
 
 

 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและท่ีมาของโครงการ 

มหาวิทยาลัยแมโจ ไดจัดทําโครงการวิจัยแผนแมบทโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือ ซ่ึงมี

เปาหมายในการพัฒนาโครงขายการทองเท่ียว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยหนึ่งในผลผลิตของ

งานวิจัยนี้คือ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือตอนบน เปนการ

แสดงลักษณะภูมิศาสตรและเอกลักษณของแหลงทองเท่ียว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาแผนแมบทโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือตอนบน 

ปจจุบันการบริหารงานระหวางการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(Geographic 

Information System) เร่ิมมีความซับซอนของข้ันตอนการทํางานมากข้ึน เนื่องจากจํานวน

แหลงขอมูลมีมากและหลากหลาย ไดแก ขอมูลพื้นท่ีของจังหวัด เชียงใหม เชียงราย ลําพูน พะเยา 

แพร นาน ลําปาง แมฮองสอน จึงทําใหการบริหารงานและรวบรวมขอมูลมีความซับซอนและลาชา 

อีกท้ังการแลกเปล่ียนขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรยังตอบสนองความตองการของผูใชได

ไมท่ัวถึง เพราะผูใชระบบสารสนเทศทางภูมิสาสตรตองการใชขอมูลจากท่ัวโลก และสามารถ

แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกันไดโดยตรง   

เนื่องจากปญหาข้ันตน ทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบการบริหารงานระหวางการ

พัฒนาระบบจีไอเอส จากเดิมท่ีไมยืดหยุนสําหรับการพัฒนาระบบท่ีมีข้ันตอนการทํางานในสวน

ของความหลากหลายของพ้ืนท่ีการเก็บรวบรวมขอมูล และใชระยะเวลามากในการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการพัฒนาระบบดังกลาว จึงไดทําการศึกษา หลักการพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวน (Rapid 

Application Development) ซ่ึงเปนแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรแบบใหมท่ีเนนความรวดเร็วและ

ความยืดหยุนของการเปล่ียนแปลง (Rapid and flexible response to change) ทําใหการพัฒนา

ซอฟตแวรรวดเร็วและจํานวนงานส้ันลง ดวยเทคนิคการพัฒนาแบบเรงดวนนั้นใชเวลาอันส้ัน ดวย

การมุงเนนดานการลดตนทุนและระยะเวลาในการพัฒนา ซ่ึงจะสงผลใหเปนระบบท่ีสามารถทํางาน



  
 

2 

ไดอยางมีประสิทธิภาพชวยใหผูใชสามารถบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบจีไอเอสแผนแมบท

โครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือ  

ดังนั้นจึงไดพัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทสทางภูมิศาสตรกับกูเกิล เพื่ออํานวย

ความสะดวกแกผูใชงานท่ีหลากหลาย โดยขยายกลุมผูใชงานท้ังผูใชขอมูลสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรเพื่อการเดินทาง และผูตองการแลกเปล่ียนขอมูลบนกูเกิล รวมท้ังการสรางเคร่ืองมือชวย

ในการจัดการขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรบนกูเกิล เพื่อใหรวดเร็วและงายตอการใชงาน 

ตลอดจนขอมูลท่ีไดมามีความถูกตองนาเช่ือถือ ถูกนําไปใชในการวางแผนโครงการแผนแมบท

โครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือตอนบนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.    พัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรกับกูเกิล  

2.    สามารถประยุกตใชหลักการกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวน (RAD) กับการ

พัฒนาระบบจไีอเอสไดจริงและมีประสิทธิภาพ 

3.    สามารถสรางกระบวนการการทํางาน (work process) โดยนําหลักการการพัฒนาซอฟตแวร

แบบเรงดวนมาชวยในการบริหารจัดการการพัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรกับกูเกิล 

4.    สามารถลดข้ันตอนการทํางานเพ่ือใหระบบท่ีพัฒนาลุลวงโดยใชเวลานอยท่ีสุด  

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย      

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาจึงกําหนดขอบเขตของการคนควาไวดังตอไปนี้ 
ศึกษาขอมูลระบบท่ีมีในปจจุบัน 

1.1 ศึกษาข้ันตอนการทํางานของระบบท่ีเกี่ยวของ 

• ทําการศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรท่ีมีอยู และงานวจัยท่ีเกี่ยวของ จากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
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• ทําการสํารวจขอมูลในพ้ืนท่ีจริง โดยการเก็บขอมูลแบบดิจิไตเซอร
ตองใชหลักการแชรพอยตมาใชบริหารงานเปนกลุมโดยสงขอมูล
สํารวจมายังศูนยกลางในขณะสํารวจพื้นท่ี 

• รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการจัดเก็บขอมูลโดยการบังคับรุนใช 
version control 

• ระบบวิเคราะหสถานะขอมูล และกระบวนการทํางานอ่ืนๆเชน
ตรวจสอบวาสงงานตามกําหนดเวลาหรือไมโดยใช Project planning 
และSoftware project management  

• นําขอมูลเขาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

• วิเคราะหขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

• ไดผลลัพธคือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

• การทดสอบระบบตามหลักการดําเนินการท่ีกลาวมาขางตน 
 

1.1.1 ขอบเขตขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษามีดังนี ้

1.  สวนของขอมูลจากระบบจีพีเอส 

• เก็บขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวแบบเว็กเตอร ซ่ึงเก็บเปนโคออดิเนต 
(x,y)หรือเรียกวาละติจูดและลองติจูด 

2. สวนของฐานขอมูล 

• ช่ือสถานท่ีสําคัญ แหลงทองเท่ียว  

• ท่ีต้ังสถานท่ีสําคัญ : ท่ีอยู ช่ือถนน  ช่ือหมูบาน  ตําบล  อําเภอ จังหวดั  

•  สินคาประจําทองถ่ิน 

• เทศกาล งานประเพณี และกจิกรรมประจําทองถ่ิน  

• รายละเอียดขอ 2.4 : วัน เวลา สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 

• โรงแรม  

• รานอาหาร 

• บริษัทรถเชา 

• เอกลักษณประจําทองถ่ิน 
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• ทรัพยากรที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร 

• ประเภทของแหลงทองเท่ียว : แหลงทองเท่ียวประเภท

ศิลปวัฒนธรรม แหลงหัตถกรรม แหลงทองเท่ียวประเภทปาเขา 

แมน้ํา และประเพณีวิถีชีวิตชุมชน 

• จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี 

• เช้ือชาติ วัฒนธรรม 

 
1.1.1 ศึกษาขอมูลซอฟตแวรและฮารแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบจีไอเอส 

1. ฮารดแวร 
-    เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล 1 เคร่ือง 

2. ซอฟตแวร 
- โปรแกรมกูเกลิเอริสไลบราร่ี 
- โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL ) 
- พีเอสพี ไลบราร่ี  

          -     โคลาดา ไลบราร่ี ( collada ) 
          -      เคเอ็มแอล ไลบราร่ี (kml ) 

  
1.2   วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ 

1.2.1 วิเคราะหและออกแบบภาพรวมของระบบ 
เปนระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล ซ่ึงเปน
ขอมูลทางดานแหลงทองเท่ียว ขอบเขตขอมูลคือ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนไดแก 
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน พะเยา แพร นาน ลําปาง และแมฮองสอน 

1.2.2 วิเคราะหและออกแบบการนําเขาขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรจากระบบจีพีเอส 
1.2.2.1 ระบบบันทึกขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวแบบจุด (point features) ซ่ึงใชแสดง  

สถานท่ีต้ังของ แหลงทองเท่ียว 
1.2.2.2 ระบบบันทึกขอมูลลักษณะโคออดิเนตรูปแบบเสน (line features) ซ่ึงใช

แสดง ลักษณะของถนน แมน้ํา การวางสายโทรศัพท 
1.2.2.3 ระบบบันทึกขอมูลลักษณะโคออดิเนตรูปแบบพื้นท่ี (line features) ซ่ึงใช 

แสดง  ลักษณะของพ้ืนท่ี เชนขอบเขตของพื้นทีปาไม 
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1.2.2.4 ระบบแสดงขอมูลภูมิศาสตรแผนแมบทโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือ
ตอนบนรูปแบบ 3 มิติ 

1.2.2.5 รายงานเชิงวิเคราะหขอมูลการบริหารงานระหวางการพัฒนาโปรแกรม 
1.3 พัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐาน ISO 12207 โดยเลือกทํา 15 กิจกรรมของกลุม

กระบวนการตางๆดังนี้  
1.3.1.1 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Process) 

- กลุมกระบวนการวิศวกรรม (Engineering process group) 

• การสํารวจความตองการ (Requirement elicitation) 

• การวิเคราะหความตองการของระบบ (System requirement analysis) 

• การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ (System architecture design) 

• การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (software requirement 
analysis) 

• การการออกแบบซอฟตแวร (Software design) 

• การสรางซอฟตแวร (Software construction) 

• การประกอบซอฟตแวร (Software integration) 

• การทดสอบซอฟตแวร (Software testing) 

• การติดต้ังซอฟตแวร (Software installation) 

• การบํารุงรักษาซอฟตแวรและระบบ (Software and system maintenance) 
1.3.1.2 วัฏจักรกระบวนการจัดการ (Organizational Life Cycle Process) 

-  กลุมกระบวนการบริหาร (Management process group) 

• การบริหารโครงการ (Project management) 
1.3.1.3 วัฏจักรกระบวนการสนับสนุน (Supporting Life Cycle Process) 

- การประกันคุณภาพ (Quality assurance) 

• การประกันคุณภาพ (Quality assurance) 
- การควบคุมโครงรางซอฟตแวร (Configuration control) 

• การบริหารโครงรางซอฟตแวร (Configuration management) 

• การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change request management) 
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1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ / หรือเชิงประยุกต 
1. ผลลัพธของระบบจะแสดงขอมูลเชิงวิเคราะหเพื่อเปนประโยชนในการวาง

แผนการบริหารโครงการพัฒนาระบบจีไอเอสเพื่อลดความลาชาของงานและ

เปนไปตามเปาหมาย 

2. ออกแบบข้ันตอนการทํางาน ท่ีมีประสิทธิภาพตอการทํางานเปนทีมในการเก็บ

ขอมูลในพ้ืนท่ี 8  จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

3.    ติดตามงานระหวางการพัฒนาระบบจไีอเอสไดถูกตองและแมนยํายิ่งข้ึน 

4.    การนําวิธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวนมาใชในกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 

ชวยลดระยะเวลาในการพัฒนาและปรับเปล่ียนโปรแกรมเพราะมีการประเมินผลและ

ติดตามงานอยางสมํ่าเสมอ  

 

 

 


