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คํานํา 
 
คูมือเลมนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อแนะนําขั้นตอนการใชงานระบบแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ โดยเนนที่เรื่อง

ของการใชงานเปนหลักคือ แนะนําใหผูใชสามารถใชงานระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล การเขาสูระบบและสิทธิ
ของการใชงาน การกําหนดใหระบบทํางานตามที่กําหนด การ Export ขอมูลในรูปแบบของ XML และใน
ตอนทายจะแนะนําเกี่ยวกับ XML ในเบ้ืองตนดวย โดยจะอธิบายขั้นตอนตางๆ ตามลําดับเพ่ือใหงายตอความ
เขาใจและสามารถชวยในการทํางานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

ทีมงานหวังวา ผูอานคงจะไดรับความสะดวกในการใชงานระบบไดเปนอยางดี หากคูมือเลมนี้มีความ
บกพรอง ไมสมบูรณ ผิดพลาดใดๆก็ตาม ทางทีมงานยินดีรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ของผูอานเพื่อนําไป
ปรับปรุงใหดีขึ้น เพ่ือประโยชนแกผูอานทุกทานตอไป 
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บทที่ 1 ความเปนมา 
 

ตามขอกําหนดของโครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ตองการใหมีการ
จัดทําระบบแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Government Data Exchange) ก็เพ่ือใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและ 30 จังหวัด ดวยมาตรฐานเดียวกัน โดยใชรูปแบบของ 
XML กําหนดรูปแบบขอมูลใหเปนมาตรฐานและเผยแพรใหหนวยงานไดรับรูและสามารถนําไปใชอางอิงได 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน ระบบจึงไดถูกพัฒนาระบบโดยเลือกใชเทคโนโลยีปจจุบันที่มีความ
เหมาะสมมาประยุกตใชใหเขาความตองการที่พยายามจะสรางมาตรฐานการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ โดยใชเทคโนโลยีในหลายๆดาน ไมวาจะเปน เว็บแอพพลิเคชั่น ระบบ
ฐานขอมูล เว็บเซอรวิส และ XML เปนตน 
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บทที่ 2  ความตองการของระบบ 
 
 เพ่ือใหการใชงานระบบแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชควรมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี้  
Hardware 

 ซีพียู: Pentium III processor  
 หนวยความจํา: 128 megabytes (MB) 
 หนวยแสดงผล: Super VGA (1024 x 768)  
 หนาจอแสดงผล: higher-resolution, high colors 

Software 

 ระบบปฏิบัติการ: Windows 98, Windows Me, Windows NT® 4.0 with SP 6a and higher, 
Windows 2000, Windows XP 

 เว็บเบราเซอร: Microsoft Internet Explorer version 6.0 ขึ้นไป 
Network 

 เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานตองเชื่อมตอกับระบบเครือขาย Intranet ของกระทรวงมหาดไทย หรือ 
เชื่อมตอกับ Internet ได 

 ความเร็วในการเชื่อมตอกับระบบเครือขายอยางนอย 56 kbps
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บทที่ 3  สวนประกอบและการเขาใชงานระบบ 

3.1 สวนประกอบ 
 สวนประกอบของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐประกอบดวยสวนหลักๆ 3 สวนคือ 

1. พ้ืนที่แสดงขอมูลของผูใช - แสดงขอมูลของผูใชเมื่อเขาสูระบบ 
2. พ้ืนที่แสดงเมนูรายการที่ผูใชสามารถเลือกได - แสดงรายการที่ผูใชสามารถใชบริการของระบบ

ได 
3. พ้ืนที่หลักในการแสดงผลของระบบ 

 
รูปท่ี 3.1_1: แสดงสวนประกอบหลักของหนาเว็บระบบแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ 

สวนที่ 1: แสดงขอมูลของผูใช 

สวนที่ 2: แสดงเมนูรายการที่
ผูใชสามารถเลือกได 

สวนที่ 3: พ้ืนที่หลัก
ในการแสดงผล 

 

 
รูปท่ี 3.1_2: แสดงหนา Login เพ่ือเขาสูระบบ 
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รูปท่ี  3.1_3: แสดงการกรอกขอมูลเพ่ือเขาสูระบบ 

 
3.2 การเขาใชงาน 

การเขาใชบริการของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ ผูใชจะตองทําการ Login เขาสูระบบกอน ดังรูป
ที่ 3.1_3 โดยกรอกขอมูลชื่อผูใชระบบ (Username) และรหัสผาน (Password) หากผูใชกรอกขอมูลไดอยาง
ถูกตอง ขอมูลของผูใชจะปรากฎขึ้นมา ซึ่งประกอบดวย ชื่อและนามสกุลของผูใช, หนวยงานและจังหวัดที่ผูใช
สังกัด พรอมทั้งแสดงหนาเว็บเพจอธิบายเกี่ยวกับระบบ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 3.2_1 

 
รูปท่ี 3.2_1: หนาแสดงผลเมื่อ Login เขาสูระบบ 
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สําหรับสวนของเมนูจะแสดง Link เพ่ือ Login เขาสูระบบ 

รูปท่ี 3.2_2: เมนูสําหรับ  Login เขาสูระบบ 
 
3.3 สิทธิในการใชงานระบบ 

สําหรับระบบแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ ไดกําหนดสิทธิของการเขาใชระบบไวเชนเดียวกับสวนของ E-
Form (เอกสารคูมือการใชงาน E-from) คือ ผูใชจะสามารถเลือกรายการขอมูลแตละหัวขอไดเฉพาะ
ตามที่กําหนดใหเทานั้น นอกจากนั้น เมนูการใชงานระบบท่ีสวนกลางและสวนของจังหวัดก็จะแตกตาง
กันไปเชนกัน ซึ่งอธิบายในลําดับถัดไป 

1. เขาสูหนาจอ Login ดังภาพที่ 3.3_1 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_1: หนาจอ http://x.x.x.x:xxxx/GDX/LoginUI.jsp

 

http://x.x.x.x:xxxx/GDX/LoginUI.jsp
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หมายเหตุ: หมายเลข Port ที่ใชขึ้นอยูกับการกําหนดคา ซึ่งโดยปกติไมจําเปนตองใสหมายเลข Port 
(หรือใสหมายเลข 80) 

2. หากไมปรากฏหนา Login ผูใชสามารถเลือกไดจากเมนูทางดานซายมือ “เขาสูระบบ GDX” 
ก็จะเขาสูหนาจอดังภาพที่ 3.3_2 

 

เขาสูหนาจอ http://x.x.x.x:xxxx/GDX/LoginUI.jsp  

รูปท่ี 3.3_2: เมนูแสดงลิงคไปยังหนาจอ Login 
 

3. เราจะแบงแยกสิทธิไดโดยใชการ login เขาสูระบบ ซึ่งจะทําไดโดยกรอกที่  
- ชื่อผูใชระบบ 
- รหัสผาน 

 

 
รูปท่ี 3.3_3: หนาจอสําหรับกรอกขอมูลเพ่ือเขาสูระบบ 

 
 

4. เมื่อเขาสูระบบไดแลว ระบบจะแสดงแทบสีเขียวทางดานบน พรอมทั้งบอกถึง วันที่ ชื่อผูใช
ระบบ นามสกุล สังกัด และจังหวัด ดังภาพที่ 3.3_3 

 

http://x.x.x.x:xxxx/GDX/LoginUI.jsp
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แสดงวันที่ ชื่อผูใชระบบ นามสกุล 
หนวยงานที่สังกัด และ จังหวัด 

 
รูปท่ี 3.3_3: หนาจอสําหรับกรอกขอมูลเพ่ือเขาสูระบบ 

 
5. เมื่อ Login เขาสูระบบไดแลว จะพบวาเมนูที่ปรากฏจะมีอยู 2 แบบ ดังภาพ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงเมนูท่ี Login เขาสูระบบของสวน
จังหวัด 

แสดงเมนูท่ี Login เขาสูระบบของ
สวนกลาง 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_4: เปรียบเทียบระหวางสวนกลางและจังหวัด 
 
 5.1 เมนูผูใชระบบของสวนจังหวัด แสดงรายการดังภาพที่ 3.3_5 ซึ่งจะแตกตางไปจาก
สวนกลาง ซึ่งจะอธิบายแตละเมนูในหัวขอตอไป 
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รูปท่ี 3.3_5: เมนูที่ Login เขามาในสถานะผูใชระบบของสวนจังหวัด 
 

 เขาสูระบบ GDX หมายถึง จะไปหนา Login ดังภาพ 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_6: หนาจอเมื่อเลือกเมนู เขาสูระบบ GDX   
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 เกี่ยวกับระบบ GDX จะแสดงรายละเอียดคําอธิบายเกี่ยวกับระบบแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ เพ่ิมเติม 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_7: หนาจอเมื่อเลือกเมนู เกี่ยวกับระบบ GDX 
 

 การ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเรื่อง แสดงหนาจอที่ใช Export ขอมูลฯ 45 กลุมเรื่อง ในหนาจอนี้ จะแบง
หัวขอตามกลุมเรื่อง ดังภาพที่ 3.3_8 ซึ่งจะอธิบายขั้นตอนการใชงานในบทที่ 6 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_8: หนาจอเมื่อเลือกเมนู การ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง 
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 การ Export ขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัด แสดงหนาจอที่ใช Export ขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัด ในหนาจอนี้จะแบงหัวขอตาม
กลุมเรื่อง ดังภาพที่ 3.3_9 ซึ่งจะอธิบายขั้นตอนการใชงานในบทที่ 6 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_9: หนาจอเมื่อเลือกเมนู การ Export ขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัด 
 

 การ Export ขอมูลรหัสมาตรฐาน แสดงหนาจอท่ีใช Export ขอมูลรหัสมาตรฐาน ดังภาพที่ 3.3_10 ซึ่งจะ
อธิบายขั้นตอนการใชงานในบทที่ 6 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_10: หนาจอเมื่อเลือกเมนู การ Export ขอมูลรหัสมาตรฐาน 
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 การเชื่อมตอเว็บเซอรวิส (WSDL) หมายถึง หนาจอนี้จะอธิบายโครงสรางของ Web Service โดยใช XML 

 

 
 

รูปท่ี 3.3_11: หนาจอเมื่อเลือกเมนู การเชื่อมตอเว็บเซอรวิส (WSDL) 
 

 XML Schema ของขอมูลฯ 45 กลุมเรื่อง แสดงรายการ XML Schema ของขอมูล 45 กลุมเรื่องตามท่ี
กําหนด ดังภาพที่ 3.3_12 
 

 
 

 



โครงการพัฒนาศนูยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                             บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด  

 

เอกสารประกอบการใชงาน(User Manual)                                                                                           Page 13 

รูปท่ี 3.3_12: หนาจอเมื่อเลือกเมนู XML Schema ของขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง 
 XML Schema ของขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัด แสดงรายการ XML Schema ของขอมูล 33 ตัวชี้วัดตามที่กําหนด 

ดังภาพที่ 3.3_13 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_13: หนาจอเมื่อเลือกเมนู XML Schema ของขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัด 
 

 XML Schema ของขอมูลรหัสมาตรฐาน แสดงรายการ XML Schema ของขอมูลรหัสมาตรฐาน ดังภาพท่ี 
3.3_14 

 
 

รูปท่ี 3.3_14: หนาจอเมื่อเลือกเมนู XML Schema ของขอมูลรหัสมาตรฐาน 

 



โครงการพัฒนาศนูยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                             บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด  

 

เอกสารประกอบการใชงาน(User Manual)                                                                                           Page 14 

 
 ออกจากระบบ เมื่อผูใชตองการออกจากระบบใหทําการคลิกที่ “ออกจากระบบ” ระบบก็จะแสดงหนาจอ 

Login อีกครั้งหนึ่ง หรือ ในกรณีที่ผูใชไมไดใชระบบเปนเวลานาน (Session Timeout) ผูใชจะตองทําการ 
Login เขาสูระบบใหมอีกครั้ง (หากเกิด Session Timeout ระบบจะกลับสูหนาจอ Login โดยอัตโนมัติ) 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_15: หนาจอเมื่อเลือกเมนู ออกจากระบบ 
 

 กลับสูเว็บกระทรวงมหาดไทย ระบบจะกลับไปสูหนาเว็บของกระทรวงมหาดไทย 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_16: หนาจอเมื่อเลือกเมนู กลับสูเว็บกระทรวงมหาดไทย 
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 5.2 เมนูผูใชระบบของสวนกลาง ทําเพ่ือใหแกสวนกลางใหสามารถโอนยายขอมูลจาก
สวนกลางไปจังหวัดตางๆ ตามมาตรฐานที่อธิบายในรูปแบบ XML Schema และมีการ Export 
ขอมูลไปใช และดูการอธิบายโครงสรางของขอมูล โดย XML Schema   ในบางเมนูนั้น จะซ้ํา
กับเมนูของจังหวัด ดังนั้น ในหัวขอนี้จะกลาวถึงขอมูลท่ีไมซ้ํากับเมนูที่กลาวไปแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3_17: เมนูที่ login เขามาในสถานะผูใชระบบของสวนกลาง 
 

 การแลกเปลี่ยนขอมูลฯ 45 กลุมเรื่อง แสดงหนาจอเพ่ือเลือกรายการขอมูล 45 กลุมเรื่องที่ตองการโอนยาย
ขอมูลไปยังจังหวัด ซึ่งจะกลาวถึงวิธีการใชงานในบทที่ 4  

 
 

รูปท่ี 3.3_18: หนาจอเมื่อเลือกเมนู การแลกเปลี่ยนขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง 
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 การแลกเปลี่ยนขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัด แสดงหนาจอเพ่ือเลือกรายการขอมูล 33 ตัวชี้วัดที่ตองการโอนยาย
ขอมูลไปยังจังหวัด ซึ่งจะกลาวถึงวิธีการใชงานในบทที่ 4 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_19: หนาจอเมื่อเลือกเมนู การแลกเปลี่ยนขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัด 
 

 การแลกเปลี่ยนขอมูลรหัสมาตรฐาน แสดงหนาจอเพ่ือเลือกรายการขอมูลรหัสมาตรฐานที่ตองการโอนยาย
ขอมูลไปยังจังหวัด ซึ่งจะกลาวถึงวิธีการใชงานในบทที่ 4 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_20: หนาจอเมื่อเลือกเมนู  การแลกเปลี่ยนขอมูลรหัสมาตรฐาน 
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 รายการของงานที่กําหนด แสดงหนาจอใชจัดการเกี่ยวกับการกําหนดเวลาของการโอนยายขอมูล ซึ่งจะ
อธิบายการใชงานใน บทที่ 5 
 

 
 

รูปท่ี 3.3_21 หนาจอเมื่อเลือกเมนู  รายการของงานที่กําหนด 
 

6. ความแตกตางของสิทธิการใชงานระบบ จะแสดงรายการขอมูลที่สามารถเลือกไดแตกตาง
กันไปตามหนวยงานที่ผูใชนั้นสังกัด อีกทั้งอาจจะแตกตางกันไปตามแตละจังหวัดดวย 
ขึ้นอยูกับสิทธิที่กําหนดใหในระบบ  

- ผูใชระบบสังกัดหนวยงาน “สํานักงานจังหวัด” ของจังหวัดกระบี่ 

 
 

รูปท่ี 3.3_22: หนาจอเมื่อผูใชระบบ Login 
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- ผูใชระบบคนที่สอง Login เขามาโดยมีบทบาทเปนผูดูแลระบบ ซึ่งจะสามารถ
เลือกรายการขอมูลไดทุกรายการ 

 

 
 

รูปท่ี 3.3_23: หนาจอเมื่อผูใชระบบ Login เปนผูดูแลระบบ 

 



โครงการพัฒนาศนูยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                             บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด  

 

เอกสารประกอบการใชงาน(User Manual)                                                                                           Page 19 

บทที่ 4  XML และการแลกเปลี่ยนขอมูล 

 
การแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐนั้น เปนการโอนยายขอมูลจากสวนกลางไปยังจังหวัดตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับ

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบนั้นวาสังกัดหนวยงานที่จังหวัดใด นอกจากนั้นรายการของหัวเรื่องที่สามารถเลือกไดนั้น
ก็ขึ้นอยูกับหนวยงานที่สังกัดเชนกัน 

หมายเหตุ: การโอนยายขอมูลในแตละครั้งนั้นระบบจะกําหนดใหโอนยายไดไมเกินครั้งละ 10 หัวเรื่อง
เพ่ือประสิทธิภาพการทํางาน 

 
4.1 ขอมูล 45 กลุมเร่ือง 

 
 

รูปท่ี 4.1_1:  แสดงรายการใหเลือกของขอมูล 45 กลุมเรื่อง 
 

จากรูปที่ 4.1_1 จะแสดงรายการของขอมูล 45 กลุมเรื่องสําหรับใหผูใชเลือกหัวเรื่องที่ตองการโอนยาย เมื่อ
ผูใชเลือกหัวเรื่องที่ตองการก็จะปรากฏเครื่องหมาย � และเปล่ียนเปนสีแดงอยางชัดเจน พรอมท้ังแสดง
จํานวนรายการที่เลือกไวที่ Status Bar ดานลางของ IE 
 

 
รูปท่ี 4.1_2: แสดงจํานวนรายการที่ไดเลือกไว 

 

 
รูปท่ี 4.1_3:   เลือกป พ.ศ. 
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จากรูปที่ 4.1_2 สําหรับใหผูใชเลือกชวงป พ.ศ. ของขอมูลท่ีตองการโอนยาย จากนั้นคลิกที่ปุม Submit  
หลังจากนั้นจะเขาไปสูขั้นตอนของการกําหนดเวลาการทํางาน (อานรายละเอียดในหัวขอที่ 5. การกําหนด 
เวลาในการทํางานของระบบ) 
 
4.2 ขอมูล 33 ตัวชี้วัด 

 
 

รูปท่ี 4.2_1:  แสดงรายการใหเลือกของขอมูล 33 ตัวชี้วัด 
 

จากรูปที่ 4.2_1 จะแสดงรายการของขอมูล 33 ตัวชี้วัดสําหรับใหผูใชเลือกหัวเรื่องที่ตองการโอนยาย 
 

 
รูปท่ี 4.2_2:  เลือกป พ.ศ. 

 
จากรูปที่ 4.2_2 สําหรับใหผูใชเลือกชวงป พ.ศ. ของขอมูลท่ีตองการโอนยาย จากนั้นคลิกที่ปุม 

Submit หลังจากนั้นจะเขาไปสูขั้นตอนของการกําหนดเวลาการทํางาน (อานรายละเอียดในหัวขอที่ 5. การ
กําหนด เวลาในการทํางานของระบบ) 
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4.3 ขอมูลรหัสมาตรฐาน 

 
 

รูปท่ี 4.3_1:  แสดงรายการใหเลือกของขอมูลรหัสมาตรฐาน 
 

จากรูปที่ 4.3_1 จะแสดงรายการของขอมูลรหัสมาตรฐานสําหรับใหผูใชเลือกหัวเรื่องที่ตองการโอนยาย 
 
หมายเหตุ  เพ่ือประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดของระบบ ผูใชสามารถเลือกขอมูลที่ตองการโอนยายได

ครั้งละไมเกิน 10 รายการเทานั้น  
 

 
รูปท่ี 4.3_2:  เลือกป พ.ศ. 

 
จากรูปที่ 4.3_2 สําหรับใหผูใชเลือกชวงป พ.ศ. ของขอมูลท่ีตองการโอนยาย จากนั้นคลิกที่ปุม 

Submit หลังจากนั้นจะเขาไปสูขั้นตอนของการกําหนดเวลาการทํางาน (อานรายละเอียดในหัวขอที่ 5. การ
กําหนด เวลาในการทํางานของระบบ) 
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บทที่ 5  การจัดการและกําหนดเวลาของการทํางาน 

 
การกําหนดเวลาการทํางานของการแลกเปลี่ยนขอมูล 

การแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐนั้น ผูใชระบบสามารถกําหนดประเภทของการทํางานเองได ซึ่งจะมีให
เลือกทั้งหมด 3 ประเภทดังตอไปนี้  

1. ทํางานทันที 
2. กําหนดเวลาลวงหนา 
3. กําหนดเวลาเปนรอบ 
 

5.1 แสดงขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนขอมูลทันที 

 
รูปท่ี 5.1_1:  แสดงรายการใหเลือกประเภทของการทํางาน 

 

จากรูปที่ 5.1_1 หลังจากที่ผูใชเลือกหัวเรื่องและปของขอมูลแลว(หัวขอท่ี 4) ระบบจะแสดงรายการ
ขอมูลท่ีไดเลือกไว พรอมทั้งใหเลือกประเภทของการทํางาน เลือกประเภท ‘เร่ิมการทํางานทันที’ และคลิกที่
ปุม Submit ระบบก็จะเริ่มกระบวนการทํางานพรอมทั้งแสดงสถานะของความคืบหนา 
 

 
รูปท่ี 5.1_2:  แสดงสถานะความคืบหนาของการทํางาน 

 

จากรูปที่ 5.1_2 จะแสดงเปอรเซ็นต ขณะที่ระบบกําลังดําเนินการโอนยายขอมูลและหลังจากที่ระบบ
ไดดําเนินการโอนยายขอมูลเสร็จส้ินจะมีขอความแจงใหทราบวา “กระบวนการโอนยายขอมูลเสร็จสมบูรณ” 
 
5.2 แสดงขั้นตอนการกําหนดเวลาลวงหนาของการทํางาน 

สําหรับการกําหนดเวลาลวงหนาของการทํางาน จากรูปที่ 3 ใหเลือกที่รายการ กําหนดเวลาลวงหนา 
 

 
 

รูปท่ี 5.2_1:  แสดงการเลือกรายการกําหนดเวลาลวงหนา 
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จากรูปที่ 5.2_1 ในชองวันที่ใหคลิกที่ปฏิทินแลวเลือกวันที่ตองการโอนยายขอมูลดังรูปตอไปนี้ 
 

 
 

รูปท่ี 5.2_2:  แสดงปฏิทินเลือกวันที่จะใหระบบเริ่มทํางาน 
 

จากนั้นใหเลือกเวลาที่ตองการใหระบบเริ่มทํางานจากชองเวลาดังรูปตอไปนี้ 
 

 
รูปท่ี 5.2_3:  สําหรับกําหนดเวลาทํางาน 

  
จากรูปที่ 5.2_3 เมื่อกําหนดเวลาที่ตองการเริ่มดําเนินการโอนยายขอมูลเรียบรอยแลวคลิกที่ปุม 

Submit  จะแสดงขอความแจงใหผูใชทราบดังรูปตอไปนี้  
 

 
รูปท่ี 5.2_4:  แสดงขอความแจงใหผูทราบ 

 
จากรูปที่ 5.2_4 จะแสดงขอความแจงใหทราบวา ระบบไดบันทึกเวลาการทํางานไวแลว เปนอันเสร็จ

ส้ินสําหรับการกําหนดเวลาการโอนยายขอมูลลวงหนา 
 
5.3 แสดงขั้นตอนการกําหนดเวลาเปนรอบ 

การตั้งเวลาเปนรอบ ผูใชสามารถกําหนดชวงเวลาของการโอนยายขอมูลได โดยสามารถกําหนดให
ทํางาน ทุกเดือน, ทุก 3 เดือน, ทุก 6 เดือน หรือทุก 1 ป แลวแตความตองการของผูใชจะแสดงดังรูปตอไปนี้ 
 

หมายเหตุ  ในการตั้งเวลาการทํางานเปนรอบนั้นการเริ่มตนดําเนินการโอนยายขอมูลจะเปนวัน
สุดทายของเดือนที่กําหนดนั้นๆ 

 

 



โครงการพัฒนาศนูยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                             บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด  

 

เอกสารประกอบการใชงาน(User Manual)                                                                                           Page 24 

 
รูปท่ี 5.3_1:  แสดงการเลือกรายการกําหนดเวลาเปนรอบ 

 
จากรูปที่ 5.3_1 เมื่อผูใชเลือกที่จะกําหนดใหระบบทํางานเปนรอบ ผูใชจะตองกรอกรายละเอียดตามที่

ไดกําหนดไว (ตองระบุขอมูลในชองที่มีเครื่องหมาย *) สวนในชองของหมายเหตุสําหรับใสขอความเพื่อ
อธิบายเหตุผลในการทํางานไดตามที่ตองการ เมื่อคลิกที่ปุม Submit ระบบจะแสดงขอความแจงใหทราบวา 
ระบบไดบันทึกเวลาการทํางานไวแลว ดังรูปที่ 5.2_4 เปนอันเสร็จส้ินสําหรับการกําหนดเวลาการโอนยาย
ขอมูลเปนรอบ 
 
การจัดการรายการของงานที่กําหนด 

ในการโอนยายขอมูลทุกครั้งระบบจะบันทึกการทํางานไวเสมอ ไมวาจะเลือกประเภทใดก็ตาม ผูใช
สามารถที่จะเขามาตรวจสอบประวัติการทํางาน ดูผลของการทํางานและรายละเอียดตางๆได ผูใชสามารถ
คลิกที่เมนู “รายการของงานที่กําหนด” ในหนาหลักจะแสดงดังรูปที่ 5.3_2 

 

รูปท่ี 5.3_2:  แสดงรายการของงานที่กําหนด 

  
จากรูปที่ 5.3_2 หลังจากคลิกที่เมนู “รายการของงานที่กําหนด” จะแสดงรายการของงานดังรูป โดยที่

คอลัมนแรกแสดงรหัสของงาน ในหัวขอถัดไปแสดง ชื่องาน วันที่สรางงาน วันที่แลกเปล่ียนขอมูลลาสุด และ
สถานะของงาน ตามลําดับ ผูใชงานสามารถเลือกดูในสถานะตางๆไดโดยคลิกที่ปุมบนขวาเพื่อเลือกดูตาม
สถานะของงานดังรูปตอไปนี้ 

 
รูปท่ี 5.3_3:  แสดงรายการใหเลือกดูสถานะของงาน 

จากรูปที่ 5.3_3 แสดงรายการใหเลือกดูสถานะตางๆของงาน โดยเล่ือนแถบสีน้ําเงินไปที่รายการที่
ตองการดูรายละเอียดจากนั้นระบบจะแสดงเฉพาะสถานะที่เลือกเทานั้น  
หมายเหตุ:  
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 สถานะ Active หมายถึง งานที่ไดถูกสรางขึ้นและยังคงมีผลตอการทํางานของระบบคือ ระบบจะ
โอนยายขอมูลตามเวลาที่กําหนดไว  

 สถานะ Inactive หมายถึง งานที่ไดถูกสรางขึ้นและไมมีผลตอการทํางานตอระบบอีกตอไป สถานะ
ของงานจะเขาสูสถานะ Inactive ก็ตอเมื่อ งานนั้นครบกําหนดวันและเวลาที่ส้ินสุดการทํางาน หรือ 
ถูกยกเลิกการทํางานโดยผูใชเอง 

 All หมายถึง แสดงรายการของงานที่เปน Active และ Inactive พรอมกัน 
 

 
รูปท่ี 5.3_4:  แสดงการคลิกเลือกดูรายละเอียดที่ชื่องาน 

 
จากรูปที่ 5.3_4 ผูใชสามารถคลิกที่ชื่อของงานดังรูป “เร่ิมทํางานทันที” เพ่ือดูรายละเอียดตางๆของ

งานที่กําหนดดังรูปตอไปนี้ 
 

 
 

รูปท่ี 5.3_5:  แสดงรายละเอียดของงานที่กําหนด 
 

จากรูปที่ 5.3_5 จะแสดงใหทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับงานที่กําหนด 
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รูปท่ี 5.3_6:  แสดงการยกเลิกงานที่กําหนด 

 
จากรูปที่ 5.3_6 แสดงตัวอยางการยกเลิกงานที่กําหนดที่มีรหัสงาน 967 โดยการคลิกทําเครื่องหมายที่

ชองส่ีเหล่ียมหนารหัสงานหลังจากนั้นคลิกที่ปุม “ยกเลิก” เปนอันเสร็จส้ินการยกเลิกงานที่กําหนด 
 

 
รูปท่ี 5.3_7:  แสดงการเลือกดูประวัติการทํางาน 

 
จากรูปที่ 5.3_7 เมื่อคลิกที่รูปในชองของประวัติการทํางาน จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการ

ทํางานของงานที่กําหนดนั้นๆ ดังรูปตอไปนี้ 
 

 
รูปท่ี 5.3_8:  แสดงประวัติการแลกเปลี่ยนขอมูล 

 
จากรูปที่ 5.3_8 จะแสดงรหัสของงาน ชื่องาน วันที่แลกเปล่ียนขอมูลครั้งลาสุด และสถานะของการ

แลกเปล่ียนขอมูลของงานที่กําหนด 
 

 
รูปท่ี 5.3_9:  แสดงปุมใหเลือกสําหรับดูรายการของงานในหนาตางๆ 

 
จากรูปที่ 5.3_9 เปนปุมใหคลิกดูรายการของงานในหนาตางๆ ในกรณีที่มีรายการของงานมากกวา 1 

หนาซึ่งในแตละหนาจะแสดงรายการของงานที่ถูกกําหนด 10 รายการเทานั้น 
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บทที่ 6 การ Export ขอมูล 
 

 

2 

1 

3 

รูปท่ี 6_1:  เมนู GDX ที่แสดงถึง Export ตาง 
 

1. การ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเรื่อง เมื่อคลิกลงตรงบริเวณ หมายเลข 1 ก็จะเขาสูหนาจอ การ Export 
ขอมูลท่ีสําคัญของจังหวัด 45 กลุมเรื่อง 

2. การ Export ขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัด เมื่อคลิกลงตรงบริเวณ หมายเลข 2 ก็จะเขาสูหนาจอ การ Export 
ขอมูลตัวชี้วัดแบบบูรณาการ 33 ตัวชี้วัด 

3. การ Export ขอมูลรหัสมาตรฐาน เมื่อคลิกลงตรงบริเวณ หมายเลข 3 ก็จะเขาสูหนาจอ การ Export 
ขอมูลรหัสมาตรฐาน 

 
6.1 การ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง 

พอเขามาที่หนาจอนี้ของการ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเรื่อง จะแสดงหนาจอดังภาพ 
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รูปท่ี 6.1_1:  แสดงหนาจอ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเรื่อง 

 
รูปแบบของรายการของขอมูลจะเปนดังภาพ 

 
รูปท่ี 6.1_2:  แสดงหนาจอ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเรื่อง 
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รูปท่ี 6.1_3:  แสดงหนาจอ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเรื่อง (ภาพตอ) 

 
1.1 วิธีการใชในหนาจอนี้มีดังภาพ 

1.1.1 ใชเมาสไปคลิก  ที่ขอความที่เราตองการที่จะสงขอมูล และ  จะเปล่ียนเปน 

 ยกตัวอยางดังภาพ 

กอน  

หลัง  
 
1.1.2 เลือกขอมูลท่ีตองการเสร็จแลว ตอจากนั้นใหเลือกขอบเขตปที่เราตองการของขอมูลท่ี

เราเลือก ยกตัวอยางดังภาพ 

กอน  

หลัง  แปลวาเราเลือกขอบเขต ณ 
ปพ.ศ. 2543 ถึง 2548  

 

1.1.3 ในหนาจอนี้ จะมีปุมอยู 2 ปุม 1. ปุม  2.  

1. ปุม  ใชในการลางขอมูลท่ีเราเลือกไว ยกตัวอยางดังภาพ 

กอนกดปุม   
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รูปท่ี 6.1_4:  แสดงหนาจอ กอนกดปุม reset 

 

หลังกดปุม   

 
รูปท่ี 6.1_5:  แสดงหนาจอหลังกดปุม reset 
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จะเห็นวาขอมูลที่เราเลือกไวถูกลางขอมูลหรือ เรียกอีกอยางวา กลับไปเปนคาเริ่มตน 
 

2.  ใชในการที่เราเลือกขอมูลท่ีเราตองการเสร็จหมดแลว จึงจะคลิกปุมนี้ ยกตัวอยาง
หนาที่คลิกปุมนี้ได ดังภาพ 

 
รูปท่ี 6.1_6:  เลือกขอมูลที่ตองการ 

และจะไดขอมูลเปนไฟล Zip ดังภาพ 

 
รูปท่ี 6.1_7:  แสดงหนาจอ หลังกดปุม export 

 

ถา ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้จะเปนการเปดดูขอมูล ดังภาพ 
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รูปท่ี 6.1_8:  แสดงหนาจอ หลังกดปุม open 
 

ผูใชสามารถเปดอานไฟล XML ไดโดยใชโปรแกรม Editor ทั่วไปเชน Notepad หากเปดดวย Internet 
Explorer ก็จะสามารถแสดงขอมูล XML เปนตารางได ดังตัวอยางในภาพที่ 6.1_9 

 
 

รูปท่ี 6.1_9:  แสดงหนาจอ เมื่อ เปด File N0401.xml 
 

จบการอธิบายการคลิกปุม  

ถาเลือกคลิกปุม  จะไดหนาจอดงัตอไปนี้ และ เราก็เลือกที่ Save และต้ังชื่อใหมก็ได 
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รูปท่ี 6.1_10:  แสดงหนาจอ เมื่อ เปดกดปุม save 

 

จบการอธิบายการคลิกปุม  
 

ถาเลือกคลิกปุม  ก็จะยกเลิก 
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6.2 การ Export ขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัด 
เมื่อเขาสูที่หนาจอของการ Export ขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัด จะแสดงหนาจอดังภาพที่ 6.2_1 

 
รูปท่ี 6.2_1: แสดงหนาจอ Export ขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัด 
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รูปแบบของรายการของขอมูลจะเปนดังภาพ 

 
รูปท่ี 6.2_2: รูปหนาจอ Export ขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัดรายการดานบนสุด 
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รูปท่ี 6.2_3 : รูปหนาจอ Export ขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัดรายการดานลางสุด 

 
1.2 วิธีการใชในหนาจอนี้มีดังภาพ 

1.2.1 ใชเมาสไปคลิก  ที่ขอความที่เราตองการที่จะสงขอมูล และ  จะเปล่ียนเปน 

 ยกตัวอยางดังภาพ 

กอน  

หลัง  
 
1.2.2 เลือกขอมูลท่ีตองการเสร็จแลว ตอจากนั้นใหเลือกขอบเขตปที่เราตองการของขอมูลท่ี

เราเลือก ยกตัวอยางดังภาพ 

กอน  

หลัง  แปลวาเราเลือกขอบเขต ณ 
ปพ.ศ. 2543 ถึง 2548  

 

1.2.3 ในหนาจอนี้ จะมีปุมอยู 2 ปุม 1. ปุม  2.  

2. ปุม  ใชในการลางขอมูลท่ีเราเลือกไว ยกตัวอยางดังภาพ 

กอนคลิกปุม  
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รูปท่ี 6.2_4 : รูปหนาจอ การเลือกขอม฿ลในหัวขอ Export ขอมูลฯ 33 ตัวชี้วัดรายการดานลางสุด 
 

หลังคลิกปุม  

 
รูปท่ี 6.2_5: รูปหนาจอ หลังคลิกปุม reset 
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2.  ใชในการที่เราเลือกขอมูลท่ีเราตองการเสร็จหมดแลว จึงจะคลิกปุมนี้ 
ยกตัวอยางหนาที่คลิกปุมนี้ได ดังภาพ 

 
รูปท่ี 6.2_6: เลือกขอมูลท่ีตองการ export 

 

และจะไดขอมูลเปนไฟล Zip ดังภาพ 
 

 
 

รูปท่ี 6.2_7 : หนาจอหลังจากกดปุม export 
 

ถา ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้จะเปนการเปดดูขอมูล ดังภาพ 
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รูปท่ี 6.2_8 : หนาจอหลังจากกดปุม open 

 
ตอจากนั้นก็เปด File ดวย Editor ตาง ๆ หรือ IE ตาง ๆ เชน เปด File K1901.xml จะไดดังภาพ 

 
 

รูปท่ี 6.2_9 : หนาจอเมื่ เปด File K1901.xml 
 

จบการอธิบายการคลิกปุม  
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โครงการพัฒนาศนูยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                             บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด  

 

เอกสารประกอบการใชงาน(User Manual)                                                                                           Page 40 

 
 

รูปท่ี 6.2_10 : หนาจอเมื่อคล๊ิกปุม save 
 

จบการอธิบายการคลิกปุม  

ถาเลือกคลิกปุม  ก็จะยกเลิก 
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6.3 การ Export ขอมูลรหัสมาตรฐาน 
พอเขามาที่หนาจอนี้ของการ Export ขอมูลรหัสมาตรฐาน จะมีหนาจอดังภาพ 

 
 

รูปท่ี 6.3_1 :  รูปหนาจอ Export ขอมูลรหัสมาตรฐาน 
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1.3 รูปแบบของรายการของขอมูลจะเปดังภาพ 

 
   

 
 

รูปท่ี 6.3_2 :  รูปหนาจอ Export ขอมูลรหัสมาตรฐานรายการทั้งหมด 
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1.4 วิธีการใชในหนาจอนี้มีดังภาพ 

1.4.1 ใชเมาสไปคลิก  ที่ขอความที่เราตองการที่จะสงขอมูล และ  จะเปล่ียนเปน 

 ยกตัวอยางดังภาพ 

กอน   

หลัง  
 

1.4.2 ในหนาจอนี้ จะมีปุมอยู 2 ปุม 1. ปุม  2.  

1. ปุม  ใชในการลางขอมูลท่ีเราเลือกไว ยกตัวอยางดังภาพ 

กอนคลิกปุม  

 
   

 
รูปท่ี 6.3_3 :  รูปหนาจอกอนคลิกปุม  reset 
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หลังคลิกปุม   

 
   

 
รูปท่ี 6.3_4:  รูปหนาจอหลังคลิกปุม reset 

 
ขอมูลท่ีเราเลือกไวถูกลางขอมูลหรือ เรียกอีกอยางวา กลับไปเปนคาเริ่มตน 
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2.  ใชในการที่เราเลือกขอมูลท่ีเราตองการเสร็จหมดแลว จึงจะคลิกปุมนี้ 
ยกตัวอยางหนาที่คลิกปุมนี้ได ดังภาพ 

 
   

 

รูปท่ี 6.3_5  เลือกขอมูลท่ีตองการ export 
 

และจะไดขอมูลเปนไฟล zip ดังภาพ 

 
 

รูปท่ี 6.3_6  รูปหนาจอหลังคลิกปุม  export 
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ถา ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้จะเปนการเปดดูขอมูล ดังภาพ 
 

 
รูปท่ี 6.3_7  รูปหนาจอหลังคลิกปุม  open 

 

ตอจากนั้นก็เปด File ดวย Editor ตาง ๆ หรือ IE ตาง ๆ เชน เปด File LKTAMBON.xml จะไดดังภาพ  

 
รูปท่ี 6.3_8  รูปหนาจอเมื อเปด File LKTAMBON.xml 

 



โครงการพัฒนาศนูยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                             บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด  

 

เอกสารประกอบการใชงาน(User Manual)                                                                                           Page 47 

จบการอธิบายการคลิกปุม  

ถาเลือกคลิกปุม  จะไดหนาจอดงัตอไปนี้ และ เราก็เลือกที่ Save และต้ังชื่อใหมก็ได 

 
 

รูปท่ี 6.3_9  รูปหนาจอเมื อคลิกปุม  save 
 

จบการอธิบายการคลิกปุม  

ถาเลือกคลิกปุม  ก็จะยกเลิก 
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บทที่ 7  การตั้งคาใหสามารถมองเห็นสถานะของการสงขอมูล 
 

การกําหนดคาให Internet Explorer (IE 6) สามารถมองเห็น Progress Bar การทํางานของ GDX 
ไดนั้น ใหทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. จาก Menu Bar ใหทําการเลือก Tools    Internet Options    Security Tab ตามภาพที่ 7_1 

 
 

รูปท่ี 7_1  : Internet Options 
 
2. เน่ืองจาก Server ของตางจังหวัดอยูในเครือขาย Intranet ดังนั้นในชองของ Web content zone ใหเลือก 

Local Intranet แลวจึงคลิกปุม Sites… ก็จะปรากฏหนาตาง Local intranet จากนั้นจึงคลิกปุม 
Advanced… ดังภาพท่ี 7_2  
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รูปท่ี 7_2  : Local intranet 
 
3. จากนั้นใหทําการ Add URL ของ Site ที่ตองการ ในที่นี้ก็เปน Address ของจังหวัด เชน จังหวัดตรัง ก็จะ

เปน http://10.11.6.40 เมื่อ Add จนครบตามที่ตองการแลวกด OK  

 
 

รูปท่ี 7_3  : Add Trusted Sites 
4. กลับมาที่หนา Internet Options  Security Tab ตามรูปที่ 7_1 อีกครั้ง ใหเลือกปุม Custom Level… 

ใหทําการ Enable ในสวนของ Access data sources across domains แลวเลือก OK ก็เปนเสร็จส้ิน 

 

http://10.11.6.40/
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รูปท่ี 7_4  : Enable Access data sources across domains 
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บทที่ 8 Appendix (อธิบาย Concept เบื้องตน) 

8.1  XML 

XML คืออะไร 

XML ยอมาจาก Extensible Markup Language เปนภาษาที่ใชสําหรับการเขียนเอกสาร markup 
(markup document) โดยที่เอกสาร markup นั้นมีการใช metadata (หรือ tags) เพ่ือบอกหนาที่และประเภท
ของขอมูลของสวนตางๆของเอกสารนั้นไดโดยชัดเจน การเพิ่ม metadata เขาไปในเอกสารสามารถทําให
โครงสรางของเอกสารชัดเจนขึ้น และทําใหการประมวลผลเอกสารเปนไปโดยงายและไมจําเปนที่จะตองอาศัย
มนุษยเพ่ือตีความเอกสาร  

ประโยชนและการนําเอา XML ไปใชงาน 

เราใชเทคโนโลยี XML ในการพัฒนามาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลเนื่องจาก XML เปนภาษาที่
เหมาะกับการแลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร เนื่องจาก XML ไมไดขึ้นอยูกับโปรแกรมประยุกต
หรือระบบปฏิบัติการใด นอกจากนี้ XML ทั้งยังเปนภาษาที่มีความยืดหยุน เน่ืองจากผูใชสามารถที่จะกําหนด
และต้ังคา metadata ใหเหมาะกับเอกสารเฉพาะที่ตนตองการได และยังสามารถเพิ่มเติม metadata ไดใน
ภายหลังโดยไมมีผลกระทบตอโปรแกรมที่มีอยูแลวดวย 

XML ถูกออกแบบมาเพื่อใหผูสรางเอกสารสามารถนําไปใชงานในรูปแบบวิธีการที่งาย มีความ
ชัดเจนและเปนเซตยอยของ SGML (Standard Generalized Markup Language) ซึ่งเปนภาษาที่นิยมใช
และไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานบนเว็บ โดย XML จะประกอบดวย 3 สวน
พ้ืนฐานดวยกัน คือ เอกสารขอมูล (Data document) เอกสารนิยามความหมาย (Definition Document) 
และนิยามภาษา (Definition Language)  

ปจจุบัน มี 2 ภาษาดวยกันที่มีการสรางนิยามภาษาของเอกสารขอมูลภาษาอื่นได คือ SGML และ 
XML เชน ภาษา WML(Wireless Markup Language) ก็มีตนกําเนิดมาจาก XML ที่ใชในการแสดง
ขอความบนโทรศัพทมือถือระบบ WAP (Wireless Application Protocol) โดยที่ XML ถือไดวาเปนสวน
หนึ่งของ SGML ที่เปนขอกําหนดในการสรางหรือจัดทําเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่กําหนดโดย 
W3C หรือ World Wide Web Consortium ใน SGML มีกระบวนการเรียกวา Information Analysis 
สําหรับใชตรวจสอบโครงสรางและรายละเอียดของขอมูล กระบวนการดังกลาวเรียกวา DTD (document 
type definition) ซึ่งเปนตัวชี้เน้ือหาของ ออบเจ็กต (Object) ในกลุมขอมูล 

XML สามารถที่จะจัดการไดหลายรูปแบบทั้งองคประกอบ โครงสรางเอกสาร ลักษณะ ประเภท แอ
ตทริบิวต และอิลิเมนต โดยเปนภาษาที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสําหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บเพ่ือการ
จัดสงขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนถูกนํามาใชสรางภาษามารคอัพ (Markup) นั่นเอง ซึ่งตรงกันขามกับ 
SGML ที่มีความซับซอนมากกวา สวน HTML ก็เปนเอกสารไมมีความยืดหยุนตอการใชงาน อยางไรก็
ตามในทางปฏิบัติเอกสาร XML มีกฎพื้นฐานเพ่ือใหการสรางเอกสารมีรูปแบบที่ถูกตอง ในการใชงานจริง
โดยปกติแลว XML สามารถจัดเก็บฐานขอมูล กําหนดโครงสรางเอกสาร การนําเสนอมัลติมีเดียตางๆ การ
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จัดเก็บกราฟกที่มีลักษณะแบบเวกเตอรตลอดจนการสื่อสารระหวางโปรแกรมตางๆ และนอกจากนี้แลว 
XML ยังสามารถชวยในการประมวลผลขอมูลแลวสงผานใหโปรแกรมประยุกตไปยังแหลงเก็บขอมูล 
อยางเชน ขอความหรือขอมูล เปนตน  

XML เปนเอกสารที่เขียนดวยขอความปกติธรรมดา จึงสามารถสรางเอกสารหรือแกไขไฟล XML ได
อยางงายดาย โดยการใชโปรแกรมแกไขขอความ (Text Editor) ภาษา XML ใชแท็กเริ่มตนและแท็กปด
เสมอเชนเดียวกับ HTML ซึ่งเรียกวา อิลิเมนต (Element) ซึ่งเปนการแบงแยกระหวางขอมูลและคําสั่ง 
เพ่ือระบุวาขอมูลท่ีอยูระหวางแท็กดังกลาวคือ ขอมูลอะไร 

สวนประกอบในเอกสาร XML มีอยู 2 สวนหลักดวยกัน คือ Prolog Element และ Document 
Element (หรือ Root Element) ในสวนของเอกสาร XML คือ Element เดี่ยว ซึ่งสามารถบรรจุ Element 
เพ่ิมเติมในเอกสาร XML ได โดยในเอกสาร XML นั้น Element จะแสดงลักษณะโครงสรางของเอกสาร 
และจะแสดงสวนประกอบเนื้อหาของเอกสารอยูภายในสัญลักษณ Element ประกอบดวยแท็กเริ่มตน 
(Start Tag) เน้ือหาภายใน Element และแเท็กสิ้นสุด (End Tag) สวนเนื้อหาภายใน Element สามารถ
เปนไดทั้งขอมูลหรือ Element อื่นๆ ที่ซอนอยูภายในหรือท้ังสองแบบ 

XML เปนภาษาที่มีลักษณะเปน tag คลาย HTML แตไมไดมุงที่การแสดงผล XML มุงที่การสื่อ
ความหมายโดยอนุญาตใหผูใชสามารถกําหนด tag ขึ้นไดเองเพ่ือใหส่ือความหมายทางภาษาของมนุษย 
แตคอมพิวเตอรเองก็เขาใจเชนกัน ทําใหขอมูลระหวาง tag สามารถนําไปประมวลผลตอได เชน 

 <ComputerBook> 
  <book> 
   <name>เว็บเซอรวิส</name> 
   <price>10.00$</price> 
  </book> 
  <book> 
   <name>xml</name> 
   <price>10.00$</price> 
  </book> 
 </ComputerBook> 
 
 
8.2 XML Schema 

XML Schema คืออะไร 

ภาษา XML สกีมา หรือ XML Schema มีหนาที่หลักคือ กําหนดโครงสรางที่สมบูรณใหกับเอกสาร 
XML กําหนดขอบังคับที่เอกสาร XML ตองปฏิบัติตาม กําหนดชนิดและคุณสมบัติของขอมูลที่ใชในเอกสาร 
XML schemas ยังสนับสนุนรูปแบบในการทํางานของผูพัฒนานิยามภาษา (Programming language) 
กําหนดคําจํากัดความใหกับเอกสารนิยามขอมูล (Program) สําหรับเอกสารขอมูล (Input/Output) เพ่ือ
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ขยายขีดความสามารถใหกับภาษาขอมูลใหเปนลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยกําหนดขอบเขตแอพพลิเคชัน
และการติดตอขอมูลขาวสารกับระบบอื่นๆ 

ประโยชนและการนําเอา XML Schema ไปใชงาน 

Schemas อนุญาตใหกําหนด elements ที่มีไดหรือตองการมีในเอกสาร อีกทั้งยังใหจัดการแยก
ขอมูลออกจากภาษา เชน ในฐานขอมูลเชิงวัตถุ (object-oriented) ยิ่งกวานั้น Schemas ยังถูกออกแบบให
เปนเครื่องมือในการจัดการรวบรวมหรือผสมผสานเอกสารหลายเอกสารเขาดวยกันไดอยางงาย 
นอกจากนี้ยังอนุญาตใหอธิบายขอจํากัดของขอมูลเพ่ือจะไดแสดงรูปแบบและขนาดของขอความไดอยาง
ถูกตองแมนยํา สวนภาษา XML parsers ที่อยูในตลาดทั้งหมดทุกวันนี้ยังสนับสนุนรูปแบบการทํางานที่มี
ขอมูลหลายชนิด(DTD-type) อยางไรก็ตามในยุคที่สองจะใช XML schema แทน ซึ่งจะมีการอธิบายทั้ง
รูปแบบโครงสรางของลําดับ (syntax) และชนิดของขอมูลดวย 

 จากตัวอยางดานลาง เปนการแสดงการนํา XML Schema มาใชงาน กับเอกสาร XML 

ตัวอยาง เอกสาร XML 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE note SYSTEM 
"http://www.w3schools.com/dtd/note.dtd"> 
<note> 

<to>Tove</to> 
<from>Jani</from> 
<heading>Reminder</heading> 
<body>Don't forget me this weekend!</body> 

</note> 
 
 
ตัวอยาง XML Schema 
 
<?xml version="1.0"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.w3schools.com" 
xmlns="http://www.w3schools.com" 
elementFormDefault="qualified"> 

<xs:element name="note"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="to" type="xs:string"/> 
<xs:element name="from" type="xs:string"/> 
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<xs:element name="heading" type="xs:string"/> 
<xs:element name="body" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:schema> 

 

8.3 Web Service 

 

รูปท่ี 8.3_1  : Web Service Model 

Web Service คืออะไร 

Web Services เปนบริการยุคใหมในวงการเว็บ ผูใชเพียงแคดึงบริการตางๆ บนเว็บมาใชงาน 
ภาษาที่ใชเปนแกนกลางในการพัฒนาเว็บเซอรวิสคือ XML  
 
     Web Services (WS) คือ แอพลิเคชั่นหรือโปรแกรมที่ทํางานอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะ
ใหบริการ โดยจะถูกเรียกใชงานจากโปรแกรมอื่นๆ (php, asp, java, python) ผานทาง HTTP Protocol 
การใหบริการของ Web Services นั้นจะถูกอธิบายดวยเอกสาร WSDL ซึ่งจะมีคุณสมบัติของการบริการ
เขียนกํากับไว และ มีการนําเสนอใหสาธารณะชนรับทราบตามมาตรฐาน UDDI ผูใชจึงสามารถคนหา
บริการไดโดยไมจําเปนตองรูที่อยูจริงของแอพลิเคชั่นหรือโปรแกรมนั้นๆ

แนวคิดของ Web Service ก็คือ Web ที่สามารถทํางานอะไรบางอยางหรือก็คือใหบริการบางอยาง
จากการรองขอจากตาง  Server  ดวยเหตุนี้ทําใหเทคโนโลยี  Web Service  เอ้ือตอแนวคิด Distributed 
Processing มากกวา Web Application และเมื่อประกอบกับการที่  Web Service มี  UDDI  ทําให  Web 
Service สามารถคนหาบริการตางๆ ที่ตองการไดจากทั่วทุกมุมโลก ในอนาคตอาจเปนไปไดวา 
Application ของก็อาจเปนเพียงแคการรวม Service ที่แตละ Web Service มีบริการมาใหใชเทานั้นเอง
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ประโยชนและการนําเอาWeb Service ไปใชงาน

Web Service ชวยใหการเขาถึงขอมูลสารสนเทศจากแอพพลิเคชันที่ตางกันเปนไปโดยงาย โดย
แอพพลิเคชันนั้นๆ สามารถเขียนดวย Java และรันอยูบน Sun Solaris Application Server หรืออาจจะ
เขียนดวย C++ และรันอยูบน Windows NT หรืออาจะเขียนดวย Perl และรันอยูบนเครื่อง Linux ซึ่ง
มาตรฐานของ Web Service ทําใหอินเทอรเฟซของแอพพลิเคชันเหลานี้ ถูกอธิบายโดย WSDL และทําให
อยูในมาตรฐานของ UDDI หลังจากนั้น จึงสามารถติดตอส่ือสารถึงกันโดย XML ผาน SOAPอินเตอรเฟซ 
  

Web Service สามารถถูกเรียกใชภายในองคกรเองหรือจากภายนอกองคกร โดยผานไฟรวอล 
ดังนั้นจึงมีองคกรใหญๆ มากมาย กําลังพัฒนาระบบที่มีอยูของตน ใหเขากับ Web Service ซึ่งนับเปนการ
ลงทุนที่คุมคา เน่ืองจาก Web Service สามารถเพิ่มศักยภาพในการทํางานขององคกร อีกทั้งลดคาใชจาย
ในการจัดการทรัพยากรขององคกรไดอีกทางหนึ่ง 
 
  นอกจากนั้น Web Service ยังสามารถใชรวมกับ Web Application โดยสงผานขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตไดอีกดวยซึ่งนับเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสารกับลูกคาหรือหุนสวน ถึงแม
จะตองคํานึงถึงระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการรายการของขอมูลอยูก็ตาม แต Web Service 
ไดใชมาตรฐานทั่วไปของ internet เร่ืองดังกลาวจึงนับเปนเรื่องธรรมดาของการสื่อสารผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีในการกระจายขาวสารขอมูลทาง Internet  ในปจจบัุนก็คือ  เว็บเพจ  แตจากการที่มันมี
ความสามารถที่จะทํางานไดดวยการรวมภาษาทั้ง Client และ Server Side Script  ไวในตัวเองเชนภาษา 
VBScript, Java Script หรือ ASP, PHP, JSP นั้นทําใหเว็บเพจมีลักษณะคลาย  Application  จึงถูกเรียก
รวมกันวาWebApplication  

Web Application สามารถตอบสนองความคิด Distributed Processing ไดในระดับหนึ่งซึ่งก็คือ การ
แบงการประมวลผลไวที่ฝง Client และฝง Server และมักจะมีการใช database ควบคูกับการทํา Web 
Application ไปดวยตามความตองการในการทํา E-Business และ E-Commerce ที่กําลังเปนที่นิยมใน
ปจจุบัน และเกิดปญหาที่ตามาคือ เร่ืองของการจายเงินหรือที่เรียกวา E-payment หรือ Payment-
Gateway ซึ่ง Web Application ที่ทํา E-Commerce ตองใชบริการจากธนาคาร Online ในการจัดเก็บเงิน
กับลูกคา เพราะดวยเทคโนโลยีนี้การใชบริการเก็บเงินจากธนาคาร Online จําเปนที่ผูคาตองไปทําการตก
ลงกับธนาคารและเขียนโปรแกรมใหตรงตามมาตรฐานที่ธนาคาร Online กําหนดไวดวยปญหายุงยากใน
การคนหา ติดตอและตกลงในการขอใชบริการเก็บเงินจากธนาคาร Online แนวคิด Web Serviceจึงดู
เหมือนเปนทางออกของปญหานี้ ความเดนของเทคโนโลยี Web Service นี้ก็คือ การทําให Web กับ Web 
สามารถติตอส่ือสารกันไดดวยเอกสาร XML ที่ทั้งคนและคอมพิวเตอรเขาใจ และคอมพิวเตอรยังสามารถ
นําขอมูลนั้นไปประมวลผลตอได ดวยเอกสาร XML นี้เองทําให Web สามารถสงขอมูลที่จําเปนไปใหอีก 
Web หนึ่งทํางานบางอยางใหหรือใชบริการนั่นเอง ทําใหเปนการงายที่จะเขียนโปรแกรมที่จะติดตอส่ือสาร
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หรือขอใชบริการเก็บเงินจากธนาคาร Online แตสําหรับ Web Application ที่ใชการสงขอมูลเปน html ทํา
ใหขอมูลนั้นไมสามารถนําไปใชตอได การเขียนโปรแกรมจึงยุงยากตามที่กลาวดานบน 

8.4 WSDL

ความสามารถของเว็บเซอรวิสที่ทําใหโปรแกรมคุยกับโปรแกรมไดนั้น เปนจุดแข็งของเว็บเซอรวิส ที่
สามารถจะเชื่อมบริการหลายๆอันเขาดวยกัน แนวความคิดนี้ไดถูกนํามาวางแผนและนําเสนอมาตรฐานที่
จะทําใหเว็บเซอรวิส ติดตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพเชน การใชเอกสารภาษา WSDL (Web Services 
Description Language) ซึ่งเปนภาษา XML ประเภทหนึ่ง WSDL (Web Services Description 
Language) ที่มาอธิบายการเรียกใชเว็บเซอรวิสซึ่งเปรียบเสมือนการอานคูมือการใชงานโปรแกรมนั่นเอง 
แตทวามีขอแตกตางกันตรงที่ไมเฉพาะมนุษยเทานั้นที่สามารถเขาใจคูมือนั่น โปรแกรมที่สามารถอาน
เอกสารภาษา XML เขาใจสามารถที่จะเขาใจเอกสาร WSDL ไดเชนกัน ซึ่งจากคุณสมบัตินี้ชวยทําใหการ
เรียกใชเว็บเซอรวิสเปนไปไดอยางอัตโนมัติ

WSDL (Web Services Description Language) เปนภาษาที่ใชอธิบายคุณลักษณะการใชบริการ
ของ Web Services และวิธีการติดตอกับ Web Services โดยใชภาษา XML, WSDL เกิดจากการรวม
แนวคิดของ NASSL (The Network Accessible Service Specification Language), WDS (Well-
Defined Services) ของบริษัทไอบีเอ็ม, SDL (The Service Description Language) และ SCL (the 
SOAP Contract Language) ของบริษัทไมโครซอฟท ปจจุบัน WSDL เปนภาษา ที่อยูในการดูแลของ 
W3C (World Wide Web Consortium) ซึ่งยังไมเปนมาตรฐานที่สมบูรณ เวอรชันที่ใชงานอยูใน ปจจุบัน
คือWSDL1.1(รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับWSDLสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดทีhttp://www.w3c.org/TR/ 
wsdl) 

 

http://www.w3c.org/TR/%20wsdl
http://www.w3c.org/TR/%20wsdl
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เอกสารอางอิง 

http://www.ku.ac.th/e-magazine/march45/it/web3.html

http://www.ssc.ac.th/sel/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1

http://internet.se-ed.com/content/IN80/IN80_51.asp

http://www.wsiam.com/document/abcwebservices/webservicesabc.jsp 

http://www.thaixml.com/essentials/schema.htm 
 

 

http://www.ku.ac.th/e-magazine/march45/it/web3.html
http://www.ssc.ac.th/sel/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1
http://internet.se-ed.com/content/IN80/IN80_51.asp
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