
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องด้านการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสร้างระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือจัดทําแผนที่แสดงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งการวิจัยคร้ังน้ีได้เลือกพ้ืนที่ในชุมชน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นต้นแบบในการดําเนินการวิจัย ในส่วนของบทท่ี 2 เป็นการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งเน้ือหาในบทน้ีประกอบด้วย Google Map API ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ Quantum GIS การวิเคราะห์และออกแบบ สถิติสําหรับการวิจัย และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  
1. Google Map API 

Google Maps API เป็นชุด  API ของ Google สําหรับพัฒนา web application และ 
mobile application (Android, iOS) ไว้สําหรับเรียกใช้แผนที่และชุด service ต่างๆ ของ Google 
เพ่ือพัฒนา Application ได้เหมือนกับที่ Google โดยแผนที่ยังมี features ต่างๆ มากมายให้เรียกใช้ 
ดังน้ี 

1.1 การปรับแต่งแผนที่ (Styled Map) 
1.2 ชุดควบคุมแผนที่ (Map Control) 
1.3 ชุดเคร่ืองมือวาดภาพบนแผนที่ (Drawing) 
1.4 การนําทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง (Directions Service) 
1.5 การคํานวณความสูงของจุดพิกัด (Elevation Service) 
1.6 การแปลงที่อยู่เป็นพิกัด Lattitude เเละ Longtitude (GeoCoding Service) 
1.7 การดึงข้อมูล POI (Point of Interest) คือข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ที่ Google รวบรวมไว้

ให้ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน -สถานที่ราชการต่างๆ เเละอ่ืนๆ อีกมากมาย (Places API) 
มาใช้งานใน application  

1.8 Street View 
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ภาพท่ี 2.1 โค้ดสร้าง Google map บน web application 

 
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอเมริกามาจากภาษาอังกฤษ คือ 
(Geographic Information System : GIS)  

ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีผู้ให้คําจํากัดความไว้มากมายสรุปได้ว่ามีคําหลัก  
อยู่ 3 คํา ที่ใช้อธิบายคําจํากัดความของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ เครื่องมือ กระบวนการ และ
ข้อมูล (ชฎา ณรงค์ฤทธ์ิ, 2547) 
  1) เครื่องมือ (Tool) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือสําหรับดําเนินการกับข้อมูล 
เครื่องมือน้ีประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ต้องอาศัยคนสั่งงานเพ่ือดําเนินการทางเทคนิค
ต่างๆ แก่ข้อมูล 

 2) กระบวนการ (Process) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการปฏิบัติการที่ เป็นขั้นตอน 
(procedure) 
ครอบคลุมต้ังแต่การนําเข้าการจัดเก็บการค้นคืนการสอบถาม การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูล 
ซึ่งโดยทั่วไปมักแสดงผลในรูปแผนที่ 
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   3) ข้อมูล (Data) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบการทํางานที่ต้องการข้อมูลมาเป็น
ตัวขับเคลื่อนการทํางานของเครื่องมือและกระบวนการ โดยข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มี
ลักษณะแตกต่างจากข้อมูลในระบบสารสนเทศอ่ืน คือเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่อ้างอิงตําแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ (Geo-referenced data) และมีลักษณะเป็นช้ันที่วางซ้อนกันได้ จากคําดังกล่าวระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์จึงหมายถึงชุดเครื่องมือที่เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ ในการจัดการ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ต้ังแต่เก็บรวบรวมบันทึก ค้นคืน สอบถาม เปรียบเทียบ วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลใน
รูปภาพแผนที่เพ่ืออธิบายสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนโลก 
  2.1 พัฒนาการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกพัฒนาและใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศมานาน โดยมี
วัตถุประสงค์ในระยะแรกคือการทําแผนที่ (Mapping) พัฒนาการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
อาจแบ่งได้ 2 ยุคหลักๆ คือยุคที่ดําเนินการด้วยมือ และยุคที่ใช้คอมพิวเตอร์ (ชฎา ณรงค์ฤทธ์ิ, 2547) 

  2.1.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ดําเนินการด้วยมือ (Manual approach) เป็น
การทํางานโดยอาศัยทักษะของมนุษย์ในการจัดทําข้อมูลภูมิลักษณ์บนโลกให้อยู่ในรูปแผนที่ลายเส้น 
ยุคที่ดําเนินการด้วยมือน้ีเริ่มต้ังแต่ยุคอารยธรรมซึ่งเป็นยุคที่มีการสํารวจโลกอย่างกว้างขวาง จึงมี
ความต้องการในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางพ้ืนที่เพ่ือนํามาจัดเก็บเป็นภาพแผนที่สําหรับเป็นเคร่ืองมือ
ในการสํารวจการเดินเรือและการทหารต่อมารัฐบาลหลายประเทศเริ่มให้ความสําคัญแก่การจัดทํา
แผนที่อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการผลิตแผนที่ภูมิประเทศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เน่ืองจาก
แผนที่ภูมิประเทศเหมาะสําหรับใช้ประโยชน์ทั่วไป ดังน้ันต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการจัดทําแผน
ที่เฉพาะเรื่อง (Thematic map) เพ่ือบรรจุข้อมูลที่แสดงเนื้อหาเพียงเร่ืองเดียวหรือเนื้อหาที่มีแนว
เดียวกัน สําหรับใช้ในวัตถุประสงค์จําเพาะ เช่น ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยา เป็นต้น 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ดําเนินการด้วยมือมีวิธีการหลักๆ คือการเขียนรายละเอียดของพ้ืนที่ใน
รูปลายเส้นบนส่ือวัสดุคงทน (Hardcopy) เช่น กระดาษ การวิเคราะห์ก็มีการถ่ายทอดรายละเอียดลง
บนแผ่นใสเพ่ือทําแผนที่เฉพาะเรื่องแล้วเอามาวางซ้อนเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตา 

  2.1.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer approach) เร่ิม
ประมาณ ปี 1960 เกิดจากแนวคิดในการดําเนินการใช้ข้อมูลแผนที่เพ่ือประเมินค่าทรัพยากร เช่น 
ทรัพยากรท่ีดินประกอบกับความต้องการปรับปรุงวิธีการการผลิตแผนที่และปรับปรุงคุณภาพแผนที่ 
ดังน้ัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์จึงเร่ิมพัฒนามาจากศาสตร์ต่างๆ มากมายโดยท้ังนี้
มีจุดมุ่งหมายหลัก คือการพัฒนาเครื่องมือชุดหน่ึงที่มีความสามารถสูงในการเก็บรวบรวม บันทึก ค้น
คืน เปลี่ยนแปลงและแสดงข้อมูลพ้ืนที่ของโลกเพ่ือวัตถุประสงค์เร่ืองหน่ึงเรื่องใดโดยเฉพาะระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์มีวิธีการทํางานหลักๆ ที่แตกต่างจากการดําเนินการด้วยมือ คือ 
การเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในสื่อวัสดุคงทนมาอยู่ในรูปแบบตัวเลขในคอมพิวเตอร์ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลสามารถทําการซ้อนทับแล้วอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์
มาช่วยในการวิเคราะห์ 
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  เน่ืองจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งความรุดหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์จึงแพร่หลายไปทั่วโลก โดยมีเหตุผลสําคัญ 3 ประการคือ 1) 
เทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ราคาถูกลงจึงสามารถใช้ระบบน้ีกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล 2) ซอฟท์แวร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็น (Graphic User Interface : GUI) 
ทําให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และ 3) ปริมาณข้อมูลจากการสํารวจต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีมากมายจึงเกิด
ความต้องการในการบูรณาการข้อมูลเหล่าน้ีอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถตอบคําถามในเชิงพ้ืนที่ต้ังแต่
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลกได้ 
  ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์มีข้อเด่นดังตารางที่ 2.5 ส่วนข้อด้อย คือระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์
ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และจําเป็นต้องใช้งบประมาณสูงในระยะเร่ิมต้น 
 
ตารางที่ 2.1 ลักษณะเด่นของระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์  

ด้าน ลักษณะเด่น 
การนําเข้า จัดเก็บ เรียกค้น และ
ปรับปรุงข้อมูล 

- ออกแบบให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งด้านโครงสร้าง 
(Structure) และรูปแบบ (Format) 
- เรียกค้นและปรับปรุงได้ง่ายเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงเลข 
- ปรับข้อมูลใหท้ันสมัยได้ง่ายข้ึน

การวิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์ร่วมกับวิธีการสถิติหรือคณิตศาสตร์ได้  
- ประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดจากการอ่านด้วย
สายตามนุษย์

การผลิตแผนที ่ - ผลิตแผนที่ได้เร็วกว่าที่ดําเนินการด้วยมือ  
- ไม่จําเป็นต้องอาศัยนักแผนที่ที่มีทักษะมาก  
- แผนที่มคีุณภาพเดียวกัน เช่น สีสญัลักษณ์ 
- สามารถทําแผนที่ที่ยากที่จะทําได้ด้วยมือ เช่น แผนที่สาม
มิติหรือแผนที ่สเตริโอสโคปิค (Stereoscopic map)  
- สามารถทําแผนที่รูปแบบต่างๆ จากข้อมลูชุดเดียวกัน  
- แผนที่มรีาคาถูกกว่าที่ดําเนินการด้วยมือ  
- เพ่ิมมลูค่าและความสวยงามของแผนที ่

(ชฎา ณรงค์ฤทธ์ิ : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์, 2547) 
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 2.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์คล้ายกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ จะมี

องค์ประกอบหลักๆ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ฮาร์ดแวร์ 2) ซอฟท์แวร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3) 
สมองมนุษย์และ 4) สาธารณูปโภค องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านช่วยในการดําเนินการ ต่างๆในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 (ชฎา ณรงค์ฤทธ์ิ, 2547) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(ชฎา ณรงค์ฤทธ์ิ, 2547) 

 
   2.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นชุด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมท้ังระบบปฏิบัติการ (Operation system) ที่ช่วยในการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ในที่ น้ีครอบคลุมต้ังแต่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการเช่น Windows 2000 Windows NT จนถึงระบบคอมพิวเตอร์แบบ Workstations 
ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ UNIX ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบกันเป็นคอมพิวเตอร์แยกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ หน่วย
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ประมวลผลกลาง (Central Processing Units : CPU) หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage Unit : SU) 
และหน่วยแสดงผล (Visual Display Unit : VDU) ซึ่งทั้ง 3 ส่วนน้ีมีหน้าที่ต่างกัน ความสามารถของ
ฮาร์ดแวร์ของชุด คอมพิวเตอร์มีผลต่อความเร็วของกระบวนการ ความยากง่ายของการใช้และผลลัพธ์
ที่เป็นประโยชน์ นอกจากฮาร์ดแวร์ 3 ส่วนหลักๆ ที่ประกอบเป็นชุดคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีฮาร์ดแวร์
ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องดิจิไทส์ (Digitizer) สําหรับการนําเข้าข้อมูล
เชิงเส้น  (Vector - based data) เครื่องกวาดภาพหรือสแกนเนอร์ (Scanner) สําหรับนําเข้า
ข้อมูลภาพเชิงราสเตอร์ (Raster- based data) เครื่องกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลก  (Global 
Positioning System : GPS) สําหรับนําเข้าข้อมูลเชิงเส้นรวมทั้งเครื่องพิมพ์ แบบต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ผลิตสื่อคงทน เช่น เครื่องพิมพ์ปากกา (Pen plotters) เคร่ืองพิมพ์ความร้อน (Thermal plotters) 
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjet plotters) เครื่องพิมพ์บนฟิล์ม (Film printers) และเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ (Laser printers) เป็นต้น 
 
ตารางที่ 2.2 องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ในชุดคอมพิวเตอร์  

ฮาร์ดแวร์ในชดุ คอมพิวเตอร์ หน้าท่ี 

หน่วยประมวลผลกลาง - มีหน่วยควบคุม (Control unit หรือ CU) เพ่ือจัดลําดับการ
ดําเนินการของระบบ และหน่วยคํานวณเปรียบเทียบข้อมูล 
(arithmetic logic unit หรือ ALU) ที่ใช้หลักคณิตศาสตร์และ 
ตรรกศาสตร์

หน่วยจัดเก็บข้อมูล - มีอุปกรณ์สําคัญที่ ใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น เครื่องขับ
ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk drive) เคร่ืองขับฟลอปป้ีดิสก์ (Floppy 
disk drive) เทปแม่เหล็ก (magnetic tape) และแผ่นบันทึก
แบบ หนาแน่น (compact disk หรือ CD) เป็นต้น อุปกรณ์
เหล่าน้ีใช้ในการบันทึกข้อมูล

หน่วยแสดงผล - มีอุปกรณ์สําคัญคือจอภาพ (Monitor) มีหลายชนิด เช่น  
(Cathode ray tube : CRT), (Light-emitting diodes : 
LED), (Liquid crystal displays: LCD) เป็นต้น จอภาพแต่ละ
ชนิดมี สมรรถนะในการแสดงผลต่างกันต้ังแต่ 800*600 จุด, 
1024*768 จุด, 1152*864 จุด,1280*768 จุด, 1280*960 จุด 
และ 1280*1024 จุด จอภาพเป็นอุปกรณ์สําหรับแสดงข้อมูล
ระยะสั้น 

(ชฎา ณรงค์ฤทธ์ิ : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์, 2547) 
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   2.2.2 ซอฟท์แวร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS software) หมายถึง 
โปรแกรม  ที่ติดต้ังในคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ ในรูปเมนู (Menus) สัญลักษณ์ทางภาพ 
(Graphical icons) และคําสั่ง (Commands) เพ่ือติดต่อสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอร์ให้ทํางาน กับ
ข้อมูลภูมิศาสตร์ปัจจุบันโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ ถูกพัฒนาจนมีลักษณะเป็นมิตร
กับผู้ใช้ (User-friendly software) โดยมีการพัฒนา Graphic User Interface (GUI) ที่ทําให้ผู้ใช้
สามารถใช้โปรแกรมเป็นได้รวดเร็วข้ึนโดยไม่จําเป็นต้องมีความสามารถด้านภาษาโปรแกรม 
(Program language) ปัจจุบันซอฟท์แวร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีหลายผลิตภัณฑ์ 
   2.2.3 สมองมนุษย์ (Brainware) นับว่ามีความสําคัญเทียบเท่าระบบคอมพิวเตอร์ 
และซอฟท์แวร์ เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงค์การมี เหตุผล 
(Reasoning) และการพิจารณาตัดสิน (Justification) ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ 
เพ่ือให้การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและ
สามารถผลิตซ้ําได้ (Reproducible) บุคคลที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มี
หลากหลายซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) บุคลากรด้านการพัฒนาระบบและเทคนิค เช่น คนนําเข้า
ข้อมูล ผู้ทําแผนที่ ผู้ดูแลระบบ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ เป็นต้น 2) บุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่สามารถวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในเน้ือหาเฉพาะเรื่อง เช่น นักปฐพีวิทยา นัก
ธรณีวิทยา และนักสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และ 3) บุคลากรด้านบริหาร ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารที่ต้องการ
ใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศอันเป็นผลจากการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง 
   2.2.4 สาธารณูปโภค (Infrastructure) หมายถึง ความจําเป็นทางสภาพแวดล้อม 
ด้านกายภาพ องค์กรการบริหารและวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านระบบ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สาธารณูปโภคในที่นี้จึงครอบคลุมต้ังแต่ทักษะจําเป็นเบ้ืองต้น (Requisite skills) มาตรฐาน
ข้อมูล (Data standards) คลังข้อมูลหรือการจัดการเครือข่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้าน
สิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนข้อมูล และรูปแบบทางองค์กร  
   อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านดังกล่าวข้างต้นเป็นองค์ประกอบหลักใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แต่องค์ประกอบท้ัง 4 น้ีจะสามารถทํางานร่วมกันได้ ก็ต่อเมื่อมีข้อมูล
ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าข้อมูลเป็นแกนกลางของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาพ 2.1) 

2.3 รูปแบบของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (เอกพล ฉิ้มพงษ์, 2553)   
    2.3.1 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่ต้ังของ
ข้อมูลต่างๆ บนพ้ืนโลก สามารถอ้างอิงกับตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-referenced) ซึ่งข้อมูลเชิง
พ้ืนที่สามารถแสดงสัญลักษณ์ได้ 3 รูปแบบ 
     1) จุด (Point) จะใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของตําแหน่งที่ต้ัง ได้แก่ ที่ต้ัง
แหล่งนํ้าในอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นต้น 

      2) พ้ืนที่ (Area or Polygon) จะใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะพ้ืนที่ เช่น 
พ้ืนที่ขอบเขตอําเภอ พ้ืนที่ขอบเขตจังหวัด เป็นต้น 
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     3) เส้น (Line) จะใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะเชิงเส้น เช่น ถนน แม่น้ํา หรือลํา
คลอง เป็นต้น 
   2 .3 .2  ข้อมู ล เชิ งคุณ ลักษณะ  (Non-Spatial Data) เป็นข้อมู ล เชิ งบรรยาย 
(Attribute) ซึ่งจะอธิบายถึงคุณลักษณะต่างๆ ในพ้ืนที่นั้นๆ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือหลายๆ 
ช่วงเวลา เช่น ข้อมูล จํานวนประชากรในเขตต่างๆ ข้อมูลจํานวนนักเรียนแต่ละช้ันของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพ เป็นต้น สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท        
                   1) ตารางข้อมูลที่เช่ือมโยงกับกราฟิก (Graphic table)   

    2) ตารางข้อมูลที่ไม่เช่ือมโยงกับกราฟิก (Non-Graphic table)   
2.4 ลักษณะข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ Vector และ Raster  

   2.4.1 ข้อมูลแสดงทิศทาง (Vector Data) คือข้อมูลที่แสดงด้วยจุด เส้น หรือพ้ืนที่ที่ประกอบ  
ด้วยจุดพิกัดทางแนวราบ (X , Y) และ/หรือ แนวด่ิง (Z) หรือระบบ Cartesian Coordinate System 
ถ้าเป็นพิกัดตําแหน่งเดียวก็จะเป็นค่าของจุด ถ้าจุดพิกัดสองจุดหรือมากกว่า จะเป็นค่าของเส้น ส่วน
พ้ืนที่น้ันจะต้องมีจุดมากกว่า 3 จุดขึ้นไป และจุดพิกัดเริ่มต้นและจุดพิกัดสุดท้ายจะต้องอยู่ ตําแหน่ง
เดียวกัน ตัวอย่างข้อมูลแสดงทิศทาง เช่น ถนน แม่น้ํา ขอบเขตการปกครอง โรงเรียน เป็นต้นลักษณะ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบเวกเตอร์ ทําให้การกําหนด ตําแหน่งบนผิวโลกทําได้อย่างแม่นยําจะมี
ลักษณะและรูปแบบต่างๆ สรุปได้ 3 รูปแบบดังน้ี                  

1) รูปแบบของจุด (Point Features) เป็นตําแหน่งพิกัดที่ไม่มีขนาด และทิศทาง  
โดยจุดไม่มีมิติ จุดจะบันทึกบนแผนที่เป็นค่าพิกัด x, y 1 คู่ จะใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของ
ตําแหน่งใดๆ เช่น ที่ต้ังของโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งการแสดงข้อมูลภูมิศาสตร์นั้นข้ึนอยู่กับมาตราส่วนของ
แผนที่หากมาตราส่วนเล็กที่ต้ังของโรงเรียนอาจแสดงเป็นจุด ถ้าเป็นแผนที่มาตราส่วนอาจแสดงเป็นพ้ืนที่
รูปปิด  

             2) รูปแบบของเส้น  (Linear Features) มีระยะและทิศทางระหว่าง
จุดเริ่มต้น ไปยังจุดแนวทาง (Vector) และจุดสิ้นสุด เส้นใช้แทนวัตถุที่มี 1 มิติ ถูกบันทึกเป็นกลุ่มค่า
พิกัด x, y 1 ชุดประกอบไปด้วย ลักษณะของเส้นตรง เส้นหักมุม และเส้นโค้ง เช่น ถนน ทางด่วน 
คลอง เป็นต้น   

             3) รูปแบบของพ้ืนที่ (Polygon Features) มีระยะและทิศทางระหว่าง
จุดเริ่มต้น จุดแนวทาง (Vector) และจุดสิ้นสุด ใช้แทนวัตถุที่มี 2 มิติ ถูกบันทึกเป็นกลุ่มค่าพิกัด x, y 
ของเส้นโค้งที่ลากมาบรรจบกันเป็นขอบเขตของพ้ืนที่น้ันๆ ที่ประกอบกันเป็นรูปหลายเหลี่ยมมีขนาด
พ้ืนที่ (Area) และเส้นรอบรูป (Perimeter) เช่น ขอบเขตการปกครอง ขอบเขตหมู่บ้าน 

           2.4.2 ข้อมูลแสดงลักษณะเป็นกริด (Raster Data) คือข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นช่อง
ตารางสี่เหลี่ยม จัตุรัสขนาดเท่าๆ กัน เรียกว่า จุดภาพ (Grid cell, Pixel) เรียงต่อเน่ืองกันในแนวราบ
และแนวด่ิง ในแต่ละเซลล์สามารถเก็บค่าได้ 1 ค่า ความสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลขึ้นอยู่กับ
ขนาด ของเซลล์ (Resolution) ณ จุดพิกัดที่ประกอบข้ึนเป็นฐานข้อมูลแสดงตําแหน่งชุดน้ัน ค่าที่เก็บ 
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ในแต่ละเซลล์สามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ หรือรหัสที่ใช้อ้างอิงถึง ข้อมูลลักษณะ สัมพันธ์
ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล ตําแหน่งของแต่ละเซลล์จะกําหนดโดยตัวเลขประจําสดมภ์ และ แถว ค่าที่
กําหนดให้แต่ละเซลล์จะแสดงถึงค่าของคุณลักษณะที่เซลล์นั้นเป็นตัวแทน ดังน้ัน เซลล์ที่มีข้อมูล
มากกว่า 1 ค่า จะถูก แยกเก็บคนละแฟ้มข้อมูล การแก้ไขข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์
แฟ้มข้อมูล หลายๆ แฟ้มร่วมกัน Raster Data อาจแปรรูปมาจากข้อมูล Vector หรือแปรจาก 
Raster ไปเป็น Vector ได้ แต่จะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นระหว่างการแปรรูปข้อมูล 
 2.5 ลักษณะข้อมูลเชิงคุณลักษณะ  ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ คือ คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ
ประจําข้อมูลภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ เชิงพ้ืนท่ี (Non-Spatial Data) ข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติ
หรือคุณลักษณะ (Attribute Characteristics) สามารถจําแนกได้ 3 ลักษณะดังน้ี    

  2.5.1 Nominal Level เป็นระดับที่มีการวัดข้อมูลอย่างหยาบๆ โดยจะกําหนด
ตัวเลขหรือ สัญลักษณ์ เพ่ือจําแนกลักษณะของสิ่งต่างๆเท่าน้ัน เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนหนึ่ง
จําแนกได้เป็น ป่าไม้ แหล่งนํ้า ทุ่งหญ้า ฯลฯ เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้อาจจะแทนค่าโดยตัวเลขเช่น 1 = 
ป่าไม้  2 = ทุ่งหญ้า  3 = แหล่งนํ้า เป็นต้น ซึ่งค่าเหล่าน้ีไม่สามารถทําการเปรียบเทียบกันได้ว่า 1 
มากกว่า 2 หรือ มากกว่า 3 ในแง่ของค่าตัวเลข  

  2.5.2 Ordinal Level หรือ Ranking Level เป็นการเปรียบเทียบลักษณะในแต่ละ
ปัจจัยว่ามี ขนาดเล็กกว่า เท่ากัน หรือ ใหญ่กว่า เช่น พ้ืนที่ป่าไม่มีขนาดใหญ่กว่าพ้ืนที่ทุ่งหญ้าหรือ 
1>2 หรือการให้ สัญลักษณ์แทนลักษณะของถนน เช่น  ถนนสายเอเซีย = 1  และถนน 2 เลน = 2  
ถนนทางลูกรัง = 3 อาจจะบ่ง บอกถึงความสําคัญว่า 1 สําคัญกว่า 2 แต่บอกไม่ได้ว่าสําคัญกว่าเป็น
ปริมาณเท่าใด  

  2.5.3 Interval หรือ Ratio Level เป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ในระหว่างแต่
ละปัจจัยของ Ordinal Level ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เช่น พ้ืนที่ป่าไม้มีขนาดใหญ่กว่า
พ้ืนที่ทุ่งหญ้า 2 เท่า หรือเส้นช้ันความสูงที่ระดับ 500 เมตร สูงกว่าท่ีระดับ 400 เมตรอยู่ 100 เมตร 
เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของเกณฑ์การวัดในระดับต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 แสดงลักษณะเกณฑ์การวัดในระดับต่างๆ  
เกณฑ์การวัด NOMINAL ORDINAL INTERVAL-RATIO 

ความสําคัญของ
สารสนเทศ 

แสดงเอกลักษณ์ของวัตถุ
ได้ 

แสดงเอกลักษณ์ของ
วัตถุได้เปรียบเทียบ
หรือจัดลําดับช้ันได้ 

แสดงเอกลักษณ์ของ
วัตถุได้เปรียบเทียบหรือ
จัดลําดับช้ันได้  และหา
ค่าความ แตกต่างได้   

OPERATION ที่
ทําได้ 

Operation ทางด้าน 
ตรรกวิทยาบางคําสั่ง 
เช่น เท่ากัน/ไม่เท่า

Operation ทาง
ตรรกวิทยาได้ทุก
คําสั่ง  

Operation ทาง
ตรรกวิทยา และ 
คณิตศาสตร์ได้   

ความสัมพันธ์ทาง
STATISTICS 

MODE CONTINGENCY 
COEFFICIENT 

MEDIAN 
PERCENTILES 

MEAN, VAREANCE 
COEDDICIENT OF 
CORRELATION   

(เอกพล ฉิ้มพงษ์ : สํานักชลประทานที่ 14, 2553) 
  
 2.6 การปฏิบัติการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มักมีฟังก์ช่ันต่างๆ สําหรับทํางานกับ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยสามารถแบ่งฟังก์ช่ันของซอฟท์แวร์ออกเป็น 6 กลุ่ม คือการนําเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
การจัดการข้อมูลคุณลักษณะ การแสดงผลข้อมูล การสํารวจ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
จําลองแบบในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ชฎา ณรงค์ฤทธ์ิ, 2547) 

   2.6.1 การนําเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่  (Spatial data input) นับเป็นส่วนที่สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมากที่สุดของการทํางานด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสร้าง ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ให้แก่หน่วยงานหรือสําหรับใช้งานมี 2 แนวทาง คือ ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และสร้างข้อมูล
ใหม่ ในปัจจุบันมีการจัดต้ังเครือข่ายข้อมูลและคลัง แลกเปลี่ยนข้อมูลจํานวนมากโดยเฉพาะ การ
บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตแบบ One stop service ผู้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในปัจจุบัน จึงสามารถพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะตัดสินใจจะเลือกสร้างข้อมูลใหม่หรือเลือก
ซื้อข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากหน่วยงานที่ขายข้อมูล การสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศใหม่สามารถสร้างจาก 3 
แหล่งหลักๆ คือ ข้อมูลจากการสํารวจระยะไกล ข้อมูลจากการเก็บสํารวจด้วย GPS และข้อมูลจาก
แผนท่ี กระดาษ ข้อมูลที่ได้จาก 2 แหล่งแรกมักเป็นข้อมูลเชิงเลข ส่วนข้อมูลที่ได้ จากแผนที่กระดาษ
จําเป็นต้องเปลี่ยนให้เป็นแผนที่เชิงเลข การนําเข้าข้อมูลจากแผนท่ี กระดาษสามารถดําเนินการได้ 2 
วิธีคือ 1) การดิจิไทส์ (Digitizing) โดยใช้โต๊ะดิจิไทส์หรือโดยผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และ 2) การ
กวาดภาพ (Scanning) อย่างไรก็ตาม การนําเข้าข้อมูลเชิงเลขมักมีความผิดพลาดจากการดิจิไทส์ 
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม จึงจําเป็นต้องมีการแก้ไขข้อมูล (Data editing) เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดทางพ้ืนท่ี (Location error) เช่น การลากเส้นบิดเบ้ียวหรือผิดรูปจากเส้นจริง นอกจากน้ี
ยังลดความผิดพลาดด้านความสัมพันธ์ (Topological error) เช่น โพลิกอน ไม่เป็นเส้นรอบรูปปิด 
และการพันกันของเส้น เป็นต้น ทําให้ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลเวกเตอร์ได้
เน่ืองจาก แผนท่ีต้นฉบับจากการดิจิไทส์หรือการกวาดภาพอาจมีหน่วยเป็นน้ิว ดังน้ันจึงจําเป็นต้อง
เปลี่ยนหน่วยเหล่าน้ีให้อยู่ในรูปพิกัดภูมิศาสตร์ของพื้นจริงบนโลกซึ่งเรียก กระบวนการน้ีว่าการแปลง
รูปทางเรขาคณิต (Geometric transformation)  

  2.6.2 การจัดการข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute data management) การสร้าง
ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อมีการนําเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และการนําเข้า
ข้อมูลคุณลักษณะของข้อมูลเชิงพ้ืนที่เหล่าน้ัน ข้อมูลคุณลักษณะมักออกแบบในรูปฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (Relational database) โดยข้อมูลคุณลักษณะน้ีอาจอยู่กับ แฟ้มข้อมูลเชิงพ้ืนที่ หรือแยก
จากแฟ้มข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปตารางภายนอกที่มีดัชนีหลัก (Primary index) สําหรับเช่ือมกับข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ หลักพ้ืนฐาน 2 ประการในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คือกุญแจ (Key) และชนิด (Type) 
ของความสัมพันธ์ข้อมูลกุญแจ คือ Common field ระหว่าง 2 ตารางซึ่งสามารถเช่ือมต่อกันระหว่าง
แถว (Record) ในตาราง ส่วนชนิดของความสัมพันธ์ข้อมูลเป็นตัวบ่งบอกว่าตารางจะเช่ือมต่อกัน 
อย่างถูกต้องได้อย่างไรชนิดของความสัมพันธ์อาจเป็นหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One) หน่ึงต่อหลาย 
(One-to-Many) หรือหลายต่อหน่ึง (Many-to-One)  

  2.6.3 การแสดงผลข้อมูล (Data display) การแสดงผลข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มี 3 แบบหลักๆ คือ แผนที่ ตาราง และแผนภูมิอย่างไรก็ตาม การแสดงผล ข้อมูลในรูปแผน
ที่นับเป็นหัวใจสําคัญของการทํางานด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสื่อสารข้อมูลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะสามารถแสดงสถานที่หรือรูปแบบการกระจายของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ซึ่งสําคัญต่อการ
มองเห็นและเข้าใจข้อมูล การแสดงข้อมูล ในรูปแผนท่ี อาจแสดงผลช่ัวคราวผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
หรือการแสดงผลถาวรในรูปสิ่งพิมพ์คงทน  
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2.6.4 การสํารวจข้อมูล (Data exploration) วัตถุประสงค์หลักของการสํารวจ ข้อมูล คือ 
เพ่ือทําความเข้าใจข้อมูลให้ดีขึ้น และช่วยให้คําตอบสําหรับคําถามหรือ สมมติฐานการวิจัย การ
สอบถามข้อมูล (Data query) นับเป็นหัวใจหลักของการสํารวจข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ สอบถามจากข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยใช้แผนท่ี หรือสอบถามจากข้อมูลคุณลักษณะโดยใช้
ตาราง ผลการสอบถามข้อมูลไม่ว่าจาก แผนที่ หรือตารางจะแสดงผลการค้นตามข้อกําหนดที่สอบถาม
ที่เช่ือมโยงกันโดยปรากฏทั้งในแผนที่ และตาราง ดังน้ันองค์ประกอบสําคัญของการสํารวจข้อมูล คือ 
เครื่องมือ การมองเห็นที่ ให้ผลเช่ือมโยงอย่างมีปฏิสัมพันธ์กัน (Interactive) และเป็นพลวัตร 
(Dynamic)  

  2.6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ฟังก์ช่ันในการวิเคราะห์ข้อมูลของซอฟท์แวร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบ่งแยกตามแบบจําลองข้อมูล (Data model) กล่าวคือ เป็นแบบจําลอง
เวกเตอร์หรือแบบจําลองราสเตอร์ 

  2.6.6 การจําลองแบบในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงปรากฏการณ์
(Geographic Information System Modeling) คือระบบโดยการเลียนแบบจากของจริง โดยการ
ทําให้มีขนาดเล็กลงหรือทําให้มีความซับซ้อนน้อยลงแต่สามารถนํามาเป็นตัวแทนในการตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาปรากฏการณ์หรือระบบน้ันๆ ได้โดยการสร้างแบบจําลองในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือเป็นแบบจําลองการวิเคราะห์ (Analytical model) ด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
จุดเด่นของการจําลองแบบในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์คือ การรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่และคุณลักษณะ
ของหลายๆ ตัวแปร ในพ้ืนที่ เดียวกัน  ให้เป็นแผนที่ผสม (Composite map) แบบจําลองระบบ
สารสน เทศ ภู มิ ศาสตร์มี  4 ประเภทหลั กๆ  คื อ  Binary, Index, Regression และ  Process 
แบบจําลอง Binary คือการสร้างแผนที่ผสมที่มีตัวเลขเพียง 2 ค่า คือ 0 และ 1 แบบจําลอง Index คือ 
การสร้างแผนท่ี ผสมที่มีตัวเลขค่าอันดับที่จําแนกจากข้อมูลคุณลักษณะของแผนที่ผสม แบบจําลอง 
Regression เป็นการสร้างแผนที่ ผสมจากแบบจําลองสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามและแบบจําลอง Process เป็นการบูรณาการความรู้เก่ียวกับกระบวนการทาง สิ่งแวดล้อม
ในสภาพจริงในรูปแบบของชุดความสัมพันธ์และสมการสําหรับตรวจวัดเชิงปริมาณในกระบวนการ
น้ันๆ  
   2.7 ความสัมพันธ์ และความเช่ือมโยงระหว่างระบบ ( Global Positioning System : GPS, 
Geographic Information System : GIS, Remote Sensing : RS ) 
  ปัจจุบันความต้องการใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับสากล เพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว โดยข้อมูลดังกล่าวต้องการนํามาใช้ในการวางแผน สนับสนุนการตัดสินใจ และกําหนด
นโยบายทั้ง การพัฒนาด้านสาธารณะ และการบริการเชิงตําแหน่งต่างๆ ดังน้ันข้อมูลที่นํามาใช้ ต้อง
เป็นข้อมูลที่มี คุณภาพ คือ มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
เป็นเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ RS, GIS และ GPS สามารถใช้ ในการวิเคราะห์ในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งการบูรณา
การเทคโนโลยีดังกล่าวจะส่งผลให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนได้ครบถ้วนสมบูรณ์
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มากย่ิงขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทั้ง 3 ด้าน ประกอบกันโดยเทคโนโลยี RS 
สามารถให้ข้อมูลที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ GIS และสามารถใช้ฟังก์ชันใน
ระบบ GIS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยี GPS เพ่ือกําหนด พิกัดตําแหน่งทาง
พ้ืนที่ที่ถูกต้อง โดยทั้ง 3 ระบบมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกัน ดังน้ี   
   2.7.1 ข้อมูลจากระบบ GIS สามารถสนับสนุนระบบ RS ได้ดังน้ี  

    1) สามารถใช้ ข้อมูลในระบบ  GIS เช่น  สภาพภูมิประเทศ ความสูง 
ภูมิอากาศ ช่วยในการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ให้มีความถูกต้องมากย่ิงข้ึน   

            2) สามารถใช้ข้อมูลในระบบ GIS ในการทําแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม เช่น 
ข้อมูลถนน ทางนํ้า ตําแหน่งที่ ต้ังของสถานที่ต่างๆประกอบกับภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือทําแผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียม   

     3) สามารถใช้ข้อมูลในระบบ GIS ในการแบ่งประเภทการใช้ที่ดินอย่าง
กว้างๆ (Stratification) เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา เพ่ือกําหนดขอบเขตและ
แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ ที่ดิน หรือทําแผนที่เฉพาะเร่ือง (Thematic Map) จากภาพถ่าย
ดาวเทียม  
   2.7.2 ข้อมูลจากระบบ RS สามารถสนับสนุนข้อมูลระบบ GIS ได้ดังน้ี   

     1) ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นข้อมูลอ้างอิง (Background) ในการสร้าง 
Vector Data หรือในการทําแผนที่ โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ที่ไม่มีแผนที่ภูมิประเทศ   

     2) ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นข้อมูลในการปรับปรุงฐานข้อมูล GIS ให้
ทันสมัย   

     3) ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นข้อมูลในการศึกษาและวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินใน  พ้ืนที่ (Change Detection)   

     4) นําข้อมูล DEM ทั้งได้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาศึกษา, วิเคราะห์          
ในเรื่องต่างๆในระบบ GIS เช่น การสร้าง Contour Line, Visibility Map, การสร้างภาพ 3 มิติ  

  2.7.3 ข้อมูลจากระบบ GPS สามารถสนับสนุนข้อมูลในระบบ GIS ได้ดังน้ี   
     1) ใช้ระบบ  GPS ในการเก็บข้อมูลค่าพิกัดตําแหน่งเพ่ือนํามาสร้าง

ฐานข้อมูลในระบบ GIS โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่ไม่มีแผนที่ภูมิประเทศ   
     2) ใช้ในการทําแผนที่   
     3) ปรับปรุงข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูล GIS ให้ทันสมัย และถูกต้องมากย่ิงข้ึน   
     4) ใช้ระบบ GPS ร่วมกับฐานข้อมูล GIS ในการนําร่อง เช่นการนําร่องในรถยนต์ 

หรือการใช้ GPS และฐานข้อมูลแผนที่ในเคร่ือง PDA  
  2.8 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ   
  GIS เป็นระบบสารสนเทศของข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลอันซับซ้อนของ
พ้ืนที่ที่ต้องทําการตัดสินใจวางแผนหรือแก้ปัญหา เพ่ิมความรับรู้ข้อมูลในพ้ืนที่ที่ทําการศึกษาและมี
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การจัดการ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยสามารถประยุกต์ใช้ GIS ในการตอบคําถาม หรือสนับสนุนการ
ตัดสินใจต้ังแต่คําถามง่ายๆ เก่ียวกับการหาตําแหน่งที่ ต้ัง ไปจนสร้างแบบจําลองเพ่ือทดลอง
ต้ังสมมติฐาน เช่น ที่ต้ังอําเภอ อยู่ที่ไหน ผู้ป่วยที่มารับการรักษาอาศัยอยู่ ณ ที่ใด พ้ืนที่ในตําบลใด
เหมาะสมที่จะส่งเสริมการปลูกพืช เศรษฐกิจชนิดต่างๆ จะต้ังป้อมยามตํารวจ ณ จุดใด รถดับเพลิงจะ
ว่ิงผ่านถนนเส้นใด เพ่ือให้ถึงจุด เกิดเหตุเร็วที่สุด โดยใช้ระยะทางสั้นที่สุด การประยุกต์ใช้งาน GIS ใน
ด้านต่างๆ มีดังน้ี (วรเดช จันทรศร, 2545)      
   2.8.1 ด้านเศรษฐกิจ ในต่างประเทศมีการประยุกต์ใช้ GIS เพ่ือช่วยเหลือในการ
พัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจกันอย่างแพร่หลาย เช่น การวางแผนการใช้ทรัพยากรในการผลิต การ
วิเคราะห์ความพร้อมของ วัตถุดิบและแรงงาน รวมถึงความต้องการของประชากรในแต่ละพ้ืนที่จาก
ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น อายุ การศึกษา รายได้ เป็นต้น การวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
สินค้าหรือวัตถุดิบตามศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การต้ังศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น  

    2.8.2 ด้านคมนาคมขนส่ง GIS สามารถใช้ในการเพ่ิมประสิทธิผลทางด้านการ
คมนาคมขนส่ง เช่น การวางแผนเส้นทางการเดินรถประจําทาง การวางแผนการสร้างเส้นทาง
คมนาคม ทางรถไฟ ทางด่วน ทางเดินเรือและเส้นทางการบิน ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี เพราะหน่ึงใน
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ของ GIS คือ การวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) การ
วิเคราะห์ความหนาแน่นของปริมาณการจราจรในแต่ละพ้ืนที่   

    2.8.3 ด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การจัดหาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไปยังพ้ืนที่ต่างๆ 
ตามความต้องการของ ประชาชนน้ัน GIS ได้เข้ามามีบทบาทอันสําคัญในการวางแผนใน การสร้าง
ถนน การเดินสายไฟฟ้า ท่อ ประปา รวมถึงการวางแผนในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
เหล่าน้ี นอกจากน้ียังใช้ในการวิเคราะห์ ถึงเง่ือนไขความต้องการสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ เช่น 
วิเคราะห์ความเร่งด่วนในการให้บริการตามความ หนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ หรือความ
เปลี่ยนแปลงของประชากรในพ้ืนที่ต่างๆซึ่งจะมีผลต่อการใช้บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
    2.8.4 ด้านการสาธารณสุข การประยุกต์ใช้ GIS ในการบริหารจัดการภาครัฐกับงานทาง  
ด้านสาธารณสุข มีใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น การระบุตําแหน่งของผู้ป่วยโรคต่างๆการ
วิเคราะห์ การแพร่ของโรคระบาด หรือแนวโน้มการระบาดของโรค ซึ่งการประยุกต์ใช้ GIS จะช่วยให้
ผู้บริหาร สามารถวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิผล
ย่ิงขึ้น  
   2.8.5 ด้านการบริการชุมชน การประยุกต์ใช้ GIS ในการบริการชุมชน จะเกี่ยวข้อง
ในส่วนของการ ให้บริการของรัฐกับประชาชนโดยท่ัวๆ ไปซึ่งประชาชนในแต่ละพ้ืนที่จะมีความ
ต้องการบริการจากภาครัฐ แตกต่างกันไปการใช้ GIS จะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงความต้องการของ
ประชาชนโดยการให้บริการ สาธารณะได้อย่างเป็นพลวัตร  
   2.8.6 ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันอาชญากรรม มีการใช้กัน                 
อย่างแพร่หลาย เช่น การกําหนดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อต้ังป้อมตํารวจ การวิเคราะห์
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พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยการบันทึกจุดที่เกิดอาชญากรรมไว้ แล้วนํามาวิเคราะห์หาพ้ืนที่
เสี่ยง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย สามารถวางแผนและให้ความสําคัญกับบางพ้ืนที่ที่ต้องทําการดูแล
เป็นพิเศษ เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรมได้   
   2.8.7 ด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การประยุกต์ใช้ GIS เพ่ือช่วยในการ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นหน่ึงในกิจกรรมการประยุกต์ใช้ GIS ที่แพร่หลายที่สุดเพราะ
ความสามารถในการ วิเคราะห์ ประเมินผล และนําเสนอข้อมูลต่างๆ ในเชิงพ้ืนที่ที่จําเป็นต่อการวางผัง
เมือง และการจัดการเมือง สามารถกระทําได้อย่างสะดวก ทั้งการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพใน
การใช้ประโยชน์ของแต่ละพ้ืนที่   
   2.8.8 ด้านการจัดเก็บภาษี การประยุกต์ใช้ GIS เพ่ือช่วยในการจัดเก็บภาษีโดยอาศัย 
ข้อมูลแผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่ เช่น 1:1,000 ซึ่งสามารถมองเห็นขอบเขตของอาคาร เพ่ือใช้ในการ
นําเข้าข้อมูลการชําระภาษีอากร ซึ่งภาครัฐสามารถทําการติดตาม ตรวจสอบผล การจัดเก็บภาษีได้
โดยสะดวก เพราะข้อมูลของสถานประกอบการ บ้านเรือน ฯลฯ ที่ชําระค่า ภาษีอากรต่างๆ แล้วจะ
สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่าง ได้โดยเฉดสีบนแผนที่ ทําให้สามารถค้นหา หรือติดตามการชําระ
ภาษีอากรได้โดยสะดวก และทําให้การ จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   2.8.9 ด้านสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ GIS เพ่ือทดลองสร้างแบบจําลองทางด้าน
สิ่งแวดล้อม มีใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น การสร้างแบบจําลองสามมิติแสดงการถล่ม
ของภูเขา การสร้างแบบจําลองระดับนํ้าใต้ดิน แบบจําลองความสูงของภูมิประเทศ แบบจําลองแสดง
การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ตามเวลาที่เปลี่ยนไป แบบจําลองแสดง  การแพร่กระจายของมลพิษ
ในอากาศหรือแบบจําลองสามมิติของเมือง ซึ่งการสร้างแบบจําลองใน GIS จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทํา
ความเข้าใจกับลักษณะของพ้ืนที่ได้โดยง่าย และเป็นการเพิ่มการรับรู้แบบเสมือนจริงในรูปแบบของ
แบบจําลองสามมิติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการต้ังสมมติฐานเก่ียวกับปัญหาที่เกิดข้ึน นอกจากน้ี 
GIS สามารถประยุกต์ใช้ทั้งในการวางแผนและบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมท้ังเรื่องวิกฤตสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบ การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม ศึกษาหา
สาเหตุปัจจัยแหล่งกําเนิดมลพิษตลอดจนการวิเคราะห์เพ่ือสร้าง Model ในการวางแผนการใช้ที่ดินให้
เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน และสอดคล้อง กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าว ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างย่ิง   

     2.8.10 ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิ บั ติ  สิ่ งที่ จําเป็นมากที่ สุดใน                
การจัดการในสภาวะ ฉุกเฉิน คือ การรับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้มากที่สุดเพ่ือทําการตัดสินใจ            
ให้เร็วที่สุด ผิดพลาดน้อยที่สุดและมีประสิทธิผลมากที่สุด GIS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลใน เชิง
พ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็วรวมถึงรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวข้องซึ่งจําเป็นต่อมาตรการในการ
ป้องกันแก้ไข  
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ตารางที่ 2.4 สรุปการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ  

การพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ 

การประยุกต์ใช้ในการ 
จัดเก็บข้อมูลในรายการ

ต่างๆ 

การประยุกต์ใช้ 

การวิเคราะหน์โยบาย 

การประยุกต์ใช้ใน
การ บริหาร

จัดการ/การจัดทํา
นโยบาย 

ด้านเศรษฐกิจ การจัดเก็บตําแหน่งที่ต้ังของ
ธุรกิจที่ สําคัญ  และความ
ต้องการทรัพยากรที่สําคัญ 

ก าร วิ เค ราะ ห์ ค วาม
ต้องการทรัพยากรตาม
ศักยภาพของผู้ จัดหา 
การสร้างแบบจําลอง
พ้ื น ที่ ที่ เ ห ม า ะ ส ม
สําหรับพัฒนา

สนับสนุนให้มีการใช้
ท รัพยากร  หรือผู้
จั ด ห า วั ต ถุ ดิ บ ใน
ท้องถิ่น 

ด้านสาธารณสุข การจัดเก็บ ตําแหน่งของ
ผู้ป่วย 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
แพร่กระจายของ โรค
ตามเวลาที่ เปลี่ยนไป
ห รื อ  วิ เ ค ร า ะ ห์
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง 
สาเหตุการเกิดโรคกับ
เ ง่ื อ น ไ ข  ท า ง ด้ า น
สิ่งแวดล้อม 

ก าร วิ เค ราะห์ ห า
ตําแหน่ง/จุดกําเนิด
หรือจุดแพร่กระจาย 
โรคติดต่อ  
 

ด้านการติดตาม 
ตรวจสอบ 
ทางด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

การจัดเก็บ ตําแหน่งของ
แหล่งจัดเก็บสารพิษร้ายแรง 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูล
เชิ ง พ้ื นที่ ซึ่ ง เสี่ ย งต่อการ
ได้รับผลกระทบ 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
แพร่กระจายและ การ
สะสมของมลพิษที่มีผล
ต่อประชากร 

ก า ร ส ร้ า ง
แบบจําลองของการ
วิ เค ร า ะ ห์ แ ห ล่ ง
มลพิษร้ายแรงที่ มี
ผลต่อพ้ืนที่เฉพาะ

ด้านการจัดการ 
ภาวะฉุกเฉินและ 
พิบัติภัย 

การจัดเก็บตําแหน่งเส้นทาง
ที่ ใ ช้ ในกรณี ฉุ ก เฉิน  เช่น 
เส้ น ท า งที่ มี ก า รจ ร าจ ร
หนาแน่นที่ควร หลีกเลี่ยง 
หรือจัดเก็บตําแหน่งของ
สถานที่ที่ เสี่ยงต่อการเกิด
อันตราย  

การวิเคราะห์ศักยภาพ
ของความร้ายแรงของ
เห ตุ ก าร ณ์ ใน ระ ดั บ
ต่างๆ   
 

ก า ร ส ร้ า ง
แ บ บ จํ า ล อ ง เ พ่ื อ 
วิเคราะห์ผลกระทบ
จ า ก  เห ตุ ก า ร ณ์
ฉุ ก เ ฉิ น ที่ มี ต่ อ 
สาธารณู ป โภคใน
สถานที่ต่างๆ 
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ตารางที่ 2.4 สรุปการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ (ต่อ) 

การพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ 

การประยุกต์ใช้ในการ 
จัดเก็บข้อมูลในรายการ

ต่างๆ 

การประยุกต์ใช้ 

การวิเคราะหน์โยบาย 

การประยุกต์ใช้ใน
การ บริหาร

จัดการ/การจัดทํา
นโยบาย 

ข้อมูลและสาร 
สนเทศเก่ียวกับ 
ประชาชนใน 
พ้ืนที่ต่างๆ 

ข้อมูลประชาชนใน พ้ืนที่ 
รูปแบบของการใช้สิทธิใน
การเลือกต้ัง/การใช้บริการ
ภาครัฐ 

การวิเคราะห์ลักษณะ
ของการใช้สิทธิเลือกต้ัง
ในแต่ละพ้ืนที่ 

แ บ บ จํ า ล อ ง
ผลกระทบของการ
ติดต้ังอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับ  ให้บ ริการ
ข้อมูล  
 

(เอกพล ฉิ้มพงษ์ : สํานักชลประทานที่ 14, 2553) 
 
3. Quantum GIS 

Quantum GIS หรือ QGIS คือ โปรแกรมประเภทจัดการข้อมูล GIS โปรแกรมหน่ึง ซึ่งมีส่วน
ติดต่อ 
ผู้ใช้เป็นแบบกราฟิก (Graphic User Interface: GUI) ที่เข้าใจง่ายและใช้งานง่าย  

QGIS ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิดเผยโค้ด (Open source) ซึ่งสามารถนําไป
ใช้งานได้อย่างไม่มีข้อจํากัด อีกทั้งยังสามารถนําโค้ดไปพัฒนาต่อได้อีกด้วย 

การพัฒนาแบบเปิดเผยโค้ดคือการเขียนโปรแกรมแบบเปิดเผยซอร์สโค้ด (Source code) ให้
นักพัฒนาจากทั่วโลกได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม ข้อดีคือการหล่อเลี้ยงโครงการพัฒนาลักษณะน้ีมักมา
จากเงินลงขันจากองค์กรใหญ่ๆ ที่ต้องการใช้งานโปรแกรมน้ันแต่ไม่อยากซื้อของที่มีขายอยู่ในตลาดที่มี
ราคาแพงเกินไปในขณะท่ีต้องการใช้ความสามารถของโปรแกรมไม่มากนัก ดังน้ัน QGIS จึงถูกพัฒนาขึ้น
ให้มีความสามารถหลากหลาย ทั้งการใช้งานทั่วไปอย่างการเรียกใช้งานข้อมูลภาพ ตารางสืบค้นข้อมูล วิ
เคราะห์ 
ข้อมูลแบบอ้างอิงข้อมูลเชิงตําแหน่ง (Spatial query) ตลอดจนนําเสนอข้อมูลในรู้แบบแผนที่อย่าง
สวยงามทั้งแบบ Offline และ Online อีกด้วย 

แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแบบเปิดเผยโค้ดมีข้อจํากัดที่ทิศทางการพัฒนาจะถูกวางไว้อย่างกว้
าง ๆ เท่าน้ัน โดยปกติโปรแกรมประเภทน้ีจึงมักมีความสามารถกว้างๆ คือทําได้แทบทุกอย่างที่โปรแกรม
ใน        ท้องตลาดทั้งหมดมี แต่ฟังก์ชันแต่ละอย่างอาจไม่มีประสิทธิภาพสูงมากนัก QGIS จึงนํามาใช้
งานทั่วๆ ไปได้      เท่าน้ัน แต่งานที่ต้องการฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนสูงหรือต้องการประสิทธิภาพ QGIS 
จะยังตอบสนองได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
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3.1 องค์ประกอบของ QGIS 
QGIS ประกอบไปด้วย 4 ความสามารถสําคัญ ได้แก่ 

3.1.1 QGIS Desktop ใช้สร้าง แก้ไข แสดงผล วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลด้าน       
ภูมิศาสตร์ 

3.1.2 QGIS Browser ใช้เปิดดูหรือพรีวิวข้อมูลภูมิศาสตร์และเมตาดาต้า (Meta 
Data) ที่จัดเก็บไว้ อีกทั้งใช้จัดการโอนย้ายข้อมูลเหล่านั้นได้อีกด้วย 

3.1.3 QGIS Server ใช ้จั ด ก าร  WMS (Web Map Service) และ  WFS (Web 
Feature Service) ควบคุมช้ันข้อมูล ข้อมูลตาราง เลย์เอาท์ (Layout) และระบบพิกัดที่จะแสดง
ออกไป 

3.1.4 QGIS Web Client ใช้แสดงผลระบบแผนที่บนเว็บ 
3.2 ประเภทของข้อมูล GIS โปรแกรม GIS ทั่วไปจะแบ่งข้อมูลเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังน้ี 

3.2.1 เวกเตอร์ (Vector) คือข้อมูลที่จัดเก็บอยู ่ในรูปชุดของจุดพิกัดและความ
สัมพันธ์ระหว่างพิกัดต่าง ๆ ซึ่งยังแบ่งย่อยได้อีก 3 ประเภทคือ 

1) จุด (Point) เป็นชุดพิกัดที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย แต่ละจุดเป็นข้อมู
ลแยกของตัวเองไม่มีความเกี่ยวกัน 

2) เส้น (Line) เป็นชุดพิกัดที่มีความเก่ียวข้องกันแบบทางเดียว คือมีจุด
เริ่มต้นไปจนถึงจุดปลาย ไม่มีลักษณะการวกกลับมาจุดเดิม ชุดความสัมพันธ์น้ีหน่ึงชุดคือข้อมูลของเส้
นหน่ึงเส้น 

3) รูปปิด (Polygon) เป็นชุดพิกัดที่มีความเกี่ยวข้องกันแบบวนกลับ คือมี
จุดเริ่มต้นและจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน ทําให้ได้หน่ึงชุดพิกัดเป็นรูปปิดหนึ่งรูปข้อมูลเวกเตอร์อาจมีข้
อมูลตาราง (Attribute) ประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ ซึ่งข้อมูลตารางน้ีจะผูกโยงเข้ากับชุดข้อมูลแต่ละ
ชุดไปเช่น ถ้าเป็นข้อมูลแบบจุด แต่ละจุดก็จะมีข้อมูลตารางของตัวเองหน่ึงชุด ถ้าเป็นข้อมูลแบบเส้น 
แต่ละเส้นก็จะมีข้อมูลตารางของตัวเองหน่ึงชุดเช่นกัน QGIS รองรับรูปแบบไฟล์ข้อมูลของโปรแกรม
ช่ือดังๆ ใน          ท้องตลาดแทบทั้งหมด เช่น ESRI Shape, MapInfo File, Microstation DGN 
และ AutoCAD DXF   เป็นต้น 

3.2.2 ราสเตอร์ (Raster) คือข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยม แต่ละช่อง
ตารางเรียกว่า พิกเซล (Pixel) จะเก็บข้อมูลตัวเลขหน่ึงชุด แต่ละพิกเซลจะมีขนาดเท่ากัน เรียงตัวกัน    
เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งพิกัดภูมิศาสตร์จะถูกกําหนดไว้ที่พิกเซลแรกและขนาดของพิกเซลจะเป็นตัว
กําหนดพิกัดของพิกเซลอ่ืนๆ เองหากข้อมูลราสเตอร์ไม่ได้ระบุพิกัดพิกเซลแรกมา พิกัดจะเริ่มที่จุด 
(0,0) เรียกว่า Unregistered raster โดยทั่วไปราสเตอร์มักเป็นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่าย
ดาวเทียม หรือแผนที่ที่ถูกสแกนจากกระดาษ แต่ข้อมูลราสเตอร์ก็ยังสามารถเก็บข้อมูลอ่ืนๆ ได้เช่นกัน 
QGIS      รองรับฟอร์แมทของรูปภาพที่เป็นที่นิยมส่วนใหญ่ได้ทั้งหมดเช่น JPG, PNG, GIF, BMP 
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และ TIFF อีกทั้ง ข้อมูลราสเตอร์ที่มีการระบุพิกัด (Georeferencing) ที่โปรแกรมดังๆ รองรับได้เช่น 
Geo-TIFF, ECW, SID, DEM, IMG เป็นต้น 

3.2.3 ดีลิมิตเตดเท็กซ์ (Delimited text) คือข้อมูลประเภทข้อความ (Text) ที่ถูก
คั่น (Delimited) ด้วยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บางตัวเช่น ลูกนฎ้า (“,”) ทับ (“/”) หรือช่องว่าง (“ 
”) เพ่ือ  บ่งบอกว่าข้อความท่ีถูกคั่นน้ันเปรียบเสมือนอยู่คนละช่องตารางกัน ข้อมูลประเภทน้ีมักมา
จากการบันทึกของเคร่ืองรับสัญญาณ GPS หรือการนําเข้าจากโปรแกรมอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โปรแกรม GIS เช่
น Excel เป็นต้น 
 
4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

4.1 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (System Analysis Design) 
อนันต์ เกิดคํา (2548) กล่าวว่า การออกแบบระบบ คือ “กระบวนการของการวางแผนระบบ

ใหม่ หรือระบบที่จะนํามาเสริมกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว” จุดประสงค์ของการออกแบบระบบ คือ 
ตัดสินว่าจะสร้างระบบอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับเอกสารความต้องการ การออกแบบทั้งระบบจะ
ประกอบด้วย การออกแบบจอภาพบันทึกข้อมูล การออกแบบ รายงาน และส่วนแสดงผลอื่นๆ การ
ออกแบบแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล 

การออกแบบระบบถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล หากเราออกแบบ
ระบบได้ดี จะทําให้สามารถเขียนโปรแกรม และดูแลรักษาระบบต่อไปได้อย่างง่ายดาย เปรียบเสมือน
กับการสร้างบ้าน บ้านที่จะสร้างได้ดีจะต้องมีแบบแปลนท่ีดีเช่นเดียวกัน หากเราออกแบบไม่ดี 
โครงสร้างของบ้านไม่แข็งแรงก็อาจทําให้ทรุด หรือพังทลายลงมาได้ ซึ่งการออกแบบระบบน้ีจะ
ครอบคลุมถึงการออกแบบโปรแกรม และฐานข้อมูล สําหรับการออกแบบโปรแกรม โดยส่วนใหญ่จะ
อาศัยแบบแปลนที่เรียกว่า Data Flow Diagram เพ่ือวิเคราะห์ Input/ Output  และขั้นตอนการ
ทํางานของระบบ 

การวิเคราะห์แบบโครงสร้างยัวร์ดอน (Yourdon and Constantine,1979) และเพ่ือนร่วม
คณะของเขาได้พัฒนาการ วิเคราะห์แบบโครงสร้าง และการออกแบบโครงสร้างเมื่อต้นปี ค.ศ.1970 
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางที่ช้ีให้เห็นปัญหาในวัฎจักรของการพัฒนาระบบแนวคิดของ ยัวร์ดอน ก็คือ การ
ทําให้การวิเคราะห์ และออกแบบระบบเป็นวิชาการมากข้ึน โดยมองคล้ายๆ กับวิศวกรรม เป้าหมาย
หลักของการวิเคราะห์แบบโครงสร้าง คือ เอกสาร การที่จะได้เอกสารน้ีมาต้องใช้เครื่องมือต่างๆ เป็น
ต้นว่า แผนภูมิการไหลของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล ภาษาอังกฤษแบบโครงสร้างตารางการตัดสินใจ 
และแผนภูมิการตัดสินใจแบบต้นไม้  

4.2 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
สมจิตร อาจอินทร์ และงามนิจ อาจอินทร์ (พิสิษฐเจริญทัต) (2549) กล่าวว่า ในการพัฒนา

ฐานข้อมูลเพ่ือระบบสารสนเทศโดยทั่วไปน้ันจะมีวงจรในการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการทํางานเป็น
ลําดับต้ังแต่ต้นจนกระทั่งสามารถสร้างระบบสารสนเทศออกมาได้ และเป็นข้ันตอนที่ผู้พัฒนาระบบซึ่ง
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อาจประกอบด้วยผู้จัดการโครงการ นักวิเคราะห์ระบบ และผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องร่วมกันศึกษา
และทําความเข้าใจในแต่ละขั้นตอน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วขั้นตอนในการพัฒนาระบบจะมีอยู่ด้วยกัน 7 
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1)  การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 
เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม เมื่อผู้บริหารขององค์กรมีความ

ต้องการที่จะสร้างระบบสารสนเทศขึ้น เน่ืองจากความล้าหลังของระบบงานเดิม หรือการไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอของระบบงานเดิมที่จะตอบสนองความต้องการในปัจจุบันได้ 

2)  การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility  Study) 
หลังจากที่ทราบปัญหาของระบบงานเดิมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการศึกษาความ

เป็นไปได้ว่า การสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่ 
3)  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (Users Requirement Analysis) 

หลังจากศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ และผู้บริหารเห็นสมควรที่จะให้ดําเนินการ
พัฒนาต่อขั้นตอนต่อไปที่นักวิเคราะห์ระบบจะต้องทําคือการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ความ
ต้องการในท่ีนี้จะหมายถึง ความต้องการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และความต้องการสารสนเทศของ
ผู้บริหารซึ่งเป็นเจ้าของหน่วยงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญเพ่ือให้สามารถออกแบบระบบใหม่ได้ตรงกับ
ความต้องการน้ันมากที่สุด ในขั้นตอนสําคัญเพ่ือให้สามารถออกแบบระบบใหม่ได้ตรงกับความ
ต้องการน้ันมากที่สุด ในข้ันตอนน้ีจะเร่ิมต้ังแต่การศึกษาระบบการทํางานขององค์กรซึ่งเป็นระบบงาน
เดิมให้เข้าใจก่อนว่ามีลักษณะการทํางานอย่างไร และจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้ รวม
ไปถึงเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ด้วย สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลน้ันจะสามารถทําได้หลายวิธี 
เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์  ผู้ใช้ระดับบริหารและระดับพนักงานท่ัวไป หรือจากรายงาน
ต่างๆ ขององค์กรน้ันๆ หลังจากที่ได้ข้อมูลมากพอสมควรก็จะนําข้อมูล เหล่าน้ันมาวิเคราะห์เพ่ือสรุป
ให้ได้รายละเอียดต่อไป 

4)  การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
หลังจากที่ได้เป้าหมายของงานท่ีชัดเจนแล้วว่า ในระบบใหม่จะต้องทําอะไรมีการ

ออกรายงานอะไรและใช้ข้อมูลใดบ้าง ก็จะมาเริ่มทําการออกแบบฐานข้อมูลซึ่งได้แก่การวิเคราะห์หา
เอนทิต้ีหรือรีเลชัน การวิเคราะห์หาแอททริบิวต์และคีย์ของเอนทิต้ีหรือรีเลชัน รวมไปถึงการกําหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ีหรือรีเลชัน 

5)  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (Implementation) 
ในขั้นตอนน้ีจะมีการเลือกระดับจัดการฐานข้อมูลข้ึนมาใช้ และผู้ออกแบบระบบซ่ึง

อาจจะเป็นนักวิเคราะห์ระบบหรือผู้ออกแบบฐานข้อมูล จะทําการออกแบบโปรแกรมว่าระบบจะต้อง
ประกอบด้วยโปรแกรมใดบ้าง แต่ละโปรแกรมมีหน้าที่อะไร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร   

การเช่ือมระหว่างโปรแกรมจะทําอย่างไร นอกจากน้ียังมีการออกแบบหน้าจอการนํา
ข้อมูลเข้ารูปแบบรายงาน และการควบคุมความคงสภาพของข้อมูล ซึ่งจะนํามาสร้างเป็นเอกสารท่ี
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เรียกว่าข้อมูลการออกแบบ โปรแกรมเพ่ือเตรียมให้กับนักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ใช้เป็น
แบบในการเขียนโปรแกรมต่อไป 
  ในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมเมอร์จะทําการเขียน และทดสอบโปรแกรม
ว่าทํางานได้ถูกต้องหรือไม่โดยจะมีการทดสอบกับข้อมูลจริงที่มีอยู่ ถ้าเป็นระบบใหญ่ที่ต้องอาศัย
โปรแกรมเมอร์หลายช่วงกันเขียนโปรแกรม หลังจากที่แต่ละคนทําการทดสอบโปรแกรมของตนเอง
เสร็จแล้วก็จะนําโปรแกรมเหล่าน้ันมารวมกันให้เป็นระบบเดียว แล้วทําการทดสอบอีกทีซึ่งจะเรียกว่า
การทดสอบระบบ 

6)  การทําเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation) 
การทําเอกสารประกอบโปรแกรม คือการอธิบายในรายละเอียดของโปรแกรมว่า

จุดประสงค์ของโปรแกรมคืออะไร ใช้งานในด้านไหนซึ่งอาจจะเป็นการสรุปรายละเอียดของโปรแกรม
และแสดงเป็นผังงาน หรือรหัสจําลองก็ได้ 

7)  การติดต้ังและการบํารุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance) 
เมื่อโปรแกรมผ่านการตรวจสอบตามข้ันตอนเรียบร้อยแล้ว และถูกนํามาติดต้ังให้

ผู้ใช้งานในขั้นตอนน้ีจะรวมไปถึงการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้ซึ่งอาจเป็นพนักงาน ที่ต้องใช้งานจริงเพ่ือให้
เข้าใจการทํางานและทํางานได้โดยไม่มีปัญหาซึ่งในช่วงแรกผู้ใช้อาจจะยังไม่คุ้นเคยก็อาจทําให้เกิด
ปัญหาขึ้นมาบ้างดังนั้นจึงต้องมีผู้คอยควบคุม ดูแลและตรวจสอบการทํางาน และเมื่อมีการใช้งานไป
นาน ๆ ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความต้องการของ
ผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงได้ 

4.3 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 
  สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการแสดงแผนภาพกระแสข้อมูลมีหลายชนิด แต่ในที่นี้จะ
แสดงให้เห็นเพียง 2 ชนิด ได้แก่ ชุดสัญลักษณ์มาตรฐานท่ีพัฒนาโดย Gane and Sarson (1979) 
และชุดสัญลักษณ์มาตรฐานท่ีพัฒนาโดย DeMacro and Yourdon (DeMacro,1979 ; Yourdon 
and Constantine,1979) โดยมีสัญลักษณ์ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 2.5 สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 
Gane & Sarson  ความหมาย

 
 
 

การประมวลผล (Process) ขัน้ตอนการทํา งานภายในระบบ 

 
แหล่งเก็บข้อมลู (Data Store) สามารถเก็บได้ทั้งไฟล์ข้อมูล
และฐานข้อมลู 

 
 เอนทิต้ีภายนอก (External Entity) ปัจจัย หรือสภาพแวดลอ้มที่

มีผลกระทบต่อระบบ 

 
 
 

กระแสข้อมลู (Data Flow) แสดงทิศทางของข้อมูลจากขัน้ตอน
การทํางานหน่ึงไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง 

  
4.4 แนวคิดของแบบจําลองข้ันตอนการทํางานของระบบ 

 การสร้างแบบจําลองข้ันตอนการทํางานของระบบโดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow  
Diagram) มีแนวคิดต่างๆ ดังน้ี 

ขั้นตอนการทํางานของระบบ  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2546) กล่าว
ว่า ขั้นตอนการทํางานที่เกิดขึ้นของระบบน้ัน มีจุดประสงค์เพ่ือเปล่ียน แปลง หรือประมวลผลข้อมูลที่
เข้าสู่ระบบให้กลายเป็นสารสนเทศที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที เป็นการตอบรับ/ ตอบสนองต่อการ
ดําเนินธุรกิจที่มีเง่ือนไข  และเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย หรือเรียกว่าเป็นการตอบรับ/ 
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจน่ันเอง  

ดังน้ัน ในการวิเคราะห์ระบบจึงต้องมีวิธีการท่ีจะอธิบายขั้นตอนการทํางานของระบบที่
เกิดขึ้น ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยใช้แบบจําลองเพ่ืออธิบายข้อมูลนําเข้า ข้อมูล
ส่งออก และการทํางานของระบบ โดยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมจะเป็นตัวกําหนดขอบเขตการทํางานของ
ระบบ และมีสภาพ แวดล้อมอยู่ภายนอกขอบเขต ระบบจะแลกเปลี่ยนข้อมูลนําเข้า และข้อมูลส่งออก 
กับสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอก ดังน้ัน หากมองระบบภาพรวมทั้ งหมด ระบบงานใดๆ จะ
เปรียบเสมือนกับขั้นตอนการดําเนินงานขั้นตอนหน่ึง 
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5. สถิติสําหรับการวิจัย  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

5.1 ค่าเฉล่ีย )Mean  (ของคะแนน โดยใช้สูตร  = ∑
 

 เมื่อ 
    แทน ค่าเฉล่ีย 
                    ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
  N แทน จํานวนคะแนนในกลุ่ม 
 

  5.2 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ของคะแนน 
 

. . = ∑ − (∑ )( − 1)  

 
 เมื่อ 
  S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  X แทน คะแนนแต่ละตัว 
  N แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
  ∑  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง 

                     (∑ )  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวทั้งหมดยกกําลังสอง 
 
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 อานัติ จักรแก้ว (2545) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ออกแบบฐานข้อมูลของระบบข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดทําโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการนําเสนอ ข้อมูล
สารสนเทศทางด้านท่องเที่ยว ในลักษณะของเมนูการเรียกค้นข้อมูลทางหน้าจอภาพ และจัดลําดับ
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือใช้วางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต การออกแบบฐานข้อมูลใน
งานวิจัยครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และข้อมูลลักษณะประจํา 
(Attribute data) หลังจากได้ออกแบบฐานข้อมูลแล้ว ได้สร้างฐานข้อมูลโดยข้อมูลเชิงพ้ืนที่ สร้างด้วย
โปรแกรม Pc Arc/Info 3.5 และฐานข้อมูลลักษณะประจํา สร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แล้ว
เช่ือมโยงข้อมูลทั้งสองเข้าด้วยกัน ด้วยค่ารหัสประจําตัวที่ได้กําหนดไว้ ด้วยโปรแกรม ArcView 3.1 และ
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สร้างโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษา Avenue สําหรับการจัดลําดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหลัก จํานวน 
39 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้ตัวแปรหลัก 14 ตัวแปร ในการจัดลําดับศักยภาพ ได้ใช้เทคนิคการ
ถ่วงนํ้าหนัก (Weighting) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) เพ่ือจําแนก
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ปานกลาง และตํ่า หลังจากผ่านวิธีการดําเนินการข้างต้น ผลของการวิจัย
ครั้งน้ี (1) ทําให้ได้ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(2) ได้โปรแกรมประยุกต์ที่นําเสนอข้อมูลสารสนเทศทางด้านท่องเที่ยว เพ่ือให้ผู้ใช้ได้สอบถามผ่าน
หน้าจอภาพในระบบเมนูภาษาไทย (3) ได้ค่าศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง 12 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลาง 11 แห่ง แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพตํ่า 16 แห่ง เพ่ือนําไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป  

พรพิศ ปรีชานุสิทธ์ิ (2548) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการประเมินคุณค่าสิ่งแวดล้อมของ
แหล่งธรรมชาติในจังหวัดตรัง พบว่าการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ในการประเมิน คุณค่าสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติในจังหวัดตรัง ซึ่งแบ่งขั้นตอนการ
วิจัยออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การจัดทําโปรแกรม
ประยุกต์ และการจัดลําดับความสําคัญ ของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ การออกแบบฐานข้อมูล ใน
งานวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และข้อมูลตามลักษณะ (Attribute 
data) จากน้ันได้ทําการสร้างฐานข้อมูล โดยข้อมูลเชิงพ้ืนที่สร้างด้วยโปรแกรม ArcView และฐานข้อมูล
ตามลักษณะสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Access แล้วทําการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยใช้ค่ารหัส
ประจําตัวของแต่ละวัตถุที่ได้กําหนดไว้ด้วยโปรแกรม ArcGis 8.3 และทําการสร้างโปรแกรมประยุกต์ด้วย
ภาษา Visual Basic สําหรับการจัดลําดับความสําคัญ ของแหล่งธรรมชาติในจังหวัดตรังทั้งหมด 32 
แหล่ง ใช้ตัวช้ีวัด 3 ด้านในการประเมิน การกระทํากับข้อมูล โดยการแปลงข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของ
ค่าคะแนน แล้วทําการประมวลผล หาค่าคะแนนความสําคัญ และความเส่ียงของแหล่งธรรมชาติแต่ละ
แหล่ง แล้วนําค่าคะแนนที่ได้เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือนําไปวิเคราะห์และแสดงผล หลังจาก
ผ่านขั้นตอนการดําเนินการข้างต้น ผลการวิจัย คือ (1) ฐานข้อมูล ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
แหล่งธรรมชาติในจังหวัดตรัง (2) โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถ คํานวณคะแนนการประเมินคุณค่าแหล่ง
ธรรมชาติโดยผู้ใช้สามารถสอบถามผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ (3) ค่าความสําคัญและความเสี่ยงของแหล่ง
ธรรมชาติ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มความสําคัญมาก และเสี่ยงน้อย มีจํานวน 1 แหล่ง และ 
กลุ่มความสําคัญน้อยและความเสี่ยงน้อย มีจํานวน 31 แหล่ง  
 ณรงค์ พลีรักษ (2556) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือจัดการการท่องเทีย่วชุมชนในจังหวัด
ชลบุรี การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์คือการสํารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประเมินมาตรฐานของ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี จากการสํารวจภาคสนาม
พบว่าในจังหวัดชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท้ังสิ้น 45 แห่ง จําแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จํานวน 34 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จํานวน 3 แห่ง แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จํานวน 5 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จํานวน 3 แห่ง และได้นําข้อมูล
ดังกล่าวมาจัดทําเป็นแผนที่ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcGIS Desktop 10 จากการ
ประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพบว่า แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีมาตรฐานตํ่ากว่าเกณฑ์ โดยมี
แหล่งท่องเที่ยวจํานวน 5 แห่งที่มีมาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และอนุรักษ์ป่าชายเลนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง วัดญาณสังวราราม 
วัดเทพวราราม และชุมชนอ่างศิลา และมีแหล่งท่องเที่ยวเพียง 1 แห่งที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับดี ได้แก่ 
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นํ้าตกชันตาเถร จากนั้นจึงทําการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนออกเป็น 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 
เส้นทางธรรมชายฝั่งทะเล (R1) เส้นทางที่ 2 ย้อนรอยตํานานนิทานพ้ืนบ้านพระรถเมรี (R2) เส้นทางที่ 3 
สี่ถ้ําธรรมะ (R3) และเส้นทางที่ 4 ธรรมชาติที่หลากหลาย (R4) ขั้นตอนสุดท้าย คือ วิเคราะห์เส้นทางการ
ท่องเท่ียวชุมชนที่สั้นที่สุด (Shortest route) โดยใช้ชุด คําสั่งการวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analyst 
Extension) โดยในเส้นทางที่ 1 มีระยะทางรวมเท่ากับ 96.51 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 มีระยะทางรวม
เพียง 31.59 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 มีระยะทางรวมเท่ากับ 58.48 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 4 มีระยะทาง
รวมเท่ากับ 36.40 กิโลเมตร 
 เพ็ญประไพ ภู่ทอง จิตรพงษ์ เจริญจิตร และณัฑริกา แซ่จิ้ว (2559) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในตําบลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาสถานท่ี
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตําบลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความสวยงามและยังเป็น
ธรรมชาติ แต่ยังไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากนักโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย เน่ืองจาก
สถานที่ท่องเที่ยวไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายและไม่มีข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว จึงมีการจัดการปัญหา
ดังกล่าวโดยการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) มาบริหาร
จัดการโดยการจัดทําฐานข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ และกําหนด
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยการวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) ทําให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ได้เส้นทางท่องเที่ยวทั้งหมด 6 เส้นทาง ดังน้ี 1) ล่องเรือชมปลา ระยะทาง 2 กิโลเมตร 2) โอบ
กอดธรรมชาติ ระยะ 10 กิโลเมตร 3) เส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาสก 4) เดินถ้ํายํ่านํ้าตก 
ระยะ 22 กิโลเมตร 5) เที่ยววัดไหว้พระ ระยะทาง 13 กิโลเมตร 6) พักเพลินเดินเที่ยว 2 อุทยานฯ 
ระยะทาง 22 กิโลเมตร ผลงานวิจัยฉบับน้ีช่วยส่งเสริมด้านฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่นเพ่ือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตําบลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากย่ิงขึ้น 
 สมเกียรติ ช่อเหมือน ศักด์ิชัย ใจดี และสมโภชน์ เกษตรไพสิฐ (2557) การพัฒนาแอนดรอยด์
แอพพลิเคช่ันสําหรับการท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี บทความวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์พกพาสําหรับการท่องเที่ยว เพ่ือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวท่ีต้องการเดินทางท่อง
เที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีโดยการตรวจสอบข้อมูลและวิดีโอของสถานที่ท่องเที่ยวก่อนตัดสินใจเลือก
รายการสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือจัดเรียงลําดับสถานที่ตามทฤษฎีกราฟและจําลองเส้นทางที่สั้นที่สุดก่อน
การเดินทาง   ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางได้ รวมถึงการระบุตําแหน่งของนักท่องเที่ยว
ในขณะการเดินทาง ทําให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องตามเวลาที่กําหนด การพัฒนา
แอพพลิเคช่ันใช้android development tool เป็นส่วนเสริมของโปรแกรม Eclipse ควบคุมการ
ทํางานด้วยภาษา JAVA เพ่ือใช้บริการ google maps android API v2 ร่วมกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์และ
การเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์แบบพกพา ในงานวิจัยได้นําแบบจําลอง rational unified 
process ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) เก็บรวบรวม
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 2) เก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี 3) 
ออกแบบและพัฒนาส่วนโต้ตอบผู้ใช้ เช่น การนําเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 4) ออกแบบและพัฒนา
คลาสฟังก์ช่ันในการทํางานประกอบไปด้วยการจัดเก็บข้อมูลสถานที่ การเลือกรายการสถานที่ท่องเที่ยว 
การหาเส้นทาง การหาระยะทาง การใช้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ การจัดลําดับสถานที่ท่องเท่ียว
ตามทฤษฎีกราฟ 5) พัฒนาส่วนจัดการแผนที่และการแสดงผลการเดินทางของนักท่องเที่ยว 6) ทดสอบฟั
งก์ชันการทํางานและปรับปรุงแก้ไข และ 7) ทดลองใช้งานโดยนักท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 
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100 คน จากการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์พกพาสามารถทํางานได้ถูกต้อง และ
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคช่ันของนักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ย 4.37 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 




