
 
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

การพัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล ไดผลลัพธ
จากการดําเนินการตามข้ึนตอนท่ีวางแผนไว มีดังตอไปนี ้
 1. วิเคราะหและสรุปความตองการของผูใช  

2. วิเคราะหและออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล 
3. อีอารไดอาแกรม 
4. ทดสอบการทํางานของระบบ 

 
4.1 วิเคราะหและสรุปความตองการของผูใช 

จากขอมูลการสัมภาษณผูจัดทําโครงการวิจัยแผนแมบทโครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือ 

พบวาระบบสารสนเทศทางภูมิสาสตรท่ีเปนกรณีศึกษา เปนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

โครงขายการทองเท่ียวภาคเหนือตอนบน เปนการแสดงลักษณะภูมิศาสตรและเอกลักษณของแหลง

ทองเท่ียว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแผนแมบทโครงขายการ

ทองเท่ียวภาคเหนือตอนบน ซ่ึงเปนระบบแสดงขอมูลแหลงทองเท่ียวและระบบแลกเปล่ียนขอมูล

สารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลระหวางองคกรหรือหนวยงานท่ีตองการใชขอมูล

สารสนเทศทางภูมิศาสตร 

  
4.1.1 สรุปขอมูลจากการสัมภาษณ 

ขอมูลท่ีสําคัญของกรณีศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้   
4.1.1 สวนของ GPS 

1.1 ตําแหนงละติจดู ลองติจูด  (คา x,y)  

• ใชในการกําหนดตําแหนงสถานท่ีสําคัญในโปรแกรมพฒันาระบบแลกเปล่ียน

ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล 
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4.1.2 สวนของ MIS 

• แสดงขอมูลรายละเอียดสถานท่ีสําคัญตางๆ ในระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 

4.1.2.1 ช่ือสถานท่ีสําคัญ แหลงทองเท่ียว  

4.1.2.2 ท่ีต้ังสถานท่ีสําคัญ : ท่ีอยู ช่ือถนน  ช่ือหมูบาน  ตําบล  อําเภอ จังหวดั  

4.1.2.3 สินคาประจําทองถ่ิน 

4.1.2.4 เทศกาล งานประเพณี และกจิกรรมประจําทองถ่ิน  

4.1.2.5 วัน เวลา สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 

4.1.2.6 โรงแรม  

4.1.2.7 รานอาหาร 

4.1.2.8 บริษัทรถเชา 
4.1.2.9 เอกลักษณประจําทองถ่ิน 

4.1.2.10 ทรัพยากรที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร 
4.1.2.11 ประเภทของแหลงทองเท่ียว : แหลงทองเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม แหลง

หัตถกรรม แหลงทองเท่ียวประเภทปาเขา แมน้ํา และประเพณีวิถีชีวิตชุมชม 

4.1.2.12 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี 

4.1.2.13 เช้ือชาติ วัฒนธรรม 

 
4.1.2 รูปแบบและการบริการขอมูลระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 จากขอมูลในการสัมภาษณ จะจําแนกรูปแบบของการบริการขอมูลแยกตามลักษณะของ
การรองขอขอมูลและขอมูลท่ีผูใชจะไดรับออกเปน 2 ประเภทดวยกนั คือ 

1. บริการขอมูลโครงขายแหลงทองเท่ียวภาคเหนือตอนบน 

  - บริการขอมูลสารสนเทศรายละเอียดเกีย่วกับสถานท่ี 

- บริการขอมูลเสนทางการเดนิทาง 
- บริการขอมูลลักษณะโมเดลสามมิติแทนจุดของสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญใน  
  โครงขายการทองเท่ียว 

2. บริการการจัดการขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
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โดยในบริการแตละรูปแบบ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  - บริการการเพิ่มขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
  - บริการการแกไขขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
  - บริการการคนหาขอมูลสารสนเทศทางภมิูศาสตร 
  - บริการการนาํขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเขา 
  - บริการการนาํขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรออก 

 
4.1.3 ภาพรวมท้ังหมดของระบบ 

4.1.3.1 ภาพแสดงการทํางานของระบบ 

ภาพรวมของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ แสดงดวย
รูปภาพไดดังตอไปนี้ 

 
 

 
รูปท่ี 4.1 ภาพรวมการทํางานของระบบ 
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4.1.3.2 ภาพรวมของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 ภาพรวมของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
4.1.4 ลําดับขัน้ตอนการทํางานของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร                 
สามมิติกับกูเกิล 
 ในสวนของลําดับข้ันตอนการทํางานของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สามมิติกับกูเกลิ แบงการทํางานหลักๆ ออกเปน 2 สวนดวยกันคือ 

1. ข้ันตอนในการแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
2. ข้ันตอนในการแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
โดยในแตละการทํางานมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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รูปท่ี 4.3 อธิบายลําดับข้ันตอนระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

 
4.2 วิเคราะหและออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล 

เม่ือไดขอมูลจากการไปสัมภาษณแลว จึงนํามาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ
ดวยยูเอ็มแอล โดยการนําความตองการของผูใชท่ีไดมาแปลงใหอยูในรูปแบบของคุณสมบัติการ
ทํางานท่ีระบบจําเปนตองมี ซ่ึงประกอบไดอาแกรมดังตอไปนี้ 
  1. ยูสเคสไดอาแกรม 

2. ซีเควนไดอาแกรม  
3. คลาสไดอาแกรม  

  4. แอคติวิตีไดอาแกรม  
5. ออกแบบฐานขอมูลดวยอีอารไดอะแกรม 
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 ซ่ึงรายละเอียดการออกแบบในแตละไดอาแกรมมีดังตอไปนี ้
4.2.1 ยูสเคสไดอาแกรม 

 
รูปท่ี 4.4 ยูสเคสไดอาแกรมภาพรวมของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทสทางภูมิศาสตร 

สามมิติกับกูเกลิ 
 
ระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิลประกอบดวย 

1. แอคเตอร   

User   : ผูใชท่ัวไป  
Member  : สมาชิก 

2. ยูสเคส    

View travel Data : ดูขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
View GIS by criteria : ดูขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรตามเง่ือนไข 
Login   : เขาสูระบบ 
Register   : สมัครสมาชิก 
Exchange GIS Data : แลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

 
4.2.1.1 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ

ระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ ประกอบดวยผูใชในระบบท้ังหมด
หนึ่งสถานะคือ 

• ผูใชท่ัวไป (User)   
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4.2.1.1.1 ผูใชท่ัวไป (User)   
ผูใชท่ัวไปมียูสเคสท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 2 ยูสเคส ประกอบไปดวย 
 1. แสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (View Travel Data) 

 2. แสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรตามเง่ือนไข (View GIS by criteria) 
 

 
รูปท่ี 4.5 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

 
ผูใชท่ัวไปสามารถดูขอมูลสารสนเทสทางภูมิศาสตร (View travel Data) โดยมีเคร่ืองมือ

ชวยในการแสดงผลไดแก ตัวควบคุมการเดิน มุมมอง ถนน โครงสรางหรือโมเดลอาคารสถานท่ี 
พื้นผิว พื้นดิน ภูเขา ระยะทาง เสนแบงพื้นท่ีหรือแบงเขตจังหวัด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก
ผูใชงาน อีกท้ังผูใชสามารถดูขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรตามเง่ือนไข (View GIS by criteria) 
ไดแกการดูขอมูลเชิงแผนท่ี การดูขอมูลเชิงภูมิศาสตร และการดูขอมูลเชิงภูมิศาสตรสามมิติ 
 
4.2.1.2 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ

ระบบแสดงแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ ประกอบดวยผูใชในระบบ
ท้ังหมดหน่ึงสถานะคือ 

• สมาชิก (Member)   
 

4.2.1.2.1 สมาชิก (Member)   
สมาชิกมียูสเคสท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 5 ยูสเคส ประกอบไปดวย 
 1. ลอกอินเขาสูระบบ (Login) 
 2. สมัครสมาชิก (Register) 

2. จัดการขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Manage GIS Data) 
2. นําขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเขา (Import GIS Data) 
2. นําขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรออก (Export GIS Data) 
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รูปท่ี 4.6 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

ในสวนของสมาชิก 
 

สมาชิกตองทําการสมัครสมาชิกภายในระบบ (Register) เม่ือตองการจัดการขอมูล
สารสนเทศสมาชิกตองทําการยืนยันตัวตนกอนเขาใชงาน (Login) โดยจะตองกรอกช่ือผูใชและ
รหัสผานใหระบบทําการตรวจสอบ หากถูกตองจะทําการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ แตหากไม
ถูกตองระบบจะแจงวาไมสามารถเขาสูระบบได  

จากน้ันผูใชสามารถเลือกจัดการฐานขอมูล(Manage GIS Data) ซ่ึงประกอบดวยการเพิ่ม
ขอมูล การแกไขขอมูล รวมท้ังการแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยผูใชสามารถ
เลือกการนําขอมูลเขา (Import GIS Data) และการนําขอมูลออก (Export GIS Data) 
 
4.3 ทดสอบการทํางานของระบบ 

ในสวนของผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
ไดผลลัพธดังตอไปนี ้
 1. ผลการพัฒนาระบบ 
 2. ผลการทดสอบระบบ 

 
4.4.1 ผลการพฒันาระบบ 
 ผลการพัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิลตามท่ีไดมี
การออกแบบไว แบงออกเปนสองสวนดวยกันคือ 
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 1. ผลการพัฒนาระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
 2. ผลการพัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

โดยรายละเอียดผลของการพัฒนาระบบท้ังหมดอยูในภาคผนวก ก เอกสารประกอบการ
พัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย  ในหัวขอ Software Requirement 
Specification Document  
 
4.4.2 การทดสอบระบบ 
 ในการทดสอบระบบระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกลิ จะ
แบงออกเปน 2 สวนดวยกันคือ 
 1. การทดสอบการทํางานรวมกันท้ังหมดของระบบ 
 2. การทดสอบผลการทํางานของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
 โดยในแตละสวนมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
4.4.2.1 การทดสอบการทํางานรวมกันท้ังหมดกันของระบบ 
 หลังจากพัฒนาในสวนของโปรแกรมของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิลท้ังสองสวนเรียบรอยแลว จึงทําการทดสอบการทํางานของระบบรวมกัน 
โดยการจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองแมขาย  
 เพื่อใหครอบคลุมกับชนิดของขอมูลตามกรณีศึกษา โดยมีดังตอไปนี้ 
 1. การแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ ดังรูปท่ี 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12,   
                  4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 
 2. การสมัครสมาชิก ดังรูปท่ี 4.18 
 3. การยืนยันตัวบุคคลเขาสูระบบ ดังรูปท่ี 4.19 
 4. การเพิ่มขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ ดังรูปท่ี 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 

5. การนําเขาขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ ดังรูปท่ี 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 
 6. การสงออกขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ ดังรูปท่ี 4.28, 4.29, 4.30, 
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1. การแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ

 
รูปท่ี 4.7 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 

ระบบแสดงหนาจอและเคร่ืองมือชวยในการแสดงผลของขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 

 
รูปท่ี 4.8 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงเคร่ืองควบคุมการเคล่ือนท่ี 
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รูปท่ี 4.9 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงเสนรุงและเสนแวง 
 

 
 

รูปท่ี 4.10 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงตําแหนงภาพรวม 
และท่ีต้ังในแผนท่ี 
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รูปท่ี 4.11 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงถนน  
เพื่อใชเปนขอมูลในการเดนิทาง 

 

 
 

รูปท่ี 4.12 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงภูเขาและพ้ืนผิว 
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รูปท่ี 4.13 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
โดยแสดงโครงสรางโมเดลอาคารสถานท่ี รวมท้ังส่ิงกอสรางตางๆ 

 

 
 

รูปท่ี 4.14 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
โดยแสดงขอมูลการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย (แสดงกลางวันและกลางคืน) 
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รูปท่ี 4.15 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
โดยแสดงประวัติผูจัดการโมเดลหรือส่ิงกอสรางตางๆ 

 

 
 

รูปท่ี 4.16 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงตําแหนง ท่ีต้ังของสถานท่ี 
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รูปท่ี 4.17 แสดงหนาจอขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยแสดงพ้ืนผิว 
 

2. การสมัครสมาชิก 
 

 
รูปท่ี 4.18 แสดงหนาจอการสมัครสมาชิก 
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3. การยืนยันตัวบุคคลเขาสูระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 4.19 แสดงหนาจอการยืนยนัตัวบุคคลเขาสูระบบ  
 

4. การเพิ่มขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ
 

 
 

รูปท่ี 4.20 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
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รูปท่ี 4.21 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติโดยการเลือกโมเดล 
 

 
 

รูปท่ี 4.22 แสดงหนาจอการเลือกโมเดลจากฐานขอมูล โดยใชมาตรฐานเปน Collada 
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รูปท่ี 4.23 แสดงหนาจอไฟลขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีนําเขา  

 
5. การนําเขาขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ

 
รูปท่ี 4.24 แสดงหนาจอการนําเขาขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
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รูปท่ี 4.25 แสดงหนาจอการเลือกไฟลขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีจํานําเขา  

 

 
รูปท่ี 4.26 แสดงหนาจอลิงคไฟลขอมูลสารสนเทศทางภมิูศาสตรสามมิติท่ีนําเขา 

 

 
รูปท่ี 4.27 แสดงหนาจอไฟลขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีจะนําเขา 
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5. การสงออกขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ
 

 
 

รูปท่ี 4.28 แสดงหนาจอสงออกขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ 
 

 
 

รูปท่ี 4.29 แสดงหนาจอการบันทึกไฟลขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีจะสงออก 
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รูปท่ี 4.30 แสดงหนาจอไฟลขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีจะสงออก 

 
4.4.2.2.2  การทดสอบผลการทํางานของระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิต ิ
 ในสวนของผลการทํางานการแลกเปล่ียนสารสนเทศทางภูมิศาสตรจะไดขอมูลท่ีเรียกวา  
เคเอ็มแอล (KML) ดังรูปตอไปใน 
 

• การนําเขาขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล 
 

 
 

รูปท่ี 4.31 แสดงหนาจอลิงคไฟลขอมูลสารสนเทศทางภมิูศาสตรสามมิติท่ีนําเขา 
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รูปท่ี 4.32 แสดงหนาจอการนําเขาขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ (เมนู เพิ่มขอมูลKML) 

 

 
 

รูปท่ี 4.33 แสดงหนาจอไฟลขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีจะนําเขา 
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• การสงออกขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกลิ 
 

 
 

รูปท่ี 4.34 แสดงหนาจอไฟลการบันทึกขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีจะสงออก 

 

 
 

รูปท่ี 4.30 แสดงหนาจอไฟลขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติท่ีจะสงออก 
 


