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ทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งผู้ศึกษามีความสนใจในงานทางด้านนี ้
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นาถะพินธ ุอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ความกรุณาในการให้ค าปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษพิสิฐ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ และรอง
ศาสตราจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค กรรมการวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาในการให้ค าชี้แนะแนวทางในการ
พัฒนาวิทยานิพนธ์ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ขอขอบพระคุณสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ที่ท างานของผู้ศึกษา  ที่
สนับสนุนเรื่องเวลาและเครื่องมือต่างๆ ในการจัดท าวิทยานิพนธ ์
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะสามารถใช้จัดการ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นความรู้ วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม 
จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล รวมไปถึง การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศยังหมายถึง เทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้บริการ และการ
ดูแลข้อมูลด้วย ซึ่งส่งผลให้การด าเนินชีวิตและการท ากิจกรรมต่างๆ ของคนเราเปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการ
จัดการข้อมูล ได้แก่ การจัดเก็บ การประมวลผลและการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลช่วยให้
จัดเก็บข้อมูลส าคัญจ านวนมากได้อย่างเป็นระเบียบ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ไม่สูญหาย และพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา (กฤตนัฐ สัตยสุนทร, 2552: 1) 

จากการทบทวนเอกสาร ที่มีอยู่ในภูมิภาคตะวันตก พบหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่มีการ
ข้อมูลแหล่งโบราณคดีอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น หนังสือ “ฐานข้อมูลโบราณคดีในวัฒนธรรมบ้านเก่า” 
ที่เก็บรวบรวมแหล่งโบราณคดีต่างๆ นั้น มีแหล่งโบราณคดีจ านวน 90 แหล่ง และในแต่ละแหล่ง
โบราณคดีพบว่า ข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละแหล่งที่มีการจัดเก็บคือ 1. ชื่อแหล่งโบราณคดี  2. ยุคสมัย
ของแหล่งโบราณคดี 3. สถานที่ตั้ง 4. การเดินทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี  5. ประวัติในการศึกษาแหล่ง
โบราณคดี  6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดี  7. สภาพทั่วไปของแหล่งโบราณคดี  8. หลัก 
ฐานที่พบต่างๆ ในแหล่งโบราณคดี  9. รูปภาพแสดงสถานที่และโบราณวัตถุบางชิ้น  10. เอกสาร 
อ้างอิงต่างๆ ของแหล่งโบราณคดี (สุภมาศ ดวงสกุลและคณะ, 2552: 36-37) 

หนังสือ “แหล่งโบราณคดีประเทศไทย เล่ม 1” มีข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละแหล่งที่มีการ
จัดเก็บคือ 1. ชื่อแหล่งโบราณคดี  2. ยุคสมัย 3. สถานที่ตั้ง ประกอบด้วย หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด 4. รุ้ง 5. แวง  6. พิกัดกริด 7. แผนที่ทหาร 8. มาตราส่วนแผนที่  9. ประวัติการศึกษา  
10. วัน/เดือน/ปี  11. ผู้รับผิดชอบ  12. เอกสารอ้างอิง ปีที่  13. การประกาศขึ้นทะเบียน  14. 
เส้นทางเข้าสู่แหล่ง   15. สภาพทั่วไป  16. หลักฐาน  17. สาระส าคัญ  18. ภาพประกอบ (กรมศิลปากร, 
กองโบราณคดี, 2531: 8-11) 

เอกสารรายงานการส ารวจ “แหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน ราชบุรี สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์” มีข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละแหล่งที่มีการ
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จัดเก็บคือ 1. ชื่อแหล่งโบราณคดี  2. ยุคสมัย 3. สถานที่ตั้ง ประกอบด้วย หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด  4. รุ้ง  5. แวง  6. พิกัดกริด  7. แผนที่ทหาร  8. มาตราส่วนแผนที่  9. ประวัติ
การศึกษา  10. วันเดือนปีที่ส ารวจ  11. ผู้รับผิดชอบ  12. การประกาศขึ้นทะเบียน  13. เส้นทางเข้า
สู่แหล่ง  14. สภาพทั่วไป  15. หลักฐาน  16. สาระส าคัญ  17. ภาพประกอบ (กรมศิลปากร, กอง
โบราณคด,ี กลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร,์ 2546: 6-18) 

ผู้ศึกษาเห็นว่าข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวที่ปรากฎอยู่ในรูปแบบของหนังสือ เอกสาร ถ้าข้อมูล
เหล่านี้ได้น ามาผ่านระบบสารสนเทศให้เป็นระบบฐานข้อมูลแล้ว ก็สามารถท าให้การจัดเก็บข้อมูล  
การสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้บริการแสดงผลแผนที่
และข้อมูลภาพทางอากาศเช่น เว็บไซต์ของกูเกิล (Google: https://www.google.co.th/maps/)  
จะสามารถท าให้เห็นถึงการกระจายตัวของแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ต่างๆ ได้  การสืบค้นข้อมูลโบราณ 
วัตถุ จะสามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นโบราณวัตถุประเภทเดียวกันได้   และเพื่อให้สาธารณชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่าย  เพื่อให้สาธารณะชนได้ตระหนักรู้ถึงทรัพยากรวัฒนธรรมของประเทศไทย 
ว่ามีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยในปัจจุบันสื่ออินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย สามารถ
เข้าถึงได้จากทุกๆ ที่ที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต  และการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบนี้ยัง
ประหยัดต้นทุนในการน าเสนอ  เมื่อเทียบกับสื่อเผยแพร่อื่น เช่นหนังสือ  และยังสามารถท าการ
สืบค้นได้ง่าย  ถ้ามีการออกแบบและจัดการข้อมูลที่ดี 

ผู้ศึกษาจึงได้มีแนวคิดในการศึกษาแนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องของ
เว็บไซต์และฐานข้อมูล มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล  
ของแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก ให้อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ประเภทแหล่งโบราณคดี  เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ที่ให้บริการแผนที่และภาพถ่ายทาง
อากาศ ของกูเกิล (Google) ในรูปแบบการเชื่อมต่อแบบกูเกิลแมพ เอพีไอ (Google Maps API)   
เพื่อช่วยในการแสดงผลให้เห็นถึงการกระจายตัวของแหล่งโบราณคดีในพื้นที่  และเพื่อการสืบค้น
ข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
 
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1.  เพื่อการออกแบบฐานข้อมูลสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี และการออกแบบ
เว็บไซต์เพื่อการแสดงผลจากฐานข้อมูลสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคด ี

2.  เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทแหล่งโบราณคด ี
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 
การพัฒนาเวบ็ไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี กรณีศึกษาแหล่ง

โบราณคดใีนภูมิภาคตะวันตก มีขอบเขตในการศึกษาดังนี ้
1. ข้อมูลที่ใช้น าเข้าฐานข้อมูลจากหนังสือฐานข้อมูลโบราณคดีในวัฒนธรรมบ้านเก่า  

(สุภมาศ ดวงสกุลและคณะ, 2552) เอกสารรายงานการส ารวจแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน 
ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม นนทบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ (กรมศิลปากร, กอง
โบราณคดี, กลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์, 2546) และหนังสือแหล่งโบราณคดีประเทศไทย 
เล่ม 1 (กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, 2531) เพื่อใช้เป็นข้อมูลตัวอย่างในการแสดงผลแหล่งโบราณ 
คดีในภูมิภาคตะวันตก 

2. ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล ใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
3. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) และภาษาเอชทีเอ็ม

แอล (HTML) ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูล  การสืบค้นข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล 
4. การเช่ือมโยงข้อมูลแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศกับผู้ให้บริการแผนที่กูเกิล (Google) 

ด้วยกูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะที่เกี่ยวข้อง 

ภูมิภาคตะวันตก  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกขอบเขตของภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัด  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ ์รวม 4 จังหวัด 

ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) คือ ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยใช้
ภาษาเอสคิวแอล (SQL: Structured Query Language) ซึ่งเป็นรูปแบบภาษาทางคอมพิวเตอร์ใน
การ เพิ่ม ดึง ปรับปรุง ลบ ข้อมูล ในฐานข้อมูล รูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นซอพแวร์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
น ามาใช้งาน 

โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) ย่อมาจาก “Hypertext Preprocessor” เป็นภาษาทาง
คอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งซึ่งนิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์   เพื่อการประมวลผลข้อมูล
ร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน 

กูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) คือรูปแบบการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ กูเกิล 
(Google) ที่ให้บริการแผนที่และภาพทางอากาศ เพื่อให้นักพัฒนาระบบต่างๆ น าเอาระบบแผนที่ไป
ใช้งานที่เว็บซ์ต่างๆ ได้ ตามรูปแบบที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ 

มาร์คเกอร์ (Marker) คือรูปแบบของสัญลักษณ์ส าหรับแสดงผลสถานที่ตั้งแหล่ง
โบราณคดใีนระบบกูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) 
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เว็บไซต์ (Website) หมายถึง สถานที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ส าหรับใช้ในการเรียกข้อมูลให้แสดงผลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

คีย์เวริ์ด (Keyword) หมายถึง ค าหรือกลุ่มค าที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลแหล่งโบราณคดีใน
เว็บไซต ์

ลิงก์ (Link) หมายถึงกลุ่มค าหรือสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลหน้าเว็บเพจเข้า
หากัน 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้เกิดการออกแบบฐานข้อมูลสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี และการออกแบบ
เว็บไซต์เพื่อการแสดงผลจากฐานข้อมูลสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคด ี

2. ไดช้่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทแหล่งโบราณคด ี
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บทที่ 2 

 
ทฤษฏี งานวิจยั และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 
ทฤษฎีทางคอมพิวเตอร ์

1.  กูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) 
กูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) คือ รูปแบบภาษาที่ถูกก าหนดไว้เพื่อใช้

ส าหรับการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานการเรียกดูแผนที่จากกูเกิล แมพ (Google Maps)  ตามโครงสร้าง
ภาษาที่ทางกูเกิล (Google) ได้ก าหนดไว้ โดยเอพีไอ (API) ย่อมาจากแอพพลิเคชั่น โปรแกรมมิ่ง 
อินเตอร์เฟส (Application Programming Interface)  ในการเชื่อมต่อนี้ปัจจุบันกูเกิล (Google)   
พัฒนามาถึงรุ่น 3 แล้ว ซึ่งก าหนดให้เชื่อมต่อเข้าใช้กูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) ด้วย
รูปแบบของภาษาคอมพิวเตอร์จาวาสคริปต์ (JavaScripts) ที่ทางกูเกิล (Google) ได้ก าหนดการใช้
งานไว้ให้  เรียกระบบในภาพรวมน้ีว่ากูเกิล แมพ จาวาสคริปต์ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม (Google Maps 
JavaScript API V3) (Google Developers, 2014) 

การเข้าใช้งานกูเกิล แมพ จาวาสคริปต์ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม (Google Maps 
JavaScript API V3) ได้นั้น จ าเป็นต้องลงทะเบียนด้วยอีเมล์ของกูเกิล (Google) ซึ่งก็คืออีเมล์แอทจี
เมล์ดอทคอม (@gmail.com) ก่อนเพื่อขอรับเอพีไอ คีย์ (API Key) ที่หน้าเว็บไซต์กูเกิล ดีวีลอปเปอร์ 
คอนโซล (Google Developers Console : https://console.developers.google.com/)  ใน
พ.ศ. 2558  กูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม (Google Map API Version 3) นั้น จะลงทะเบียนเพื่อ
ใช้งานหรือไม่ลงทะเบียนก็สามารถใช้งานได้  แต่ถ้าลงทะเบียนเพื่อขอรับเอพีไอ คีย์ (API Key) เพื่อใช้
ในการเชื่อมต่อแผนที่ก็จะสามารถดูระบบสถิติการใช้งานแผนที่ ที่ทางกูเกิล (Google) มีไว้ให้ได้ 
ความสามารถของ กูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) เน้นในด้านการน าเสนอข้อมูลแผนที่ใน
ลักษณะหมุดปัก (Place Marker) แบบเส้น (Polyline) พื้นที่ (Polygon) และแบบภาพ (Ground 
Overlay) ข้อมูลแผนที่เหล่านี้ยังสามารถใส่ค าอธิบาย เมื่อท าการเลือกที่วัตถุเหล่านี้ก็จะแสดง
ค าอธิบายที่ใส่ไว้ออกมาแสดงผล (Google Developers, 2014) 

การท างานกับกูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม (Google Map API Version 3)  
ทางกูเกิล (Google) ก าหนดให้ใช้การท างานของภาษาคอมพิวเตอร์จาวาสคริปต์ (JavaScript) เป็น
หลัก ก็เนื่องจากการแสดงผลภาพแผนที่เป็นการท างานฝั่งผู้ใช้ (Client) ทั้งสิ้น จึงต้องมีการจัดการ
ส่วนแสดงผลของแอพพลิเคชั่น (Application) ด้วยการใช้ความสามารถในการจัดการรูปแบบ
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โครงสร้างข้อมูลเอกสาร (Document Object Model) เป็นส่วนใหญ่ และอ้างอิงตามมาตรฐาน
ดับเบิ้ลยูสามซี W3C เป็นหลัก (Iamgique, 2014) เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดในการแสดงผลบน
โปรแกรมบราวเซอร์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจัดรูปแบบการแสดงผล (Cascading 
Style Sheets) ที่ควบคุมรูปแบบการแสดงผลทั้งหมดของเอกสารเอชทีเอ็มแอล (HTML) (Bert, 
2015) ดังแสดงตามภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการท างานของเว็บไซต์ในการเช่ือมต่อขอข้อมูลแผนที่กบักูเกิลแมพ (Google Maps) 
ที่มา : ดัดแปลงจาก สารัตถ์ ขัตติยะ, “ระบบฐานข้อมูลสถานที่ราชการและเอกชนภายในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยแสดงผ่านแผนที่ภูมิศาสตร์กูเกิล” (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 5. 
 

2.  ฐานข้อมูล (Database) 
ฐานข้อมูลเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถให้ผู้ใช้จัดการข้อมูล การเรียกใช้และการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะต่างๆ และ
รวมทั้งการบ ารุงรักษาข้อมูลได้ ฐานข้อมูลมีหลายประเภทตามความเหมาะสมส าหรับความต้องการ
ของแต่ละการใช้งาน  ฐานข้อมูลอาจมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลประเภทแบบไบนารีไฟล์ 
เอกสาร รูปภาพ วีดีโอ ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงมิติ ข้อมูลทรานแซคชัน ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
ภูมิศาสตร ์และข้อมูลประเภทอ่ืนๆ 
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ข้อมูลสามารถจัดเก็บได้หลากหลายรูปแบบได้แก่ แบบตาราง แบบล าดับชั้น และ
แบบกราฟ กรณีที่ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบของตารางจะถูกเรียกว่า ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database) เมื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบโครงฐานแบบทรี (Tree) จะถูกเรียกว่าฐาน 
ข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Database) ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบของกราฟความสัม พันธ์
ระหว่างออบเจ็กต์ (Object) จะหมายถึง ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) 

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) หมายถึง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับเป็นเครื่องมือในการควบคุมการเข้าถึง จัดระเบียบ จัดเก็บ จัดการ เรียกใช้ และ
บ ารุงรักษาข้อมูลในฐานข้อมูลการใช้งานฐานข้อมูลจ าเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องแม่ข่าย
ฐานข้อมูล  (Database Server)  เพื่อให้สามารถท างานและรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ 

ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ท าให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูล และอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึง และการเรียกใช้ข้อมูล โดยข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลต้องมีความ
สอดคล้องกันของข้อมูล ซึ่งปกติระบบฐานข้อมูลมีความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานหลายคนเข้ามา
ท างานพร้อมกันได้ โดยระบบฐานข้อมูลต้องมีระบบการป้องกัน เช่น การเพิ่ม การปรับปรุง และการ
ลบข้อมูลตัวเดียวกันได้โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานอื่น หมายความว่าผู้ใช้งานแต่ละคนจะไม่ท าให้
เกิดความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล ข้อมูลไม่สูญหายโดยไม่ตั้งใจระหว่างการด าเนินการ นอกจากนี้
เราจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ติดต่อกับระบบฐานข้อมูล (Interface) แบบมาตรฐานส าหรับการเข้าถึง
ข้อมูล เครื่องมือส าหรับการส ารองข้อมูล การคืนกลับข้อมูล และกู้คืน และระบบฐานข้อมูลที่ดี ควรมี
วิธีการจัดการกับสิ่งที่นอกเหนือจากความคาดหมายอื่นๆ เช่น การรองรับการท างานกับข้อมูลจ านวน
มหาศาล และผู้ใช้จ านวนมาก 

ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่ได้มีการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล
ในลักษณะที่เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) 
ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นแกนหลักส าคัญในการรองรับข้อมูลขององค์กรต่างๆและท างานร่วมกัน
แอพพลิเคชั่น (Application) ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น งานธนาคาร งานขนส่ง งาน
สาธารณสุขและอื่นๆ อีกทั้งแอพพลิเคช่ัน (Application) ที่ท างานบนเว็บที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งในด้าน
ของจ านวนผู้ใช้และขอบเขตของการใช้งาน เช่นในกรณีของงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับ
ข้อมูลของการท าธุรกิจและการค้าแบบออนไลน ์(รัฐสิทธิ์ สุขะหุต, 2555: 20-21) 

ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งผู้ศึกษาได้เลือกใช้ในครั้งนี้ เป็นระบบ
ฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันมาก มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ที่มีการ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางแทนการจัดเก็บลงแฟ้มข้อมูลแฟ้มเดียว โดยตารางต่างๆ สามารถ
ติดต่อหรือเชื่อมโยงกันได้ ท าให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็วขึ้น สามารถดึงข้อมูลที่ถูกสอบถามด้วย
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ภาษาได้ง่าย มีระบบการจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษา
สอบถามที่เป็นโครงสร้างข้อมูลที่เรียกว่าเอสคิวแอล (SQL : Structure Query Language) เป็นตัว 
กลางในการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล (คะชา ชาญศิลป์, 2553: 207-208) 

3.  ภาษาพีเอชพี (PHP) 
พีเอชพี (PHP) ย่อมาจากไฮเปอร์เทค พรีโปรเซสเซอร์ (Hypertext Preprocessor) 

ในช่วงแรกภาษาที่นิยมใช้งานบนระบบเครือข่าย คือ ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ย่อมาจากไฮเปอร์ 
เทค มาร์คอัพ แลงเกว็จ (Hypertext Markup Language) แต่ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) มี
ลักษณะเป็นภาษาของการแสดงผลข้อมูลที่คงที่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันที่นิยมใช้
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างกัน ท าให้ต้องการใช้เว็บ 
ไซต์ที่มีลักษณะเป็นแบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลได ้คือเว็บไซต์ที่ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้เขียนเว็บไซต์เป็นผู้ก าหนด และการควบคุมการท างานเหล่านี้กระท าโดย
โปรแกรมภาษาสคริปต์ (PHP, 2015) 

พีเอชพี (PHP) คือภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะสคริปต์ แลงเกว็จ (Scripting lan 
guage) ภาษาลักษณะนี้ค าสั่งต่างๆ เก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (script) เวลาใช้งานต้องอาศัยตัว
แปรชุดค าสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น จาวาสคริปต์ (JavaScript) เพิร์ล (Perl) เป็นต้น ลักษณะ
ของพีเอชพี (PHP) ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือพีเอชพี (PHP) ได้รับการพัฒนาและ
ออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบเอชทีเอ็มแอล (HTML) โดยสามารถสอดแทรกหรือ
แก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพีเอชพี (PHP) เป็นภาษาที่เรียกว่าเซอร์เวอร์ไซด์ 
(server-side) หรือเอชทีเอ็มแอล เอ็มเบลด สคริปต์ แลงเกว็จ (HTML-embedded scripting 
language) นั้นคือในทุกๆ ครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web 
Server) จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) ให้ท าการประมวลผลตามค าสั่งที่มีอยู่ให้
เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง  ถือได้ว่า
ภาษาพีเอชพี (PHP) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บเพจที่มีการโต้ตอบ
กับผู้ใช้ หรือไดนามิค เว็บเพจ (Dynamic Webpages) เว็บที่ให้บริการข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา หรือเว็บ แอพพลิเคช่ัน (Web Application) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 

พีเอชพี (PHP) สามารถท างานได้ในระบบปฎิบัติการที่ต่างชนิดกัน เช่นยูนิค (Unix) 
วินโดส์ (Windows) แมค โอเอส (Mac OS) อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพีเอชพี (PHP) เป็นภาษา
สคริปต์ที่ต้องท างานบนเซิร์ฟเวอร์ (Server) ดังนั้นคอมพิวเตอร์ส าหรับเรียกใช้ค าสั่งพีเอชพี (PHP) จึง
จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Program Web Server) ไว้ด้วย เพื่อให้สามารถ
ประมวลผลพีเอชพี (PHP) ได้ โดยพีเอชพี (PHP) สามารถท างานได้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
หลายชนิด เช่น อะปาเช่ (Apache) ออมนิเอชทีทีพีดี (OmniHttpd) และ อินเตอร์เน็ต อินฟอร์เมชั่น 
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เซอร์วิส (Internet Information Service) เป็นต้น และพีเอชพี (PHP) ยังมีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลที่สนับสนุนการท างาน
ของพีเอชพี (PHP) เช่น ออราเคิล (Oracle) มายเอสคิวแอล (MySQL) เอสควิแอลไลท์(SQLLite) เอ็ม
เอสคิวแอล (mSQL) โพสต์เกรสคิวเอล (PostgreSQL) และ ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล(MS SQL)   
(คะชา ชาญศิลป์, 2553: 61-70) 
 
ทฤษฎีทางภูมิศาสตร ์

1.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
เป็นระบบสารสนเทศที่น าเอาข้อมูลมารวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

สามารถท าการสืบค้นข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล  รวมไปถึงการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อ
ช่วยประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ ข้อมูลที่น ามารวบรวมและจัดเก็บในระบบที่สามารถน าไป
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) โดยข้อมูลเชิงพื้นที่ยังมีการเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูล
ลักษณะ (Attribute data) ที่ใช้อธิบายรายละเอียดของปรากฎการณ์และคุณลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่
นั้นๆ ซึ่งท าให้การน าข้อมูลไปใช้มีความถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น ประโยชน์ของการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ คือใช้เป็นสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในด้านต่ างๆ เช่นการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถตอบค าถามได้ว่า สถานที่และสิ่งต่างๆ ที่เราต้องการค้นหาข้อมูลนั้นอยู่
ที่ไหน และเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ข้างๆ อย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยบอกให้รู้ว่ามีทางเลือกใดบ้าง 
แต่ละทางเลือกมีลักษณะอย่างไรและเปรียบเทียบหาทางเลือกที่ดีที่สุด  ข้อมูลที่ได้จากระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งสามารถบอกต าแหน่งของข้อมูลที่เราสนใจอ้างอิงถูกต้อง
กับระบบพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นโลก (Geo referenced Data) ซึ่งระบบสารสนเทศนี้ประกอบด้วย
ข้อมูลต่างๆ คือ ลักษณะทางกายภาพ สังคม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของสิ่งที่เราก าลังศึกษา 
นอกจากนี้ยังบอกถึงต าแหน่งและเวลาของสิ่งที่เราก าลังท าการศึกษา  เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฎบน
พื้นผิวโลกมีจ านวนมากและสลับซับซ้อนเกินกว่าที่การจัดเก็บข้อมูลอย่างอื่น  จึงเปลี่ยนข้อมูลบนผิว
โลกและจัดเก็บในรูปของตัวเลข (ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, 2558) ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ที่น ามาประมวลในระบบนี้มี 2 รูปแบบคือ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูลที่ไม่
ใช้เชิงพื้นที ่(Attribute data) 

1.1 ข้อมูลเชิงพื้นที่  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่างๆ บนพื้นโลก 
หรือเรียกภาษาแผนที่ว่าพิกัด แสดงเป็นสัญลักษณ์ได้ 3 รูปแบบคือ 

1.1.1 จุด ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของต าแหน่งที่ตั้ง ได้แก่ ที่ตั้งอาคาร 
บ้านเรือน ที่ตั้งส านักงาน ที่ตั้งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี เป็นต้น 
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1.1.2 เส้น ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของเส้น เช่น ถนน แม่น้ า และทางด่วน 
เป็นต้น 

1.1.3 พื้นที่ ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของพื้นที่ เช่น พื้นที่ขอบเขตการปก 
ครอง พื้นที่อาคาร พื้นที่แหล่งโบราณสถาน พื้นที่แหล่งโบราณคดี เป็นต้น 

1.2  ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพื้นที่ มีลักษณะ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ  ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
ข้อมูลลักษณะ ส าหรับอธิบายถึงคุณลักษณะต่างๆ ในพื้นที่นั้นๆ เช่น ข้อมูลของอาคารภายในเขต
เทศบาล ได้แก่ ที่อยู่ ประเภทอาคาร เป็นต้น (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน), 2553: 4,127) 

2.  ระบบพิกัดในแผนที ่
เนื่องจากโลกเป็นทรงกลมเมื่อมีการก าหนดต าแหน่งต่างๆ บนโลก จึงต้องถ่ายทอด

ต าแหน่งจากพื้นที่จริงลงมาสู่แผนที่ด้วยระบบพิกัด โดยระบบพิกัดแผนที่ คือการอ้างอิงต าแหน่งของ
โลกที่ถ่ายทอดลงมาสู่แผนที่ซึ่งมีลักษณะแบนราบ โดยก าหนดให้มีจุดก าเนิดของพิกัดอยู่บนผิวโลก 
และมีลักษณะเป็นระบบพิกัดฉาก อันเกิดจากการตัดกันของแกนสมมุติ ตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไป ระบบ
พิกัดแผนที่มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือระบบพิกัด 2 มิติ และระบบพิกัด 3 มิติ ซึ่งพิกัดเหล่านี้ได้อ้างอิงกับ
ต าแหน่งบนโลกด้วยระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ส าหรับระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงก าหนดต าแหน่งบนแผนที่ ที่
นิยมใช้กับแผนที่ ในปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ   ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic 
Coordinate System) และ ระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม UTM (Universal Transverse Mercator 
Coordinate System) (อานันต์ ค าภีระ, 2558) 

2.1  ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate systems) เป็นระบบพิกัดที่
ก าหนดต าแหน่งต่างๆ บนพื้นโลก ด้วยวิธีการอ้างอิงบอกต าแหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด 
(Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ตามระยะเชิงมุมที่ห่างจากศูนย์ก าเนิดของละติจูด และ
ลองจิจูดที่ก าหนดขึ้น ส าหรับศูนย์ก าเนิดของละติจูด (Origin of latitude) นั้น ก าหนดขึ้นจากแนว
ระดับที่ตัดผ่านศูนย์กลางของโลกและตั้งฉากกับแกนหมุน เรียกแนวระนาบศูนย์ก าเนิดนี้ว่า เส้น
ระนาบศูนย์สูตรซึ่งแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้ ฉะนั้นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด จะ
เป็นค่าเชิงมุมที่เกิดจากมุมที่ศูนย์กลางของโลก กับแนวระดับฐานก าเนิดมุมที่เส้นระนาบศูนย์สูตร โดย
วัดค่าของมุมออกไปทางซีกโลกทางเหนือ และซีกโลกทางใต้ ค่าของมุมสิ้นสุดที่ขั้วโลกเหนือและขั้ว
โลกใต้ มีค่าเชิงมุม 90 องศาพอดี ดังนั้นการใช้ค่าระยะเชิงมุมของละติจูดอ้างอิงบอกต าแหน่งต่างๆ 
นอกจากก าหนดเรียกค่าวัดเป็น องศาลิปดา และฟิลิปดา แล้วยังบอกซีกโลกเหนือหรือใต้ก ากับด้วย
เสมอ เช่น ละติจูดที่ 13 องศา 29 ลิปดา 41 ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูดที่ 99 องศา 52 ลิปดา 10 ฟิลิป
ดา ตะวันออก (ธวัช บุรีรักษ์และบัญชา คูเจริญไพบูลย์, 2557: 34-36) ดังแสดงตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงระบบพิกัดภูมิศาสตร ์
ที่มา : อานันต์ ค าภีระ, ความรู้เกี่ยวกับแผนที่เบื้องต้น, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก http://www.atom.rmutphysics.com/sciencefac/artic/map/map.htm 
 

2.2 ระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม (UTM : Universal Transverse Mercator 
coordinate System) ระบบพิกัดกริดยูทีเอ็ม (UTM : Universal Transverse Mercator) เป็น
ระบบตารางกริด ที่ใช้ช่วยในการก าหนดต าแหน่งและใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งที่นิยมใช้กับแผนที่
ในกิจการทหารของประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะเป็นระบบตารางกริดที่มีขนาดรูปร่าง
เท่ากันทุกตาราง และมีวิธีการก าหนดบอกค่าพิกัดที่ง่ายและถูกต้อง เป็นระบบกริดที่น าเอาเส้นโครง
แผนที่แบบยูนิเวอร์แซล ทรานสเวิร์ส เมอร์เคเตอร์ โปรเจคชั่น (Universal Transverse Mercator 
Projection) ของเกาส์ ครูเกอร์ (Gauss Krueger) มาใช้ดัดแปลงการถ่ายทอดรายละเอียดของ
พื้นผิวโลกให้รูปทรงกระบอกเมอร์เคเตอร์ โปรเจคชั่น (Mercator Projection) อยู่ในต าแหน่ง เมอร์
เคเตอร์ โปรเจคชั่น (Mercator Projection) กล่าวคือแกนของรูปทรงกระบอกจะทับกับแนวเส้นอิเคว
เตอร์ (Equator) และตั้งฉากกับแนวแกนของขั้วโลก ประเทศไทยเราได้น าเอาเส้นโครงแผนที่แบบยูที
เอ็ม (UTM) นี้มาใช้กับการท าแผนที่เป็นชุด L7018 ที่ใช้ในปัจจุบันแผนที่ระบบพิกัดกริด ที่ใช้เส้นโครง
แผนที่แบบยูทีเอ็ม (UTM) เป็นระบบเส้นโครงชนิดหนึ่งที่ใช้ผิวรูปทรงกระบอกเป็นผิวแสดงเส้นลองติ
จูด และเส้นละติจูดของโลก โดยใช้ทรงกระบอกตัดโลกระหว่างละติจูด 84 องศาเหนือ และ 80 องศา
ใต้ในลักษณะแกนรูปทรงกระบอกแล้วท ามุมกับแกนโลก 90 องศารอบโลก แบ่งออกเป็น 60 โซนๆ 
ละ 6 องศา 
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      โซนที่ 1 อยู่ระหว่าง 180 องศา กับ 174 องศาตะวันตก และมีลองติจูด 177 
องศาตะวันตก เป็นเมริเดียนย่านกลาง (Central Meridian) มีเลขก ากับแต่ละโซนจาก 1 ถึง 60 โดย 
นับจากซ้าย ไปทางขวาระหว่างละติจูด 84 องศาเหนือ 80 องศาใต้ แบ่งออกเป็น 2 ช่อง ช่องละ 8 
องศา ยกเว้นช่องสุดท้าย เป็น 12 องศา โดยเริ่มนับตั้งแต่ละติจูด 80 องศาใต้ ขึ้นไป ทางเหนือให้ช่อง
แรกเป็นอักษร C และช่องสุดท้ายเป็นอักษร X (ยกเว้น I และ O) จากการแบ่งตามที่กล่าวแล้วจะเห็น
พื้นที่ในเขตลองติจูด 180 องศาตะวันตก ถึง 180 องศาตะวันออก และละติจูด 80 องศาใต้ ถึง 84 
องศาเหนือ จะถูกแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1,200 รูป แต่ละรูปมีขนาดกว้างยาว 6 องศา x 8 
องศา  จ านวน 1,140 รูป และกว้างยาว 6 องศา x 12 องศา จ านวน 60 รูป รูปสี่เหลี่ยมนี้เรียกว่า
ตารางการก าหนดโซน (Grid Zone Designation) การเรียกชื่อกริดโซนเดซซิกเนชั่น  (Grid Zone 
Designation) ประเทศไทยมีพื้นที่อยู่ ระหว่างละติจูด 5 องศา 30 ลิปดา เหนือ ถึง 20 องศา 30 
ลิปดา เหนือ และลองติจูดประมาณ 97 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก ถึง 105 องศา 30 ลิปดา 
ตะวันออก ดังนั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ในกริดโซน เดซซิกเนชั่น (Grid Zone Designation) 47N 
47P 47Q 48N 48P และ 48 Q โดยแสดงรูปแบบข้อมูลพิกัดในแบบ 47P 0533053 E 1544764 N 
เป็นต้น (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน), 2553: 15-17)  ดัง
แสดงตามภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม (UTM) 
ที่มา : Which UTM zone to use for a large country, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://gis.stackexchange.com/questions/141496/which-utm-zone-to-use-
for-a-large-country 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. ระบบฐานข้อมูลสถานที่ราชการและเอกชนภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยแสดงผ่าน

แผนที่ภูมิศาสตร์กูเกิล 
สารัตถ์ ขัตติยะ (2551) เป็นงานวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานที่ราชการและ

เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยแสดงผ่านแผนที่ภูมิศาสตร์กูเกิล ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์และพัฒนาระบบระบบฐานข้อมูลสถานที่ราชการและเอกชนในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยแสดงผ่านแผนที่ภูมิศาสตร์ของกูเกิล พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมมาโคร
มีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ ซีเอสสาม (Macromedia Dreamweaver CS3) รวมกับภาษาพีเอชพี (PHP) ใน
การติดต่อกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งท างานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งระบบ
เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่จัดการดูแลข้อมูลสถานที่และข้อมูลของ
สมาชิก ส่วนที่สองคือส่วนของสมาชิก ท าหน้าที่เพิ่ม ลบและแก้ไขข้อมูลสถานที่และข้อมูลของตัวเอง 
ส่วนสุดท้ายคือส่วนของบุคคลทั่วไปเป็นส่วนที่สามารถเข้ามาดูข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์   โดยทดสอบ
กับฐานข้อมูลสถานที่ราชการและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 200 แห่ง โดยแสดงผ่านแผนที่
ภูมิศาสตร์กูเกิล โดยผลลัพธ์ที่ได้ข้อมูลสามารถน าไปประยุกต์ใช็งานได้หลากหลายรูปแบบเช่นน า
ข้อมูลสถานที่ต าแหน่งของสถานที่ ไปผนวกรวมกับเว็บการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาค้นหาข้อมูล  

2.  ระบบฐานข้อมูลทางโบราณคด ี
สถาพร ทองมา (2544) ได้ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางโบราณคดี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อท าการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักโบราณคดีท าการ
จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้แก้ไขความผิดพลาดใน
การใช้ข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นของนักโบราณคดี ทั้งด้านการเรียกใช้ข้อมูล และการเก็บบันทึกข้อมูล 
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งงานแก่กรมศิลปากร ซึ่งสืบเนื่องมาจากระบบงาน
เดิมจัดเก็บข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอ กล่าวคือ มีการจัดเก็บในลักษณะแมนนวล (Manual) 
และในการส่วนวิเคราะห์ข้อมูล ระบบฐานข้อมูลทางโบราณคดี สามารถน าเสนอกราฟในการวิเคราะห์
โบราณวัตถุ ซึ่งช่วยให้นักโบราณคดีวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องแม่นย ามากขึ้น  ในส่วนของการวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบนี้ ได้ใช้ระเบียบวิธีการพัฒนาคือ วงจรการพัฒนาระบบ(System Development 
Life Cycle : SDLC) โดยใช้โปรแกรมไมโครซอพท์ วิชวล เบสิค หก (Microsoft Visual Basic 6.0) 
เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรมไมโครซอพท์ แอคเซส เก้าสิบเจ็ด (Microsoft 
Access 97) เป็นซอฟแวร์ส าหรับการจัดการและจัดเก็บรายละเอียดขอ้มูล 

3. การพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลโบราณวัตถุ  กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
บ้านเชียง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

มะลิวรรณ ระหูภา (2554) เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา การพัฒนาเว็บไซต์ใช้หลักการ
และวิธีการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ ส่วนของระบบฐานข้อมูลโบราณวัตถุนั้น ผู้วิจัยใช้วัฏจักรการ
พัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาและ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ปัญหาส าคัญที่พบ คือ เว็บไซต์ที่มีอยู่เดิมยังขาดรายละเอียดที่มี
ประโยชน์หลายอย่าง และไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ส่วนระบบฐานข้อมูลโบราณวัตถุที่ใช้เดิมเป็น
ระบบมือ ท าให้ผู้ใช้ไม่ได้รับความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหาและจัดท ารายงาน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ โปรแกรมจุมลา (Joomla) โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอล (MySQL) ผลการวิจัยนี้ ท าให้ได้เว็บไซต์ใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ 
สถานแห่งชาติบ้านเชียงให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเว็บไซต์ได้จด
ทะเบียนโดเมนเนม ชื่อ banchiangmuseum ส าหรับระบบฐานข้อมูลโบราณวัตถุพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติบ้านเชียงประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นข้อความและภาพโบราณวัตถุที่ผู้ ใช้สามารถปรับปรุง เพิ่ม 
ลบ และค้นหาข้อมูลได้อยางถูกต้องและรวดเร็ว 

4. การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางโบราณคดีในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือของประเทศไทย 

เกรียงไกร วิทยาอนิวรรตน์ (2551) เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาซอพแวร์ เพื่อ
สร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ท างาน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้กูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) ในการแสดงผลข้อมูลแผนที่ 
ในซอฟแวร์นี้มีชั้นแผนที่ที่เป็นแผนที่มาตราฐานของกูเกิล (Google) ให้บริการคือแผนที่ชั้นภาพถ่าย
ดาวเทียม และชั้นภาพภูมิประเทศ การน าเข้าข้อมูลสามารถน าเข้าได้จากการก าหนดต าแหน่งแผนที่
และบันทึกเข้าสู่ระบบ  การดูแผนที่นั้นผู้บริหารโครงการสามารถก าหนดให้ดูได้เฉพาะสมาชิก หรือให้
ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดูได้ด้วย ซึ่งผู้ใช้สามารถท าการย่อ-ขยายแผนที่ เลือกหรือซ่อนชั้นแผนที่ และ
ส่วนของชั้นแผนที่ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่นการซ้อนทับ การวัด
ระยะทาง การวัดพื้นที่ การค านวณเส้นทาง ช่วยในการดูข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการค้น
ถาม หรือค้นหาวัตถุภายในชั้นแผนที่ต่างๆ ได้ 
 
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ศึกษาได้ศึกษารูปแบบการจัดท าเว็บไซต์ และข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูลแหล่ง
โบราณคดี โดยเลือกข้อมูลที่เป็นของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยใช้วิธีการหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
พบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลแหล่งโบราณคดี โดยผู้ศึกษาเลือกน ามาศึกษา ดังนี้ 

1. ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญในประเทศไทย http://www.sac.or.th/data 
bases/archaeology/archaeology/ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558) เว็บไซต์
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ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) 
รวบรวมแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญในประเทศไทย โดยมีจ านวนข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์จ านวน 
168 แหล่ง และมีการแสดงข้อมูลในแต่ละแหล่งโบราณคดีต่างๆ โดยมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล และ
แสดงผลข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 1. ชื่อแหล่งโบราณคดี  2. จังหวัด  3. ชื่ออื่น  4. ที่ตั้ง  5. พิกัด 6. เขตลุ่ม
น้ าหลัก 7. เขตลุ่มน้ ารอง  8. แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งโบราณคดีของกูเกิล แมพ  9. การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยมีหัวข้อย่อยที่แสดงผล คือ เส้นทางเข้าสู่แหล่ง  ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว  
รายละเอียดทางการท่องเที่ยว  หน่วยงานที่ดูแลรักษา  การขึ้นทะเบียน  รายละเอียดการขึ้นทะเบียน  
10. ภูมิศาสตร์ – ธรณีวิทยา โดยมีหัวข้อย่อยที่แสดงผล คือ ภูมิประเทศ  สภาพทั่วไป  ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง  ทางน้ า  สภาพธรณีวิทยา  11. อายุสมัย โดยมีหัวข้อย่อยที่แสดงผล คือ ยุค
ทางโบราณคดี  สมัย/วัฒนธรรม  อายุทางโบราณคดี  อายุทางวิทยาศาสตร์  อายุทางต านาน  
ประเภทของแหล่งโบราณคดี  12. ประวัติการศึกษา โดยมีหัวข้อย่อยที่แสดงผล คือ ชื่อผู้ศึกษา  ปีที่
ศึกษา  วิธีศึกษา  องค์กรร่วม/แหล่งทุน  ผลการศึกษา  13. เนื้อหาทางโบราณคดี  โดยมีหัวข้อย่อยที่
แสดงผล คือ สาระส าคัญทางโบราณคดี  การใช้ประโยชน์  ผู้เรียบเรียงข้อมูล - ผู้ดูแลฐานข้อมูล      
14. บรรณานุกรม  15. รูปภาพของแหล่งโบราณคดี  เว็บไซต์นี้สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากชื่อแหล่ง
โบราณคดี การเลือกดูแหล่งโบราณคดีแยกตามรายจังหวัด การเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละแหล่ง
โบราณคดีตามหัวข้อที่แสดงผล จุดด้อยที่พบคือ เว็บไซต์มีการแสดงผลแผนที่ของแหล่งโบราณคดี แต่
ไม่มีการแสดงผลแผนที่ในภาพรวมเพื่อดูการกระจายตัวของแหล่งโบราณคดี  และในบางหัวข้อไม่มี
ข้อมูลในการแสดงผล 

2. ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม http://www.culture.nstru.ac.th/~cul 
turedb/subgroup.php?subGroupCode=1&groupNameT=สถานที่ส าคัญ&subgroupNameT 
=แหล่งโบราณคดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ศูนย์วัฒนธรรม, 2558)  เว็บไซต์ของศูนย์
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวบรวมข้อมูลแหล่งโบราณคดีภายในจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ปรากฏในเว็บไซต์จ านวน 57 แหล่ง และมีการแสดงข้อมูล
ในแต่ละแหล่งโบราณคดีต่างๆ ดังนี้    1. ชื่อแหล่งโบราณคดี  2. ภาพประกอบ และ ค าอธิบายภาพ    
3. สถานที่ตั้ง  4. ลักษณะทั่วไป/ความส าคัญต่อชุมชน  5. หลักฐานที่พบ  6. สาระที่น่าสนใจ  7. ไฟล์
เอกสารคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง  8. เอกสารอ้างอิง   เว็บไซต์นี้เป็นการจัดหมวดหมู่การแสดงผลตาม
ประเภทแหล่งโบราณคดี ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลภายในได้  การหาข้อมูลใช้วิธีการเลื่อนหน้าเพื่อดู
ข้อมูลในเว็บไซต์ จุดด้อยที่พบคือไม่มีการแสดงผลแหล่งโบราณคดีในรูปแบบของแผนที่ ท าให้ไม่
สามารถรู้ได้ว่าแหล่งโบรารคดีนั้นอยู่ที่ไหน และในบางหัวข้อไม่มีข้อมูลในการแสดงผล 

3. Digital Archaeological Archive of Comparative Slavery http://www.daacs. 
org/archaeological-sites/ (Thomas Jefferson Foundation, 2015) เว็บไซต์ของมูลนิธิโทมัส 
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เจฟเฟอร์สัน รวบรวมข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับทาสในสมัยก่อน โดยมีข้อมูลสถานที่ขุดค้น
แหล่งโบราณใน 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย อ่าวเชซาพีก รัฐเซาท์แคโรไลนา รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส และประเทศจาไมก้า มีข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ปรากฏใน
เว็บไซต์จ านวน 57 แหล่ง และมีการแสดงข้อมูลในแต่ละแหล่งโบราณคดีต่างๆ โดยมีการจัดหมวดหมู่
ของข้อมูล และแสดงผลข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 1. ข้อมูลเบื้องต้น โดยมีหัวข้อย่อยที่แสดงผล คือ ชื่อแหล่ง
โบราณคดี  ภาพจ าลองแหล่งโบราณคดีพร้อมค าอธิบาย  สถานที่ตั้ง  ช่วงระยะเวลาการครอบครอง  
ผู้ขุดค้น  วันที่ขุด  แสดงที่ตั้งแหล่งโบราณคดีบนแผนที่กูเกิล แมพ  2. ประวัติ โดยมีหัวข้อย่อยที่แสดง 
ผล คือ ภาพรวม  เอกสารหลักฐาน  ประวัติการขุดค้น ขั้นตอนและวิธีการ  3. ก่อนเริ่มขุดค้น  4. 
คุณสมบัติ  5. ล าดับเหตุการณ์  6. แฮริส เมทริกซ์ (Harris Matrix)  7.  รูปภาพ  โดยมีหัวข้อย่อยที่
แสดงผล คือ รูปภาพ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  8. บรรณานุกรม  เว็บไซต์นี้สามารถสืบค้นข้อมูลแหล่ง
โบราณคดไีด้ด้วยระบบค้นหาข้อมูล และสามารถเลือกดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีได้จากการจัดหมวดหมู่
ข้อมูลของแหล่งโบราณคดีตามภูมิภาคที่ก าหนดไว้แล้ว หรือเลือกดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีต่างๆ ได้จาก
แผนที่ภาพรวมที่แสดงแหล่งโบราณคดีทั้งหมด 

4. Heritage Ireland http://www.heritageire land.ie/en/ (The Office of Public 
Works, 2015)  เว็บไซต์ของส านักงานโยธาธิการ รวบรวมข้อมูลแหล่งมรดกวัฒนธรรมของประเทศ
ไอร์แลนด์ มีจ านวนข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์จ านวน  96 แห่ง การแสดงผลข้อมูลของมรดกวัฒน 
ธรรมต่างๆ มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล และแสดงผลข้อมูลต่างๆ ดังนี้  1. ชื่อสถานที่  2. ข้อมูล
ทั่วไปของสถานที่  3. สถานที่ตั้ง  4. ข้อมูลการเดินทาง  5. ระยะเวลาในการเข้าชม  6. รูปภาพและ
วีดีโอ  7. แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่ง โดยแผนที่กูเกิล แมพ  8. ข้อมูลของสถานที่ โดยมีหัวข้อย่อยที่แสดง 
ผล คือ รายละเอียดการติดต่อ (ที่อยู่ โทรศัพท์  โทรสาร  เว็บไซต์ อีเมล์)  ช่วงเวลาการเปิดบริการ  
ค่าบริการเข้าเยี่ยมชม  สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่   เว็บไซต์นี้มีการแสดงผลภาพรวมของ
เว็บไซต์จะแยกเป็นภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกภูมิภาคของประเทศก่อน  เมื่อเลือก
ภูมิภาคแล้วจะปรากฏแผนที่ภาพรวม และชื่อแหล่งมรดกวัฒนธรรมต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลแหล่ง
มรดกวัฒนธรรมต่างๆ 

5. A Web-based Digital Archaeological Map of Lasithi, E. Crete 
https://www.academia.edu/1516808/A_Web-based_Digital_Archaeological_Map_of_La 
sithi_E._Crete (Apostolos Sarris and others, 2015)   เป็นการจัดท าเว็บไซต์ภูมิศาสตร์สารสน 
เทศแหล่งโบราณคดี ของจังหวัดลาซีตี (Lasithi) ประเทศกรีซ  โดยรวบรวมแหล่งโบราณคดีได้
มากกว่า 900 แหล่ง  มีข้อมูลที่จัดเก็บต่างๆ ดังนี้  1. ชื่อแหล่งโบราณคดี  2. การตั้งถิ่นฐาน 3. สถาน 
ที่ใกล้เคียง  4. ข้อมูลเกี่ยวกับการขุดค้น/วิธีการส ารวจ  5. ชื่อผู้ขุดค้น/นักวิจัย  6. ปีที่ส ารวจหรือขุด
ค้น  7. พิกัดภูมิศาสตรข์อบเขตหรือพื้นที่ของแหล่งโบราณคดี/การตั้งถิ่นฐาน  8. ยุคสมัย  9. ประเภท
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หรือหมวดหมู่ของแหล่งโบราณคดี  10. ระยะเวลาตามล าดับเหตุการณ์ (การตั้งถิ่นฐาน, แหล่ง
อุตสาหกรรม, แหล่งศาสนา, สถานที่ฝังศพ, ถ้ า และอื่นๆ)  11. หมายเหตุ  12. รายการอ้างอิงที่
ส าคัญและบรรณานุกรม  เว็บไซต์นี้แสดงผลเป็นระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของแหล่งโบราณคดี เพื่อ
แสดงชั้นแผนที่ภูมิศาสตร์ที่ซ้อนทับกัน เพื่อให้เห็นถึงการใช้พื้นที่  การกระจายตัวของแหล่งโบราณคดี 
สภาพแวดล้อมทั่วไปของแหล่งโบราณคดี การอ้างอิง และภาพถ่ายแสดงหลักฐานจากแหล่งโบราณคดี
ที่ขุดค้นพบ 

จากการศึกษาทฤษฎี งานวิจัย และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์ และ
การสร้างฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่กล่าวมา สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์และ
ออกแบบฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีได้ดังนี ้

1. การแสดงผลแหล่งโบราณคดีในแผนที่กูเกิลแมพ ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน 
และต้องมีการศึกษารูปแบบการเชื่อมต่อด้วย กูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม (Google Map API 
Version3) จึงจะสามารถเข้าใช้งานแผนที่ได้ตามที่ต้องการ 

2. การจัดเก็บต าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดีเพื่อแสดงผลในแผนที่กูเกิลแมพนั้น ต้องใช้
พิกัดภูมิศาสตร์ในการแสดงผลแหล่งโบราณคดีต่างๆ ในแผนที่กูเกิลแมพ 

3. เว็บไซต์แสดงแหล่งโบราณคดีต้องสามารถแสดงผลการกระจายตัวของแหล่ง
โบราณคดีในพื้นทีไ่ด ้และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เหมือนกันเข้าด้วยกันได้เพื่อให้เห็นแหล่งโบราณคดี
ที่เชื่อมโยงกัน 

4. การสร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของข้อมูลที่น าเข้า 
หากออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลแล้ว ไม่มีข้อมูลน าเข้านั้น ก็จะท าให้ฐานข้อมูลไม่มีความน่าเชื่อถือ 
และหากไม่ออกแบบโครงสร้างข้อมูลรองรับไว้ เวลามีข้อมูลก็จะท าให้ไม่สามารถน าเข้าข้อมูลสู่
ฐานข้อมูลได ้

5. การออกแบบหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลนั้นต้องง่าย (User Friendly) เพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

6. เว็บไซต์ต้องสามารถแสดงผลการเดินทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีนั้นๆ ได้โดยใช้
ความสามารถของแผนที่กูเกิลแมพ ในการบอกเส้นทางเพื่อเดินทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีต่างๆ ได้ 

7. เว็บไซต์แสดงผลแหล่งโบราณคดี ต้องมีการจัดหมวดหมู่รายการเพื่อให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล เช่น การจัดหมวดหมู่ตามจังหวัดของแหล่งโบราณคดี การจัดหมวดหมู่ตามยุคสมัยของ
แหล่งโบราณคดี การจัดหมวดหมู่ตามหลักฐานที่พบ 

8. เว็บไซต์ต้องสามารถสืบค้นข้อมูลแหล่งโบราณคดีได้ 
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บทที่ 3 

 
วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบระบบ 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี  

กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้วิธีวัฎ
จักรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน คือ
(Russell, 2557) 

1. การศึกษาเบื้องต้น (Preliminary Study) 
2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
3. การออกแบบระบบ (System Design) 
4. การพัฒนาระบบ (System Development) 
5. การทดสอบระบบ (System Testing) 
6. การติดตั้งและใช้งานระบบ (System Implementation) 
7. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
การศึกษาและการวิเคราะห์ระบบงาน เป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อผู้พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการการท างานของ
ระบบมากขึ้น โดยเป็นการศึกษาและสร้างความเข้าใจในกระบวนการด าเนินกิจกรรมของระบบงาน 
ท าให้ทราบถึงสาเหตุระบบใหม่เพื่อให้การท างานของระบบใหม่เป็นประโยชน์และตรงกับความ
ต้องการของการท างานมากที่สุด 
 
ขั้นตอนการพฒันาระบบ 

1.  การศึกษาเบื้องต้น 
ผู้ศึกษาไดค้้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก โดย

มีเอกสารส าคัญที่ใช้ในการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 
ดังนี ้

1.1  หนังสือฐานข้อมูลโบราณคดีในวัฒนธรรมบ้านเก่า (สุภมาศ ดวงสกุลและคณะ, 
2552) มีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดใีนหนังสือดังนี ้
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1.1.1  ชื่อแหล่งโบราณคดี 
1.1.2  ยุคสมัย 
1.1.3  ที่ตั้ง ประกอบด้วย หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1.1.4  เส้นทางเข้าสู่แหล่ง 
1.1.5  ประวัติการศึกษา 
1.1.6  พิกัดทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย เส้นรุ้งที่ เส้นแวงที่ พิกัดยูทีเอ็ม เอ็ก 

(UTM X) พิกัดยูทีเอ็ม วาย (UTM Y) ข้อมูลแผนที่ มาตราส่วน 
1.1.7  สภาพทั่วไป 
1.1.8  หลักฐานที่พบ 
1.1.9  อ้างอิง 
1.1.10  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง  ดังแสดงตามภาพที่ 4 

 

 
ภาพที ่4 แสดงข้อมูลตัวอย่างจากหนังสือฐานข้อมูลโบราณคดีในวัฒนธรรมบ้านเก่า 
ที่มา : สุภมาศ ดวงสกุลและคณะ, ฐานข้อมูลโบราณคดีในวัฒนธรรมบ้านเก่า (กรุงเทพฯ: สุเนตร์
ฟิลม,์ 2552), 88-89. 
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1.2  เอกสารรายงานการส ารวจแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน ราชบุรี สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, กลุ่มวิชาการ
โบราณคดีประวัติศาสตร์, 2546) มีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีในเอกสารดังนี ้

1.2.1  ชื่อแหล่งโบราณคดี 
1.2.2  ยุคสมัย 
1.2.3  สถานทีต่ั้ง ประกอบด้วย หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1.2.4  รุ้ง 
1.2.5  แวง 
1.2.6  พิกัดกริด 
1.2.7  แผนที่ทหาร 
1.2.8  มาตราส่วนแผนที ่
1.2.9  ประวัติการศึกษา 
1.2.10  วันเดือนปทีี่ส ารวจ 
1.2.11  ผู้รับผิดชอบ 
1.2.12  การประกาศขึ้นทะเบียน 
1.2.13  เส้นทางเข้าสู่แหล่ง 
1.2.14  สภาพทั่วไป 
1.2.15  หลักฐาน 
1.2.16  สาระส าคัญ 
1.2.17  ภาพประกอบ   ดังแสดงตามภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 แสดงข้อมูลตัวอย่างจากเอกสารรายงานการส ารวจแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ราชบุรี สุพรรณบุรี 
           กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ที่มา : กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, กลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์,  “แหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน 
ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ,” เอกสารรายงานการส ารวจแหล่ง
โบราณคดี โบราณสถาน. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2546), 101-104. 
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1.3  หนังสือแหล่งโบราณคดีประเทศไทย เล่ม 1  (กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, 2531) 
มีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีในหนังสือดังนี้ 

1.3.1   ชื่อแหล่งโบราณคดี 
1.3.2   ยุคสมัย 
1.3.3   สถานที่ตั้ง ประกอบด้วย หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1.3.4   รุ้ง 
1.3.5   แวง 
1.3.6   พิกัดกริด 
1.3.7   แผนที่ทหาร 
1.3.8   มาตราส่วนแผนที ่
1.3.9   ประวัติการศึกษา 
1.3.10  วันเดือนปทีี่ส ารวจ 
1.3.11  ผู้รับผิดชอบ 
1.3.12  เอกสารอ้างอิง ปีที่ 
1.3.13  การประกาศขึ้นทะเบียน 
1.3.14  เส้นทางเข้าสู่แหล่ง 
1.3.15  สภาพทั่วไป 
1.3.16  หลักฐาน 
1.3.17  สาระส าคัญ 
1.3.18  ภาพประกอบ   ดังแสดงตามภาพที่ 6 
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ภาพที ่6 แสดงข้อมูลตัวอย่างจากหนังสือแหล่งโบราณคดีประเทศไทย เล่ม 1 
ที่มา : กรมศิลปากร, กองโบราณคด,ี แหลง่โบราณคดีประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2531), 18-19. 
 

จากข้อมูลฐานข้อมูลโบราณคดีทั้งหมด ที่หนังสือแต่ละเล่มจัดเก็บผู้ศึกษา ได้น าข้อมูลมา
ใส่ตารางเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการจัดเก็บที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการแสดงข้อมูลของหนังสือแหล่งโบราณคด ี
หนังสือ “ฐานข้อมูลโบราณคดี
ในวัฒนธรรมบ้านเก่า” 

เอกสาร “แหล่งโบราณคดี 
แหล่งโบราณสถาน ราชบุร ี
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบุรี นครปฐม นนทบรุี 
ประจวบคีรีขนัธ”์ 

หนังสือ “แหลง่โบราณคดี
ประเทศไทย เล่ม 1” 

ชื่อแหล่งโบราณคดี ชื่อแหล่งโบราณคดี ชื่อแหล่งโบราณคดี 
ยุคสมัย ยุคสมัย ยุคสมัย 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการแสดงข้อมูลของหนังสือแหล่งโบราณคด ี(ต่อ) 
หนังสือ “ฐานข้อมูลโบราณคดี
ในวัฒนธรรมบ้านเก่า” 

เอกสาร “แหล่งโบราณคดี 
แหล่งโบราณสถาน ราชบุร ี
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบุรี นครปฐม นนทบรุี 
ประจวบคีรีขนัธ”์ 

หนังสือ “แหลง่โบราณคดี
ประเทศไทย เล่ม 1” 

ที่ตั้ง สถานที่ตั้ง สถานที่ตั้ง 
เส้นทางเข้าสู่แหล่ง เส้นทางเข้าสู่แหล่ง เส้นทางเข้าสู่แหล่ง 
ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร ์ ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร ์ ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร ์
ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับแผนที ่ ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับแผนที ่ ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับแผนที ่
ประวัติการศึกษา ประวัติการศึกษา ประวัติการศึกษา 
สภาพทั่วไป สภาพทั่วไป สภาพทั่วไป 
หลักฐานที่พบ หลักฐาน หลักฐาน 
รูปภาพของแหล่ง รูปภาพของแหล่ง รูปภาพของแหล่ง 
เอกสารอ้างอิง  เอกสารอ้างอิงปีที่ 
 วันเดือนปี ที่เริ่มศึกษา วันเดือนปี ที่เริ่มศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
 การประกาศขึ้นทะเบียน การประกาศขึ้นทะเบียน 
 สาระส าคัญ สาระส าคัญ 
ที่มา : สุภมาศ ดวงสกุลและคณะ, ฐานข้อมูลโบราณคดีในวัฒนธรรมบ้านเก่า. (กรุงเทพฯ: สุเนตร์
ฟิลม,์ 2552), 88. 
ที่มา : กรมศิลปากร, กองโบราณคด,ี กลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์,  “แหล่งโบราณคดี แหล่ง
โบราณสถาน ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม นนทบรุี ประจวบคีรีขันธ,์”.เอกสาร 
รายงานการส ารวจแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2546), 101-103. 
ที่มา : กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, แหลง่โบราณคดีประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 
2531), 18-19. 
 
2. การวิเคราะห์ระบบ 

จากข้อมูลที่ได้ ผู้ศึกษาได้น ามาเพื่อเปรียบเทียบการจัดเก็บข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1 
น้ัน พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน แตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย ผู้ศึกษาจึงได้น าข้อมูลที่
มีอยู่ดังกล่าว มาออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลแหล่งโบราณคดี และเพิ่มเติมในส่วน
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ของรายละเอียดต่างๆ ที่ศึกษาไว้แนวทางการออกแบบฐานข้อมูลไวเ้พื่อช่วยให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูล 
การค้นหาข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ โดยสามารถแสดงข้อมูลที่ได้จากการออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลใหม่ เป็น 5 ตาราง โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
 

2.1 ตารางข้อมูลแหล่งโบราณคดี (site) 
 
ตารางที่ 2  แสดงโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูลแหล่งโบราณคด ี(site) 

ชื่อฟิลด ์ ชนิดข้อมลู ค าอธบิาย 
Site_id Int(8) auto รหัสแหล่งโบราณคดี 
Site_name Varchar(255) ชื่อแหล่งโบราณคดี 
Age Varchar(255) ยุคสมัยของแหล่งโบราณคด ี
Mooban Varchar(255) หมู่บ้าน 
Moote Varchar(2) หมู่ที ่
Tambon Varchar(255) ต าบล 
Amphur Varchar(255) อ าเภอ 
Province Varchar(255) จังหวัด 
Postcode Varchar(5) รหัสไปรษณีย ์
Route Text เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคด ี
History Text ประวัติการศึกษา 
Degree_n Varchar(255) พิกัดภูมิศาสตร ์N 
Degree_e Varchar(255) พิกัดภูมิศาสตร ์E 
Degree_grid Varchar(255) พิกัดกริด 
Utm_x Varchar(255) พิกัด UTM X 
Utm_y Varchar(255) พิกัด UTM Y 
Data_map Varchar(255) ข้อมูลแผนที ่
Ratio_map Varchar(255) มาตรส่วนแผนที ่
Generality Text สภาพทั่วไป 
Archeological Text หลักฐานที่พบ 
Refer Text อ้างอิง 
Book Text หนังสือที่เกีย่วข้อง 
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ตารางที่ 2  แสดงโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดี (site) (ต่อ) 
ชื่อฟิลด ์ ชนิดข้อมลู ค าอธบิาย 

Remark Text หมายเหตุ เพื่อใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
Tag Varchar(255) ค าส าคัญเพื่อจดักลุ่ม 
Image Varchar(255) รูปภาพของแหล่งฯ 
Type_id Int(8) รหัสประเภทแหล่งโบราณคด ี
Lat Flot(10,6) ละติจูด N ที่แปลงค่าเป็นองศาทศนิยม 
Lon Flot(10,6) ลองจิจูด E ที่แปลงค่าเป็นองศาทศนิยม 
File Varchar(255) ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2  ตารางข้อมูลประเภทแหล่งโบราณคดี (site_type) 
 
ตารางที่ 3  แสดงโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูลประเภทแหล่งโบราณคดี (site_type) 

ชื่อฟิลด ์ ชนิดข้อมลู ค าอธบิาย 
type_id Int(8) auto รหัสประเภทแหล่งโบราณคดี 
type_name Varchar(255) ชื่อประเภทแหล่งโบราณคดี 
 

2.3  ตารางข้อมูลกลุม่จังหวัด (group_province) 
 
ตารางที่ 4 แสดงโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัด (group_province) 

ชื่อฟิลด ์ ชนิดข้อมลู ค าอธบิาย 
province_id int(2) รหัสจังหวัด 
province_name varchar(255) ชื่อจังหวัด 
part_id int(2) รหัสภูมิภาค 
part_name varchar(255) ชื่อภูมิภาค 
 

2.4  ตารางข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ (member) 
 
ตารางที่ 5 แสดงโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ (member) 

ชื่อฟิลด ์ ชนิดข้อมลู ค าอธบิาย 
Member_id Int(4) auto รหัสสมาชิก 
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ตารางที่ 5 แสดงโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ (member) (ต่อ) 
ชื่อฟิลด ์ ชนิดข้อมลู ค าอธบิาย 

Member_group_id Int(4) ประเภทสมาชิก 
User_name Varchar(255) ชื่อสมาชิกเข้าระบบ 
User_password Varchar(255) รหัสผ่าน 
First_name Varchar(255) ชื่อ 
Last_name Varchar(255) นามสกุล 
Email Varchar(255) อีเมล ์
Tel Varchar(20) เบอร์โทรศัพท ์
Active Tinyint(4) สถานะการใช้งาน 
Org Varchar(255) องค์กรที่สังกัด 
Create_date Datetime วันที่ลงทะเบียน 
Modify_date Datetime วันที่แก้ไขข้อมลู 
 

2.5  ตารางข้อมูลประเภทผู้มสีิทธิ์ใช้ระบบ (member_group) 
 
ตารางที่ 6  แสดงโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูลประเภทผู้มีสิทธิใ์ช้ระบบ (member_group) 

ชื่อฟิลด ์ ชนิดเขตข้อมลู ค าอธบิาย 
Member_group_id Int(4) รหัสกลุ่มสมาชกิ 
Member_group_name Varchar(255) ชื่อกลุ่มสมาชิก 
 

โดยสามารถออกแบบเป็นรูปแบบการเชื่อมโยงตารางข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูลระบบการ
พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเข้าด้วยกันได้ดังภาพที่ 7 
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ภาพที ่7 แสดงแผงผังการเชื่อมโยงของฐานข้อมูลแหล่งโบราณคด ี
 
3. การออกแบบระบบ 

ผู้ศึกษา ได้ศึกษาการออกแบบระบบฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดี และการออกแบบ
เว็บไซต์จากงานวิจัย และกรณีศึกษาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดี เพื่อน ามา
ออกแบบระบบการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี กรณีศึกษา
แหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ออกแบบระบบไว้เป็น 2 ระบบด้วยกัน 
คือ ส่วนแสดงผลข้อมูล  และส่วนการจัดการข้อมูล โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้

3.1  ส่วนแสดงผลข้อมูล ในส่วนของการแสดงผลนั้นจะแสดงผลที่ได้จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน
ระบบในรูปแบบของตารางข้อมูลแสดงข้อมูลของแหล่งโบราณคดี และท าการร้องขอข้อมูลแผนที่จากกูเกิล 
แมพ เอพีไอ (Google Maps API) เพื่อมาแสดงผลในรูปแบบของแผนที่ โดยมาร์คเกอร์ (Marker) ที่
แสดงผลนั้นจะเป็นในส่วนของฐานข้อมูลที่เพื่อให้แสดงมาร์คเกอร์ (Marker) ต่างๆ ลงบนแผนที่เพื่อ
แสดงต าแหน่งแหล่งโบราณคดีตามพิกัดภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูล โดยแบ่งส่วนการแสดงผล
ต่างออกได้เป็น 7 ระบบย่อย ดังนี ้
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3.1.1 ส่วนแสดงผลหน้าแรกของเว็บไซต์ แสดงผลเป็นแผนที่ของ กูเกิล แมพ เอพีไอ 
เวอร์ชั่นสาม (Google Maps API V3) และมาร์คเกอร์ (Marker) ของแหล่งโบราณคดีในภูมิภาค
ตะวันตกทั้งหมด และเมื่อกดที่มาร์คเกอร์ (Marker) แต่ละแหล่งโบราณคดีจะปรากฎหน้าต่างข้อมูล
เพื่อแสดงข้อมูลชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  จังหวัด ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด) และ
ลิงก ์(Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ 

3.1.2  ส่วนแสดงผลหน้าดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีทั้งหมด  แสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
ตารางข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่มีทั้งหมดในภูมิภาคตะวันตก โดยมีแสดงข้อมูลเบื้องต้นคือ ชื่อแหล่ง
โบราณคดี  ยุคสมัย  หมู่บ้าน  จังหวัด  การเดินทาง  ประวัติการศึกษา สภาพทั่วไป หลักฐานที่พบ 
ละติจูด ลองจิจูด และลิงก์ (Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ โดย
กดที่ชื่อแหล่งโบราณคดีแต่ละแหล่งที่สนใจเข้าดูข้อมูล 

3.1.3  ส่วนแสดงผลแยกรายจังหวัด   แสดงผลเป็นแผนที่ของ กูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์
ชั่นสาม (Google Maps API V3) และมาร์คเกอร์ (Marker) ของแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกตาม
จังหวัดที่เลือก และเมื่อกดที่มาร์คเกอร์ (Marker) แต่ละแหล่งโบราณคดีจะปรากฎหน้าต่างข้อมูลเพื่อ
แสดงข้อมูลชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  จังหวัด ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด) และลิงก์ 
(Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ  พร้อมกับตารางแสดงข้อมูล
แหล่งโบราณคดีที่มีการแสดงข้อมูลในเบื้องต้นคือ ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  หมู่บ้าน  จังหวัด  
การเดินทาง  ประวัติการศึกษา สภาพทั่วไป หลักฐานที่พบ ละติจูด ลองจิจูด และ ลิงก์ (Link) เพื่อ
เชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ โดยกดที่ชื่อแหล่งโบราณคดีแต่ละแหล่งที่
สนใจเข้าดูข้อมูล 

3.1.4 ส่วนแสดงผลป้ายก ากับกลุ่มข้อมูลแหล่งโบราณคดี ในส่วนนี้จะแสดงผลเป็น
ลิงก์ (Link) ข้อมูลตามป้ายก ากับข้อมูลที่มีอยู่ในแหล่งโบราณคดีทั้งหมด  เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
แสดงผลแหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่มีป้ายก ากับข้อมูลที่เหมือนกัน 

3.1.5  ส่วนแสดงผลการค้นหาข้อมูล   แสดงผลเป็นแผนที่ของ กูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์
ชั่นสาม (Google Maps API V3) และมาร์คเกอร์ (Marker) ของแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกตาม
ข้อมูลที่ค้นพบ และเมื่อกดที่มาร์คเกอร์ (Marker) แต่ละแหล่งโบราณคดีจะปรากฎหน้าต่างข้อมูลเพื่อ
แสดงข้อมูลชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  จังหวัด ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด) และลิงก์ 
(Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ  พร้อมกับตารางแสดงข้อมูล
แหล่งโบราณคดีที่มีการแสดงข้อมูลในเบื้องต้นคือ ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  หมู่บ้าน  จังหวัด  
การเดินทาง  ประวัติการศึกษา สภาพทั่วไป หลักฐานที่พบ ละติจูด ลองจิจูด และลิงก์ (Link) เพื่อ
เชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ โดยกดที่ชื่อแหล่งโบราณคดีแต่ละแหล่งที่
สนใจเข้าดูข้อมูล ในส่วนของการค้นหาข้อมูลจะค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลในส่วนของ ชื่อแหล่ง
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โบราณคดี  ยุคสมัย  จังหวัด  การเดินทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี  ประวัติการศึกษา  สภาพทั่วไปของ
แหล่งโบราณคดี  หลักฐานทางโบราณคดี เอกสารอ้างอิง  หนังสือที่เกี่ยวข้อง และหมายเหตุ 

3.1.6  ส่วนแสดงผลแหล่งโบราณคดี  แสดงผลเป็นแผนที่ของ กูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์
ชั่นสาม (Google Maps API V3) และมาร์คเกอร์ (Marker) ของแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกตาม
พิกัดภูมิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดี และเมื่อกดที่มาร์คเกอร์ (Marker) ของแหล่งโบราณคดีจะปรากฎ
หน้าต่างข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  สภาพทั่วไป และลิงก์ (Link) เชื่อมโยงเพื่อขอ
เส้นทางการเดินทางมายังแหล่งโบราณคดีนั้น  พร้อมกับแสดงตารางข้อมูลแหล่งโบราณคดี โดยมี
รายละเอียดต่างๆ ดังนี้ ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี  ที่อยู่  เส้นทางเข้าสู่แหล่ง
โบราณคดี  ประวัติการศึกษา  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดภูมิศาสตร์และแผนที่  สภาพทั่วไป  หลักฐานที่
พบ  เอกสารอ้างอิง  หนังสือที่เกี่ยวข้อง  หมายเหตุ   ป้ายก ากับกลุ่ม   ละติจูดเหนือ (N)   ลองจิจูด
ตะวันออก (E)   ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  รูปภาพของแหล่งโบราณคดี 

3.1.7  ส่วนแสดงผลตามป้ายก ากับกลุ่ม  ส่วนแสดงผลนี้เชื่อมโยงมาจากหน้าแสดงผล
แหล่งโบราณคดี โดยการ Link ตามค าที่อยู่ในหัวข้อป้ายก ากับกลุ่ม เพื่อดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่เชื่อมโยง
กัน โดยแสดงผลเป็นแผนที่ของ กูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม (Google Maps API V3) และมาร์คเกอร์ 
(Marker) ของแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกตามข้อมูลที่ค้นพบ และเมื่อกดที่มาร์คเกอร์ (Marker) 
แต่ละแหล่งโบราณคดีจะปรากฎหน้าต่างข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  จังหวัด 
ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด) และลิงก์ (Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่ง
โบราณคดีนั้นๆ  พร้อมกับตารางแสดงข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่มีการแสดงข้อมูลในเบื้องต้นคือ ชื่อแหล่ง
โบราณคดี  ยุคสมัย  หมู่บ้าน  จังหวัด  การเดินทาง  ประวัติการศึกษา สภาพทั่วไป หลักฐานที่พบ ละติจูด 
ลองจิจูด และลิงก์ (Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ โดยกดที่ชื่อแหล่ง
โบราณคดีแต่ละแหล่งที่สนใจเข้าดูข้อมูล 

3.2 ส่วนการจัดการข้อมูล  แบ่งเป็น 2 ระบบ ด้วยกันคือ ส่วนการจัดการข้อมูลแหล่ง
โบราณคดี และส่วนการจัดการผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ โดยมีรายละเอียดในส่วนต่างๆ ดังนี ้

3.2.1  ส่วนการจัดการข้อมูลแหล่งโบราณคดี แบ่งออกได้เป็น 5 ระบบย่อยคือ การ
เพิ่มข้อมูลแหล่งโบราณคดีแหล่งใหม่  การดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่เดิม  การแก้ไขข้อมูลแหล่ง
โบราณคดี การลบข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ไม่ต้องการให้อยู่ในระบบ และการค้นหาข้อมูลแหล่ง
โบราณคด ี

3.2.1.1 หน้าแสดงผลการเพิ่มข้อมูลแหล่งโบราณคดีแหล่งใหม่ ประกอบด้วย
ช่องกรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี  ที่อยู่  เส้นทางเข้าสู่
แหล่งโบราณคดี  ประวัติการศึกษา  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดภูมิศาสตร์และแผนที่  สภาพทั่วไป  
หลักฐานที่พบ  เอกสารอ้างอิง  หนังสือที่เกี่ยวข้อง  หมายเหตุ   ป้ายก ากับกลุ่ม   ละติจูด เหนือ (N)   
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ลองจิจูดตะวันออก (E)   การแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การแนบรูปภาพของแหล่งโบราณคดี และ
ปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

3.2.1.2 หน้าแสดงผลการดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่เดิมในระบบฐาน ข้อมูล  
ประกอบด้วยเป็นตารางข้อมูลที่แสดงข้อมูล ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี  ที่อยู่  
เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี  ประวัติการศึกษา  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดภูมิศาสตร์และแผนที่  สภาพ
ทั่วไป  หลักฐานที่พบ  เอกสารอ้างอิง  หนังสือที่เกี่ยวข้อง  หมายเหตุ   ป้ายก ากับกลุ่ม   ละติจูดเหนือ (N)   
ลองจิจูดตะวันออก (E)  ชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  รูปภาพของแหล่งโบราณคดี  ลิงก์ (Link) เพื่อแก้ไขข้อมูล 
และลิงก ์(Link) เพื่อลบข้อมูล 

3.2.1.3 หน้าแสดงผลการแก้ไขข้อมูลแหล่งโบราณคดี  เป็นการเชื่อมโยงมา
จากหน้าแสดงผลการดูแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่เดิมในระบบฐานข้อมูล โดยแสดงเป็นช่องให้แก้ไขข้อมูล
แหล่งโบราณคดีที่มีอยู่เดิม ดังนี้ ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี  ที่อยู่  เส้นทางเข้า
สู่แหล่งโบราณคดี  ประวัติการศึกษา  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดภูมิศาสตร์และแผนที่  สภาพทั่วไป  
หลักฐานที่พบ  เอกสารอ้างอิง  หนังสือที่เกี่ยวข้อง  หมายเหตุ   ป้ายก ากับกลุ่ม   ละติจูดเหนือ (N)   
ลองจิจูดตะวันออก (E)   การแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การแนบรูปภาพของแหล่งโบราณคดี และ
ปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

3.2.1.4 หน้าแสดงผลการลบข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ไม่ต้องการให้อยู่ใน
ระบบ เป็นการเชื่อมโยงมาจากหน้าแสดงผลการดูแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่เดิมในระบบฐานข้อมูล เมื่อ
กดที่ปุ่มลบข้อมูลจะปรากฏหน้าต่าง การยืนยันว่าต้องการลบข้อมูลนี้จริงๆ หรือไม่ ถ้าไม่ต้องการก็
สามารถกดยกเลิก เพื่อยกเลิกการลบข้อมูลนี้ได้  หรือหากต้องการลบข้อมูลนี้จริงๆ เมื่อกดตกลง ก็จะ
เป็นการลบข้อมูลของแหล่งโบราณคดีที่ตอ้งการลบออกไปจากระบบฐานข้อมูล 

3.2.1.5 หน้าแสดงผลการค้นหาข้อมูลแหล่งโบราณคดี จะแสดงผลเหมือนกับ
หน้าดูข้อมูลโบราณคดี เพื่อให้เช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ 

3.2.2  ส่วนการจัดการผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ  แบ่งออกได้เป็น 5 ระบบย่อยคือการ
เพิ่มข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ  การดูข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ  การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ 
การลบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ  และการค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ 

3.2.2.1 หน้าแสดงผลการเพิ่มข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ มีช่องเพื่อให้กรอก
ข้อมูลต่างๆ ดังนี้  สถานะสมาชิก  ชื่อผู้ใช้ระบบ  รหัสผ่าน  กรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง (Re-type 
รหัสผ่าน)  ชื่อ  นามสกุล  Email  โทรศัพท์  ชื่อหน่วยงาน  เลือกสถานะให้ท างานหรือยกเลิก และ
ปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

3.2.2.2 หน้าแสดงผลการดูข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ มีตารางข้อมูลแสดงผู้มี
สิทธิ์เข้าใช้ระบบทั้งหมด  โดยแสดงข้อมูลต่างๆ ดังนี้  ชื่อผู้ใช้ระบบ  รหัสผ่าน  ชื่อ  นามสกุล  อีเมล์  
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เบอร์โทร  องค์กร  สถานะ  วันที่บันทึกข้อมูล  วันที่ปรับปรุงข้อมูล  ลิงก์ (Link) เพื่อแก้ไขข้อมูล  
และ ลิงก ์(Link) เพื่อลบข้อมูล 

3.2.2.3 หน้าแสดงผลการแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ  เป็นการเชื่อมโยง
มาจากหน้าแสดงผลการดูข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ โดยมีช่องต่างๆ ให้แก้ไขข้อมูลดังนี้ สถานะ
สมาชิก  ชื่อผู้ใช้ระบบ  รหัสผ่าน  กรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง (Re-type รหัสผ่าน)  ชื่อ  นามสกุล  
อีเมล์  โทรศัพท์  ชื่อหน่วยงาน  เลือกสถานะให้ท างานหรือยกเลิก และปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อบันทึก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

3.2.2.4 หน้าแสดงผลการลบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ เป็นการเชื่อมโยงมา
จากหน้าแสดงผลการดูข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ เมื่อกดที่ปุ่มลบข้อมูลจะปรากฏหน้าต่าง การยืนยัน
ว่าต้องการลบข้อมูลนี้จริงๆ หรือไม่ ถ้าไม่ต้องการก็สามารถกดยกเลิก เพื่อยกเลิกการลบข้อมูลนี้ได้  
หรือหากต้องการลบข้อมูลนี้จริงๆ เมื่อกดตกลง ก็จะเป็นการลบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบที่ต้องการ
ลบออกไปจากระบบฐานข้อมูล 

3.2.2.5 หน้าแสดงผลการค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ  แสดงผลเหมือน
หน้าแสดงผลการดูข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ  เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไข หรือลบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้
ระบบ 
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บทที่ 4 

 
การออกแบบและพัฒนาระบบ 

 
เว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดี

ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นระบบที่ใช้แผนที่ของ กูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม 
(Google Maps API V3) ในการแสดงแผนที่และต าแหน่งทางภูมิศาตร์ ประกอบกับข้อมูลของแหล่ง
โบราณคดีนั้นๆ ที่ได้จากหนังสือต่างๆ แล้วน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นข้อมูล
ส าหรับผู้สนใจศึกษาในเรื่องแหล่งโบราณคดี การพัฒนาในขั้นแรกเป็นการจ าลองการท างานในเครื่อง
ของผู้ศึกษาใหเ้ป็นเครื่องแบบไคลเอนต์ (Client-Server) โดยใช้โปรแกรมเอ๊กซ์เอเอ็มพีพี เวอร์ชั่นสาม
จุดสองจุดหนึ่ง (XAMPP Version 3.2.1) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมในส่วนของเซอร์เวอร์ 
(Server) และการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ใช้โปรแกรมอะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ ซี
เอสสาม (Adobe Dreamweaver CS3) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม โดยมีคุณลักษณะ
โดยรวมดังนี ้รูปแบบการท างานของระบบเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web Application) ใช้งานผ่านเว็บเบรา
เซอร์ (Web Browser) ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต เอ็กซ์โพลเรอร์ ( Internet Explorer) โครม 
(Chrome) ไฟร์ฟ๊อกซ์ (Firefox)  ในช่วงพัฒนาได้พัฒนาโดยโปรแกรมจ าลองเครื่องของผู้ศึกษาให้เป็น 
เว็บเซอร์เวอร์ (Web Server) โดยใช้ซอพแวร์โปรแกรมเอ๊กซ์เอเอ็มพีพี เวอร์ชั่นสามจุดสองจุดหนึ่ง 
(XAMPP Version 3.2.1) ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเขียนโปรแกรมใช้ภาษาพีเอชพี เวอร์ช่ัน
ห้าจุดห้าจุดสิบเก้า (PHP Version 5.5.19)  ฐานข้อมูลใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล เวอร์ชั่นห้าจุดหก
จุดยี่สิบเอ็ด (MySQL version 5.6.21) การน าเสนอแผนที่และต าแหน่งแหล่งโบราณคดีน าเสนอด้วย
กูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม (Google maps API V3)  โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ใช้
โปรแกรมอะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ ซีเอสสาม (Adobe Dreamweaver CS3)  ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการ
ท างานในระหว่างพัฒนาระบบใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซอพท์ วินโดส์ เจ็ด โฮม พรีเมี่ยม (Microsoft 
Windows 7 Home Premium) โดยโปรแกรมต่างๆ ที่กล่าวมาน้ีเป็นโปรแกรมที่นักพัฒนาระบบส่วน
ใหญ่นิยมใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์แบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) 

หลังจากพัฒนาระบบเสร็จแล้วผู้ศึกษาได้น าไฟล์ต่างๆ ที่พัฒนาเข้าสู่เว็บไซต์ในระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ผู้ศึกษาได้เช่าเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ไว้ส าหรับเก็บไฟล์เพื่อท าการทดลองและ
ทดสอบระบบ โดยสามารถเข้าดูเว็บไซต์ได้ที่ http://www.thaitouch.info/map/ เพื่อเข้าดู
เว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีในภูมิภาค
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ตะวันตกของประเทศไทย โดยเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ที่ใช้มีคุณสมบัตติ่างๆ ดังนี ้ ระบบปฏิบัติการดิ
เบียน จีเอ็นยู ลีนุกซ์ เวอร์ชั่นหก สควีท (Debian GNU/Linux 6.0 Squeeze) ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิว
แอล เวอร์ชั่นห้าจุดหนึ่ง (MySQL Version 5.1) ภาษาโปรแกรมมิ่งพีเอชพี เวอร์ชั่นห้าจุดสาม (PHP 
Version 5.3) ระบบเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ที่ผู้ศึกษาได้เลือกใช้ในครั้งนี้เป็นระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 
ซึ่งไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ท าให้ค่าเช่าพื้นที่ส าหรับการพัฒนาระบบเว็บไซต์นั้นมีค่าใช้จ่ายจ านวนไม่มาก 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบใหม่เพื่อให้สามารถประมวลผลและแสดง
สารสนเทศในรูปแบบของฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) ร่วมกับแผนที่ของกูเกิล แมพ เอ
พีไอ (Google Maps API) ในการพัฒนาระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้เป็นเว็บไซต์แอพลิเคชั่นที่ใช้การเชื่อมต่อ
กับระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เพื่อแสดงผลสารสนเทศของแหล่งโบราณคดีในภูมิภาค
ตะวันตกใน 2 ส่วน ส าคัญคือ ข้อมูลเชิงพื้นที่ แสดงในรูปแบบของแผนที่กูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม 
(Google Maps API V3) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ แสดงผลเป็นตารางข้อมูลของแหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็น
การแสดงข้อมูลในส่วนประกอบต่างๆ บนแผนที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยประกอบด้วยส่วนแสดงผล
ข้อมูล และส่วนจัดการข้อมูล ต่างๆ  ดังแสดงตามภาพที่ 8 
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ภาพที ่8  แสดงแผงผังเว็บไซตฐ์านข้อมูลโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก 
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1. ส่วนแสดงผล 
1.1 หน้าแรก เป็นหน้าจอแรกที่แสดงผลเมื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลโบราณคดีใน

ภูมิภาคตะวันตก http://www.thaitouch.info/map/ มีรายการแสดงหมวดหมู่หลักของเว็บไซต์ 
และแสดงผลเป็นแผนที่แสดงต าแหน่งแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่ในภูมิภาคตะวันตกทั้งหมด (4 จังหวัด 
จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และเมื่อกดที่ มาร์คเกอร์ 
(Marker) แต่ละแหล่งโบราณคดีจะปรากฎหน้าต่างข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  
จังหวัด  ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด) และลิงก์ (Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลราย 
ละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ ดังแสดงตามภาพที่ 9 
 

 
ภาพที ่9 แสดงผลหน้าแรกเว็บไซต์ 
 

1.2 หน้าดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีทั้งหมด เมื่อเข้าสู่หน้าดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีทั้งหมด
แล้ว จะปรากฎเป็นหน้าแสดงผลตารางข้อมูลแหล่งโบราณคดีทั้งหมดที่มีในภูมิภาคตะวันตก โดย
แสดงผลข้อมูลในเบื้องต้น คือ ชื่อแหล่งโบราณคดี ยุคสมัย หมู่บ้าน จังหวัด การเดินทาง  ประวัติ
การศึกษา สภาพทั่วไป หลักฐานที่พบ ละติจูด ลองจิจูด และ Link เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลราย 
ละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ โดยกดที่ชื่อแหล่งโบราณคดีแต่ละแหล่งที่สนใจเข้าดูข้อมูล ดังแสดง
ตามภาพที ่10 และภาพที ่11 
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ภาพที ่10 แสดงหน้าดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีทั้งหมด 
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ภาพที ่11 แสดงภาพขยาย หน้าดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีทั้งหมด 
 

1.3 หน้าแยกรายจังหวัด  เมื่อกดที่รายการแยกรายจังหวัดจะปรากฏชื่อจังหวัด ตามที่มี
แหล่งโบราณคดีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ ดังแสดงตามภาพที่ 12 และเมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลแหล่งโบราณคดี
แยกรายจังหวัดแล้ว ระบบจะแสดงผลข้อมูลเป็นแผนที่ของกูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม (Google 
Maps API V3) และมาร์คเกอร์ (Marker) ของแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกตามจังหวัดที่เลือก 
และเมื่อกดทีม่าร์คเกอร์ (Marker) ของแต่ละแหล่งโบราณคดีจะปรากฎหน้าต่างข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูล
ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  จังหวัด ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์(ละติจูด ลองจิจูด) และลิงก์ (Link) เพื่อ
เชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ พร้อมกับตารางแสดงข้อมูลแหล่ง
โบราณคดีที่มีการแสดงข้อมูลในเบื้องต้นคือ ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  หมู่บ้าน  จังหวัด  การ
เดินทาง  ประวัติการศึกษา สภาพทั่วไป หลักฐานที่พบ ละติจูด ลองจิจูด และลิงก์ (Link) เพื่อ
เชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ โดยกดที่ชื่อแหล่งโบราณคดีแต่ละแหล่งที่
สนใจเข้าดูข้อมูล ดังแสดงตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14 
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ภาพที ่12  แสดงรายการแยกรายจังหวัด 
 

 
ภาพที ่13  แสดงภาพขยาย หน้าข้อมูลแหล่งโบราณคดีแยกรายจังหวัด 
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ภาพที ่14  แสดงภาพรวม หน้าข้อมูลแหล่งโบราณคดีแยกรายจังหวัด 
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1.4 หน้าป้ายก ากับกลุ่ม เมื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลข้อมูลป้ายก ากับกลุ่มนี้ จะปรากฎกลุ่มค า
ที่มีทั้งหมด โดยมีไวเ้พื่อใช้ในการจัดหมวดหมู่ของแหล่งโบราณคดี เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การแสดงผลแหล่ง
โบราณคดีต่างๆ ที่มีป้ายก ากับข้อมูลที่เหมือนกัน ดังแสดงตามภาพที ่15 และภาพที ่16 
 

 
ภาพที ่15 แสดงหน้าป้ายก ากับกลุ่ม 
 

 
ภาพที ่16 แสดงภาพขยาย หน้าป้ายก ากับกลุ่ม 
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1.5 หน้าแสดงผลการค้นหาข้อมูล จะปรากฎก็ต่อเมื่อมีการใส่ค าเพื่อค้นหาข้อมูลในช่อง
รายการหลักด้านบน โดยจากตัวอย่างใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหาด้วยค าว่า “ทวารวดี” ระบบค้นหา
ข้อมูลนี้ ผู้ศึกษาได้ออกแบบระบบให้ค้นหาจากฐานข้อมูลในส่วนของชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  
จังหวัด  การเดินทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี  ประวัติการศึกษา  สภาพทั่วไปของแหล่งโบราณคดี  
หลักฐานทางโบราณคดี เอกสารอ้างอิง  หนังสือที่เกี่ยวข้อง และหมายเหตุ เมื่อระบบค้นหาพบค าที่
ค้นหาในฐานข้อมูล ระบบก็จะแสดงผลหน้าค้นหาข้อมูล “ค าที่ค้นหา :: ทวารวดี พบจ านวน 7 แหล่ง” 
และแสดงผลเป็นแผนที่ของกูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม (Google Maps API V3) และ มาร์คเกอร์ 
(Marker) ของแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกตามข้อมูลที่ค้นพบ และเมื่อกดที่มาร์คเกอร์ (Marker) 
แต่ละแหล่งโบราณคดีจะปรากฎหน้าต่างข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  จังหวัด 
ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์(ละติจูด ลองจิจูด) และลิงก์ (Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของ
แหล่งโบราณคดีนั้นๆ  พร้อมกับตารางแสดงข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่มีการแสดงข้อมูลในเบื้องต้นคือ 
ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  หมู่บ้าน  จังหวัด  การเดินทาง  ประวัติการศึกษา สภาพทั่วไป หลักฐาน
ที่พบ ละติจูด ลองจิจูด และลิงก ์(Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ 
โดยกดที่ชื่อแหล่งโบราณคดีแต่ละแหล่งที่สนใจเข้าดูข้อมูล ดังแสดงตามภาพที่ 17 ภาพที่ 18 และ
ภาพที ่19 
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ภาพที ่17 แสดงภาพรวม หน้าผลการค้นหาข้อมูล 
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ภาพที ่18 แสดงภาพแผนที่ หน้าผลการค้นหาข้อมูล 
 

 
ภาพที ่19 แสดงภาพตารางข้อมูล หน้าผลการค้นหาข้อมูล 
 

1.6 หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดแหล่งโบราณคดี จะเป็นหน้าการแสดงผลที่เชื่อมโยงมา
จากลิงก์ (Link) หน้าต่างๆ ดังนี้ หน้าแรก หน้าดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีทั้งหมด หน้าดูข้อมูลแหล่ง
โบราณคดีแยกรายจังหวัด  หน้าดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีตามป้ายก ากับกลุ่ม และหน้าดูข้อมูลแหล่ง
โบราณคดีตามข้อมูลที่ค้นหา  หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดแหล่งโบราณคดีนี้ แสดงผลเป็นแผนที่ของ 
กูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม (Google Maps API V3) และมาร์คเกอร์ (Marker) ของแหล่ง
โบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกตามพิกัดภูมิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดี และเมื่อกดที่ มาร์คเกอร์ 
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(Marker) ของแหล่งโบราณคดีจะปรากฎหน้าต่างข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  
สภาพทั่วไป และลิงก์ (Link) เชื่อมโยงเพื่อขอเส้นทางการเดินทางมายังแหล่งโบราณคดีนั้น  ดังแสดง
ตามภาพที่ 20 และภาพที่ 21 พร้อมกับแสดงตารางข้อมูลแหล่งโบราณคดี โดยมีรายละเอียดต่างๆ 
ดังนี้ ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี  ที่อยู่  เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี  ประวัติ
การศึกษา  ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับพิกัดภูมิศาสตร์และแผนที่   สภาพทั่วไป  หลักฐานที่พบ  
เอกสารอ้างอิง  หนังสือที่เกี่ยวข้อง  หมายเหตุ   ป้ายก ากับกลุ่ม   ละติจูดเหนือ (N)   ลองจิจูด
ตะวันออก (E)   ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  รูปภาพของแหล่งโบราณคดี  ดังแสดงตามภาพที่ 22  ภาพที่ 23 
ภาพที ่24 และภาพที ่25 
 

 
ภาพที ่20 แสดงหน้าการขอเส้นทางการเดินทางมายังแหล่งโบราณคดี 
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ภาพที ่21 แสดงภาพขยาย หน้าการขอเส้นทางการเดินทางมายังแหล่งโบราณคดี 
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ภาพที ่22 แสดงหน้าภาพรวมแสดงข้อมูลรายละเอียดแหล่งโบราณคดี 
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ภาพที ่23 แสดงภาพขยายแผนที่ หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดแหล่งโบราณคดี 
 

 
ภาพที ่24 แสดงภาพขยายตารางข้อมูล หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดแหล่งโบราณคด ี(ส่วนที่ 1) 
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ภาพที ่25 แสดงภาพขยายตารางข้อมูล หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดแหล่งโบราณคดี (ส่วนที่ 2) 
 

1.7  หน้าแสดงผลตามป้ายก ากับกลุ่ม  ส่วนแสดงผลนี้จะเชื่อมโยงมาจากหน้าป้ายก ากับ
กลุ่มและหน้าแสดงผลแหล่งโบราณคดี โดยการลิงก์ (Link) ตามค าที่อยู่ในหัวข้อป้ายก ากับกลุ่ม ดัง
แสดงตามภาพที ่26 เพื่อดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่เชื่อมโยงกัน โดยแสดงผลเป็นแผนที่ของกูเกิล แมพ 
เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม (Google Maps API V3) และมาร์คเกอร์ (Marker) ของแหล่งโบราณคดีใน
ภูมิภาคตะวันตกตามข้อมูลที่ค้นพบ และเมื่อกดที่มาร์คเกอร์ (Marker) แต่ละแหล่งโบราณคดีจะ
ปรากฎหน้าต่างข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัย  จังหวัด ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์
(ละติจูด ลองจิจูด) และลิงก์ (Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ  
พร้อมกับตารางแสดงข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่มีการแสดงข้อมูลในเบื้องต้นคือ ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุค
สมัย  หมู่บ้าน  จังหวัด  การเดินทาง  ประวัติการศึกษา สภาพทั่วไป หลักฐานที่พบ ละติจูด ลองจิจูด 
และลิงก์ (Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ โดยกดที่ชื่อแหล่ง
โบราณคดีแต่ละแหล่งที่สนใจเข้าดูข้อมูล  ดังแสดงตามภาพที ่27  ภาพที ่28 และภาพที ่29 
 

 
ภาพที่ 26 แสดงภาพกลุ่มค า ในหัวข้อตามป้ายก ากับกลุ่ม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 

 
ภาพที ่27 หน้าแสดงผลข้อมูลตามป้ายก ากับกลุ่ม 
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ภาพที ่28 แสดงภาพขยายแผนที่ หน้าแสดงผลข้อมูลตามป้ายก ากับกลุ่ม 
 

 
ภาพที ่29 แสดงภาพขยายตารางข้อมูลแหล่งโบราณคดี หน้าแสดงผลข้อมูลตามป้ายก ากับกลุ่ม 
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2. ส่วนจัดการข้อมูล 
2.1  หน้าใส่ชื่อและรหัสผ่าน (Log In) เข้าสู่ระบบ  สามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นี้ได้จากชื่อ

เว็บไซต์ http://www.thaitouch.info/map/backend/index.php หน้าแสดงผลนี้เป็นหน้าส าหรับ
ผู้มีชื่อและรหัสผ่าน  เข้าสู่ระบบโดยต้องกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่
ได้รับเพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการข้อมูลในส่วนต่างๆ ต่อไป ดังแสดงตามภาพที ่30 
 

 
ภาพที ่30 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบการจัดการฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีภูมิภาคตะวันตก 
 

หากชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ไม่มีอยู่ในระบบหรือรหัสผ่านผิด 
จะไม่สามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ในส่วนต่อไปได้ โดยระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดการเข้าสู่ระบบ ดังแสดง
ตามภาพที ่31 
 

 
ภาพที ่31 แสดงหน้าจอ เมื่อไม่สามารถเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลได้ 
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2.2  หน้าการแสดงผลการจัดการข้อมูล  เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้าหลัก
ส าหรับการจัดการข้อมูล โดยมีรายการส าหรับการจัดการข้อมูลใน 2 ส่วนคือ การจัดการข้อมูลแหล่ง
โบราณคดี และการจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ  ดังแสดงตามภาพที่ 32 
 

 
ภาพที ่32 แสดงหน้าหลักการจัดการข้อมูลในเว็บไซต์แหล่งโบราณคดีภูมิภาคตะวันตก 
 

2.3  ส่วนการจัดการข้อมูลแหล่งโบราณคดี ในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยหน้าต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการจัดการข้อมูลแหล่งโบราณคดี จ านวน 5 หน้า ต่างๆ ดังนี ้

2.3.1  หน้าเพิ่มข้อมูลแหล่งโบราณคดี จะปรากฏช่องกรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ชื่อ
แหล่งโบราณคดี  ยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี  ที่อยู่  เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี  ประวัติการศึกษา  
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดภูมิศาสตร์และแผนที่  สภาพทั่วไป  หลักฐานที่พบ  เอกสารอ้างอิง  หนังสือที่
เกี่ยวข้อง  หมายเหตุ   ค าส าคัญเพื่อจัดกลุ่ม   ละติจูดเหนือ (N)   ลองจิจูดตะวันออก (E)   การแนบไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การแนบรูปภาพของแหล่งโบราณคดี และปุ่มบันทึกข้อมูล เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูล ดังแสดงตามภาพที่ 33 ภาพที ่34 ภาพที่ 35 ภาพที ่36 และภาพที ่37 
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ภาพที ่33 แสดงภาพรวมหน้าเพ่ิมข้อมูลแหล่งโบราณคดี 
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ภาพที ่34 แสดงภาพขยาย หน้าเพ่ิมข้อมูลแหล่งโบราณคดี (ส่วนที่ 1) 
 

 
ภาพที ่35 แสดงภาพขยาย หน้าเพ่ิมข้อมูลแหล่งโบราณคดี (ส่วนที่ 2) 
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ภาพที ่36 แสดงภาพขยาย หน้าเพ่ิมข้อมูลแหล่งโบราณคดี (ส่วนที่ 3) 
 

 
ภาพที ่37 แสดงภาพขยาย หน้าเพ่ิมข้อมูลแหล่งโบราณคดี (ส่วนที่ 4) 
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โดยในส่วนของการเพิ่มข้อมูล ละติจูด และลองจิจูด นั้นต้องท าการแปลง
ข้อมูลจากพิกัดภูมิศาสตร์ที่มีอยู่เดิมจากรูปแบบพิกัดองศา ลิปดา และฟิลิปดา  ให้เป็นเป็นแบบพิกัด
องศาทศนิยม 6 ต าแหน่งก่อน เพราะแผนที่ของกูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) จะรองรับ
พิกัดองศาทศนิยมแบบนี้เท่านั้น (Google Geo APIs Team, 2552) ผู้ศึกษาได้ใช้เว็บไซต์ที่ให้บริการ
ออนไลน์ในเรื่องของการแปลงค่าพิกัดของเว็บไซต์ Federal Communications Commission ที่
เว็บไซต์ https://www.fcc.gov/encyclopedia/degrees-minutes-seconds-tofrom-decimal-
degrees ดังแสดงตามภาพที ่38 
 

 
ภาพที ่38 แสดงหน้าเว็บไซต์เพื่อใชแ้ปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร ์
 

2.3.2  หน้าดูข้อมูลแหล่งโบราณคดี  ที่มีอยู่เดิมในระบบฐานข้อมูล  จะปรากฎเป็น
ตารางข้อมูลที่แสดงข้อมูล ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี  ที่อยู่  เส้นทางเข้าสู่
แหล่งโบราณคดี  ประวัติการศึกษา  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดภูมิศาสตร์และแผนที่  สภาพทั่วไป  
หลักฐานที่พบ  เอกสารอ้างอิง  หนังสือที่เกี่ยวข้อง  หมายเหตุ   ป้ายก ากับกลุ่ม   ละติจูดเหนือ (N)   
ลองจิจูดตะวันออก (E)  ชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  รูปภาพของแหล่งโบราณคดี  ลิงก์ (Link) เพื่อแก้ไขข้อมูล 
และลิงก์ (Link) เพื่อลบข้อมูล  ดังแสดงตามภาพที่ 39  ภาพที่ 40  ภาพที่ 41 และภาพที่ 42 

   ส
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ภาพที ่39 แสดงภาพรวมหน้าเว็บไซต์ดูข้อมูลแหล่งโบราณคดี 
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ภาพที ่40 แสดงภาพขยาย หน้าเว็บไซต์ดูข้อมูลแหล่งโบราณคดี (ส่วนที่ 1) 
 

 
ภาพที ่41 แสดงภาพขยาย หน้าเว็บไซต์ดูข้อมูลแหล่งโบราณคดี (ส่วนที่ 2) 
 

   ส
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ภาพที ่42 แสดงภาพขยาย หน้าเว็บไซตด์ูข้อมูลแหล่งโบราณคดี (ส่วนที่ 3) 
 

2.3.3  หน้าแก้ไขข้อมูลแหล่งโบราณคดี  เป็นการเชื่อมโยงมาจากหน้าแสดงผลการ
ดูแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่เดิมในระบบฐานข้อมูล โดยแสดงเป็นช่องให้แก้ไขข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่มี
อยู่เดิม ดังนี้ ชื่อแหล่งโบราณคดี  ยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี  ที่อยู่  เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี  
ประวัติการศึกษา  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดภูมิศาสตร์และแผนที่  สภาพทั่วไป  หลักฐานที่พบ  
เอกสารอ้างอิง  หนังสือที่เกี่ยวข้อง  หมายเหตุ  ป้ายก ากับกลุ่ม  ละติจูดเหนือ (N)  ลองจิจูดตะวันออก 
(E)  การแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การแนบรูปภาพของแหล่งโบราณคดี และปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อ
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล  ดังแสดงตามภาพที่ 43  ภาพที่ 44  ภาพที่ 45  ภาพที่ 46 และภาพที่ 
47 
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ภาพที ่43 แสดงภาพรวม หน้าการแก้ไขข้อมูลแหล่งโบราณคดี 
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ภาพที ่44 แสดงภาพขยาย หน้าการแก้ไขข้อมูลแหล่งโบราณคดี (ส่วนที่ 1) 
 

 
ภาพที ่45 แสดงภาพขยาย หน้าการแก้ไขข้อมูลแหล่งโบราณคดี (ส่วนที่ 2) 
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ภาพที ่46 แสดงภาพขยาย หน้าการแก้ไขข้อมูลแหล่งโบราณคดี (ส่วนที่ 3) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 

 
ภาพที ่47 แสดงภาพขยาย หน้าการแก้ไขข้อมูลแหล่งโบราณคดี (ส่วนที่ 4) 
 

2.3.4  หน้าลบข้อมูลแหล่งโบราณคดี  เป็นการเชื่อมโยงมาจากหน้าแสดงผลการดู
แหล่งโบราณคดีที่มีอยู่เดิมในระบบฐานข้อมูล เมื่อไม่ต้องการข้อมูลแหล่งโบราณคดีให้ปรากฎอยู่ใน
ระบบแล้ว เมื่อกดที่ปุ่มลบข้อมูล ดังแสดงตามภาพที่ 48 จะปรากฏหน้าต่าง การยืนยันว่าต้องการลบ
ข้อมูลนี้จริงๆ หรือไม่ ถ้าไม่ต้องการก็สามารถกดยกเลิก เพื่อยกเลิกการลบข้อมูลนี้ได้  หรือหาก
ต้องการลบข้อมูลนี้จริงๆ เมื่อกดตกลง ก็จะเป็นการลบข้อมูลของแหล่งโบราณคดีที่ต้องการลบออกไป
จากระบบฐานข้อมูล  ดังแสดงตามภาพที ่49 
 

 
ภาพที ่48  แสดงปุ่มลบข้อมูลแหล่งโบราณคดี 
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ภาพที ่49 แสดงการลบขอ้มูลแหล่งโบราณคดี 
 

2.3.5 หน้าแสดงผลการค้นหาข้อมูลแหล่งโบราณคดี จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการค้น
แหล่งโบราณคดี ในช่องค้นหาข้อมูลแหล่งโบราณคดี ดังแสดงตามภาพที ่50 และภาพที ่51 
 

 
ภาพที ่50 แสดงรายการช่องกรอกข้อมูลค้นหาแหล่งโบราณคดี 
 

 
ภาพที ่51 แสดงภาพขยาย รายการช่องกรอกข้อมูลค้นหาแหล่งโบราณคดี 
 

เมื่อใส่ค าที่ต้องการค้นหาแล้ว จะปรากฎหน้าแสดงผลการค้นหาข้อมูล
แหล่งโบราณคดี โดยมีหัวข้อในการแสดงผลเหมือนกับหน้าดูข้อมูลแหล่งโบราณคดี และมีลิงก์ (Link) 
เชื่อมโยงไปยังหน้าการแก้ไขข้อมูล หรือลบข้อมูลได้ ดังแสดงตามภาพที ่52 
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ภาพที่ 52 แสดงหน้าผลการค้นหาข้อมูลแหล่งโบราณคดีในส่วนของการจัดการข้อมูล 
 

2.4  ส่วนการจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ ในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยหน้าต่างๆ เพื่อใช้
ในการจัดการข้อมูลแหล่งโบราณคดี จ านวน 5 หน้า ต่างๆ ดังนี ้

2.4.1  หน้าเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ระบบ  จะปรากฎช่องให้กรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้ สถานะ
สมาชิก  ชื่อผู้ใช้ระบบ  รหัสผ่าน  Re-type รหัสผ่าน(กรอกรหัสผ่านอีกเพื่อยืนยันความถูกต้อง)  ชื่อ  

   ส
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นามสกุล  Email  โทรศัพท์  ชื่อหน่วยงาน  เลือกสถานะให้ท างานหรือยกเลิก และปุ่มบันทึกข้อมูล 
เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ดังแสดงตามภาพที่ 53 และภาพที ่54 
 

 
ภาพที ่53 แสดงหน้าการเพ่ิมข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ 
 

 
ภาพที ่54 แสดงภาพขยาย หน้าการเพิ่มข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ 
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2.4.2  หน้าดูข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ  จะปรากฏเป็นตารางข้อมูลแสดงผู้มีสิทธิ์
เข้าใช้ระบบทั้งหมด  โดยแสดงข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ชื่อผู้ใช้ระบบ  รหัสผ่าน  ชื่อ  นามสกุล  email  
เบอร์โทร  องค์กร  สถานะ  วันที่บันทึกข้อมูล  วันที่ปรับปรุงข้อมูล  ลิงก์ (Link) เพื่อแก้ไขข้อมูล  
และลิงก ์(Link) เพื่อลบข้อมูล  ดังแสดงตามภาพที่ 55 
 

 
ภาพที ่55 แสดงหน้าดูข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ 
 

2.4.3  หน้าแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ เป็นการเชื่อมโยงมาจากหน้าแสดงผลการ
ดูข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ โดยปรากฏช่องต่างๆ ให้แก้ไขข้อมูลดังนี้ สถานะสมาชิก  ชื่อผู้ใช้ระบบ  
รหัสผ่าน  Re-type รหัสผ่าน  ชื่อ  นามสกุล  Email  โทรศัพท์  ชื่อหน่วยงาน  สถานะเลือกให้
ท างานหรือยกเลิก และปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลที่ปรับปรุงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ดังแสดง
ตามภาพที ่56 และภาพที ่57 
 

 
ภาพที ่56  แสดงหน้าการแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ 
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ภาพที ่57  แสดงภาพขยาย หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ 
 

2.4.4  หน้าลบข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ  เป็นการเชื่อมโยงมาจากหน้าแสดงผลการดู
ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ เมื่อกดที่ปุ่มลบข้อมูล ดังแสดงตามภาพที ่58 จะปรากฏหน้าต่าง การยืนยัน
ว่าต้องการลบข้อมูลนี้จริงๆ หรือไม่ ถ้าไม่ต้องการก็สามารถกดยกเลิก เพื่อยกเลิกการลบข้อมูลนี้ได้  
หรือหากต้องการลบข้อมูลนี้จริงๆ เมื่อกดตกลง ก็จะเป็นการลบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบที่ต้องการ
ลบออกไปจากระบบฐานข้อมูล  ดังแสดงตามภาพที่ 59 
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ภาพที ่58  แสดงปุ่มลบข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ 
 

 
ภาพที ่59 แสดงหน้าการลบข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ 
 

2.4.5  หน้าการค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ จะแสดงผลก็ต่อเมื่อมีการค้นหา
ผู้ใช้ในระบบ ในช่องกรอกข้อมูลค้นหาสมาชิก ดังแสดงตามภาพที ่60 
 

 
ภาพที ่60 แสดงหน้าการกรอกข้อมูลเพื่อค้นหาผู้ใช้ในระบบ 
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เมื่อมีการค้นหาข้อมูลผู้ใช้ในระบบแล้ว  ระบบจะแสดงผลเหมือนหน้า
แสดงผลการดูข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ  เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไข หรือลบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้
ระบบ  ดังแสดงตามภาพที ่61 

 

 
ภาพที ่61 แสดงผลการค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ 
 

จากการที่ผู้ศึกษาได้ทดลองพัฒนาระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภท
แหล่งโบราณคดี กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยใช้โปรแกรม
ภาษาพีเอชพี (PHP) ฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ระบบ
แผนที่ของ กูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์ชั่นสาม (Google Maps API V3) ในการแสดงแผนที่และต าแหน่ง
ทางภูมิศาตร์ และติดตั้งระบบเว็บไซต์ดังกล่าวที่ http://www.thaitouch.info/map/ ประกอบกับ
ข้อมูลของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ ที่ได้จากหนังสือ และเอกสารต่างๆ ตามที่กล่าวถึงแล้วในบทที่ 3 นั้น  
การทดสอบน าเข้าข้อมูลแหล่งโบราณคดีเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่ง
โบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก มีจ านวน 89 แหล่ง ท าให้สามารถเห็นข้อมูลแหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่มี
อยู่ในภาพรวมของแหล่งโบราณคดีทั้งหมดที่มีอยู่จ านวน 89 แหล่งได้ ในลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ และ
ข้อมูลเชิงลักษณะ และสามารถเห็นการเช่ือมโยงของแหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่มีหลักฐานทางโบราณคดี
ที่มีลักษณะเดียวกัน หรือยุคสมัยเดียวกันได ้
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บทที่ 5 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี  
กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยในครั้งนี้  ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา คือ เพื่อการออกแบบฐานข้อมูลสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี การออกแบบเว็บไซต์
เพื่อการแสดงผลจากฐานข้อมูลสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี   และเพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทแหล่งโบราณคด ีการศึกษาน้ีมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาระบบดังกล่าว  เพื่อที่ต้องการให้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร หนังสือ สามารถแสดงผลใน
เว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี ผลการศึกษาที่ได้จากการพัฒนาระบบ
สามารถสรุปผล ได้ดังต่อไปน้ี 

การศึกษาครั้งนี้มีทฤษฏี งานวิจัย และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา ได้แก่ ทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบด้วย การแสดงผลแผนที่และต าแหน่งที่ตั้งแหล่ง
โบราณคดีด้วยแผนที่กูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API)  การออกแบบฐานข้อมูล  เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ของแหล่งโบราณคดีด้วยฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL Database)  การออกแบบ
เว็บไซต์ เพื่อแสดงผลแผนที่ ต าแหน่งแหล่งโบราณคดี และข้อมูลของแหล่งโบราณคดี ด้วยโปรแกรม
ภาษาพีเอชพี (PHP)  และทฤษฎีทางภูมิศาสตร์  ที่ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรข์องกูเกิล 
แมพ (Google Maps) ในการแสดงผลชั้นข้อมูลแผนที่ และชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  การแสดง
ต าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดี ด้วยระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ที่ระบุต าแหน่ง ละติจูด (Latitude) ลองจิจูด 
(Longitude) ที่ตั้งแหล่งโบราณคดีแบบพิกัดภูมิศาสตร์องศาทศนิยม 6 ต าแหน่ง (Google Geo APIs 
Team, 2009)  งานวิจัย และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์ และการ
สร้างฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่กล่าวมา สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์และออกแบบ
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดี ประกอบด้วย การแสดงผลแหล่งโบราณคดีในแผนที่กูเกิลแมพ ต้องมีการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน และต้องมีการศึกษารูปแบบการเชื่อมต่อด้วย กูเกิล แมพ เอพีไอ เวอร์ชั่น
สาม (Google Maps API Version3) จึงจะสามารถเข้าใช้งานแผนที่ได้ตามที่ต้องการ  การจัดเก็บ
ต าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดีเพื่อแสดงผลในแผนที่กูเกิลแมพนั้น ต้องใช้พิกัดภูมิศาสตร์ในการ
แสดงผลแหล่งโบราณคดีต่างๆ ในแผนที่กูเกิลแมพ  เว็บไซต์แสดงแหล่งโบราณคดีต้องสามารถ
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แสดงผลการกระจายตัวทั้งหมดของแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ได้ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่
เหมือนกันเข้าด้วยกันได้เพื่อให้เห็นแหล่งโบราณคดีที่เชื่อมโยงกัน  การสร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูล ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของข้อมูลที่น าเข้า หากออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลแล้ว ไม่มี
ข้อมูลน าเข้านั้น ก็จะท าให้ฐานข้อมูลไม่มีความน่าเชื่อถือ และหากไม่ออกแบบโครงสร้างข้อมูลรองรับ
ไว้ เวลามีข้อมูลก็จะท าให้ไม่สามารถน าเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูลได้  การออกแบบหน้าจอส าหรับบันทึก
ข้อมูลนั้นต้องง่าย (User Friendly) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว  เว็บไซต์ต้องสามารถแสดงผลการเดินทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีนั้นๆ ได้โดยใช้ความสามารถ
ของแผนที่กูเกิลแมพ ในการบอกเส้นทางเพื่อเดินทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีต่างๆ ได้  เว็บไซต์แสดงผล
แหล่งโบราณคดี ต้องมีการจัดหมวดหมู่รายการเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล เช่น การจัดหมวดหมู่
ตามจังหวัดของแหล่งโบราณคดี การจัดหมวดหมู่ตามยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี การจัดหมวดหมู่
ตามหลักฐานที่พบ และเว็บไซต์ต้องสามารถสืบค้นข้อมูลแหล่งโบราณคดีได้ 

จากการศึกษาแนวทางดังที่กล่าวมา ผู้ศึกษาได้แนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อให้
สามารถประมวลผลและแสดงสารสนเทศในรูปแบบของฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพี 
(PHP) ร่วมกับแผนที่ของกูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) ในการพัฒนาระบบ โดยผลลัพธ์ที่
ได้เป็นเว็บไซต์แอพลิเคชัน่ที่ใช้การเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เพื่อแสดงผล
สารสนเทศของแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกใน 2 ส่วน ส าคัญคือ ข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงผลใน
รูปแบบแผนที่กูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะแสดงผลเป็น
ตารางข้อมูลและรูปของแหล่งโบราณคดี เพื่อเป็นการแสดงข้อมูลในส่วนประกอบต่างๆ บนแผนที่ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนการแสดงผลข้อมูลแหล่ง
โบราณคดี และส่วนการจัดการข้อมูลเพื่อน าเข้าข้อมูลแหล่งโบราณคดี 

หลังจากพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี  กรณีศึกษา
แหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเสร็จแล้ว ผู้ศึกษาได้น าระบบที่พัฒนาไว้ติดตั้งที่
เว็บไซต์ http://www.thaitouch.in/map/ แล้วทดสอบระบบโดยน าเข้าข้อมูลตัวอย่างจากหนังสือ
ฐานข้อมูลโบราณคดีในวัฒนธรรมบ้านเก่า (สุภมาศ ดวงสกุลและคณะ , 2552)  หนังสือแหล่ง
โบราณคดีประเทศไทย เล่ม 1 (กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, 2531)  เอกสารรายงานการส ารวจ 
แหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม นนทบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ (กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, กลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์, 2546) ที่มี
ข้อมูลใน 4 จังหวัดคือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สามารถน าเข้าข้อมูลแหล่งโบราณคดีได้จ านวน 89 แหล่ง ท าให้สามารถแสดงผลแหล่งโบราณคดีที่มี
ในภูมิภาคตะวันตกผ่านระบบสารสนเทศประเภทเว็บไซต์ได้  ท าให้สามารถเห็นการเชื่อมโยงต่างๆ 
ของแหล่งโบราณคดีในประเภทที่มีข้อมูลเหมือนกัน เช่น ยุคสมัย หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ผ่าน
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ทางการค้นหาข้อมูล หรือผ่านทางการแสดงผลตามป้ายก ากับข้อมูล ท าให้เห็นร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน
ของคนในยุคสมัยโบราณ  การพัฒนานี้เพื่อให้บุคคลที่สนใจทางโบราณคดี สามารถใช้เป็นพื้นฐานใน
การค้นคว้าต่อไปได้ หรือผู้ที่ต้องการท่องเที่ยววัฒนธรรมก็สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือก
แหล่งโบราณคดีที่ตนเองสนใจ ก่อนไปเยี่ยมชมสถานที่ตั้งจริง 

ข้อจ ากัดของการแสดงผลระบบแผนที่กูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) ที่ทางกู
เกิลให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น จะมีข้อจ ากัดที่การเรียกดูข้อมูลแผนที่ จะจ ากัดการเรียกดูข้อมูล
แผนที่อยู่ที่จ านวนรวมไม่เกิน 25,000 ครั้งต่อวัน (25,00 requests per 24 hour period) หากมี
ผู้ใช้งานระบบเป็นจ านวนมากแล้วเรียกดูข้อมูลเกินกว่าที่ทางกูเกิลก าหนด ระบบก็จะไม่สามารถ
แสดงผลแผนที่ในเว็บไซต์ได้ (Google Developers, 2015) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  การน าเข้าข้อมูล 
1.1 จากการน าเข้าข้อมูลระบบพิกัดภูมิศาสตร์สู่ระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถ

แสดงสถานที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีผ่านแผนที่ของระบบกูเกิล แมพ เอพีไอ(Google Maps API) ได้นั้น 
ข้อมูลที่มาจากหนังสือและเอกสารที่น าเข้า เป็นพิกัดภูมิศาสตรท์ี่ไดจ้ากการอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์จาก
แผนที่ของกรมแผนที่ทหาร มาตรส่วน 1:50,000 ซึ่งเป็นการหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์ในสมัยก่อน เมื่อน า
ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์แบบละติจูด และลองจิจูด มาแปลงค่าให้อยู่ในรูปแบบองศาทศนิยมเพื่อบันทึก
ลงฐานข้อมูล และให้น าเสนอในระบบแผนที่ของกูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) นั้นจะท าให้
มีความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งแหล่งโบราณคดีในการแสดงผล ท าให้มาร์คเกอร์ (Marker) ที่แสดง
ต าแหน่งแหล่งโบราณคดีไม่ใช่ที่ตั้งแหล่งโบราณคดีจริง แต่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยการแก้ไข
ปัญหานี้สามารถท าได ้2 รูปแบบ คือ 

1.1.1  การใช้เครื่องมือระบุบอกต าแหน่งบนพื้นผิวโลกจีพีเอส (GPS : Global 
Positioning System) ในการเก็บข้อมูล ณ ยังแหล่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีจริงๆ แล้วน าพิกัด
ภูมิศาสตร์ที่ได้มาปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อให้แสดงต าแหน่งแหล่งโบราณคดีได้ถูกต้อง 

1.1.2 การหาสถานที่ตั้งแหล่งโบราณคดีจริงในระบบแผนที่กูเกิล แมพ (Google 
Maps) แล้วน าค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ได้จากแผนที่ มาปรับปรุงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ในระบบฐานข้อมูล
เพื่อให้แสดงต าแหน่งแหล่งโบราณคดีได้ถูกต้อง 

เพื่อให้ระบบสามารถแสดงสถานที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีได้อย่างถูกต้องต่อไป 
แต่ในเบื้องต้นการเดินทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี ยังสามารถเดินทางไปยังแหล่งโบราณคดีต่างๆ ได้โดย
การเดินทางตามข้อมูลการเดินทางเข้าสู่แหล่ง(ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในแต่แหล่งโบราณคดีนั้นๆ 
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1.2 การแสดงผลการเชื่อมโยงของแหล่งโบราณคดี โดยใช้การแสดงผลตามป้าย
ก ากับข้อมูลนั้น ผู้บันทึกข้อมูลต้องใส่ค าที่เป็น กลุ่มค าหลักของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ ให้เหมือนกัน 
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งโบราณคดีต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได ้

1.3  ระบบเว็บไซต์น้ี ต้องมีต้องมีผู้ดูแลระบบ อย่างน้อย 1 คน ในการบันทึกข้อมูล
เข้า ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ระบบและข้อมูลสมบูรณ์มาก
ขึ้น 

2.  การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบในช่วงต่อไป ต้องพัฒนาระบบให้รองรับต่อการปรับเลื่อนมาร์คเกอร์ 

(Marker) ในแผนที่ เพื่อระบุแสดงสถานที่ตั้งแหล่งโบราณคดีที่แท้จริงได้ ซึ่งเป็นความสามารถส่วน
หนึ่งของระบบกูเกิล แมพ เอพีไอ (Google Maps API) แล้วบันทึกข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ที่ได้ในระบบ
เพื่อให้ข้อมูลสถานที่ถูกต้องจริงต่อไป 
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รายการอ้างองิ 
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เว็บไซต์ฐานข้อมูลโบราณคดีภูมิภาคตะวันตก  ประกอบด้วยไฟล์ และโฟลเดอร์ เพ่ือใช้
แสดงผลและจดัการข้อมูลในระบบต่างๆ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7  แสดงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่ใช้แสดงผลและจัดการข้อมูลในระบบ (ตอ่) 

ชื่อไฟล ์ ค าอธบิาย 
index.php หน้าแรกของเว็บไซต์ แสดงเมนูหลักของระบบ และแสดงแผนที่แหล่ง

โบราณคดีทั้งหมดในหน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของแหล่ง
โบราณคดีทั้งหมดในภูมิภาคตะวันตกซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ 
จั งหวัดกาญจนบุรี  จั งหวัดราชบุรี  จั งหวัดเพชรบุรี  และจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

genMarkerAll.php เป็นไฟล์ส าหรับสร้างไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) เพื่อสร้างมาร์คเกอร์ 
(Marker) เมื่อเข้ามายังหน้าเว็บไซต์แรก เพื่อให้แสดงผลเป็นแหล่ง
โบราณคดีทั้งหมดในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยรหัสแหล่งโบราณคดี ชื่อ
แหล่งโบราณคดี ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์
ลองจิจูด 

placeDetail.php เป็นไฟล์ส าหรับแสดงหน้าต่างข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อกดที่ มาร์คเกอร์ 
(Marker) นั้นๆ จะปรากฎหน้าต่าง แสดงข้อมูลเพิ่มเติม เพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีนั้นๆ โดบประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงดังนี้ ชื่อ
แหล่งโบราณคดี อายุสมัย จังหวัด ละติจูด ลองจิจูด และกดที่นี่เพื่ออ่าน
ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีดังกล่าว 

site-all.php ไฟล์แสดงข้อมูลแหล่งโบราณคดีทั้งหมดที่มีอยู่  โดยแสดงข้อมูลเบื้องต้น
ของแหล่งโบราณคดีเป็นตารางข้อมูล ประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
ชื่อแหล่งโบราณคดี  อายุสมัย  หมู่บ้าน  จังหวัด  การเดินทาง  ประวัติ
การศึกษา สภาพทั่วไป หลักฐานที่พบ ละติจูด ลองจิจูด โดยสามารถเข้าดู
ข้อมูลแหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยกดที่ชื่อแหล่ง
โบราณคดี เพื่อเข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ 

search-province.php เป็นไฟล์ที่แสดงผลแผนที่แหล่งโบราณคดี และข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น 
ซึ่งรับค่าข้อมูลมากจากเมนูแยกรายจังหวัด ข้อมูลที่แสดงผลนี้จะแสดงผล
เฉพาะแหล่งโบราณคดีของจังหวัด ที่ต้องการดูข้อมูล  ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูล แสดงมาร์คเกอร์ (Marker) ของแหล่งโบราณคดีทั้งหมดในจังหวัด
นั้นๆ และตารางข้อมูลแสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดี พร้อมข้อมูลประกอบ
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ตารางที่ 7  แสดงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่ใช้แสดงผลและจัดการข้อมูลในระบบ (ตอ่) 
ชื่อไฟล ์ ค าอธบิาย 

ต่างๆ ดังนี้ ชื่อแหล่งโบราณคดี  อายุสมัย  หมู่บ้าน  จังหวัด  การเดินทาง  
ประวัติการศึกษา สภาพทั่วไป หลักฐานที่พบ ละติจูด ลองจิจูด โดย
สามารถเข้าดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมโดย
กดที่ชื่อแหล่งโบราณคดี เพื่อเข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดของแหล่งโบราณคดี
นั้นๆ และยังสามารถดูข้อมูลของแหล่งนั้นได้จากมาร์คเกอร์ (Marker) ที่
ปรากฎบนแผนที่ เพื่อดูข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อแหล่ง
โบราณคดี อายุสมัย จังหวัด ละติจูด ลองจิจูด และกดที่นี่เพื่ออ่านข้อมูล
เพิ่มเติม เพื่อเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีดังกล่าว 

genMarkerProvince.php เป็นไฟล์ส าหรับสร้างไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) เพื่อสร้างมาร์คเกอร์ 
(Marker) เมื่อเข้ามายังหน้าแสดงข้อมูลแหล่งโบราณคดีแยกรายจังหวัด 
เพื่อให้แสดงผลเฉพาะแหล่งโบราณคดีในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย
รหัสแหล่งโบราณคดี ชื่อแหล่งโบราณคดี ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด 
ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ลองจิจูด 

search-site.php เป็นไฟล์ส าหรับรับค่าการค้นหาข้อมูล เมื่อมีการคน้หาข้อมูลที่ต้องการเข้า
มา ไฟล์นี้จะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการค้นหาออกมาในรูปแบบของ
แผนที่ และตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ค้นหากดเข้าไปดู
ต่อยังแหล่งโบราณคดีที่สนใจต่อไป ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล แสดง Marker 
ของแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับค าที่ค้นหา และตารางข้อมูลแสดง
รายชื่อแหล่งโบราณคดี พร้อมข้อมูลประกอบต่างๆ ดังนี้ ชื่อแหล่ง
โบราณคดี  อายุสมัย  หมู่บ้าน  จังหวัด  การเดินทาง  ประวัติการศึกษา 
สภาพทั่วไป หลักฐานที่พบ ละติจูด ลองจิจูด โดยสามารถเข้าดูข้อมูล
แหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่ มเติมโดยกดที่ชื่อแหล่ง
โบราณคดี เพื่อเข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ และยัง
สามารถดูข้อมูลของแหล่งนั้นได้จาก Marker ที่ปรากฎบนแผนที่ เพื่อดู
ข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อแหล่งโบราณคดี อายุสมัย 
จังหวัด ละติจูด ลองจิจูด และกดที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้าไปดู
ข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีดังกล่าว 

genMarkerSearch.php เป็นไฟล์ส าหรับสร้างไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) เพื่อสร้างมาร์คเกอร์ 
(Marker) เพื่อให้แสดงผลแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับค าที่ค้นหา ซึ่ง
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ตารางที่ 7  แสดงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่ใช้แสดงผลและจัดการข้อมูลในระบบ (ตอ่) 
ชื่อไฟล ์ ค าอธบิาย 

ประกอบด้วยรหัสแหล่งโบราณคดี ชื่อแหล่งโบราณคดี ข้อมูลพิกัด
ภูมิศาสตร์ละติจูด ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ลองจิจูด 

site-detail.php เป็นไฟล์ที่แสดงรายละเอียดของแหล่งโบราณคดี โดยแสดงข้อมูลเป็นแผน
ที่  และตารางข้อมูล   ในส่ วนของการแสดงข้อมูลแผนที่นั้ นจะ
ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น ที่เมื่อมีการกดที่มาร์คเกอร์ (Marker) จะ
แสดงข้อมูลชื่อแหล่งโบราณคดี จังหวัด อายุสมัย สภาพทั่วไป รูปภาพที่
เกี่ยวข้องของแหล่ง และสอบถามเส้นทางมาที่นี่  และข้อมูลในตารางจะ
แสดงผลข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดี ประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
1. ชื่อแหล่งโบราณคดี  
2. ยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี  
3. ที่อยู่  
4. เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี  
5. ประวัติการศึกษา  
6. พิกัด N  
7. พิกัด E  
8. พิกัดกริด  
9. พิกัด UTM X  
10. พิกัด UTM Y  
11. ข้อมูลแผนที่  
12. มาตรส่วนแผนที่  
13. สภาพทั่วไป  
14. หลักฐานที่พบ  
15. เอกสารอ้างอิง  
16. หนังสือที่เกี่ยวข้อง  
17. หมายเหตุ  
18. ป้ายก ากับกลุ่ม  
19. ละติจูด N  
20. ลองจิจูด E  
21. ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  
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22. รูปภาพของแหล่งฯ  
search-tag.php เป็นไฟล์ที่รับค่า การค้นหาป้ายก ากับกลุ่ม(TAG) ที่เหมือนกัน มาแสดงผล 

โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ของป้ายก ากับกลุ่ม(TAG) ที่มีข้อมูล
เหมือนกัน และตารางข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล แสดง 
Marker ของแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับค าที่ค้นหา และตารางข้อมูล
แสดงรายชื่อแหล่งโบราณคดี พร้อมข้อมูลประกอบต่างๆ ดังนี้ ชื่อแหล่ง
โบราณคดี  อายุสมัย  หมู่บ้าน  จังหวัด  การเดินทาง  ประวัติการศึกษา 
สภาพทั่วไป หลักฐานที่พบ ละติจูด ลองจิจูด โดยสามารถเข้าดูข้อมูล
แหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยกดที่ชื่อแหล่ง
โบราณคดี เพื่อเข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ และยัง
สามารถดูข้อมูลของแหล่งนั้นได้จาก Marker ที่ปรากฎบนแผนที่ เพื่อดู
ข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อแหล่งโบราณคดี อายุสมัย 
จังหวัด ละติจูด ลองจิจูด และกดที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้าไปดู
ข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีดังกล่าว 

genMarkerTag.php เป็นไฟล์ส าหรับสร้างไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) เพื่อสร้างมาร์คเกอร์ 
(Marker) เพื่อให้แสดงผลแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับป้ายก ากับกลุ่ม
(TAG) ซึ่งประกอบด้วยรหัสแหล่งโบราณคดี ชื่อแหล่งโบราณคดี ข้อมูล
พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ลองจิจูด 

placeDetailTag.php เป็นไฟล์ส าหรับแสดงหน้าต่างข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อกดที่ มาร์คเกอร์ 
(Marker) นั้นๆ จะปรากฎหน้าต่าง แสดงข้อมูลเพิ่มเติม เพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีนั้นๆ โดบประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงดังนี้ ชื่อ
แหล่งโบราณคดี อายุสมัย จังหวัด ละติจูด ลองจิจูด และกดที่นี่เพื่ออ่าน
ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดของแหล่งโบราณคดีดังกล่าว 

menu-top.php เมนูหลักของระบบทั้งหมด ประกอบไปด้วย เมนูหน้าหลัก เมนูดูแหล่ง
โบราณคดีทั้งหมด เมนูดูแหล่งโบราณคดีแยกรายจังหวัด และส่วนการ
ค้นหาข้อมูล 

menu-footer.php ส่วนแสดงเมนูด้านล่างเว็บไซต์ 
โฟลเดอร์ Connections ส าหรับเก็บไฟล์ที่ใช้ติดต่อฐานข้อมูล 
conDB.php ไฟล์ส าหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อโฮสต์ฐานข้อมูล  ชื่อ
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ฐานข้อมูล  ชื่อผู้เข้าใช้ฐานข้อมูล และรหัสผ่านเข้าใช้ 
โฟลเดอร์ backend ส าหรับเก็บไฟล์เพื่อการจัดการข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วนคือ

การจัดการข้อมูลแหล่งโบราณคดี การจัดการส่วนผู้เข้าใช้งานระบบ และ
การค้นหาข้อมูลในระบบ 

index.php หน้าหลัก ส าหรับใช้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์แหล่งโบราณคดีภูมิภาค
ตะวันตก 

main.php ไฟล์ส าหรับแสดงผลเมื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนู
เพื่อเข้าใช้ในการจัดการในระบบข้อมูลต่างๆ 

menu-top.php ไฟล์แสดงเมนูหลักของระบบ ประกอบด้วย 
1. เมนูข้อมูลแหล่งโบราณคดี 
   1.1 ดูแหล่งโบราณคดีทั้งหมด 
   1.2 เพิ่มข้อมูลแหล่งโบราณคด ี
2. ข้อมูลผู้จัดการระบบ 
   2.1 ดูผู้ใช้ระบบทั้งหมด 
   2.2 เพิ่มผู้ใช้ระบบ 
   2.3 ค้นหาผู้ใช้ระบบ 
3. ค้นหาช่ือแหล่งโบราณคด ี
4. ออกจากระบบ 

menu-footer.php ไฟล์ส าหรับแสดงข้อมูลด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ในส่วนของการจัดการ
ข้อมูลในระบบ 

site-list.php ไฟล์แสดงผลรายชื่อแหล่งโบราณคดีทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ โดยมีการ
เชื่อมโยงไปยังไฟล์ site-edit.php เพื่อแก้ไขข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่
ต้องการ  site-del.php เพื่อลบข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ไม่ต้องการ และ
เชื่อมโยงไปยังการดูข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่บันทึกข้อมูลแล้ว 

site-add.php ไฟล์ส าหรับใช้เพื่อบันทึกข้อมูลแหล่งโบราณคดีแหล่งใหม่ 
site-image.php ไฟล์เพื่อใช้ดูรูปภาพภายในแหล่งโบราณคด ี
site-search.php ไฟล์เพื่อแสดงผลที่ได้จากการค้นหาข้อมูล เพื่อน ามาแก้ไขข้อมูล หรือลบ

ข้อมูลแหล่งโบราณคด ี
user-list.php ไฟล์ส าหรับแสดงรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าใช้ในระบบ โดยมีการเชื่อมโยงกับไฟล์ 
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user-edit.php เพื่อแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ระบบรายนั้นๆ และ user-
del.php เพื่อใช้ลบข้อมูลผู้ใช้ระบบนั้นเมื่อไม่ต้องการแล้ว 

user-add.php ไฟล์ส าหรับเพ่ิมข้อมูลผู้เข้าใช้ใหม่ ให้กับระบบฯ เพ่ือเข้าใช้ฐานข้อมูลนี ้
quser.php ไฟล์ใช้เพ่ือการค้นหาข้อมูลผู้ใช้ในระบบ 
user-search.php ไฟล์ส าหรับแสดงผลการค้นหา ผู้เข้าใช้ในระบบ 
logout.php ไฟล์ส าหรับการออกจากระบบ หลังจากจัดการข้อมูลในระบบต่างๆ เสร็จ

สิ้นแล้ว 
โฟลเดอร์ bootstrap โฟลเดอร์ส าหรบัเก็บไฟล์ CSS ที่ใช้ในการตกแต่งเว็บไซต ์
โฟลเดอร์ download โฟลเดอร์ใช้เก็บไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดีนั้น ซึ่งสามารถ

กดดาวน์โหลดได้จากหน้าแสดงข้อมูลแหล่งโบราณคดีนั้นๆ 
โฟลเดอร์ image โฟลเดอร์ส าหรับเก็บไฟล์รูปภาพที่ใช้ในเว็บไซต์ 
โฟลเดอร์ photo โฟลเดอร์ส าหรับเก็บรูปภาพของแหล่งโบราณคดีต่างๆ ซึ่งจะมีโฟลเดอร์

ย่อยตาม Site ID ของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ 
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