
 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 วิธีการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกู
เกิล โดยอาศัยข้ันตอนตามกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบวอเตอรฟอลล แบงออกเปน 6 ข้ันตอน
ดังนี้คือ 

1. ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาเพื่อประยุกตใช 
2. ศึกษาและเก็บความตองการของระบบ 
3. การออกแบบระบบ 
4. การพัฒนาโปรแกรม 
5. การทดสอบการทํางาน 
6. ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดท่ีพบ  
 

3.1 ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาเพื่อประยุกตใช (Software Implementation)  
 ออกแบบกระบวนการทํางานโดยนําหลักการการพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวน  มาประยุกตใชใน
การบริหารงานโครงการพัฒนาแผนแมบทโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือตอนบนดังรูป 
 

 
รูปท่ี 3.1 การประยุกตกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวน  

(http://sysdev.ucdavis.edu/WEBADM/document/rad_toc.htm, 2551) 
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3.2 ศึกษาและเก็บความตองการของระบบ (Requirement Elicitation)  
      เก็บความตองการระบบการบริหารงานการพัฒนาระบบจีไอเอสเพ่ือใชเปนขอมูลในการ
วิเคราะหและออกแบบระบบจีไอเอส แผนแมบทโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือตอนบนโดยจะ
เก็บขอมูลจากระดับหนวยงานและระดับบุคคล 
3.2.1 ระดับหนวยงานประกอบดวย 
  3.2.1.1 สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ตึกคณะสังคมศาสตร  
               ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จังหวดัเชียงใหม 
  3.2.1.2 ศูนยการศึกษาและพฒันาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
              อําเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

3.2.1.3 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
3.2.1.4 องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ในพื้นท่ี 
3.2.1.5 องคการบริหารสวนจงัหวัดลําพนู 
3.2.2 ระดับบุคคลประกอบดวย 
3.2.2.1 ผูนําชุมชน 
3.2.2.2 นกัทองเท่ียว 
3.2.2.3 นักทองเท่ียวท่ีเกีย่วของ 

 โดยการศึกษาและเก็บความตองการของระบบจะเก็บโดยวิธี ปฐมภูมิ คือการลงมือเก็บ
ความตองการของระบบดวยตนเอง มีการลงพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนไดแก เชียงใหม 
เชียงราย ลําพูน พะเยา แพร นาน ลําปาง แมฮองสอน  
 
3.2.1 วิเคราะหความตองการของระบบ (Requirement Analysis)  
      วิเคราะหความตองการของระบบบริหารงานพัฒนาโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ
จําแนกความตองการออกเปนสวนๆเพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางความตองการของระบบที่
ใชในข้ันตอนการออกแบบระบบ ซ่ึงความตองการของระบบน้ันไดมาจากโครงการวิจัยและจัดทํา
แผนแมบทเพื่อพัฒนาโครงขายการทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยมีวัตถุประสงคอยู 3 
ประการคือ 
1. เพื่อสํารวจรวบรวมขอมูลพื้นฐานแหลงทองเท่ียว ตําแหนงและท่ีต้ังและโครงขายการคมนาคม
เขาถึงแหลงทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2. เพื่อวิเคราะห/ประเมินศักยภาพ โอกาสและขอจํากัด พรอมจัดลําดับความสําคัญของแหลง
ทองเท่ียวในการพัฒนาเปนเสนทางทองเท่ียวแบบโครงขายในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
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3. เพื่อจัดทําแผนแมบทพัฒนาโครงขายและเสนทางการทองเท่ียวท่ีสะทอนถึงศักยภาพและ
ขอจํากัดของแหลงทองเท่ียว ตลาดการทองเท่ียว และความเปนไปไดในการพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ดังนั้นระบบจไีอเอสแผนแมบทโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือตอนบนนี้ จะชวยสรางความ
เช่ือมโยงเสนทางทองเท่ียวในภาคเหนือตอนบนอยางเปนระบบ และตอบสนองความตองการของ
นักทองเท่ียว 
 3.2.1.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากงานวิจยัโครงการ “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรทางดานสาธารณสุข จังหวดันคร
ราชศรีมา”[6] กระบวนการทาํงานของการพัฒนาระบบจไีอเอสดังรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 3.2 กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (สมบัติ, 2549) 

 
จากรูปจะเหน็ไดวากระบวนการพัฒนาระบบคือการทําการสํารวจพื้นท่ีและทําการรวบรวมขอมูล
จากนั้นก็นําขอมูลมาวิเคราะหและเขาสูกระบวนการนําเขาขอมูลเพื่อนําเสนอในรูปแบบระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารย.ดร.สมบัติ  อยูเมือง และคณะทํางาน ไดนําเสนอขั้นตอนการทํางานใน
โครงการวิจัย “การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการบริหารจัดการโรคไขหวัดนก ใน
ประเทศไทย ” [9] โดยมีการรวบรวมขอมูลเชิงพื้นท่ีในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการโรค
ไขหวัดนก รวมทั้ง ขอมูลพื้นฐานทางดานกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม จากแหลงขอมูล
ทุติยภูมิท่ีหนวยงานภาครัฐจัดทําข้ึน ไดแกขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค และ จปฐ) 
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กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทย จากนั้นนํามาประมวลผลและปรับรูปแบบเพื่อ
เช่ือมโยงเขาสูระบบขอมูลเชิงพื้นท่ี (GIS Database) ใหเปนระบบเดียวกัน 

โครงการวิจัย “โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดบริการดาน
การศึกษาเชิงพื้นท่ี โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร” [10] ไดมีการดําเนินโดยการ
สํารวจพื้นท่ีเพิ่มเติมในภาคสนาม (พื้นท่ีตนแบบ จํานวน 1 เขตการศึกษา) ของขอมูลตางๆท่ี
เกี่ยวของ จากนั้นทําการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนทศภูมิศาสตร (GIS Database) 
เพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ี และทําการวิเคราะหขอมูล เปรียบเทียบ ประเมินประสิทธิภาพ
รายละเอียดขอมูล โครงการวิจัย “โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชน 
และทองถ่ินเพื่อการบริหาร” [11] มีการจัดเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ โดยการ
ดําเนินงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากนั้นทําการออกแบบ
และพัฒนาฐานขอมูล รวมท้ังการประยุกตใชงานฐานขอมูลและนําเสนอในรูปแบบระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร โดยขอบเขตการศึกษาคือพื้นท่ีภาคกลาง 11 จังหวัด ไดแก ชัยนาท ลพบุรี 
สิงหบุรี อางทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร  

โครงการวิจัย “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการและการใชประโยชนท่ีดิน : กรณีศึกษาในเขตพ้ืนท่ีสูงบริเวณอําเภอเขาคอและ
อําเภอหลมสัก” [12] มีการสํารวจพื้นท่ีท่ีทําการวิจัยและรวบรวมขอมูลแบบ ปฐมภูมิ โดยคณาจารย
และนักวิชาการจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมกันดําเนินการศึกษา และประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) และแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร 

ท้ังนี้จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภูมศาสตร จะเปนลักษณะการ
ทํางานเปนกลุม ไมวาจะเปนการศึกษาวิเคราะหความตองการของระบบ การสํารวจพื้นท่ีและ
รวบรวมขอมูล รวมถึงกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร อีกท้ังการมี
ขอบเขตการวิจัยท่ีกวางหรือเปนลักษณะหลายพ้ืนท่ี จึงจําเปนตองมีกระบวนการทํางานเปนกลุมเพือ่
ใชในการบริหารงาน และการไดมาซ่ึงขอมูลและผลลัพธท่ีตรงตามวัตถุประสงคและเวลาที่กําหนด            

สารสนเทศทางภูมิศาสตรแผนแมบทโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือตอนบนนี้ มีการ
กําหนดความตองการของระบบ ท้ังทางดานฟงกชันการทํางานและความตองการของระบบ โดย
ลักษณะการทํางานแบบเดิมอยูในลักษณะ Water fall methodology  
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รูปท่ี 3.3 water fall methodology (http://www.feffsutherland.com/oosla/schwapub.pdf, 2550) 

 
3.3 ออกแบบระบบ (Software design)  
ออกแบบระบบบริหารงานพัฒนาระบบจีไอเอส ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชหลักการ
การพัฒนาแบบเรงดวน  
 เนื่องจากขอบเขตการทํางานดังกลาวประกอบดวย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังนั้นจึงมี
การสํารวจพื้นท่ี จัดเก็บขอมูล และรวบรวมขอมูลในเขตพื้นท่ีตางๆท้ัง 8 จังหวัด เพื่อใหไดขอมูลท่ี
แมนยําและครอบคลุมในสวนของการพัฒนา จึงตองอาศัยหลักการและกระบวนการชวยในการ
บริหารจัดการมาใชในการบริหารงานของโครงการ(Base line)ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสาร การสง
ขอมูล ผลการดําเนินงานรวมท้ังการสรุปผลการดําเนินงาน และขอมูลสรุป เพื่อใหการส่ือสาร
ระหวางทีมงานเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบันมากท่ีสุดโดยขอมูลท่ีสงเขาศูนยกลาง
จะมีการทําในสวนท่ีเรียกวาการบังคับรุน (Version control) เพื่อใหงายตอการแกไขและปรับปรุง
ซอฟตแวร โดยจะเห็นไดจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของขางตนการทํางานมีการสํารวจพื้นท่ีตางๆ จากนั้นก็
มีการนัดประชุมผลการดําเนินงาน การรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลอีกคร้ัง ทําใหตองใช
ระยะเวลาในการดําเนินงาน อีกท้ังขอมูลท่ีไดมามีความลาชา และคลาดเคล่ือน 
 
3.4 พัฒนาระบบ (Software Construction) พัฒนาโปรแกรมระบบจีไอเอสแผนแมบทโครงขาย
การทองเท่ียวภาคเหนือ ตามที่ไดออกแบบ(Software design)และวางแผน(Project Planning)ไวให
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 
3.5 ทดสอบความถูกตองของระบบ (Software Testing) ทดสอบระบบวามีความถูกตองตามท่ี
วิเคราะหออกแบบไว และทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของระบบงานใหถูกตองและเหมาะสม
ตรงตามท่ีวิเคราะหและออกแบบไว และจัดทําคูมือการใชงาน  
                    การทดสอบในระดับ unit testing ทดสอบโดยผูพัฒนาระบบในสวนประกอบยอย
(module)นั้นๆ ระดับ Integration testing ทดสอบโดยผูพัฒนาระบบมากกวา 1 คนข้ึนไปโดยข้ึนอยู
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กับสวนประกอบยอย(module)ท่ีมีการเช่ือมตอกันและอิงกับคลาสไดอาแกรม(class diagram) ใน
ระดับ System testing ทดสอบโดยนักพัฒนาระบบและผูรับผิดชอบโครงการวิจัยแผนแมบท
โครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือตอนบน เนื่องจากเปนการทดสอบท้ังระบบกอนสงมอบใหแกผูใช
ระบบจริง  และระดับ Acceptance testing ทดสอบโดยผูใชจริง ไดแกนักทองเท่ียว นักวิชาการท่ี
เกี่ยวของ และผูท่ีใชขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
 
3.6 ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดท่ีพบ  
 ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดท่ีพบจากการทดสอบการทํางานของระบบแลกเปล่ียนขอมูล
สารสนเทศระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 


