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Apache เปนโปรแกรมจําลองเครื่องเปนเว็บเซิรฟเวอร การเขียนโปรแกรมประกอบดวยภาษา  
HTML  จาวาสคริปท และ เทคโนโลยี AJAX ทํางานรวมกับภาษาสคริปท PHP และ Google Map 
API  โปรแกรมอิดิเตอรที่ใชออกแบบระบบ ไดแก Macromedia Dreamweaver 8 และ โปรแกรม 
Adobe Photoshop CS3 Extended 
 ผลการจัดทําพบวาระบบสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงค  ระบบประกอบดวยเมนู
การทํางานทั้งหมด 6 เมนู  โดยแตละเมนูสามารถเชื่อมโยงและเกี่ยวของกันทั้งหมด ตั้งแต
กระบวนการคนหาขอมูลรายละเอียดผลการดําเนินงานตามโครงการของสวนราชการใน
คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ  ประกอบดวย  คณะอนุกรรมการประสานงาน
ภายในประเทศ (อปน.) และ คณะอนุกรรมการประสานดานตางประเทศ (อปต.) ซ่ึงระบบสามารถ

ฆ 
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แสดงพิกัดพื้นที่ที่แตละโครงการไดดําเนินการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหกับผูบังคับบัญชา 
เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไป ในลักษณะมุมมองขอมูลเชิงพื้นที่ภูมิศาสตรบนพื้นผิวโลก และ
สรางมิติมุมมองเชิงภูมิศาสตรสําหรับประเมินผลวิเคราะหและการตัดสินใจใหกับสวนราชการ 
และผูบังคับบัญชา 
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     ABSTRACT 
 

 This independent study involves in the topic of development of web application for 
psychological and public relation, case study : Directorate of Joint Civil Affairs, Royal Thai 
Armed Forces Headquarters. The objective is to study and develop a web application for 
psychological operation and public relation programs of the Department of Joint Civil Affairs, 
Royal Thai Armed Forces Headquarters. Google Map API technology was used to store and 
retrieve the project location coordinates on Google Map geography World Map so that the 
commanders and sub-committee can see the geographic dimension in order to plan, monitor, 
evaluate and improve plans in the future.  Moreover, the application can be used to publish the 
relevant government agencies, and the general public can be informed and be applied to                
a missions or further plans. 

 System development used MySQL as a database management system, and used  Apache 
as a web server simulation. Procedure is comprised with HTML, JavaScript, and AJAX working 
with PHP and Google Map APIs. Macromedia Dreamweaver 8 and Adobe Photoshop CS3 were 
used for user interface design. 
 In summary, system can work in aim, the system comprised with 6 menus, all 
connected to each others, so that every details for officer project processing in Committee of 
National Psychological can be reached, included Sub-committees Coordinate, Domestic and the 
International Coordination Sub-committee. The system/application can show latitude/longtitude of 
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each projects and all detail connection of higher rank officers and general users, by show view in 
geographical building up to dimensional areas for determine how to decide in official users. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการดําเนินงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร ซ่ึงนอกจากภารกิจหลักในการ
ปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนใหกับกองบัญชาการกองทัพไทยแลว ยังมฐีานะเปนสํานกังานเลขานุการ
คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการที่เปนผูแทนจากกระทรวง 
ทบวง กรม ผูแทนเหลาทัพ และ ผูแทนสื่อมวลชน โดยในปงบประมาณ 2552  ไดดําเนินงานตาม
โครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ ตามยุทธศาสตรการปฏิบัติการจิตวทิยาเชิงรุกระยะ     
3 ป 4 ดาน (พ.ศ.2552 – 2554) ประกอบดวย ยุทธศาสตรการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ 
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ยุทธศาสตรการแกไขปญหา
ยาเสพติด และยุทธศาสตรการแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย  

การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมาเกี่ยวของกับขอมูลสารสนเทศเปนอยางมาก 
อยางไรก็ตาม   สวนราชการที่เกี่ยวของยังไมไดนําเว็บเทคโนโลยี และเว็บแอ็พพลิเคชั่นมาชวย
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเต็มที่ ผลการดําเนินงานโครงการของแตละสวนราชการมีการ
จัดเก็บในระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System) สําหรับนําเสนอรายงานโดยเว็บ
แอพพลิเคชั่นอยางงายใหสวนราชการและประชาชนทั่วไปไดรับทราบผานเครือขายอินเทอรเน็ต    
ซ่ึงเว็บแอพพลิเคชั่นดังกลาวยังขาดมุมมองการนําเสนอในมิติตําแหนงสถานที่บนพื้นที่ภูมิศาสตร
โลกที่แตละโครงการไดมีการดําเนินการ ทําใหคณะกรรมการไมสามารถมองเห็นภาพรวมของ
โครงการทั้งหมดในอีกมิติหนึ่ง ซ่ึงเปนมิติที่เปนตัวแปรสําคัญตัวแปรหนึ่งและมีผลตอการวางแผน 
ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและบูรณาการแผนงานโครงการรวมกันใหมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
ตอไปในอนาคต 

Google Map คือ แอพพลิเคชั่นใหบริการวางแผนที่ลงบนเว็บไซต โดยแสดงภาพแผนที่
ดาวเทียมของสถานที่ตางๆ บนพื้นโลกไดหลายลักษณะ อนุญาตใหผูใชมองเห็นตําแหนงทาง
ภูมิศาสตรตางๆ เชน อาคาร บานเรือน ส่ิงปลูกสรางตางๆ และดวยเทคโนโลยี Google Map API  
สามารถแสดงแผนที่ถนน วางแผนเสนทางเดินทางเพื่อการทองเที่ยว คนหาสถานที่ธุรกิจในเมือง
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ตางๆ ทั่วโลก และเมื่อผนวกเทคโนโลยีนี้รวมกับแหลงขอมูลจากภายนอก จะทําใหสามารถแสดง
ขาวสารที่ตองการวางลงบนพิกัดแผนที่รวมกันได  

จากที่มา และความสําคัญของปญหา และความสามารถของ Google Map ดังกลาวขางตน 
ทําใหผูวิจัยสนใจทําการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว 

 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 

วัตถุประสงคของการวิจยั  มีดังตอไปนี ้
1.  เพื่อศกึษาและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ โครงการปฏิบัติการจิตวทิยาและประชาสัมพนัธ

ของกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยนําเทคโนโลยี Google Map API มาใชวางพกิัดตําแหนงสถานที่
โครงการลงบนแผนที่ภมูิศาสตรโลก (Google Map) 

2. เพื่อใหคณะกรรมการมองเหน็ภาพการนําเสนอรายงาน ผลการดําเนินงานโครงการ
รวมกับแผนทีภู่มิศาสตรโลก (Google Map) สําหรับชวยวางแผน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
แผนงาน 

3. เพื่อประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการใหประชาชนทัว่ไปไดรับทราบ และ
นําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม 

4. เพื่อเปนแนวทางใหกับสวนราชการที่สนใจนําเทคโนโลยี Google Map API และ 
Mapplet API  ไปประยกุตใชกับภารกจิหรือแผนงานใหเกิดประโยชน 

 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย  มีดังตอไปนี ้
1. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ผลการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและการ

ประชาสัมพันธ บน Google Map โดยใช Google Map APIs version 2  รวมกับภาษาโปรแกรม 
Cient side JavaScript ภาษาโปรแกรม Server side PHP 5.0 ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ภาษา
โครงสรางขอมูล XML และเทคโนโลยี AJAX 

2. แหลงขอมูลพื้นฐานที่ใชดําเนินงาน Transaction ใชขอมลูจากผลการดําเนินงานตาม
โครงการของสวนราชการในคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2552  

 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  มีดังตอไปนี ้
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1. ไดเว็บแอพพลิเคชั่น ผลการดําเนินงานตามโครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธบน Google Map เปนตนแบบเพื่อทดลองใชงานสําหรับสวนราชการใน
คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ 

2. คณะกรรมการและผูบังคับบัญชาระดับสูงของกรมกิจการพลเรือนทหาร สามารถ
เห็นมุมมองผลการดําเนินงานตามโครงการในพิกัดตําแหนงบนแผนที่ภูมิศาสตร Google Map และ
ใชเปนตัวแปรประกอบการวางแผนและบูรณาการแผนงานโครงการรวมกันระหวางสวนราชการให
เกิดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลตอไปในอนาคต 

3. ประชาชนทั่วไปที่ใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต (Google Map) ไดรับทราบผลการ
ดําเนินงานตามโครงการปฏิบตัิการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ ของคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยา
แหงชาต ิ
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บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 เนื้อหาของบทนี้กลาวถึง ยุทธศาสตรการปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก ระยะ 3 ป 4 ดาน  
(พ.ศ.2552 – 2554)  สารสนเทศภูมิศาสตร  Google Map,  Google Map API,  AJAX,  PHP,  
MySQL, Database Applications and the Web และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
2.1 ยุทธศาสตรการปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก ระยะ 3 ป 4 ดาน (พ.ศ.2552 – 2554) 
 2.1.1 บทนํา (สํานกังานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ (สน.ลก.กจว.), 
2552 : 1-8) 
  สถานการณดานความมั่นคงในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางมาก ประกอบกับ
กระแสโลกาภิวัตน สภาวะแวดลอมภายในประเทศ และสภาวะแวดลอมภายนอกประเทศที่เชื่อมโยง
กัน มีความสลับซับซอนมากขึ้น มีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิด ความเชื่อของประชาชนที่มีตอ
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ อันนํามาซึ่งความคิดเห็นที่ขัดแยง
ทางสังคมที่รุนแรงสงผลกระทบโดยตรงตอวิถีชีวิตของคนไทย สังคมไทยและความมั่นคงของ
ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งกอใหเกิดวิกฤติสังคม การขาดความสมัครสมาน
สามัคคี ความสมานฉันท การอยูรวมกันอยางสันติบนความหลากหลายทางสังคม และการดํารง
รักษาผลประโยชนของชาติ 
  คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ (กจว.) จึงเห็นความจําเปนที่จะตองมีการจัดทํา
รางยุทธศาสตรการปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก ระยะ 3 ป (พ.ศ.2552 – 2554) ในปญหาสําคัญ             
ที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ เพื่อเปนกรอบแนวคิด และแนวทางใหสวนราชการตางๆ นําไป
แปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยการบูรณาการอยางมีเอกภาพ
ในขอบเขตภารกิจที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถสนองผลประโยชนแหงชาติ ยุทธศาสตรการปฏิบัติการ
จิตวิทยาเชิงรุกตอปญหาที่กระทบตอความมั่นคงของชาติเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อเตรียมความ
พรอม และรองรับภัยคุกคามของชาติในทุกรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2.1.2 ผลประโยชนของชาต ิ
  ในการดํารงสถานะของประเทศใหมั่นคง และยั่งยืนภายใตสถานการณความมั่นคงที่มี
ความซับซอน รุนแรง และเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง  โดยเฉพาะการเผชิญกับปญหาเอกภาพภายในชาติ 
และภัยคุกคามในรูปแบบใหม จึงกําหนดผลประโยชนแหงชาติ เปนเปาหมายหลักอันสําคัญยิ่งของ
ประชาชนสวนรวมในชาติ ดังนี้ 
  1. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
  2. การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ 
  3. ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ 
  4. การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติ และประชาชนจากการคุกคามทุกรูปแบบ 
  5. ความปลอดภยั ความเปนธรรม และความอยูดมีีสุขของประชาชน การมีเกียรตแิละ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  6. การดํารงอยูอยางมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพ
ของชาติ 
  7. การอยูรวมกันอยางสันตสุิขกับประเทศเพื่อนบาน 
  8. การมีเกียรตแิละศักดิ์ศรีในประชาคมระหวางประเทศ 
 2.1.3 การปฏิบตัิการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ 
  การปฏิบัติการจิตวิทยา ในปจจุบันไดกลายเปนเครื่องมือหลักในการดําเนินการบริหาร
ประเทศเพื่อใหบรรลุผลประโยชนอันเปนยอดปรารถนาสูงสุดของชาติ โดยดําเนินการผสมผสาน
ควบคูกันไปกับการดําเนินการทางเศรษฐกิจ การดําเนินการทางดานสังคมจิตวิทยาและการดําเนินการ
ทางทหาร การทําใหคน “กระทํา” หรือ “งดเวนกระทํา” โดยสมัครใจนั้นนับวาเปนวิธีการที่ดีที่สุด 
ทั้งนี้โดยการใชอิทธิพลในการจูงใจนั้นมีอยูหลายวิธี วิธีหนึ่งคือ “การปฏิบัติการจิตวิทยา” 
  ความหมายการปฏิบัติการจิตวิทยา คือ การใชการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) และ
มาตรการอื่นๆ ตามที่ไดวางไวเพื่อใหมีอิทธิพลตอความคิดเห็น อารมณ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ฝายตรงขาม ฝายเปนกลาง หรือฝายพันธมิตรในวิถีทางที่จะสนับสนุนวัตถุประสงคของชาติใหบรรลุผล
สําเร็จ ทั้งในยามปกติและยามสงคราม 
  ความหมายการประชาสัมพันธ คือ กิจกรรมที่ปฏิบัติอยางตอเนื่องตามแผนที่ไดวางไว เพื่อ
เสริมสรางความเชื่อถือศรัทธาในบุคคลและสถาบัน ตลอดจนความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับ
ประชาชนในชาติ 
  ความหมายของความมั่นคงแหงชาติ มีความหมาย 2 นยั คือ 
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  1.  ความหมายทั่วไป คือ ความอยูรอดปลอดภัย และความเจริญกาวหนาของชาติ 
  2. ความหมายเฉพาะ หมายถึง การรักษาเอกราชของชาติ บูรณาภาพแหงดินแดน และ
สวัสดิภาพของประชาชนอยูในความปลอดภัย รวมถึงการใหประเทศชาติดํารงอยูในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 2.1.4 สภาวะแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาต ิ
  สถานการณความมั่นคงของชาติในปจจุบันมีขอบเขตที่กวางกวาเดิมที่เนนเพียงความ
มั่นคงของรัฐเทานั้น แตภัยคุกคามความมั่นคงของชาติในมิติใหมอาจเกิดจากการปฏิบัติการกอการ
ราย หรือการกอความไมสงบของกลุมบุคคลที่มีอุดมการณทางการเมืองที่แตกตางกัน ความไมพอใจ
ตอรัฐบาลในการบริหารประเทศ ปญหาดานสังคม ความขัดแยงของกลุมชนในชาติที่ตางเชื้อชาติตาง
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี การจลาจล การกอวินาศกรรม การลอบสังหารบุคคลสําคัญ รวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในบริบทความมั่นคงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยมีปจจัย
ที่เกี่ยวของ อาทิ ภาวะโลกไรพรมแดนอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน ภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ 
การขยายตัวและการเคลื่อนไหวของประชากร ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานและประเทศใน
ภูมิภาคตางๆ ซ่ึงเปนปญหาวิกฤติดานความมั่นคงที่สลับซับซอนเชื่อมโยงถึงกันในทุกมิติทั้ง
ภายในประเทศ  และภายนอกประเทศ  ทั้งดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระแสสิทธิมนุษยชน การขยายตัวของทุนนิยม การ
ตางประเทศ การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ซ่ึงทุกปญหาลวนทวีความรุนแรงและกอ
ผลกระทบใหไทยตองเผชิญวิกฤติเกือบทุกดาน เสี่ยงตอความเสียหายรายแรงตอประเทศ และมีผล
โดยรวมตอความเปราะบางตอจิตวิทยาของประชาชนในดานความมั่นคงในมิติตางๆ โดยเฉพาะ
ปญหาความไมปรองดองของคนในชาติ ปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ปญหา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และปญหายาเสพติด ซ่ึงสรุปสถานการณแตละปญหาไดดังนี้ 
  2.1.4.1 ปญหาความไมปรองดองของคนในชาติ   
   นับตั้งแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีการ
เลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขึ้นมาบริหารประเทศ ปรากฏวา ยังมีความแตกแยก
ของประชาชนอยางชัดเจน โดยมีกลุมที่สนับสนุนรัฐบาลกับกลุมที่เคลื่อนไหวตอตานรัฐบาล และ
สถานการณความขัดแยงมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ มีการนําประเด็นตางๆ อาทิ 
การแกไขรัฐธรรมนูญ การแกปญหาเศรษฐกิจ และความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยมาเปน
เงื่อนไขการสรางความขัดแยง ประกอบกับวิกฤติการเมืองก็มีความสําคัญยิ่ง ปญหาอุปสรรคทาง
การเมืองในปจจุบันเปนผลตอเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่ทําใหศาล
รัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยประเด็นที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญอยูเปนประจํา ถือเปนปญหาความมั่นคงของ
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ชาติดานการเมืองที่สําคัญสะทอนถึงความศรัทธาของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาล เปน
เหตุใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ และไมไดรับการยอมรับจากประชาชน เปนการบั่นทอนเสถียรภาพ
ทางการเมืองของไทย สรางความแตกแยก และแตกตางทางความคิด การแบงฝายของคนในชาติ 
รวมทั้งลดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนจากตางประเทศ สงผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงและความ
สามัคคีของคนในชาติ นับเปนปญหาสําคัญที่จําเปนตองปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกเพื่อเสริมความ
มั่นคงทางสังคมจิตวิทยา เสริมสรางความรักชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ โดยการใหความรู 
สรางความเขาใจตอทุกภาคสวนเพื่อใหผานพนวิกฤตินี้ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 
  2.1.4.2 ปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต 
   สถานการณปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นับตั้งแตป 2547 
เปนตนมา ถือไดวาเปนปญหาความมั่นคงที่สําคัญตอความมั่นคงแหงชาติ และเปนนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล ในหวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน สถานการณยังคงดํารงความตอเนื่องของการกอความไม
สงบและใชความรุนแรงในรูปแบบตางๆ เปาหมายหลัก คือ ทหาร ตํารวจ ไทยพุทธ และคนไทย
มุสลิมที่ชวยเหลือทางการ โดยมีความพยายามที่จะใชสถานการณรุนแรง พาดพิงไปถึงเรื่องเชื้อชาติ 
และศาสนา รวมทั้งความพยายามที่จะขยายขอบเขตของความขัดแยงไปสูเวทีสากล ทั้งนี้กลุมผูกอ
ความไมสงบมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีและรูปแบบการกอเหตุตลอดเวลาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
คือ การแบงแยกดินแดน เพื่อปกครองตนเองหรือจัดเปนเขตปกครองพิเศษ ในหวงที่ผานมาปญหาที่
เกิดขึ้นในหลายมิติทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การเมืองการปกครอง และมิติทางดานความ
มั่นคง ซ่ึงเปนเงื่อนไขและจุดออนของฝายที่ไมหวังดีนํามาเปนเงื่อนไขเพื่อปลุกกระแสและปลูกฝง
แนวความคิดในการแบงแยกดินแดนตลอดจนยุยงใหรวมมือในการตอตานอํานาจรัฐ และกอความ
ไมสงบในพื้นที่เพื่อทําลายความเชื่อมั่นที่มีตอรัฐบาลซึ่งผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ สงผล
กระทบตอประชาชนเดือดรอนในการประกอบอาชีพ มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน มีผลตอการ
อยูรวมกันโดยเฉพาะมีการเชื่อมโยงกับกลุมผูมีอิทธิพล และกลุมผูคา/ผลิตยาเสพติด ซ่ึงอาจนําไปสู
การขยายผลออกไปสูภายนอกเพื่อใหกลายเปนปญหาระหวางประเทศ การสูญเสียเอกราชและ
อธิปไตยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และกระทบตอพลังอํานาจดานสังคมจิตวิทยาดานเศรษฐกิจ 
และดานความมั่นคง การแกไขปญหาภาคใตจึงมีความจําเปนตองใชแนวทางการประชาสัมพันธและ
การปฏิบัติการจิตวิทยาเปนเครื่องมือสําคัญในการทําความเขาใจกับประชาชนที่ถูกตองทั้งในพื้นที่ 
ประชาชนทั่วไป ประเทศเพื่อนบาน ประชาคมโลก และองคกรระหวางประเทศ ใหกวางขวางและ
เขาถึงกลุมเปาหมาย 
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  2.1.4.3 ปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
   ปจจุบันประเทศไทยมีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ (พมา ลาว และ
กัมพูชา) ลักลอบทํางานและอาศัยกระจายอยูในประเทศไทยไมต่ํากวา 1 ลานคน ทั้งนี้สืบเนื่องจาก
ปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับลาง ซ่ึงที่ผานมาทางราชการไดแกปญหาโดยเปดโอกาสให
แรงงานลักลอบดังกลาวมาจดทะเบียน และผอนผันใหทํางานเพื่อแกปญหาการขาดแคลนและนําเขา
สูระบบการจางงานที่ถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีแรงงานจดทะเบียนภายใตระบบ
การผอนผัน และรอเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติ จํานวนเพียง 501,570 คน สวนที่เหลือยังคง
ลักลอบทํางานกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตอความมั่นคงของชาติในดานตาง ๆ อยางกวางขวาง 
ผลกระทบในระยะสั้นที่เกิดขึ้นแลว คือ การละเมิดกฎหมาย ผลกระทบความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาโรคติดตอรายแรง ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนกระทบตอ
ภาพลักษณของประเทศ และการถูกกีดกันทางการคา รวมถึงปญหาภาระคาใชจายของภาครัฐในการ
ดูแลดานสาธารณสุข และสิ่งบริการพื้นฐานตางๆ สําหรับผลกระทบในระยะยาวที่สําคัญ คือ ปญหา
การตกคางของบุคคลโดยเฉพาะบุตร และผูติดตาม การตั้งรกรากและชุมชน ปญหาความขัดแยงกับ
คนไทย ตลอดจนปญหาการเรียกรองสิทธิ และสถานะ นํามาสูปญหาผลกระทบดานสังคม และ
การเมืองในอนาคต 
   โดยที่ปญหาและผลกระทบดังกลาว เปนปญหาที่สะสมตอเนื่องมายาวนานและมี
แนวโนมรุนแรงขึ้น จําเปนตองมีการปฏิบัติการจิตวิทยาอยางเปนระบบ เพื่อใหประชาชนและภาค
สวนที่เกี่ยวของเกิดความตระหนักในผลกระทบและปญหานํามาสูการประสานความรวมมือกับ
ภาครัฐ เพื่อสนับสนุนและรวมกันแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
  2.1.4.4 ปญหายาเสพติด 
   ปญหายาเสพติดยังคงเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและมีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะประเทศไทยปญหายาเสพติดยังคงเปนปญหาที่เร้ือรังมานานจนถึงปจจุบัน 
ทั้งผูเสพ และผูคา และผูผลิต แมจะมีความแตกตางกันไปตามปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
แตยังมีการแพรระบาดของยาเสพติดอยูมาก แมภาครัฐจะมีการปองกันและปราบปราม และจับกุม
เปนจํานวนมากในหลายพื้นที่ แตในแตละพื้นที่ยังคงมีสถานการณรุนแรง ทั้งนี้จากรายงานของ
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดพบวา มีผูติดยาเสพติดกลับไปเสพและคายาเสพติด
เพิ่มขึ้น สวนใหญเนื่องมาจากการขาดแรงงานสนับสนุนทางสังคมในการใหโอกาสกลับตัวเปนคนดี 
ทําใหจํานวนผูติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวายาเสพติดเปนปญหา
สําคัญยิ่งของชาติ จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายตองรวมใจกันแสวงหาแนวทางการปองกัน 
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ปราบปรามและแกไขโดยดวน ทั้งนี้การรณรงคปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธเปนวิธี
หนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการแกไขปญหายาเสพติด 
 2.1.5 ยุทธศาสตรการปฏบิัตกิารจิตวิทยาเชิงรุกในปญหาที่กระทบตอความมั่นคงของชาต ิ
  ปจจุบันสถานการณที่มีผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติ มีความหลากหลายซับซอน
ยิ่งขึ้น เพราะสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบใหเกิดปญหาภายในประเทศ
ทั้งโดยตรงและทางออมซึ่งเกี่ยวกันหลายดานอยางใกลชิด จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ
จิตวิทยาแหงชาติ (กจว.) คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ (ปษ.กจว.) 
คณะอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศ (อปน.) และคณะอนุกรรมการประสานงานดาน
ตางประเทศ (อปต.) ไดพิจารณาความเรงดวนของปญหาที่สําคัญโดยการศึกษาสภาวะแวดลอม 
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2552 – 2556 ของคณะนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ.2550 
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2550 – 2554 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดย
จัดทํากรอบยุทธศาสตรการปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก ระยะ 3 ป (พ.ศ.2552 – 2554) จํานวน 4 ดาน 
ไดแก ดานการเสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติ ดานการแกไขปญหา
ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ดานการแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายและ
ดานการแกไขปญหายาเสพติด เพื่อกําหนดแนวทางที่สําคัญและเรงดวนดําเนินการในระยะเวลา 3 ป 
สําหรับปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงดานอื่นๆ ใหสวนราชการดําเนินการเปนไปตามแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมที่หนวยปฏิบัติอยูเดิม ทั้งนี้ยุทธศาสตรการปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกระยะ 3 ป 
พ.ศ.2552 – 2554 จํานวน 4 ดาน ดังกลาวไดกําหนด วิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธในการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดการบูรณาการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด  
 2.1.6 การแปลงยุทธศาสตรการปฏิบตัิการจติวิทยาเชงิรุกสูการปฏิบตั ิ
  การนํายุทธศาสตรการปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลเปนรูปธรรม
สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และวิสัยทัศนที่กําหนดไว จําเปนตองประสานความรวมมือ
หนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ ขับเคลื่อนภารกิจการปฏิบัติการจิตวิทยาภายใตกระบวนการที่สําคัญ 
ประกอบดวย 
  1. การกําหนดหนวยงานเจาภาพยุทธศาสตร โดยรวม ซ่ึงกําหนดให กองบัญชาการกองทพั
ไทย เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อประสานการดําเนินงานรวมทุกภาคสวนและการพัฒนา
ระบบบูรณาการในมิติตางๆ ตั้งแตการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สําคัญ การปฏิบัติตาม
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ ไดมีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบหลักในแตละดานตามความเหมาะสม 
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  2. การประสานแผนงาน โครงการ และกิจกรรม รวมทั้งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนในแตละ
ดาน  ซ่ึงเนนแผนงานโครงการที่มีความพรอมในการดําเนินงานปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกในแตละ
ดาน เพื่อบูรณาการใหเกิดประโยชนตอความมั่นคงและผลประโยชนของชาติอยางแทจริง 
  3. การติดตามผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งที่เปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักและหนวยงานรับผิดชอบรวม ภายใตแผนงานโครงการที่ปรากฏอยูในยุทธศาสตร 
  4. การติดตามประเมินผลในระดับยุทธศาสตร โดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
หนวยงานในระดับนโยบาย เพื่อรวมวางกรอบทิศทางการประเมินผล และใหการสนบัสนนุทางวชิาการ
ที่จําเปน 

 2.1.7 ผลการดาํเนินงานคณะกรรมการปฏบิัติการจิตวิทยาแหงชาติ (กจว.) 
 คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ ทําหนาที่ใหคําเสนอแนะนโยบายและแผนดาน

การปฏิบัติการจิตวิทยาตอรัฐ ตลอดจนแนวทางและกํากับดูแลการปฏิบัติการจิตวิทยาของหนวยตางๆ 
ใหสอดคลองกับสถานการณและสามารถแกไขปญหาของชาติใหเปนไปดวยความเรียบรอยอยางมี
ประสิทธิภาพ สําหรับในป พ.ศ.2552 คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติไดรับสนองนโยบาย
ของรัฐบาล ดังนี้ 

1. การดําเนนิงานของคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวทิยาแหงชาติ จะตองยดึถือผลประโยชน
ของชาติอยูเหนือส่ิงอ่ืนใด โดยเฉพาะเอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพแหงดนิแดนไทย 

2. ใชการปฏิบัติการจิตวิทยาสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดบั เพื่อ
เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ เพื่อเสริมสรางและพัฒนาไปสูสังคม
ปรองดองสมานฉันท สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข โดยนอมนาํพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั มาเปนแนวทางการดําเนินงาน 

3. ใชการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธสนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาของ
ชาติในมิติตางๆ โดยยึดถือยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” และแนวทาง “สันติและความสมานฉันท”  

4. ใชการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ โดยนําจุดเดนของวัฒนธรรมไทยและวถีิ
ชีวิตไทยในอดตีดานการมีคณุธรรม จรยิธรรม ความรกั ความสามัคคี ความเมตตา ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
การเสียสละ การเคารพผูใหญและรักในความเปนไทย เปนแนวทางการดําเนินการ 

5. ดํารงและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน และมิตรประเทศในเชิง
สรางสรรคที่เปนประโยชนตอกัน สรางบรรยากาศความเปนมิตร รักษาความเปนกลาง ลดเงื่อนไข และ
ลดโอกาสที่จะนําไปสูความขัดแยง และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม 
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6. การปฏิบัติการจิตวิทยาตองมกีารบูรณาการ และประสานสอดคลองกันระหวางสวน
ราชการตางๆ รวมทั้งใหใชส่ือของภาครัฐและเอกชนอยางทั่วถึง และมปีระสิทธิภาพ 
 
2.2   สารสนเทศภูมิศาสตร  (Shahab, 2008 : 2) 
  ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไดเปดโอกาสใหมในการสื่อสาร การ
วิเคราะหส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัว และสรางการตัดสินใจ  ซ่ึงขอมูลที่แสดงอยูในโลกแหงความเปนจริง
สามารถถูกจัดเก็บและประมวลผลได ดังนั้นขอมูลจึงสามารถนําเสนอในรูปแบบที่งายใหเหมาะสม
กับความตองการโดยเฉพาะหลายสิ่งหลายอยางในการตัดสินใจขึ้นอยูกับรายละเอียดของสิ่งที่อยู
รอบๆ ตัวในขณะนั้น และตองการสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่เฉพาะบนพื้นผิวของโลก เชน 
สารสนเทศที่เรียกวาในเชิงภูมิศาสตร ซ่ึงชวยจําแนกสถานที่หนึ่งจากสถานที่อ่ืนๆ และสรางการ
ตัดสินใจสําหรับสถานที่    ที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงนั้น  สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographica 
information) ทําใหสามารถประยุกตใชหลักพื้นฐานทั่วไปสําหรับเงื่อนไขเฉพาะของแตละตําแหนง
ใหติดตามวากําลังเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นสารสนเทศเชิงภูมิศาสตรจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการวางแผน 
และสรางการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ภาพที่ 2.1 แสดงสารสนเทศภูมิศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 สารสนเทศภูมิศาสตร 
 
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS หรือ Geoghapic Information System) (Shahab, 2008 : 6)  
คือ ฐานขอมูลดิจิตอลที่มีวัตถุประสงคเพื่องานเฉพาะดาน ซ่ึงเปนระบบที่ใชพิกัดเชิงพื้นที่รวมกัน  
ซ่ึงหมายถึงหลักของการอางอิง GIS ตองครอบคลุมความตองการวิธีการ ดังแสดงในภาพที่ 2.2     
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การปอนขอมูลจากแผนที่ ภาพถายทางอากาศ (aerial photos) ดาวเทียม ระบบการ
สํารวจ (surveys) และแหลงที่มาอื่นๆ ของขอมูล 

2. ส่ือจัดเก็บขอมลู การดึงขอมูล และการสอบถามขอมูล 
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3. การแปลงขอมูล การวิเคราะห และการสรางแบบจําลอง ประกอบดวยสถิติตางๆ เชิง
พื้นที่ 

4. การรายงานขอมูล เชน แผนที่ รายงานตางๆ และวางแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 การสงผานขอมูลใน GIS 
  
  ขอสังเกตสามอยางที่เกีย่วของกับคํานิยาม  
  1. GIS สัมพันธกับแอพพลิเคชั่นฐานขอมูลอ่ืน แตก็มีขอแตกตางที่สําคัญๆ สารสนเทศ
ทั้งหมดใน GIS เชื่อมโยงไปยังการอางอิงเชิงพื้นที่ ฐานขอมูลอ่ืนๆ อาจประกอบดวยสารสนเทศ
ตําแหนง (เชน ที่อยู ถนน หรือรหัสไปรษณีย) แตฐานขอมูล GIS ใชการอางอิงทางภูมิศาสตรเปนวิธี
หลักในการจัดเก็บและการเขาถึงสารสนเทศ 
  2. GIS คือ การบูรณาการเทคโนโลยีตางๆ เขาดวยกัน เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอ่ืนๆ อาจจะ
ใชเพื่อวิเคราะหภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียมเทานั้น เพื่อสรางแบบจําลองทางสถิติตางๆ 
หรือแผนที่โครงราง ความสามารถตางๆ เหลานี้จะถูกนําเสนอรวมกันทั้งหมดภายในระบบ GIS 
ครอบคลุมทั้งหมด  
  3. GIS กับอะเรยของฟงกชัน ควรถูกนําเสนอเปนกระบวนการแทนที่จะเปนเพียง
ซอฟตแวรหรือฮารดแวรเทานั้น โดย GIS จะมีการสรางการตัดสินใจ ซ่ึงวิธีการ คือ ขอมูลถูกปอนเขา
ไปจัดเก็บ และทําการวิเคราะหภายในระบบ และ GIS ตองสะทอนถึงวิธีการที่สารสนเทศถูกนําไปใช
เพื่องานวิจัยหรือการตัดสินใจโดยเฉพาะ  ซ่ึงหากมองวา GIS เปนซอฟตแวรหรือระบบฮารดแวรแต
เพียงอยางเดียวก็จะทําใหขาดบทบาทสําคัญที่ GIS สามารถนําเสนอกระบวนการสรางการตัดสินใจ
ที่ครอบคลุมทั้งหมด 
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  Burrough and McDonnell (1998 : 11) ไดนยิามความหมาย GIS  ไว 3 รูปแบบ คือ 
  1. ความหมายเชิงเครื่องมือโปรแกรม หมายถึง ชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับ
การรวบรวม การจัดเก็บ การดึงขอมูลไดตามความตองการ การแปลงและการแสดงขอมูลเชิงพื้นที่
จากโลกจริงๆ  
  2. ความหมายเชิงฐานขอมูล หมายถึง ระบบฐานขอมูลซึ่งขอมูลสวนใหญ คือ ดัชนีเชิง
พื้นที่ และชุดของขั้นตอนการทํางานเพื่อใหคําตอบจากการสอบถามเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ในเชิงพื้นที่ที่
จัดเก็บอยูในฐานขอมูล 
  3. ความหมายเชิงโครงสราง หมายถึง ชุดของฟงกชั่นที่ทํางานโดยอัตโนมัติซ่ึงจัดเตรียม
ไวสําหรับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน พรอมดวยความสามารถที่ทันสมัยสําหรับสื่อจัดเก็บ  การสืบคน 
การบํารุงรักษา และการแสดงขอมูลตําแหนงเกี่ยวกับภูมิศาสตร 
  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2553, 11 กรกฎาคม) GIS คือ กระบวนการทาํงานเกีย่วกับขอมูล
ในเชิงพื้นทีด่วยระบบคอมพวิเตอร ที่ใชกาํหนดขอมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธกับตําแหนง
ในเชิงพืน้ที่ เชน ที่อยู บานเลขที่ สัมพันธกบัตําแหนงในแผนที่ ตําแหนง เสนรุง เสนแวง ขอมูล และ
แผนที่ใน GIS เปนระบบขอมูลสารสนเทศที่อยูในรปูของตารางขอมูล และฐานขอมูลที่มีสวน
สัมพันธกับขอมูลเชิงพืน้ที ่ (Spatial Data) ซ่ึงรูปแบบและความสัมพนัธของขอมูลเชิงพื้นที่ทัง้หลาย   
จะสามารถนํามาวเิคราะหดวย GIS และทําใหส่ือความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับ
เวลาได เชน การแพรขยายของโรคระบาด การเคลื่อนยายถ่ินฐาน การบุกรุกทาํลาย การเปลีย่นแปลง
ของการใชพื้นที่ ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทําใหสามารถแปลและสื่อความหมายใช
งานไดงาย  

  ศูนยวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประเทศไทย (2010, 5 กรกฎาคม) ไดใหความหมาย 
GIS คือ ระบบขอมูลขาวสารที่เก็บไวในคอมพิวเตอร แตสามารถแปลความหมายเชือ่มโยงกับสภาพ
ภูมิศาสตรอ่ืนๆ สภาพทองที่ สภาพการทํางานของระบบสัมพันธกับสัดสวนระยะทางและพื้นที่จริง
บนแผนที่ ขอแตกตางระหวาง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาไดจากลักษณะของขอมูล คือ 
ขอมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเปนขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (graphic) แผน
ที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานขอมูล (Database) การเชื่อมโยง
ขอมูลทั้งสองประเภทเขาดวยกนั จะทําใหผูใชสามารถทีจ่ะแสดงขอมูลทั้งสองประเภทไดพรอมๆ กัน 
เชนสามารถจะคนหาตําแหนงของจุดตรวจวัดควันดํา - ควันขาวไดโดยการระบุชือ่จุดตรวจ หรือ
ในทางตรงกนัขาม สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของจุดตรวจจากตําแหนงทีเ่ลือกขึ้นมา ซ่ึงจะ
ตางจาก MIS ที่แสดงภาพเพียงอยางเดยีว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานขอมลูที่เชื่อมโยงกบั
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รูปภาพนั้น เชนใน CAD (Computer Aid Design) จะเปนภาพเพียงอยางเดียว แตแผนที่ใน GIS จะมี
ความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร คือ คาพิกัดที่แนนอน  

  ขอมูลใน GIS ทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงบรรยาย สามารถอางอิงถึงตําแหนงที่มีอยู
จริงบนพื้นโลกไดโดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร (Geocode) ซ่ึงจะสามารถอางอิงไดทั้งทางตรง
และทางออม ขอมูลใน GIS ที่อางอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ขอมูลที่มีคาพิกัดหรือมี
ตําแหนงจริงบนพื้นโลกหรือในแผนที่ เชน ตําแหนงอาคาร ถนน ฯลฯ สําหรับขอมูล GIS ที่จะ
อางอิงกับขอมูลบนพื้นโลกไดโดยทางออมไดแก ขอมูลของบาน (รวมถึงบานเลขที่ ซอย เขต แขวง 
จังหวัด และรหัสไปรษณีย) โดยจากขอมูลที่อยูสามารถทราบไดวาบานหลังนี้มีตําแหนงอยู ณ ที่ใดบน
พื้นโลก เนื่องจากบานทุกหลังจะมีที่อยูไมซํ้ากัน ภาพที่ 2.3 แสดงละติจูดและเมริเดียนของลองติจูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 ละติจูดและเมริเดยีนของลองติจดู 
 

 โดยเสนเมริเดียนของลองติจูด (Meridians of Longitude) เปนเสนแบงครึ่งซีกวงกลมของ
โลก โดยเชื่อมตอไปยังอีกดานหนึ่งของอีกครึ่งซีกวงกลมโลก เสนรอบวงทั้งหมดวิ่งไปตามแนวทิศ
เหนือ-ใต สวนพื้นที่วางระยะหางจากที่เสนศูนยสูตร (Equator) และมาบรรจบกัน ณ จุดที่ขั้ว (Pole) 
ตัดกันกับเสนละติจูด และมีตัวเลขที่ไมจํากัดสามารถสรางขึ้นบนลูกโลก เสนเมริเดียนคลายคลึงกับ
เสนแนวตั้ง หรือแกน Y ในระบบพิกัด Cartesian  (Cartesian coordinate System) 

 ในการวัดมุมจะใชเรขาคณติแนวระนาบ (plane geometry) เพื่อระบุตาํแหนงบนพื้นผิว
ของโลก โดยอยูบนพื้นฐาน sexagesimal scale  คือ วงกลมจะมีขนาด 360 องศา โดย 1 องศา เทากับ 
60 ลิปดา และ 1 ลิปดา เทากบั 60 ฟลิปดา ดังนั้น 1 องศา จึงมี 3,600 ฟลิปดา ยกตวัอยาง 45° 33’ 22” 
(45 องศา 33 ลิปดา 22 ฟลิปดา) ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองแปลงการวัดมุมดังกลาวไปสูตัวเลขจํานวน
เต็มทีเ่หมาะสม โดยการแปลง 45° 33’ 22” ใชวิธีการนํา 33 ลิปดา คูณดวย 60 จะเทากบั 1,980 ฟลิปดา 
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ตอไปบวกดวย 22 ฟลิปดา เทากับ 2,002 ฟลิปดา เพราะฉะนัน้อัตราสวน (ratio) คือ 2,002/3,600 = 
0.55. โดยนําไปบวกกับกับ 45 องศา จะไดคําตอบคือ 45.55° 
  ระบบพิกัดภูมิศาสตร (geographic coordinate system) คือ ระบบพิกัดที่อนุญาตใหทุกๆ 
ตําแหนงบนโลกถูกกําหนดในพิกัด 3 พิกัด สวนใหญแลวจะใชในระบบพิกัดทรงกลม (Spherical 
coordinate system) ในขณะที่ Geocoding (การเขารหัสทางภูมิศาสตร) เปน กระบวนการหาพิกัดทาง
ภูมิศาสตรที่เกี่ยวของ (เรียกวา ละติจูด (latitude)  และ ลองติจูด (longitude)) จากขอมูลภูมิศาสตรทาง
กายภาพของพื้นผิวโลก เชน ที่อยูถนน หรือ รหัสไปรษณีย โดยที่พิกัดทางภูมิศาสตสามารถทําการ 
Mapping และปอนไปสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร GIS หรือพิกัดสามารถฝงไวภายในสื่อ เชน 
ภาพถายดิจิตอล ผานการใสแท็กตําแหนง (Geotagging)  
  Geotagging คือ กระบวนการเพิ่มขอมูลของขอมูล (metadata) เพื่อระบุพกิัดทาง
ภูมิศาสตรใหกับสื่อตางๆ เชน รูปภาพ วดีีโอ เว็บไซต หรือ RSS feeds และ เปนรปูแบบของขอมูล 
metadatag เชิงพื้นที่ภูมิศาสตร ขอมูลเหลานี้ปกติประกอบดวยพิกดัละติจูด และลองติจูด รวมทั้งอาจ
ประกอบดวยระดับความสูง ลักษณะพื้นที่ ระยะทาง และชื่อสถานที่ สวน Reverse geocoding คือ 
ส่ิงที่ตรงกันขามกับการ Geocoding คือ การหาตําแหนงสถานที่ตนฉบับเดิมที่เกีย่วของ เชน ที่อยู
ถนนจากพกิัดภูมิศาสตร และ Geocoder คือ สวนของซอฟตแวร หรือ Web services ที่ชวยเหลือใน
กระบวนการนี้ 
 
2.3  Google Map (Wikipedia Foundation, 2010, July 7) 
  Google Map  คือ แอพพลิเคชั่นใหบริการจัดทําแผนที ่ (mapping) ผานเว็บ และใช
เทคโนโลยีที่ไดจัดเตรยีมไวโดย Google ซ่ึงเปนการใหบริการที่ไมเสียคาใชจายสําหรับการใชงานที่
ไมใชเชิงพาณชิย Google Map สามารถรองรับสวนประกอบการโตตอบบนหนาเว็บเพ็จโดยไมตอง
มีการ reload หนาหรือสวนของแผนที่ใหแสดงผลใหม refresh กระบวนการทั้งหมดนี้ถูกจัดการอยู
ภายใน JavaScript และ Google Map แอพพลิเคชั่น ดูแลจัดการแผนที่ และการเพิม่เนื้อหาไปยังแผน
ที่โดยผานการใหบริการที่หลากหลาย โดยอนุญาตใหผูใชสรางแอพพิเคชันแผนทีท่ี่มีประสิทธิภาพ
สูงบนเว็บไซตของผูใชงาน ภาพที่ 2.4 แสดงสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของในการจดัทาํแผนที่ Google 
Map 
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ภาพที่ 2.4 สถาปตยกรรมที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนที่ Google Map  
 
  คุณลักษณะทีสํ่าคัญของ Google Map ไดแก 
   1. Google Map เปนการใหบริการจัดทําแผนที่บนเว็บฟร ี
   2. นําเสนอแผนที่ระดับเสนทางคมนาคมสําหรับการเดินทาง (pedestrians) รถยนต และ
การขนสงมวลชนสาธารณะ 
   3.  แสดงสภาพภมูิประเทศ และสารสนเทศภาพถายเชิงภูมศิาสตร 
  4. มี API (Application Programming Interface) สําหรับขยายขีดความสามารถการ
ทํางานที่ใชพฒันาแอพพลิเคชั่น Google Map  
  Wikipedia Foundation (2010, July 9) Application Programming Interface (API) คือ 
interface ที่ถูกนําไปใชโดยโปรแกรมซอฟตแวร (Software Program) ซ่ึงอนุญาตใหโปรแกรม
ซอฟตแวรโตตอบกับซอฟตแวรอ่ืนๆ และคลายคลึงกับวิธีการของ User interface ในการตดิตอ
ระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  
  API ถูกนําไปใชงานโดยแอพพิเคชั่น ไลบารี่ และระบบปฏิบัติการ และถูกใชเขาถึงการ
ใหบริการดานตางๆ ซ่ึง API อาจประกอบดวยขอกาํหนดสําหรับงานประจาํ (routines) โครงสรางขอมูล 
(data structure) คลาสออปเจ็ค (object classes) และโปรโตคอล (Protocol) ที่ใชในการติดตอส่ือสาร
ระหวางลูกคา และผูผลิตชุดเครื่องมือของ API 
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 แนวคดิ Concept API คือ รูปแบบของนามธรรม (Abstract) ที่อธิบายถึง interface 
สําหรับการโตตอบกบัชุดฟงกชั่นการทาํงานที่ถูกใชงานจาก Component ของระบบซอฟตแวร 
(software system) ซอฟตแวรที่จัดเตรียมฟงกชั่นจะอธิบายจาก API โดยบงบอกถึงการจัดชดุเครื่องมือ
ของ API ซ่ึง API  มีลักษณะการนําไปใชงานไดหลายรูปแบบ ดังนี ้

 API  แบงตามลักษณะการใชงาน ไดแก 
   1. ใชสําหรับงานทั่วไป (Generic)  ชุดสมบูรณเต็มประสิทธิภาพของ API ที่รวมอยูใน
ไลบารี่ของภาษาโปรแกรมตางๆ Programming Languages  เชน Standard Templated Library        
ในภาษาโปรแกรม C++ หรือภาษาโปรแกรม Java API 
   2. ใชสําหรับงานเฉพาะดาน (specific) เชน Google Map API หรือ Java API for XML 
Web Services   
  API  แบงตามลักษณะของภาษา ไดแก 
   1. ขึ้นอยูกับภาษา (language-dependent) หมายถึง ถูกนําไปใชเทานั้นจากวากยสัมพันธ 
syntex และองคประกอบ (elements) ของภาษาโปรแกรมแตละภาษาโดยเฉพาะ ซ่ึงทําให API 
เหมาะสมตอการใชงาน 

   2. ไมขึ้นอยูกับภาษา (language-independent) เขียนขึ้นเพื่อถูกเรียกใชไดจากภาษา
โปรแกรมหลายชนิด ส่ิงนี้คือ คุณลักษณะเดน หรือ ฟเจอรที่เปนที่ตองการสําหรับ service-oriented 
API   ซ่ึงไมผูกติดกับกระบวนเฉพาะหรือระบบ และอาจจัดเตรียมเปน remote procedure computer 
หรือ web services ยกตัวอยางเชน เว็บไซตที่ใหผูใชพิจารณารานภัตตาคารอาหารในทองถ่ิน             
ที่สามารถวางซอนทับกันเหนือแผนที่ โดยเรียกใชจาก Google Map เพราะวา Google Map มี API       
ที่อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการทํางานดานนี้โดยเฉพาะ API ของ Google Map ควบคุมวาไซต
หุนสวนสามารถใชอะไรและสามารถใชไดอยางไร 

 API อาจถูกใชอางอิงไปยังอินเทอรเฟสโดยสมบรูณ ฟงกชั่นการทํางานอยางเดยีว หรือ
แมแตชุดของ APIs หลายฟงกชั่นที่จดัเตรียมโดยองคกร ดังนั้นขอบเขตของการอธิบายถูกกําหนด
จากบริบทของประโยชนที่ใช 
  สวนเมื่อจะนําไปใชในบริบทของการพัฒนาเว็บ Web Development API คือ ชุดการ
กําหนดรูปแบบของ HTTP สําหรับรองขอขาวสาร message พรอมทั้งการนิยามโครงสรางของ
ขาวสารที่ตอบกลับ ซ่ึงปกตอิยูในรูปของ XML หรือรูปแบบ JavaScript Object Notation (JSON)  
โดยที่ Web API เปนคําพองเสมือนสําหรับ web services โดยความนิยมลาสุด เรียกวา Web 2.0     
โดยเคลื่อนยายมาจาก Simple Object Access Protocol (SOAP) โดยมพีื้นฐานใหบริการมุงตรงไปที่
การสื่อสารสไตล Representational State Transfer (REST) เว็บ APIs อนุญาตใหบูรณาการ           
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การใหบริการหลากหลายชนดิไปสูแอพพิเคชั่นใหมๆ ที่นยิมเรียกกันวา “mashups” หรือ การผสมผสาน
เทคโนโลยีตางๆ หลายๆ เทคโนโลยีมาใชรวมกัน 
2.4  Google Map APIs  
 2.4.1 คํานิยามความหมาย Google Map APIs 
  Google Map APIs (Martin, 2006 : 35) คือ ชุดคลาสพื้นฐานที่ถูกสรางขึ้นเพื่อนําไปใชงาน
สําหรับทํางานบน Google Map ซ่ึงบรรจุอยูภายใน JavaScript container  ซ่ึงจะฝงอยูภายในหนา 
HTML page โดยที่ฟงกชัน่การทํางานทั้งหมดของ Google Map ตั้งอยูบนพื้นฐานหลักการงายๆ ของ
การสราง JavaScript  object ฝงไปยงัหนาเว็บเพจ็ของผูใชงาน  ซ่ึงตวั interface จะตดิตอไปยัง API 
โดยตรงในทนัที แตดวยความเรียบงายนี้ไดซอนพลังประสิทธิภาพการทํางานของคลาส ออปเจ็ค 
และอินเทอรเฟสที่ใหผูใชจดัการกับแผนที่ Google Map โดยการรวมเอา interface นี้เขากับขอมูล    
ที่ผูใชตองการแสดง ซ่ึงผูใชสามารถกําหนดองคประกอบการโตตอบบนเว็บเพ็จ โดยไมตองมีการ 
Reload หนาเพ็จใหม หรือกลับไปแสดงสวนตางๆ ของแผนที่ซํ้าอีก ทั้งนีก้ระบวนการทั้งหมดถูก
ควบคุมจัดการภายใน JavaScript และแอพพลิเคชั่น Google Map 
  Schuyler (2006: 8)  หมายถงึ ชุดออปเจ็คจาวาสคริปท (JavaScript objects) และเมทธอดที่
ผูใชใสแผนทีล่งบนเว็บเพจ็ผูใช  ซ่ึงกอนหนาที่จะมี Google Map เปนสิ่งที่ยากอยางยิ่งที่จะใสแผนที่
ลงบนหนาเว็บเพ็จ ตวัอยางเชน แอพพลิเคชั่น MapQuest มีโปรแกรมที่อนุญาตใหผูใชสรางลิงค
เชื่อมไปยังแผนที่ แตผูใชไมสามารถฝงแผนที่ลงบนหนาเว็บของตนได และไมสามารถแมจะใช
คําส่ัง Target = _new เพื่อเปดหนาตางบราวเซอรใหม (new browser window)   

Google ไดจัดเตรียมคําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ API ซ่ึงสามารถเขาไปศึกษาไดที่ 
http://www.google.com/apis/Map/  สําหรับตัวอยางการสรางแผนที่ Google Map ลงบนหนาเว็บเพจ็
มี HTML ไฟล ดังนี ้

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/ 
       TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
      <head> 
           <title>Google Map JavaScript API Example - simple</title> 
           <script src="http://Map.google.com/Map?file=api&v=1&key=abcdefg" 
 type="text/javascript"></script> 
   </head> 
   <body> 
        <div id="map" style="width: 300px; height: 300px"></div> 
        <script type="text/javascript"> 
        //<![CDATA[ 
 
        if (GBrowserIsCompatible()) { 
          var map = new GMap(document.getElementById("map")); 
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          map.centerAndZoom(new GPoint(-122.141944, 37.441944), 4); 
        } 
        //]]> 
 
        </script> 

   </body> 
 </html> 
 

จากโคด HTML ดานบน ผูใชจําเปนตองใชสวนพืน้ที่เล็กๆ สําหรับแปะการแสดงผลแผน
ที่ในฟอรมดานบน คือ อีลีเมนท div และบรรทัดของสคริปท src= แตมีเพียงสองบรรทัดที่สําคัญของ
โคดที่รองขอเพื่อสรางและแสดงแผนที่ที่ตาํแหนงศนูยกลางบนจุดที่กําหนด รหัส key code ใน
ตัวอยางนี้จะสราง new GMap object หลังจากนั้นศนูยกลางแผนที่จะอยูบนจุดที่กาํหนด 

 
var map = new GMap(document.getElementById("map")); 
map.centerAndZoom(new GPoint (-122.141944, 37.441944), 4); 

 
โปรแกรมในบรรทัดแรกจะสรางตัวแปรขึ้นใหมที่เก็บตวัแปรชนดิออปเจ็ค new GMap 

object ซ่ึง GMap object จะเชือ่มกับสวนหนึง่ในพื้นทีห่นาเว็บที่ระบุดวยเครื่องหมาย <div id= “map”> 
บรรทัดที่สองจะเรียกเมทธอดพิกัดตาํแหนงจุดศูนยกลางและตัวเลขการขยาย (zoom) แผนที่ของ
คลาส GMap 

นอกจากนี้ยังมคีลาสอื่นๆ ที่เตรียมไวสําหรับจัดการเกีย่วกับแผนที ่ เชน GPoint เพื่อ
กําหนดจุด และ GPolyLine เพื่อกําหนดเสน รวมทั้ง build-in XML parser และ XSLT processor     
ซ่ึงสามารถเขาไปศกึษาการใชงานที่เอกสารAPI ณ http://www.google.com/apis/Map/documentation 
 2.4.2  การใช API Key และองคประกอบพื้นฐานของ Google Map แอพพลิเคชั่น 
  กอนการใชงาน API ตองสมัครลงทะเบียนกับ Google  เพื่อขอรับรหัสคีย API (Web API key) 
และหากไมมี API key ก็ไมสามารถใชงาน Google Map API ได โดย Google จะสงกลับขอผิดพลาด
และแสดงผลความวางเปลาบนหนาเว็บเพจ็ถาหากไมใช key หรือใช key ที่ผิด สําหรับเหตุผลการใช 
API key คือวา Google Map API key ตองการใชสําหรับอางอิง Google Map แอพพลิเคชั่นที่ผูใชงาน
ไดสรางและพฒันาขึ้น 
  เพื่อขอรับ Google Map API key ผูใชตองมีบัญชี account ที่ไดสมัครเรียบรอยแลวบน
ระบบ Google และถาหากยังไมมีบัญชี account ผูใชตองลงทะเบียนสมัครกับ Google กอน โดยไปที่
เว็บไซต Google Map API (http://www.google.com/apis/Map/) และรองขอ Key ซ่ึงคียจะทํางานได
ก็ตอเมื่อกูเกิลตอบรับการลงทะเบียนเว็บไซตบนแอพพลิเคชั่นที่จะทํางาน วิธีการนี้หมายถึงเว็บไซต
ที่ผูใชไดสรางแอพพลิเคชั่นตองถูกนําไปใชในทางสาธารณะบนอินเทอรเน็ตเทานั้น และผูใชงาน       
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ไมสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นเฉพาะภายในเครือขายขององคกรหรืออินทราเน็ต (intranet)  ที่ไมมี
การเชื่อมตอโดยตรงกับอินเทอรเน็ต 
  หัวใจหลักของ Google Map API คือ JavaScript component ที่ถูกโหลดจาก Google ในแตละ
คร้ังที่ผูใชเปดเว็บเพ็จ Google Map  โดย JavaScript component ไดจัดเตรียม interface การใชบริการ
ไปยัง Google Map sevices และสรางแผนที่ลงบนหนาจอแสดงผลคอมพิวเตอรโดยการโหลด
สวนประกอบแผนภาพแผนที่และวางองคประกอบภาพตางๆ ลงบนหนาจอแสดงผล นอกจากนี้ 
Google Map ยังสามารถทํางานกับขอมูล และภาพตางๆ ดังตอไปนี้ 

Google Map สามารถทํางานไดในทุกมาตรฐานของ HTML page  แต Google ไดให
คําแนะนําวาสามารถสรางเพ็จที่เขากันไดกับมาตรฐาน XHTML ไดดีเชนกัน และเมื่อตองการทํางาน
กับการวาดลายเสนแผนที่ในลักษณะหลากหลายรูปแบบ polyline จําเปนตองใชภาษาเครื่องหมาย
เวคเตอร (VML Vector Markup Language) ที่มีพื้นฐานอยูบนภาษา XML   VML คือ รูปแบบของ
ภาษาเครื่องหมายที่มีพื้นฐานสําหรับกําหนดขอมูลใชงานเกี่ยวกับลายเสนตางๆ เชน การคนหาหรือ
แสดงขอบเขตบริเวณพื้นที่ที่กําหนดดวยเสนวางลงบนลําดับชั้นบนสุดของแอพพลิเคชั่น Google 
Map เชน การวางซอนแผนที่ และถามีผูใชที่ใชอินเทอรเน็ต Explorer ควรเพิ่ม Microsoft VML 
namespace ภายในการกําหนด XHTML หากไมมีออปชั่นนี้ Polylines จะไมทํางาน 
  มาตรฐาน XML (Extensible Markup Language) คือ วิธีการแทนขอมูลในรูปแบบโครงสราง
ที่เปนสื่อกลางทางสถาปตยกรรม (architecture neutral) แมวา XML ไมไดเปนสวนประกอบที่
ตองการในแอพพลิเคชั่น Google Map  แต XML คือ รูปแบบวิธีการทั่วไปในการจัดเตรียมกอน
ขอมูลขนาดใหญๆ (เชน การวางจุดบนแผนที่ map points, information windows และอื่นๆ) โดยการ
กําหนดสารสนเทศใหอยูในรูปแบบ XML จากนัน้ใชการโหลดขอมูล XML ผาน Google Map API 
ตอไปก็แสดงผลดวยสารสนเทศโดยใชฟงกชั่นการทํางานของ API  ทั้งนี้ API ยังรองรับการแปลง
ขอมูล XSL หรือวิธีการแปลงเอกสาร XML ไปสู HTML โดยใช styesheet 
  Google Map API ถูกสรางขึ้นอยูบนพืน้ฐานภาษาโปรแกรม JavaScript  ซ่ึงภาษา
โปรแกรม JavaScript ถูกออกแบบและสรางมาเพื่อใชงานกับโปรแกรมบราวเซอรบนเครื่อง
คอมพวิเตอรผูใชงาน (Client) และไดเตรยีมชุดฟงกชัน่การทํางานสําหรับการพัฒนาสวนประกอบแบบ
ไดนามิค (dynamic elements)  
 2.4.3 ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทของ API (Understanding API Terminology) 
  Google Map API คือ สวนสําคญัที่สุดของชุด classes JavaScritp ที่ผูใชนําไปใชสราง
แอพพลิเคชั่นแผนที่ภายในเว็บเพ็จ การทาํความเขาใจเรื่อง API ใหไดอยางถองแทนั้น ตองเรียนรู
คําศัพทที่ใชกําหนดสวนตางๆ ของ Google Map API และ interface อยางแรกที่ผูใชตองเขาใจกบั
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คําศัพทคลาสของ Google Map API ที่จัดเตรียมรายละเอียดที่ตองการเพื่อสรางแอพพลิเคชั่นแผนที่ 
Google Map   
  แอพพลิเคชั่น Google Map ทั้งหมดจะเริ่มตนดวยแผนที่อยางงายๆ ซ่ึงแผนที่นี้ผูใช
สามารถเพิ่มองคประกอบที่มีความแตกตางกันเพื่อเตรียมหนาที่การทํางานใหกับแอพพลิเคชั่นแผนที่
บน Google Map  ซ่ึงประกอบดวยสวนประกอบหลักๆ 4 อยาง ดังนี้ 
  1. Overlays : จุดที่สนใจที่วางซอนลงบนแผนที่ หรือแนวเสนรูปทรงตางๆ ที่แสดงถึง
ขอบเขตพื้นทีบ่นแผนที่ เสนทางการคนหา หรือสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับตําแหนงที่ถูกแสดงบน
แผนที่ Google Map 
  2.  Event : การเกิดขึ้นของการกระทําบางอยาง เชน ผูใชคลิกลงบนจุดที่สนใจบนพื้นที่แผนที ่
Google Map 
  3. Information : สวนแสดงผลขอมูลขยายเพิ่มเติมเกีย่วกับแผนที ่ หมุดแผนที ่ หรือ
ขอบเขตแผนที่ที่แสดงเปนสวนหนึ่งของแอพพลิเคชั่นแผนที ่
  4. Control : สวนการควบคมุการทํางานอนิเทอรเฟสพืน้ฐาน ทีอ่นุญาตใหผูใชขยายเขา 
(Zoom in) และขยายออก (Zoom out) มมุมองแผนที่ และการเลื่อนแผนทีไ่ปมาไดอยางมีประสิทธภิาพ 
  องคประกอบที่หา ไมไดมบีทบาทหรือเปนสวนประกอบอยูใน API แตก็สนับสนนุการ
ทํางานใหกบัองคประกอบอืน่ๆ คือ ความสามารถทีจ่ะโหลดขอมูลแบบไดนามิค (data dynamically) 
คือ หัวใจในการจัดเตรยีมองคประกอบการติดตอของรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ Google Map ที่ถูก
สรางขึ้น โดยทั่วไปสารสนเทศที่ถูกสกัดมาจากไฟล XML ที่โหลดมาจากเว็บเซิรฟเวอร ทั้งชนิด 
static file หรือ true dynamism  ผาน dynamic component บนเว็บเซิรฟเวอร เชน CGI script  PHP 
script หรือ Java application   
  จากการรวมเอาสวนประกอบเหลานี้เขาดวยกัน ผูใชสามารถสรางแอพพลิเคชั่นที่มคีวาม
ซับซอนไดอยางอิสระและหยืดหยุนมาก โดยผานแกนกลางของโคดแอพพลิเคชัน่ที่มีพืน้ฐานอยูบน
ภาษาโปรแกรม JavaScript งายๆ  
 2.4.4 The Google Map Classes  
  Michael, Jeffrey and Cameron (2006 : 323) ไดอธิบายวา Google Map Classes เปนกลุม
คลาสเกี่ยวกับฟงกชั่นหนาทีก่ารทํางานทั้งหมดของ Google Map API ที่จัดเตรียมไวผานชุดของ
คลาสซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสรางและกําหนดองคประกอบของ Google Map เริ่มตนดวย GMap 
Class และผานเพิ่ม classes กําหนดหมุดแผนที่ และ information windows และสรางการควบคุม 
และเหตกุารณที่อนุญาตใหผูใชโตตอบกับแอพพลิเคชั่น 
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  หลักการของคลาส GMap จะสรางแผนที่ Google Map ขึ้นใหมภายในเอกสาร HTML  
โดยมีรูปแบบของ div element ที่อยูภายใน HTML รูปแบบสําหรับการสราง object ใหมจากคลาส 
GMap ดังตอไปนี้  
    GMap(container, mapTypes?, width?, height?) 
   คลาส GMap2  คือ คลาสศูนยกลางใน API ถาหากไดทําการโหลด API ใชประโยชน
เปน version 2 อาจใช GMap อางอิงไปยังคลาส GMap2 อยางไรก็ตาม GMap  ถูกจัดเตรียมไว
สําหรับการทํางานที่เขากันไดกับเวอรชันเกา และ Google ไดแนะนําวาควรปรับปรุงโคดเพื่ออัพเดท
ไปสูการเรียกใช GMap2 ใหสอดคลองตามเวอรชัน API ปจจุบันใหมากที่สุด 
  GMap2 Constructor 

  Constructor        
 GMap2 (containerDomElement, [opts]) 

  จากตวัอยางออปเจ็คนี้จะสรางแผนที่ใหมภายในอีลีเมนต DOM ที่ไดรับ ปกติ คือ อีลีเมนต 
DIV optional (opts) อารกิวเมนท ควรเปนตัวอยางของ GMapOptions ถาไมมีชนิดแผนที่กําหนดให 
opts คาที่กําหนดเริ่มตน คือ G_DEFAULT_MAP_TYPES จะถูกกําหนดใชงาน เชนเดียวกนัถาไม
กําหนดขนาดแผนที่ใน opts ขนาดของ containerDomElement ถูกใช ถาขนาดไดถูกกําหนดใน opts 
the containerDomElement จะปรับขนาดสอดคลองตามที่กําหนด ตารางที่ 2.1 ถึง ตารางที่ 2.9 สรุป 
Method ตางๆ ของ Class GMap2 
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ตารางที่ 2.1  Method ทั่วไปของ Class GMap2 
 

Methods Return Description 
enableDragging()  อนุญาตใหกดเมาสลากแผนที่ได คาดีฟอนท

เริ่มตน คือ enabled 
disableDragging()  ไมอนุญาตใหกดเมาสลาดแผนที่ 
draggingEnabled() Boolean สงกลับคาจริง (true) ถาแผนที่สามารถถูก

เมาสลากยายได 
enableInfoWindow()  อนุญาตการทํางานของ info windows บน

แผนที ่คาดีฟอนท คือ enabled 
 

disableInfoWindow()  ไมอนุญาตการเปด info window ใหม และถา
มีการเปด info window อยูแลว ใหปด info 
window หนึ่งที่มีอยู 

infoWindowEnabled() Boolean สงคากลับคา true ถา info window ถูกอนุญาต
ใหทํางาน 

enableDoubleClickZoom()  อนุญาตให double-click การซูมขยาย ถามีการ
อนุญาตใหทํางาน การดบัเบิลคลิกดวยปุม
เมาสซายจะซมูเขา และดับเบิลคลิกดวยปุม
เมาสขวาจะซมูออก คาดีฟอนทคือ disabled 

disableDoubleClickZoom()  ไมอนุญาตใหดับเบิลคลิกการซูม 
doubleClickZoomEnabled() Boolean สงกลับคาจริง ถาดับเบิลคลิกเพื่อซูมขยาย

แผนที่ถูกอนญุาต กรณีอ่ืนสงกลับคาเท็จ 
enableContinuousZoom()  อนุญาตการเปลี่ยนแปลงการซูมแบบราบเรียบ

ไมสะดุด (smooth) คาดีฟอนท คือ disabled 
disableContinousZoom()  ไมอนุญาตใหมีการเปลี่ยนการซูมแบบ

ราบเรียบ 
continuousZoomEnabled() Boolean สงคากลับคาจริง ถาการเปลี่ยนแปลงการซูม

ขยายแบบราบเรียบถูกอนุญาตใชงาน 
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ตารางที่ 2.2  Control Method ของ Class GMap2 
 

Methods Return Description 
addControl(control, 
[position]) 

 เพิ่มออปเจ็ค GControl หรือเครื่องมือการ
ควบคุมแผนทีไ่ปยังแผนที ่ 
 

removeControl(control)  ยายการควบคมุจากแผนที ่
getContainer() Node โหนดสงคากลับ HTML DOM object         

ซ่ึงบรรจุแผนที่ไว (ปกติ  DIV element)        
ถูกเรียกใชจาก GControl.initialize() 
 

 
ตารางที่ 2.3  Map Types Method ของ Class GMap2 
 

Methods Return Description 
getMapTypes() Array of  GMapType สงคากลับเปนขอมูลชนิด Array 
getCurrentMapType() GMapType สงคากลับ GMap Type object สําหรับแผนที่

ปจจุบันที่ถูกเลือกใช 
setMapType(type)  เซตคาชนิดแผนที่ใหกับแผนที่โดย 

GMapType object ของชนิดแผนที่ตองมกีอน
การเพิ่มการใชงานเมทธอด addMapType() 

addMapType(type)  เพิ่ม GMapType ออปเจ็คใหมใหกับแผนที ่
removeMapType(type)  ยาย GMapType ออปเจ็คจากแผนที ่
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ตารางที่ 2.4  Map State Method ของ Class GMap2 
 

Methods Return Description 
isLoaded() Boolean สงกลับคาจริง ถาแผนที่ไดถูกเริ่มตนการ

ทํางานโดย setCenter() 
getCenter() GLatLng สงคากลับพิกัดภูมิศาสตร ละติจูดและลอง

ติจูดสําหรับจดุศูนยกลางชองมุมมองแสดง
แผนที่  คาสงกลับคือ GLatLng 

getBounds() GLatLngBounds สงคาขอบเขตพื้นที่ภูมิศาสตรของแผนที่ที่
ถูกแสดงจากหนาจอแสดงแผนที่คาสงกลับ
คือ GLatLngBounds 

getBoundsZoomLevel(b
ounds) 

Number สงคากลับตัวเลขระดับการซูมขยายแผนที ่ 

getSize() GSize สงคากลับขนาดของมุมมองแผนที่ใน
รูปแบบขนาด pixels 

getZoom() Number สงคากลับตัวเลข ระดับการซูมปจจุบัน 
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ตารางที่ 2.5   Map State Modifications Method ของ Class GMap2 
 

Methods Return Description 
setCenter(center, [zoom], 
[type])   

 โหลดแผนที่ไวที่จุดศนูยกลางที่ไดรับมาจาก 
GLatLng  รวมกับตัวเลขระดับการซูมขยาย และ 
instance ชนิดแผนที่ GMapType  object  เมทธ
อดนี้ตองถูกเรยีกกอนเสมอ หลังจากการสราง 
instantiation ของ GMap object ไดเซตคาสถานะ
เริ่มตนของแผนที่ 

panTo(center)  เปลี่ยนตําแหนงศูนยกลางแผนที่ ถา GLatLng 
มองเห็นเรยีบรอยแลวในที่อ่ืนๆ ในกรอบมุมมอง 
การสายเลื่อนแผนที่จะเคลื่อนที่ในลักษณะลื่น
ไหลแบบราบเรียบ 

panBy(distance)  เริ่มตนการเคลื่อนที่สาย การลื่นไหลแผนทีไ่ดจาก
ออปเจ็ค GSize ที่ไดรับ 

panDirection(dx, dy)  เริ่มตนเคลื่อนที่สาย การไสลดแผนที่จากครึ่งหนึ่ง
ความกวางและความสูงในทศิทางที่ให +1 คือทาง
ขวามือและต่ําลง และ -1 ทางซายและสูงขึน้ 

setZoom(level)  เปลี่ยนระดบัการซูมแผนที่ 
zoomIn()  เพิ่มคาระดับการซูมขึ้นอีก 1 ระดับ ระดับการซูม

ใหญมากจะเขาใกลกับพืน้ผิวของโลก 
zoomOut()  ลดคาระดับการซูมขึ้นอีก 1 ระดับ ระดับการซูม

เล็กที่สุดจะอยูหางออกไปจากพื้นผิวของโลก 
savePosition()  บอกแผนที่เกบ็คาภายในตําแหนงแผนที่ปจจุบัน 

และระดับการซูมเพื่อใช  
returnToSavedPosition()ดึงขอมูลหลังจากนี้  

returnToSavedPosition()  คืนคาตําแหนงแผนที่และระดับการซูมที่เซฟจาก 
savePosition()  

checkResize()  แจงแผนที่ถึงการเปลี่ยนของขนาดของ container 
ตัวมัน คณุตองเรียกเมทธอดนี้ถาคุณเปลี่ยนขนาด
ของอีลีเมน DOM ซ่ึงแผนทีจ่ะปรับตัวมนัให
เหมาะสมกับขนาดใหม 
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ตารางที่ 2.6  Overlays Method ของ Class GMap2 
 

Methods Return Description 
addOverlay(overlay)  เพิ่มออปเจ็ค GOverlay ไปยังแผนที ่
removeOverlay(overlay)  ยายออปเจ็ค GOverlay จากแผนที่  เหตุการณ

removeoverlay() ถูกกระตุนเทานั้น ถาออปเจ็ค 
GOverlay อยูบนแผนที ่

clearOverlays()  ยายออปเจ็ค GOverlay ทั้งหมดจากแผนที ่
getPane(pane) Node สงคากลับไปยงัอีลีเมนต DIV DOM ซ่ึงเกบ็ออป

เจ็คในชัน้ layer GMapPane ที่ไดรับ 
 
ตารางที่ 2.7   Info Window Method ของ Class GMap2 
 

Methods Return Description 
openInfoWindow(latlng,dom, 
[opts]) 

 เปด info window ณ ตําแหนง GLatLng     
ที่ให ถา info window ไมเหน็รูปราง
ทั้งหมดบนแผนที่ แผนที่จะสายให
เหมาะสมพอดกีับหนาตางทั้งหมดในชอง
มุมมอง viewport เนื้อหา info window ตอง
กําหนดโดยใชโหนด DOM  

openInfoWindowHtml(latlng, 
html, [opts]) 

 เปด info window ณ ตําแหนง GLatLng     
ที่ไดรับ ถา info window เหน็ไมหมดบน
แผนที่ แผนทีจ่ะสายใหเหมาะสมพอดีกับ
หนาตางทั้งหมดในชองมุมมอง viewport 
เนื้อหา info window ตองกําหนดโดยใช 
HTML string 

openInfoWindowTabs(latlng, 
tabs, [opts])   

 เปดแท็ป info window ณ ตําแหนง 
GLatLng ถา info window มองเห็นไมหมด 
แผนที่จะสายใหพอดีกับหนาตางทั้งหมด
ในชองมุมมอง เนื้อหาของ info window 
ตองกําหนดโดยใชโหนด DOM 
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ตารางที่ 2.7  (ตอ) 
 

Methods Return Description 
openInfoWindowTabsHtml(latlng, 
tabs, [opts]) 

 เปดแท็ป info window ณ ตําแหนง 
GLatLng ถา info window มองเห็นไมหมด 
แผนที่จะสายใหพอดีกับหนาตางทั้งหมด
ในชองมุมมอง เนื้อหาของ info window 
ตองกําหนดโดยใช HTML string 

showMapBlowup (latlng, [opts])  เปด info window ณ ตําแหนง GLatLng ที่
ไดรับ ซ่ึงประกอบดวยมุมมองระยะใกล
บนแผนที่ตรงศูนยกลางบนตําแหนง 
GLatLng ที่ให 

closeInfoWindow()  ปด info window ปจจุบัน 
getInfoWindow() GInfoWindow สงคากลับออปเจ็ค info window ของแผน

ที่นี้ ถาไมมี info window มันจะถูกสรางขึ้น 
แตไมถูกแสดง enableInfoWindow()ไม
สะทอนกลับผลลัพธของ getInfoWindow() 

 
ตารางที่ 2.8   Coordinate Transformationsclass Method ของ Class GMap2 
 

Methods Return Description 
fromLatLngToDivPixel(latlng) GPoint สงคากลับพิกัดพิกเซล GPoint ของ

ตําแหนงภูมิศาสตร GLatLng ที่ไดรับ 
สัมพันธกับอีลีเมนท DOM ซ่ึงบรรจุแผน
ที่ที่สามารถลากได  

fromDivPixelToLatLng(pixel) GLatLng สงคาพิกัดภูมศิาสตร GLatLng ของพิกัดพิ
เซล GPoint ที่ให  สัมพันธกบัอีลีเมนท 
DOM ซ่ึงบรรจุแผนที่ที่สามารถลากได 

fromContainerPixelToLatLng(pixel) GLatLng สงคากลับพิกัด GLatLng ของพิกัดพกิเซล 
GPoint ที่ให สัมพันธกับอีลีเมนท DOM 
ที่บรรจุแผนทีบ่นหนาเพ็จ  
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ตารางที่ 2.9   Events Method ของ Class GMap2 
  

Methods Return Description 
addmaptype maptype เหตุการณกระตุนเมื่อชนิดแผนที่ถูกเพิ่มไปยัง

แผนที่ โดยการใช addMapType() 
removemaptype maptype เหตุการณกระตุนเมื่อชนิดแผนที่ถูกยายออกจาก

แผนที่ โดยการใช removeMapType() 
click overlay, latlng เหตุการณกระตุนเมื่อแผนทีถู่กคลิกดวยเมาส ถา

การคลิกอยูบนออปเจ็ค GOverlay เชน หมุด
เครื่องหมาย marker การวางซอนสงผานไปให
ตัวควบคุมจดัการเหตุการณผานอารกิวเมนท 
overlay และ เหตุการณคลิกของ overlay ถูก
กระตุน ถาไมมี overlay ถูกคลิก ตําแหนง 
GLatLng ของการคลิกถูกสงผานในอารกวิ
เมนท latlng 

movestart  เหตุการณกระตุนเมื่อแผนแผนที่เริ่มตนเคลื่อนที่ 
ส่ิงนี้จะถูกกระตุนเมื่อกดลากแผนที่ดวยเมาส ใน
ลักษณะเหตกุารณเริ่มตนลากถูกกระตุน หรือ
โดยการปลุกการเคลื่อนที่โดยใชอันใดอันหนึ่ง
ในเมทธอด GMap 

move  เหตุการณกระตุน ขณะแผนที่กําลังเคลื่อนที่ 
เหตุการณนี้อาจกระตุนซ้ําๆ เมื่อแผนที่
เคล่ือนไหว 

moveend  เหตุการณกระตุน เมื่อแผนทีห่ยุดการเคลื่อนที่ 
zoomend oldLevel, 

newLevel 
เหตุการณกระตุนเมื่อแผนทีไ่ปถึงระดับการซูม 

maptypechanged  เหตุการณกระตุนชนิดแผนทีอ่ื่นๆ ถูกเลือก 
infowindowopen  เหตุการณกระตุนเมื่อ info window เปด 
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ตารางที่ 2.9  (ตอ) 

Methods Return Description 
infowindowclose  เหตุการณกระตุนเมื่อ info window ปด ถาหาก 

info window ที่เปดในปจจบุันถูกกลับไปเปด
ใหม ณ จุดทีแ่ตกตางโดยใชส่ิงอ่ืนเรียกไปยัง 
openInfoWindow*() หลังจากนั้น 
infowindowclose จะถูกกระตุนเปนครั้งแรก 

addoverlay overlay เหตุการณกระตุนเมื่อ overlay ถูกเพิ่มโดยใช 
addOverlay() ซ่ึง overlay สงผานไปใหตวัจบั
เหตุการณ event handler 

removeoverlay overlay เหตุการณกระตุนเมื่อ overlay อันหนึ่ง ถูกนํา
ออกโดยใช removeOverlay() ซ่ึง overlay นั้น
ถูกนําออกโดยสงผานเปนอารกิวเมนทไปใหตัว
จับเหตกุารณ event handler 

clearoverlays  เหตุการณกระตุนเมื่อ overlays ทั้งหมดถูกนํา
ออกโดยใช clearOverlays() 

mouseover  latlng เหตุการณกระตุน เมื่อเมาสเคลื่อนไปยังแผนที่
จากภายนอกแผนที่ ตําแหนง GLatLng สงผาน
ไปใหตวัจับเหตุการณ  

mouseout latlng เหตุการณกระตุน เมื่อผูใชเคลื่อนเมาสออกจาก
แผนที่ ตําแหนง GLatLng ถูกสงผานไปยังตัวจับ
เหตุการณ 

mousemove latlng เหตุการณกระตุนเมื่อผูใชเคลื่อนเมาสภายใน
แผนที่ เหตกุารณนี้ถูกกระตุนซ้ําๆ ในขณะที่ผูใช
เคล่ือนไปทั่วพื้นที่แผนที่ ตาํแหนง GLatLng ถูก
สงผานไปใหตัวจับเหตุการณ 

dragstart  เหตุการณกระตุนเมื่อผูใชเริม่ลากแผนที ่
drag  เหตุการณกระตุนซ้ําๆ ในขณะที่ผูใชกดลาก  

แผนที ่
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ตารางที่ 2.9   (ตอ) 
 

Methods Return Description 
dragend  เหตุการณกระตุนเมื่อผูใชหยดุการลากแผนที่ 
load  เหตุการณกระตุนเมื่อทุกๆ ส่ิงบนแผนที่ไดถูก

โหลดพรอมกบัสวนที่เหลือของแผนรูปภาพ    
ซ่ึงโหลดในรปูแบบ asynchronously 

 
  Google Map ใชอินแทนสของคลาส GMarker สําหรับสรางเครื่องหมายตําแหนง
ภูมิศาสตรลงบนแผนที่ ตาราง 2.10 ถึง ตารางที่ 2.13 สรุป Method  Event และ Properties ตางๆ ของ 
Class GMarker 
 
ตารางที่ 2.10  GMarker Constructor Method ของ Class  GMarker 
 

Method Description 
GMarker(latlng, [opts]) สรางหมุดแผนที่ใหม ณ ตําแหนงทีไ่ดรับจาก GLatLng 

รวมกับคาอารกิวเมนทออปชัน(optional arguments) ที่
กําหนดโดย MarkerOptions 
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ตารางที่ 2.11  Methods ทั่วๆ ไป ของ Class GMarker 
 

Methods Return Description 
openInfoWindow(content, [opts])  เปด info window เหนือไอคอนของหมุด

เครื่องหมาย  Marker เนื้อหาของ info 
window ตองกําหนดการใชงานจากโหนด 
DOM   
ออปชันอารกิวเมนทถูกสงผานโดยการใชงาน 
คลาส GInfoWindowOptions 

openInfoWindowHtml(content, 
[opts]) 

 เปด info window เหนือไอคอนหมุดเครื่องหมา
เนื้อหาของ info window ตองกําหนดการใช
งานสตริง string ของ HTML ออปชันอารกิว
เมนทถูกสงผานโดยการใชงานคลาส 
GInfoWindowOptions 

openInfoWindowTabs (tabs, [opts])  เปด tabbed info window เหนือไอคอนหมดุ 
เครื่องหมายเนือ้หาของ info window ตอง
กําหนด เปนอาเรยของอินสแตนท 
GInfoWindowTab ที่บรรจุเนื้อหา tab เปน
โหนด DOM ออปชันอารกิวเมนทถูกสงผาน
โดยการใชงานคลาส GInfoWindowOptions 

openInfoWindowTabsHtml(tabs, 
[opts]) 

 เปด tabbed info window เหนือไอคอนหมดุ
เครื่องหมาย เนื้อหาของ info window ตอง
กําหนดเปนอาเรยของอินสแตนท 
GInfoWindowTab ที่บรรจุเนื้อหา tab เปน 
string of HTML ออปชันอารกิวเมนทถูก
สงผานโดยการใชงานคลาส 
GInfoWindowOptions 

getIcon()  สงกลับคา GIcon ที่สัมพันธกับหมุดเครื่องหมา
ซ่ึงถูกกําหนดใน constructor 
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ตารางที่ 2.11  (ตอ) 
 

Methods Return Description 
getPoint()  สงกลับคา GLatLng พิกัดภูมศิาสตรของ

Returns the GLatLng จุดปกสมอหมุด
เครื่องหมาย (anchor) ซ่ึง anchor ถูกเซตคา
จาก  constructor 
หรือแกไขปรบัปรุงจาก setPoint() 

setPoint(latlng)  เซตคาพิกัดภูมศิาสตรของจุดปกสมอ (achor) 
ที่ไดรับจากอนิสแตนท GLatLng 

 
ตารางที่ 2.12  Events ของ Class GMarker 
 

Events Description 
Click สภาวะการกระตุน (fired) เมื่อหมุดเครื่องถูกคลิกดวยเมาส 

เหตุการณคลิกของ GMap จะกระตุนดวยการสงผานหมุด
เครื่องเปนอารกิวเมนทวางทบัซอน (overlay argument) 

Dblclick สภาวะการกระตุน เมื่อไอคอนหมุด (marker icon) เครื่อง
ถูกดับเบิลคลิก 

Mousedown การกระตุนเมือ่เหตุการณกดเมาสลง DOM ไดกระตุนไอ
คอนหมุดเครือ่งหมาย 

Mouseup สภาวะกระตุนเมื่อปลอยเมาส DOM บนหมุดเครื่องหมาย 
Mouseover การกระตุนเมือ่เมาสเคล่ือนไปสูพื้นที่ไอคอนหมุด

เครื่องหมาย 
Mouseout การกระตุนเมือ่เมาสเคล่ือนออกจากพืน้ทีไ่อคอน

เครื่องหมาย 
Infowindowopen การกระตุนเมือ่ info window ของแผนที่ถูกเปดขึ้นโดยการ

ใชงานหนึ่งในเมทธอด info window  GMarker 
infowindowclose การกระตุนเมือ่ info window ถูกเปดจากการใช 

GMarkerOpenInfoWindow*() ถูกปดลง หรือ    ถาหาก 
info window ถูกเปดขึ้นบนหมุดเครื่องหมายอื่น 

remove ถูกกระตุนเมื่อหมุดเครื่องหมายถูกเคลื่อนจากแผนที ่
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 Class GMarkerOptions คลาส GMarkerOption ถูกอินสแตนทเปนออปเจ็ค เพื่อจัดเตรียม
อารกิวเมนทออปชันสําหรับคลาส GMarker  ประกอบดวย Properties ดังตารางที่ 2.13 
 
ตารางที่ 2.13  GMarkerOptions Properties ของ Class GMarker 
 

Properties Description 
Icon อินสแตนทของคลาส GIcon ถาไมระบุคา 

G_DEFAULT_ICON จะถูกใชงาน 
clickable ถาเซตคาเปนเท็จ false หมุดเครื่องหมายจะไมสามารถทํางาน

ไดหรือไมตอบสนองไมวาจะเกดิเหตกุารณกระตุนใดๆ ก็ตาม
คาดีฟอนทของออปชันนี้ คือ true และหมุดเครื่องหมาย
สามารถถูกคลิกได 

 
 Class GPolyline  ใชสําหรับการวาดรูปทรงตางบนแผนที่ โดยใชการอํานวยความสะดวก
การวาดภาพ vector ภายในของบราวเซอร (built-in vector drawing) นอกเหนือจากนี้รูปทรงลายเสน 
ถูกวาดโดยใชรูปภาพจาก Google servers  
  Class GIcon  ใชสําหรับการระบุรูปภาพที่สรางขึ้นเอง เพื่อแสดงเปนไอคอนสําหรับ 
GMarker บนแผนที่ ถาไมมีไอคอนถูกระบุไว G_DEFAULT_ICON จะถูกใชงาน 
 Class GPoint  ในเวอรชัน 1 ของ API  GPoint แทนที่ละติจูดและลองติจูดภูมิศาสตรใน
เวอรชั่น 2 GPoint แทนที่จุดบนแผนที่จากพิกัดพิกเซลของตัวมันเอง สําหรับละติจูดและลองติจูด
ภูมิศาสตรปจจุบันจะพบอยูในคลาส GLatLng ซ่ึงไมเหมือนกับอีลีเมนท HTML DOM พิกัดแผน     
ที่จะเพิ่มขึ้นจากทางดานซายและลดคาต่ําลงจากดานบนลงลาง ดังนั้นพิกัดแกน X เพิ่มขึ้นเปน      
ออปเจ็คดานทิศตะวันตกที่ไกลออกไป และพิกัด Y เพิ่มขึ้นเปนออปเจ็คดานทิศใตไกลออกไป 
 Class GBounds   ใชแสดงพืน้ทีส่ี่เหลี่ยมมุมฉากของแผนที่ในพิกัดพิกเซล   
 Class GLatLng   ใชแสดงลองตจิูดและละติจุดภูมิศาสตรบนแผนที ่
 Class GLatLngBounds ใชแสดงแนวเสนส่ีเหล่ียมมุมฉากพิกัดภูมิศาสตร 
 Interface GControl   GControl อินเทอรเฟส ถูกนําไปใชจากออปเจ็คควบคุมการทํางาน
ทั้งหมด (control object) และการนําไปใชงานตองเพิ่มเขาไปยังแผนที่โดยใชเมทธอด 
GMap2.addControl() 
 Class GClientGeocoder  ใชเพื่อขอรหัสภูมิศาสตร ที่อยูโดยใชการใหบริการการเขารหัส    
ที่อยูของ Google 
 Class GGeocodeCache  ใชเพื่อสรางแคชสําหรับการรองขอ GClientGeocoder 
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2.5  AJAX  
 Gehtland (2005 : 5)  ไดนิยามความหมาย AJAX คือ วิธีการผูกรวมเอาเทคโนโลยีตางๆ มา

ใชงานรวมกัน ไดแก JavaScript XML และใชชองทางการสื่อสารแบบไมประสานจังหวะระหวาง
บราวเซอรและเซิรฟเวอร (Communication Asycronouse) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ บราวเซอรไมตองรอ
คอยการตอบกลับจากเว็บเซิรฟเวอร ดังนั้นการกําหนดขอบเขตนิยามความหมายของ AJAX ตอง
ประกอบดวยการทํางานรวมกันของเทคโนโลยีตางๆ ดังนี้ 

1. มาตรฐานการแสดงผลใช XHTML และ CSS 
2. การแสดงผลแบบไดนามิค และการสื่อสารโตตอบ (interaction) โดยใช Document 

Object Model (DOM) 
3. การแลกเปลี่ยนและการจัดการขอมูลใช XML และ XSLT 
4. การดึงขอมูลแบบอะซิงโคนัส ไมประสานจังหวะ (asynchronous) ใช XMLHttpRequest, 

XMLHTTP (มาตรฐานของ Microsoft) หรือใช GxmlHttp  ซ่ึงเปน API ของ Google Map  
5. JavaScript จะผูกมัดรวมทุกๆ ส่ิงใหทํางานรวมกัน 
 AJAX ไมไดเปนอะไรไปมากกวาวิธีการติดตอโตตอบของเว็บ วิธีการนี้เกี่ยวของกับการสง

จํานวนสารสนเทศที่มีขนาดเล็กๆ ไปใหและรับมาจากเซิรฟเวอร เพื่อใหผูใชไดรับการตอบสนอง
มากที่สุดเทาที่เปนไปได สําหรับการทํางานตามแบบจําลองเว็บแอพพลิเคชั่นแบบเดิม บราวเซอรจะ
รับผิดชอบการเริ่มตนการรองขอไปยังเว็บเซิรฟเวอร และรับการประมวลผลการรองขอจากเว็บ
เซิรฟเวอร  AJAX ถูกจัดเตรียมเปนชั้นสื่อกลางที่เรียกวา AJAX engine ในการควบคุมการสื่อสาร
ระหวางเว็บบราวเซอรและเว็บเซิรฟเวอร  

 Zakas (2007 : 5) ไดใหความหมายวา AJAX engine เปนเพียง JavaScript object หรือ
ฟงกชันที่ถูกเรียก เมื่อไหรก็ตามที่สารสนเทศตองรองขอจากเซิรฟเวอร แทนที่แบบจําลองแบบเดิม
ไดจัดเตรียมลิงคไปยังทรัพยากรอื่นๆ (เชนหนาเว็บเพ็จอื่นๆ) แตละลิงคสรางการเรียกใชไปยัง 
AJAX engine ซ่ึงมีตารางเวลาและการเอ็กซีคิวคํารองขอ การรองขอจะทํางานในลักษณะไมประสาน
จังหวะ (asynchronously) หมายถึง การเอ็กซีคิวโคดไมตองรอคอยการตอบกลับจากเซิรฟเวอร 
 เซิรฟเวอรจะใหบริการ HTML, รูปภาพ, CSS หรือ JavaScript  ซ่ึงถูกกําหนดคาใหกับการ
สงกลับขอมูลที่ AJAX engine สามารถใชงาน ขอมูลนี้อาจเปน text ธรรมดาทั่วไป  XML หรือขอมูล
รูปแบบอื่นๆ ที่คุณตองการ ขอกําหนดคือวา AJAX engine สามารถเขาใจและแปลความหมายขอมูล 
เมื่อ AJAX engine รับการตอบสนองจากเซิรฟเวอร ก็จะถูกกระตุนการทํางาน โดยการวิเคราะห
ความหมายขอมูลและสรางการแปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นหลายอยางไปยัง user interface ซ่ึงขึ้นอยูกับ
สารสนเทศนั้นถูกจัดเตรียมไวอยางไร เนื่องจากกระบวนการนี้เกี่ยวของกับการถายโอนขอมูล
สารสนเทศปริมาณเล็กนอย  ซ่ึงไมเหมือนกับแบบจําลองเว็บแอพพลิเคชั่นแบบเดิม (การสงขอมูล  
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จะสงขอมูลที่มีอยูทั้งหมดบนหนาเว็บ) ดังนั้นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสวน user interface จึงมี
ความรวดเร็วมาก และผูใชก็สามารถที่จะทํางานอยางอื่นไดในขณะเวลาเดียวกัน   ภาพที่ 2.5 แสดง
ความแตกตางระหวางแบบจําลองเว็บแอพพลิเคชั่นแบบเดิม และแบบจําลองเว็บแอพพลิเคชั่น 
AJAX 
 

 
ภาพที่ 2.5  ความแตกตางระหวางแบบจําลองเว็บแอพพลิเคชั่นแบบเดิม และแบบจําลองเว็บ
แอพพลิเคชั่น AJAX 
 
  Ullman (2007 : 2)  AJAX คือ ชุดเทคนิคการเขียนโปรแกรม หรือวธีิการที่กําหนดขึ้นมา
เฉพาะเพื่อการเขียนโปรแกรมเว็บ (web programming) ซ่ึงเทคนิควิธีการเขียนโปรแกรมลักษณะนี้
เกี่ยวของกับความสามารถการปรับปรุงหนาเว็บเพ็จอยางตอเนื่อง (seamlessly) หรือสวนของแอพ-
พลิเคชั่นเว็บกบัการปอนขอมูล input จากเซิรฟเวอร โดยไมจําเปนตองรีเฟรสหนาเวบ็ใหม  
  Hadlock (2007 : 7) AJAX คือ คํายอของ Asynchronous JavaScript and XML และหัวใจ
ของ AJAX คือ XMLHTTP Request object ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ XML DOM (Document Object 
Model)  
  XHR (XMLHttpRequest) object คือ แกนกลางของ AJAX engine เปนออปเจ็คที่อนุญาตให
หนาเพจ็รับขอมูลจาก (การใช GET method) หรือสงขอมูลไปให (ใช POST method)  เซิรฟเวอร ซ่ึง
เปนการรองขอที่อยูฉากหลงั ซ่ึงหมายความวาไมมีการรีเฟรสบราวเซอรระหวางกระบวนการนี้  
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 XHR ไดขจดัปญหาความจาํเปนเพือ่รอคอยเซิรฟเวอรตอบสนองกลับพรอมกับหนาเพจ็ใหม
ในแตละการรองขอ และอนญุาตผูใชทาํงานในสวนอืน่ไดอยางตอเนื่องในการโตตอบกับเพ็จในขณะที่
การรองขอถูกสรางขึ้นและทํางานอยูเบื้องหลัง   
 นอกจากนี้การประมวลผลขอมูลที่อยูเบื้องหลัง ทั้ง GET และ POST method ของ XHR 
object จะทํางานคลายกับกับมาตรฐาน HTTP request การใชงาน POST หรือ GET method อนุญาต
ใหสรางการรองขอเพื่อใหไดขอมูลจากเซิรฟเวอรและไดรับการตอบกลับขอมูลในรูปแบบมาตรฐาน
ทุกชนิด ซ่ึงรูปแบบทั่วไปสวนใหญ ที่ไดรับจากการตอบกลับ คือ XML  JSON (JavaScript Object 
Notation) และ text   POST เปนประโยชนอยางยิ่งเมื่อการสงขอมูลที่มีขนาดใหญมากกวา 512 byte 
(จํานวนขอมูลขนาดนี้ GET method ไมสามารถจัดการได) หลังการตอบสนองไดรับเรียบรอยแลว 
แอพพลิเคชั่นก็อาศัยขอมูลใหมนี้จากเซิรฟเวอร โดยการใชงาน DOM รวมกับ DHTML ซ่ึงเปนการ
รวมกันของ XHTML  JavaScript และ CSS 
 คํารองขอ AJAX ทั้งหมดเริม่ตนดวยการตดิตอของ client–side ซ่ึงถูกจดัการโดย JavaScript  
JavaScript สราง XHR object และสราง HTTP request ไปยังเซิรฟเวอร  
 การสงขอมูลไปยังฐานขอมูลเริ่มตนดวย XHR GET หรือ POST สงไปยังภาษาเซิรฟเวอร
ไซด (server-side language/engine)  หลังจากเซิรฟเวอรไดรับคํารองขอ มันจะวิเคราะหความหมาย
เอกสาร XML หรือ simple key/value pair ที่สงจาก XHR และปรับปรุงฐานขอมูลในระหวางนั้น 
ภาพที่ 2.6 แสดงลําดับกระแสการการรอง พรอมกับชนิดของขอมูลที่ตอบกลับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 ลําดับการไหลของกระแสคํารองขอ และชนดิขอมูลที่ตอบกลับจากเซิรฟเวอร 
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 Ford (2009 : 17)  AJAX คือ คําที่ใชอางถึงการรวมเอาเทคโนโลยีเว็บตางๆ ที่เกี่ยวของ       
ซ่ึงเทคโนโลยีเหลานี้นําเสนอความสามารถใหผูพัฒนาเว็บสรางแอพพลิเคชั่นเว็บที่สามารถโตตอบ
แบบไดนามิคกับผูใช และทํางานอยูขางหลังเปนฉากกับเว็บเซิรฟเวอรเพื่อดึงเอาขอมูลแอพพลิเคชั่น 
หลังจากนั้นขอมูลสามารถถูกแสดงในบราวเซอรโดยไมตองมีการรีเฟรสหนาเว็บใหม ผลลัพธ
สุดทาย คือ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใหรูปลักษณและความรูสึกเหมือนกับแอพพลิเคชั่น        
เดสท็อป ภาพที่ 2.7 แสดงความแตกตางการสื่อสารระหวางเว็บบราวเซอรกับเวบ็เซริฟเวอรในแบบเดมิ 
และใชแบบ AJAX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 การประมวลผลแบบอะซิงโครนัส  
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  การประมวลผลแบบอะซิงโครนัสสามารถลดปริมาณงาน (workload) ของเว็บเซิรฟเวอรลง  
โดยใหงานหลายๆ อยางทํางานอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรผูใชใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  ดังนั้น
ปริมาณงานบนเว็บเซิรฟเวอรจึงลดลง ทําใหเว็บเซิรฟเวอรสามารถตอบสนองการทํางานไดเร็วข้ึน 
และจัดการปริมาณการเชื่อมตอจากผูใชรายอ่ืนๆ ไดเพิ่มมากขึ้น 
 
2.6   PHP  
 2.6.1 ภาพรวมของ PHP  
  Vaswani (2009 : 7) ใหความหมายภาษาโปรแกรม PHP คือ ภาษาสคริปทเซิรฟเวอรไซด 
(server-side scripting language) เมื่อเว็บบราวเซอรเขาถึง URL คือกําลังสรางคํารองขอไปยังเว็บ
เซิรฟเวอร เมื่อรองขอหนาเอกสาร PHP เหมือนอยาง เชน http://www.yourcompany.com/home.php 
เว็บเซิรฟเวอรจะปลุกการทํางานของ PHP parsing engine และบอกวา “ตองทําบางอยางกอนที่จะสง
ผลลัพธกลับไปใหเว็บบราวเซอร” จากนั้น PHP parsing engine จะรันโคด PHP ทั้งหมดที่พบใน 
home.php และสงกลับผลลัพธ ซ่ึงผลลัพธนี้จะสงผานตอกลับไปยังเว็บเซิรฟเวอรเปนสวนของโคด 
HTML   ในเอกสาร ซ่ึงจะถูกสงผานตอใหบราวเซอรเพื่อแสดงผลลัพธตอไป 
   PHP เปนภาษาโปรแกรมที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของโลกเพื่อการพัฒนาเว็บ และใช
งานไดฟรีโดยไมเสียคาใชจาย หลายปมานี้ PHP กลายเปนทางเลือกสําหรับการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นสําหรับขับเคลื่อนขอมูล (data-driven Web applications) ความโดดเดนดานขนาด ความ
สะดวกสบายตอการใชงาน และรองรับกับฐานขอมูลไดหลายชนิด 
   PHP 5.0 ผลิตออกมาในป 2004 ซ่ึงเปนการกลับไปออกแบบ PHP 4.0 คร้ังใหญที่สุด โดย
กลับไปเขียน engine ใหสมบูรณมากขึ้น ปรับปรุงแบบจําลองวัตถุ object model และความปลอดภัย
หลายอยาง และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ซ่ึงเวอรชั่นปจจุบันประกอบดวย การรองรับ
การทํางานของ OOP model ซ่ึงเปนคลาสนามธรรม หรือการไมอนุญาตใหสรางตัวแทนของคลาส/
ออปเจ็ค (abstract classes), การเรียกใชเมทธอดที่ถูกเรียกใชเมื่ออ็อบเจ็คถูกคืนคาหรือถูกทําลาย 
(destructors), ออปเจ็คอินเทอรเฟสที่อนุญาตใหผูใชสรางโคดซ่ึงระบุวาเมทธอดของคลาสใดตองถูก 
implement โดยไมตองมกีารกําหนดวาเมทธอดเหลานี้จะถูกจัดการอยางไร (multiple interfaces) 
และ การกําหนดวาพารามิเตอรที่จะรับเปนอ็อบเจ็คของคลาสใด (class type hints)   
   PHP 5.0 ไดนาํเสนอสิ่งใหมๆ  และเครื่องมือใชงานที่สําคัญหลายชนิด คือ ลําดับชั้นการ
เขาถึงฐานขอมูลรวมกัน (common database access layer), การจัดการดักจับขอผิดพลาดในไสตล
แบบโปรแกรม Java (Java-style exception handling) และการบูรณาการองคประกอบซอฟตแวร   
มูลฐานที่ระบบจัดการฐานขอมูลใชในการสราง เรียก ปรับปรุง และลบขอมูล (database engine) 
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   PHP 5.3 ถูกปลอยออกมาในเดือนมกราคม 2008 ไดปรับปรุงฟเจอรใหม และพยายามที่
จะแกไขขอบกพรอง (shortcomings) บางประการ ตามคําแนะนําทีไ่ดรับจากผูใชในเวอรชั่นกอน 
บางสวนที่ไดมีการปรับปรุงในเวอรชันนี้ คือ สนับสนุนการทํางาน namespacs ตัวจัดการทําความ
สะอาด (cleaner) และสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยมากขึ้นสําหรับการจัดการพื้นทีว่างใหกับตวัแปร 
สนับสนุน SQLite 3 และตัวขับเคลื่อนฐานขอมูลดั่งเดิมสําหรับ MySQL ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงทั้งหมดนั้นกเ็พื่อสรางให PHP 5.3 เปนภาษา PHP ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตรการพัฒนา
ภาษา PHP ที่ผานมา  และจากผลการสํารวจของ Netcraft ในเดือนเมษายน 2008 แสดงใหเห็นวา 
PHP ไดถูกนําไปใชมากกวา 30 ลานเว็บไซต 
  PHP มีความพเิศษที่ตางไปจากภาษาอืน่ ซ่ึงเหตุผลก็คือ  
   1. Performance สมรรถนะสคริปทที่เขียนใน PHP จะเอ็กซีคิวเร็วมากกวาสคริปทที่เขียน
ในภาษาสคริปทอื่นๆ PHP 5.0 ไดถูกออกแบบใหมใหมีความสมบูรณเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดการ
หนวยความจําใหมีความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงสมรรถนะการทํางาน และมีความเรว็การทาํงานมากกวา
เวอรชั่นกอน  
   2. Portability มคีวามสามารถการทํางานขามแพลตฟอรม ซ่ึงสามารถนําไปใชงานไดทั้ง
ระบบปฏิบัติการ UNIX,  Microsoft Windows, Mac OS และ OS/2 และโปรแกรม PHP สามารถยาย
การทํางานไดระหวางแพลตฟอรมตางๆ เหลานี้ โดยที่ผลลัพทที่ได แอพพลิเคชั่น PHP ที่ถูกพัฒนา
บนระบบ Windows  จะเปนตนแบบที่ทํางานไดบนระบบ UNIX โดยไมมีปญหาใดๆ ซ่ึงการทํางาน
ขามแพลตฟอรมเปนคุณคาที่เยี่ยมยอดอยางหนึ่งของภาษา PHP โดยเฉพาะเมื่อการทํางานในสภาวะ
แวดลอมหลายๆ แพลตฟอรม  
  3. Ease of Use ความสะดวกสบายตอการใช PHP เปนภาษาโปรแกรมที่มีคุณลักษณะที่
ยอดเยี่ยม วากยสัมพันธของภาษาชัดเจนและไมซับซอน  
   4. Open Source  PHP เปนโครงการโอเพนซอรส คือ เปนภาษาที่ถูกพัฒนาจากทีมงาน
อาสาสมัครทั่วโลกซึ่งสรางซอสโคดไดอยางอิสระเพื่อใชงานบนเว็บ และนําไปใชงานโดยไมตอง
จายคาลิขสิทธ์ิ เหตุผลนี้ชวยลดงบประมาณการพัฒนาซอฟตแวรลง ทั้งนี้ไมสงผลกระทบตอความ
หยืดหยุนหรือความนาเชื่อถือในการทํางานของภาษาธรรมชาติของโคด โอเพนซอรสหมายถึงวา
ผูพัฒนาทุกคนไมวาจะอยูที่ใดก็ตามสามารถตรวจสอบโคด จุดของขอผิดพลาด และแนะนําการ
แกไข error วิธีการรูปแบบนี้ไดสรางเสถียรภาพ ความเขมแข็งตอบัคที่เกิดขึ้นไมวาจะอยู ณ จุดใด 
คร้ังแรกที่ตรวจพบ  บัคก็จะถูกแกไขอยางรวดเร็ว บางครั้งภายในเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงหลังจาก
คนพบเทานั้น 
   5. Community Support หนึ่งในสิ่งที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับภาษาที่ไดรับการสนับสนุนจากสังคม
นักพัฒนา (community-supported language) เหมือนเชน PHP คือ การนําเสนอเกี่ยวกับความสามารถ
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ที่สรางสรรค และการจินตการของผูพัฒนาหลายรอยคนจากทั่วโลก ภายในสังคมนักพัฒนา PHP 
ผลผลิตของความคิดสรางสรรคนี้จะพบไดใน PEAR (PHP Extension and Application Repository) 
หรือ module/component ที่กลุมนักพัฒนาไดสรางขึ้นโดยใชภาษา PHP และสามารถนํามาดัดแปลง
แกไขใหเหมาะกับผูใชงาน ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดที่ (http://pear.php.net/) และ PECL library 
หรือสวนขยายเพิ่มเติมภาษา PHP ที่สรางไวสําหรับผูใชงานผานระบบเเพ็คเก็ต PEAR  
(http://pecl.php.net/) ซ่ึงเปนแหลงศูนยรวมสวนขยายเพิ่มเติมเปนรอยๆ ที่ผูพัฒนาสามารถนําไปใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหนาที่การทํางานใหมๆ ใหกับ PHP   การใชโปรแกรม PHP สวนเสริมเหลานี้
เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยลดเวลาและคาใชจายในการเขียนโคดใหกับผูพัฒนาโปรแกรม 
   6. Third-Party Application Support  หนึ่งในความแขง็แกรงของ PHP คือ ไดรับการ
สนับสนุนรองรับการทํางานกับฐานขอมูลไดหลายชนิด เชน MySQL, PostgreSQL, Oracle และ 
Microsoft SQL Server โดยเวอรชั่น PHP 5.3 รองรับการทํางานมากกวา 15 database engines และ
ประกอบดวย API สําหรับการเขาถึงฐานขอมูล  สนับสนุน XML ที่ทําใหงายตอการอานและเขียน
เอกสาร XML ราวกับวา (as though) เปนโครงสรางขอมูล PHP การเขาถึง XML node ถูกรวบรวม
โดยใช XPath และการแปลงขอมูล XML ไปสูรูปแบบอื่นดวย XSLT style sheets 
  7. สถาปตยกรรมที่สามารถขยายตอไดของ PHP อนุญาตใหผูพัฒนาเขยีนสวนโปรแกรม
เสริมเพิ่มเติมใหกับภาษา พรอมกับผลลัพธที่ทุกวันนี้ผูพฒันา PHP สามารถอานและเขียนไฟลภาพ
ชนิด GIF, JPEG และ PNG สงและรับ e-mail โดยใชรูปแบบโปรโตคอล SMTP, IMAP, and POP3 
มีอินเทอรเฟสกับ Web services โดยใช SOAP และ REST protocols  ตรวจสอบความถูกตองขอมูล
อินพุทโดยใช Perl regular expressions  และสรางและจัดการเอกสาร PDF อีกทั้งยังสามารถเขาถึง
ไลบารี่ภาษา C,  Java  classes และ COM objects และนาํเอาขอดีของการเขียนโคดโปรแกรมสําหรับ
ภาษาตางๆ เหลานี้ 
 2.6.2 แนวคิดพื้นฐานการพฒันา  
 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น PHP สําหรับเว็บ  โคดโปรแกรมที่พิมพจะถูกฝงโคด PHP ไว
ภายในเอกสาร HTML โดยใชแท็กพิเศษ ตามตัวอยางดังนี้ 
 

 <html> 

 <head></head> 

 <body> 

 <div> 

 <?php echo sqrt(49); ?>  

 </div> 

 </body> 

 </html> 
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 เมื่อเอกสาร HTML ถูกรองขอจากผูใช เว็บเซิรฟเวอรสามารถจําและรูวาเปนโคด PHP 
และเอ็กซีคิวบลอกโคด PHP และแทรกผลผลิตผลลัพธที่ไดไปสูเอกสาร HTML กอนการสงกลับมัน
ไปสูการรองขอของผูใช ผลลัพธ คือ หนาเว็บเพจ็หรือแอพพลิเคชั่นที่เกือบดูเหมือนยังคงอยูมี
ชีวิตชีวา การตอบสนองที่ชาญฉลาดนี้ไปยังการกระทาํของผูใช ซ่ึงจากคุณสมบตัิที่ดีของตรรกะ
โปรแกรม PHP ที่ฝงไวภายในเอกสาร HTML ภาพที่ 2.8 แสดงถึงกระบวนการสวนประกอบสี่อยาง
ของ LAMP framework หรือสภาพแวดลอมการพฒันาเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใชเทคโนโลยีรวมกัน
ระหวาง Linux, Apache, MySQL และ PHP โดยมีขั้นตอนการทํางานดังตอไปนี ้

 
ภาพที่ 2.8 กระบวนการที่เรยีกวา LAMP  
 
  1. Joe เปดเวบ็บราวเซอรที่บาน และพิมพใน URL ไปยังเว็บไซตที่ตองการ จากนัน้บราวเซอร
จะคนหาโดเมน  และตอดวยบราวเซอรของ Joe (client) สง HTTP request ไปที ่IP address เซิรฟเวอร  
ที่ตรงกัน (corresponding)  
 2. เว็บเซิรฟเวอรจัดการ HTTP request สําหรับโดเมนทีไ่ดรับคํารองขอและใหสังเกตวา
จุดสิ้นสุด URL จบดวยนามสกุลไฟล .php ดังนัน้เซริฟเวอรจงึถูกโปรแกรมใหเปลี่ยนทศิทางโดย
อัตโนมัตขิองคํารองขอทั้งหมด และสงมอบการทํางานไปยังลําดับชั้น PHP layer  
 3. PHP interpreter วิเคราะหความหมายไฟล .php   เอ็กซีคิวโคดในแท็ก PHP ซ่ึงภายใน
แท็กเหลานี้สามารถทําการคํานวณ ประมวลผลอินพุทจากผูใช โตตอบกับฐานขอมลู อานและเขยีน
ไฟล และอืน่ๆ ตามลําดับของคําส่ัง คร้ังแรกตัวอินเทอรพรีเตอรเมื่อเอ็กซีคิวคําส่ัง PHP เสร็จจะ
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สงกลับผลลัพธไปใหบราวเซอร เว็บเซิรฟเวอรจัดการ HTTP request หลังจากจบสิน้การสงผลลัพธ 
ก็จะกลับไปสูสภาพจําศีล (hibernation) 
 4. ผลลัพธที่สงกลับมาจากอินเทอรพรีเตอรถูกถายโอนไปยังบราวเซอรของ Joe โดยเว็บ
เซิรฟเวอร 

ในการสรางแอพพลิเคชั่น PHP สภาวะแวดลอมการพัฒนาตองประกอบดวยองคประกอบ
อยางนอย 3 อยาง ดังนี้ 

1. ระบบปฏิบัติการ และสภาพแวดลอมเซิรฟเวอร 
2. เว็บเซิรฟเวอร (ปกติเปน Apache ที่ทํางานบน Window หรือ Linux) เพื่อดักฟง HTTP 

request และใหบริการคํารองขอหรือสงผานคํารองขอเหลานั้นไปให PHP interpreter เพื่อเอ็กซีคิว 
3. PHP interpreter วิเคราะหความหมาย และเอ็กซีคิวโคด PHP และสงกลับผลลัพธไปให

เว็บเซิรฟเวอร 
สําหรับทางเลือกที่ส่ีเปนองคประกอบที่นาํไปใชประโยชนอยางมาก 
4. Database engine (เชน MySQL) ที่จัดเก็บขอมูลแอพพลิเคชั่น ยอมรับการเชื่อมตอจาก

ลําดับชั้น PHP layer และปรับปรุงหรือดึงเอาขอมูลจากฐานขอมูล 
ผลที่ตามมา (corollary) ของวิธีการนี้คือวาโคด PHP ถูกเอ็กซีคิวบนเซิรฟเวอร และไมใชบน

บราวเซอร วิธีการนี้อนุญาตใหผูพัฒนาเว็บเขียนโคดโปรแกรมที่สมบูรณไดอยางอิสระ นอกจากนี้
เนื่องจากโคดถูกเอ็กซีคิวทั้งหมดบนเซิรฟเวอรและมีเพียงผลลัพธเทานั้นที่ถูกสงไปใหเครื่องผูใช   
จึงเปนไปไมไดที่ผูใชจะเห็นซอสตโคดของโปรแกรม PHP ซ่ึงเปนขอดีของความปลอดภัยที่สําคัญ  
ที่เหนือกวาภาษาเชน JavaScript 
  ความเขาใจเกีย่วสคริปทตัวอยาง 
 horse.php 
 <?php 
 // this line of code displays a famous quotation 

 echo “A horse! A horse! My kingdom for a horse!”; 
 ?> 
 

จากโคด PHP ขางบนเกิดอะไรขึ้นบาง เมื่อรองขอสคริปท horse.php Apache เว็บเซริฟเวอร
ไดรับคํารองขอ และจําไดวาไฟลเปน PHP script (หมายถึงนามสกุลของไฟล .php) และจากนั้นผลัก
ภาระการทํางานของไฟล .php ไปให PHP parser และ interpreter ทําการประมวลผลตอไป 

หลังจากนัน้ PHP interpreter จะอานคําส่ังที่อยูระหวางแท็ก <?php ... ?> เอ็กซีคิวคําส่ัง
ภายในแทก็ทั้งหมด และสงผานผลลัพธกลับไปใหเว็บเซิรฟเวอร ซ่ึงลําดับตอไปก็จะสงผลลัพธ
กลับไปยังบราวเซอร คําส่ังในตัวอยางนี้ประกอบดวยการเรียกไปยังสเตทเมนท echo statement      
ซ่ึงรับผิดชอบในการแสดงผลลัพธใหกับผูใช ผลลัพธจะถูกแสดงภายในเครื่องหมายอัญประกาศ  
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2.7  MySQL 

 Developer Zone (Retrived 2010, January 10)  MySQL คือ ระบบจัดการฐานขอมูลภาษา 
SQL โอเพนซอรส ถูกพัฒนา  แจกจาย และใหการสนับสนุนจากบริษัท Sun Microsystems   
 MySQL มีความหมายหลายลักษณะประกอบดวย   
 1. เปนระบบจดัการฐานขอมลู (database management system) 
 ฐานขอมูล คือ การรวบรวมโครงสรางของขอมูล ซ่ึงอาจเปนอะไรกไ็ดตั้งแตรายการสินคา
ตามรานคาซุปเปอรมารเก็ตไปจนถึงแกลลอรี่ภาพ หรือปริมาณสารสนเทศขนาดใหญในเครือขาย
บริษัท โดยสามารถเพิ่มเติม เขาถึง และประมวลผลขอมูลจัดเก็บในฐานขอมูลคอมพิวเตอร ดังนั้น   
จึงจําเปนที่ตองมีระบบจัดการฐานขอมูล เชน MySQL เซิรฟเวอร คอมพิวเตอรคืออุปกรณที่ดีมากๆ 
ในการจดัการปริมาณขอมูลขนาดใหญ ระบบบริหารจดัการฐานขอมลูจะเลนบทบาทเปนศูนยกลาง
ในการคํานวณ เหมือนเชนโปรแกรมอรรถประโยชนในเครื่องคอมพิวเตอร standalone หรือเปน
สวนหนึ่งของแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ  
 2. เปนระบบจดัการฐานขอมลูเชิงสัมพันธ (relational database management system)  
 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะเก็บขอมูลลักษณะการแบงตารางออกเปนหลายๆ ตาราง แทนที่   
จะใสขอมูลทั้งหมดลงในพื้นที่จัดเก็บที่เดียว ซ่ึงวิธีการดังกลาวนี้จะเพิ่มความเร็วและความหยืดหยุน
ในการทํางาน สวนภาษา SQL ของ MySQL  มาจากคําเต็มวา “Structured Query Language”  SQL 
คือภาษามาตรฐานที่ใชเพื่อเขาถึงฐานขอมูลและถูกกําหนดโดย ANSI/ISO SQL Standard มาตรฐาน 
SQL ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องตั้งแตป ค.ศ.1986 และเวอรชั่นที่ใชอยูในปจจุบันก็มีหลายชนิด 
ในคูมือ SQL-92 อางอิงไปที่มาตรฐานที่ผลิตในป 1992  SQL:1999 อางอิงมาตรฐานการผลิตในป 
1999 และ SQL:2003 อางอิงเวอรชั่นมาตรฐานปจจุบัน ดังนั้น SQL standard หมายถึงเวอรชั่น
ปจจุบันของมาตรฐาน SQL ณ ชวงเวลานี้  

3. เปนโอเพนซอรส    
 โอเพนซอรส หมายถึง ผูใชไมวาใครก็ตามสามารถนําไปใชงานและปรับปรุงแกไข
โอเพนซอรส ซอฟตแวรได ไมวาใครก็สามารถดาวนโหลดซอฟตแวร MySQL จากอินเทอรเน็ต 
และใชงานโดยไมตองเสียคาใชจาย หากผูใชงานตองการ ผูใชอาจศึกษาซอสโคดและเปลี่ยนแปลง
แกไขใหเหมาะสมตามที่ผูใชตองการ MySQL ถูกนําไปใชภายใตขอกําหนดของสัญญาอนุญาต
สาธารณะทั่วไปของกนู GPL (GNU General Public License)  โดยมีขอกําหนดวาตองไมกระทําการ
กับซอฟตแวรในสถานการณตางๆ ซ่ึงหากผูใชรูสึกวาไมไดรับความสะดวกสบายกับขอกําหนด 
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GPL หรือตองการใช MySQL โคดไปสูแอพพลิเคชั่นในเชิงการคา สามารถซื้อเวอรชั่นลิขสิทธิ์เชิง
การคาไดจากบริษัท  
 4. ฐานขอมูล  MySQL เซิรฟเวอรมีความเร็วมาก   นาเชื่อถือ และงายตอการใช  ถาหาก
ผูใชกําลังมองหาฟเจอรการชวยเหลือการปฏิบัติงาน MySQL server มีฟเจอรชุดปฏิบัติงานที่ถูก
พัฒนาในลักษณะทํางานประสานงานรวมกันอยางใกลชิดกับผูใช ผูใชสามารถคนหาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของ MySQL Server กับโปรแกรมชวยเหลือบริหารจัดการฐานขอมูลอ่ืนๆ บนเพ็จ 
Section 7.1.3 “The MySQL Benchmark Suite” จากเว็บไซต http://dev.mysql.com/doc/ 
refman/5.0/en/mysql-benchmarks.html 
 MySQL ถูกพัฒนาเริ่มแรกเพื่อจัดการฐานขอมูลขนาดใหญๆ ใหมีความรวดเร็วมากที่สุด
มากกวาโซลูชั่นที่มีอยูในขณะนั้นและประสบความสําเร็จอยางมาก ทุกวันนี้ MySQL ไดนําเสนอ
ความมีประสิทธิภาพท่ียอดเยี่ยม และชุดฟงกชั่นใชงานที่ใชประโยชน การเชื่อมตอ ความเร็ว และ
ความปลอดภัย ทําให MySQL Server เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการเขาถึงฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต 

ภาพที่ 2.9  แสดงกระบวนการทํางานของฐานขอมูล เว็บเซิรฟเวอร และเว็บบราวเซอร 
คุณสมบัติที่ดีของ MySQL มีดังตอไปนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.9  สถาปตยกรรมของเว็บแอพพลิเคชั่น 
 

MySQL รองรับดวยภาษาฐานขอมูล เชน SQL (Structured Query Language) ซ่ึงเปนภาษา
มาตรฐานสําหรับการสอบถามขอมูล (querying) และการปรับปรุงขอมูล และสําหรับการดูแลจัดการ
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ระบบฐานขอมูล  MySQL ยึดถือตามมาตรฐาน ANSI-SQL/92  แมวาจะมีขอจํากัดที่สําคัญ และ
จํานวนของสวนขยายเพิ่มเติมหลายอยาง 

User Interface  มีจํานวน user interfaces ที่เหมาะสมสําหรับการดูแลจัดการ MySQL server 
Full – text search การคนหาขอความแบบเต็มรูปแบบอยางดาย และเรงความเร็วในการ

คนหาคําที่ระบุภายใน text field ถาใช MySQL สําหรับจัดเก็บขอความ สามารถใชการคนหา
ขอความไดอยางเต็มที่ โดยใชเพียงฟงกชั่นการคนหาที่มีประสิทธิภาพ 

การทําสําเนาฐานขอมูลซํ้า (Replication) อนุญาตใหเนื้อหาของฐานขอมูลถูกทําสําเนาซ้ําไป
ไวบนเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืน ในทางปฏิบัติ วิธีการนี้ทําเพื่อสองเหตุผล คือ เพิ่มการปองกันตอตาน
ระบบที่ลมเหลว ซึ่งถาหากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งหยุดการทํางานลง คอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ก็
สามารถใสเนื้อหาของฐานขอมูลไปสูการใหบริการตอไปได และไดปรับปรุงความเร็วการสอบถาม
ฐานขอมูล 

การทําธุรกรรม (Transaction) ในบริบทของระบบฐานขอมูล transaction หมายถึง การเอ็ก-
ซีคิวการทํางานของฐานขอมูลหลายๆ งานเปนชวงๆ  ระบบฐานขอมูลตองแนใจวาการทํางาน
ทั้งหมดแตละงานถูกเอ็กซีคิวถูกตอง  ชวงการทํางานทั้งหมดเหลานี้จะถูกจัดเก็บไว แมวาถาในชวง
กลางของ transation เกิดไฟฟาดับ คอมพิวเตอรถูกทําลาย หรือภัยพิบัติอ่ืนๆ ไดเกิดขึ้น  เหตุการณ
นั้นจะตองไมสงผลกระทบกับผลรวมเงินฝากจากบัญชีธนาคาร A และไมมีการผิดพลาดกับบัญชีการ
ถอนเงินจากบัญชี B แมจะมีเหตุการณที่ระบบเกิดขอผิดพลาดขึ้น โดย transaction ชวยให
โปรแกรมเมอรจัดการการหยุดชะงักของการเอ็กซีคิวชุดคําส่ัง การเรียงลําดับ  การเรียกคืนชวงการ
ทํางานกอนหนาที่ระบบหยุดชะงักใหกลับมาทํางานใหมได   MySQL สามารถจัดเก็บตารางตางๆ 
ไดหลายรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบตารางที่กําหนดมาใหถูกเรียกวา MyISM  และรูปแบบนี้ไมสนับสนุน 
transction แตมีจํานวนรูปแบบเพิ่มเติมที่สนับสนุน transaction ซ่ึงสวนที่ไดรับความนิยมสวนใหญ 
คือ InnoDB  

Foreign key constraints มีบทบาทที่แนใจวาไมมีการขามการอางอิงในตารางที่เชื่อมโยงกัน 
ซ่ึงนําไปสูไมวาที่ไหนก็ตาม MySQL สนับสนุน 

ภาษาโปรแกรม (Programming languages) มีจํานวนของ APIs มากมายและไลบารี่สําหรับ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น MySQL สําหรับการเขียนโปรแกรมฝง client  ผูใชสามารถใชรวมกับภาษา
โปรแกรมอื่นๆ เชน ภาษา C,  C++,  Java,  Perl,  PHP , Python และ Tcl 

MySQL สนับสนุน ODBC interface Connector/ODBC  ส่ิงนี้อนุญาตให MySQL กําหนดที่
อยูจากภาษาโปรแกรมที่รันภายใต Microsoft Windows (Visual Basic) ODBC อินเทอรเฟสสามารถ
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ใชงานภายในระบบ Unix  แตไมคอยถูกนําไปใชนัก  โปรแกรมเมอรจะบูรณาการกับ .NET platform 
ถาตองการ โดยใช ODBC provider หรือ MySQL provider สําหรับ .NET 

การทํางานที่ไมผูกติดอยูกับระบบปฏิบัติใดๆ (Platform independence) MySQL สามารถ
ถูกเอ็กซีคิวภายใตระบบปฏิบัติการหลายชนิด ไดแก Macintosh OS X, Linux, Microsoft Windows 
และในตระกูล Unix เชน AIX, BSDI, FreeBSD, HP-UX, OpenBSD, Net BSD, SGI Iris และ Sun 
Solaris  

ความเร็ว (Speed)  MySQL ถูกพิจารณาวาเปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีความเร็วสูง 
นับตั้งแตเวอรชั่น 4.1 MySQL สนับสนุนการจัดเก็บและการประมวลผลขอมูลภูมิศาสตร

สองมิติ (two dimentional geographical data) ดังนั้น MySQL จึงเปนชุดเครื่องมือที่ดีสําหรับ
แอพพลิเคชั่น GIS  

Triggers คือคําสั่ง SQL ที่ถูกเอ็กซีคิวโดยอัตโนมัติจากเครื่องเซิรฟเวอร ในการทํางานกับ
ฐานขอมูล เชน การปอน  การปรับปรุง และการลบขอมูล  

MySQL เปนระบบฐานขอมูลที่เร็วมาก แตก็มีขอจํากัดมากเชนเดียวกันเมื่อนําไปใชกับ
แอพพลิเคชั่น realtime และไมมีฟงกชันการทํางานดาน OLAP (Online analytical processing) และ
นําเสนอเมทธอดเฉพาะสําหรับการจัดการและวิเคราะหขอมูลหลายมิติ OLAP- capable database 
systems ที่เรียกวา daga warehouses 
 
2.8  Database Applications and the Web (Williams, Lane, 2002 : 1)  

จากการเติบโตของเว็บกวาทศวรรษที่ผานมา  ไดมีการเติบโตที่คลายกันในบริการที่
สามารถเขาถึงไดผานเว็บ บริการใหมหลายเว็บไซตที่มีการขับเคลื่อนจากขอมูลที่ เก็บไวใน
ฐานขอมูล ตัวอยางของแอพพลิเคชั่นฐานขอมูลเว็บที่รวมบริการขาวที่ใหเขาถึงคลังขอมูลขนาดใหญ 
แอพพลิเคชั่นอีคอมเมิรซ เชน รานคาออนไลน และ ผลิตภัณฑสนับสนุนธุรกิจตอธุรกิจ (B2B)   

แอพพลิเคชั่นฐานขอมูลมีอยูมากวา 30 ปมาแลวกอนที่เว็บจะถือกําเนิดเกิดขึ้น และใน
จํานวนเหลานี้หลายชนิดไดรับการติดตั้งโดยใชเทคโนโลยีเครือขายระยะไกล จุดของระบบ
ใหบริการที่ถูกใชโดยพนัก tellers ธนาคาร เปนตัวอยางที่เห็นไดอยางเดนชัดที่สุดของแอพพลิเคชั่น
ฐานขอมูลเครือขายในยุคกอน  เครื่องเทอรมินอลถูกติดตั้งในสาขาธนาคารและการเขาถึง
แอพพลิเคชั่นฐานขอมูลของธนาคารกลางที่จัดเตรียมไวผานเครือขาย WAN แอพพลิเคชั่นยุคกอน
เหลานี้ ถูกจํากัดไวภายในองคกรที่สามารถจายคาอุปกรณ terminal หรือการสรางระบบ
สาธารณูปโภคเครือขาย 
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Web จัดเตรียมไดในราคาที่ถูกมาก เครือขายก็มีอยูทุกหนทุกแหง มีฐานผูใชงานที่มี
ซอฟตแวรเว็บบราวเซอรที่ทํางานบนคอมพิวเตอรธรรมดาทั่วไป สําหรับนักพัฒนาแลว ซอฟตแวร
เว็บเซิรฟเวอรมีความคลองตัวตอการนําไปใชที่สามารถตอบสนองตอการรองขอเอกสารและ
โปรแกรม ภาษาสคริปทจํานวนมากไดรับการปรับปรุงหรือออกแบบโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อใชกับ
เว็บเซิรฟเวอรและเว็บโปรโตคอล 

แอพพลิเคชั่นฐานขอมูลเว็บสวนมากทําสิ่งเหลานี้ผานลําดับชั้นตรรกะแอพพลิเคชั่น 3 ชั้น 
ณลําดับชั้นต่ําสุดคือระบบบริหารจัดการฐานขอมูล (DBMS) และฐานขอมูล ลําดับชั้น
บนสุดคือเว็บบราวเซอรถูกใชเปนอินเทอรเฟสไปยังแอพพลิเคชั่น ระหวางชั้นทั้งสองนี้เปนที่อยูของ
ตรรกะแอพพลิเคชั่น (application logic) ปกติแลวถูกพัฒนารวมกับภาษาสคริปทฝงเซิรฟเวอร ที่
สามารถติดตอกับ DBMS และสามารถเขารหัส และผลิต HTML ใชสําหรับการแสดงผลในเว็บ
บราวเซอรของผูใช 

แบบจําลองสถาปตยกรรมที่นิยมใชในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเว็บ คือ แบบจําลอง
สถาปตยกรรมแบบ Three-Tier แสดงตามภาพที่ 2.10  โดยสวนต่ําสุดของแอพพลิเคชั่น คือ database 
tier ประกอบดวยระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) ที่มีหนาที่จัดการกับฐานขอมูล ประกอบดวย
ขอมูลที่ผูใชสรางขึ้น ลบ ปรับปรุง และสอบถาม สวนถัดไปจากชั้น database tier คือ middle tier 
เปนชั้นที่มีความสลับซับซอนมาก ซ่ึงมี สวนของตรรกะแอพพลิเคชั่น (application logic) และการ
ส่ือสารขอมูลระหวางชั้นอื่นๆ และสวนสุดทายที่อยูบนสุด คือ client tier ปกติจะเปนซอฟตแวร
บราวเซอรที่ติดตอกับแอพพลิเคชั่น 

 สถาปตยกรรม three-tier ไดจัดเตรียมกรอบแนวคิดการทํางานสําหรับแอพพลิเคชั่น
ฐานขอมูลเว็บ ดังนั้นเมื่อใชคําวา “ The Web” ก็หมายถึงทั้ง 3 ชั้นนี้ ซ่ึงเว็บไดเตรียมโปรโตคอลและ
เครือขายสําหรับติดตอกับเครื่องผูใช และชั้น middie tiers นั่นคือ จัดเตรียมการเชื่อมตอระหวางเว็บ
บราวเซอรและเว็บเซิรฟเวอร  โดยใช HTTP โปรโตคอล (HyperText Transfer Protocol)  HTTP 
โปรโตคอล คือ องคประกอบหนึ่งที่ผูกรวมเอาสถาปตยกรรมทั้ง 3 สวนมาทํางานรวมกัน HTTP 
โปรโตคอลถูกใชงานจากเว็บบราวเซอรเพื่อสรางการรองขอทรัพยากรจากเว็บเซิรฟเวอร จากนั้นเว็บ
เซิรฟเวอรจะสงกลับการรองขอกลับไปใหเว็บบราวเซอร 

 HTTP อนุญาตใหแหลงทรัพยากรตางๆ ตองทําการติดตอส่ือสารและแชรทรัพยากร
รวมกันบนเว็บ จากมุมมองเครือขาย HTTP คือ ลําดับชั้นโปรโตคอลชั้นแอพพลิเคชั่น (application-
layer protocol) ที่สรางอยูบนสุดของชุดโปรโตคอลเครือขาย TCP/IP เว็บเซิรฟเวอรและเว็บ
บราวเซอรสวนมากติดตอส่ือสารกันโดยใชเวอรชั่น HTTP/1.1 ซ่ึงเปนเวอรชั่นปจจุบัน  และ
บราวเซอรและเซิรฟเวอรบางชนิดใชเวอรชั่นกอนหนานี้ คือ HTTP/1.0 แตซอฟตแวร HTTP/1.1 
สวนใหญสามารถยอนกลับไปทํางานเขากันไดกับ HTTP/1.0 
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 ในป ค.ศ.1997  HTTP ประกาศวามีการสื่อสารบนโปรโตคอล HTTP ประมาณรอยละ 75 
ของการจราจรบนเครือขายทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 2.10  แบบจําลองสถาปตยกรรม Three – Tier ของเว็บแอพพลิเคชั่นฐานขอมูล 
 
HTTP คือแนวคิดงายๆ ที่เว็บบราวเซอรไคลเอนทสงคํารองขอทรัพยากรไปยังเว็บ

เซิรฟเวอร และเว็บเซิรฟเวอรสงกลับการตอบสนองคํารองขอ  โดยที่ HTTP response 
จะบรรทุกทรัพยากร เชน เอกสาร HTTP  ภาพ หรือ ผลลัพธของโปรแกรมกลับไปใหเว็บบราวเซอร   

 
 
 

HTTP request คือ รายละเอียดขอความของทรัพยากรและสารสนเทศ header ที่เพิ่มเติม 
ลงไป โดยพิจารณาตามตัวอยางคํารองขอตอไปนี้ 

DPU



 50
 GET /index.html HTTP/1.0 
 From: hugh@computer.org (Hugh Williams) 
 User-agent: Hugh-fake-browser/version-1.0 
 Accept: text/plain, text/html 

 
จากตัวอยางขอความรองขอจากบราวเซอรดานบน ใชเมทธอด GET สงคํารองขอเพ็จ 

HTML  index.html  โดยใชโปรโตคอล HTTP/1.0  ในตัวอยางนี้มีบรรทัดเพิ่มเติม 3 บรรทัดระบุถึง
ชื่อผูสงและชื่อเว็บบราวเซอร และกําหนดชนิดขอมูลที่สามารถรับไดโดยบราวเซอร คํารองขอปกติ
ถูกสรางโดยเว็บบราวเซอร และอาจประกอบดวย header อ่ืนๆ  

HTTP response มีโคดตอบกลับและขาวสารและการเพ่ิมหัวเอกสาร header และแหลง 
ทรัพยากรตนทางที่รองขอ ตัวอยาง response ที่ตอบกลบัคํารองขอสําหรับ index.html มีดังตอไปนี้ 

 
 HTTP/1.0 200 OK 
 Date: Sat, 21 Jul 2002 03:44:25 GMT 
 Server: Apache/1.3.20 
 Content-type: text/html 
 Content-length: 88 
 Last-modified: Fri, 1 Feb 2002 03:40:03 GMT 
 
 <html><head> 
 <title>Test Page</title></head> 
 <body> 
 <h1>It Worked!</h1> 
 </body></html>  
 
 บรรทัดแรกของขอความตอบกลับใช HTTP/1.0 และยืนยันวาคํารองขอประสบความสําเร็จ 
โดยรายงานตอบกลับดวยรหัส 200 และขาวสาร OK การตอบกลับทั่วไปอื่นๆ คือ 404 ไมพบ ใน
ตัวอยางนี้ 5 บรรทัดของหัวเอกสาร headers ระบุวันที่และเวลาปจจุบัน ซอฟตแวรเว็บเซิรฟเวอร 
ชนิดขอมูล ความกวางของการตอบกลับ และเมื่อไหรที่ทรัพยากรถูกปรับปรุงครั้งลาสุด หลังจากนั้น
เวน 1 บรรทัด ตามดวยแหลงทรัพยากร ในตัวอยางนี้แหลงทรัพยากรคือเอกสาร HTML ที่ถูกรองขอ
ในไฟล index.html   

 
 
 
 
 
The Client tier ในแบบจาํลองสถาปตยกรรม three-tier ปกติก็คือ เว็บบราวเซอร ซ่ึง

ซอฟตแวรเว็บบราวเซอรจะประมวลผล และแสดงผลแหลงขอมูล HTML แสดงผลปญหาที่เกิดขึ้น
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จากการรองขอ และประมวลผล HTTP response ขอดีที่สําคัญอยางยิ่งในการนําเว็บบราวเซอรไปใช 
ประกอบดวย ความงายตอการใชงาน และสนับสนุนแพลทฟอรมหลายชนิด  

มีผลิตภัณฑบราวเซอรหลายชนิดที่ถูกนําไปใชงาน และผลิตภัณฑบราวเซอรแตชนิดก็มี
ฟเจอรที่แตกตางกัน มีบราวเซอร 2 ชนิดที่ไดรับความนิยมจากผูใชที่ทํางานบนระบบวินโดวคือ 
Netscape และ Internet Explorer โดยบราวเซอรตองมีชุดพื้นฐานโดยทั่วไปดังนี้ 

1. เว็บบราวเซอรทั้งหมด คือ HTTP clients ที่สงคํารองขอและแสดงผลการตอบกลับ 
จากเว็บเซิรฟเวอร (ปกติในสภาพแวดลอมกราฟฟค) 

2. บราวเซอรทั้งหมดแปลเพ็จเครื่องหมายดวย HTML เมื่อกําลังแสดงผลเพ็จ หมายถึงวา
บราวเซอรแสดงหัวเอกสาร (heading)  ภาพ ไฮเปอรเท็กลิงค (hypertext) เปนตน ไปใหผูใช 

3. บางบราวเซอรสามารถแสดงภาพ เลนไฟลภาพยนตร และเสียง และแสดงผลในรูปแบบ
วัตถุอ่ืนๆ 

4. บราวเซอรหลายชนิดสามารถรัน JavaScript ที่ถูกฝงไวภายในเพจ็ HTML 
5. เว็บบราวเซอรที่ถูกคัดเลือกแลวสามารถรันองคประกอบ (component) ที่พัฒนาใน Java, 

ActiveX, ภาษาโปรแกรมตางๆ ภาพเคลื่อนไหว (animation) เครื่องมือที่ไมสามารถถูกใชงานภายใน 
HTML หรือฟเจอรที่มีความซับซอนสูง  

6. บราวเซอรหลายชนิดสามารถประยุกตใชงานกับ Cascading Style Sheets (CSS) โดยการ
สงไปใหเพจ็ HTML เพื่อควบคุมการแสดงผลของสวนประกอบ HTML  

The Middle Tier ในแบบจําลองสถาปตยกรรม Tree-tier สวนใหญแลว สวนตรรกะ
แอพพลิเคชั่น (application logic) จะอยูในชั้น middle tier โดย client tier จะแสดงขอมูลที่สงไปให
ผูใชและรวบรวมขอมูลจากผูใช  database tier รับผิดชอบจัดเก็บและดึงขอมูลจากฐานขอมูล middle 
tier จะใหบริการในสวนรับผิดชอบที่เหลือโดยทําหนาทีน่ํา tiers อ่ืนๆ มาทํางานรวมกัน คือ middle 
tier จะขับเคลือ่นโครงสรางและเนื้อหาของขอมูลที่ถูกแสดงไปใหผูใช และประมวลผล input จาก
ผูใชโดยจดัรูปแบบไปสูการ query บนฐานขอมลูเพื่ออานหรือเขียนขอมลู นอกจากนี้ middle tier ยัง
ไดเพิ่มเกี่ยวกบัการจัดการสถานะ (state management) สงไปให HTTP protocol ระดับชั้นตรรกะ
แอพพลิเคชั่น middle-tier ไดบูรณาการเว็บรวมกับระบบจัดการฐานขอมูล ดังนั้นองคประกอบของ 
middle – tier กค็ือเวบ็เซิรฟเวอร ภาษาสครปิทเว็บ และเอนจนิภาษาสคริปท   

โดยเว็บเซิรฟเวอรจะประมวลผลคํารองขอ HTTP request และคํานวณการตอบกลับ          
ในกรณีของแอพพลิเคชั่นฐานขอมูลเว็บ คํารองขอเหลานี้ก็คือโปรแกรมที่ติดตอกับระบบจัดการ
ฐานขอมูล โดยผูวิจัยไดนําเว็บเซิรฟเวอร Apache Software Foundation's Apache HTTP server        
มาใชงาน ซ่ึงเปนโอเพนซอรสเว็บเซิรฟเวอร ที่ถูกนําไปใชงานมากกวารอยละ 60 ของคอมพิวเตอร   
ที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต สําหรับเว็บเซิรฟเวอรแลวจะถูกอางอิงวาเปน HTTP servers คําวา “HTTP 
server” คือบทสรุปของฟงกชั่นการทํางานไดเปนอยางดี โดยงานพื้นฐานของ HTTP server คือการ
ฟงคํารองขอ HTTP request บนเครือขาย รับคํารองขอ HTTP request ที่สรางจากเว็บบราวเซอร 

DPU



 52

ใหบริการคํารองขอตางๆ และสงกลับ HTTP response ที่ประกอบดวยแหลงขอมูลการรองขอ (the 
request resources)  มีรูปแบบสองอยางที่จําเปนของคํารองขอที่สรางไปยังเว็บเซิรฟเวอร คือ ถามหา
ไฟล ซ่ึงปกติจะเปนเว็บเพ็จ static HTML หรือ ภาพที่ตองถูกสงกลับ และถามหาโปรแกรมที่ตองรัน
และผลลัพธที่ตองสงกลับไปใหเว็บบราวเซอร 

The Database Tier คือสวนรากฐานของแอพพลิเคชั่นฐานขอมูลเว็บ การทําความเขาใจ
ขอกําหนดของระบบ การเลือกใชซอฟตแวร database – tier การออกแบบฐานขอมูล และการสราง 
tier คือ ขั้นตอนแรกในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นฐานขอมูลเว็บใหประสบความสําเร็จ  

ในสถาปตยกรรมแอพพลิเคชั่นแบบ three-tier  สวน database tier จะจัดการขอมูล ตัวอยาง
การจัดการขอมูลประกอบดวย ส่ือบันทึกขอมูล และการดึงขอมูล รวมทั้งการจัดการปรับปรุงแกไข 
การอนุญาตใหจัดการขอมูลในเวลาเดียวกัน หรือการทํางานแบบคูขนาน (concurrent) การเขาถึง
มากกวาหนึ่งโปรเซส middle-tier การจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย ความมั่นใจในบูรณาภาพของ
ขอมูล และการจัดเตรียมการใหบริการชวยเหลือ เชน การสํารองขอมูล ในแอพพลิเคชั่นฐานขอมูล
เว็บหลายชนิด การบริการเหลานี้ถูกจัดเตรียมไวโดยระบบ RDBMS และขอมูลที่จัดเก็บไวใน
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

การจัดการขอมูลเชิงสัมพันธ (relational data) ใน tier ที่สามตองการซอฟตแวร RDBMS 
ที่ซับซอน โชคดีที่ DBMS สวนใหญถูกออกแบบเพื่อใหความซับซอนของซอฟตแวรถูกซอนไว จาก
ประสิทธิภาพการใช DBMS ความเชี่ยวชาญที่จําเปนตองการสําหรับการออกแบบฐานขอมูล และ
คํานวณคําส่ังและคิวร่ีไปให DBMS สําหรับ DBMS สวนใหญ ภาษาคิวร่ีที่เลือกคือ SQL 
ดังนั้นการทําความเขาใจสถาปตยกรรมที่มีพื้นฐานของ DBMS จึงไมเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูใช 
สวนใหญ 

 
2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Avagliano, Martino, Ferrucci, Paolino, Sebillo, Tortora and Vitiello (2008 : 259 - 270) 
ผูวิจัยและคณะไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง “Embedding Google Maps APIs into WebRatio for the 
Automatic Generation of Web GIS Applications” ความสําเร็จของภาษาการสรางแบบจําลองเว็บ 
WebML (Web Modeling Language) และเครื่องมือที่สนับสนุน WebRatio เพื่อการออกแบบ และ
การสรางเว็บแอพพลิเคชั่นที่อัดแนนไปดวยขอมูลถูกแนะนําเพื่อขยายวิธีการไปสูบริบท Web GIS  
ขอเสนออยูบนพื้นฐาน Geo Server และ Map Server มาตรฐานทั้งสองชนิด ไดเปดเผยถึงวิธีการ
แกปญหา เพื่อจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) ในบทความที่แสดง เรามีวัตถุประสงคเพื่อเสนอ
ทางเลือกวิธีที่อยูบนพื้นฐาน Google Map ซ่ึงเปนเว็บแอพพลิเคชั่นการวาดแผนที่ที่นําไปใชงานได
ฟรีที่เตรียมไวบริการจาก Google ซ่ึงอนุญาตใหคนหาและสรางภาพเสมือนจริงของสารสนเทศ
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ภูมิศาสตร วิธีการนี้ไดแพรกระจายออกไป ซ่ึงผูใชอินเทอรเน็ตจํานวนมากกําลังบงชี้วามันเปน 
“มาตรฐาน” วิธีการสําหรับการนําเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับภูมิศาสตร นอกจากนั้น Google Map 
สามารถบูรณาการไปสูเว็บแอพพลิเคชั่นโดยการใชงาน Google Map APIs ในบทความ ผูวิจัยและ
คณะอธิบายถึงทางเลือกภาษา visual ที่อยูบนพื้นฐาน WebML เพื่อออกแบบแอพพลิเคชั่น Web GIS 
และฝงลงไปสู WebRatio ไดอยางไร เพื่อสรางแอพพลิเคชั่น Web GIS โดยการใชงาน Google Map 
APIs ผูวิจัยและคณะไดวาดภาพสถาปตยกรรมของการสรางแอพพลิเคชั่น Web GIS รวมกับ
เทคโนโลยีตางๆ  ที่ถูกนําไปใช และจัดเตรียมตัวอยางการออกแบบ และการสรางแอพพลิเคชั่น Web 
GIS   
        Boulos (2005:8) ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง “Web GIS in practice III: creating a simple 
interactive map of  England's Strategic Health Authorities using Google Maps API, Google Earth 
KML, and MSN Virtual Earth Map Control”  การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตรเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยการรวบรวมการใหบริการเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตรใหกับผูบริโภคออนไลนจาก 
Google และ Microsoft (MSN) และอรรถประโยชนที่ไดจากเทคโนโลยีเหลานี้  ในการสรางแผนที่
เชิงสุขภาพที่สามารถโตตอบไดใหกับผูใชบริการออนไลน โดยการใชงาน interface ที่สามารถเขียน
โปรแกรมได  ซ่ึงถูกจัดเตรียมการใหบริการจาก Google และ MSN  ผูพัฒนาไดสรางแผนที่เจาหนาที่
สุขภาพเชิงยุทธศาสตรที่สามารถโตตอบไดไวสามเวอรชัน ประกอบดวยเวอรชัน   Google Map 
API , Google Earth KML (Keyhole Markup Language) และ MSN Virtual Earth Map Control      
ซ่ึง Google  และ MSN’s ไดแจกจายเครื่องมือการทํางานในเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร  รูปภาพ และแผนที่ 
ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่งที่มุงไปสูความเปนสุดยอดของสารนุกรมแผนที่
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การอธิบายรายละเอียดไดเตรียมการรวมเอาเครื่องมือใชสําหรับ
การวาดแผนที่ออนไลน ซ่ึงคาดวาจะบงบอกอนาคตและทิศทางการพัฒนา และความเปนสวนตัว
ของผูที่เกี่ยวของ  ความมั่นคงปลอดภัยของชาติ และประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์  ถึงแมวา ESRI ไดมีการ
ประกาศแผนการโตตอบ Google และ MSN แตมันยังคงดูเหมือนวาแผนการกวาจะเปนรูปเปนราง
ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบในการนําเสนอจาก Google และ MSN และเครื่องมือใชงานในวาดแผนที่ของ 
Google และ MSN จะยังคงพัฒนาตอไปอีกในอนาคตอันใกลนี้ 

 Kobayashi, Tanaka, Inoue, Niho and Miyoshi (2009: 11) ผูวิจัยและคณะไดทําการวิจัยและ
พัฒนา เร่ือง “A Geographical Information System Using the Google Map API for Guidance to 
Referral Hospitals” โดยการนําระบบจัดการเนื้อหา CMS XOOPS Cube 2.1 beta โดยใช plugin 
MyGmap 1.0 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในโรงพยาบาลชินฮายา (Chihaya)  เมืองฟูกูโอกะ 
ประเทศญี่ปุน ซ่ึงรับผูปวยภายนอกประมาณ 80,000 คน และผูปวยภายใน 40,000 คน ตอป และสง
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ตอผูปวยไปใหคลีนิกอื่นๆ โดยโรงพยาบาลทําหนาที่เปนโรงพยาบาลแกนหลักของภูมิภาคผานความ
รวมมือจากโรงพยาบาลอื่นๆ สารสนเทศเชิงภูมิศาสตรเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อนําทางสงตอคนไขไปยัง
โรงพยาบาลอื่นๆ แมวาแผนที่กระดาษ ซ่ึงประกอบดวยทิศทางการเดินทาง ระบบขนสงมวลชนที่
ใกลที่สุด และอื่นๆ เปนเรื่องปกติที่ตองจัดเตรียมคําแนะนําสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลตางๆ 
อยางไรก็ตามการปรับปรุงสารสนเทศภูมิศาสตรบนแผนที่คือส่ิงที่แพงมาก ผูวิจัยและคณะไดสราง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอิเล็กทรอนิกสโดยใช Google Map API รวมกับซอฟตแวรโอเพนซอรส
เพื่อปรับปรุงความสามารถของโรงพยาบาลเพื่อทํางานรวมมือกับคลีนิกอื่นๆ  

 Maurizio, Alex, Richard, Pablo and Paul (2008 : 85-97) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง 
“Collaborative Mapping of London Using Google Maps: The LondonProfiler” บทความฉบับนี้
เริ่มตนจากการศึกษาพิจารณาทบทวนวิธีการคิดคนพัฒนา Google Map ซ่ึงไดเปลี่ยนรูปแบบ
ความสามารถผูใชงานเพื่อการอางอิงและแสดงภาพเกี่ยวกับขอมูลที่อางอิงเกี่ยวกับภูมิศาสตร   ผูวิจัย
และคณะ ไดอธิบายถึงวิธีการใชเครื่องมือ GMap Creator ซ่ึงถูกพัฒนาภายใตศูนยวิทยาศาสตรสังคม
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ ESRC National Centre for e Social Science (NCeSS) โปรแกรมที่ชวยให
ผูใชผสมผสานสิ่งตางๆ (mashup) ลงบนแผนที่ โดยใช Google API แสดงแอพพลิเคชั่น GMap 
Creator โดยใชตัวอยางจากเว็บไซต www.londonprofiler.org ซ่ึงเปนไซตทดสอบชุดขอมูล เพื่อ
นําเสนอขอมูลบนแผนที่รวมกับ Google Map  และคาดวาจะมีชุดขอมูลอ่ืนๆ อีกมากที่ถูกเพิ่มเติมใน
อนาคต (ชุดขอมูล KML และ RSS) โดยแสดงระยะขอบเขตขอมูลของเมืองลอนดอนประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ระดับการศึกษา และเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ รวมกับชุดขอมูลภาพแผนที่ 
Google Map ที่แสดงเปนฉากอยูเบื้องหลัง  ขอสรุปที่ไดจากการศึกษาวิจัยอยูที่วิธีการผสมผสานสิ่ง
ตางๆ ใน Google Map โดยใช GMap Creator ชวยอํานวยความสะดวกในการแสดงภาพเสมือนการ
วาดแผนที่การคนหาออนไลนในระยะขอบเขตพื้นที่  ซ่ึงขึ้นอยูกับนโยบายที่ไดกําหนดขึ้น 

 Pan, Crotts and Muller (2007 : 1-11) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “Developing Web-Based 
Tourist Information Tools Using Google Map” บทความนี้อธิบายรายละเอียดรายงานการศึกษาวจิัย
การใช Google Map API เพื่อพัฒนาเครือ่งมือสารสนเทศสําหรับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะรวมสอง
ชนิด ไดแก ไกดสําหรับนกัทองเที่ยวมือถือ (a handheld tour guide) และเครื่องมือวางแผนการ
เดินทางแบบออนไลน (The online trip planner) สําหรับเมืองชารลสตัน รัฐเซาทแคโรไลนา 
สหรัฐอเมริกา บทความประกอบดวย ความเปนมา การพัฒนา ฟงกชัน่เกี่ยวกับการทํางาน และปญหา
การยอมรับไดที่ถูกอธิบาย ไกดนกัทองเทีย่วบนอุปกรณมือถืออยูบนพืน้ฐานของโทรศัพทมือถือที่มี
เสาอากาศ GPS สําหรับติดตอส่ือสารกับ Google Map และสงมอบขอมูลเกี่ยวกับแผนที่ภูมิศาสตร
ในรูปแบบตามเวลาจริง real-time และสารสนเทศแหลงทองเที่ยวสถานที่สําคัญ เครื่องมือวางแผน
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การเดินทางเมอืงชารลสตันออนไลน (Online Charleston trip planner) จะรวมสารสนเทศแหลง
เปาหมายปลายทางที่สําคัญ โดย Google Map ไดจัดเตรียมเครื่องมือการวางแผนการเดินทางที่
สามารถโตตอบไดที่อยูบนพืน้ฐานการทํางานบนแผนทีเ่สมือน ไกดนกัทองเที่ยวอุปกรณมือถือ
ทํางานไดชา และทํางานไมแนนอนเนื่องจากขอจํากดัของหนวยความจํา และการเชื่อมตอเครือขาย
อินเทอรเน็ตทีล่าชาจากผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เครื่องมือวางแผนการเดินทางออนไลน ไดรับ
การยอมรับจากโรงแรมและการประชุมสัมมนาหลายแหง ความพยายามในการพฒันาแสดงใหเหน็
วา Google Map API เปนเครื่องมือที่ยืดหยุนดวยความเร็วที่เหมาะสมในการพัฒนาบริการออนไลน
ปลายทางเฉพาะ สําหรับอปุกรณมือถือ พลังประสิทธิภาพการคํานวณ และการเชือ่มตอไรสายของ
อุปกรณขนาดเล็กยังเปนปญหาคอขวด (bottlenecks) เมื่อมีการติดตอส่ือสารกับการใหบริการแบบ
ออนไลน 
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 บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
            เนื้อหาของบทนี้กลาวถึง ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย  อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการวิจยั  
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการวิจยั  และบทสรุป  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
3.1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
         การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ กรณีศึกษา : 
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
         1.  วิเคราะหระบบงานเดิม 
         2.  วิเคราะหระบบงานใหม 
         3.  ออกแบบระบบตนแบบ 
         4.  จัดทําและทดสอบระบบ          
         5.  จัดทําเอกสารและคูมือ 
         6.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
3.2  อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
        3.2.1  อุปกรณฮารดแวรท่ีจะนํามาใช  
   1.  เครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร  

        -  อินเทลเอ็กสรอน (Intel® Xeon Server)  
       -  ความเร็ว 3.0 GHz 
       -  หนวยความจํา (RAM) 4 GB 
       -  ความจุของฮารดดิสก 500 GB 
       -  จอภาพ (Monitor) 22 นิ้ว 
       -  เมาส และแปนพิมพ (Mouse and Keyboard) 
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       2.  เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย  

         -  อินเทลเชนทรีโน (Intel® Centrino) 
         -  ความเร็ว 2.0 GHz  
         -  หนวยความจํา (RAM) 2 GB  
         -  ความจุของฮารดดิสก 250 GB  
         -  จอภาพ (Monitor) 17 นิ้ว 
         -  เมาส และแปนพิมพ (Mouse and Keyboard) 

        3.2.2  ซอฟตแวรท่ีจะนํามาใช 
     1.  เครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร  

        -  ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2003 Server R2 
         -  แอพเซิรฟ (Appserv-win32-2.4.1) เปนโปรแกรมจําลองเครื่องเปนเว็บเซิรฟเวอร  
         -  พีเอชพี (PHP 5.2.6) คือภาษาที่ใชในการพัฒนาระบบ  
         -  มายเอส คิว แอล (MySQL) เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  
         -  พีเฮชพีมายแอดมินทร (phpMyAdmin 2.4.1) 
         -  กูเกิล แม็ป เอพีไอ (Google Maps API)  
 -  เอเจ็ค  (AJAX) 
 - เอ็กเอ็มแอล (XML) 
     2.  เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย  

        -  ระบบปฏิบัติการ Microsoft windows XP Professional SP3 
        -  เอพเซิรฟ (Appserv-win32-2.4.1) เปนโปรแกรมจําลองเครื่องเปนเว็บเซิรฟเวอร  
        -  พีเอชพี (PHP 5.2.6) คือภาษาที่ใชในการพัฒนาระบบ  
        -  ดรีมเวฟเวอร (Adobe Dreamweaver 8) เปนโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต 
        -  มายเอส คิว แอล (MySQL) เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 
        -  พีเฮชพีมายแอดมินทร (phpMyAdmin 2.4.1)  

         -  กูเกิล แม็ป เอพีไอ (Google Maps API)  
 -  เอเจ็ค  (AJAX) 
 - เอ็กเอ็มแอล (XML) 

 -  โฟโตชอป (Adobe Photoshop CS3) เปนโปรแกรมสําหรับแตงรูปภาพ 
 

 

DPU



58 
 
3.3  ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานวิจัย 
         ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานวิจัย  สรุปไดดังตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย   

 
3.4  สรุป 
            ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดมีการแบงขั้นตอนที่จะศึกษาออกเปน 6  ขั้นตอน 
ไดแก ขั้นตอนของการศึกษาระบบงานเดิมขององคกร ขั้นตอนการศึกษาระบบงานเดิมใหมของ
องคกรขั้นตอนการออกแบบระบบตนแบบ ขั้นตอนการจัดทําและทดสอบระบบ ขั้นตอนการจัดทํา
เอกสารและคูมือการติดตั้งโปรแกรม และขั้นตอนสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
(เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  วิเคราะหระบบงานเดิม         
2.  วิเคราะหระบบงานใหม         
3.  ออกแบบระบบตนแบบ         
4.  จัดทําและทดสอบระบบ         
5.  จัดทําเอกสารและคูมือ         
6.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ         
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   บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหและการออกแบบระบบ 

 
            เนื้อหาของบทนี้กลาวถึง ผลการวิเคราะหระบบงานเดิมขององคกร ผลการวิเคราะห
ระบบงานใหมขององคกร และการออกแบบระบบตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
4.1  การศึกษาระบบงานเดิม  
            การวิเคราะหระบบงานเดิม เปนการวิเคราะหระบบงานที่มีอยูแลวในการดําเนินงานของกรม
กิจการพลเรือนทหาร ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ (สน.
ลก.กจว.) เพื่อเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกระยะ 3 ป 
(พ.ศ.2552 – 2554)  ประจําปงบประมาณ 2552  ของสวนราชการในคณะอนุกรรมการประสานงาน
ภายในประเทศ และคณะอนุกรรมการประสานงานดานตางประเทศ โดยไดทําการวิเคราะหขั้นตอน
การทํางานรวมกันระหวางกรมกิจการพลเรือนทหาร  สวนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวของ           
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของระบบงานเดิม ดังภาพที่  4.1 โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 
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ภาพที ่4.1 ภาพโดยรวมของระบบงานเดิม 
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 จากภาพที่ 4.1 อธิบายขั้นตอนการทํางานของระบบงานเดิมไดดังตอไปนี้ 
             1.  กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหาร ขอรับการสนับสนุนขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกระยะ 3 ป  จากสวนราชการที่เกี่ยวของ  
            2.  สวนราชการที่เกี่ยวของรับหนังสือและนําเรียนหัวหนาสวนราชการและแจงให
อนุกรรมการที่รับผิดชอบทราบ 
             3.  อนุกรรมการ แจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ดําเนินการรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน 
             4.  อนุกรรมการ ตรวจสอบความถูกตอง 
             5.  อนุกรรมการ  สรุปผลการดําเนินงาน 
             6.  อนุกรรมการ สงหนังสือสรุปผลการดําเนินงาน ขออนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 
             7.  สวนราชการนําเรียนขออนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 
             8.  หัวหนาสวนราชการอนุมัติ 
     9.  สวนราชการสงหนังสือผลการดําเนินงานถึงกรมกิจการพลเรือนทหาร 
    10. กรมกิจการพลเรือนทหาร รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน 
    11. กรมกิจการพลเรือนทหาร สรุปผลการดําเนินงานและจัดพิมพหนังสือ 

    12.  กรมกิจการพลเรือนทหาร แจกจายหนังสือผลการดําเนินงานใหสวนราชการ          
ที่เกี่ยวของทราบ 
    13. สภาความมั่นคงแหงชาติ วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งสวน
ราชการที่เกี่ยวของนําขอมูลไปใชประโยชนตามความเหมาะสม 
             การทํางานของระบบงานเดิมมีปญหาตาง ๆ ไดแก 
            1.  ยังไมมีการนําขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนราชการตามยุทธศาสตรการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกระยะ 3 ป  บันทึกเก็บในระบบฐานขอมูลเพื่อนําใชประโยชน 
            2.  ขอมูลผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร  ซ่ึงอยูในรูปแบบของหนังสือ            
ไมเอื้ออํานวยตอความสะดวก รวดเร็วในการนําไปใชวิเคราะหเชิงสถิติ   หรือการตัดสินใจของ
ผูบังคับบัญชา 
            3.  ขาดมุมมองภาพรวมผลการดําเนินงานในเชิงพื้นที่ดานภูมิศาสตร ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่ง
ที่สําคัญในการวิเคราะหประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 4. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปไมสามารถเขาถึงขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามโครงการได 
  

DPU



62 
 
4.2  การวิเคราะหระบบงานใหม 
             การวิเคราะหระบบงานใหม ผูวิจัยไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology System) ในปจจุบัน ไดแก เว็บแอพพลิเคชั่น ระบบฐานขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร 
มาใชงานรวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร Google Map  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดมุมมองและ
วิสัยทัศนในอีกมิติหนึ่งที่เปนประโยชนตอสวนราชการที่เกี่ยวของมากที่สุด โดยไดจัดเตรียม
เครื่องมืออํานวยความสะดวกสําหรับการใหบริการขอมูลเว็บแอพพลิเคชั่นในเชิงภูมิศาสตร 
ประกอบดวย การแสดงพิกัดตําแหนงสถานที่และรายละเอียดโครงการ  การแสดงผลสรุปจํานวน
โครงการและเงินงบประมาณที่ใช และการบริหารจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ ซ่ึงการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยจะทําใหหนวยงานมีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกระยะ 3 ป  ใหบริการกับผูบังคับบัญชา  สวนราชการ และประชาชนทั่วไป 
ภาพที่  4.2 แสดงภาพรวมของระบบงานใหมโดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 
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ภาพที่ 4.2 ภาพโดยรวมของระบบงานใหม 
 
            จากภาพที่ 4.2 อธิบายขั้นตอนการทํางานของระบบงานใหมไดดังตอไปนี ้

1.  กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหาร ขอรับการสนับสนุนขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกระยะ 3 ป  จากสวนราชการที่เกี่ยวของ  
           2.  สวนราชการที่ เกี่ยวของรับหนังสือและนําเรียนหัวหนาสวนราชการและแจงให
อนุกรรมการที่รับผิดชอบทราบ 
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             3.  อนุกรรมการ แจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ดําเนินการรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน 
             4.  อนุกรรมการ สรุปผลการดําเนินงาน 
             5.  หัวสวนราชการ อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 
     6.  สวนราชการสงหนังสือผลการดําเนินงานถึงกรมกิจการพลเรือนทหาร 
     7.  กรมกิจการพลเรือนทหาร รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน 
     8.  กรมกิจการพลเรือนทหาร สรุปผลการดําเนินงานและจัดพิมพหนังสือ 

     9.  กรมกิจการพลเรือนทหาร แจกจายหนังสือผลการดําเนินงานใหสวนราชการที่
เกี่ยวของทราบ 
 10.  เจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบบันทึกขอมูลผานเว็บแอพพลิเคชั่นลงระบบฐานขอมูล 

         จากการศึกษาระบบงานเดิมและการกําหนดปญหาของระบบเดิมแลว สามารถวิเคราะห  
และออกแบบระบบใหม โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบัน (เว็บแอพพลิเคชั่น, 
ระบบฐานขอมูล, AJAX, XML, JavaScript, PHP และ เครือขายคอมพิวเตอร) มาทํางานรวมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร Google Map ผานการใชงานอินเทอรเฟส Google Map API 
โดยระบบงานใหมจะมีการทํางานประสานรวมกันระหวางเครื่องเซิรฟเวอรใหบริการขอมูล
รายละเอียดโครงการจากระบบฐานขอมูล และเครื่องเซิรฟเวอร Google Web W/Google Map API 
สําหรับใหบริการการวาดแผนที่ผานคลาสอินเทอรเฟส API และการแสดงแผนภาพแผนที่
ภูมิศาสตรเปนฉากหลัง ซ่ึงตองอาศัยขอมูลพิกัดละติจูดและลองติจูดตําแหนงที่อยูแตละโครงการ
จากระบบฐานขอมูล เพื่อทําการวางหมุดเครื่องหมายพิกัดตําแหนงโครงการลงบนแผนที่ Google 
Map ซ่ึงแบบจําลองระบบที่ทําการพัฒนานี้จะทํางานในลักษณะระบบเครือขายรูปแบบของ 
Client/Server โดยมีสถาปตยกรรมแบบ  Three – Tier ดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที่  4.3  ภาพโครงสรางระบบ Client/Server ที่ทํางานรวมกับ Google Maps 
 
4.3 การวิเคราะหระบบ 
         ภาพที่  4.4  แสดงผลการวิเคราะหระบบโดยใช Use case diagram โดยมีรายละเอยีดของแตละ 
Use case ดังตอไปนี ้
 1.  ADMIN หมายถึง เจาหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการดูแลระบบ 
 2.  HIGH OFFICERS หมายถึง ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาสวนราชการระดับสูงของสวน
ราชการในคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ 
 3. SUB-COMMITTEE หมายถึง อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประสานดาน
ตางประเทศ และคณะอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศ 
 4.  GENERAL  หมายถึง ประชาชนทั่วไป 
 

Client

Database  
Server (MySQL)

Google Web W/Google Map API

Request

Response

Request

Response

Browser with 
JavaScriptDPU
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ภาพที่  4.4  Use Case Diagram ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ 
 
USE CASE NAME: SEARCH 
Primary Actor   :  HIGH OFFICERS, SUB-COMMITTEE, GENERAL 
Description   :  บุคคลทั่วไปและเจาหนาที่สามารถเขามาใชงานและคนหาโครงการตามประเภท
ยุทธศาสตรที่แตละสวนราชการรับผิดชอบ โดยผูใชงาน สามารถคนหาตําแหนงพิกัดของโครงการ
โดยกรอกขอมูลชื่อโครงการและระบุประเภทยุทธศาสตร หรือเลือกประเภทยุทธศาสตรตามความ
ตองการ 
Pre-Condition  :  ผูใชงานกรอกขอมูลและเลือกประเภทยุทธศาสตรที่ตองการคนหา 
Basic Flow  :  
           1.  ระบบแสดงรายละเอียดใหกรอกขอมูลส่ิงที่ตองการคนหา 
           2.  ผูใชงานกรอกขอมูลตางๆ ใหครบถวน 
           3.  ระบบจัดการคนหาตําแหนงที่ตองการจากฐานขอมูล หลังจากที่ผูใชงาน เลือกกดปุมตกลง 
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Post-Condition  : ผูใชงานไดขอมูลหมุดพิกัดตําแหนงโครงการตามความตองการ และเมื่อคลิกที่
หมุดตําแหนงจะแสดงขอมูลรายละเอียดโครงการผาน info window 
 
USE CASE NAME: LOG IN 
Primary Actor   : Admin 
Description   : เปนการเขาใชระบบของ Admin โดย Admin จะตองมี Username และ Password      
ที่ไดรับอนุญาตใหเขาใชระบบแลว จึงจะสามารถเขาใชงานได 
Pre-Condition  : ผูใชงานกรอกขอมูลการเขาใชงานใหครบถวน 
Basic Flow  :  
           1.  ระบบแสดงรายละเอียดใหกรอก Username และ Password  
           2.  ผูใชงานกรอก Username และ Password  
           3.  ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชของผูใชงาน 
Post-Condition  : ผูใชงานเขาใชงานระบบไดสําเร็จ 
 
USE CASE NAME: MANAGE GOVERNMENT 
Primary Actor   :   Admin 
Description  :  เปนการจัดการเกี่ยวกับขอมูลหนวยงานราชการทั้งเพิ่ม ลบ และแกไขขอมูล            
ในฐานขอมูลของระบบ  
Pre-Condition  :  Admin ตองทําการ log in เขาสูระบบกอน 
Basic Flow  :  
           1.  Admin เขาใชระบบ 
           2.  Admin ทําการจัดการเพิ่ม ลบ หรือแกไขกับขอมูลในฐานขอมูล 

           3.  กลับสูหนาหลัก 
Post-Condition  :  ระบบอัพเดทขอมูลตามที่ Admin แกไข 
 
USE CASE NAME: MANAGE PROJECT 
Primary Actor   :   Admin 
Description  :  เปนการจัดการเกี่ยวกับขอมูลรายชื่อโครงการทั้งเพิ่ม ลบ และแกไขขอมูล               
ในฐานขอมูลของระบบ  
Pre-Condition  :  Admin ตองทําการ log in เขาสูระบบกอน 

DPU



68 
 
Basic Flow  :  
           1.  Admin เขาใชระบบ 
           2.  Admin ทําการจัดการเพิ่ม ลบ หรือแกไขกับขอมูลในฐานขอมูล 

           3.  กลับสูหนาหลัก 
Post-Condition  :  ระบบอัพเดทขอมูลตามที่ Admin แกไข 
 
USE CASE NAME: MANAGE LOCATION 
Primary Actor   :   Admin 
Description  :  เปนการจัดการเกี่ยวกับขอมูลตําแหนงหมุดคนหาเพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลใน
ฐานขอมูลของระบบ  
Pre-Condition  :  Admin ตองทําการ log in เขาสูระบบกอน 
Basic Flow  :  
           1.  Admin เขาใชระบบ 
           2.  Admin ทําการจัดการเพิ่ม ลบ หรือแกไขกับขอมูลในฐานขอมูล 

           3.  กลับสูหนาหลัก 
Post-Condition  :  ระบบอัพเดทขอมูลตามที่ Admin แกไข 
 
USE CASE NAME: MANAGE TYPE STRATEGY 
Primary Actor   :   Admin 
Description  :  เปนการจัดการเกี่ยวกับขอมูลประเภทยุทธศาสตรเชิงรุกฯ ทั้งเพิ่ม ลบ และแกไข
ขอมูลในฐานขอมูลของระบบ  
Pre-Condition  :  Admin ตองทําการ log in เขาสูระบบกอน 
Basic Flow  :  
           1.  Admin เขาใชระบบ 
           2.  Admin ทําการจัดการเพิ่ม ลบ หรือแกไขกับขอมูลในฐานขอมูล 

           3.  กลับสูหนาหลัก 
Post-Condition  :  ระบบอัพเดทขอมูลตามที่ Admin แกไข 
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USE CASE NAME: LOG OUT 
Primary Actor   :  Admin 
Description  :  เปนการ Log Out จากระบบหากผูใชงานตองการเขาสูระบบอีกครั้ง ผูใชงานตองทํา
การ Log in โดยกรอก Username และ Password ใหม 
Pre-Condition  :  Admin ตองทําการ Log in เขาสูระบบ 
Basic Flow  :  
           1.  ผูใชกดที่ปุม Log Out เพื่อยืนยันการออกจากระบบ 
           2.  ระบบกลับสูหนาหลัก 
Post-Condition  :  ผูใชออกจากระบบเสร็จสมบูรณ 
 
4.4 การออกแบบระบบ 

4.4.1  การออกแบบการทํางานของ USE CASE 
         ภาพที่  4.5 ถึง ภาพที่  4.12 แสดงการออกแบบระบบโดยใช Activity Diagram โดย
แสดงลําดับของการดําเนินกิจกรรมจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่ง ที่เกิดจากการทํางานของ 
อ็อบเจ็กต (Object) ภายในระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.5  Activity Diagram การ Search ของระบบ 

Main index

Search main
database

Plot Marker

Show Info window

Click Marker

Search data informations
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ภาพที่  4.6  Activity Diagram การ Log in ของระบบ 
 

 

 
 
 

ภาพที่  4.7  Activity Diagram การ Check Authorization ของระบบ 
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ภาพที่  4.8  Activity Diagram การ Manage Government ของระบบ 
 

DPU



72 
 

 

 
 
 

ภาพที่  4.9  Activity Diagram การ Manage Project ของระบบ 
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ภาพที่  4.10 Activity Diagram การ Manage Location ของระบบ 
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ภาพที่  4.11 Activity Diagram การ Manage Type Strategy ของระบบ 
 

 
 

ภาพที่  4.12  Activity Diagram การ Log out ของระบบ 

[Press Log Out: No] 

[Press Log Out: Yes] 
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       4.4.2  การออกแบบฐานขอมูลของระบบ 
         ภาพที่  4.13 แสดงการออกแบบฐานขอมูลระบบ โดยใช ER- Diagram ที่แสดงกลุมของ
คลาส โครงสรางของคลาส และอินเตอรเฟส ตลอดจนความสัมพันธระหวางคลาส 
 

 
ภาพที่  4.13   ER-Diagram ของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



76 
 

          4.4.3  การออกแบบสวนเชื่อมโยงกับผูใช (User Interface) 
         ภาพที่  4.14  ถึง  ภาพที่  4.21   แสดงการออกแบบสวนเชือ่มโยงกับผูใช 
 

 
 
 
ภาพที่  4.14  หนาจอหลัก 
 

 
 
ภาพที่  4.15  หนาจอการเขาใชงานของผูดแูลระบบ 
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ภาพที่  4.16  หนาจอการเขาใชงานของผูดแูลระบบหนาควบคุม 

 

 
 
ภาพที่  4.17  หนาจอการเขาใชงานของผูดแูลในการเพิ่มหนวยงานราชการ             
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ภาพที่  4.18 หนาจอการเขาใชงานของผูดูแลในการเพิ่มรายชื่อโครงการ    
                   

 
 
ภาพที่  4.19  หนาจอการเขาใชงานของผูดแูลในการเพิ่มตําแหนงหมุดคนหา               
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ภาพที่  4.20  หนาจอการเขาใชงานของผูดแูลในการเพิ่มประเภทยุทธศาสตร                

 
 

 
 
ภาพที่  4.21  หนาจอการใชงานของผูดูแลในการเพิ่มผูดแูลระบบ                         
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 บทที่ 5 
ผลการจัดทาํและการทดสอบระบบ 

 
 เนื้อหาในบทนี้กลาวถึงผลการจัดทําและการทดสอบระบบ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
5.1  การจัดทําฐานขอมูล 
         จากการออกแบบฐานขอมูลของระบบในบทที่ 4 ผูวิจัยไดทําการจัดทําฐานขอมูลโดยการ
แปลง เอนทิตี้ และ Relationship จากแผนภาพ ER ใหเปนตารางตางๆสรุปไดดังตารางที่ 5.1 ถึง 
ตารางที่ 5.4 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.1 ขอมูล Admin 
 

Column Name Data Type Primary Key Comment AutoInc 
Admin_id INT PK รหัสผูดูแลระบบ AI 
Username VARCHAR  ชื่อผูใชงาน  
Password VARCHAR  รหัสผาน  
name VARCHAR  ชื่อผูใชงาน  

 
ตารางที่ 5.2 ขอมูล Department 
 

Column Name Data Type Primary Key   Comment AutoInc 
dep_id INT PK รหัสประเภท AI 
name VARCHAR  ชื่อหนวยงาน

ราชการ  
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ตารางที่ 5.3 ขอมูล Strategy 
 

Column Name Data Type Primary Key   Comment AutoInc 
Strategy_id INT PK รหัสประเภท AI 
name VARCHAR 

 
ชื่อประเภท
ยุทธศาสตรเชิงรุก  

 
ตารางที่ 5.4  ขอมูล Project 
 

Column Name Data Type Primary Key Comment AutoInc 
Project_id INT PK รหัสโครงการ AI 
name VARCHAR  ชื่อโครงการ  
lat FLOAT  ละติจูด  
lng FLOAT  ลองติจูด  
strategy_id INT FK รหัสยุทธศาสตร  
dep_id INT FK รหัสหนวยงาน

ราชการ 
 

objective VARCHAR  วัตถุประสงค
โครงการ 

 

product VARCHAR  ผลผลิตโครงการ  
outcome VARCHAR  ผลลัพธโครงการ  
quality VARCHAR  เชิงคุณภาพ  
volume VARCHAR  เชิงปริมาณ  
address VARCHAR  ที่อยูโครงการ  
period VARCHAR  ระยะเวลาโครงการ  
budget INT  งบประมาณ  
images VARCHAR  รูปภาพโครงการ  
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5.2  การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
         ในการทดสอบระบบสวนนี้เปนการทดสอบซึ่งกระทําโดยผูวิจัย โดยตรวจสอบจากการ
ทํางานทั้งระบบวามีกระบวนการทํางานถูกตองเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม โดยกรอกขอมูลที่
ไมถูกตองหรือคาวางเขาไปในระบบ  เพื่อใหระบบทําการประมวลผลและแสดงผลลัพธ 
         ผูวิจัยใชตารางบันทึกผลการตรวจสอบระบบของแตละประเภทซึ่ง จะบอกไดวาไดทําการ
ทดสอบความถูกตองของระบบในสวนใดบาง  โดยจะใหผูทดสอบทําเครื่องหมาย      ลงในชอง
ของการทดสอบโดยทั้งปอนขอมูลที่ถูกตอง  และขอมูลที่ผิดพลาดในสวนทายของแตละการ
ทดสอบจะอางอิงไปยังภาพที่ไดจากการทดสอบระบบ  ซ่ึงจะอยูตารางที่ 5.14 สรุปผลการทดสอบ 
สําหรับผูดูแลระบบและผูบังคับบัญชา อนุกรรมการ และประชาชนทั่วไปตามลําดับ  
 
ตารางที่  5.5  ผลการทดสอบระบบสําหรับผูดูแลระบบ 
 

ลักษณะการแสดงผล 
รายการทดสอบ 

ขอมูลถูกตอง ขอมูลผิดพลาด 
ภาพประกอบ 

(ภาพที)่ 
การเขาสูระบบ 
-  ปอนขอมูลเขาสูระบบถูกตอง 
-  ไมปอนชื่อผูใชระบบ 
-  ไมปอนรหสัผาน  
-   ปอนชื่อผูใชระบบเปนภาษาไทย 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

           

 
  5.1 
  5.2 
  5.2 
  5.2 

การเพิ่ม แกไข ขอมูลผูดูแลระบบ 
-  รายงานขอมลูผูดูแลระบบ 
-  การปอนขอมูลผูดูแลระบบ 
-  การเพิ่มผูดแูลระบบไมครบ 
-  การเพิ่มขอมลูผูดูแลระบบครบ 
-  การแกไขขอมูลผูดูแลระบบ 
-  การลบขอมูลผูดูแลระบบ 

 
 
 

 
 
 
 

          
 
 

 
 
 
 

 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 

การเพิ่ม แกไข ลบ หนวยงานราชการ 
-  รายงานขอมลูหนวยงานราชการ 
-  การปอนขอมูลหนวยงานราชการ 

 
 
 

  
5.9 

5.10 
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ตารางที่  5.5 (ตอ) 
 

ลักษณะการแสดงผล 
รายการทดสอบ ขอมูลถูกตอง ขอมูลผิดพลาด 

ภาพประกอบ 
(ภาพที)่ 

-  การเพิ่มหนวยงานราชการไมครบ 
-  การเพิ่มขอมลูหนวยงานราชการ 
-  การแกไขขอมูลหนวยงานราชการ 
-  การลบขอมูลหนวยงานราชการ 

 

 
 

           

 
 
 
 

5.11 
5.12 
5.13 
5.14 

การเพิ่ม แกไข ลบ รายช่ือโครงการ 
-  รายงานขอมลูรายชื่อโครงการ 
-  การปอนขอมูลรายชื่อโครงการ 
-  การเพิ่มขอมลูรายชื่อโครงการไมครบ 
-  การเพิ่มขอมลูรายชื่อโครงการครบ 
-  การแกไขขอมูลรายชื่อโครงการ 
-  การลบขอมูลรายชื่อโครงการ 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
5.15 
5.16 
5.17 
5.18 
5.19 
5.20 

การเพิ่ม แกไข ลบ ตําแหนงหมุดคนหา 
-  รายงานขอมลูตําแหนงหมดุ 
-  การปอนขอมูลตําแหนงหมุด 
-  การเพิ่มขอมลูตําแหนงหมดุไมครบ 
-  การเพิ่มขอมลูตําแหนงหมดุครบ 
-  การแกไขขอมูลตําแหนงหมุด 
-  การลบขอมูลตําแหนงหมดุ 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
5.21 
5.22 
5.23 
5.24 
5.25 
5.26 

การเพิ่ม แกไข ลบ ยุทธศาสตรเชิงรุก 
-  รายงานขอมลูยุทธศาสตรเชิงรุก 
-  การปอนขอมูลยุทธศาสตรเชิงรุก 
-  การเพิ่มยุทธศาสตรเชิงรุกไมครบ 
-  การเพิ่มขอมลูยุทธศาสตรเชิงรุกครบ 
-  การแกไขขอมูลยุทธศาสตรเชิงรุก 
-  การลบขอมูลยุทธศาสตรเชิงรุก 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
5.27 
5.28 
5.29 
5.30 
5.31 
5.32 
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         ในการทดสอบการปอนขอมูลที่ผิดพลาดเขาไปในระบบในสวนของผูดูแลระบบมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
      5.2.1  การเขาสูระบบ 
 

 
 

ภาพที่  5.1  การปอนขอมูลเขาสูระบบถูกตอง 
 

 
 

ภาพที่  5.2  การผิดพลาดเมื่อไมปอนชื่อผูใชระบบและรหัสผาน 
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      5.2.2  การเพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลสมาชิกของผูดูแลระบบ 
 

 
 

ภาพที่  5.3  การรายงานขอมูลสมาชิก 
 

 
ภาพที่  5.4  การปอนขอมูลสมาชิก 
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ภาพที่  5.5  การผิดพลาดเมื่อปอนขอมูลสมาชิกไมครบ 
 

 
 

ภาพที่  5.6 การเพิ่มขอมูลสมาชิกครบและทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล 
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ภาพที่  5.7  การแกไขขอมูลสมาชิก 
 

 
 

ภาพที่  5.8  การลบขอมูลสมาชิก 
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      5.2.3  การเพิ่ม แกไข ลบ หัวขอหนวยงานราชการ 
 

 
 

ภาพที่  5.9  การรายงานขอมูลหัวขอหนวยงานราชการ 
 

 
 

ภาพที่  5.10 การปอนขอมูลหนวยงานราชการ 
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ภาพที่  5.11  การผิดพลาดเมื่อปอนขอมูลหนวยงานราชการไมครบ 
 

 
 

ภาพที่  5.12  การเพิ่มขอมูลหนวยงานราชการครบ 
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ภาพที่  5.13  การแกไขขอมูลหนวยงานราชการ 
 

 
 

ภาพที่  5.14  การลบขอมูลหนวยงานราชการ 
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      5.2.4   การเพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลรายชื่อโครงการ 
 

 
 

ภาพที่  5.15  การรายงานขอมูลรายชื่อโครงการ 
 

 
 

ภาพที่  5.16  การปอนขอมูลขอมูลรายชื่อโครงการ 
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ภาพที่  5.17  การผิดพลาดเมื่อปอนขอมูลรายชื่อโครงการไมครบ 
 

 
 

ภาพที่  5.18  การเพิ่มขอมูลรายชื่อโครงการ 
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ภาพที่  5.19  การแกไขขอมูลรายชื่อโครงการ 
 

 
 

ภาพที่  5.20  การลบขอมูลรายชื่อโครงการ 
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      5.2.5  การเพิ่ม แกไข ลบ หัวขอตําแหนงหมุดคนหา 
 

 
 

ภาพที่  5.21  การรายงานหวัขอตําแหนงหมุดคนหา 
 

 
 

ภาพที่  5.22 การปอนขอมูลตําแหนงหมุดคนหา 
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ภาพที่  5.23  การผิดพลาดเมื่อปอนขอมูลตําแหนงหมุดคนหาไมครบ 
 

 
 

ภาพที่  5.24  การเพิ่มขอมูลตําแหนงหมุดคนหาครบ 
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ภาพที่  5.25  การแกไขขอมูลตําแหนงหมุดคนหา 
 

 
 

ภาพที่  5.26 การลบขอมูลตําแหนงหมุดคนหา 
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      5.2.6   การเพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลประเภทยุทธศาสตรเชิงรุก 
 

 
 

ภาพที่  5.27  การรายงานขอมูลประเภทยุทธศาสตรเชิงรุก 
 

 
 

ภาพที่  5.28  การปอนขอมูลประเภทยุทธศาสตรเชิงรุก 
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ภาพที่  5.29  การผิดพลาดเมื่อปอนขอมูลประเภทยุทธศาสตรเชิงรุกไมครบ 
 

 
 

ภาพที่  5.30  การเพิ่มขอมูลประเภทยุทธศาสตรเชิงรุก 
 

DPU



99 
 

 
 

ภาพที่  5.31  การแกไขขอมูลประเภทยุทธศาสตรเชิงรุก 
 

 
 

ภาพที่  5.32  การลบขอมูลประเภทยุทธศาสตรเชิงรุก 
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บทที่  6 
สรุปผลการวิจัย 

6.1  สรุปผลการวิจัย 
            งานวิจัยการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ กรณีศึกษา : 
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  เปนการศึกษาวิเคราะห ออกแบบ และจัดทํา
ระบบการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ การพัฒนารูปแบบระบบในลักษณะการทํางานแบบ 
client-server รวมกับการทํางานในระบบ web-based โดยนําเสนอขอมูลผานทางระบบเว็บไซต การ
พัฒนาระบบใชโปรแกรมระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL โดยมีโปรแกรม Apache เปน
โปรแกรมจําลองเครื่องเปนเว็บเซิรฟเวอร การเขียนโปรแกรมประกอบดวยภาษา Hypertext Markup 
Language (HTML) จาวาสคริปท (JavaScript) และเทคโนโลยี AJAX ทํางานรวมกับภาษาสคริปท 
Personal Home Page (PHP) และ Google Map API  ซ่ึงโปรแกรมอิดิเตอรที่ใชออกแบบระบบ 
ไดแก Macromedia Dreamweaver 8 และโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 Extended 
            ผลการจัดทําพบวาระบบสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงค  ระบบประกอบไปดวยเมนู
การทํางานทั้งหมด 6 เมนู โดยแตเมนูสามารถเชื่อมโยงและเกี่ยวของกันทั้งหมด ตั้งแตกระบวนการ
คนหาขอมูลรายละเอียดผลการดําเนินงานตามโครงการของสวนราชการในคณะกรรมการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศ (อปน.) 
และคณะอนุกรรมการประสานงานดานตางประเทศ (อปต.) ซ่ึงสามารถแสดงพิกัดพื้นที่ที่แตละ
โครงการไดดําเนินการ และแสดงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหกับประชาชน เจาหนาที่ และ
ผูบังคับบัญชา ไดทราบ ในลักษณะมิติมุมมองเชิงพื้นที่ภูมิศาสตรบนพื้นผิวโลก  โดยการนํา
เทคโนโลยี Google Map API  มาผสมผสานรวมกับเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อสรางมิติ
มุมมองเชิงภูมิศาสตรสําหรับการประเมินผลวิเคราะหและการตัดสินใจใหกับสวนราชการและผู
บังคับชา 
            ผลการศึกษาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

1. ไดเว็บแอพพลิเคชั่นตนแบบแสดงผลการดําเนินงานตามโครงการปฏิบัติการจิตวิทยา
และประชาสัมพันธบนแผนที่เชิงภูมิศาสตร Google Map เพื่อทดลองใชงานใหกับสวนราชการใน
คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ และประชาชนทั่วไป 
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 2. ระบบสามารถเผยแพรขอมูลในลักษณะเชิงพื้นที่ภูมิศาสตรใหผูใชงานทราบถึงผลการ

ดําเนินงานตามโครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ ในยุทธศาสตรการปฏิบัติการ
จิตวิทยาเชิงรุกระยะ 3 ป (พ.ศ.2552 – 2554)  

3. คณะกรรมการและผูบังคับบัญชาระดับสูงของกรมกิจการพลเรือนทหาร สามารถเห็น
มุมมองผลการดําเนินงานตามโครงการฯ ในพิกัดตําแหนงบนแผนที่ภูมิศาสตร Google Map และใช
เปนตัวแปรประกอบการวางแผนและบูรณาการแผนงานโครงการรวมกันระหวางสวนราชการให
เกิดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลตอไปในอนาคต 
 
6.2  ปญหาและแนวทางแกไขสรุปไดดังนี้ 
         ปญหาและแนวทางแกไขสรุปไดดังนี้  
         1.  ปญหา  สวนประกอบของระบบงานมีหลายสวน ทําใหตองใชเวลาในการศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวของคอนขางมาก  เนื่องจากตองทําความเขาใจและศึกษาการทํางานของคลาส Google Map 
API เพื่อวาดแผนที่เชิงภูมิศาสตร รวมกับเทคโนโลยี AJAX  และระบบฐานขอมูล ซ่ึงการถายโอน
ขอมูลระหวางเซิรฟเวอรกับเว็บบราวเซอรตองกําหนดเปนรูปแบบภาษาขอมูล XML เทานั้น      
แนวทางการแกไข  จึงตองศึกษาวิธีการจัดการเอกสารขอมูล XML และการใชงานคลาส เมทธอด 
Google Map API ใหตรงตอวัตถุประสงคที่จะนําไปใช และหากเกิดปญหาที่มากเกินความสามารถ  
ก็สอบถามวิธีแกไขจากผูรู และผูเชี่ยวชาญ 
         2. ปญหา  ระบบยังขาดออปชั่นเพิ่มเติมอื่นๆ ในการอํานวยความสะดวกใหกับผูใชงาน  
แนวทางการแกไข  ตองนําระบบมาทดสอบและพัฒนาใชในสถานการณจริงเพื่อทดสอบหา                 
ขอเปรียบเทียบและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบงานจริง 
 
6.3  ขอเสนอแนะ 
         ขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้ 
         1.  ผูที่ใชโปรแกรมนี้จะตองทํางานอยางเปนลําดับขั้นตอนที่ถูกตอง ควรศึกษาคูมือการใช
งานโปรแกรมอยางสมบูรณ 

  2.  ผูที่ใชโปรแกรมสามารถเพิ่มโมดูลการทํางานเกี่ยวกับการเก็บขอมูลเชิงสถิติที่จําเปน
และตัวแปรปจจัยที่ประเมินผลความสําเร็จการดําเนินงานในแตละโครงการ อาทิเชน ตัวช้ีวัดผล
ความสําเร็จการดําเนินงานโครงการในแตละยุทธศาสตร 
  3.  ผูที่ใชโปรแกรมนี้ สามารถเพิ่มโมดูลการทํางานของเมนูการรายงานสถิติในรูปแบบ
กราฟชนิดตางๆ เพื่อนําเสนอตอผูบังคับบัญชา ในการวิเคราะห ตัดสินใจ และประเมินผลโครงการ
ในอนาคต  
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ภาคผนวก  ก. 
คูมือการตดิตั้งระบบเว็บแอพพลิเคชั่นการปฏิบัติการจิตวิทยา 

และประชาสัมพันธ 
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การติดตั้ง Appserv 2.4.1 

 1.  ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Appserv-win32-2.4.1 เพื่อติดตั้งโปรแกรมดังภาพที่ ก.1 
 

 
 

ภาพที่  ก.1  ไอคอนการติดตั้ง Appserv-win32-2.4.1 
 
 2.  หลังจากรันไฟล Appserv-win32-2.4.1 แลวก็จะปรากฏหนาตางแสดงรายละเอียดและ 
เวอรชั่นของ Appserv ที่ทําการติดตั้ง ในขั้นตอนนี้ ใหกดที่ปุม Next เพื่อทําการติดตั้งดังภาพที่ ก.2 
 

 
 
ภาพที่  ก.2  หนาตางแสดงรายละเอียดของโปรแกรม Appserv 2.4.1 
 
 3.  เมื่อเลือกที่จะติดตั้งแลวก็จะมีหนาตางปรากฏขึ้นมาเพื่อใหเลือกโฟลเดอรเปาหมายที่จะ
ติดตั้งโปรแกรม ในที่นี้คือ C:\AppServ เมื่อเลือกเปาหมายไดแลวก็ใหกดปุม Next เพื่อทําการติดตั้ง
ในขั้นตอนตอไปดังภาพที่ ก.3 
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ภาพที่  ก.3  หนาตางเลือกโฟลเดอรที่จะตดิตั้งโปรแกรม 
 

 4.   เลือกรูปแบบของโปรแกรมที่จะตดิตั้ง โดยที่  
- Typical คือรูปแบบมาตรฐาน โดยจะลงโปรแกรมในสวนที่ใชกันเปนสวนมาก 
- Compact คือรูปแบบประหยัดใชพื้นที่ติดตั้งนอยโดยจะลงแตโปรแกรมในสวนที่จําเปน

เทานั้น 
- Custom คือรูปแบบที่เราตองไปกําหนดเองวาจะเลือกโปรแกรมสวนใดบาง เมื่อเลือก

รูปแบบไดแลวก็กดปุม next เพื่อทําการติดตั้งโปรแกรมตอไป  
ในที่นี้เลือกแบบ Typical ดังแสดงในภาพที่ ก.4 
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ภาพที่  ก.4  หนาตางเลือกชนิดการติดตั้งโปรแกรม 
 
 5.  สวนกําหนด Server Information เมื่อแกไขคาตางๆ แลวใหกดปุม Next เพื่อทําการตดิตัง้
ในขั้นตอนตอไป โดยสวนมากไมนิยมแกไขคาในสวนนี้ดังแสดงในภาพที่ ก.5 
 

 
 

ภาพที่  ก.5  หนาตางแสดงการกําหนดคา Server Information 
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 6.  หนาตางแสดงการติดตั้งโปรแกรมจะบอกใหเราทราบวาการติดตั้งโปรแกรมดําเนินไป
ถึงไหนแลว ดังแสดงในภาพที่ ก.6 
 

 
 

ภาพที่  ก.6  สถานะการติดตัง้โปรแกรม 
 
 7.  หนาตางแสดงการติดตั้งวาสําเร็จแลวเมื่อเราตองการใหเร่ิมการทํางานของ Apache และ 
MySQL ก็ใหเลือกทําเครื่องหมายถูกที่หนา Start Apache และ Start MySQL เมื่อจะออกจาก
โปรแกรมติดตั้งดังแสดงในภาพที่ ก.7 
 

 
 

ภาพที่  ก.7  หนาตางแสดงผลการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว 
 
 8.  เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.4.1 
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ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ 
 

 1.  ตองทําการติดตั้ง Appserv กอนถึงจะใชงานโปรแกรมนี้ได  
 2.  ทําการคัดลอกโฟลเดอรชื่อ Map จากแผนซีดี ไปไวใน C:\Appserv\www ดังแสดงใน
ภาพที่ ก.8 
 

 
 
ภาพที่  ก.8  การคัดลอกโฟลเดอรระบบงาน 
  
 3. การติดตั้งฐานขอมูล  ขั้นตอนแรกใหคัดลอกฐานขอมูล  Map ไปไวใน
C:/Appserv/mysql/data  ใหดังแสดงในภาพที่ ก.9 
 

 
 
ภาพที่  ก.9  แสดงการติดตั้งฐานขอมูล 
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ภาคผนวก  ข. 
คูมือการใชงานสําหรับผูดูแลระบบและเจาหนาที ่
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คูมือการใชงานสําหรับผูดูแลระบบและเจาหนาที่ 
 

ระบบงานในสวนของผูใชงานทั่วไป 
 เปนสวนที่ผูใชงานทั่วไป (user) เขามาสูหนาเว็บเพ็จระบบหลัก  เพื่อทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
ขอมูลสารสนเทศโครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ ตามยุทธศาสตรการปฏิบัติการ
จิตวิทยาเชิงรุกระยะ  3 ป  ของสวนราชการในคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ 
ประกอบดวย  

1. เมนูการคนหาจากชื่อโครงการ, คนหาจากชื่อยุทธศาสตร หรือคนหาจากชื่อสวน
ราชการ 

2. ปุม Button 2 ปุม เพื่อจัดการกับหมุดเครื่องหมายพิกัดที่ตั้งแตละโครงการ ไดแก 
2.1 ปุมเคลียรหมุดพิกัดตําแหนงโครงการ หนาที่ เพื่อลบหมุดเครื่องหมายพิกัดที่ตั้ง

โครงการออกจากพื้นหลังของแผนที่ 
2.2 ปุมกลับสูตําแหนงศูนยกลางแผนที่ หนาที่ เพื่อยายมุมมองการแสดงกลับไปสู

ตําแหนงคา default 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ข.1  หนาหลักของระบบ  
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ภาพที่ ข.2  ผลการคนหาเมื่อปอนคําคนชื่อโครงการ คําวา “โครงการ” ใน Text box   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ข.3  รายละเอียดขอมลู ณ พิกัดโครงการ เมื่อผูใชคล้ิกบนหมุดพิกัดตําแหนง  
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ภาพที่ ข.4  รายละเอียดขอมลูเพิ่มเติม ณ พกิัดโครงการ เมื่อผูใชคล้ิกเครื่องหมาย (+) มุมขวาดานบน
 ของ info window 
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ระบบงานในสวนของผูดูแลระบบและเจาหนาที่ 
            เปนสวนที่ผูดแูลระบบและเจาหนาที่เขามาบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศระบบโครงการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ภาพที่ ข.5  การเขาระบบบริหารจัดการขอมูลการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ  
 

 
 
 
 
ภาพที่ ข.6  การปอนชื่อผูใชและรหัสผานของผูดูแลระบบและสมาชิก 
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ภาพที่ ข.7  ตัวเลือกการดําเนนิการบริหารจดัการระบบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ ข.8  ผลการคลิกตัวเลือกเพิ่มหนวยราชการ  
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ภาพที่ ข.9  การเลือกเพิ่มขอมูลสวนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ข.10  ชองกรอกขอมูลช่ือสวนราชการ และปุมบนัทึก/ยกเลิก 
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ภาพที่ ข.11  ตัวเลือกการเพิม่ประเภทยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ข.12  การเลือกเพิ่มประเภทยุทธศาสตร  
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ภาพที่ ข.13  ชองกรอกขอมูลช่ือประเภทยทุธศาสตร และปุมบันทึก/ยกเลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ข.14  ตัวเลือกการเพิม่ชื่อโครงการ  
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ภาพที่ ข.15  รายละเอียดการเพิ่มชื่อโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ข.16  จุดเขาสูรายละเอียดเพิ่มชื่อโครงการ 
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ภาพที่ ข.17  รายละเอียดหนาจอการปอนขอมูลเพิ่มชื่อโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ข.18  ผลการปอนชื่อที่อยูโครงการ ณ ชอง search for an address และผลลัพธพิกัดละติจูด/
  ลองติจูดที่ไดรับจากการ geocoder   
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ภาพที่ ข.19  การปอนรายละเอียดขอมูลโครงการ และปุมบันทึก/ยกเลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ข.20  แสดงผลลัพธแจงใหผูดแูลระบบผลการเพิ่มขอมูลโครงการ 
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ภาพที่ ข.21  ตัวเลือกการเพิม่ผูดูแลระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ข.22  ตวัเลือกการเพิม่และแกไขชื่อและรหัสผานผูดูแลระบบ 
 
 
 

DPU



126 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ข.23  ชองกรอกขอมูลเพิ่มชื่อ/รหัสผูดูแลระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ข.24  การกรอกขอมูลและปุมบันทกึ/ยกเลิก ผูดแูลระบบ 
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