
บริหารจดัการฐานขอ้มูล  MySQL บริหารจดัการเน้ือหา โดยโปรแกรม Joomla CMS ในส่วนขอ้มูล
ทางภูมิสารสนเทศใชข้อ้มูลจาก Google Maps เขา้ไปประกอบในการสร้างเวบ็ไซท์ ตน้แบบระบบท่ี
พฒันาข้ึนท าใหผู้ใ้ชส้ามารถใชร้ะบบบนัทึกขอ้มูล แกไ้ข คน้หาไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการพฒันาระบบบริการเวบ็ส าหรับงานต่างๆ ขององคก์รต่อไป 
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study is to develop web services system for the 
Universal Service Obligation (USO) project using CAT Telecom company limited system as a 
case study. In this research geographic information was integrated with information of 
telecommunication stations in the project, for example, name of the station, list of the equipment, 
responsible people of the station, and another data for management of the project. This system 
will replace a former paper based system, which is inconvenient and difficulties to find or retrieve 
information due to unsystematically kept and recorded. In addition, these factors cause errors, delay 
and ineffectiveness to the organization. 

The prototype system is based on web-based architecture.  The connection between 
users and database uses PHP language. The database is MySQL managed via Joomla CMS. The 
Google map geographic information data as well as Google maps API have been used to develop 
Web Services. Users can use the prototype system for recording, editing and searching required 
information effectively.  
 

ง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

โครงการ Universal Service Obligation (USO) ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็น
โครงการเพื่อจดัใหมี้บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ในหมู่บา้น สถานีอนามยัซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล 
และในแหล่งชุมชนของผูมี้รายไดน้อ้ย ใหส้ามารถเขา้ถึงบริการพื้นฐานไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
กระจายอยูท่ ัว่ประเทศ มีสถานีโทรคมนาคมอยูม่ากกวา่ 6000 สถานี และส่วนใหญ่เดินทางเขา้ถึงได้
ยาก เน่ืองจากการคมนาคมไม่สะดวก ตลอดจนมีผูร่้วมรับผดิชอบ หลายฝ่าย  การคน้หาสถานท่ีตั้ง
ของสถานี การส ารวจและออกแบบการติดตั้ง การจดัท าประวติัการ ปฏิบติังาน การจดัท าทะเบียน
ทรัพยสิ์น และแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ มีการจดบนัทึกขอ้มูลหลายแหล่ง ท าใหก้ารบริหารจดัการโครงการ
ท าไดย้าก จึงมีแนวคิดน า เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการส่ือสาร มาช่วยบริหารและจดัการ
โครงการ 

ในปัจจุบนัการสร้างบริการเวบ็  (Web Service) ถือวา่ไดรั้บความนิยมสูง คนส่วนใหญ่
นิยมสร้างกนัมากเพื่อน าเสนอความรู้ต่างๆหรือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นตน้ การท าเวบ็ไซทใ์น
อดีตผูส้ร้างเวบ็ไซทจ์ะตอ้งมีความรู้ในการท าเวบ็หลายดา้น โดยเฉพาะในเร่ืองของการเขียน
โปรแกรม ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาในการสร้างเวบ็นาน แต่ในปัจจุบนัก็มีโปรแกรมท่ีช่วยในการสร้างเวบ็
ไซทห์รือช่วยในดา้นการจดัการขอ้มูล ซ่ึงโปรแกรม ระบบจดัการเน้ือหาเวบ็ไซท ์( Web Content 
Management System, CMS) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยการจดัการเน้ือหาแบบโอเพนซอร์ส คือ ผูส้ร้าง
เวบ็สามารถพฒันาโปรแกรมโดยการปรับปรุงแกไ้ขโคด้ต่างๆได ้มีความยดืหยุน่ตวัสูง สามารถ
เพิ่มเติมสมรรถนะต่างๆ ได ้ 

โปรแกรม Joomla CMS ซ่ึงเป็นโปรแกรมหน่ึงท่ีช่วยการจดัการเน้ือหาแบบโอเพน
ซอร์ส เขียนข้ึนดว้ยภาษา PHP ท างานกบัฐานขอ้มูล MySQL โดยผูส้ร้างเวบ็ไซทอ์าจจะไม่
จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของการเขียนโปรแกรมขั้นสูงก็สามารถติดตั้ง Module และ Component 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ และน าไปประยกุตใ์ชง้านตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยท่ีีผูว้จิยัใหค้วามสนใจ 

จากท่ีมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัมีความสนใจ ศึกษา การ
ประยกุตใ์ชง้าน โปรแกรม Joomla กบั การบริหารและจดัการโครงการ USO โดยใหส้ามารถ น า
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ขอ้มูลภูมิสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ร่วมกบัขอ้มูลของโครงการ USO โดยใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศ
จาก Google Maps เขา้ไปประกอบในการสร้างเวบ็ไซทแ์ละ ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า มีการวางแผนงบประมาณท่ีเหมาะสม เพียงพอ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร เป็นการลดค่าใชจ่้าย และขั้นตอนการท างานจากเดิมลง 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 
1. เพื่อวเิคราะห์และออกแบบ ตน้แบบ ระบบบริการเวบ็ส าหรับ โครงการ Universal 

Service Obligation ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
2. เพื่อจดัท าตน้แบบระบบบริการเวบ็ส าหรับ โครงการ Universal Service Obligation 

ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 

1.3 ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตของการวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาและติดตั้งโปรแกรม และโปรแกรมเสริมระบบจดัการเน้ือหาเวบ็ไซท ์จูมล่า 

(Joomla CMS)   
2. ศึกษาการใชง้าน Google Maps API เพื่อพฒันาการน าขอ้มูลจาก Google Map มาใช้

งาน 
3. ศึกษาการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL ร่วมกบัภาษา PHP  

เพื่อพฒันาบริการเวบ็ 
4. จดัท าตน้แบบระบบบริการเวบ็ท่ีสามารถแสดง เพิ่ม ลบ และแกไ้ขขอ้มูล ภูมิ

สารสนเทศ สถานท่ีตั้งของสถานีโทรคมนาคม ในโครงการ Universal Service Obligation ของ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ มีดงัต่อไปน้ี 
1. ท าใหท้ราบถึงหลกัการท างานของเทคโนโลย ีWeb Service 
2. ท าใหท้ราบ ถึงหลกัการใชง้าน  Google Maps API เพื่อพฒันาการน าขอ้มูลจาก 

Google Map และการประยกุตใ์ชง้าน 
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3. เขา้ใจถึงการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL ร่วมกบัภาษา 

PHP เพื่อพฒันาแอพพลิเคชัน่ 
4. เป็นการจดัท าตน้แบบ ระบบบริการเวบ็ ท่ีสามารถ แสดง ขอ้มูลภูมิสารสนเทศ ของ 

โครงการ Universal Service Obligation ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
5. เป็นการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยอียา่งคุม้ค่า DPU



 
 

บทที ่2  
แนวคดิ  ทฤษฏี  และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
เน้ือหาของบทน้ีกล่าวถึง แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ โครงการ 

Universal Service Obligation ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม สถาปัตยกรรมเวบ็  ระบบจดัการเน้ือหา
เวบ็ไซท ์Google Maps และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
2.1  โครงการ USO ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  

โครงการ  USO (Universal Service Obligation) มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อกระจายการ
เขา้ถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานใหค้รอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ในพื้นท่ีเป้าหมาย
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด โดยจดัใหมี้บริการโทรศพัท์
สาธารณะและโทรศพัทป์ระจ าท่ี เพื่อใหบ้ริการประชาชนในพื้นท่ีท่ีห่างไกล ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม 
คนพิการ คนชรา ใหมี้โอกาสใชง้านโทรศพัทใ์นการติดต่อส่ือสารและใชง้านบริการ อินเทอร์เน็ต 
ซ่ึงเป็นบริการระบบโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งเท่าเทียมกบับุคคลอ่ืนๆ ในสังคม ดงันั้นการ
ใหบ้ริการตามโครงการ USO จึงเนน้ถึงความเท่าเทียมกนัในการใชร้ะบบโทรคมนาคมพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพเป็นเป้าหมายหลกั แทนท่ีจะมุ่งแสวงหาผลก าไรใหแ้ก่องคก์รเพียงอยา่งเดียว 

บมจ. กสท โทรคมนาคม (กสท.) ไดรั้บมอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 3 จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช .) เม่ือวนัท่ี 4 
สิงหาคม 2548 กสท. จึงมีภาระหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ต่างๆ ของ กทช. รวมถึงประกาศ 
กทช. เร่ืองหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขในการจดัใหมี้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึง และ
บริการ เพื่อสังคม  ซ่ึง กสท . มีความพร้อมทั้งในดา้นบุคลากร และดา้นโครงข่ายท่ีรองรับรูปแบบ 
การใหบ้ริการโทรคมนาคมพื้นฐานดงักล่าว 

การใหบ้ริการในโครงการ USO นั้น เป็นการใหบ้ริการโทรศพัทพ์ื้นฐาน ในพื้นท่ีท่ี
ห่างไกล ท่ียงัไม่มีผูใ้หบ้ริการหรือมีแต่ไม่ทัว่ถึงหรือไม่เพียงพอ เทคโนโลยท่ีีเลือกใชใ้นการ
ใหบ้ริการ จึงตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศท่ีห่างไกลและกนัดาร ซ่ึง กสท. ยงัไม่
มีโครงข่ายสายเคเบิลครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการดงักล่าว จึงไดพ้ิจารณาเลือกใชโ้ครงข่ายระบบส่ือ
สัญญาณไร้สายเป็นหลกั  ซ่ึงเป็นโครงข่ายท่ี กสท. ไดด้ าเนินการใหบ้ริการอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั คือ
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โครงข่ายระบบ CDMA และโครงข่ายระบบส่ือสัญญาณไร้สายอ่ืน อนัจะเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมี
อยูแ่ลว้ของ กสท. ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

การด าเนินการใหบ้ริการในพื้นท่ีเป้าหมายในโครงการ USO นั้น จะใชเ้ทคโนโลย ี
CDMA 20001x ซ่ึงเป็นเทคโนโลยรีะบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ีสาม สามารถใหบ้ริการไดท้ั้งดา้น
เสียงและ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง น ามาติดตั้งในขอบเขตพื้นท่ีใหบ้ริการของ กสท. ท่ีครอบคลุมไป
ถึง ส่วนในพื้นท่ีนอกบริการระบบ CDMA 20001x ซ่ึงสัญญาณไม่สามารถครอบคลุมไปถึง กสท. 
จะพิจารณาใชเ้ทคโนโลยรีะบบส่ือสัญญาณไร้สาย เช่น ระบบส่ือสัญญาณผา่นดาวเทียม VSAT ซ่ึง
เหมาะสมกบัการใชง้านในสภาพพื้นท่ี ท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะจดัสร้างโครงข่ายสายเคเบิลเพื่อใหบ้ริการ
โทรศพัทพ์ื้นฐาน ซ่ึงจะท าใหค้รอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมายในจุดท่ีห่างไกลต่างๆได ้

2.1.1  วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อจดัใหมี้บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ในหมู่บา้น สถานีอนามยัซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ี

ห่างไกล และในแหล่งชุมชนของผูมี้รายไดน้อ้ย ใหส้ามารถเขา้ถึงบริการพื้นฐานไดอ้ยา่งเท่าเทียม
กนั 

เพื่อเพิ่มโอกาสการใชบ้ริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ส าหรับกลุ่มคนพิการ กลุ่มคนชรา 
และกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย ใหมี้ความเท่าเทียมกบัผูอ่ื้น 

เพื่อจดัใหมี้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานต่อหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือแก่สังคม   
เพื่อจดัใหมี้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ากบัการใหบ้ริการปกติ 

2.1.2 เป้าหมายของโครงการ 
กสท. ตอ้งจดัใหมี้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคม โดยมี

เป้าหมายในการด าเนินโครงการตามสัดส่วนท่ีไดรั้บจาก กทช. ตามรายละเอียดเง่ือนไขการอนุมติั
แผนการใหบ้ริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงบริการเพื่อสังคม ในส่วนความรับผดิชอบของ 
กสท. ดงัน้ี 

1.  จดัใหมี้โทรศพัทส์าธารณะอยา่งนอ้ย 2  หมายเลขต่อ 1 หมู่บา้น จ านวน 1,673 
หมู่บา้น โดยจะติดตั้งใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 เดือน ตามกรอบเวลาท่ี กทช. ก าหนด  

2. จดัใหมี้โทรศพัทป์ระจ าท่ี และโทรศพัทส์าธารณะอยา่งนอ้ยอยา่งละ 1  เลขหมาย 
รวมอยา่งนอ้ย 2 เลขหมายต่อแห่ง ในสถานีอนามยัจ านวน 1,298 แห่ง โดยจะติดตั้งใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 30 เดือน ตามกรอบเวลาท่ี กทช. ก าหนด 

3.  จดัใหมี้โทรศพัทป์ระจ าท่ี  และโทรศพัทส์าธารณะ อยา่งนอ้ยอยา่งละ 1 เลขหมาย 
รวมอยา่งนอ้ย 2 เลขหมายต่อแห่ง ในสถานีอนามยัจ านวน 1,298 แห่ง ภายใน 24 เดือน ตามกรอบ
เวลาท่ี กทช. ก าหนด  
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4 จดัใหมี้บตัรโทรศพัทส์ าหรับกลุ่มคนพิการ กลุ่มคนชราท่ีมีรายไดน้อ้ยและกลุ่มผูมี้

รายไดน้อ้ย ท่ีข้ึนทะเบียนกบักระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นบตัรเงินจ านวน 
100 บาทต่อเดือนต่อคน จ านวนเดือนละ 300,000 คน เป็นระยะเวลา 30 เดือน ตามกรอบเวลาท่ี 
กทช. ก าหนด  

5.  จดัใหมี้โทรศพัทส์าธารณะอยา่งนอ้ย 1 หมายเลข ภายในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร ของ
ชุมชนผูมี้รายไดน้อ้ย ซ่ึงมีขนาดไม่ต ่ากวา่ 100 ครัวเรือน ในเขตพื้นท่ีโครงข่ายของผูรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยส ารองเลขหมายไวไ้ม่เกิน 780 เลขหมาย   

2.1.3 การบริหารโครงการ USO 
การจดัใหมี้บริการโครงการใหบ้ริการ USO ของ บมจ. กสทโทรคมนาคม  นั้น ทาง 

บริษทั ไดมี้การจดัตั้งคณะท างานด าเนินการตามโครงการใหบ้ริการ USO ข้ึนมา เพื่อรับผดิชอบใน
การบริหารจดัการโดยเฉพาะ เพื่อใหโ้ครงการบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยคณะท างานฯ 
ประกอบดว้ย ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มเทคนิคปฏิบติัการ และผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท าหนา้ท่ีบริหารโครงการใหส้ าเร็จลุล่วงและใหบ้ริการตามก าหนดเวลา โดยมีฝ่ายปฏิบติัการ
เครือข่ายภูมิภาคเป็นผูป้ระสานงานในการติดตั้ง และส านกังานเขตบริการลูกคา้ต่างๆ ท่ีมีจุดติดตั้ง
ตามโครงการ USO ท าหนา้ท่ีดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในพื้นท่ี  ส่วนการติดตามและประเมินผล
โครงการ ฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจะจดัส่งรายงานขอ้มูลหรือผลการด าเนินงานต่อส่วนงานท่ีท าหนา้ท่ี
ติดตามและประเมินผลโครงการต่อไป 

 
2.2  สถาปัตยกรรมเวบ็ 

บุญฑริกา จนัอน้  (2550) กล่าวถึง เอกสารท่ีเก่ียวกบั ไคลเอนต ์เซิร์ฟเวอร์ มกัระบุ
ความหมายของ ไคลเอนต ์เซิร์ฟเวอร์ อยา่งสับสนความหมายท่ีแทจ้ริงของ ไคลเอนต ์เซิร์ฟเวอร์ คือ
อะไร ท่ีจริงแลว้ ไคลเอนต ์เซิร์ฟเวอร์ เป็นตวัซอฟตแ์วร์  ไม่มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มาเก่ียวขอ้ง รูปแบบ
ขั้นพื้นฐานของ ไคลเอนต ์เซิร์ฟเวอร์ จะเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการร้องขอซ่ึงตวั ไคลเอนตจ์ะ
ส่งออกไปเม่ือตวัเซิร์ฟเวอร์ไดรั้บค าร้องขอนั้นตวั เซิร์ฟเวอร์ จะพยายามตอบรับการร้องขอนั้นและ
จะส่งโปรแกรมการตอบรับจะบอกถึงกระบวนการแลกเปล่ียนโปรแกรมระหวา่ง  ไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์ กระบวนการของตวั ไคลเอนตจ์ะส่งค าร้องขอไปยงั   เซิร์ฟเวอร์   ซ่ึงเซิร์ฟเวอร์ จะท าการ
แปลขอ้ความและพยายามท าตามค าร้องขอนั้นซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลการประมวลผล
ขอ้มูลการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก  หรือการส่งค าร้องขอเพิ่มเติมไปยงัเซิร์ฟเวอร์  ตวัอ่ืน  ตาม
ลกัษณะโครงสร้างแลว้  ไคลเอนตห์น่ึงตวัสามารถส่งค าร้องขอไปยงั   เซิร์ฟเวอร์ ไดห้ลายตวัและ   
เซิร์ฟเวอร์ หน่ึงตวัก็สามารถใหบ้ริการแก่ ไคลเอนตไ์ดห้ลายตวัเช่นกนั  
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2.2.1 Two-Tier Architecture 
ภาพท่ี 2.1 แสดงการท าธุรกรรมของไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ โดยไคลเอนตเ์ป็นตวัเร่ิมตน้ใน

การติดต่อกนั  และเซิร์ฟเวอร์ เป็นตวัตอบรับ เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเป็นตวัเร่ิมตน้การติดต่อ 
ไคลเอนตแ์ละ เซิร์ฟเวอร์ เป็นซอฟตแ์วร์ซ่ึงติดตั้งอยูบ่นฮาร์ดแวร์ท่ีเหมาะสมกระบวนการของ  
ไคลเอนตจ์ะอยูบ่นฮาร์ดแวร์และขอขอ้มูลจากกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงท างานอยูบ่นฮาร์ดแวร์
อีกตวั หน่ึงหรืออยูบ่นฮาร์ดแวร์ตวัเดียวกนั ความจริงแลว้ในขั้นตอนของการท าตวัตน้แบบ  ผูพ้ฒันา
อาจจะเลือกท่ีจะมีทั้ง  ไคลเอนตท่ี์ใชแ้สดงผลและเซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูลอยูบ่นเคร่ืองฮาร์ดแวร์  
คอมพิวเตอร์เดียวกนัก่อนเพราะ  เซิร์ฟเวอร์สามารถท่ีจะแยกอิสระไปเป็นระบบท่ีใหญ่ข้ึนส าหรับ
ทดสอบก่อนท่ีจะสร้างเป็นผลิตภณัฑห์ลงัจากการพฒันาโครงสร้างขอ้มูลและโปรแกรมประยกุต์
ขนาดใหญ่ไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ 

 

 
 
ภาพท่ี  2.1 การท าธุรกรรมของไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ 
 

โดยทัว่ไปเวบ็แอพลิเคชัน่จะประกอบดว้ย ส่วนแสดงผล ส่วนประมวลผล และส่วนของ
ขอ้มูล  ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  ส่วนของรหสัไคลเอนต ์และส่วนของฐานขอ้มูลเวบ็ 
เซิร์ฟเวอร์  ส่วนของการแสดงผลถูกควบคุมโดย  ไคลเอนต ์ส่วนการประมวลผล ( Business Logic 
ต่างๆ การกระท ากบัขอ้มูลเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์) นั้นจะแบ่งระหวา่ง  ไคลเอนตแ์ละเซิร์ฟเวอร์ (อาจอยู่
บนตวัเซิร์ฟเวอร์อยา่งเดียว หรือไคลเอนตอ์ยา่งเดียว หรืออยูท่ ั้งสองฝ่ังก็ได ้ส่วนใหญ่ตวั business 
logic จะอยูท่างฝ่ังไคลเอนต)์ และส่วนของขอ้มูลนั้นจะถูกเก็บ   และจดัการผา่น  เซิร์ฟเวอร์  ในการ
ร้องขอขอ้มูลจะอยูใ่นรูปฟอร์มต่างๆกนัไปตามแต่ละประเภท เช่น ถา้จะส่งค าร้องไปยงั เซิร์ฟเวอร์ 
ท่ีเป็นฐานขอ้มูล ก็จะส่งไปในรูปแบบ SQL และ เซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งผลลพัธ์ท่ีเป็นขอ้มูลกลบัมา  เป็น
ตน้ จากไคลเอนตถึ์งเซิร์ฟเวอร์ ตอ้งการการเช่ือมต่อท่ีค่อนขา้งแน่นอนระหวา่งทั้งสองชั้น 
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ไคลเอนตจ์ะตอ้งรู้ถึงการแปลงรูปแบบผา่น  API (Application Program Interface) และจะตอ้งรู้วา่ 
เซิร์ฟเวอร์ วา่ตั้งอยูท่ี่ใดและขอ้มูลจะถูกจดัการอยา่งไรและขอ้มูลถูกก าหนดอยา่งไรการร้องขอจะ
ถูกเก็บและประมวลผลบนเคร่ือง เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของงานทั้งหมดเช่นการเช็คความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลการรวบรวมขอ้มูลและการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลขอ้มูลจะถูกส่งคืนไปยงั  
ไคลเอนตแ์ละถูกจดัการในระดบัของไคลเอนต ์แลว้แสดงผลออกมาเป็นตน้ 

โครงสร้างแบบ Two tier สามารถท างานไดดี้ในสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง  
เหมาะกบังานท่ีมีขนาดเล็ก โครงสร้างน้ีจะไม่เหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว เพราะเป็นระบบท่ีค่อนขา้งจะยดืหยุน่นอ้ย เพราะมี business logic ไปฝังอยูท่ี่ส่วนใดส่วน
หน่ึงของ  ไคลเอนตห์รือ เซิร์ฟเวอร์ ถา้สมมุติมีการเปล่ียน วธีิการท างาน บางอยา่งตอ้งท าการ  
replicate ไคลเอนต ์program ใหม่ทั้งหมด ซ่ึงการเปล่ียนวธีิการท างานบางอยา่ง เช่น โปรแกรมใหมี้
การค านวณ ภาษี แต่ฝัง  code ส่วนน้ีไวท่ี้  ไคลเอนตส์มมุติวา่เดิม  vat 7% แต่เกิดมีการเปล่ียนแปลง
เป็น 10 % การค านวณโดยใช ้ business logic เดิมก็ผดิจะตอ้งท าการลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด (ถา้ 
business logic อยูบ่นส่วนไหน เช่นถา้อยูบ่นไคลเอนตก์็ตอ้งท าการลงโปรแกรมทั้งส่วนท่ีเป็น
ไคลเอนตน์ั้นใหม่ทั้งหมด) 

เพราะวา่โปรแกรมขนาดใหญ่ท่ีมีอยูบ่นเคร่ืองไคลเอนต์  ท าใหโ้ครงสร้างแบบ Two tier 
มีปัญหาของการควบคุม และปัญหาของการ  re-distribution การเปล่ียนกฎเกณฑใ์นแต่ละคร้ัง  
จะตอ้งเปล่ียนท่ีไคลเอนตแ์ต่ละตวัแต่ละโปรแกรมประยกุต์  การเปล่ียนแปลงไคลเอนตผ์า่น
เครือข่ายเป็นงานท่ียาก เน่ืองจากขาดการควบคุมการปรับปรุงรุ่นของโปรแกรมในเคร่ือง  ดงันั้น การ
ปรับเปล่ียน หรือปรับปรุงโปรแกรมจึงตอ้งท ากบัไคลเอนตทุ์กเคร่ือง  

โครงสร้างแบบ Two tier นั้นอาจมีปัญหาเร่ือง security ไดอี้ก เพราะวา่ ถา้ code ส่วน
ของการท างานไปอยูท่ี่ฝ่ังไคลเอนต์  ถา้มี hacker ท าการ copy file ท่ีมีนามสกุลเป็น exe ไปดูแลว้ 
แกไ้ขอะไรบางอยา่งใน ตวัโปรแกรมท่ีเป็นขอ้มูลต่างๆ ก็จะเปล่ียนแปลงได ้เช่นถา้ ระบบธนาคาร 
ใชโ้ครงสร้างแบบ Two tier และท าการ ฝัง  username และ password ของฐานขอ้มูลไวท่ี้ไคลเอนต์
เลย (ถา้ไปฝังฝ่ังฐานขอ้มูลก็จะท าการติดต่อจาก  ไคลเอนตไ์ม่ได ้เพราะระบบตอ้งเร่ิมจากไคลเอนต์
ก่อน) เวลา มีคนมาแอบ  copy ไป ก็ใช้ user name และ password เขา้ถึงฐานขอ้มูลตามใจชอบ เพิ่ม
เงินในบญัชีตวัเอง ลดเงินในบญัชีคนอ่ืนได ้เป็นตน้  ตวัอยา่งการท างานแบบ  Two tier ก็ เช่น การ 
Telnet ไปยงัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ftp หรือ secure shell เป็นตน้ การท างานก็จะเป็นการติดต่อไปยงั
เซิร์ฟเวอร์โดยตรง 
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2.2.2 Three – Tier Architecture 
โครงสร้างแบบ Three tier ถูกใชเ้พื่อก าจดัขอ้จ ากดัของโครงสร้างแบบ  two tier โดย

แบ่งส่วนการแสดงผลการประมวลผล  และ ฐานขอ้มูล แยกออกจากกนั เป็น 3 ส่วน โดยใชแ้สดง
ผลไดเ้หมือนกนักบัในระบบของ  Two tier  อยา่งไรก็ตามเคร่ืองมือเหล่าน้ีถูกใชส้ าหรับการควบคุม
การแสดงผล  ส่วนเม่ือมีการค านวณ หรือประมวลขอ้มูลในโครงสร้างแบบ Two tier ถูกใชโ้ดย  
หน่วยแสดงผลของ ไคลเอนต ์การใชก้ารประมวลผลในแบบ Three tier จะถูกสร้างเป็น  เซิร์ฟเวอร์  
ตวักลาง  ในชั้นน้ีสามารถท าการค านวณ หรือ  สร้างการร้องขอเหมือนไคลเอนตเ์พื่อส่งไปยงั   
เซิร์ฟเวอร์ไดเ้ซิร์ฟเวอร์ตวักลางสามารถเขา้รหสั  เป็นภาษาท่ีใชก้นัทัว่ไปได้  เช่น ภาษา C ฟังกช์นัท่ี
ใชใ้นเซิร์ฟเวอร์ชั้นกลางน้ีอาจจะใช้  Multi-threaded และสามารถประมวลผลใหก้บัไคลเอนต์
หลายๆตวัพร้อมกนั แมว้า่จะใชโ้ปรแกรมประยกุตต์่างกนั  

ระบบ Three tier จะใชเ้ทคโนโลยท่ีีหลากหลาย  โดยการเรียกใช้  ไคลเอนตถึ์งตวั  
เซิร์ฟเวอร์  ซ่ึงระบบจะไปเรียกโปรแกรมยอ่ย หรือ  ท่ีเรียกวา่ RPC (Remote Procedure Call) โดย
RPC ถูกเรียกจากหน่วยแสดงผล ถึง เซิร์ฟเวอร์ ชั้นกลาง ซ่ึงการใช ้RPC จะยดืหยุน่กวา่  การเรียก
จาก ไคลเอนตถึ์ง เซิร์ฟเวอร์แบบโครงสร้าง two tiers  

RPC จะเกิดจากการร้องขอของ  ไคลเอนตซ่ึ์งไคลเอนตจ์ะส่งผา่นค่าตวัแปร  ส าหรับการ
ร้องขอ และระบุถึงโครงสร้างขอ้มูลซ่ึง RPC ท าหนา้ท่ีเรียกฟังกช์นัท่ีจะตอ้งท างานแทน แทนท่ีจะ
ประมวลผลบนเคร่ืองตวัเอง (เคร่ืองไคลเอนต)์ ก็ประมวลผลท่ีเซิร์ฟเวอร์ application แทนและ  
ไคลเอนตก์็จะรับค่าท่ีส่งกลบัมาในการแสดงผลของ Three tier นั้น โดยท่ีไคลเอนตไ์ม่ตอ้งการท่ีจะ
ใชก้ารประมวลผลอีกต่อไปท าใหก้ารท างานของไคลเอนตง่์ายมากข้ึน  ดงัภาพท่ี 2.2  โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี  2.2  รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Three – Tier Architecture 

 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของโปรแกรมสามารถแกไ้ขท่ีตวัเซิร์ฟเวอร์กลางเพียงแค่คร้ัง

เดียวไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งไปแกไ้ขในส่วนโปรแกรมท่ีเป็นไคลเอนตท์ั้งหมดของระบบท าใหล้ดความ
ยุง่ยากในการตามแกไ้ขไคลเอนตท์ั้งระบบ นอกจากน้ียงัท าใหค้วามแออดัของขอ้มูลในเครือข่าย
ลดลงดว้ย  

ส่วนเร่ืองระบบความปลอดภยัจากตวัอยา่งธนาคารถา้ในระบบ Two tier ก็จะตอ้งฝัง  
username และ password ของฐานขอ้มูลไวท่ี้ ไคลเอนตเ์ลย เพื่อท าการติดต่อกบัฐานขอ้มูลท าใหเ้กิด
ความไม่ปลอดภยัของขอ้มูล แต่ถา้เป็นโครงสร้างแบบ Three tier จะน าส่วนท่ีเป็น  username และ 
password ของฐานขอ้มูลไวใ้นส่วนท่ีเป็น Application เซิร์ฟเวอร์เพื่อใหไ้ม่สามารถเปล่ียนแปลง
แกไ้ขในส่วนน้ีไดเ้วลาไคลเอนตต์อ้งการติดต่อกบัฐานขอ้มูลก็ท าการติดต่อผา่น  Application 
เซิร์ฟเวอร์  

ตวัอยา่งการท างานแบบ Three tier เช่น การด าเนินงานของระบบธนาคารคือ ระบบของ
ธนาคารจะมีลกัษณะท่ีมีไคลเอนตคื์อส่วนท่ีติดต่ออยูก่บัผูใ้ชง้านมีส่วนของ  business logic เป็นส่วน
ของการประมวลผลการค านวณยอดเงินต่างๆ และติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ และมีส่วนเซิร์ฟเวอร์ ท่ีใชใ้น
การเป็นตวัฐานขอ้มูล  หรือไม่วา่จะเป็นระบบการท างานบนเวบ็ ก็เป็นแบบ Three tier เช่นกนั คือมี
ผูใ้ชจ้ะท าการติดต่อเวบ็เซิร์ฟเวอร์ โดยใช ้ตวัเวบ็บราวเซอร์ ในท่ีน้ี เวบ็บราวเซอร์ก็จะเป็นส่วนของ
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ไคลเอนตเ์พราะเป็นส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ชแ้ละใชใ้นการแสดงผลจะเห็นวา่เม่ือเวบ็มีการเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนตวัเวบ็บราวเซอร์ท่ีใชง้านอยู ่เป็นตน้ 
 
2.3 ระบบจัดการเนือ้หาเวบ็ไซท์  (Web Content Management System, CMS) 

ระบบการจดัการเน้ือหาของเวบ็ไซท ์ (Content Management System : CMS) 
http://www.idesign.in.th  คือ ระบบท่ีพฒันาคิดคน้ข้ึนมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพฒันา
(Development) และบริหาร (Management) เวบ็ไซท ์ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของก าลงัคน ระยะเวลา และ
ค่าใชจ่้าย ท่ีใชใ้นการสร้างและควบคุมดูแล เวบ็ไซท์โดยส่วนใหญ่แลว้ มกัจะน าเอา ภาษาสคริปต์  
(Script languages) ต่างๆมาใช ้เพื่อใหว้ธีิการท างานเป็นแบบอตัโนมติั ไม่วา่จะเป็น PHP, Python 
หรือภาษาอ่ืนๆ  (แลว้แต่ความถนดัของผูพ้ฒันา) ซ่ึงมกัตอ้งใชค้วบคู่กนักบัโปรแกรมเวบ็เซิร์ฟเวอร์  
(เช่น Apache) และดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ 

ลกัษณะเด่นของ CMS ก็คือ มีส่วนของ Administration panel (เมนูผูค้วบคุมระบบ) ท่ี
ใชใ้นการบริหารจดัการส่วนการท างานต่างๆในเวบ็ไซท ์ท าใหส้ามารถบริหารจดัการเน้ือหาได้
อยา่งรวดเร็ว และเนน้ท่ีการจดัการระบบผา่นเวบ็ (Web interface) ในลกัษณะรูปแบบของ ระบบเวบ็
ท่า (Portal Systems) โดยตวัอยา่งของฟังกช์นัการท างาน ไดแ้ก่ การน าเสนอบทความ  (Articles) เวบ็
ไดเรคทอรี  (Web directory) เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ( News) หวัขอ้ข่าว  (Headline) รายงานสภาพดิน
ฟ้าอากาศ (Weather) ขอ้มูลข่าวสารท่ีน่าสนใจ  (Information) ถาม/ตอบปัญหา ( FAQs) หอ้งสนทนา
(Chat) กระดานข่าว  (Forums) การจดัการไฟลใ์นส่วนดาวน์โหลด  (Downloads) แบบสอบถาม
(Polls) ขอ้มูลสถิติต่างๆ  (Statistics) และส่วนอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีสามารถเพิ่มเติม ดดัแปลง แกไ้ข
แลว้ประยกุตน์ ามาใชง้านใหเ้หมาะสม  ตามแต่รูปแบบและประเภทของเวบ็ไซทน์ั้นๆ ปัจจุบนั
ซอฟตแ์วร์ท่ีใชส้ร้าง CMS หลายตวัดว้ยกนัอาทิเช่น PostNuke, PHP-Nuke, MyPHPNuke, Mambo, 
eNvolution, MD-Pro, XOOPs, OpenCMS, Plone, JBoss, Drupal, Joomla เป็นตน้ 

CMS จะเป็น Open source และเปิดใหโ้หลดใชง้านไดฟ้รี จึงไดมี้การพฒันาต่อยอด
ข้ึนมามากกวา่ โดยตวั CMS เองก็สามารถท่ีจะท าการเพิ่มเติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงตวัขอ้มูลหรือตวั
โปรแกรมไดอ้ยูแ่ลว้ นอกจากน้ีแลว้ยงัมีฟังกช์นัต่างๆ มาใหด้ว้ย เช่น หอ้งสนทนา  กระดานข่าว  
และกระดานถาม/ตอบ เป็นตน้  

Joomla เป็น CMS ท่ีมี ความโดดเด่นมากโปรแกรมหน่ึง เน่ืองจากรองรับงานท่ี
หลากหลาย และ เน้ือหาหลากฟอร์แมต ดว้ยการพฒันาในรูปแบบเปิดเผยตน้ฉบบั ( Open Source) 
ท าให้มีชุมชนนกัพฒันาขนาดใหญ่เกิดโปรแกรมเสริม (Extensions) อยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีโปรแกรม
และ ขอ้มูลต่างๆ สามารถเรียกชมได้ท่ีเวบ็ไซท์ http://www.joomla.org 
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Joomla เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีมี ระบบจดัการเน้ือหา อยา่งเป็นระบบ ทั้งการจดัหมวดหมู่ การ

น าเขา้ การเผยแพร่ และกระบวนการท างานกบัผูใ้ช ้ประเภท ต่าง ๆ สามารถน าไปประยกุต ์ใชก้บั
งานไดห้ลากหลาย ทั้งเวบ็ ส่วนตวั เวบ็ของหน่วยงาน เวบ็การจดัการความรู้ เวบ็ทางการคา้ และ 
การศึกษา ฟังกช์นัท างานในส่วน CMS ของ Joomla มีลกัษณะเป็น Graphics User Interface ท าให้
ง่ายต่อการจดัการเน้ือหาท่ีมี ความหลากหลายทางดา้นรูปแบบ 

2.3.1 การจัดการผู้ใช้งานเวบ็ไซท์ (User Manager) 
โปรแกรม  Joomla CMS จะแบ่งเวบ็ไซท์ออกเป็นสองส่วนหลกั ๆ คือ Front end คือ 

ส่วนท่ีแสดงผลใหก้บัผูใ้ชง้านเวบ็ไซท ์หรืออี กนยัหน่ึงก็คือ เน้ือหาของ เวบ็ไซท ์และ Backend คือ 
ส่วนการจดัการเน้ือหารวมถึงโครงสร้างของเวบ็ไซท ์หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ส่วน administrator  

2.3.1.1 ผูใ้ชก้ลุ่ม Frontend 
เป็น User ท่ีสามารถเขา้ชมเวบ็ไซท ์โดยจะแบ่งเป็น 4 ระดบั คือ Registered, Author, 

Editor, Publisher และยงัสามารถจดัการเน้ือหาไดต้ามขอบเขตท่ีเวบ็มาสเตอร์ก าหนดไวเ้ท่านั้นซ่ึง
แต่ละระดบัมีหนา้ท่ีแตกต่างกนัไป ดงัตารางท่ี 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1 ผูใ้ชก้ลุ่ม Frontend 

 
ระดบัผูใ้ช ้ ขอบเขตและหนา้ท่ี 

Registered 
เป็นสมาชิกระดบัพื้นฐานไม่สมารถสร้างหรือแกไ้ขเอกสารบนเวบ็ไซท ์ 
ซ่ึงจะท าไดเ้ฉพาะการดูขอ้มูลท่ีก าหนดใหจ้ากเวบ็ไซทเ์ท่านั้น 

Author 
เป็นสมาชิกท่ีสามารถเขียนเน้ือหาได ้เน้ือหาท่ีเขียนจะไม่แสดงในทนัที
ตอ้งรอให ้admin ยอมรับก่อน สามารถแกไ้ขเน้ือหาของตนเองได ้

Editor 
เป็นสมาชิกท่ีสามารถเขียนเน้ือหาได ้เน้ือหาท่ีเขียนจะไม่แสดงในทนัที
ตอ้งรอให้ admin ยอมรับก่อน สามารถแกไ้ขเน้ือหาทั้งของตนเองและ
คนอ่ืนได ้

Publisher 
เป็นสมาชิกท่ีรับผดิชอบในการเผยแพร่ขอ้มูลในระดบัสูงสุด  ซ่ึง  
Publisher จะมีอ านาจสูงกวา่  Author และ  Editor สามารถเขียนขอ้มูล ,
แกไ้ขและยงัแสดงเน้ือหาท่ีเขียนไดเ้ลยไม่ตอ้งรอ admin ยอมรับ 
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2.3.1.2 ผูใ้ชก้ลุ่ม  Backend 
เป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบต่างๆบนเวบ็ไซท ์โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ  Manager, 

Admin, Super Admin ซ่ึงในการจดัการขอ้มูลส าคญัของระบบจะมีผูใ้ชร้ะดบั Admin, Super Admin   
แต่ละระดบัมีหนา้ท่ีแตกต่างกนัไปดงัตารางท่ี 2.2 และภาพท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี 2.2  แสดงผูใ้ชก้ลุ่ม Backend 

 
ระดบัผูใ้ช ้ ขอบเขตและหนา้ท่ี 

Manager 
เป็นผูท่ี้หนา้ท่ีคลา้ยกบั Publisher สามารถเขา้ถึง Panel ของ Admin และจดั
วา่เป็นผูช่้วย Admin สามารถลบขอ้มูลบางส่วน  แกไ้ขเทมเพลต  แต่ไม่
สามารถแกไ้ขขอ้มูลเฉพาะของกลุ่มผูใ้ช ้

Admin 
เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีหลกัในการดูแลระบบ  สามารถเปล่ียนแปลงเทมเพลต  
แกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ชร้ะดบัทัว่ไป  ยกเวน้ระดบั Super Admin 

Super Admin 
เป็นผูท่ี้มีอ านาจสูงสุดในการจดัการเวบ็ไซท ์ การเพิ่มหรือลดจ านวนผูใ้ช้
ในระดบัต่างๆ  ทั้ง  Frontend, Backend รวมถึงขอ้มูลภายในเวบ็ไซท ์
Super Admin  สามารถเขา้ถึงไดท้ั้งหมด 

 
 

 
 

ภาพท่ี  2.3 ตวัอยา่งในส่วนของหนา้ผูดู้แลระบบ (Backend) 
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2.3.2 การเพิ่มความสามารถใหก้บัเวบ็ไซทด์ว้ย Joomla Extension 
Joomla CMS http://joomla.nanosofttech.com ยงัมีโปรแกรมส่วนเสริมท่ีเรียกวา่  

Extensions ซ่ึงจะช่วยใหก้ารท างานของโปรแกรมหลกัท่ีดาวน์โหลดมา ท าใหเ้กิดการขยายขีด
ความสามารถท างานของ Joomla CMS ใหส้ามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงคโ์ดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
เขียนโปรแกรมเพิ่มเติม  เพียงดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมท่ีตอ้งการ  และน าไปติดตั้งผา่นระบบ
บริหารจดัการของ Joomla CMS ก็ใชง้านไดท้นัที 

Joomla Extension http://extensions.joomla.org  คือ ซอฟตแ์วร์ท่ีน ามาติดตั้ง เพื่อขยาย
ความสามารถของ Joomla เพิ่มเติม  Extension ของ Joomla มีใหเ้ลือกใชง้านมากมายนบัไม่ถว้น  
และส่วนใหญ่สามารถดาวน์โหลดไดฟ้รีจากเวบ็ไซท์  http://extensions.joomla.org นอกจากน้ี 
Joomla ยงัพว่ง Extension บางส่วนมากบั  Joomla เองดว้ย ซ่ึง ไดแ้ก่ Joomla Extension โมดูล 
(Module) คอมโพเนนต ์(Component) และ ปลัก๊อิน (Plugin) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. Module http://joomla.nanosofttech.com เป็นโปรแกรมเสริมท่ีช่วยในการดึงขอ้มูล
จากฐานขอ้มูลภายในมาน าเสนอผา่นหนา้ เวบ็ แต่ก็มีบางโปรแกรมท่ีถึงเอาขอ้มูลจากภายนอกมาใส่
ไวใ้นเวบ็ ไดเ้ช่นกนั  การท างานของ Module น่ีเองท่ีท าใหเ้วบ็ไซทท่ี์สร้างจาก Joomla CMS มีการ
น าเสนอขอ้มูลท่ีมีความสวยงาม และหลากหลาย เช่น  โมดูลการน าเสนอขอ้มูลดชันีซ้ือขาย-
หลกัทรัพย ์โมดูลแสดงรายการบทความใหม่ โมดูลแสดงสถิติผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซท ์เป็นตน้ 

Joomla CMS มีโมดูลจ านวนมากท่ีจะช่วยท าใหเ้วบ็ของ น าเสนอขอ้มูลไดน่้าสนใจ  การ
ติดตั้งโมดูลก็ท าตามปกติ ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซท ์ www.joomla.org เลือกหาโมดูลท่ีชอบ แลว้
ดาวน์โหลดลงมา หลงัจากนั้นก็ติดตั้งเพิ่มเติมเพิ่มความสามารถการท างานใหก้บัโปรแกรมหลกั  

2. Component http://joomla.nanosofttech.com เป็นโปรแกรมเสริมท่ีเพิ่มความสามารถ
การท างานใหก้บัโปรแกรมหลกั  ถา้เปรียบใหเ้ขา้ใจไดง่้าย Component ก็คืออวยัวะของร่างกายของ  
แต่เป็นอวยัวะท่ีมีความสามารถพิเศษท าใหร่้างกายสามารถท างานไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั เช่น  ตอ้งการ
เพิ่มความสามารถดา้นระบบตะกร้าสินคา้อีคอมเมิร์ซ  ซ่ึงท าใหเ้วบ็ไซทธ์รรมดาท่ีถูกสร้างจาก 
Joomla CMS เปล่ียนโฉมเป็นเวบ็ไซทอี์คอมเมิร์ซ ขายสินคา้ออนไลน์ไดท้นัที   ไม่จ  าเป็นตอ้งไป
เขียนโปรแกรมใหเ้สียเวลา เพียงแต่ดาวน์โหลด Component มาติดตั้งก็ใชง้านไดแ้ลว้ 

การติดตั้ง Component จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างฐานขอ้มูลหลกั  
และโครงสร้าง directory ของ Hosing เพื่อใหส้ามารถบนัทึกขอ้มูลต่างๆลงในฐานขอ้มูลได้  การ
ติดตั้งมีขอ้ควรระวงัเบ้ืองตน้เหมือนกนั คือความไม่เสถียรของ  Component ท่ีบางคร้ังอาจจะท าให ้
เสียหายในท่ีสุด เพราะการติดตั้ง  Component จะตอ้งเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ฐานขอ้มูลหลกั  
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3. Plug-in หรือ Mambots http://joomla.nanosofttech.com  เป็นส่วนแกไ้ขเพิ่มเติม

ใหก้บัโปรแกรมหลกัเพื่อเพิ่มความสามารถใหก้บัความ  สามารถเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหท้  างานไดดี้ยิง่ข้ึน 
เช่น การคน้หาขอ้มูลในเวบ็ไซท ์ถา้มีการเพิ่มเติม Component เก่ียวกบัปฏิทินกิจกรรมเขา้ไป  ก็
จะตอ้งไปเพิ่มความสามารถใหก้บัฟังกช์ัน่การคน้หาใหรู้้จกักบัฐานขอ้มูล ปฏิทินกิจกรรม เป็นตน้ 

Mambots ตามท่ีเรียกใน Joomla 1.0 หรือ Plugins ใน Joomla 1.5 เป็นส่วนของ function 
เล็กๆ ท่ีจะท าใหส้ามารถเปล่ียนแปลง function ของระบบ  โดยท่ีไม่ตอ้งแก้ ไข  code ในส่วนของ 
core หรือ อาจจะใชใ้นการเพิ่มความสามารถใหก้บั function เดิมของระบบก็ได้  เช่นการท าการ 
Search ปกติของ site จะท าการคน้หาจาก Articles จากส่วนของช่ือและเน้ือหาของบทความ  

Plugins หรือ Mambots จะใช ้Observer pattern เพื่อคอยการท างานตามเหตุการณ์ท่ีจะ
เกิดข้ึน โดยการคอยท างานตามเหตุการณ์ท่ีระบบอนุญาตให ้ท าการเปล่ียนแปลงได ้ใน  Joomla และ 
ยงัสามารถเพิ่ม Event ของ ใน Component ไดอี้กดว้ย 

2.3.3 ข้อดีของ Joomla CMS 
ขอ้ดีของ Joomla ไดแ้ก่ 
1. ใชง้านไดฟ้รี  กล่าวคือ Joomla เป็น CMS แบบโอเพนซอร์ซ  ผูใ้ชส้ามารถดาวน์

โหลดและใชง้านไดฟ้รีโดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ  ช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายในการพฒันาเวบ็ไซท์  รวมถึง
ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาลงได ้

2. ใชง้านง่าย  ดว้ยโครงสร้างท่ีออกแบบมาใหใ้ชง้านไดง่้าย  ผูใ้ชง้านไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ความรู้ทางดา้นเทคนิค ก็สามารถใชง้าน และสามารถแกไ้ข เพิ่มเติมขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง 

3. มี Community ขนาดใหญ่ เน่ืองจากเป็น CMS ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูพ้ฒันาทัว่โลก  
จึงมีกลุ่มผูใ้ชข้นาดใหญ่ ท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  คอยใหค้วามช่วยเหลือ ผูใ้ชจึ้งมัน่ใจไดว้า่เม่ือใช ้
Joomla แลว้จะไม่โดดเด่ียวแน่นอน  เพราะมีผูใ้ชง้านอีกทัว่โลกท่ีจะค่อยใหค้วามช่วยเหลือใน
รูปแบบต่างๆ เช่น  ผา่นทางเวบ็บอร์ดของ  Joomla เอง หรือการรวมตวัของกลุ่มผูใ้ชต่้างๆ  ซ่ึงจดั
กิจกรรมพบปะกนัเป็นระยะๆ 

4. มีความปลอดภยัสูง เน่ืองจากไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย  โอกาสท่ีผูไ้ม่ประสงค์
ดีคอยจะเขา้โจมตีจึงมีมาก  ทางทีมผูพ้ฒันาทราบถึงปัญหาน้ีเป็นอยา่งดี  จึงมีการปรับปรุงขอ้มูล
ทางดา้นความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ  และท่ีส าคญัคือ  โครงสร้างของ  Joomla ไดรั้บการออกแบบ
ใหมี้การรักษาความปลอดภยัในตวัอยูแ่ลว้ โดยมีการก าหนดสิทธิการใชง้านของผูใ้ชห้ลายระดบั  จึง
มัน่ใจไดว้า่เวบ็ไซทท่ี์พฒันาดว้ย Joomla มีความปลอดภยัสูง 
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2.4 Google Maps  
โปรแกรม  Google Maps เป็นโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รูปแบบ

หน่ึงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม โดยโปรแกรม  Google Maps ท าใหค้นทัว่ไปสามารถใชแ้ผนท่ีและภาพถ่าย
ดาวเทียมความละเอียดสูง ซ่ึงส่งผลใหร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึนอีก
ดว้ย Google Maps คือบริการของ Google ท่ีใหบ้ริการเทคโนโลยดีา้นภูมิสารสนเทศประสิทธิภาพ
สูง ใชง้านง่าย และขอ้มูลของธุรกิจในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ท่ีตั้งของธุรกิจ รายละเอียดการติดต่อ และ
เส้นทางการขบัข่ี ดว้ย Google Maps มีคุณสมบติัท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะดงัต่อไปน้ี  

2.4.1 Google Maps API 
Google Maps API ช่วยใหส้ามารถพฒันาโปรแกรมเพื่อแทรก  Google Maps เขา้ไปเป็น

องคป์ระกอบส่วนหน่ึงในเวบ็เพจท่ีตอ้งการไดโ้ดยเขียนเป็นรหสั  HTML และ JavaScript ใน
รูปแบบท่ีไม่สลบัซบัซอ้นนกัส าหรับงานแผนท่ีง่ายๆ Google Maps API มีขีดความสามารถ
กวา้งขวางเนน้ในดา้นการน าเสนอขอ้มูลแผนท่ีในลกัษณะหมุดปัก ( Push Pin / Place Marker) ซ่ึง
สามารถก าหนดใหแ้สดงขอ้มูลประกอบแผนท่ีเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีตวั Push Pin /Marker นั้นๆ หรือองค์
แผนท่ีแบบเส้น ( Polyline) พื้นท่ี (Polygon) และภาพ ( Ground Overlay) บริการดา้นแผนท่ีของ 
Google น้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่กลางปี ค.ศ. 2005  

เน่ืองจาก Google Maps API เป็นโปรแกรมรหสัเปิด ( Open Source Program) ในภาษา
จาวาสคริปต ์จึงท าใหผู้ใ้ชท่ี้เป็นนกัพฒันาโปรแกรมสามารถเขา้ไปดูรายละเอียดของรหสัโปรแกรม
ไดส้ะดวก  รวมทั้งสามารถปรับเปล่ียนแกไ้ขโปรแกรมได ้ท าให ้ Google Maps API มีผูใ้ชก้นัอยา่ง
กวา้งขวาง เหตุผลส าคญัอีก 2 อยา่งท่ีส่งเสริมใหมี้ผูใ้ชม้ากคือแผนท่ีและภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดี
ท่ีใชส้นบัสนุนการท าแผนท่ีมีใหค้รอบคลุมพื้นท่ีต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง  

API ยอ่มาจาก “Application Programming Interface” ซ่ึงถือเป็นเสมือนประตูส าหรับ
การพฒันาโปรแกรมเพื่อเขา้ใชท้รัพยากรบางอยา่งหรือแอพพลิเคชนับางตวั  Google Maps API เป็น
การพฒันาโปรแกรมเพื่อแทรก Google Maps เขา้ไปเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงในเวบ็เพจท่ีตอ้งการ
Google API หรือ Google Mashup เป็น Web Service API แบบหน่ึงท่ี Google เป็นผูใ้หบ้ริการ
Google API ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 

1.  Web Service Server ท่ีใหบ้ริการอยา่ง Google Map ก็คือขอ้มูลแผนท่ี  
2.  Web Service Client คือโปรแกรมท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนมาเพื่อเรียกใชก้ารท างานของ Web 

Service  
Google Map API เป็นหน่ึงใน Google Web API ท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั ดว้ย

ความท่ีสามารถใช ้นกัพฒันาสามารถพฒันา  แผนท่ีความละเอียดสูงน้ีในการประยกุตใ์ชต่้าง ๆ เช่น
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การจราจร  การโปรโมทสินคา้  และการส ารวจ ไดโ้ดยง่าย ซ่ึงเป็นประโยชน์มาก ในปัจจุบนั บริการ 
Google Web API มีหลายตวั เช่น Google Map API, Google Gadgets API เป็นตน้ นอกจาก Google 
แลว้ยงัมีผูใ้หบ้ริการ อีกหลายรายเช่น E-Bay, Amazon เป็นตน้   

2.4.2 Google Maps Mashup 
Mashup คือ Application ท่ีน าขอ้มูลจากสองแหล่งข้ึนไปมาผสมรวมกนักลายเป็นหน่ึง

เดียว ท าใหเ้กิดบริการรูปแบบใหม่ข้ึนมาเป็นจ านวนมาก ตวัอยา่งเช่น  น าขอ้มูลการเกิดอาชญากรรม
ในพื้นท่ีต่างๆ มารวมกบัแผนท่ี Google Maps กลายเป็นเวบ็แผนท่ีแสดงการเกิดอาชญากรรม น า
แผนท่ี Google Maps มารวมกบัภาพถ่ายของสถานท่ีท่องเท่ียว กลายเป็นเวบ็แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียว  
หรือน าภาพถ่ายของสถานท่ีท่องเท่ียวมารวมกบัรายช่ือโรงแรม  กลายเป็นเวบ็ท่องเท่ียวท่ีสามารถ
ขายหอ้งพกัไดด้ว้ย 

Mashup ท่ีกล่าวถึงกนัมากในแวดวงนกัพฒันาแอพลิเคชนัท่ีใชบ้นอินเ ทอร์เน็ตมี
องคป์ระกอบอยา่งนอ้ย  2 ส่วน ส่วนแรกคือ Application Program Interface (API) และทรัพยากร
สนบัสนุนจากเซิร์ฟเวอร์ของผูใ้หบ้ริการ และส่วนท่ี 2 คือโปรแกรมและทรัพยากรของผูพ้ฒันาแอ
พลิเคชนันั้น  (ติดตั้งอยูท่ี่เวบ็ไซทข์องผูพ้ฒันา) ตวัอยา่งกรณีของ Google Maps Mashup ก็จะ
หมายถึงเวบ็เพจท่ีนกัพฒันาเวบ็ไซทส์ร้างข้ึนใหมี้ส่วนประกอบท่ีเป็นแผนท่ีท่ีสามารถท างานแบบ
โตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด้  โดยมีแผนท่ีฐานเป็นส่วนท่ี Google จดัไวใ้หแ้ลว้  และมีขอ้มูลแผนท่ีของตนเอง
ซอ้นทบัในลกัษณะหมุดปัก  (ท่ีสามารถแสดงขอ้ความซ่ึงแฝงอยูเ่ม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีหมุดเหล่านั้น)  หรือ
ลกัษณะอ่ืนท่ีสลบัซบัซอ้นกวา่นั้น  

ในการจดัท า Google Maps mashup ระดบัตน้จ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้พื้นฐานในการสร้าง 
web page ดวัยภาษา html/ xhtml การเขียนโปรแกรม JavaScript ความรู้เร่ืองการแผนท่ีและ
ภูมิศาสตร์ และ ความรู้ในดา้น  XML technology ในระดบัปฏิบติัการท่ีสูงข้ึนมีความตอ้งการท่ี
สลบัซบัซอ้นมากข้ึนตามล าดบั  ในท่ีน้ีขอกล่าวโดยสรุปเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็นใน
งานพฒันา  Google Maps mashup ซ่ึงควรมี ดงัน้ี  HTML / XHTML JavaScript ความรู้พื้นฐานวชิา
ภูมิศาสตร์ และการแผนท่ี  ความรู้เพิ่มเติมท่ีจ าเป็นส าหรับงานพฒันาขั้นกลาง-สูง  XML technology 
AJAX (JavaScript + XML) และ JSON (JavaScript Object Notation) ความรู้เพิ่มเติมส าหรับงาน
ใหญ่ งานพิเศษไดแ้ก่ Server side scripting (PHP) และ Web database software (MySQL) ความรู้
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มีทั้งท่ีเป็นเร่ืองกราฟิก แผนท่ี และ  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ Web map service (WMS) concept, 
SVG (Scalable Vector Graphic), GML (Geographic Markup Language), GIS, GPS และ 
Cartography 
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ส าหรับขั้นตอนหลกัในการด าเนินการจดัท า Google Maps mashup มีล าดบัตามน้ี 
1. ยืน่ค าขอ API Key ส าหรับ URL ของเวบ็ไซทท่ี์จะใชบ้ริการ Google Maps API เวบ็

ไซทน์ั้นเป็นท่ีท่ี จะน าเวบ็เพจท่ีมี  Google Maps เป็นองคป์ระกอบไปวางไว้  (URLท่ียืน่ค าขอรับ  
API Key: -http://www.google.com/apis/maps/signup.html) 

2. เขียนโปรแกรมสร้างเวบ็เพจท่ีใช ้Google Maps API ช่วยสร้างแผนท่ี 
3. Upload งานท่ีท าเสร็จแลว้ข้ึนสู่เวบ็ไซท ์และทดลองใชง้าน 
2.4.2.1 การสร้างแผนท่ีใหเ้ล่ือนภาพ  
เป็นการท าใหแ้ผนท่ีเคล่ือนต าแหน่งไดพ้ร้อมมีแอนิเมชนัแผนท่ีเม่ือเปิดแสดงผลแลว้จะ

น่ิงอยู่  1 วนิาที แลว้จะเล่ือนภาพไปยงัต าแหน่งใหม่ สามารถสร้างองคป์ระกอบท่ีท าหนา้ท่ี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชเ้พื่อควบคุมการใชง้านแผนท่ีไดโ้ดยใช ้Add Control method ดงัภาพท่ี 2.4 

 
 

ภาพท่ี  2.4 การสร้างใหแ้ผนท่ีมีการเล่ือนต าแหน่ง 
 
จากภาพท่ี 2.4 ภาพท่ีไดจ้ากการสร้างใหแ้ผนท่ีมีการเล่ือนต าแหน่ง โดยเม่ือท าการเปิด

แสดงผลภาพจะหยดุน่ิงก่อน 1 วนิาทีแลว้ภาพจะท าการเล่ือนต าแหน่งไปเร่ือยๆ ทุกๆ 1 วนิาที  
2.4.2.2 การสร้างตวัควบคุมแผนท่ี  
การสร้างตวัควบคุมแผนท่ีใหเ้ป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงบนแผนท่ีโดยใช้  

GMapTypeControl () ซ่ึงปกติจะมีตวัเลือกแสดงภาพบนฉากหลงัเป็น  3 แบบ Map /Satellite และ 
Hybrid เพื่อใหเ้ห็นความยดืหยุน่ของโปรแกรมท่ีสามารถถอดถอนชนิดแผนท่ีท่ีไม่ตอ้งการออกไป
ดว้ย GMap2.removeMapType () หรือเพิ่มชนิดแผนท่ีท่ีตอ้งการดว้ย  GMap2.addMapType () 
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หลงัจากนั้นจึงสร้างตวัควบคุมแผนท่ีดว้ยค าสั่ง  Add Control () ท าใหผ้ลลพัธ์เป็นแผนท่ีท่ีมีตวัเลือก
เพียง 2 แบบคือ Map และSatellite ดงัภาพท่ี 2.5 

 

 
 

ภาพท่ี  2.5 การสร้างตวัควบคุมแผนท่ี 
 
จากภาพท่ี 2.5 เป็นการแสดงผลจากการสร้างตวัควบคุมแผนท่ีแลว้ ซ่ึงตวัควบคุมแผน

ท่ีน้ีจะสามารถควบคุมใหแ้ผนท่ีท าการเล่ือนจากซา้ยไปขวาหรือจากขวาไปซา้ย และจากบนลงล่าง
หรือจากล่างเล่ือนข้ึนขา้งบนได ้ขยายใหส้ามารถดูรายละเอียดมากข้ึนได ้

2.4.2.3  ตวัรับฟังการกระท า (Event Listener) 
เน่ืองจากกระท าทั้งหลายตอ้งข้ึนทะเบียน  (Register) ไวใ้นระบบก่อนจึงจะมีผลในการ

ใชง้าน ( GEvent namespace ท าหนา้ท่ีน้ี) กล่าวคือ สามารถตอบสนองต่อการใชง้านแผนท่ีแบบ
โตต้อบได้  การจดัการระบบเพื่อรับฟังการกระท าดงักล่าวท าข้ึนไดโ้ดยใช้  GEvent.addListener 
method เป็นตวักระท า 

ตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ การ "Click" ใหเ้กิดการแสดงขอ้ความ " You clicked the map." โดย
แสดงผลทุกคร้ังท่ีผูใ้ชค้ลิกในบริเวณแผนท่ี  “moveend" เป็นตวัท าใหเ้กิดการแสดงค่าพิกดัละติจูด -
ลองจิจูด ของจุดกลางแผนท่ีค่าใหม่ล่าสุด โดยแสดงผลทุกคร้ังท่ีการเล่ือนแผนท่ีจากท่ีหน่ึงไปยงัท่ี
ใหม่เสร็จส้ินลง ดงัภาพท่ี 2.6 
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ภาพท่ี  2.6 ผลการโตต้อบของการคลิกแผนท่ี 
 
จากภาพท่ี 2.6 เป็นการแสดงถึงการโตต้อบต่อการกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของผูใ้ช้

ท่ีกระท าต่อแผนท่ีเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการพฒันาไปสู่การควบคุมแผนท่ีอาจมีการกระท าหลาย
อยา่งต่อแผนท่ี 

2.4.2.4  การตอบสนองต่อการคลิก 
การท าใหเ้กิดการกระท าอยา่งหน่ึงเม่ือผูใ้ชค้ลิกต าแหน่งบนแผนท่ี  จะตอ้งท าการ 

Register ตวัรับฟัง (listener) เพื่อท าหนา้ท่ีรับฟังการ “click" ท่ีเกิดข้ึนบน GMap2 instance เม่ือมีการ
กระท าเกิดข้ึน ตวัรับฟังจะโตต้อบท าใหเ้กิด event handler จะไดรั้บ 2 arguments:  

1.  Marker ตวัท่ีถูกคลิก  
2. ค่าพิกดัต าแหน่ง GLatLng ของต าแหน่งท่ีถูกคลิกถา้ไม่มี marker ใดถูกคลิก 

argument ตวัแรกจะมีค่าเป็น null 
หมายเหตุ : ขณะน้ี ในกลุ่ม built-in overlay มีพียง Marker เท่านั้น  ท่ีสามารถตอบ

อุบติัการณ์  "click" ได ้ส่วน overlay ชนิดอ่ืน เช่น GPolyline ยงัไม่มีคุณสมบติัดงักล่าว 
2.4.2.5 การเปิด Info Window 
Info Window เป็น pop-up แสดงผลแบบผดุข้ึน  ดงัภาพท่ี 2.7 ท่ีเป็นไดท้ั้งขอ้ความและ /

หรือรูปภาพ มีไวเ้พื่อใชน้ าเสนอขอ้มูล ณ ต าแหน่งท่ีตอ้งการบนแผนท่ี สร้างข้ึนไดด้ว้ย  
openInfoWindow method โดยป้อนค่าพิกดัต าแหน่งและ  HTML element เป็นองคป์ระกอบ ทั้งน้ี  
HTML element คือส่วนของเน้ือหาท่ีเขียนเป็นรหสั HTML ตามท่ีตอ้งการน าเสนอใน  Info Window 
หรือใชจ้าวาสคริปตส์ร้างเป็น  html element ก็ไดห้รือ แสดงการใช้  custom info window แสดงผล
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ก ากบั marker ซ่ึงใชส้ัญกรท่ีก าหนดข้ึนแบบซบัซอ้น  โดยใหต้อบสนองต่ออุบติัการณ์คลิก  (click 
event) ทั้งน้ีใหมี้ผลต่อการคลิก  marker ทุกตวั ในการน้ี ใชค้วามสามารถท่ีเป็นขอ้ดีของ  JavaScript 
function closure ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเน้ือหาท่ีน าเสนอภายใน  info window ท่ีเป็นเร่ืองของ  
marker แต่ละตวัเป็นการเฉพาะ   ส่วน Info Window แบบหลายแผน่เอกสารซอ้นกนัการจดัให้  Info 
Window มีรูปแบบท่ีสลบัซบัซอ้นแบบ  multiple named tabs สามารถท าไดโ้ดยใช้  method สองตวั
ซ่ึงไดแ้ก่ openInfoWindowTabs() และ GInfoWindowTab 

 

 
 

ภาพท่ี  2.7  การปรากฏข้ึนมาของ Pop up รายละเอียดต่างๆของจุดท่ีตั้ง 
 
จากภาพท่ี 2.7  เป็นการแสดง Pop up ท่ีสามารถเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดบนแผนท่ีในจุดท่ี 

ตอ้งการ โดย pop up น้ีจะผดุข้ึนมาในแผนท่ีเม่ือท าการคลิกท่ีหมุดท่ี วางหรือปักไวบ้นแผนท่ี 
2.4.2.6  วตัถุซอ้นทบับนแผนท่ี (Map Overlays) 
Overlays หมายถึง วตัถุท่ีสร้างข้ึนวางทบัอยูบ่นแผนท่ีถนนและ/หรือภาพถ่ายดาวเทียมท่ี

เป็นฉากหลงั  (เช่น marker, polyline, polygon, และ ground overlay) ค าสั่ง GMarker (point) ท า
หนา้ท่ีเขียน marker ณ ต าแหน่งท่ีก าหนดดว้ยค่าละติจูด-ลอง ติจูดจากตวัแปร " point" โดยใชส้ัญกร
ปริยาย (default icon) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหมุดปักอยูบ่นแผนท่ี ดงัภาพท่ี 2.8 
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ภาพท่ี  2.8 การวางวตัถุบนแผนท่ี 
 
จากภาพท่ี 2.8 เป็นการแสดงการวางภาพซอ้นทบับนแผนท่ีและเคร่ืองหมายหรือ

สัญลกัษณ์ท่ีผูใ้ชจ้ะสามารถวางไวบ้นแผนท่ีไดต้รงจุดท่ี ตอ้งการวางเพื่อบอกรายละเอียดต่างๆ
เก่ียวกบัสถานท่ีตั้งท่ีท าการวางเคร่ืองหมายไว ้

2.4.2.7  การสร้างสัญกร (Icons) 
สัญกรหรือไอคอนในท่ีน้ีหมายถึงรูปกราฟิกท่ีส่ือความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง ท า

หนา้ท่ีเป็นองคป์ระกอบในการสร้าง  Marker หรือ หมุดท่ีวางหรือปักบนแผนท่ี ดงันั้นสัญลกัษณ์
แบบจุดท่ีใชบ้นแผนท่ีจึงเกิดจากหมุดปักท่ีมีสัญกรแบบต่างๆ นัน่เอง สัญกรหรือไอคอนจะใช้
G_DEFAULT_ICON เป็นตน้แบบ แลว้ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะส่วนของ "รูปภาพส่วนหนา้"
(foreground image) ใหก้บัสัญกรเหล่านั้น 

2.4.2.8  การใช ้XML และ Asynchronous HTTP เพื่อน าเขา้ขอ้มูลแผนท่ี 
การ Download แฟ้มขอ้มูลแบบสถิตย์  (static file) ซ่ึงบรรจุรายการค่าพิกดั  latitude/ 

longitude ในรูปแบบ  XML โดยใช้ GDownloadUrl method หลงัจากท่ี  download เสร็จ ก็ท  าการ  
parse ขอ้มูลดว้ย  GXml.parse method และน าค่าท่ีไดไ้ปประมวลผลต่อตามล าดบั โดยใหผ้ลลพัธ์
เป็น marker วางบนแผนท่ีในต าแหน่งตามค่าท่ีก าหนดในเอกสาร XML ท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลป้อนเขา้ 

2.4.2.9  ตวัควบคุมแผนท่ีแบบประดิษฐเ์อง (Custom Map Controls) 
ผูใ้ชส้ามารถสร้างตวัควบคุม  (เช่น ตวัควบคุมการยอ่ /ขยาย หรือเล่ือนภาพ ) (ภาพท่ี 2.9) 

ข้ึนใหม่ไดโ้ดยท า  subclass จากตวั GControl class ท่ีมีอยูแ่ลว้ การสร้างตวั  control แบบมีขอ้ความ
ก ากบัท่ีท าหนา้ท่ียอ่ขยายภาพ ซ่ึงจะแตกต่างจากตวัยอ่ขยายภาพ มาตรฐานแบบกราฟิกลว้นท่ีมีอยู่
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แลว้ จะมีการใช ้class ท่ีเก่ียวขอ้งช่ือ GTextualZoomControl เพราะมี method ท่ีจ  าเป็นในการท างาน 
ดงัน้ี 

1. Initialize () method ใชส้ร้าง DOM element ของตวัควบคุมแผนท่ีท่ีตอ้งการสร้างข้ึน 
2. GetDefaultPosition method เพื่อ return ค่า GControlPosition ท่ีจะใชเ้ม่ือตวัควบคุม

แผนท่ีของ ไดส้ร้างข้ึนส าเร็จ 
3. SetButtonStyle_ method ส าหรับตั้งค่า  CSS ใหไ้ดรู้ปโฉมของตวัควบคุมท่ีเหมาะสม  

ตวัควบคุมแผนท่ีทุกตวัตอ้งจดัวางไวใ้น Map container ซ่ึงเป็น div element ตวัหน่ึงเพื่อใหส้ามารถ
เขา้ถึงไดด้ว้ย GMap2.getContainer () method 

 

 
 

ภาพท่ี  2.9 การประดิษฐต์วัควบคุมข้ึนเอง 
 
จากภาพท่ี  2.9 ผลจากการท่ีไดท้  าการสร้างตวัควบคุมข้ึนเองคือตวัคว บคุม ยอ่-ขยาย  

แผนท่ี 
2.4.2.10 การแสดงขอ้มูลแผนท่ีจากแฟ้มขอ้มูล KML/GeoRSS 
Google Maps API สนบัสนุนการใชข้อ้มูลน าเขา้ท่ีอยูใ่นฟอร์แมต KML และ GeoRSS 

เพื่อแสดงผลเป็นกราฟิกบนแผนท่ี ขอ้มูลภายใน KML หรือ GeoRSS มีทั้งท่ีเป็นรหสัส าหรับสร้าง
องคแ์ผนท่ีประเภทจุด เส้น และพื้นท่ี  ดงันั้นเม่ือน ามาแสดงผลบนแผนท่ีกเูก้ิล จะไดว้ตัถุท่ีเป็น 
marker, polyline, และ polygon ในทางเทคนิค วตัถุท่ีถูกสร้างข้ึนบนแผนท่ีน้ีจะเป็น GGeoXml 
object โดยมี addOverlay () method เป็นกระบวนการท าหนา้ท่ีสร้าง และ สามารถลบวตัถุประเภทน้ี
ทิ้งไดโ้ดยใชค้  าสั่ง removeOverlay () 
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2.4.2.11 ภาพวางทบับนแผนท่ี (Ground Overlay) 
GGroundOverlay คือวตัถุบนแผนท่ี Google map ส าหรับรูปภาพส่ีเหล่ียมผนืผา้ (เช่น 

แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ) ท่ีน ามาวางทบับนแผนท่ี  การเขียนรหสัก าหนดรูปภาพมาวางบนแผนท่ี
จะตอ้งระบุ URL และขอบเขตของภาพโดยใช ้ Constructor ดงัน้ี  GGroundOverlay 
(imageUrl,bounds) ในท่ีน้ี bounds เป็นรหสัก าหนดขอบเขตของรูปภาพ ซ่ึงตอ้งใช ้ Constructor คือ
GLatLngBounds(SW_latlong, NE_latlong) นอกจากนั้น ยงัสามารถใช้  KML file ก าหนด
รายละเอียดของ Ground Overlay ไดอี้กดว้ย ดงัภาพท่ี 2.10 

 

 
 

ภาพท่ี  2.10 การวางภาพไวบ้นแผนท่ี 
 
ภาพท่ี 2.11 และภาพท่ี 2.12 แสดงตวัอยา่งของ Google Maps Mashup ส าหรับ 

เวบ็ไซทใ์นประเทศไทย 
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ภาพท่ี  2.11 การใช ้Google maps Mashup ของเวบ็ E Siam Earth 
 
จาก ภาพท่ี  2.11 เวบ็น้ีก็ท  า เป็นการรวบรวมสถานท่ีในเมืองไทย  โดยผูใ้ชเ้ป็นคน

ช่วยกนัสร้างขอ้มูลดว้ยการ Post รูปสถานท่ี แลว้ใส่ขอ้มูล ( Wiki) ลงไป ภายในเวบ็ไซทมี์ทั้งแหล่ง
ท่องเท่ียวและสถานท่ีบนัเทิงต่างๆอีกมากมาย ท าใหง่้ายต่อการคน้หาและสะดวก  

 

 
 

ภาพท่ี  2.12 การใช ้Google maps Mashup กบั Micro Blogging ของเวบ็กระปุก 
 
จากภาพท่ี 2.12 เป็นการน า Google maps Mashup กบั Micro Blogging เขา้ดว้ยกนั เป็น 

Service ท่ีผสาน Micro Blogging เขา้กบั Maps คือเม่ือผูใ้ชส่้งขอ้ความมา ก็จะปรากฏขอ้ความ รูป 
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หรืออะไรก็แลว้แต่ของผูใ้ชบ้นต าแหน่งของแผนท่ี ณ ท่ีๆ  ผูใ้ชอ้ยู ่ซ่ึง http:// jaewjae.kapook.com 
สามารถเขา้ชมๆไดท่ี้เวบ็ http://jaewjae.kapook.com 

2.4.3 Google Street View 
Street View คือบริการหน่ึงบน  Google Maps ซ่ึงจะท าใหส้ามารถมองเห็นภาพบนแผน

ท่ีไดแ้บบ 360 องศา รูปท่ีน ามาแสดงในแผนท่ีถูกจดัท าโดยใชก้ลอ้งบนัทึกภาพแบบ 360 องศาติด
ไวท่ี้ดา้นบนของรถ บนัทึกภาพขณะท่ีรถวิง่ไป   ซ่ึงการบริการน้ีท าใหเ้ป็นท่ีถูกใจของนกัท่องเท่ียว
และนกัการตลาด  เพราะววิใน Google Street View ท าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางดว้ยตนเองไดอ้ยา่ง
มัน่ใจ และความสามารถของ  Google Street View ยอ่มท าใหน้กัการตลาดมีทางด่วนตดัตรงเขา้สู่
สายตานกัท่องเท่ียวทัว่โลก  ซ่ึง  Google Street View ก็มีในประเทศไทยเช่นกนั ภาพท่ี 2.13 
และภาพท่ี 2.14 แสดงตวัอยา่ง Google Street View 

  

 
 

ภาพท่ี  2.13 การน าเสนอแบบ Google Street View 
 
จากภาพท่ี 2.13 เม่ือ ตอ้งการคน้หาสถานท่ีหรือตอ้งการไปสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใด 

สามารถคลิกดูวา่เส้นทางท่ีสามารถไปไดมี้ทางไหนบา้ง ซ่ึงใน Google Street View จะบอกการ
เดินทางโดยจะเป็นภาพสถานท่ีนั้นจริงๆซ่ึงสามารถมองได้  360 องศาบริการน้ีสามารถแสดงภาพ
ทุกมุมมองไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัภาพท่ี 2.14 

 

DPU

http://maps.google.com/help/maps/streetview/
http://maps.google.com/


27 
 

 
 

ภาพท่ี  2.14  การน าเสนอแบบ Google Street View 
 

2.4.4  การบริการต่างๆ ทีใ่ช้ Google Maps  ในประเทศไทย 
การใหบ้ริการของ Google Maps มีลกัษณะต่าง ๆ กนั ไดแ้ก่ 
1. การขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีตั้งของธุรกิจ 
2.  การใชเ้ป็นช่องทางทางการตลาดเผยแพร่ธุรกิจ 
3. การเช่ือมโยงธุรกิจต่างๆ หรือองคก์รสามารถเช่ือมโยงตามสาขาต่างๆ ได ้
4. การหาแหล่งสถานท่ีตั้งของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงไดส้ะดวกสบายยิง่ข้ึน 
5. การด าเนินธุรกิจสะดวกข้ึนในดา้นการติดต่อทางธุรกิจและการเดินทาง 
ส าหรับการบริการต่างๆ ท่ีใช ้Google Maps ในประเทศไทย มีดงัน้ี 
2.4.4.1  บริการคน้หาเส้นทางการเดินทาง  (Driving Direction) 
บริการคน้หาเส้นทางการเดินทาง ช่วยในการวางแผนการเดินทางไดอ้ยา่งดี วา่ควรจะ

ขบัรถไปทางเส้นทางไหนท่ีจะท าใหถึ้งท่ีหมายดว้ยระยะเวลาท่ีดีท่ีสุด โดยบริการน้ีสามารถแสดง
ขั้นตอนการเดินทางจากตน้ทางไปยงัปลายทาง(เดินทางไปยงัสถานท่ีปลายทางไดม้ากกวา่หน่ึงแห่ง) 
โดยมีระยะทางก าหนดในแต่ละขั้น และมีระยะทางรวมพร้อมกบัเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง
โดยประมาณ ซ่ึงระยะทางจะถูกแสดงในหน่วยฟุตและไมล ์( 1ไมลเ์ท่ากบั 1.61กิโลเมตร) แต่ถา้
คน้หาเส้นทางในประเทศไทย หน่วยวดัระยะทางจะแสดงเป็นเมตรและกิโลเมตร  และ สามารถหา
เส้นทางการเดินทางดว้ยการปักหมุดบนแผนท่ีได ้ 

2.4.4 2 สร้างแผนท่ีของฉนั (แผนท่ีชุมชน) 
การสร้างขอ้มูลดว้ยวธีิน้ีไม่ใช่การสร้างขอ้มูลเน้ือหา Google Maps ซ่ึงมีความซบัซอ้น

สูง และตอ้งใชค้วามรู้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผนท่ีใหม่นั้นตอ้งมี Google Account ก่อน 
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โดยสามารถก าหนดตวัเลือก สาธารณะ หมายถึงยนิยอมใหข้อ้มูลสถานท่ีต่างๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนใน
กลุ่มน้ีไปปรากฏอยูใ่นผลลพัธ์การคน้หาของ Google Maps ซ่ึงท าใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึง
แผนท่ีท่ีสร้างข้ึนได ้ส่วนตวัเลือก ไม่แสดง หมายถึงการไม่อนุญาตให ้ Google Maps คน้หาขอ้มูล
ในกลุ่มสถานท่ีน้ี  โดยการสร้างแผนท่ี จะมีเคร่ืองมือควบคุม 4 ตวั คือ เคร่ืองมือในการจบัแผนท่ี  
(Selection tool) เคร่ืองมือปักหมุด (Place mark tool) เคร่ืองมือลากเส้น (Line tool) และ เคร่ืองมือ
วาดรูปทรง (Shape tool) 

2.4.4.3 ขอ้มูลและเคร่ืองมืออ่ืนๆ 
นกัพฒันาอิสระจะมีเวบ็ไซทเ์ป็นของตนเอง และมีฐานขอ้มูลท่ีใหบ้ริการบนเวบ็ไซทอ์ยู่

แลว้ เช่น ฐานขอ้มูลสภาพอากาศตามสถานท่ีส าคญัของโลก ฐานขอ้มูลแผน่ดินไหว ฐานขอ้มูล
รายช่ือโรงแรม เป็นตน้ นกัพฒันาเหล่าน้ีจะน าฐานขอ้มูลท่ีตนเองมีมาพฒันาเป็นโปรแกรมขนาด
เล็กท่ีเรียกวา่ Mapplet ซ่ึงมาจาก Maps + Gadget แลว้เผยแพร่บนเวบ็ไซทข์อง Google Maps เปิดให้
ผูใ้ชส้ามารถเรียกใชง้านได ้ตวัอยา่งเช่น  รายงานสภาพอากาศทัว่โลก (Live Weather Conditions) 
ตามติดเหตุการณ์แผน่ดินไหว  (Real-time Earthquakes (USGS)) คน้หาโรมแรม (Search Hotels-
HOTELS.COM) ขอ้มูลสถานท่ีทัว่โลก (Wikimapia layer beta) รู้พิกดั ละติจูด/ลองจิจูด (Position 
Finder) ไมบ้รรทดัวดัระยะห่าง (Distance Measurement Tool) และ การรังวดัท่ีดินออนไลน์ (Large 
Area Measure) 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ส าราญ ชอบใจ ( 2551) ศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบการบริหารจดัการเวบ็ไซทก์องบิน
ของกองทพัอากาศไทย ศึกษาเร่ือง ระบบการบริหารจดัการเวบ็ไซทก์องบินของกองทพัอากาศไทย 
ใช้หลกัการพฒันาระบบงานสารสนเทศ ประเภทการพฒันาระบบ แบบวงจรชีวติ ( System 
Development Life Cycle) มาใชใ้นการแกปั้ญหา โดยน าผลท่ีไดจ้ากการ วเิคราะห์แบบสอบถามเป็น
หลกัในการออกแบบระบบ ออกแบบโฮมเพจ และก าหนดเน้ือหาของ เวบ็ไซท ์ไดถู้กออกแบบและ 
พฒันาใหเ้ป็น ตน้แบบโดยท าการทดลองใชก้บักองบิน 1 เพื่อ ช่วยแก้ปัญหาดงักล่าว ผลการทดลอง 
ปรากฏ วา่ไดรั้บความพึงพอใจจากผูพ้ฒันาเวบ็ไซท ์ในดา้นของการใชง้าน และมีประสิทธิภาพ 

พรทิพย ์สมสฤทธ์ิ ( 2543) ศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศการจดัการเพื่องาน
ติดตั้งและเคล่ือนยา้ยโทรศพัทส์าธารณะ วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ ออกแบบ
และพฒันาระบบสารสนเทศการจดัการเพื่องานติดตั้งและเคล่ือนยา้ยโทรศพัท ์สาธารณะ เพื่อใชใ้น
งานโทรศพัทส์าธารณะในส่วนของการติดตั้งและเคล่ือนยา้ยโทรศพัท ์สาธารณะซ่ึงช่วยในการ
อ านวยความสะดวกในการบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูล การสอบถามขอ้มูลรวมถึงรายงานต่าง ๆ อีกทั้ง
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ยงัสามารถแสดงขอ้มูลจุดติดตั้งดว้ยขอ้มูลแบบตวัอกัษรและขอ้มูลแผนท่ี การออกแบบและพฒันา
ระบบสารสนเทศการจดัการเพื่องานติดตั้งและเคล่ือนยา้ย โทรศพัทส์าธารณะประกอบดว้ย
ระบบงานยอ่ย 5 ระบบ คือ ระบบจุดติดตั้ง ระบบตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ ระบบสายกระจาย ระบบ
เคร่ืองโทรศพัทส์าธารณะ และระบบไฟฟ้าโดยใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ของ
ไมโครซอฟตแ์อกเซส ในการจดัเก็บขอ้มูล โปรแกรมวชิวลเบสิก 4.0 พฒันาโปรแกรมประยกุต ์
และใชโ้ปรแกรมแมบอินโฟรช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลแผนท่ี จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ระบบ
สารสนเทศการจดัการเพื่องานติดตั้งและเคล่ือนยา้ยโทรศพัทส์าธารณะช่วยท า ใหก้ารด าเนินงาน
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว และมีความผดิพลาดนอ้ยลง 

วรวทิย ์ธนการพาณิช ( 2544) ศึกษาเร่ือง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวลิดไ์วดเ์วบ็
ส าหรับบริการทาง นนัทนการ งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์สร้างฐานขอ้มูลโครงข่ายของระบบ
สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ( GIS) เก่ียวกบัแหล่งบริการทางนนัทนาการในพื้นท่ี เขต สัมพนัธวงศแ์ละ
เขตป้อมปราบ ศตัรูพา่ยโดยท่ีผูใ้ชส้ามารถสอบถามเส้นทางผา่นเวลิดไ์วดเ์วบ็ได ้การด าเนินงานแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ไดแ้ก่ การสร้างฐานขอ้มูล GIS ส าหรับแผนท่ีและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ของแหล่งนนัทนาการในพื้นท่ีศึกษา ขั้นตอนท่ีสอง พฒันาฐานขอ้มูลโครงข่ายจากฐานขอ้มูล GIS 
มาตรฐาน แลท าการวเิคราะห์เพื่อก าหนดเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด ขั้นตอนท่ีสาม สร้างการเช่ือมประสาน
ระหวา่งฐานขอ้มูล GIS กบัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ และเตรียมแฟ้ม ซ่ึงเวบ็บราวเซอร์สามารถเขา้ใจไดโ้ดยใช้
ซอฟตแ์วร์ Geomedia Web Map 

ทรงยศ แกว้วจิิตร (2547) ศึกษาเร่ือง การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อช่วย
การวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภณัฑเ์มลามีน โดยใชเ้ทคโนโลยเีวบ็ การวจิยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการวาง
แผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภณัฑเ์มลามีน โดยใชเ้ทคโนโลยเีวบ็ ระบบงาน
คอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการวเิคราะห์ ออกแบบ พฒันาเป็นระบบงานสารสนเทศเพื่อช่วยวางแผน 
การผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภณัฑเ์มลามีน โดยใชเ้คร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เป็นแบบจ า 
ลองในการพฒันาระบบ  
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บทที ่ 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 

ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั  มีดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ Universal Service Obligation ของ บมจ. 

กสท โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กสท . และศึกษาระบบ  Web-based  ท่ี
เหมาะสม 

2. วเิคราะห์และออกแบบ ตน้แบบระบบบริการเวบ็ ส าหรับโครงการ Universal 
Service Obligation ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 

3.  ออกแบบฐานขอ้มูล ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งระบบภูมิสารสนเทศ ของ Google Map 
ของสถานีโทรคมนาคม ในโครงการ Universal Service Obligation ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 

4. จดัท าฐานขอ้มูล ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งระบบภูมิสารสนเทศ ของ Google Map ของ
สถานีโทรคมนาคม ในโครงการ Universal Service Obligation ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  

5. เขียนและทดสอบโปรแกรม 
6. สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 

 
3.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.2.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทีจ่ะน ามาใช้ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยประมวลผล Intel Centrino Duo 1.8 GHz. 
- หน่วยความจ า  (RAM)  อยา่งนอ้ย  512  Megabyte  ข้ึนไป 
- ความจุของฮาร์ดดิสกอ์ยา่งนอ้ย  80  Gigabyte 
- จอภาพขนาดไม่ต ่ากวา่  15  น้ิว 
- เมา้ส์  และแป้นพิมพ ์

3.2.2 ซอฟต์แวร์ทีจ่ะน ามาใช้ 
- ระบบปฏิบติัการ  Windows XP 
- Appserv  หรือ  Apache  ส าหรับการเขียน PHP 
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- MySQL Version 3.23 
- Joomla CMS Version 1.5 
- GMaps Component for Joomla Extension Version 1 
- EditPlus 
- เวบ็เบราวเ์ซอร์ Firefox 3 
- เวบ็เบราวเ์ซอร์  Internet  Explorer 7 
- Photoshop 

 
3.3 ระยะเวลาในการด าเนินการวจัิย 

ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั สรุปไดด้งัตารางท่ี  3.1 
 

ตารางท่ี  3.1 ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน   
(เดือน) 

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

1. ศึกษาขอ้มูล             

2. วเิคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

 
 

          

3. ออกแบบฐานขอ้มูล             

4.  จดัท าฐานขอ้มูล             

5. เขียนและทดสอบ
โปรแกรม 

         
 

  

6. สรุปผลการวจิยัและ
ขอ้เสนอแนะ 

          
 

 

7. เรียบเรียงงานคน้ควา้อิสระ             

 
 

3.4 สรุป 
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ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั  ผูว้จิยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น  6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอน
การศึกษาขอ้มูลต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ Universal Service Obligation ของ บมจ. กสท 
โทรคมนาคมและระบบเครือข่ายขององคก์ร ศึกษาระบบ Web-based ท่ีเหมาะสม ขั้นตอนการ
วเิคราะห์และออกแบบระบบบริการเวบ็ส าหรับโครงการ Universal Service Obligation ขั้นตอนการ
ออกแบบฐานขอ้มูล ขั้นตอนการจดัท าฐานขอ้มูล ขั้นตอนการเขียนและทดสอบโปรแกรม และ
ขั้นตอนการสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ DPU



 

 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์และการออกแบบระบบ 

 

ในบทน้ีจะกล่าวถึง  ผลการวเิคราะห์และการออกแบบตน้แบบระบบบริการเวบ็
ส าหรับโครงการ  Universal Service Obligation ของ บมจ. กสท โทรคมนาคมโดยพิจารณาเป็น  2 
ส่วน คือส่วนของ Joomla CMS service ซ่ึงใชบ้ริการจาก module ต่าง ท่ีมีอยูเ่ดิมท่ีติดตั้งมาพร้อมกบั
โปรแกรมมาประยกุตใ์ชง้าน  และในส่วนท่ีออกแบบฐานขอ้มูลเพิ่มเติม  ผนวกกบัการน าเอา  
Extension GMaps มาท าการแกไ้ข  เพื่อเช่ือมฐานขอ้มูลกบัขอ้มูล  ภูมิสารสนเทศ  ของ Google Maps 
มาประยกุตใ์ชง้าน  ร่วมกบัการบริการเวบ็ในโครงการ  เพื่อความสมบูรณ์ของระบบ  และสอดคลอ้ง
กบัการใชง้าน ซ่ึงการน าเสนอจะแบ่งออกเป็น การวเิคราะห์ระบบงานเดิม  เพื่อหาความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน  และแนวทางการน าขอ้มูลเดิมไปท าระบบฐานขอ้มูล  และการออกแบบเวบ็แอปพลิเคชัน่  
จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและการวเิคราะห์ระบบงาน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 การวเิคราะห์ระบบงานเดิม 

ศึกษาฐานขอ้มูลเดิม  ของสถานีโทรคมนาคมของโครงการ  USO ช่ือของสถานี  ท่ีตั้ง
ของแต่ละสถานี  จ านวน  ของอุปกรณ์  รายละเอียดของอุปกรณ์  และรายช่ือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบท่ี
ตอ้งการบนัทึก และระบบเครือข่าย ระบบ Web-based เดิมท่ีใชง้านอยูเ่พื่อพฒันาระบบต่อไป 

การบริการโครงการในปัจจุบนัเอกสารส่วนใหญ่  เก็บบนัทึกแยกกนัในแต่ละส่วนของ
การบริหารโครงการ  เอกสารยงัไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน  เช่น อยูใ่นแฟ้มขอ้มูลเอกสารไมโครซอฟท์
เวร์ิด  หรือตารางขอ้มูล  และ  บางส่วนยงัอยูใ่นรูปแบบการจดบนัทึกดว้ยมือระบบเอกสารท่ีเป็น
แฟ้มขอ้มูลกระดาษ ท าใหก้ารจดัเก็บและตรวจสอบ แกไ้ขขอ้มูลท าไดย้าก 

การท าการส ารวจท่ีตั้งสถานี  ปัจจุบนัตอ้งใชอุ้ปกรณ์  GPS และ ตอ้งเดินทางไปส ารวจ  
เพื่อจดัเก็บขอ้มูล  ของสถานท่ีตั้งเป็นรายสถานี  ซ่ึงสถานีในโครงการส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล  
การเดินทางไม่สะดวก ใชเ้วลามาก และท าการจดบนัทึก หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูลมาท าการจดบนัทึก  
มีขั้นตอนมาก ตอ้งใชก้ารตรวจสอบขอ้มูล เพื่อป้องกนัความผดิพลาด ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานสูง 

ระบบบริการเวบ็เดิมเร่ิมใช้  โปรแกรม  Joomla CMS ท าการเผยแพร่ขอ้มูล  ข่าวสารอยู่
แลว้  แต่ยงัอยูใ่นช่วงพฒันาเป็นระบบบริการโครงการ  ไม่มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลให้
ผูรั้บผดิชอบในแต่ละส่วนสามารถ  ปรับปรุงแกไ้ขไดต้ามสิทธ์ิของแต่ละฝ่าย  ขอ้มูลทุกอยา่งผูดู้แล
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ระบบจึงตอ้งรับผดิชอบการแกไ้ขขอ้มูลทั้งหมด จึงเป็นงานหนกัเน่ืองจากขอ้มูลมีจ านวนมาก และมี
รูปแบบท่ีไม่ชดัเจน 

จากการศึกษา โปรแกรม Joomla CMS มีลกัษณะเด่น คือ สามารถเพิ่มความสามารถต่าง  
ๆ ไดผ้า่นทาง  Extensions และท่ีส าคญัสามารถแยกการพฒันาระบบเป็นส่วน  ๆ ตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน ซ่ึงเป็นช่องทางใหส้ามารถท าการพฒันา ระบบบริการเวบ็ของโครงการใหส้มบูรณ์ข้ึน
ได้ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ในการน า  Extensions เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ  มาใชร่้วมกบั
ฐานขอ้มูลท่ีออกแบบเพิ่มเติม  เพื่อน ามาประยกุต์  ใชง้านร่วมกบัการบริการเวบ็ในโครงการ  เพื่อ
ความสมบูรณ์ของระบบ 

 
4.2 การออกแบบการท างานของระบบใหม่ 

หลงัจากท่ีไดท้  าการวเิคราะห์การท างานในปัจจุบนัแลว้ จึงมีความเขา้ใจระบบการ
ท างานท่ีถูกตอ้ง สามารถท าการวเิคราะห์และออกแบบระบบใหม่ข้ึนมาได ้ซ่ึงในการออกแบบนั้น 
จะมุ่งเนน้ถึงความตอ้งการของผูใ้ชง้านเป็นหลกั โดยเร่ิมจากการศึกษาความตอ้งการและขอบเขต
ของระบบงาน คุณสมบติัของระบบงาน ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีควรจะมี โดยแสดงรายละเอียด
ความสัมพนัธ์ของระบบงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการท างาน  

จากการคน้ควา้ในการพฒันา Joomla CMS พบวา่มี Extensions ท่ีสามารถใช้ ในการเพิ่ม
ความสามารถในการน าขอ้มูล  ทางภูมิสารสนเทศ  ของ Google Maps อยูเ่ป็นจ านวนมาก  มีจุดเด่น 
จุดดอ้ยต่างๆ กนัไป ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษา โมดูล Extensions ของ GMaps ซ่ึงเป็นส่วน
ขยายท่ีรองรับการออกแบบฐานขอ้มูลท่ีออกแบบเพิ่มเติมได้  การพฒันาสามารถท าการแยกการ
พฒันาจากระบบเดิมได ้รองรับการใชง้านร่วมกบั Google Maps API ได ้

ศึกษาการน าขอ้มูลจาก  Google Maps API ตอ้งจดัท าตารางฐานขอ้มูลในการเก็บค่า  
configurations เช่น คียข์อง Google API ชนิดแผนท่ี ชนิดการซูม ขนาดของแผนท่ี ท่ีจะใชแ้สดงผล และ
ช่ือของไอคอน 

ฐานขอ้มูล อุปกรณ์สถานี ในท่ีน้ีหมายถึง อุปกรณ์โทรคมนาคมของสถานีในโครงการ เป็น
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ท่ีใชจ้ดัเก็บรายละเอียดขอ้มูลของ  อุปกรณ์โทรคมนาคมของสถานีทั้งหมด  
เน่ืองจากในแต่ละส่วนแทบจะไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  ดงันั้นจึงควรท าตารางโดยแบ่งการเก็บขอ้มูล
ออกเป็นประเภท  เช่น  ควรจะมีตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลบริษทั  ผูรั้บผดิชอบดูแลอุปกรณ์สถานี
โทรคมนาคมนั้น  ๆเพื่อใชติ้ดต่อกบัผูรั้บผดิชอบไดใ้นแต่ละสถานีท่ีรับผดิชอบ เป็นตน้ 

ศึกษาหาระบบบริการเวบ็  ท่ีเหมาะสม  ระบบน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหผู้ใ้ชง้านภายใตร้ะบบ
อินเทอร์เน็ต  สามารถคน้หาขอ้มูลภูมิสารสนเทศ  ท่ีออกแบบไวไ้ดใ้นทุกท่ีภายในหน่วยงานท่ีมี
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คอมพิวเตอร์  และใหผู้มี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถแกไ้ขขอ้มูลไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ท่ีอยูใ่น
เครือข่ายได้ การท าระบบจึงอยูใ่นรูปของ  Web-based โดยใชก้ารเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลท่ีนิยมกนัก็
คือ AppServ หรือ Apache  

จากการวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบงานใหม่  สามารถน ามาสร้างยสูเคส
ไดอะแกรมของระบบงานบริการโครงการ  USO ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  โดยประกอบดว้ย  
แอก็เตอร์ และยสูเคส โดยแอกเตอร์ ท่ีควรมีในระบบน้ี ไดแ้ก่ 

1. ผูใ้ชง้าน (User) หรือเจา้หนา้ท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หนา้ท่ีของสถานีอนามยั  
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ และผูใ้ชง้านทัว่ไป 

2. เจา้หนา้ท่ี  (Staff) เป็นผูท่ี้เดินทางไปปฏิบติังานติดตั้ง  และ  ซ่อมบ ารุงสถานี  ใน
โครงการ ตามแผนการปฏิบติังาน เป็นผูจ้ดัเก็บ แกไ้ข และบนัทึกขอ้มูล ของแต่ละสถานี  

3. ผูบ้ริหารโครงการ (Manager) ในระดบัต่างๆ เป็นผูท่ี้สามารถเขา้ระบบตามสิทธิและ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  สามารถด าเนินการต่างๆ  ไดด้งัน้ี  มอบหมายงาน  อนุมติัการติดตั้งและ  การ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ในโครงการ  การพิมพร์ายงานสรุปต่างๆ  และสามารถคน้หาขอ้มูลต่างๆ  ใน
ระบบได ้

4. ผูดู้แลระบบ  (Admin) ท าหนา้ท่ีก าหนดสิทธิและจดัการขอ้มูลใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใชง้าน
ตามสิทธิ ตามต าแหน่งความรับผดิชอบ 

จากแอกเตอร์  ของระบบสามารถน ามาสร้างยสูเคสไดอะแกรมไดด้งัภาพท่ี  4.1 ซ่ึง
ประกอบดว้ย 10 ยสูเคส แต่ละยสูเคสจะน าค าอธิบายยสูเคส  (ตารางท่ี 4.1 ถึงตารางท่ี  4.10) มาช่วย
อธิบายล าดบัของพฤติกรรมของแต่ละยสูเคส โดยจะอธิบายในรูปแบบของล าดบัเหตุการณ์ ซ่ึงจะท า
ใหเ้กิดความเขา้ใจในพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนของยสูเคส  และสามารถน าไปช่วยในการตรวจสอบ
ระบบงานใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการได ้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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Log In

Log Out

 

Polls

Admin
Manager

Staff

User

Content

Google maps GIS.

Gmaps configurations

Stock

Durable article

Maps

Owner

 
 

ภาพท่ี 4.1  ยสูเคสไดอะแกรมของระบบบริการเวบ็ส าหรับโครงการ Universal Service Obligation 
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1. Use Case Name:  Login 
Primary Actor:   User, Manager, Staff  
Pre-Condition:   กรอก username และ password 
Post-Condition:   สามารถเขา้สู่ระบบได ้

 
ตารางท่ี 4.1  Login 
 

User, Manager, Staff Website 

1. กรอก username และ password 

 

3. สามารถเขา้สู่ระบบได ้

2. ระบบท าการตรวจสอบ username และ 
password 

 
2. Use Case Name:  Logout 

Primary Actor:   User, Manager, Staff  
Pre-Condition:   ท าการ Login เขา้สู่ระบบ 
Post-Condition:   ออกจากระบบ 

 
ตารางท่ี 4.2  Logout 
 

User, Manager, Staff Website 

1. ท าการ Login เขา้สู่ระบบ 

 

2. ไปยงัเมนู Logout 
 

4. ยนืยนัการ Logout 

3. ระบบแสดงขอ้ความเตือนวา่ตอ้งการ 
Logout หรือไม่ 

5. ออกจากระบบ 
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3. Use Case Name:  ตรวจสอบขอ้มูลเน้ือหาทัว่ไป (Content) 
Primary Actor:   User, Manager, Staff  
Pre-Condition:  เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 
Post-Condition:   ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ 

 
ตารางท่ี 4.3  ตรวจสอบขอ้มูลทัว่ไป (Content) 
 

User, Manager, Staff Website 

1.  เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการท าการคน้หาและ
ตรวจสอบ 

3. ไดรั้บรายละเอียดท่ีตอ้งการคน้หา 

2. ท าการคน้หาขอ้มูล และแสดงรายละเอียด 

 

 
4. Use Case Name:  กรอกแบบสอบถาม (Polls) 

Primary Actor:   User, Manager, Staff  
Pre-Condition:   เขา้สู่หนา้แบบสอบถาม 
Post-Condition:   ตอบ แบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 4.4  กรอกแบบสอบถาม (Polls) 
 

User, Manager, Staff Website 

1.  เขา้สู่หนา้แบบสอบถาม 

3.  กรอกแบบสอบถาม แลว้กด Submit ส่งค่าไป
ยงัระบบ 

2.  แสดงรายละเอียดต่างๆของแบบสอบถาม 

4.  ระบบท าการประมวลผลและแสดงผล
ออกมา 

 

5. Use Case Name:  ดูขอ้มูลรายการของขอ้มูลภูมิสารสนเทศในโครงการ  
(Google maps GIS.) 

Primary Actor:   User, Manager, Staff 
Pre-Condition:   เขา้สู่หนา้ป้อนดูขอ้มูลภูมิสารสนเทศในโครงการ 
Post-Condition:   ดูรายการของขอ้มูลถูมิสารสนเทศในโครงการ 
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ตารางท่ี 4.5  ขอ้มูลรายการของขอ้มูลภูมิสารสนเทศในโครงการ (Google maps GIS.) 
 

User, Manager, Staff  Website 

1. เขา้สู่หนา้จอดูขอ้มูลขอ้มูลภูมิสารสนเทศ 

 
3. ไดรั้บรายละเอียดขอ้มูลขอ้มูลภูมิสารสนเทศ

ท่ีตอ้งการคน้หา 

2. แสดงรายละเอียดต่างๆของรายการขอ้มูล
ภูมิสารสนเทศในโครงการ 

4. ระบบท าการประมวลผลและแสดงผล
ออกมา 

 
6.  Use Case Name:   ป้อน ขอ้มูลองคป์ระกอบของ Google map   
     (GMaps configurations) 

Primary Actor:   Manager, Staff 
Pre-Condition:   เขา้สู่หนา้ป้อนขอ้มูลองคป์ระกอบของ Google map 
Post-Condition:   ขอ้มูลองคป์ระกอบของGoogle map 
 

ตารางท่ี 4.6  ป้อนขอ้มูลองคป์ระกอบของ Google map (GMaps configurations) 
 

Manager, Staff  Website 

1. ท าการ Login เขา้สู่ระบบ 

 
3. เขา้สู่หนา้ป้อนขอ้มูลองคป์ระกอบของ 

Google map 

5. กรอกรายละเอียด แลว้กด Save ส่งค่าไปยงั
ระบบ 

2. เลือกเมนูป้อนขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบใน
โครงการ 

4. แสดงรายละเอียดต่างๆขององคป์ระกอบ
ของ Google map 

6. ระบบท าการประมวลผลและแสดงผล
ออกมา 

 
7. Use Case Name:  ป้อนขอ้มูลรายช่ือของอุปกรณ์ในโครงการ   

(Durable articles) 
Primary Actor:   Staff  
Pre-Condition:   เขา้สู่หนา้ป้อนขอ้มูลของรายช่ือของอุปกรณ์ในโครงการ 
Post-Condition:   รายช่ือของอุปกรณ์ในโครงการ 
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ตารางท่ี 4.7  ป้อนขอ้มูลรายช่ือของอุปกรณ์ในโครงการ (Durable articles) 
 

Staff  Website 

1. ท าการ Login เขา้สู่ระบบ 
3. เขา้สู่หนา้ป้อนขอ้มูลรายช่ือของอุปกรณ์ใน

โครงการ 
 
5. กรอกรายละเอียด แลว้กด Save ส่งค่าไปยงั

ระบบ 

2. เลือกเมนูป้อนขอ้มูลของรายช่ือของ
อุปกรณ์ในโครงการ 

4. แสดงรายละเอียดต่างๆของรายช่ือของ
อุปกรณ์ในโครงการ 

6. ระบบท าการประมวลผลและแสดงผล
ออกมา 

 

8. Use Case Name:  ป้อนขอ้มูลรายการของอุปกรณ์ในโครงการ  (Stock) 
Primary Actor:   Staff  
Pre-Condition:   เขา้สู่หนา้ป้อนขอ้มูลรายการของอุปกรณ์ในโครงการ 
Post-Condition:   รายการของอุปกรณ์ในโครงการ 
 

ตารางท่ี 4.8  ป้อนขอ้มูลรายการของอุปกรณ์ในโครงการ (Stock) 
 

Staff  Website 

1.  ท าการ Login เขา้สู่ระบบ 
 
3.  เขา้สู่หนา้ป้อนขอ้มูลของรายการของอุปกรณ์ 

ในโครงการ 
5.  กรอกรายละเอียด แลว้กด Save ส่งค่าไปยงั

ระบบ 

2. เลือกเมนูป้อนขอ้มูลของรายการของ
อุปกรณ์ในโครงการ 

4. แสดงรายละเอียดต่างๆของรายการของ
อุปกรณ์ในโครงการ 

6. ระบบท าการประมวลผลและแสดงผล
ออกมา 

 
9. Use Case Name:  ป้อนขอ้มูลแผนท่ี  (Maps) 

Primary Actor:   Staff  
Pre-Condition:   เขา้สู่หนา้ป้อนขอ้มูลแผนท่ีในโครงการ 
Post-Condition:   รายการขอ้มูลแผนท่ีในโครงการ 
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ตารางท่ี 4.9  ป้อนขอ้มูลแผนท่ีในโครงการ (Maps) 
 

Staff  Website 

1.  ท าการ Login เขา้สู่ระบบ 
 
3.  เขา้สู่หนา้ป้อนขอ้มูลของรายการของแผนท่ี

ในโครงการ 
5.  กรอกรายละเอียด แลว้กด Save ส่งค่าไปยงั

ระบบ 

2. เลือกเมนูป้อนขอ้มูลของรายการของแผนท่ี
ในโครงการ 

4. แสดงรายละเอียดต่างๆของขอ้มูลแผนท่ีใน
โครงการ 

6. ระบบท าการประมวลผลและแสดงผล
ออกมา 

 
10. Use Case Name:  ป้อนขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบในโครงการ  (Owner) 

Primary Actor:   Staff  
Pre-Condition:   เขา้สู่หนา้ป้อนขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบในโครงการ 
Post-Condition:   ขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบในโครงการ 
 

ตารางท่ี 4.10 ป้อนขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบในโครงการ  (Owner) 
 

Staff  Website 

1.  ท าการ Login เขา้สู่ระบบ 
 
3.  เขา้สู่หนา้ป้อนขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบ ใน

โครงการ 
5.  กรอกรายละเอียด แลว้กด Save ส่งค่าไปยงั

ระบบ 

2.  เลือกเมนูป้อนขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบใน
โครงการ 

4.  แสดงรายละเอียดต่างๆของผูรั้บผดิชอบ 
ในโครงการ 

6.  ระบบท าการประมวลผลและแสดงผล
ออกมา 

 

 

4.3 การออกแบบฐานข้อมูล  
4.3.1 การออกแบบโครงฐานข้อมูล 

การออกแบบตน้แบบบริการเวบ็ของโครงการ USO น้ีมี 2 ส่วน คือคือส่วนของ Joomla 
CMS Service ซ่ึงใชบ้ริการจาก module ต่างๆ ท่ีมีอยูเ่ดิมท่ีติดตั้งมาพร้อมกบัโปรแกรมมา
ประยกุตใ์ชง้าน (ภาพท่ี 4.2) และ ส่วนท่ีออกแบบฐานขอ้มูลเพิ่มเติม (ภาพท่ี 4.3)  
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ภาพท่ี 4.2  E-Rไดอะแกรมในส่วนของขอ้มูล Joomla CMS Service 
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uso_gmaps_maps

PK id

 title

 description

 overlay1

 overlay2

 overlay3

 overlay4

 overlay5

 properties

uso_gmapsuso_stock

PK stock_id

 stock_name

FK1 owner_id

 stock_description

uso_gmapsuso_stock_ref

PK id

FK1 stock_id

FK2 durable_art_id

 stock_amount

uso_gmaps_markers

PK id

 name

 latitude

 longitude

FK1 icon

FK2 description

FK3 categoryid

 properties

uso_gmaps_category

PK id

 name

 icon

uso_gmaps_config

 googlekey

 maptype

 zoomtype

 zoom

 mapwidth

 mapheight

 defaulticon

uso_gmaps_points

PK id

FK1 item_id

FK2 map_id

uso_gmapsuso_durable_articles

PK durable_art_id

 durable_art_name

uso_gmapsuso_owner

PK owner_id

 owner_name

 owner_surname

 address1

 address2

 email

 tel

uso_gmaps_icons

PK id

 icon

 icon_width

 icon_height

 
 

ภาพท่ี 4.3  E-R ไดอะแกรมของส่วนท่ีออกแบบฐานขอ้มูลเพิ่มเติม 
 
4.3.2  การออกแบบตารางฐานข้อมูล 

การออกแบบ ฐานขอ้มูล  ตน้แบบบริการเวบ็ ของโครงการ USO ในส่วนท่ีออกแบบ
เพิ่มเติม ดงักล่าวขา้งตน้สามารถออกแบบตารางเป็นขอ้มูลสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.11 ถึงตารางท่ี 4.20 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ 
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1. ตารางเก็บขอ้มูลคอนฟิก (uso_gmaps_config) 
 

ตารางท่ี 4.11 ขอ้มูลคอนฟิก (uso_gmaps_config) 
 

Field Type Size Key type Description 
googlekey varchar 200  คียข์อง Google API 
maptype varchar 20  ชนิดแผนท่ี 
zoomtype varchar 20  ชนิดการซูม 
zoom int 11  ซูม 
mapwidth varchar 20  กวา้ง 
mapheight varchar 20  สูง 
defaulticon varchar 50  ช่ือไอคอน 

 
2. ตารางเก็บขอ้มูลประเภทแผนท่ี (uso_gmaps_category) 

 
ตารางท่ี 4.12  ขอ้มูลประเภทแผนท่ี (uso_gmaps_category) 
 

Field Type Size Key type Description 
id int 11 PK รหสัประเภท 
name varchar 30  ช่ือ 
icon varchar 30  ช่ือไอคอน 

 
3. ตารางเก็บขอ้มูลรายช่ืออุปกรณ์ (uso_gmapsuso_durable_articles) 
 

ตารางท่ี 4.13 ขอ้มูลรายช่ืออุปกรณ์ของสถานี (uso_gmapsuso_durable_articles) 
 

Field Type Size Key type Description 
durable_art_id int 10 PK รหสัอุปกรณ์ 
durable_art_name text -  ช่ืออุปกรณ์ฯ 
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4. ตารางเก็บขอ้มูลรายละเอียดอุปกรณ์สถานี (uso_gmapsuso_stock) 
 
ตารางท่ี 4.14 ขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์  (uso_gmapsuso_stock) 
 

Field Type Size Key type Description 
stock_id int 10 PK รหสัสตอ๊ก 
stock_name varchar 200  ช่ือ 
durable_art_id int 10 FK รหสัช่ืออุปกรณ์ 
stock_amount int 10  จ านวน 
description text -  รายละเอียด 

 
5. ตารางเก็บขอ้มูลไอคอน (uso_gmaps_icons) 

 
ตารางท่ี 4.15 ขอ้มูลไอคอน (uso_gmaps_icons) 
 

Field Type Size Key type Description 
id int 11 PK รหสัไอคอน 
icon varchar 40  ช่ือไอคอน 
icon_width int 11  กวา้ง 
icon_height int 11  สูง 
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6 ตารางเก็บขอ้มูลหวัขอ้แผนท่ี  (uso_gmaps_maps) 
 

ตารางท่ี 4.16 ขอ้มูลหวัขอ้แผนท่ี (uso_gmaps_maps) 
 

Field Type Size Key type Description 
id int 11 PK รหสัหวัขอ้แผนท่ี 
title varchar 100  หวัขอ้ 
description text 0  รายละเอียด 
overlay1 int 11  ซอ้นทบั1 
overlay2 int 11  ซอ้นทบั2 
overlay3 int 11  ซอ้นทบั3 
overlay4 int 11  ซอ้นทบั4 
overlay5 int 11  ซอ้นทบั5 
properties text -  คุณสมบติั 

 
7 ตารางเก็บขอ้มูลการปักหมุดลงแผนท่ี ( uso_gmaps_markers) 

 
ตารางท่ี 4.17 ขอ้มูลการปักหมุดลงแผนท่ี (uso_gmaps_markers) 
 

Field Type Size Key type Description 
id int 11 PK รหสัหมุด 
name varchar 50  ช่ือ 
latitude varchar 30  ละติจูต 
longitude varchar 30  ลองติจูต 
icon varchar 40  ไอคอน 
stock_id int 10  รหสัสตอ๊ก 
categoryid int 11  รหสัประเภท 
properties text -  คุณสมบติั 
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8. ตารางเก็บขอ้มูลการปักหมุดส าหรับหวัขอ้ต่างๆของแผนท่ี (uso_gmaps_points) 
 

ตารางท่ี 4.18 ขอ้มูลการปักหมุดส าหรับหวัขอ้ต่างๆของแผนท่ี (uso_gmaps_points) 
 

Field Type Size Key type Description 
id int 11 PK รหสั 
map_id int 11  รหสัหวัขอ้แผนท่ี 
item_id int 11  รหสัหมุด 

 
 

9 ตารางเก็บขอ้มูลผูรั้บผดิชอบโครงการของสถานี (uso_gmapsuso_owner) 
 

ตารางท่ี 4.19 ขอ้มูลผูรั้บผดิชอบโครงการของสถานี (uso_gmapsuso_owner) 
 

Field Type Size Key type Description 
name varchar 50  ลองติจูต 
icon varchar 50  ไอคอน 
Address1 varchar 200  ท่ีอยู ่1 
Address2 varchar 200  ท่ีอยู ่1 
email varchar 50  E-mail Add. 
phone varchar 30  เบอร์โทรศพัท ์

 
10. ตารางเก็บขอ้มูลอา้งอิง ของสถานี (uso_gmaps_stock_ref) 

 
ตารางท่ี 4.20 ขอ้มูลอา้งอิงของสถานี (uso_gmaps_stock_ref) 
 

Field Type Size Key type Description 
stock_id int 11 PK รหสั 
Durable_art_id int 11  รหสัหวัขอ้แผนท่ี 
item_id int 11  รหสัหมุด 
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4.4  การออกแบบ User Interface 
ในส่วนของการออกแบบหนา้เวบ็  และ User Interface  ท่ีเหมาะสมส าหรับผูใ้ชง้าน   

ใหผู้ใ้ชง้านไดรั้บทั้งความสะดวกสบายในการคน้หา   บนัทึก หรือแกไ้ขขอ้มูล  โดยผูใ้ชง้านไม่รู้สึก
เลยวา่ก าลงัใชง้านระบบฐานขอ้มูลอยูโ่ดยอาศยัจุดเด่นของตวั  Joomla CMS ซ่ึงมี Template ใหผู้ ้
ใชไ้ดเ้ลือกมากมาย  และการปรับแต่งท าไดง่้าย  เป็นไปตามความเหมาะสม  มีความยดืหยุน่ตวัสูง  
ตน้แบบของบริการเวบ็ท่ีท าการศึกษา  เลือก  Template มาตรฐานท่ีติดตั้งมาพร้อมกบัการลง
โปรแกรม  Joomla CMS เวอร์ชัน่ 1.5 มาศึกษาการออกแบบซ่ึงน ามาประกอบในการจดัท าตน้แบบ
บริการเวบ็  เพื่อเช่ือมประสานส่วนประกอบในส่วนท่ีมีตน้แบบอยูแ่ลว้กบัส่วนท่ีออกแบบเพิ่มเติม  
ใหก้ลมกลืนกนักบัในส่วนท่ีโปรแกรม Joomla CMS ท่ีออกแบบไว ้ 

จากท่ีทราบมาแลว้วา่  Joomla CMS มีโมดูลส าเร็จรูปไวแ้ลว้ส่วนหน่ึง  และถา้ติดตั้ง
ส่วนของขอ้มูลตวัอยา่งลงมาแลว้ในขั้นตอนติดตั้ง (สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดใ้นภาคผนวก ) จะมีการ
จดัวางรูปแบบตวัอยา่งไวเ้ป็นตน้แบบ  สามารถมองเห็นหนา้เวบ็ท่ีจะท าการออกแบบใชง้านแบบ
คร่าว ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  

เพื่อใหส้ามารถท าความเขา้ใจกบัการออกแบบหนา้เวบ็ตน้แบบ  ตอ้งท าความเขา้ใจกบั  
Template ท่ีเลือกมาออกแบบ โดยสามารถดูตวัอยา่งไดจ้ากภาพท่ี 4.4   
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ภาพท่ี 4.4  Layout ของ Template ของ Joomla CMS 
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จากภาพท่ี 4.4 จะเห็นไดว้า่  มีการผสมผสานโมดูลต่าง  ๆ ไวแ้ลว้อยา่งลงตวั  และ  
สามารถเคล่ือนยา้ยแต่ละโมดูลไปไวใ้นต าแหน่งต่าง  ๆ ตามความเหมาะสมไดโ้ดย  จะขอกล่าวถึง  
รายละเอียดในต าแหน่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

4.4.1 ส่วนหัวของเวบ็ไซท์ (Header)  
เป็นส่วนท่ีจะติดตั้งสัญลกัษณ์ หรือช่ือของเวบ็ท่ีท าการออกแบบเป็นส่วนท่ีแสดงช่ือ 

ของเวบ็ไซท์  จากตวัอยา่งสามารถเพิ่มเติมขอ้มูลลงไปได ้เช่น ข่าวประกาศ Navigation bar เมนู
ดา้นบน (Top Menu) Search box ซ่ึงสามารถก าหนดใหแ้สดงหรือไม่ไดต้ามความตอ้งการ ดงัแสดง
ในภาพท่ี 4.5  
 

 

 
ภาพท่ี 4.5  Layout ของส่วนหวัของเวบ็ไซท ์(Header) 
 

 

4.4.2 Menu และ Main Body 
เมนู (Menu) ประกอบดว้ยเมนูซา้ย ( Menu Left) และเมนูขวา (Menu Right) ท าหนา้ท่ี

เหมือนกั น ออกแบบไวส้ าหรับแสดงผลเมนูหลกั หรือเมนูต่างๆของเวบ็ไซท ์อีกทั้งยงัสามารถ
ก าหนดให ้ Module ต่างๆมาแสดงผลไดส้ าหรับการก าหนดใหแ้สดงผลท่ีเมนู ซา้ยและขวานั้น 
สามารถเขา้ไปก าหนดไดใ้นระบบ admin ท่ีเมนู Modules>manage Modules 

Main Body เป็นส่วนท่ีแสดงผลขอ้มูลต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็น  Content ของเวบ็ไซท์  หรือ
โปรแกรม  Extensions ต่าง ๆ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง  Component เช่น Fireboard, GMaps เป็นตน้  ใน
ระบบจดัการ  Component นั้น สามารถติดตั้ง -เอาออก ไดง่้ายซ่ึงส่วนของ  Main Body ในส่วนน้ียงั
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง ของ Main Body ดงัแสดงในภาพท่ี 4.6 
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ภาพท่ี 4.6  ต าแหน่งของ Menu และ Main Body 
 

4.4.3 ส่วนล่าง (Footer) 
เป็นส่วนท่ีก าหนดสิทธิ ลิขสิทธ์ิต่างๆของเวบ็ไซท์  สามารถแกไ้ขขอ้ความท่ีแสดงให้

ตรงตามความตอ้งการได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 4.7 
 

 

 
ภาพท่ี 4.7  ส่วนล่าง (Footer) 
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บทที ่ 5 

ผลการจดัท าและการทดสอบระบบ 
 
เน้ือหาของบทน้ีกล่าวถึงผลการจดัท าและการทดสอบระบบ การจดัท าตน้แบบบริการ

เวบ็ส าหรับโครงการ Universal Service Obligation ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม สามารถแบ่ง
ออกเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี การจดัท าฐานขอ้มูล การติดตั้งโปรแกรม และ โปรแกรมเสริม Joomla 
CMS การ และการทดสอบระบบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
5.1 การจัดท าฐานข้อมูล 

เม่ือท าการออกแบบฐานขอ้มูลเสร็จแลว้ จึงน าการออกแบบท่ีไดม้าสร้างเป็นฐานขอ้มูล
เพื่อใชใ้นการเก็บบนัทึกขอ้มูลจ านวน 10 ตาราง โดยใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูล (MySQL) ดว้ย
ค าสั่ง CREATE TABLE มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ตารางเก็บขอ้มูลองคป์ระกอบแผนท่ี (uso_gmaps_config) 
CREATE TABLE uso_gmaps_config( 
 `googlekey` varchar(200) NOT NULL, 
 `maptype` varchar(20), 
 `zoomtype` varchar(20), 
 `zoom` int(11) NOT NULL, 
 `mapwidth` varchar(20), 
 `mapheight` varchar(20), 
 `defaulticon` varchar(50)  

  ); 
2. ตารางเก็บขอ้มูลประเภทแผนท่ี (uso_gmaps_category) 

CREATE TABLE uso_gmaps_category (  
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `name` varchar(30) NOT NULL, 
 `icon` varchar(30) NULL,  
 PRIMARY KEY (`id`)  
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 ); 
3. ตารางเก็บขอ้มูลรายช่ืออุปกรณ์ของสถานี  (uso_gmapsuso_durable_articles) 

CREATE TABLE uso_gmapsuso_durable_articles( 
 `durable_art_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
 `durable_art_name` text,  
 PRIMARY KEY (`durable_art_id`)  

); 
4. ตารางเก็บขอ้มูลรายละเอียดอุปกรณ์สถานี (uso_gmapsuso_stock) 

CREATE TABLE uso_gmapsuso_stock( 
 `stock_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
 `stock_name` varchar(200) NOT NULL, 
 `owner_id` int(11) NOT NULL, 
 `stock_description` text, 
 PRIMARY KEY (`stock_id`) 
  ); 

5. ตารางเก็บขอ้มูลไอคอน ( uso_gmaps_icons) 
CREATE TABLE uso_gmaps_icons( 
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
 `icon` varchar(40) NOT NULL, 
 `icon_width` int(11) NOT NULL, 
 `icon_height` int(11) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (`id`) 
  ); 

6. ตารางเก็บขอ้มูลหวัขอ้แผนท่ี (uso_gmaps_maps) 
CREATE TABLE uso_gmaps_maps ( 
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
 `title` varchar(100) , 
 `description` text NOT NULL, 
 `overlay1` int(11) NOT NULL, 
 `overlay2` int(11) NOT NULL, 
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 `overlay3` int(11) NOT NULL, 
 `overlay4` int(11) NOT NULL, 
 `overlay5` int(11) NOT NULL,  
 `properties` text, 
 PRIMARY KEY (`id`) 

 ); 
7. ตารางเก็บขอ้มูลการปักหมุดลงแผนท่ี (uso_gmaps_markers) 

CREATE TABLE uso_gmaps_markers( 
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
 `name` varchar(50) NOT NULL, 
 `latitude` varchar(30) NOT NULL, 
 `longitude` varchar(30) NOT NULL, 
 `icon` varchar(40) NOT NULL, 
 `description` int(11) NOT NULL, 
 `categoryid` int(11), 
 `properties` text, 
 PRIMARY KEY (`id`) 

 ); 
8. ตารางเก็บขอ้มูลการปักหมุดส าหรับหวัขอ้ต่างๆของแผนท่ี (uso_gmaps_points) 

CREATE TABLE uso_gmaps_points( 
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
 `map_id` int(11) NOT  NULL, 
 `item_id` int(11) NOT NULL,  
 PRIMARY KEY (`id`) 

 ); 
9. ตารางเก็บขอ้มูลการเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ (uso_gmapsuso_owner) 

CREATE TABLE uso_gmapsuso_owner( 
 `owner_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
 `owner_name` varchar(50), 
 `owner_surname` varchar(50), 

DPU



55 

 `address1` varchar(250), 
 `address2` varchar(250), 
 `email` varchar(100), 
 `tel` varchar(50), 
 PRIMARY KEY (`owner_id`) 

 ); 
10. ตารางเก็บขอ้มูล อา้งอิง ของสถานี (uso_gmaps_stock_ref) 

CREATE TABLE uso_gmapsuso_stock_ref( 
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
 `stock_id` int(11) NOT NULL, 
 `durable_art_id` int(11) NOT NULL, 
 `stock_amount` int(11), 
 PRIMARY KEY (`id`) 

 ); 
จากนั้นจดัท าการติดตั้งโปรแกรม  และ ท าการติดตั้งโปรแกรม Joomla CMS และติดตั้ง 

Component GMaps (ภาคผนวก ข.) เพ่ือเพ่ิมค วามสามารถให ้ Joomla CMS สามารถน าค่า  
ในการติดต่อกบัฐานขอ้มูลท่ีออกแบบไวก้บัค่าตวัแปรของ  Google maps API ใหส้ามารถแสดงผล
ตามท่ีออกแบบไว ้

 
5.2 การทดสอบระบบ 

การทดสอบระบบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง Google Maps จากท่ีไดอ้อกแบบฐานขอ้มูลไวแ้ลว้
เขา้มาสู่การทดสอบระบบ Admin หรือ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บอนุญาตท าการ Log in เขา้สู่ระบบเขา้มายงั
เมนู Component ท าการเขา้สู่ GMaps Control panel จะพบกบัเมนูยอ่ยจ านวน 8 เมนูประกอบดว้ย
เมนูดงัต่อไปน้ีManage Owner, Manage Durable Article, Manage Stock, Manage Icons, Manage 
Marker, Manage Maps, Edit CSS, GMaps Configuration ดงัแสดงในภาพท่ี 5.1 และท าการทดสอบ
ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 5.1  เมนูหลกั GMaps Control Panel 

 
5.2.1  ทดสอบการปรับปรุงข้อมูลของผู้รับผดิชอบโครงการ 

เมนูผูรั้บผดิชอบโครงการ สามารถ ( Manage Owner) เป็นเมนูส าหรับเก็บขอ้มูล ของ
ผูรั้บผดิชอบโครงการในแต่ละสถานีโดยเก็บขอ้มูล ช่ือ  นามสกุล ท่ีอยู่ E-Mail address และเบอร์
โทรศพัท ์สามารถเพิ่มเติมขอ้มูลไดโ้ดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. กดเมนู Manage Owner เขา้ไปยงัหนา้ต่าง List Owner เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุง
ขอ้มูล ตามภาพท่ี 5.2 

 

 
 

ภาพท่ี 5.2 หนา้ต่าง List Owner เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงขอ้มูล  
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2. จะพบตารางเก็บขอ้มูลผูรั้บผดิชอบโครงการสามารถเพิ่ม และแกไ้ขขอ้มูลได ้โดยกด
ปุ่ม New หรือ Edit ตามล าดบั ในกรณีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูลเพิ่ม จะเขา้สู่หนา้ต่าง Define New 
Owner สามารถเพิ่มขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบไดห้ลงัจากนั้นกดปุ่ม save ดงัแสดงในภาพท่ี 5.3  

 

 
 
ภาพท่ี 5.3  การบนัทึกขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 

3. จะเขา้สู่หนา้ต่าง List Owner จะพบตารางเก็บขอ้มูลผูรั้บผดิชอบโครงการ สามารถ 
เพิ่ม ลบ หรือ แกไ้ขขอ้มูลต่อได ้เม่ือปรับขอ้มูลเรียบร้อยสามารถกลบัไปยงั เมนู หลกัของ GMaps 
ไดโ้ดยกดปุ่ม Back to GMaps Control Panel ดงัแสดงในภาพท่ี 5.4 

 

 
 
ภาพท่ี 5.4  ขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบโครงการ 
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5.2.2  ทดสอบการปรับปรุงข้อมูลของรายช่ืออุปกรณ์ของสถานี ในโครงการ 
การบนัทึกขอ้มูลของรายช่ืออุปกรณ์ในโครงการ สามารถปรับปรุงได้ โดย ใช้ เมนู 

Manage Durable Article เป็นเมนูส าหรับเก็บขอ้มูลของรายช่ืออุปกรณ์ในโครงการโดยเก็บรายช่ือ
ของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในโครงการ เช่น โมเด็ม จานสายอากาศ หรือตูโ้ทรศพัท ์เป็นตน้ สามารถท า
การเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขรายการได ้มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. กดเมนู  Manage Durable Article เขา้ไปยงั หนา้ต่าง List Durable Article แสดง
รายช่ือของอุปกรณ์ในโครงการดงัแสดงในภาพท่ี 5.5 

 

 
 
ภาพท่ี 5.5  หนา้ต่างแสดงรายช่ือของอุปกรณ์ในโครงการ (List Durable Article) 

 
2. จะพบตารางเมนูส าหรับเก็บขอ้มูลของรายช่ือของอุปกรณ์ของ โครงการ สามารถเพิ่ม 

และแกไ้ขขอ้มูลได ้โดยกดปุ่ม New หรือ Edit ตามล าดบั ในกรณีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูลเพิ่ม จะเขา้สู่
หนา้ต่าง Define New Accessories หลงัจากนั้นกดปุ่ม save ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6 

 

 
ภาพท่ี 5.6 เมนูส าหรับเก็บขอ้มูลของรายช่ือของอุปกรณ์ในโครงการ 

 
3. เม่ือท าการ Save ขอ้มูลแลว้ สามารถกลบัไปยงัเมนู หลกัของ GMaps ไดโ้ดยกดปุ่ม 

Back to GMaps Control Panel   
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5.2.3  ทดสอบการปรับปรุงข้อมูลรายละเอยีดของอุปกรณ์  
เมนู Manage Stock เป็นเมนูส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์ในแต่ละสถานี 

และผูรั้บผดิชอบรายละเอียดของอุปกรณ์ได ้สามารถท าการเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขรายการได ้มีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1. กดเมนู Manage Stock เขา้ไปยงัหนา้ต่าง List Stock แสดงขอ้มูลรายละเอียดของ
อุปกรณ์ของสถานี ตามภาพท่ี 5.7 

 

 

 
ภาพท่ี 5.7  ขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์ของสถานี 

 
2. จะพบตารางเมนูส าหรับเก็บ รายละเอียดขอ้มูลของอุปกรณ์ของสถานี สามารถ เพิ่ม 

และ แกไ้ขขอ้มูลได ้โดยกดปุ่ม New หรือ Edit ตามล าดบั ในกรณีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูลเพิ่ม จะเขา้สู่
หนา้ต่าง Define New Stock สามารถเพิ่มขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบได ้หลงัจากนั้นกดปุ่ม save ดงั
แสดงในภาพท่ี 5.8 

 

 
 
ภาพท่ี 5.8  การเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์ของสถานี 
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3. จะ กลบัเขา้สู่หนา้ต่าง List Stock และ แสดงขอ้มูลท่ีจดัเก็บเพิ่มเติมแลว้ จะพบตาราง
ส าหรับเก็บขอ้มูลของรายการอุปกรณ์สามารถเพิ่ม ลบ หรือ แกไ้ขขอ้มูลต่อได ้เม่ือปรับขอ้มูล
เรียบร้อยสามารถกลบัไปยงั  เมนูหลกัของ GMaps ไดโ้ดยกดปุ่ม Back to GMaps Control Panel ดงั
แสดงใน ภาพท่ี 5.9 

 

 
 
ภาพท่ี 5.9  ขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์สถานี 

 
5.2.4 ทดสอบการปรับปรุงข้อมูลรายละเอยีดหมุดแสดงทีต่ั้งของสถานี 

เมนู Manage Marker เป็นเมนูส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดของ หมุดแสดง ท่ีตั้งของ
สถานีโทรคมนาคมในแผนท่ีได ้สามารถท าการเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขรายการได ้มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. กดเมนู Manage Marker บนเมนู Control Panel เขา้ไปยงัหนา้ต่าง List Marker แสดง
ขอ้มูลรายละเอียดของขอ้มูลสถานี ตามภาพท่ี 5.10 
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ภาพท่ี 5.10 การเลือกเมนู Manage Marker 

 
2. จะพบตารางเมนูส าหรับเก็บ รายละเอียด ขอ้มูลของ หมุดแสดง ท่ีตั้ง ของสถานี

โทรคมนาคมในแผนท่ีสามารถเพิ่ม และแกไ้ขขอ้มูลได ้โดยกดปุ่ม New หรือ Edit ตามล าดบั ใน
กรณีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูลเพิ่ม จะเขา้สู่หนา้ต่าง List Marker สามารถเพิ่มหมุดแสดงท่ีตั้งของสถานี
โทรคมนาคมในแผนท่ีได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 5.11 

 

 
 
ภาพท่ี 5.11 รายการขอ้มูลของหมุดแสดงท่ีตั้งของสถานี 

 
3. กดปุ่ม New ในหนา้ต่าง List Marker เขา้ไปยงัหนา้ต่าง Create Marker ก าหนด

ต าแหน่งของหมุดแสดงท่ีตั้งของสถานีโทรคมนาคมในแผนท่ี ท าการป้อนขอ้มูล และกดปุ่ม Save 
ดงัแสดงในภาพท่ี 5.12 
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ภาพท่ี 5.12 ก าหนดต าแหน่งของหมุดแสดงท่ีตั้งของสถานีใหม่ (Create Marker) 

 
4. หลงัจากท าการเก็บขอ้มูลจะกลบัมายงัหนา้ต่าง List Marker แสดงขอ้มูลท่ีป้อนเขา้

มาใหม่ เม่ือปรับขอ้มูลเรียบร้อยสามารถกลบัไปยงั เมนู หลกัของ GMaps ไดโ้ดยกดปุ่ม Back to 
GMaps Control Panel ดงัแสดงในภาพท่ี 5.13 

 

 
 

ภาพท่ี 5.13 รายการต าแหน่งของหมุดแสดงท่ีตั้งของสถานี
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5.2.5 ทดสอบการปรับปรุงข้อมูลรายละเอยีดของการจัดการการแสดงแผนที่ (Map Manage) 
เมนู Map Manage เป็นเมนูส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดของการจดัการการแสดงแผนท่ี 

ไดส้ามารถท าการ เพิ่ม ลบ หรือแกไ้ข รายการได ้มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. กดเมนู Map Manage บนเมนู Control Panel เขา้ไปยงั หนา้ต่าง Map List ซ่ึงจะมีการ

แสดงผลรายช่ือแผนท่ี ท่ีจะใหแ้สดงยงัหนา้จอ Front End ตามภาพท่ี 5.14 
 

 
 
ภาพท่ี 5.14 ปรับปรุงขอ้มูลรายละเอียดของการจดัการการแสดงแผนท่ี (Map Manage) 
 

2. จะพบตารางเมนูส าหรับเก็บ รายช่ือของแผนท่ีสามารถเพิ่ม และแกไ้ขขอ้มูลไดโ้ดย
กดปุ่ม New หรือ Edit ตามล าดบั ในกรณีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูลเพิ่มจะเขา้สู่หนา้ต่าง Map List 
สามารถเพิ่มรายการแผนท่ี ท่ีจะแสดงได ้หลงัจากนั้นกดปุ่ม  New เพื่อเพิ่มรายการดงัแสดงในภาพ ท่ี 
5.15  

 

 
 
ภาพท่ี 5.15 รายละเอียดขอ้มูลรายช่ือแผนท่ี  
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3.  ในกรณีท่ีมีขอ้มูลเดิมอยูแ่ลว้สามารถกดปุ่ม  Editในหนา้ต่าง Map List เขา้สู่หนา้ต่าง 
Edit Map ซ่ึงสามารถป้อนขอ้มูลแกไ้ขรายละอียดของขอ้มูลแผนท่ี ท่ีตอ้งการบนัทึก จะมีรูปตวัอยา่ง
แสดงไวใ้ตเ้มนูท่ีกรอกขอ้มูล สามารถดูผลการแสดงในรูปแบบของแผนท่ีได้ ตามภาพท่ี 5.16 

 

 
 
ภาพท่ี 5.16 แกไ้ขรายละอียดของขอ้มูลแผนท่ี (Edit Map) 

 
4. หลงัจากท าการเก็บขอ้มูลจะกลบัมายงัหนา้ต่าง Map List แสดงขอ้มูลท่ีป้อนเขา้มา

ใหม่ ดงัแสดงในภาพท่ี 5.17 
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ภาพท่ี 5.17  แสดงรายช่ือแผนท่ี ท่ีป้อนเขา้มาใหม่ 

 
5. สามารถกดปุ่ม Preveiw เพื่อแสดงขอ้มูลทาง Front End ดงัแสดงในภาพท่ี 5.18  
 

 

ภาพท่ี 5.18  Preview ทาง Front end 
 

 6. สามารถดูแผนท่ีท่ีออกแบบไวผ้า่นทาง Front end เช่น ตามตวัอยา่งการทดสอบเม่ือ
เขา้สู่หนา้ Frontend ท าการกดรายการ แสดงขอ้มูลสารสนเทศ ภาคเหนือ จะไดผ้ลการแสดง
แผนท่ีท่ีมีขอ้มูลท่ีเราป้อนไว ้โดยแสดงท่ีตั้งของสถานีเป็นหมุดตามต าแหน่ งท่ีก าหนดไว้  
ซ่ีงสามารถปรับขนาด และรูปแบบการแสดงผลของแผนท่ีไดต้ามความเหมาะสม ตามภาพท่ี 5.19  
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ภาพท่ี 5.19 แผนท่ีแสดงหมุดและขอ้มูลท่ีออกแบบไวส้ าหรับสถานีในภาคเหนือ 

 
6. การแสดงแผนท่ีตามภาพท่ี 5.1 9 แสดง ผลในรูปแบบของแผนท่ี Google Map 

ยงัสามารถแสดง ผลในรูปแบบในมุมมองของดาวเทียม  หรือรูปแบบท่ีรวมทั้งมุมมองแบบผสม 
ดงัแสดงในภาพท่ี 5.20 และภาพท่ี 5.21 
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ภาพท่ี 5.20 แสดงผลในรูปแบบในมุมมองของดาวเทียม 
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ภาพท่ี 5.21 แสดงผลในรูปแบบในมุมมองแบบผสม 

 
7. การแสดงผลรายละเอียดของอุปกรณ์ของสถานีสามารถท าไดโ้ดยน าเมาส์ไปช้ีท่ี

ต าแหน่งหมุดแสดงท่ีตั้งของสถานี ตามสถานีท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะแสดงผลช่ือของสถานีปรากฏข้ึน และ
เม่ือท าการคลิกเมาส์ จะแสดงผลรายละเอียดของอุปกรณ์ของสถานี ในรูปแบบของ แบบบอลลูน  
(pop up) เหนือหมุดตามภาพท่ี 5.22 ถา้ตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดปุ่ม More จะมีการ
แสดงผลในส่วนของผูรั้บผดิชอบสถานีรวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดงัแสดงในภาพท่ี 5.23 
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ภาพท่ี 5.22 แสดงผลรายละเอียดของอุปกรณ์ของสถานี 
 

DPU



70 

 
 
ภาพท่ี 5.23 แสดงผลในส่วนของผูรั้บผดิชอบสถานีรวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่ 6 
สรุปผลการวจิยั 

 
6.1  สรุปผลการวจัิย 

งานคน้ควา้อิสระน้ี เป็นการพฒันาตน้แบบ ระบบบริการเวบ็ส าหรับ โครงการ Universal 
Service Obligation ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ น าขอ้มูลทางภูมิ
สารสนเทศมาช่วยแสดงขอ้มูลของสถานีโทรคมนาคมในโครงการไดแ้ก่ ช่ือของสถานี รายการของ
อุปกรณ์ ผูรั้บผดิชอบของสถานี ตลอดจนขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการ เพื่อใชใ้นการบริการโครงการและ
การบริหารจดัการดา้นขอ้มูลแทนการเก็บขอ้มูลแบบระบบเดิมท่ีเป็นเอกสาร ซ่ึงในปัจจุบนัมีจ านวน
เพิ่มข้ึนมากท าใหก้ารคน้หาเป็นไปอยา่งยากล าบากและกระจดักระจายไม่เป็นระเบียบ เกิดความ
ผดิพลาดบ่อยคร้ังเกิดความล่าชา้ และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพองคก์ร 

การพฒันาระบบไดท้ าการวเิคราะห์และออกแบบระบบและออกแบบฐานขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักบัโครงการ  USO เพื่อน าขอ้มูลไปแสดงในรูปแบบของขอ้มูลภูมิสารสนเทศ  โดยใช้
ขอ้มูลจาก  Google Maps API มาสร้างเป็นฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการเก็บบนัทึกขอ้มูลตามรูปแบบท่ี
ก าหนด  จากนั้นท าการเช่ือมฐานขอ้มูลมาเช่ือมกบัระบบการจดัการเน้ือหาของเวบ็ไซทโ์ดยใช้
โปรแกรม  Joomla CMS บริการเวบ็ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นตน้แบบในการใหบ้ริการเวบ็แก่ผูใ้ชง้าน  
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในโครงการ  USO ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  ต่อไป ในส่วนของทดสอบ
ระบบของโปรแกรม สามารถท างานไดด้งัน้ี 

1. ระบบสามารถใหบ้ริการพื้นฐานทัว่ไป  โดยใชคุ้ณสมบติัของระบบการจดัการ
เน้ือหาของเวบ็ไซทข์อง Joomla CMS ซ่ึงไดอ้อกแบบไวไ้ด ้

2. ผูดู้แลระบบ สามารถก าหนดสิทธ์ิผูเ้ขา้ใชง้านตามสิทธ์ิท่ีไดรั้บอนุญาตไว ้
3. สามารถเพิ่มเติม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบในโครงการได ้
4. สามารถเพิ่มเติม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลของรายการของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโครงการได ้
5. สามารถเพิ่มเติม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลของท่ีตั้งของสถานีโทรคมนาคมในโครงการได ้
6. สามารถแสดงท่ีตั้งของสถานีโทรคมนาคมซอ้นทบับนแผนท่ีโดยแสดงผลเป็น  

หมุดปักตามต าแหน่งท่ีก าหนด  สามารถดูไดท้ั้งรูปแบบแผนท่ี  มุมมองแบบดาวเทียม  และมุมมอง
แบบผสมกนัทั้งสองแบบ 

7. หมุดท่ีปัก สามารถเลือกสี ขนาด ของหมุดได ้
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8. สามารถแสดงผลรายละเอียดของอุปกรณ์ และผูรั้บผดิชอบในรูปแบบบอลลูน  pop 
up เหนือหมุดไดโ้ดยน าเมาส์ไปช้ีท่ีต าแหน่งของหมุดนั้น ๆ ในโครงการได ้

 
6.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการทดสอบตน้แบบระบบบริการเวบ็ของโครงการ  USO ท่ีท  าการพฒันาข้ึนมา  
สามารถท างานไดต้ามท่ีไดอ้อกแบบ  สามารถน าไปเป็นตน้แบบเพื่อทดลองใชง้านจริง  เพื่อทดสอบ
หาจุดบกพร่อง  และท าการปรับปรุงเพื่อน าไปใชง้านกบัระบบบริการเวบ็ของโครงการ  USO และ
โครงการอ่ืนๆ ของ กสท. ต่อไป จากการศึกษางานคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีไดท้  าใหเ้ห็นขอ้ดีของ  Joomla 
CMS ท่ีท าใหผู้พ้ฒันาระบบ  สามารถแยกการพฒันาระบบงานออกเป็นส่วน  ๆ ก่อนท่ีจะน าไปใช้
งานร่วมกบัระบบเดิมของหน่วยงานท่ีมีการใชง้านระบบ  Joomla CMS อยูแ่ลว้  เน่ืองจากเป็น
ซอฟตแ์วร์ท่ีนิยมน ามาประยกุตใ์ชง้านอยา่งกวา้งขวาง  แต่มีขอ้เสียบางอยา่งกล่าวคือ  เน่ืองจากมี
ผูส้นใจเขา้มาพฒันากนัทัว่โลก  ท าใหเ้กิด  Extension ท่ีเกิดข้ึนมีจ านวนมากมาย  ซ่ึงแต่ละ  Extension 
จะมีรายละเอียดขอ้ก าหนดต่างๆ ตอ้งท าศึกษาการใชง้าน ใหเ้หมาะสมก่อนน ามาใชง้าน  

อยา่งไรก็ตามการศึกษางานคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเห็นวา่ระบบ  Joomla CMS เป็น
ทางเลือกทางหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาระบบบริการเวบ็ท่ีดี สามารถลดค่าใชจ่้าย  และลด
เวลาในการจดัท าตน้แบบ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้านตามความตอ้งการได ้ 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการพฒันาและทดสอบตน้แบบระบบบริการเวบ็ โครงการ USO ของ บมจ . กสท 
โทรคมนาคม มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลแผนท่ีของ  Google Maps เป็นแผนท่ีออนไลน์ จึงท าใหเ้วลาเขียนโปรแกรม
จ าเป็นตอ้งอยูใ่นท่ีท่ีมี ระบบ อินเทอร์เน็ต ตอ้งใชเ้วลาในการ เขา้ถึง ขอ้มูล ใชเ้วลามากนอ้ยตาม
ความเร็วของเครือข่ายท่ีใชง้าน ท าใหก้ารทดสอบค่อนขา้งยุง่ยาก 

2. การจดัท าตน้แบบบริการเวบ็ในโครงการน้ี มีการศึกษาการออกแบบในส่วนของ
ทรัพยสิ์นในโครงการไวบ้างส่วน สามารถน าไปศึกษาและพฒันาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัการ  เช่น  ระบบจดัการดา้นคลงัพสัดุ  เพื่อใหส้ามารถจดัการงานไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมในทุกๆดา้นของพสัดุ เป็นตน้ 
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การตดิตั้งโปรแกรม  Joomla CMS  
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การตดิตั้งโปรแกรม Joomla CMS 

 
การติดตั้งโปรแกรม  Joomla CMS เพื่อท าการทดสอบโปรแกรม มีชั้นตอนในการ

ด าเนินงาน 7 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. เลือกภาษาท่ีจะใชง้านเลือกภาษา ไทย เสร็จกด ปุ่ม Next ทางมุมขวาดา้นบน เพื่อท า

ขั้นตอนต่อไปดงัแสดงในภาพท่ี ข.1 
 

 
 
ภาพท่ี ข.1   เลือกภาษาท่ีจะใชง้าน 
 

2. ตรวจสอบวา่ระบบไดอ้นุญาตใหเ้ขียน Configuration files หรือไม่ และค่าบางค่ามี
ความปลอดภยัหรือไม่โดยตรวจสอบค่าดงัต่อไปน้ี 

สังเกตดูตวัอกัษรจะเป็นสีเขียว แสดงวา่การติดตั้งค่าถูกตอ้ง กดปุ่ม ถดัไป  เพื่อท า
ขั้นตอนต่อไป ดงัแสดงในภาพท่ี ข.2 
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ภาพท่ี ข.2  ตรวจสอบการอนุญาตใหเ้ขียน Configuration files 
 

3. หนา้ประกาศใหอ่้านเง่ือนไขของลิขสิทธ์ิ กดปุ่ม ถดัไป  เพื่อท าขั้นตอน ต่อไป  
ดงัแสดงในภาพท่ี ข.3 

 

 
 
ภาพท่ี ข.3 เง่ือนไขของลิขสิทธ์ิ 
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4. ป้อนค่าการ Connect ใช ้MySQL ใหต้ั้งค่าดงัน้ี 
4.1 ชนิดฐานขอ้มูล MySQL 
4.2 ช่ือ host คือ localhost 
4.3 ช่ือผูใ้ชฐ้านขอ้มูล คือ usomysql 
4.4 รหสัผา่นคือ root 
4.5 ช่ือฐานขอ้มูลคือ root 
4.6 กดปุ่ม ถดัไป เพื่อท าขั้นตอนต่อไป 

5. การตั้งค่าระบบ FTP ใหค้ลิกปุ่มถดัไปแลว้ กดปุ่ม ถดัไป เพื่อท าขั้นตอนต่อไป 
6.  ป้อนช่ือ Web Site “เวบ็บริการจดัการโครงการ USO” สามารถแกไ้ขในภายหลงัก็

ได ้ป้อน E-mail ของ admin กรณีลืม password จะได ้สามารถแกไ้ขทีหลงัก็ได้  ตั้ง password เพื่อจะ
เขา้บริหาร Joomla 2 คร้ัง แลว้ กดปุ่ม ถดัไป จะมี Dialog message แจง้วา่จะสร้างฐานขอ้มูลตวัอยา่ง  
ตอบ OK แลว้รอสักครู่ เพื่อท าขั้นตอนต่อไป ดงัแสดงในภาพท่ี ข.4 

 

 
 

ภาพท่ี ข.4  การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 
 
7. สุดทา้ยจะแจง้ให ้ลบ หรือเปล่ียนช่ือ Folder installation เพื่อจะไดไ้ม่กลบัมาท่ีการ

ติดตั้งต่ออีก การติดตั้งส าเร็จสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี ข.5 ระบบแจง้ให ้ลบ หรือเปล่ียนช่ือ Folder installation  
 

8. การติดตั้งระบบแลว้เสร็จ การทดสอบไดโ้ดยเขา้ไปท่ี  http://localhost/administrator 
สามารถใชง้านไดต้ามตอ้งการ 
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การติดตั้งโปรแกรม GMaps Component Extension 
 

1. ท าการติดตั้ง Component GMaps ท่ีท  าการเพ่ิมเคิมในส่วนฐานขอ้มูลของโครงการ 
USO เรียบร้อยแลว้ ติดตั้งเพ่ิมเติมโดยใชเ้มนู Extension Install/Uninstall เขา้สู่หนา้ต่าง Extension 
Manager ท าการ Upload file Component GMaps ดงัแสดงในภาพท่ี ข.6 และภาพท่ี ข.7 

 

 
 
ภาพท่ี ข.6  การติดตั้ง Component GMaps 
 

 

 
 
ภาพท่ี 7  Upload file Component GMaps 
 

2. เลือกเมนู Component GMaps หนา้ต่าง Extension Manager แลว้ท าการ Enable 
Component GMaps ดงัแสดงในภาพท่ี ข.6 
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ภาพท่ี ข.8  การท า Enable เพ่ือใชง้าน Component GMaps  
 

3. เลือกเมนู Component GMaps หนา้ต่างหลกั เพ่ือเขา้ใชง้าน GMaps ดงัแสดงใน
ภาพท่ี ข.9 

 

 
 
ภาพท่ี ข.9  เลือกเมนู Component GMaps 
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4. หลงัจากเลือกเมนู Component GMaps จะเขา้สู่หนา้ต่าง GMaps Control Panel 
สามารถท าการใชง้าน GMaps ไดต้ามตอ้งการ โดยรายละเอียดการใชง้านจะกล่าวต่อไปใน
ภาคผนวก ค. 

 

 
 
ภาพท่ี ข.10 GMaps - Control Panel 
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ภาคผนวก ค. 
คู่มือการใช้งาน 
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คู่มอืการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน 

 

ตน้แบบระบบบริการเวบ็ส าหรับโครงการ USO ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ท างาน
โดยใชโ้ปรแกรม Joomla CMS โดยมีการติดตั้ง Component GMaps และออกแบบฐานขอ้มูลเพิ่มเติม 
เพื่อใหส้ามารถ แสดง เพิ่ม ลบ และแกไ้ขขอ้มูล ภูมิสารสนเทศ สถานท่ีตั้งของสถานีโทรคมนาคม ใน
โครงการ การใชง้านของระบบส่วนใหญ่เหมือนกบัระบบบริการเวบ็ของ Joomla CMS ทัว่ไป ซ่ึงแบ่ง
การใชง้านในส่วนของ ส่ วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน ( Front End) และ ส่วนส าหรับผูดู้แลระบบและ
เจา้หนา้ท่ี ( Backend) ในส่วนของคู่มือการใชง้านระบบของผูใ้ชง้านน้ี เน่ืองจากมีรายละเอียดเป็น
จ านวนมาก จึงจะขอกล่าวถึงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบเพิ่มเติม
เท่านั้น 

 
ส่วนติดต่อกบัผู้ใช้งาน (Front End) 

เวบ็ไซทห์นา้แรกท่ีเขา้ถึงของ Joomla เรียกวา่ส่วน Front-end ซ่ึงก็คือ Home page ของ
เวบ็ไซท ์เม่ือผู ้ใชง้านเปิดบริการเวบ็ของโครงการท่ี http://localhost/ จะพบกบัหนา้หลกัของเวบ็ไซท์
ซ่ึงแสดง ขอ้มูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพนัธ์ ต่างๆ และมีเมนูสามารถคลิกลิงคไ์ปยงัหนา้ต่างอ่ืนๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกเวบ็ไซทไ์ดด้งัแสดงในภาพท่ี ค.1 
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ภาพท่ี ค.1  Front End ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 
 

เมนูหลกั (Main Menu) 
1. เมนู Home เป็นเมนูส าหรับเลือกแสดงหนา้เวบ็หนา้แรก 
2. เมนูแผนท่ี เป็นเมนูส าหรับเลือกดูแผนท่ีท่ีเราไดส้ร้างข้ึนสามารถเลือกไดจ้ากหวัขอ้

การแสดงขอ้มูลภูมิสารสารสนเทศไดต้ามตอ้งการ ขั้นตอนการป้อนขอ้มูลจะกล่าวต่อไปในส่วน 
Backend 

3. เมนู Web Link เป็นเมนูส าหรับ Link ต่อไปยงัเวบ็ท่ีสามารถสร้างเพื่อก าหนดให ้
Link ไปยงัเวบ็ท่ีก าหนดไวไ้ดต้ามตอ้งการ  

4. เมนู GMaps เป็นเมนูส าหรับเลือกดูแผนท่ีท่ีเราไดส้ร้างข้ึนส าหรับน ามาแสดงขอ้มูล
ภูมิสารสนเทศ เม่ือท าการเลือกเมนูดงักล่าวจะแสดงรายการขอ้มูลภูมิสารสนเทศ ท่ีเราท าการป้อน
ขอ้มูลทาง Backend เสร็จเรียบร้อยแลว้ ดงัแสดงในภาพท่ี ค.2 
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ภาพท่ี ค.2  หนา้ต่าง View Maps แสดงรายการขอ้มูลภูมิสารสนเทศ 
 

5. เมนูบนัทึกการเฝ้าระวงัเครือข่าย และบนัทึกโครงข่าย เป็นเมนูท่ีจดัเตรียมส าหรับให้
เจา้หนา้ท่ี ท าการบนัทึกปัญหาต่าง ๆ เก็บไวใ้นรูปแบบเวบ็บอร์ด เพื่อเก็บเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ ในโครงการ ดงัแสดงในภาพท่ี ค.3 
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ภาพท่ี ค.3  เวบ็บอร์ดบนัทึกการเฝ้าระวงัเครือข่าย และบนัทึกโครงข่าย 
 

เมนูเข้าสู่ระบบ (Login Form) 
สมาชิกสามารถเขาสู่ระบบและปรับแกไ้ข ขอ้มูลไดต้ามสิทธ์ของสมาชิกท่ีถูกก าหนดไว้

โดยผูดู้แลเวบ็ ( Web Administrator) สมาชิกชุดแรกของเวบ็ก็คือ admin โดยการเขา้สู่ระบบผา่น 
Front-end ท าไดโ้ดยป้อนช่ือผูใ้ช ้( User name) และรหสัผา่น (Password) ในส่วน Login Form เม่ือเขา้
สู่ระบบแลว้ ส่วน Login Form จะแสดงช่ือสมาชิก  และเม่ือตอ้งการออกจากระบบสามารถท าไดโ้ดย
กดท่ีปุ่ม ออกจากระบบ ดงัแสดงในภาพท่ี ค.4 
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ภาพท่ี ค.4  เมนูเขา้สู่ระบบ (Login Form)  
 

ส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที ่(Backend) 
เร่ิมตน้ดว้ยการระบุ URL ท่ีเบราเซอร ไปท่ี http://localhost/administrator/ จะปรากฏ

แบบฟอร์มการ Login ส าหรับผูดู้แลเวบ็ไซท ์ดงัแสดงในภาพท่ี ค.5 ท าการป้อน Username และ 
password ส าหรับผูดู้แลเวบ็ไซท ์จากนั้น เม่ือคลิกปุ่ม Login จะเขา้สู่หนา้เวบ็หลกัของเวบ็ไซท ์ดงั
แสดงในภาพท่ี ค.6 

 

 
 

ภาพท่ี ค.5 แบบฟอร์มการ Login 
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ภาพท่ี ค.6 หนา้เวบ็หลกัของเวบ็ไซท ์Backend 
 
การจดัการกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการใหแ้สดงออกทางหนา้เวบ็ของ Joomla CMS ตามเมนู 

Backend มีรายละ เอียดเป็นจ านวนมาก ในท่ีน้ีจะขอกล่าวเฉพาะในส่วนท่ีออกแบบเพิ่มเติมจากค่า 
default ของ Joomla CMS ซ่ึงในท่ีน้ีใช ้ Component GMaps มาใชง้านเพื่อแสดงผลขอ้มูลภูมิ
สารสนเทศของโครงการ โดยเราเลือก เมนู Component เลือกรายการ GMaps ดงัแสดงในภาพท่ี ค.7 

 

 
 
ภาพท่ี ค.7 การเลือกเมนู GMaps Component  
 

Admin หรือ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บอนุญาตท าการ Login เขา้สู่ระบบเขา้มายงัเมนู 
Component ท าการเขา้สู่ GMaps Control panel จะพบกบัเมนูยอ่ยจ านวน 8 เมนูประกอบดว้ยเมนู
ดงัต่อไปน้ี  Manage Owner, Manage Durable Article, Manage Stock, Manage Icons, Manage 
Marker, Manage Maps, Edit CSS, GMaps Configuration ดงัแสดงในภาพท่ี ค.8  
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ภาพท่ี ค.8  เมนู GMaps Control panel 
 

GMaps Control panel จะพบกบัเมนูยอ่ยจ านวน 8 เมนู มีรายละเอียดและหนา้ท่ีการ
ท างานดงัแสดงในตารางท่ี ค.1  
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ตารางท่ี ค.1  หนา้ท่ีการท างาน  
 

สัญลักษณ์ หน้าทีก่ารท างาน 
 

 

ขอ้มูลผูรั้บผดิชอบโครงการ 

 

ขอ้มูลรายช่ืออุปกรณ์ของสถานี 

 

 

ขอ้มูลรายการอุปกรณ์ 

 

 

การจดัการรายการของหมุด 

 

ต าแหน่งท่ีตั้งของสถานี 

 

 

ก าหนดการแสดงแผนท่ี 

 

 
ปรับแต่ง Cascading Style Sheets 

 

 

ป้อนค่า Google maps API 
และก าหนดการแสดงค่าในส่วน Front end 

 
เพื่อใหเ้ขา้ใจการ ใช้งานการป้อนขอ้มูลใน Component GMaps ไดง่้ายข้ึน สามารถเขียน

เป็น Block Diagram แสดงขั้นตอนการป้อนขอ้มูลท่ีตอ้งการดงัแสดงในภาพท่ี ค.9 
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Manage Owner

Manage Durable Article

Manage Stock

Manage Maps

Display 
Front end

End

Start

GMaps Configuration 

Manage Icon

Edit CSS

 
 
ภาพท่ี ค.9  Block Diagram แสดงขั้นตอนการป้อนขอ้มูล 
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1. การจัดการองค์ประกอบ GMaps (GMaps Configuration) 
เมนู GMaps Configuration เป็นเมนูท่ีใชใ้นการก าหนดค่าต่าง ๆ ในการเขา้ใชง้าน 

Google maps และการก าหนดการแสดงผลในหนา้ Frontend การเขา้ใชง้านเม่ือเราเลือกเขา้ใชง้านจะ
ปรากฏหนา้ต่าง GMaps Edit Configuration ดงัแสดงในภาพท่ี 

 

 
 

ภาพท่ี ค.10 การป้อนค่า GMaps Configuration 
 
Google API Key คือรหสัท่ีไดจ้ากการลงทะเบียนขอใชง้าน Google Maps 

การป้อนค่าทีได ้ซ่ึงในท่ีน้ีเป็นค่าท่ีลงทะเบียนใชก้บั localhost ค่าท่ีป้อนคือ  

ABQIAAAASv4d3FVXdKGp-EZoGBEANRT2yXp_ZAY8_ufC3CFXhHIE1NvwkxR_UBjOYiH3XYqv_esk-Ib2wpcVyA 

 
ค่าอ่ืน ๆ เป็นส่วนของการแสดงผลทางดา้น Frontend มีรายละเอียดดงัน้ี 
Map type: ก าหนดชนิดของการแสดงแผนท่ีแสดงผลทางดา้น Frontend 
Zoom Level  ก าหนดค่าการ Zoom แสดงแผนท่ีแสดงผลทางดา้น Frontend 
Zoom Type: ก าหนดชนิดของการ Zoom แสดงแผนท่ีแสดงผลทางดา้น Frontend 
Map Height  ก าหนดขนาดความสูงของการแสดงแผนท่ีแสดงผลทางดา้น Frontend 
Map Width   ก าหนดขนาดความกวา้งของการแสดงแผนท่ีแสดงผลทางดา้น 

Frontend 
Default Icon: ก าหนดค่าเร่ิมตน้การแสดงหมุด ท่ีวางบน แผนท่ีแสดงผลทางดา้น 

Frontend 
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เม่ือตั้งค่าไดต้ามตอ้งการท าการกดปุ่ม Save เพื่อเก็บขอ้มูลกลบัไปยงั GMaps Control 
Panel โดยปกติจะ ท าเพียงคร้ังเดียว ไม่ตอ้งแกไ้ขบ่อยเน่ืองจากเป็นค่าเร่ิมตน้ การควบคุมแผนท่ี
สามารถท าเพิ่มเติมไดท้าง Frontend ได ้

2. การจัดการข้อมูลผู้รับผดิชอบโครงการ (Manage Owner) 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ (Manage Owner) เป็นเมนูส าหรับเก็บขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบ

โครงการในแต่ละสถานีโดยเก็บขอ้มูลช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่  E-Mail address และเบอร์โทรศพัท ์สามารถ
เพิ่มเติมขอ้มูลไดโ้ดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. กดเมนู  Manage Owner เขา้ไปยงั หนา้ต่าง List Owner เพื่อเพิ่ม ตรวจสอบ  หรือ
ปรับปรุงขอ้มูล ดงัแสดงในภาพท่ี ค.11  
 

 
 
ภาพท่ี ค.11 ขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 

2. จะพบตารางเก็บขอ้มูลผูรั้บผดิชอบโครงการ สามารถ เพิ่ม และ แกไ้ขขอ้มูลได ้โดย
กดปุ่ม New หรือ Edit ตามล าดบั ในกรณีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูลเพิ่ม จะเขา้สู่หนา้ต่าง Define New 
Owner สามารถเพิ่มขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบไดห้ลงัจากนั้น กดปุ่ม save ดงัแสดงในภาพท่ี ค.12 
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ภาพท่ี ค.12 การบนัทึกขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 

3. จะเขา้สู่หนา้ต่าง List Owner จะพบตารางเก็บขอ้มูลผูรั้บผดิชอบโครงการ ในกรณีท่ี
ตอ้งการป้อนขอ้มูล เพิ่ม ลบ หรือ แกไ้ขขอ้มูล เดิมท าไดโ้ดยเลือกรายการทีตอ้งการแกไ้ขกดปุ่ม Edit 
เม่ือปรับขอ้มูลเรียบร้อยสามารถกลบัไปยงัเมนู หลกัของ GMaps ไดโ้ดยกด ปุ่ม Back to GMaps 
Control Panel ดงัแสดงในภาพท่ี ค.12 
 

 
 

ภาพท่ี ค.13 แกไ้ขขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 

3. การจัดการรายช่ืออุปกรณ์ในโครงการ (Manage Durable Article) 
การบนัทึกขอ้มูลของราย ช่ืออุปกรณ์ในโครงการ สามารถปรับปรุงไดโ้ดยใชเ้มนู 

Manage Durable Article เป็นเมนูส าหรับเก็บขอ้มูลของราย ช่ืออุปกรณ์ในโครงการ โดยเก็บราย ช่ือ
ของอุปกรณ์ในโครงการสามารถท าการเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ข รายการได ้มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. กดเมนู Manage Durable Article เขา้ไปยงัหนา้ต่าง List Durable Article แสดงรายช่ือ
ของอุปกรณ์ในโครงการตามภาพท่ี ค.14 
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ภาพท่ี ค.14 หนา้ต่างแสดงรายช่ือของอุปกรณ์ในโครงการ 
 

2. จะพบตารางเมนูส าหรับเก็บขอ้มูลของราย ช่ือของอุปกรณ์ในโครงการ สามารถเพิ่ม 
และแกไ้ขขอ้มูลได ้โดยกดปุ่ม New หรือ Edit ตามล าดบั ในกรณีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูลเพิ่ม จะเขา้สู่
หนา้ต่าง Define New Durable Article หลงัจากนั้นกดปุ่ม save ดงัแสดงในภาพท่ี ค.15 
 

 
 

ภาพท่ี ค.15 เมนูส าหรับเก็บขอ้มูลของรายการของอุปกรณ์ในโครงการ 
 

3.ในกรณีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูล เพิ่ม ลบ หรือ แกไ้ขขอ้มูลเดิมท าไดโ้ดยเลือกรายการท่ี
ตอ้งการแกไ้ขกดปุ่ม Edit เม่ือปรับขอ้มูลเรียบร้อยท าการ Save ขอ้มูล และสามารถกลบัไปยงัเมนูหลกั
ของ GMaps ไดโ้ดยกดปุ่ม Back to GMaps Control Panel   

4. การจัดการรายละเอยีดของอุปกรณ์ (Manage Stock) 
เมนู Manage Stock เป็นเมนูส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์ และผูรั้บผดิชอบ

ในแต่ละสถานีได ้สามารถท าการเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขรายการได ้มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. กดเมนู Manage Stock เขา้ไปยงัหนา้ต่าง List Stock แสดงขอ้มูลรายละเอียดของ

อุปกรณ์ของสถานี ตามภาพท่ี ค.16 
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ภาพท่ี ค.16 ขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์ของสถานี 
 

2. จะพบตารางเมนูส าหรับเก็บ รายละเอียด ขอ้มูลของอุปกรณ์ของสถานี  สามารถเพิ่ม 
และ แกไ้ขขอ้มูลได ้โดยกดปุ่ม New หรือ Edit ตามล าดบั ในกรณีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูลเพิ่ม จะเขา้สู่
หนา้ต่าง Define New Stock สามารถเพิ่มขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบได ้หลงัจากนั้นกดปุ่ม save 
ดงัแสดงในภาพท่ี ค.17 
 

 
 

ภาพท่ี ค.17 ป้อนขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์ใหม่ 
 

3. กรณีแกไ้ขขอ้มูลท าได ้โดยการเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการแกไ้ขและ กดปุ่ม Edit จะเขา้สู่
หนา้ต่าง Define Edit Stock สามารถเพิ่มขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบได ้หลงัจากนั้นกดปุ่ม Save ดงัแสดง
ในภาพท่ี ค.18 
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ภาพท่ี ค.18 การปรับปรุงขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์ของสถานี 

 

4. จะกลบัเขา้สู่หนา้ต่าง List Stock และแสดงขอ้มูลท่ีจดัเก็บเพิ่มเติมแลว้ จะพบตาราง
ส าหรับเก็บขอ้มูลของ รายการอุปกรณ์ สามารถเพิ่ม ลบ หรือ แกไ้ขขอ้มูลต่อได ้เม่ือปรับขอ้มูล
เรียบร้อยสามารถกลบัไปยงั เมนูหลกัของ GMaps ไดโ้ดยกดปุ่ม Back to GMaps Control Panel ดงั
แสดงในภาพท่ี ค.19 

 

 

 

ภาพท่ี ค.19 ขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์ในสถานีท่ีเพิ่มเติมแลว้ 
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5. การจัดการหมุดแสดงทีต่ั้งของสถานี (Manage Marker) 
เมนู Manage Marker เป็นเมนูส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดของ หมุดแสดง ท่ีตั้งของ

สถานีโทรคมนาคมในแผนท่ีได ้สามารถท าการเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขรายการได ้มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. กดเมนู Manage Marker บนเมนู Control Panel เขา้ไปยงัหนา้ต่าง List Marker แสดง

ขอ้มูลรายละเอียดของขอ้มูลสถานี ตามภาพท่ี ค.20  
 

 

ภาพท่ี ค.20 การเลือกเมนู Manage Marker 
 

2. หนา้ต่าง List Marker มีเมนูส าหรับเก็บรายละเอียดขอ้มูลของหมุดแสดงท่ีตั้งของ
สถานีโทรคมนาคมในแผนท่ีสามารถเพิ่ม และแกไ้ขขอ้มูลไดโ้ดยกดปุ่ม New หรือ Edit ตามล าดบั ใน
กรณีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูลเพิ่ม จะเขา้สู่หนา้ต่าง List Marker สามารถเพิ่มหมุดแสดงท่ีตั้งของสถานี
โทรคมนาคมในแผนท่ีได ้ดงัแสดงในภาพท่ี ค.21 

 

 
 

ภาพท่ี ค.21 รายการขอ้มูลของหมุดแสดงท่ีตั้งของสถานี 
 
3. กดปุ่ม New ในหนา้ต่าง List Marker เขา้ไปยงัหนา้ต่าง Create Marker ก าหนด

ต าแหน่งของหมุดแสดงท่ีตั้งของสถานีโทรคมนาคมในแผนท่ี ท าการป้อนขอ้มูล และกดปุ่ม Save  
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ภาพท่ี ค.22 ก าหนดต าแหน่งของหมุดแสดงท่ีตั้งของสถานีใหม่ (Create Marker) 
 
4. หลงัจากท าการเก็บขอ้มูล จะกลบัมายงัหนา้ต่าง List Marker แสดงขอ้มูลท่ีป้อนเขา้

มาใหม่ กรณีแกไ้ขขอ้มูลท าได ้โดยการเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการแกไ้ขและ กดปุ่ม Edit จะเขา้สู่หนา้ต่าง 
Edit Marker สามารถเพิ่มขอ้มูลของผูรั้บผดิชอบได ้เม่ือปรับขอ้มูลเรียบร้อยสามารถกลบัไปยงั เมนู
หลกัของ GMaps ไดโ้ดยกดปุ่ม Back to GMaps Control Panel  ดงัแสดงในภาพท่ี ค.23 

 

 
 

ภาพท่ี ค.23 รายการต าแหน่งของหมุดแสดงท่ีตั้งของสถานีท่ีเพิ่มแลว้ 
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6. การจัดการการแสดงแผนที ่(Map Manage) 
เมนู Map Manage เป็นเมนูส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดของการจดัการการแสดงแผนท่ี 

ไดส้ามารถท าการ เพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขรายการได ้มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. กดเมนู Map Manage บนเมนู Control Panel เขา้ไปยงั หนา้ต่าง Map List แสดงการ

จดัการแสดงผลแผนท่ี ท่ีจะใหแ้สดงยงัหนา้จอ Front End ตามภาพท่ี ค.24 และภาพท่ี ค.25 
 

 
 

ภาพท่ี ค.24 การเลือกเมนู Map Manage 
 
2. จะพบตารางเมนูส าหรับเก็บรายช่ือของแผนท่ี  สามารถเพิ่ม และแกไ้ขขอ้มูลไดโ้ดย

กดปุ่ม New หรือ Edit ตามล าดบั ในกรณีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูลเพิ่ม จะเขา้สู่หนา้ต่าง Map List 
สามารถเพิ่มรายการแผนท่ี ท่ีจะแสดงไดห้ลงัจากนั้นกดปุ่ม New เพื่อเพิ่มรายการดงัแสดงในภาพท่ี ค.
25 

 

 
 
ภาพท่ี ค.25 เก็บรายละเอียดขอ้มูลรายช่ือแผนท่ี  
 

3.  ในกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลเดิมได ้โดยกดปุ่ม Edit เขา้สู่ หนา้ต่าง Edit Map 
สามารถแกไ้ขรายละเอียดของขอ้มูลแผนท่ี ท่ีตอ้งการบนัทึก จะมีรูปตวัอยา่งแสดงไวใ้ตเ้มนูท่ีกรอก
ขอ้มูลตามภาพท่ี ค.26  
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ภาพท่ี ค.26  Edit Map 

 
4. หลงัจากท าการเก็บขอ้มูล จะกลบัมายงัหนา้ต่าง Map List แสดงขอ้มูลท่ีป้อนเขา้มา

ใหม่ ดงัแสดงในภาพท่ี ค.27 
 

 
 
ภาพท่ี ค.27 แสดงรายช่ือแผนท่ี ท่ีป้อนเขา้มาใหม่ 
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5. สามารถกดปุ่ม Preview เพื่อแสดงขอ้มูลทาง Front End ดงัแสดงในภาพท่ี 5.18  
 

 
 

ภาพท่ี 28 การแสดงรายการแผนท่ีทาง Frontend 
 

6. สามารถดูแผนท่ีท่ีออกแบบไวผ้า่นทาง Front end เช่น ตามตวัอยา่ง เม่ือกดรายการ
แผนท่ี เขตเหนือ จงัหวดัพะเยา หรือ เขตเหนือจงัหวดัเชียงใหม่ จะไดผ้ลการแสดงผา่น Front end ตาม
ภาพท่ี 5.19 และภาพท่ี 5.20 ตามล าดบั  
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ภาพท่ี ค.29 แผนท่ีแสดงหมุด และขอ้มูลท่ีออกแบบไว ้ส าหรับสถานีร่องแมด จ.พะเยา 
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ภาพท่ี ค.30 แผนท่ีแสดงหมุด และขอ้มูลท่ีออกแบบไว ้ส าหรับสถานีบา้นสันปูเลย จ.พะเยา 
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7. การจัดการรายการของหมุด (Manage Icon) 
Manage Icon ใชก้ารจดัการรายการของหมุด สามารถเปล่ียนรูป และขนาดของหมุดท่ี

น ามาแสดงบนแผนท่ีได ้การจดัการสามารถท าได้ดงัน้ี 
1. เขา้ไปท่ีหนา้ต่าง List Icons สามารถเพิ่มเติม และแกไ้ขรูป ตลอดจนขนาด 

ใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการดงัแสดงในภาพท่ี ค.31 
 

 
 

ภาพท่ี ค.31 หนา้ต่าง List Icons แสดงรายการหมุด 
 

2. ในหนา้ต่าง List Icons สามารถเพิ่มเติม ไดโ้ดยกดปุ่ ม New เขา้สู่หนา้ต่าง Define 
New Icon เลือกรายการหมุด และปรับขนาดความสูง และความกวา้งตามความเหมาะสม ดงัแสดงใน
ภาพท่ี ค.32 
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ภาพท่ี ต.32 การเพิ่มรายการหมุดและปรับขนาดการแสดงผล 
 

3. ในหนา้ต่าง List Icons สามารถเพิ่มเติม ไดโ้ดยกดปุ่ ม Edit เขา้สู่หนา้ต่าง Edit Icon 
เลือกรายการหมุดท่ีตอ้งการแกไ้ข สามารถปรับขนาดความสูง และความกวา้งตามความตอ้งการ ดงั
แสดงในภาพท่ี ค.33 
 

 
 
ภาพท่ี ค.33 การแกไ้ขรายการหมุดและปรับขนาดการแสดงผล 
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