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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ระบบภูมิสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ได้พัฒนามากข้ึนโดยมีขีด
ความสามารถในการประมวลเพื่อวางแผนวิเคราะห์และสนบัสนุนการตดัสินใจ ตามวตัถุประสงค์ท่ี
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผูพ้ฒันาระบบสามารถพฒันาเคร่ืองมือท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ได้เป็นอย่างดีในบทน้ีจะอธิบายหลักการเบ้ืองต้นของระบบภูมิสารสนเทศ และ
ทฤษฏีท่ีน ามาอา้งอิงและประยกุตใ์ชใ้นการคน้ควา้แบบอิสระซ่ึงจะประกอบดว้ย 
  2.1    ระบบภูมิสารสนเทศ 
  2.2    ทฤษฎีการตดัสินใจ 
  2.3    ตรรกะและการพิสูจน์ 
  2.4    การแทนองคค์วามรู้ 
            2.5    งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information Systems) 
 ปัจจุบนัความพยายามในการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อให้ง่ายต่อการจดัท าแผนท่ียงัไม่มีท่ีส้ินสุด         
เม่ือองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากข้ึนในสังคมยุคดิจิทัล โดย
คอมพิวเตอร์เขา้มารับหน้าท่ีช่วยเหลือให้มนุษยท์  างานไดร้วดเร็ว และสามารถท างานท่ีซ ้ าซาก หรือ
งานท่ีท าให้มนุษยเ์กิดความลา้หรือเบ่ือหน่าย คอมพิวเตอร์ก็จะช่วยให้งานนั้นท าไดร้วดเร็วข้ึน แต่การ
เรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีนั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตามมา ระบบภูมิสารสนเทศ หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ไดมี้การพฒันาเม่ือตอนตน้ปี ค.ศ. 1960 (TYDAC, 1987) ดว้ยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ท่ีได้พัฒนามากข้ึนเพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากได้และมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้ดีข้ึน และในการผลิตแผนท่ีนั้น
การท่ีตอ้งการความถูกตอ้ง แม่นย  า และสามารถช่วยตอบค าถามต่างๆ ไดน้ั้น ตอ้งอาศยัทกัษะในการ
ฝึกฝน และเรียนรู้ เม่ือมนุษยน์ าคอมพิวเตอร์เขา้มาผลิตแผนท่ีท าให้การผลิตแผนท่ีเร่ิมเป็นระบบมาก
ข้ึน และนอกเหนือไปจากการผลิตแผนท่ีไดส้วยงามผา่นจอแสดงผลแลว้ มนุษยย์งัสามารถสอบถาม
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ขอ้มูล เช่น แหล่งท่ีตั้งของสถานท่ีต่างๆ และรวมไปถึง การวิเคราะห์หาพื้นท่ีท่ีถูกผลกระทบหากเกิด
ภยัธรรมชาติ โดยส่ิงท่ีมนุษยค์าดการณ์ผ่านระบบแผนท่ีบนคอมพิวเตอร์เป็นส่วนท่ีช่วยในการวาง
แผนการพฒันาชุมชนของตนเองได้ และสามารถเตรียมการ  ระวงัภยัของชุมชนตวัเองไดต่้อไป ซ่ึง
การท่ีระบบภูมิสารสนเทศจะตอบสนองความตอ้งดงักล่าวไดน้ั้น ระบบคอมพิวเตอร์ไดมี้ส่วนช่วยใน
การพฒันาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ท าการรวบรวม จดัเก็บ วิเคราะห์ เรียกค้นข้อมูล และการ
แสดงผลขอ้มูล จึงท าให้ง่ายต่อการคน้ขอ้มูล และการประมวลผลขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(Williams E. Huxhold,1995) 
 

 
ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีเฉพาะเร่ืองท่ีไดจ้ากการจ าลองจากสภาพภูมิประเทศจริง 

ท่ีมา : สุเพชร จิรขจรกุล, 2549 

 ส าหรับประเทศไทยระบบภูมิสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้มีการ
พฒันาข้ึนมากในปัจจุบนั แต่ความจริงไดมี้การศึกษาวจิยัในรูปของระบบภูมิสารสนเทศมาหลายปีแลว้ 
เพียงแต่ไม่ไดเ้รียกวา่ ระบบภูมิสารสนเทศ เช่น การศึกษาการจดัชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าไดมี้การรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ท่ีดิน (Land Use) ลักษณะพืชพรรณ (Vegetation Type) ความสูง (Elevation) 
ความลาดชนั (Slope) ทิศทางลาดเท (Aspect) ธรณีวิทยา (Geology) และขอ้มูลชุดดิน (Soil) ของพื้นท่ี
ลุ่มน ้ าท่ีศึกษา ขอ้มูลเหล่าน้ีได้รวบรวมอยู่ในรูปแผนท่ีซ่ึงจดัว่าเป็นระบบภูมิสารสนเทศแบบหน่ึง 
ดงันั้นระบบภูมิสารสนเทศจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแผนท่ีนัน่เอง (ครรชิต มาลยัวงศ,์ 2527) และก่อนท่ีจะ
ใช้ระบบภูมิสารสนเทศกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ได้มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตแผนท่ี (Map 
Processing) กล่าวคือการจัดท าแผนท่ีนั่นเอง เวลาท่ีมองบนกระดาษก็เห็นเป็นเส้นเป็นแนว เป็น
ตวัอกัษรและช่ือสถานท่ีและเป็นเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์แสดงลกัษณะต่างๆ ของภูมิศาสตร์ แต่เม่ือ
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พิจารณาดูให้ดีจะเห็นวา่ขอ้มูลบนแผนท่ีนั้นคือการบอกต าแหน่ง (Location Index) อยา่งเช่น ลองจิจูด 
และละติจูด นัน่เอง ดงันั้นการผลิตแผนท่ี ก็คือการเปล่ียนระบบพิกดัแบบหน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง
นัน่เอง รวมทั้งการย่อขยายหรือเปล่ียนมาตราส่วนของแผนท่ีดว้ย ต่อมาภายหลงั ค.ศ. 1960  จึงได้มี
การใช้คอมพิวเตอร์ในการท าระบบภูมิสารสนเทศในเร่ืองเก่ียวกบัแผนท่ีเพื่อวตัถุประสงค์ 2 อย่าง 
(ครรชิต มาลยัวงศ,์ 2527)  คือ 
 1) การสร้างแผนท่ี 
 2) การเรียกคน้หาขอ้มูลท่ีอยูใ่นแผนท่ี 
 การสร้างแผนท่ีนั้นท าไดไ้ม่ง่ายเพราะมีวิธีการต่างๆ มากมาย อีกทั้งการเรียกคน้แผนท่ีก็ไม่ใช่
ง่าย และ ส่วนใหญ่ยงัตอ้งท าดว้ยมือ แต่เร่ืองท่ียุง่ยากท่ีสุดส าหรับงานแผนท่ี และระบบภูมิสารสนเทศ
ก็คือ ปริมาณขอ้มูลท่ีมีจ  านวนมากเกินไป เพราะขอ้มูลแสดงต าแหน่งในแผนท่ีซ่ึงเรียกว่า ขอ้มูลเชิง
พื้นท่ี (Spatial Data) ท่ีใช้นั้ นมีมากตวัอย่างเช่น ในอดีตท่ีผ่านมามีคนคิดท าโครงการเสนอรัฐบาล
สหรัฐวา่  จะจดัท าระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเก็บขอ้มูลภูมิศาสตร์ของโลก โดยตีเป็นตารางห่างกนัสิบ
เมตร และเก็บรายละเอียดตรงจุดตดัของเส้นบนตารางไวใ้นคอมพิวเตอร์พบวา่ตอ้งใชเ้น้ือท่ีในการเก็บ
ข้อมูลขนาดเท่ากับตึกสองชั้น โดยใช้ขนาดเน้ือท่ีเท่ากรุงเทพฯ ทั้ งเมืองจึงจะเก็บข้อมูลได้หมด 
(ครรชิต มาลยัวงศ์, 2527) จากท่ีกล่าวมาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงไม่สามารถหลีกเล่ียงการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ไดดี้ท่ีสุด 
 โดยปกตินั้นในการจดัท าแผนท่ีในรูปแบบแผนท่ีกระดาษ (Paper Map) จะมีข้อจ ากัดของ
รายละเอียดในการแสดงผล ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลลงในแผนท่ีกระดาษนั้น อาจจะจ าแนกไดเ้ป็น
ขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี (ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ, 2537)  
 1.1) มีการแสดงรายละเอียดหรือขอ้มูลอยา่งยอ่ดว้ยเหตุท่ีเน้ือท่ีบนกระดาษจ ากดั และ
เพื่อให้เขา้ใจง่ายและน าเสนอไดง่้าย ท าให้ปริมาณขอ้มูลเบ้ืองตน้ลดลงอยา่งมาก ท าให้รายละเอียดใน
ระดบัทอ้งถ่ินหลายอยา่งสูญหายไปจากระบบขอ้มูล 
 1.2) แผนท่ีตอ้งเขียนให้มีความถูกตอ้งมากท่ีสุด และการแสดงเน้ือหาตอ้งชดัเจนจริงๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองท่ีซบัซอ้น 
 1.3) ในกรณีท่ีพื้นท่ีท่ีจะแสดงมีขนาดใหญ่และมีปริมาณขอ้มูลมากจนตอ้งแสดงใน
แผนท่ีหลายฉบบั อาจจะเกิดรายละเอียดตรงรอยเช่ือมต่อระหวา่งแผนท่ีสูญหายได ้
 1.4) เม่ือขอ้มูลไดบ้รรจุลงในแผนท่ีแลว้ การจะน าขอ้มูลไปใชร่้วมกบัขอ้มูลในชุดแผน
ท่ีอ่ืนๆ จะตอ้งใชค้่าใชจ่้าย และเป็นเร่ืองยุง่ยากมาก 
 1.5) แผนท่ีท่ีพิมพข้ึ์นเป็นเอกสารขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะท่ีคงรูป การวิเคราะห์พื้นท่ีเชิง
ปริมาณภายในหน่วยพื้นท่ีของแผนท่ีเฉพาะเร่ืองจึงท าไดย้ากท่ีสุด นอกจากตอ้งเร่ิมเก็บขอ้มูลกนัใหม่
เพื่อใหไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะในขณะนั้น 
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         ดงันั้นการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานผลิตแผนท่ี โดยน าแผนท่ีกระดาษเป็นแผนท่ีฐาน
เพื่อการน าขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร์ในรูปแบบขอ้มูลเชิงตวัเลข (Digital Data) ซ่ึงขอ้มูลจากแผนท่ีจะ
ประกอบดว้ยขอ้มูลเชิงพื้นท่ีท่ีอยู่ในรูปแบบของจุด เส้น หรือพื้นท่ี และขอ้มูลรายละเอียดอาจจะให้
สญัลกัษณ์ สี หรือรหสัตวัหนงัสือ หรือ ตวัเลขลงในรายละเอียดขอ้มูล 
 ระบบภูมิสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) โดยขอ้มูลลกัษณะต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา จะถูกน ามาจดัให้อยูใ่น
รูปแบบท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัและกนั ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัชนิดและรายละเอียดของขอ้มูลนั้นๆ 
เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดตามตอ้งการ ซ่ึงระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยูห่ลาย
ความหมาย ซ่ึงน ามาแสดงไวไ้ดด้งัน้ี 
 “ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เป็นระบบของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และวิธีการท่ี
ออกแบบมาเพื่อการจดัเก็บ การจดัการ การจดัท า การวิเคราะห์ การท าแบบจ าลอง และการแสดง
ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี เพื่อแกปั้ญหาการวางแผนท่ีซบัซ้อน และปัญหาในการจดัการ” เป็นค าจ ากดัความท่ีได้
ใหไ้วโ้ดย Federal Interagency Coordinating Committee (1990) 
 Wisconsin State Cartographer’s Office (2002) ไดใ้ห้ความหมายของระบบภูมิสารสนเทศ โดย
อา้งอิงจากองคป์ระกอบของระบบฯ ไวโ้ดยสรุปวา่ “ระบบภูมิสารสนเทศ ประกอบไปดว้ย ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware)  ซอฟต์แวร์ (Software)  ข้อมูล  (Data) หน่วยงานหรือองค์กร (Organizations) และ
ผูเ้ช่ียวชาญ (Professionals) ท างานร่วมกนัในการวเิคราะห์และแสดงผลขอ้มูลเชิงภูมิศาสตร์” และ 
 “ระบบภูมิสารสนเทศ อา้งอิงถึงระบบพิกดัภูมิศาสตร์ขององคป์ระกอบของขอ้มูลเชิงพื้นท่ีของ
พื้นผิวโลก (ท่ีรู้จกักนัดีวา่ Graphic หรือ Feature) ภูมิประเทศ (Features) อาจจะถูกแบ่งออกเป็นหลาย
ชั้นขอ้มูล (Layers) (แผนท่ีเฉพาะเร่ืองหรือชั้นขอ้มูล) ท่ีจดัเก็บขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute Data) 
ท่ีบรรยายถึงรูปร่างลักษณะของข้อมูลเชิงพื้นท่ีบนแผนท่ี ข้อมูลเชิงคุณลักษณะเหล่าน้ีจดัเก็บใน
รูปแบบฐานข้อมูลแยกออกจากข้อมูลเชิงพื้นท่ี แต่ยงัมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลไดท้ั้งขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะในเวลาเดียวกนั” 
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ภาพท่ี 2.2   ลกัษณะของระบบภูมิสารสนเทศ 

ท่ีมา : สุเพชร จิรขรกุล, 2551 

         “ระบบภูมิสารสนเทศ ช่วยใหผู้ใ้ชค้น้หาขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะและสัมพนัธ์กนักบัขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
ดงันั้น ระบบภูมิสารสนเทศ สามารถรวมขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและขอ้มูลชนิดอ่ืนๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างแผน
ท่ีและรายงานสามารถจดัเก็บบันทึก จดัการ และอธิบายข้อมูลอ้างอิงต าแหน่งท่ีตั้ งเพื่อใช้ในการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ” 
         ส าห รับความหมายโดยสรุป  “ระบบภู มิสารสนเทศ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ท่ี มี
ความสามารถในการรวบรวม การจดัเก็บบนัทึก การเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสม และการแสดงผลขอ้มูล
เชิงภูมิศาสตร์ท่ีมีต าแหน่งอา้งอิง” 
         ส าหรับความหมายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ “ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นระบบโปรแกรมท่ีสามารถน าไปใชใ้น
การสร้างและวิเคราะห์ขอ้มูลรูปทรงสัณฐานของวตัถุทุกอย่างบนพื้นผิวโลก (Spatial) เก่ียวกบัระบบ
แผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศและแผนผงัต่างๆ ของลกัษณะภูมิประเทศทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ
มนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีสามารถแปลความออกมาเป็นรหสัอิเลคโทรนิค ซ่ึงเรียกออกมาใชง้าน แกไ้ข 
และวิเคราะห์ขอ้มูลได”้ แต่จากการส ารวจอตัราส่วนในการน าไปใชป้ระโยชน์ถือวา่ ประสบผลส าเร็จ
นอ้ยมาก  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีปัญหาทางดา้นฮาร์ดแวร์เป็นส่วนใหญ่ และการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง เพราะ
ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวอ้าจผิดพลาดได้ซ่ึงเป็นเร่ืองของคณิตศาสตร์และซอฟต์แวร์ (ครรชิต มาลัยวงศ์, 
2529) 
         อีกความหมายหน่ึงคือ ระบบภูมิสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic Data) และการ
ออกแบบ (Personnel Design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัเก็บข้อมูล การปรับปรุง
ข้อมูล การค านวณ การวิเคราะห์ข้อมูล ให้แสดงผลในรูปของข้อมูลท่ีสามารถอ้างอิงได้ในทาง
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ภูมิศาสตร์ หรือ หมายถึง การใช้สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ในการจดัเก็บ และการใช้ขอ้มูลเพื่อ
อธิบายสภาพต่างๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศยัลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตวัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูลต่างๆ นัน่เอง 
 2.1.1 องคป์ระกอบของระบบภูมิสารสนเทศ 
  องค์ประกอบของระบบภูมิสารสนเทศ โดยหลักการแล้วจะประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
องคป์ระกอบดา้นฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบดา้นซอฟตแ์วร์ หน่วยงานหรือตวับุคคล วิธีการปฏิบติังาน 
และขอ้มูลในบทน้ีจะเป็นการอธิบายการท างานในระบบภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบของ Computer 
Assisted Approach ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนส าคญั 5 ส่วน คือ  
 

 
ภาพท่ี 2.3  แสดงองคป์ระกอบของระบบภูมิสารสนเทศ 

ท่ีมา : สุเพชร จิรขรกุล, 2551 

 1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ เคร่ืองมือท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ไดแ้ก่ 
ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ  อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เช่น  ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์   จอภาพ   สายไฟ 
เป็นตน้ 
 2) ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดค าสั่ง ท่ีสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน
ตามท่ีเราต้องการ เช่น MS-DOS, MS-WINDOWN, Word และโปรแกรมเฉพาะทางด้านระบบภูมิ
สารสนเทศ เช่น ArcView, Maplnfo เป็นตน้ 
 3) บุคลากร (People) คือ ผูมี้หนา้ท่ีจดัการให้องคป์ระกอบทั้ง 4 อยา่งขา้งตน้ ท างาน
ประสานกนัจนไดผ้ลลพัธ์ออกมา 
 4) วิธีการปฏิบติังาน (Methodology หรือ Procedure) คือ ขั้นตอนการท างาน หรือ
วิธีการในการน าเข้า การจดัเก็บ และการวิเคราะห์ของแต่ละหน่วยงานในการปฏิบติัการส่วนของ
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ระบบภูมิสารสนเทศ ซ่ึงผูใ้ชจ้ะเป็นผูก้  าหนดให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จดัการกบัขอ้มูล เพื่อใหต้อบสนอง
วตัถุประสงคข์องการท างานในหน่วยงานนั้น 
 5) ขอ้มูล (Data) คือ ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ หรือ ทุติยภูมิ 
แลว้น ามาจดัเป็นระบบเพื่อป้อนเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ใหท้  าการประมวลผลเป็นผลลพัธ์ออกมา เช่น 
ช่ือ-สกุล ผูต้อบแบบสอบถาม ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือเทคโนโลยี
ชาวบา้น ภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นตน้ 
        ซ่ึงทั้งหมดจะตอ้งเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยงานในการจดัการระบบภูมิสารสนเทศ 
กล่าวคือ ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึงการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งานโดยมีองค์ประกอบหลายอยา่งมา
ท างานประสานกนั เพื่อจดัการกบัขอ้มูลต่างๆ ให้ไดผ้ลลพัธ์ออกมาในรูปแบบท่ีตอ้งการ ผลลพัธ์ท่ี
ได้มาน้ี เราเรียกว่า “สารสนเทศ” หรือ “Information” เพราะการท่ีจะน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มา
ประมวลผลขอ้มูล ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการนั้น จ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบต่างๆ มาท างานร่วมกนั 
  2.1.2 ลกัษณะของขอ้มูลในระบบภูมิสารสนเทศ 
 1) ประเภทขอ้มูลในระบบภูมิสารสนเทศ  ขอ้มูล (Data) หมายถึง ค่าสังเกต ค่าจาก
การจดัการบนัทึกคุณสมบติัของวตัถุค่าต่างๆ เหล่าน้ีไม่มีความหมาย ถา้ไม่ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ี
ดีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท ามีความแม่นย  าถูกตอ้ง (Accuracy) และทนัต่อเหตุการณ์ ขอ้มูลท่ีไดแ้ปล
ความหมายแลว้เรียกวา่ Information หรือสารสนเทศ ผูบ้ริหารอาจจะน าขอ้มูลท่ีบนัทึกไวม้ากลัน่กรอง
เป็นสารสนเทศก่อน เช่น โดยการหาค่าเฉล่ีย เปรียบเทียบขอ้มูลปัจจุบนักบัอดีตหาความเบ่ียงเบน และ
ความแปรปรวน เป็นตน้ ความส าคญัของสารสนเทศท าใหผู้บ้ริหารเขา้ใจในการด าเนินงานของตนเอง 
และเม่ือทราบแลว้ก็สามารถตดัสินใจว่าจะตอ้งท าอะไรต่อไป ในทางภูมิศาสตร์แบ่งประเภทขอ้มูล
ออกเป็น 2 ประเภท คือ (สุพรรณ กาญจนสุธรรม, 2534) 
  1.1) ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) เป็นขอ้มูลท่ีสามารถอา้งอิงกบัต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ (Geo-Referenced) ทางภาคพื้นดิน ซ่ึงแตกต่างกับระบบ MIS (Management Information 
System) หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ซ่ึงผสมผสานกบัการท างาน
ดว้ยมือ เพื่อจดัท าข่าวสารขอ้มูล หรือสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารในการตดัสินใจ จะเห็นว่าระบบ 
MIS นั้นไม่จ  าเป็นตอ้งอา้งอิงกบัต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ 
 ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีสามารถแสดงสัญลกัษณ์ได ้3 รูปแบบ คือ  
  - จุด (Point) ได้แก่ ท่ีตั้งหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จุดตดัของถนน จุดตดัของ
แม่น ้า เป็นตน้ 
  - เส้น (Line) ไดแ้ก่ ถนน ล าคลอง แม่น ้า เป็นตน้ 
  - พื้นท่ี หรือรูปปิดหลายเหล่ียม (Area or Polygons) ไดแ้ก่ พื้นท่ีเพาะปลูก
พืช พื้นท่ีป่า ขอบเขตอ าเภอ ขอบเขตจงัหวดั เป็นตน้ 
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  1.2) ข้อมูล เชิงคุณลักษณะ (Non-spatial Data) เป็นข้อมูล ท่ี เก่ี ยวข้องกับ
คุณลักษณะต่างๆ ในพื้นท่ีนั้นๆ ข้อมูลเชิงคุณลกัษณะ (Attributes) ได้แก่ ข้อมูลการถือครองท่ีดิน 
ขอ้มูลปริมาณฐาตุอาหารในดิน และขอ้มูล เก่ียวกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ ซ่ึงจดัเก็บใน
รูปแบบตารางขอ้มูลเพื่อเช่ือมโยงกบัขอ้มูลภูมิสารสนเทศ 
 2) ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นท่ี  (Spatial Characteristics) แบบจ าลองข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
(Spatial Data Model) ในการจดัเก็บขอ้มูลในเชิงภูมิศาสตร์ ท่ีจ  าแนกโดยลกัษณะของการจดัเก็บขอ้มูล
เชิงพื้นท่ี แบ่งเป็น  2 ประเภท 
 2.1) รูปแบบแรสเตอร์ (Raster or Grid Representation) คือ จุดของเซล ท่ีอยู่ใน
แต่ละช่วงส่ีเหล่ียม (Grid) โครงสร้างของแรสเตอร์ ประกอบด้วยชุดของช่องกริด (Grid Cell) หรือ 
Pixel หรือ Picture Element Cell ขอ้มูลแบบแรสเตอร์ เป็นขอ้มูลท่ีอยู่บนพิกดัรูปตารางแถวนอนและ
แถวตั้ง แต่ละช่อง (Cell) อา้งอิงโดยแถวและสดมภ ์ภายในช่องกริด จะมีขอ้มูลตวัเลขซ่ึงเป็นตวัแทน
ส าหรับค่าในช่องนั้น ตวัอย่างของข้อมูลแรสเตอร์ท่ีเห็นเป็นตวัอย่างได้ เช่น ข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ซ่ึงเป็นขอ้มูลรูปแบบช่องกริด ท่ีเก็บค่าสะทอ้นของพลงังานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากวตัถุท่ี
ปกคลุมอยู่บนพื้นดิน  ท่ีดาวเทียมตรวจวดัได้ แล้วผ่านกระบวนการของโปรแกรม เพื่อจดัเก็บค่า
ดงักล่าวไวใ้นแต่ละช่องกริดความสามารถแสดงรายละเอียดของขอ้มูลแรสเตอร์ข้ึนอยูก่บัขนาดของ
ช่องกริด ณ จุดพิกดัท่ีประกอบข้ึนเป็นฐานขอ้มูลแสดงต าแหน่งชุดนั้น ถา้ขนาดของช่องกริด มีขนาด
ใหญ่ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีแสดงจะหยาบ และถา้ขนาดของช่องกริด มีขนาดเล็ก รายละเอียดของ
ขอ้มูลท่ีแสดงจะมีความละเอียดของขอ้มูลมากข้ึน ซ่ึงขอ้มูลประเภทแรสเตอร์ (Raster) มีขอ้ไดเ้ปรียบ
ในการใช้ทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่า ช่วยให้สามารถท าการวิเคราะห์ได้
รวดเร็วขอ้มูลแรสเตอร์ (Raster) อาจแปรรูปมาจากขอ้มูลเวกเตอร์ (Vector) หรือแปรจากขอ้มูลแร
สเตอร์ (Raster) ไปเป็นเวกเตอร์ (Vector) แต่เห็นไดว้า่จะมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนระหวา่งการแปร
รูปขอ้มูล 
 2.2) รูปแบบเวกเตอร์ (Vector Representation) ตวัแทนของเวกเตอร์น้ีอาจแสดง
ดว้ย จุด เส้น หรือพื้นท่ีซ่ึงถูกก าหนดโดยจุดพิกดั ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ยจุดพิกดัทางแนวราบ (X,Y) 
และ/หรือ แนวด่ิง (Z) หรือ Cartesian Coordinte System ถา้ขอ้มูลมีการเก็บค่าเป็นพิกดัต าแหน่งเดียวก็
จะเป็นค่าของจุด ถา้จุดพิกดัสองจุดหรือมากกวา่ก็เป็นเส้น ส่วนพื้นท่ีนั้นจะตอ้งมีจุดมากกวา่ 4 จุดข้ึน
ไป และจุดพิกดัเร่ิมตน้และจุดพิกดัสุดท้าย จะตอ้งอยู่ต  าแหน่งเดียวกนั ขอ้มูลเวกเตอร์ ได้แก่ ถนน 
แม่น ้า ล าคลอง ขอบเขตการปกครอง เป็นตน้ 
 สัญรูป หรือ รูปแบบ (Features) หรือรูปแบบของข้อมูลเชิงพื้นท่ี ในรูปแบบเวกเตอร์จะมี
ลกัษณะและรูปแบบเชิงพื้นท่ี (Spatial Features) ต่างๆ พอสรุปไดด้งัน้ีคือ 
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 (1) รูปแบบของจุด (Point Features) เป็นลักษณะของจุดในต าแหน่งใดๆ จะไม่มี
ขนาดของพื้นท่ีและระยะทาง ขอ้มูลประกอบดว้ยจุดพิกดัทางแนวราบ (X,Y) และ/หรือ แนวด่ิง (Z) จะ
สังเกตได้จากขนาดของจุดนั้นๆ โดยจะอธิบายถึงต าแหน่งท่ีตั้ งของข้อมูล เช่น ท่ีตั้งของสถานีวดั
ปริมาณน ้ าฝน ในจงัหวดัปทุมธานี เป็นตน้ ส่วนค่า z อาจจะสร้างมาจากค่าเฉล่ียปริมาณน ้ าฝนท่ีวดัได้
ของสถานีวดัปริมาณน ้าฝนแห่งนั้น 
 (2) รูปแบบของเส้น (Linear Features) ประกอบไปดว้ยลกัษณะของเส้นตรง เส้นหัก
มุม และเส้นโคง้ เส้นประกอบดว้ยจุดเร่ิมตน้ (From Node) และจุดส้ินสุด (To Node) และจุดเปล่ียน
ทิศทาง (Vertices)  ท่ีใหเ้ส้นเกิดการเปล่ียนทิศทางในการวางตวั ซ่ึงท าให้เกิดเป็นรูปร่างของเส้น ซ่ึงจะ
อธิบายถึงลกัษณะต่างๆ โดยอาศยัขนาดทั้งความกวา้งและความยาว เช่น ถนน หรือ แม่น ้ า เป็นตน้ 
และในทางการท าแผนท่ีรวมทั้งระบบภูมิสารสนเทศนั้น รูปแบบของเส้น หมายถึง เส้นหักมุมท่ีมี
ความกวา้งเฉพาะในความยาวท่ีก าหนด 
 (3) รูปแบบของพื้นท่ี (Area Features) เป็นลักษณะขอบเขตพื้นท่ีท่ีเรียกว่า รูปปิด
หลายเหล่ียม (Polygon) ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยจุดมากกว่า 4 จุดข้ึนไป โดยท่ีจุดพิกดัเร่ิมตน้และ จุด
พิกดัสุดท้าย จะตอ้งอยู่ต  าแหน่งเดียวกนั ท าให้สามารถค านวณขอบเขตเน้ือท่ีและเส้นรอบวง และ
ขอ้มูลรูปปิดหลายเหล่ียมลกัษณะเหล่าน้ีจะใชอ้ธิบายขอบเขตของขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอบเขตของ พื้นท่ี
ป่าไม ้เป็นตน้ 
 ลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute) และขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial) น้ีจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกัน โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปได้ทั้ งในแบบข้อมูลชนิดต่อเน่ือง (Continuous) และ
ขอ้มูลชนิดไม่ต่อเน่ือง (Discrete) ยกตวัอย่างเช่น แผนท่ีภูมิประเทศ (Topographic Map) จะแสดงถึง
เส้นระดบัความสูงท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีจ านวนประชากร ท่ีอาศยัอยูใ่นแต่ละ
ชั้ นความสูงนั้ น จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีไม่ต่อเน่ือง โดยจะแปรผันไปตามปัจจัยและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวติเท่านั้นเป็นตน้ รูปแบบของความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะ
ขอ้มูลท่ีปรากฏบนโลกมนุษยแ์ละการแสดงสัญลกัษณ์ในแผนท่ี ในการแสดงสัญลกัษณ์บนแผนท่ีจาก
ลกัษณะภูมิประเทศหรือวตัถุบนพื้นผิวโลกนั้นสามารถแทนดว้ยรูปแบบจุด เส้นหรือพื้นท่ี ทั้งน้ีตอ้ง
พิจารณาจากมาตราส่วนของแผนท่ีท่ีจะแสดงหากแผนท่ีมาตราส่วนใหญ่เช่น 1:4,000 อาจจะแสดง
ขอ้มูลท่ีตั้งสถานีวดัปริมาณน ้ าฝนในรูปแบบรูปปิดหลายเหล่ียมก็ได ้แต่หากแผนท่ีมาตราส่วนเล็ก เช่น 
1:50,000 สถานีวดัปริมาณน ้าฝนอาจถูกแทนดว้ยจุด หรือเส้น หรือพื้นท่ีขนาดเล็กได ้
 เม่ือแผนท่ีมาตราส่วนถูกเปล่ียนแปลงไปยอ่มมีผลกระทบเกิดข้ึนกบัขอ้มูลท่ีอยูภ่ายในแผนท่ีใน
การแสดงผลด้วยสัญลกัษณ์ต่างๆ อาจจะเปล่ียนแปลงไป เช่น บา้นพกัอาศยั หากอยู่ในมาตราส่วน
ใหญ่ในภาพถ่ายทางอากาศหากน ามาเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์อาจจะแทนดว้ยรูปปิดหลายเหล่ียม แต่ถา้
หากถ่ายมาในมาตราส่วนเล็ก อาจจะแทนดว้ยขอ้มูลแบบจุดไดแ้ละเม่ือมีการเปล่ียนแปลงมาตราส่วน
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ของขอ้มูลใหเ้ล็กลง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือขอ้มูลมีความถูกตอ้งลดลง เช่น พื้นท่ีบางส่วนไม่สามารถแสดงได ้
เกาะเล็กๆ ท่ีแสดงดว้ยรูปปิดหลายเหล่ียม อาจจะตอ้งลบออกไปเน่ืองจากไม่สามารถแสดงผลขอ้มูล
ในรูปแบบรูปปิดหลายเหล่ียมได ้หรือถนนท่ีน าเขา้ในมาตราส่วนใหญ่ก็จะสามารถลดรายละเอียดของ
ขอ้มูลแผนท่ีไดม้ากกวา่ หรือแม่น ้ าสายยอ่ยสามารถแสดงไดใ้นแผนท่ีมาตราส่วนใหญ่ แต่ตอ้งละเลย
ในแผนท่ีมาตราส่วนเล็ก 
 ในการน าเขา้ขอ้มูลสู่ระบบภูมิสารสนเทศจะตอ้งค านึงถึงความต่อเน่ืองของขอ้มูลหรือประเภท
ขอ้มูลท่ีมีความต่อเน่ืองเช่น ระดบัความสูง หรือปริมาณน ้ าฝน และขอ้มูลท่ีไม่มีความต่อเน่ือง เช่น 
จ านวนประชากร หรือ รายไดข้องประชากร อาจจะมีผลต่อการแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ ถึงแมจ้ะใช้
ลกัษณะท่ีเหมือนกนัคือขอ้มูลแบบจุด 
 2.1.3 ลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute Characteristics)  
 ลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ หมายถึง ลกัษณะประจ าตวัหรือ ลกัษณะท่ีมีความแปรผนั
ในการช้ีวดัปรากฏการณ์ต่างๆ ตามธรรมชาติ โดยจะระบุถึงสถานท่ีท่ีท าการศึกษา ในช่วงระยะเวลา
หน่ึงๆ ซ่ึงประกอบกบัข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) ข้อมูลท่ีน ามาประกอบกับขอ้มูลเชิงพื้นท่ีนั้น
อาจจะได้จากการส ารวจ หรือเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการรังวดัพื้นท่ีจริง หรือใช้แบบสอบถาม
ประกอบ ดงันั้นลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute) อาจมีลกัษณะท่ีต่อเน่ืองกนั เช่น เส้นชั้น
ระดบัความสูง (Terrain Elevation) หรือเป็นลกัษณะท่ีไม่ต่อเน่ือง เช่น จ านวนพลเมือง (Number of 
Inhabitants) และชนิดของส่ิงปกคลุมดิน (Land Cover Type) เป็นต้น แล้วแต่รูปแบบในการเก็บ
รวบรวมได้ ค่าความแปรผนัของลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะน้ี    จะท าการช้ีวดัออกมาในรูปของ
ตวัเลข (Numeric) โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารวดัในระบบภูมิสารสนเทศ ออกเป็น 3 ระดบัคือ 
 1) ระดบันามบญัญติั (Nominal Level) เป็นระดบัท่ีมีการวดัขอ้มูลอยา่งง่ายท่ีสุด โดย
จะก าหนดตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ เพื่อจ าแนกลกัษณะของส่ิงต่างๆ ออกเป็นกลุ่ม เป็นพวก เท่านั้น โดย
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละพวกมีความเท่าเทียมกนั เช่น แบ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นหน่ึง โดยจ าแนก
ไดเ้ป็น ป่าไม ้แหล่งน ้ า ทุ่งหญา้ ฯลฯ เป็นตน้ ลกัษณะเหล่าน้ีอาจจะแทนค่าโดยตวัเลขเช่น 1 = ป่าไม ้ 
2 = ทุ่งหญา้  3 = แหล่งน ้ า  เป็นตน้ ซ่ึงค่าเหล่าน้ีไม่สามารถท าการเปรียบเทียบกนัไดว้่า 1 มากกวา่ 2 
หรือมากกว่า 3 ในแง่ของค่าตวัเลข โดยสัญลกัษณ์ 1 2 และ 3 นั้นเป็นเพียงช่ือท่ีแทนกลุ่มเท่านั้น ไม่
สามารถน ามาใชค้  านวณในทางคณิตศาสตร์ได ้แต่อาจจะเปรียบเทียบในทางตรรกศาสตร์ไดเ้พียงบาง
รูปแบบ เช่น เท่ากนั หรือไม่เท่ากนั เช่น ป่าไม ้(1) ไม่เท่ากบั ทุ่งหญา้ (2) หรือ ทุ่งหญา้ (2) ไม่เท่ากบั 
แหล่งน ้า (3) เป็นตน้ 
 2) ระดบัเรียงอนัดบั (Ordinal Level หรือ Ranking Level) เป็นระดบัขอ้มูลท่ีก าหนด
รายละเอียดของการวดัเพิ่มข้ึนจากระดบันามบญัญติั กล่าวคือ นอกจากเป็นขอ้มูลท่ีสามารถแบ่งแยก
ออกเป็นกลุ่ม หรือพวกแล้ว ยงัสามารถหาระดับความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ด้วย โดยการ
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เปรียบเทียบลกัษณะในแต่ละปัจจยัวา่มีขนาดเล็กกว่า เท่ากนั หรือ ใหญ่กวา่ หรือให้ความส าคญัของ
ขอ้มูลน้อยกว่า หรือมากกว่ากับขอ้มูลอีกกลุ่มหน่ึง แต่จะไม่สามารถก าหนดความแตกต่างในเชิง
ปริมาณของความน้อยกว่า หรือมากกว่า ออกมาเป็นตวัเลขท่ีแน่นอนได ้เช่น การให้สัญลกัษณ์แทน
ลกัษณะของถนน เช่น ถนนสายเอเชีย ให้แทนดว้ย 1 และถนน 2 เลน  ให้แทนดว้ย 2 และ ถนนทาง
ลูกรัง ให้แทนดว้ย 3 อาจจะบ่งบอกถึงความส าคญัวา่ ถนนเอเชีย (1) ส าคญักว่า ถนน 2 เลน (2) และ
ส าคญักว่า ถนนทางลูกรัง (3) ในแง่มุมของความส าคญัต่อการขนส่งสินคา้ โดยทางรถยนต์ แต่บอก
ไม่ไดว้า่ ส าคญักวา่เป็นปริมาณเท่าใด 
 3) ระดับช่วง/อตัราส่วน (Interval – Ratio Level) เป็นระดับขอ้มูลท่ีมีคุณสมบัติท่ี
เพิ่มเติมจากการวดัระดับเรียงอนัดับ ท่ีสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในทางตรรกศาสตร์ได้ และยงั
ค านวณทางคณิตศาสตร์ไดด้ว้ย ในแนวคิดทางดา้นระบบภูมิสารสนเทศไดจ้  าแนกในล าดบัท่ีสามเป็น
ระดบั ช่วง/อตัราส่วน แต่ในทางสถิติจ าแนกขอ้มูลในระดบัน้ีแยกออกจากกนั (ศิริชยั พงษว์ิชยั, 2540) 
เป็นสองระดบัคือ  
 3.1) ระดบัช่วง (Interval Level) เป็นขอ้มูลท่ีสามารถก าหนดปริมาณของความ
แตกต่างระหว่างอันดับได้ด้วยโดยการวดัระดับช่วง หน่วยของการวดัจะมีลักษณะคงท่ี ซ่ึงเป็น
มาตรฐานในการก าหนดค่าเป็นตวัเลข เช่น ระดบัอุณหภูมิ ท่ีเราสามารถบอกไดว้า่ อุณหภูมิ 30 องศา 
สูงกวา่ อุณหภูมิ 25 องศา อยู ่5 องศา แต่การวดัระดบัน้ี จุดเร่ิมตน้ถือวา่ไม่เป็นธรรมชาติ กล่าวคือ ไม่มี
ศูนยส์ัมบูรณ์ (Absolute Zero) ซ่ึงความหมายของศูนยใ์นระดบัน้ีไม่ไดแ้ทนความหมายวา่ไม่มีค่า การ
วดัระดบัน้ีเพียงแต่ทราบระดบัเปรียบเทียบเท่านั้น ซ่ึงการวดัในระดับน้ีสามารถน ามาค านวณทาง
คณิตศาสตร์ได ้
 3.2) ระดับอตัราส่วน (Ratio Level) เป็นระดับในการวดัขอ้มูลระดบัสูงสุด มี
จุดเร่ิมตน้เป็นธรรมชาติ คือ มีศูนยแ์ทท่ี้หมายความถึงการไม่มีค่า เช่น ความสูง รายไดป้ระชากร เป็น
ต้น เช่น เส้นชั้ นความสูงท่ีระดับ 500 เมตร สูงกว่าระดับ 400 เมตรอยู่ 100 เมตร เป็นต้น ซ่ึง
รายละเอียดของเกณฑก์ารวดัในระดบัต่างๆ 

 3.3) การช้ีวดัออกมาในรูปของตวัเลข (Numeric) โดยก าหนดเกณฑ์การวดัใน
ระบบภูมิสารสนเทศ ทั้ง 3 ระดบันั้น อาจจะจดัแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ แต่ในทางสถิติจ าแนก
ขอ้มูลในระดบัน้ีแยกออกจากกนั (ศิริชยั พงษว์ชิยั, 2540) คือ 
 3.3.1) ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) คือ ขอ้มูลท่ีมีค่าไม่ต่อเน่ืองกนั และ
ไม่สามารถน าไปค านวณทางคณิตศาสตร์ได ้ซ่ึงก็คือ ขอ้มูลระดบันามบญัญติั (Nominal Level) และ
ระดบัเรียงอนัดบั (Ordinal Level) 
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 3.3.2) ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative) คือ ขอ้มูลท่ีมีค่าต่อเน่ืองกนั และ
สามารถน าไปค านวณทางคณิตศาสตร์ได ้ซ่ึงก็คือ ขอ้มูลระดบัช่วง 2 อตัราส่วน (Interval-Ratio Level) 
 ขอ้มูลในระบบภูมิสารสนเทศจึงตอ้งจดัใหเ้หมาะสมส าหรับการแสดงผลหรือส่ือความหมายให้
เขา้ใจตรงตามวตัถุประสงค ์โดยผูจ้ดัท าตอ้งพิจารณาจ าแนกขอ้มูลออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนใดท่ีควร
จดัให้แสดงผลในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี และส่วนใดท่ีควรจดัให้แสดงผลในรูปแบบข้อมูลเชิง
บรรยาย ดงัท่ีไดก้ล่าวไวต้อนตน้แลว้ ในหัวขอ้ถดัไปจะกล่าวถึงการน าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีสู่ระบบภูมิ
สารสนเทศ เพื่อใหเ้ขา้ใจในขั้นตอนมากข้ึน 
 2.1.4  โครงสร้างและการน าเขา้ขอ้มูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Structure and Data Input) 
  ในหวัขอ้น้ีจะพูดถึงการน าเขา้ขอ้มูลระบบภูมิสารสนเทศ ในแบบจ าลองขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
(Spatial Data Model) แบบเวกเตอร์ (Vector) ท่ี จะสามารถด าเนินการได้เพื่ อจัดท าระบบภู มิ
สารสนเทศ ทั้งในรูปแบบขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) และขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Non-Spatial Data) 
เพื่อให้เขา้ในถึงรูปแบบในการท างานของระบบภูมิสารสนเทศในเบ้ืองตน้ เพื่อสามารถท่ีจะน าไป
ปฏิบติัไดใ้นขั้นประยกุต ์
 1) ลกัษณะโครงสร้างแบบเวกเตอร์ (Vector Structure) ตวัแทนของเวกเตอร์น้ีอาจ
แสดงดว้ยขอ้มูลประเภทจุด เส้น หรือรูปปิดหลายเหล่ียม ซ่ึงอาศยัจุดพิกดัในการบ่งบอกถึงต าแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์ได ้ท าให้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีสามารถท่ีจะสืบคน้หาต าแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ได ้ในขอ้มูล
ระบบเวกเตอร์นั้น จะใชล้กัษณะของจุดและเส้น ในการแสดงลกัษณะทางภูมิศาสตร์โดยจุดท่ีเช่ือมโยง
ต่อกันด้วยเส้นตรงท่ีเรียกว่า อาร์ค (Arc) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของขอ้มูลรูปแบบเส้น (Linear 
Feature) บางคร้ังอาจจะเรียกวา่ Line เช่น ถนน แม่น ้า เป็นตน้ ปลายของอาร์คหลายๆ อาร์คท่ีต่อกนัจน
เกิดเป็นขอบเขตนั้นเรียกวา่ รูปปิดหลายเหล่ียม (Polygon) ขบวนการของขอ้มูลแบบเวกเตอร์น้ีจะใชคู้่
พิกดั  X และ Y เป็นตวัช้ีต าแหน่งและลกัษณะของส่ิงต่างๆ และน าเขา้ตามมาตราส่วนของแผนท่ีท่ีเป็น
ตน้ฉบบั จะท าใหไ้ดรู้ปร่างลกัษณะ มาตราส่วน และรายละเอียดตามตอ้งการ 
                  วธีิการน าเขา้ขอ้มูลของระบบ GIS ในลกัษณะโครงสร้างแบบเวกเตอร์ แบ่งออกเป็นวธีิการ
ในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ีคือ 
 1.1) การป้อนขอ้มูลท่ีเป็นจุด (Point Entities)  การป้อนขอ้มูลท่ีเป็นจุดจะใช้คู่
พิกดั X และ Y เพื่อแสดงต าแหน่งของขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ หรือลกัษณะของภาพต่างๆ นอกเหนือจาก
พิกดั X และ Y แลว้ ก็อาจจะระบุถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการอธิบายความหมาย หรือชนิดของขอ้มูลท่ี
เป็นจุดนั้นๆ เช่น จุด อาจจะเป็นสัญลักษณ์ท่ีไม่ได้มีความสัมพนัธ์กับขอ้มูลอ่ืน การบันทึกข้อมูล
จ าเป็นท่ีจะตอ้งรวมถึงขอ้มูลท่ีใชอ้ธิบายความหมายของจุดและขนาดของขอ้มูลจุดนั้นๆ หรือถา้จุดนั้น
เป็นลักษณะของข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดต่างๆ (Text Entity) การบนัทึกข้อมูลจะต้องอธิบายถึง
ลกัษณะท่ีจะใช้ในการแสดงผล รูปแบบ ต าแหน่งและมาตราส่วนต่างๆ การน าเขา้ขอ้มูลแบบจุดใน
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ปัจจุบนัน้ีสามารถแสดงถึงต าแหน่งท่ีตั้งของวตัถุบนโลกมนุษยอ์าจจะประยุกต์ใช้โดยน าระบบการ
รับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) เช่น ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมเขา้มาช่วยในการ
น าเขา้ขอ้มูลแบบจุดให้รวดเร็วข้ึน หรืออาจมีการออกภาคสนามแลว้ใชร้ะบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 
(จีพีเอส) (Global Positioning System) ในการตรวจวดัพิกดัภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และสามารถน าค่าท่ีไดจ้ากจีพีเอสไปใชใ้นระบบภูมิสารสนเทศไดโ้ดยตรง และรวดเร็วข้ึนในปัจจุบนั 
 1.2) การป้อนข้อมูลรูปแบบเส้น (Linear Entities) ลกัษณะของขอ้มูลรูปแบบ
เส้นนั้น สามารถแบ่งแยกไดใ้นลกัษณะรูปแบบของเส้นท่ีเกิดจากการประกอบกนัของเส้นตรงยอ่ยๆ 
(Segment) ท่ีมีพิกดัตั้งแต่ 2 พิกดัข้ึนไป ลกัษณะของเส้นจะถูกเก็บขอ้มูลท่ีจุดเร่ิมตน้และจุดปลายของ
เส้นเป็นอยา่งนอ้ย รวมถึงขอ้มูลท่ีใชอ้ธิบาย หรือแสดงความหมายของสัญลกัษณ์นั้นๆ ส าหรับเส้นท่ีมี
ลกัษณะต่อเน่ืองและซบัซ้อน จะใชล้กัษณะของคู่พิกดัจ านวนมากในการใชอ้ธิบาย ซ่ึงไดแ้ก่ ลกัษณะ
ของอาร์คและลักษณะลูกโซ่  (Chain or String) ในการป้อนข้อมูล ท่ี เป็นโครงข่ ายต่อเน่ือง
(Connectivity Network) เช่น ระบบระบายน ้ า หรือระบบขนส่ง เป็นต้น จึงจ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง
ตวัเช่ือมหรือตัวช้ี (Pointer) ในโครงสร้างของข้อมูลเพื่อเช่ือม Chain ในแขนงต่างๆ ซ่ึงจะมีจุดท่ี
เรียกวา่ จุดต่อ (Node) เป็นตวัช่วย โดยท่ีจุดต่อจะบนัทึกขอ้มูลขนาดของมุมแต่ละ Chain ท่ีอยู่ร่วมใน
แต่ละจุดต่อ ในการน าเข้าข้อมูลประเภทเส้นนั้นบางคร้ังเราสามารถน าเข้าจากรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น 
AutoCAD ท่ีอยู่ในรูปแบบ DXF สามารถน าเขา้มาสู่ระบบภูมิสารสนเทศ โดยจะตอ้งท าการให้รหัส 
(Code) ใหม่อีกคร้ัง หรืออาจจะน าเขา้จากจีพีเอสไดเ้ช่นเดียวกนั 
 1.3) การป้อนขอ้มูลรูปแบบพื้นท่ี (Area Entities)  การป้อนขอ้มูลรูปแบบพื้นท่ี
ในระบบภูมิสารสนเทศ เป็นการน าเขา้ขอ้มูลโดยอาศยัจุดและเส้น โดยจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดมกั
เรียกว่า จุดต่อ (Node) และจุดท่ีเป็นจุดต่อเน่ืองของเส้นจะเรียกว่าจุดหักเห (Vertex) พิจารณาในรูป
ของรูปปิดหลายเหล่ียมเพื่อใช้อธิบายคุณสมบติัทางวิชาวิภาคเฉพาะส่วน (Topological Properties) 
ของพื้นท่ีซ่ึงได้แก่ รูปร่าง (Shape) ขอ้มูลใกล้เคียง (Neighbour) และระดบัชั้นต่างๆ (Hierarchy) ใน
ลกัษณะท่ีสามารถแสดง และค านวณผลเป็นขอ้มูลในแผนท่ีได ้วิธีการป้อนขอ้มูลของขอ้มูลรูปปิด
หลายเหล่ียมท่ีมีลกัษณะง่ายๆ จะใชว้ิธีท่ีเรียกวา่ Point List Structure โดยจะป้อนขอ้มูลคู่พิกดัของแต่
ละรูปปิดหลายเหล่ียมไวใ้นตาราง แต่วิธีน้ีมีขอ้จ ากดัตรงท่ีมีคู่พิกดั (Coordinate Pairs) เป็นจ านวนมาก 
เช่นจุดๆหน่ึง จะเป็นตัวแทนมากกว่า 1 รูป ปิดหลายเหล่ียม เป็นต้น และการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ขอบเขตของรูปปิดหลายเหล่ียมท าไดย้าก ดงันั้นจึงอาจปรับปรุงวิธีการป้อนขอ้มูลไปเป็น Common 
Point Dictionary Structure โดยจะแยกขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นขอ้มูลคู่พิกดัของจุดยอด
ในแต่ละรูปปิดหลายเหล่ียม ส่วนท่ี 2 จะบอกขอบเขตของรูปปิดหลายเหล่ียมต่างๆ นอกจากน้ี ส าหรับ
ขอ้มูลท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึนก็จะใชล้กัษณะ Chain และ Node ในการก าหนดโครงสร้างของขอ้มูล
ส าหรับขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการเก็บขอ้มูลของ Simple Polygon คือ การแปลงเป็นดิจิทลั 
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(Digitize) ขอบเขตท่ีติดต่อกนัของแต่ละรูปปิดหลายเหล่ียม ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการลากหรือเก็บ
ขอ้มูลซ ้ าอาจก่อใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดท่ีเรียกวา่ “ Gap” และ “ Sliver” หรือ อาจจะลากขอบเขตของรูปปิด
หลายเหล่ียมไดไ้ม่ครบถว้นท่ีเรียกวา่ “Dead Ends” และการลากขอบเขตซ้อนตดักนัท่ีเรียกวา่ “Weird 
Polygon” เป็นตน้ ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการน้ีพอสมควร เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
ถูกต้องมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ โดยในกระบวนการของโปรแกรมจะสามารถช่วยได้มากในการ 
ความคลาดเคล่ือนยินยอม (Tolerance) ก่อนการน าเขา้ อาจจะมีการตั้งค่าระยะการเช่ือมต่อของขอ้มูล 
(Snap) เพื่อให้ขอ้มูลสามารถปิดไดส้นิทเป็นรูปปิดหลายเหล่ียม และลดปริมาณความผิดพลาดของ
ขอ้มูลประเภทพื้นท่ีลง เพราะเป็นส่วนท่ีมกัจะเจอปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง 
 2) ลกัษณะโครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster Structure) ขอ้มูลระบบภูมิสารสนเทศ
ในแบบแรสเตอร์ เป็นขอ้มูลท่ีอยู่บนพิกดัของตารางแนวนอนและแนวตั้ง ซ่ึงแต่ละช่องของพิกดัเป็น
ช่องตารางรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีนิยมเรียกวา่ กริด (Grid) หรือ ช่อง (Cell) จะมีขอ้มูลประจ าต าแหน่งอยู ่1 
ค  า ต่อ 1 ช่องกริด ซ่ึงความสามารถในการแสดงขอ้มูลรูปแบบแรสเตอร์ข้ึนอยูก่บัขนาดของ กริด ณ 
ต าแหน่งพิกดัท่ีประกอบข้ึนเป็นฐานขอ้มูลแสดงต าแหน่งชุดนั้น ซ่ึงขอ้มูลในรูปแบบแรสเตอร์ อาจจะ
แปลงรูปแบบมาจากขอ้มูลรูปแบบเวกเตอร์  
 ลกัษณะโครงสร้างแบบแรสเตอร์ จะประกอบด้วยลกัษณะของช่องส่ีเหล่ียมท่ีเรียกว่า “กริด” 
(Grid Cell or Pixels) โดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส หรือส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดของกริดข้ึนอยู่
กบัความต้องการของผูใ้ช้ หรือขอ้จ ากดัอยู่ท่ีความละเอียด (Resolution) ของข้อมูลนั้น เช่น ขอ้มูล
ดาวเทียม Landsat    5 TM จะเก็บขอ้มูลในลกัษณะของแรสเตอร์ท่ีมีความละเอียดขอ้มูลเท่ากบั 30 x 
30 เมตร  SPOT 5 X 5 เท่ ากับ  10 x 10 เมตร  SPOT Panchromatic เท่ ากับ  2.5 x 2.5 เมตร และ 
IKONOS Panchromatic เท่ากับ 1 x 1 เมตร เป็นต้น นอกจากน้ีขนาดของกริดยงัข้ึนอยู่กับขนาดท่ี
เหมาะสมของพื้นท่ีท่ีศึกษาและระบบท่ีจะใชป้ระมวลผลอีกดว้ย ในแต่ละกริดจะบรรจุตวัเลขซ่ึงแทน
ค่า หรือชนิดของข้อมูลท่ีน ามาท าแผนท่ีโดยมีลักษณะของแถวแนวนอน (Row) และแถวแนวตั้ง 
(Column) เป็นตวัก าหนดต าแหน่งและทิศทางลกัษณะของขอ้มูลแบบจุดจะถูกแทนค่าดว้ยกริดเพียง 
กริดเดียว ขอ้มูลแบบเส้นจะแทนค่าดว้ยจ านวนกริดท่ีอยูใ่กลเ้คียงท่ีอยูต่่อเน่ืองกนัตามทิศทางท่ีก าหนด 
และขอ้มูลแบบพื้นท่ีจะแทนค่าดว้ยความสัมพนัธ์และปริมาณการกระจายไปยงักริดใกลเ้คียง ลกัษณะ
โครงสร้างแบบ  แรสเตอร์น้ีจะง่ายต่อการใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัเก็บ การค านวณและการแสดงผล 
 ขอ้มูลในแต่ละช่องกริด จะแทนพื้นท่ีบนภาคพื้นดิน เช่น 250 ม.x250 ม. ต่อ 1 ช่องกริด ดงันั้น 
ระยะทาง 1 กม. จะแทนดว้ย 4 ช่องกริด หรือ 1 ตร.กม. จะแทนดว้ย 16 ช่องกริด ถา้ให้รายละเอียดสูง
กว่าน้ีคือให้แต่ละช่องแทนด้วยขนาด 100 ม. X 100 ม. ดงันั้นระยะทาง 1 กม. จะแทนด้วย 10 ช่อง 
หรือ 1 ตร.กม. จะเท่ากบั 100 ช่อง ขอ้มูลแบบแรสเตอร์ น้ีจะใชเ้น้ือท่ีในการเก็บมาก การท่ีจะลดหรือ
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ประหยดัเน้ือท่ีเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ใช้วิธีการบีบอดัข้อมูล (Data Compression) เช่น Run Length 
Encoding, Chain-Codes, Block Codes และ Quadtree 

 3) การน าเขา้ขอ้มูลในระบบภูมิสารสนเทศ การน าเขา้ขอ้มูล หมายถึง การก าหนด
รหัสให้แก่ขอ้มูล แล้วบนัทึกขอ้มูลเหล่านั้นลงในฐานขอ้มูลการสร้างขอ้มูลตวัเลขท่ีปราศจากท่ีผิด 
(errors) เป็นงานส าคญัและซบัซอ้นท่ีสุด 
 การน าเขา้ขอ้มูลในระบบภูมิสารสนเทศอาจน าเขา้ไดด้งักระบวนการดงัต่อไปน้ี 
 3.1) การน าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) (การดิจิไทซ์-การแปลงเป็นดิจิทลั) 
 3.2) การน าเขา้ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute Data) 
 3.3) การสร้างความสัมพนัธ์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีกบัขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะในแต่ละ
ขั้นตอนจะตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใหแ้น่ใจวา่ฐานขอ้มูลท่ีไดใ้หมี้จุดท่ีผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
 2.1.5 การท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Operation System) 
  การท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกัๆคือ 
  1)  การวเิคราะห์ปัญหาหรือการก าหนดวตัถุประสงค ์
   การก าหนดวตัถุประสงค์เป็นขั้นตอนแรกและส าคญัท่ีสุดในการด าเนินงานท่ี
เก่ียวกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งน้ีนกัวิเคราะห์ GIS ตอ้งทราบวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนก่อนการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ว่าตอ้งการแก้ไขปัญหาอะไร ปัญหาดงักล่าวสามารถตอบได้โดย GIS  
หรือไม่ และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิเคราะห์คืออะไร และใครจะเป็นผูน้ าผลการวิเคราะห์ไปใช้
ในขั้นตอนต่อไป 
   2)  การจดัเตรียมฐานขอ้มูล 
   2.1) การน าเขา้ขอ้มูล(Data Input) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ การ
น าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial) และขอ้มูลเชิงบรรยายหรือขอ้มูลทัว่ไป การน าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีเป็น
การแปลงข้อมูลเชิงพื้นท่ีให้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข(Digital Data) ซ่ึงสามารถน าเข้าได้หลายวิธีเช่น 
Digitizing Table คียบ์อร์ด (Computer Keyboard) สแกนเนอร์(Scanner) น าเขา้ขอ้มูลแผ่นฟิล์ม ( File 
Importation) และแปลงค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ท่ีไดจ้ากเคร่ือง Global Positioning System( GPS)ทั้งน้ี
โปรแกรม (Software) ท่ีใช้ในการน าเขา้มีหลายโปรแกรม เช่น ArcInfo, ArcView, MapInfo, SPAN, 
ERDAS เป็นตน้ ส่วนการน าเขา้ฐานข้อมูลท่ีมีความสัมพนัธ์กับขอ้มูลเชิงพื้นท่ีสามารถน าเขา้โดย
โปรแกรม Spreadsheet หรือ โปรแกรมทัว่ไป เช่น Excel, Lotus, FoxPro, Word หรือโปรแกรม GIS 
   2.2) การจดัเก็บข้อมูลเชิงพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Cartographic 
Repreaentation) ขอ้มูลประเภท Vector ซ่ึงประกอบด้วยขอ้มูล 3 ประเภท คือ จุด ลายเส้น และพื้นท่ี
หรืออาณาบริเวณ ขอ้มูลดงักล่าวถูกจดัเก็บโดยอา้งอิงจากค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ ทั้งน้ีรหัสของขอ้มูล
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อาจเรียงตามล าดบัของการน าเขา้ หรือเรียงตามค่ารหัสท่ีถูกก าหนดโดยผูใ้ช้ระบบ(User ID) ยกเวน้
ขอ้มูลกริดท่ีจดัเก็บตามต าแหน่งของแนวตั้ง(Column) และแนวนอน (Row) 
 2.3) ความสัมพันธ์ทางพื้นท่ี  (Spatial Topology) ข้อมูลประเภท Rectoโดย   
ทั่วไปจะมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะของข้อมูลแต่ละลักษณะ (Each Graphic) ซ่ึงลักษณะ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและขอ้มูลบรรยายในระบบการจดัเก็บแบบน้ีเรียกวา่ความสัมพนัธ์
เชิงพื้นท่ี (Spatial Topology) โดยการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวใช้เน้ือท่ีน้อย สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลได้
รวดเร็ว และหลงัจากไดส้ร้าง  Topology เรียบร้อยแลว้ ขอ้มูลต่างๆ สามารถน ามาวเิคราะห์เชิงพื้นท่ีได ้
   2.4) การจดัเก็บและการจดัการฐานขอ้มูล (Database) นิยมใช้โครงสร้างตาม
หลักการของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซ่ึงสามารถใช้โปรแกรมระบบจดัการ
ฐานข้อมู ล เชิ งสั มพัน ธ์ (Relational Database Management System : RDBMS) เพื่ อก ารจัดก าร
ฐานขอ้มูล เช่น Microsoft Access, Oracle และ Baseในการเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลกราฟิกและขอ้มูล
ลกัษณะสัมพนัธ์ได ้
  3)  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) มีความสามารถในการน าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี
หลายๆชั้นข้อมูลมาซ้อนทับกัน(Overlay) เพื่อท าการวิเคราะห์และก าหนดเง่ือนไขต่างๆโดยใช้
คอมพิวเตอร์ตามวตัถุประสงค์ หรือตามแบบจ าลอง ซ่ึงอาจเป็นการเรียกค้นข้อมูลอย่างง่ายหรือ
ซบัซ้อน เช่น โมเดลทางสถิติหรือโมเดลทางคณิตศาสตร์ ทั้งน้ีเน่ืองจากชั้นขอ้มูลต่างๆถูกจดัเก็บ โดย
อา้งอิงค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ มีการจดัเก็บอยา่งมีระบบและประมวลผลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ผลท่ี
ไดรั้บจากการวเิคราะห์จะเป็นอีกชั้นขอ้มูลหน่ึงท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากชั้นขอ้มูลเดิม 
  4)  การแสดงผลขอ้มูล 
   ผลท่ีได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าเสนอหรือแสดงผลได้ทั้ งบน
จอคอมพิวเตอร์ ( Monitor ) ผลิตออกเป็นเอกสาร ( แผนท่ีและตาราง ) โดยใชเ้คร่ืองพิมพ ์หรือ Plotter 
หรือ สามารถแปลงข้อมูลเหล่านั้นไปสู่ระบบการท างานในโปรแกรมอ่ืนๆในรูปแบบของแผนท่ี          
( Map ) แผนภูมิ ( Chart ) หรือตาราง( Table ) 
 2.1.6 การวเิคราะห์ขอ้มูลในระบบภูมิสารสนเทศ ( GIS Data Analysis ) 
  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในระบบภูมิสารสนเทศนั้น เป็นการน าหลกัการหรือวิธีการต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ในการเปล่ียนแปลงรูปแบบของข้อมูล หรือค่าของกริดท่ีมีอยู่ให้สามารถน าไป
ผสมผสานกบัขอ้มูลอ่ืนๆ ในขบวนการของการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูก
ตอ้งผลลพัธ์ท่ีตอ้งการไดดี้ยิง่ข้ึน ระบบภูมิสารสนเทศมีความแตกต่างจากระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ในแง่
ท่ีระบบภูมิสารสนเทศสามารถท างานและวิเคราะห์ขอมูลเชิงพื้นท่ีแสดงผลเป็นแผนท่ีซ่ึงขอ้มูลหรือ
ผลลพัธ์ท่ีไดมี้พิกดัภูมิศาสตร์อา้งอิงในเชิงต าแหน่งได ้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลอาจใช้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
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และขอ้มูลเชิงคูณลกัษณะในระบบฐานขอ้มูลของระบบภูมิประเทศ เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีอา้งอิงบนพิกดั
ภูมิศาสตร์ได ้ผลลพัธ์ของการวเิคราะห์ดว้ยระบบภูมิสารสนเทศ สามารถแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีซ่ึง
สามารถอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือค าตอบท่ีตอ้งน าไปใชใ้นการตดัสินใจนั้น 
ในระบบภูมิประเทศอาจจะแบ่งรูปแบบหลกัในการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้ 3  รูปแบบคือ 
  1)  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Analysis of Spatial Data) 
  2)  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงลกัษณะ (Analysis of Attribute Data) 
  3)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีร่วมกบัขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ(Integrated Analyses of 
Spatial and Attribute Data) 
 2.1.7 การแสดงผลและน าเสนอขอ้มูลในระบบภูมิสารสนเทศ 
  การแสดงผลขอ้มูลเป็นการน าเสนอผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการน าเขา้ขอ้มูล และการวิเคราะห์
ขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีผูใ้ช้สามารถเขา้ใจได้ง่ายและสามารถน าขอ้มูลผลลพัธ์ท่ีได้ไปใช่ร่วมกบั
ระบบอ่ืนๆ ไดรู้ปแบบการน าเสนอขอ้มูลแบ่งออกไดเ้ป็น 2  รูปแบบท่ีเป็นตวัอกัษรและตวัเลข (Alpha 
– Numerical Form) และรูปแบบท่ีเป็นกราฟิก (Graphic Form) ซ่ึ งสามารถน าข้อมูลระบบภู มิ
สารสนเทศ ทั้งในรูปแบบเวกเตอร์ และแรสเตอร์ มาแสดงผลพร้อมกนัในระบบเดียวกนัได ้เพื่อใชใ้น
การอา้งอิงพิกดัภูมิศาสตร์ หรือเพื่อน าเสนอแผนท่ีตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

2.2  ทฤษฎกีารตัดสินใจ 
 ทฤษฎีการตดัสินใจ(Decision  Theory) วธีิการเชิงวเิคราะห์  และเชิงระบบท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา
และช่วยท าให้ได้ในการตัดสินใจท่ีดี  ค  าว่า  การตดัสินใจท่ีดี (Good Decition) นั้ น หมายถึงการ
ตดัสินใจท่ีใชห้ลกัตรรกศาสตร์ดว้ยการพิจารณาขอ้มูลและทางเลือก  หรือกลยทุธ์ท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด  
จากนั้นใช้วิธีการเชิงปริมาณท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา  ในบางคร้ังอาจไดผ้ลลพัธ์ท่ีไม่น่าพอใจก็
ตาม  รวมทั้งบางคร้ังการตดัสินใจท่ีดีมีผลลพัธ์ท่ีไม่ได้คาดคะเนไวเ้กิดข้ึนได้  แต่เรายงัคงถือว่าเป็น
การตดัสินใจท่ีดี การตดัสินใจท่ีไม่ดี (Bad Dicision) คือการตดัสินใจท่ีไม่ได้ใช้หลกัตรรกศาสตร์      
ไม่พิจารณาทางเลือกท่ีมีทั้ งหมด  ไม่ใช้ข่าวสารท่ีหาได้  ไม่ใช้เทคนิคเชิงปริมาณ  ถ้าทานท าการ
ตดัสินใจท่ีไม่ดีแต่โชคดีไดผ้ลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ  แต่ยงัถือไดว้า่ท่านท าการตดัสินใจท่ีไม่ดีเช่นเดิม 
 2.2.1 คุณสมบติัของปัญหาการตดัสินใจอยา่งง่าย 
   1)  ผู้ตัดสินใจจะตัดสินใจโดยการเลือก  ทางเลือก (Alternative) หรือกลยุทธ์              
(Strategy) ท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากกลุ่มของทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ เช่น  การน าสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาด 
   2)  จะมีเหตุการณ์ (Event) หรือสภาวะธรรมชาติ (State of Nature) ท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของผูต้ดัสินใจจ านวนหน่ึงเกิดข้ึน 
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   3)  จะเกิดผลลพัธ์ (Payoffs) หรือผลได้ (Outcomes) ท่ีเป็นเง่ือนไขจากการเลือกกล
ยทุธ์แลว้เกิดเหตุการณ์ต่างๆข้ึน  และเราจะเรียกผลไดใ้นลกัษณะน้ีวา่ 
    3.1) ผลลพัธ์ตามเง่ือนไข (Conditionail Payoffs) 
    3.2) ก าไรตามเง่ือนไข  (Conditionail Profits) 
    3.3) ตน้ทุนตามเง่ือนไข (Conditionail Costs) 
    3.4) ค่าเสียโอกาสตามเง่ือนไข (Conditionail Opportunity Loss) 
 2.2.2 ขั้นตอนของทฤษฎีการตดัสินใจ 
   1)  ก าหนดปัญหาท่ีมีอยูใ่หช้ดัเจน 
   2)  ระบุทางเลือกท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด 
   3)  ระบุหาผลไดท่ี้เป็นไปไดท้ั้งหมด 
   4)  ก าหนดหาผลลพัธ์ตามเง่ือนไขของแต่ละส่วนประสมของทางเลือกและผลได ้
   5)  คดัเลือกตวัแบบทฤษฎีการตดัสินใจเชิงคณิตศาสตร์หน่ึงตวัแบบมาใช้ 
   6)  ประยกุตใ์ชต้วัแบบนั้นแลว้ท าการตดัสินใจ 

2.3 ตรรกะและการพสูิจน์ 
 บทบาทหลกัของ ตรรกะ (Logic) ในการศึกษาคณิตศาสตร์ดิสครีส หรือใน คณิตศาสตร์สาขา
อ่ืนๆ คือการก าหนดอย่างแน่นอนว่า การอา้งเหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Argument) ชุด
หน่ึงๆ นั้นมีความสมเหตุสมผล หรือไม่ในการพิสูจน์ทฤษฎีบท หรือ สมบติัทางคณิตศาสตร์วา่ ทฤษฎี
บท หรือ สมบติัเหล่านั้นเป็นจริงตามท่ีกล่าวอา้งหรือไม่นั้น มกัจะตอ้งอาศยักฎตรรกะ เพื่อแสดงว่า
การอ้าง เห ตุผล ต่างๆ  ท่ี ใช้ ในการพิ สู จน์นั้ นสม เห ตุสมผล  ควบ คู่ กับการอ้างถึ งสั จพจน์                            
(ขอ้ความซ่ึงยอมรับอยู่แล้วว่าถูกตอ้ง)  อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไม่หลงเช่ือ ขอ้โตแ้ยง้แต่อย่างใดๆ 
เก่ียวกบัทฤษฎีบท หรือสมบติันั้น 

2.4 การแทนองค์ความรู้ 
 องค์ความรู้ (Knowledge) เป็นส่วนส าคญัใน AI (Artificial Intelligence) โดยใช้เป็นขอ้มูลเพื่อ
คิด หรือตดัสินใจ โดยมีพื้นฐาน มาจากขอ้มูล (Data) ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ   อาจจะอยูใ่น
ระบบของตัวเลข  ข้อความ หรือ ส่ืออ่ืนๆ จากนั้ นจะน าไป ประมวลผล ท าให้เกิด สารสนเทศ               
(Information) ท่ีมีประโยชน์ ถูกตอ้ง และทนัสมยั หลงัจากนั้นจะน าไปสู่ กระบวนการคดัเลือก ซ่ึงจะ
ได้ องค์ความรู้ (Knowledge) คือ สารสนเทศท่ีผ่านการคดัเลือก เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ตามความตอ้งการ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภาพท่ี 2.4 แสดงกระบวนการสร้างองคค์วามรู้เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ 
ท่ีมา : https://worayoot.files.wordpress.com/2013/11/02 - knowledge-representation.pdf 

          การแทนองค์ความรู้ (Knowledge Reprisentation) หมายถึง กระบวนการจดัรูปแบบองคค์วามรู้ 
และจดัเก็บไวใ้นฐานองคค์วามรู้ เพื่อ ใชใ้นการแกปั้ญหาต่อไป แต่การแทนองคค์วามรู้มีหลายวิธีการ   
ซ่ึงท่ีเก่ียวกบัการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี  จะเป็นการแทนองคค์วามรู้เชิงตรรกะ อาศยัแนวคิดความรู้เชิง
ตรรกะส าหรับ  แสดงองค์ความรู้  ท่ีใช้ในการน าสารสนเทศท่ีสร้างข้ึนในรูปแบบของข้อตกลง   
(Premise) หรือ ขอ้เท็จจริง (Fact) มาเขา้สู่กระบวนการทางตรรกะ เพื่อสร้างผลลพัธ์ ซ่ึงเป็นผลของ 
การอนุมาน (Interference) 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5 แสดงการสร้างผลลพัธ์ซ่ึงเป็นผลของการอนุมาน 
ท่ีมา : https://worayoot.files.wordpress.com/2013/11/02 - knowledge-representation.pdf 

 
2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 ชยกฤต มา้ล าพอง (2546) ไดศึ้กษาการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ จดัท าระบบ
ช่วยการตดัสินใจการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และจดัการและปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ใหอ้ยูใ่น
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีมีความถูกต้องทันสมัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไป
ประยกุตใ์ชง้านอ่ืน 
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 ขั้นตอนการศึกษาเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อศึกษาปัญหาและรูปแบบของการด าเนินงาน
น าไปสู่การก าหนดขอบเขตแนวคิดของระบบ จานั้ นจึงจัดการข้อมูลเบ้ืองต้นทีเก่ียวข้องเพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการพฒันาระบบจากส่ิงท่ีไดจึ้งเขา้สู่กระบวนการออกแบบและพฒันาระบบซ่ึงได้
เลือกใชก้ารพฒันาระบบโดยใชภ้าษาเอเวนิว (Avenue) บนพื้นฐานของโปรแกรมอาร์ควิว (ArcView) 
และสุดทา้ยท าการประเมินผลระบบโดยประเมินจากผูพ้ฒันาระบบและจากผูใ้ชร้ะบบ 
 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา คือ ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนขนส่ง
มวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีสามารถให้สารสนเทศเก่ียวกบัปริมาณและรูปแบบการเดินทางของ
นกัศึกษาในแต่ละช่วงเวลาและส่วนท่ีช่วยวิเคราะห์ทางดา้นโครงข่ายเพื่อหาเส้นทางการเดินทางท่ีสั้น
ท่ี สุ ด ท่ีส ามารถท างานได้อยู่ในระดับ ดี  นอกจากนั้ น ย ังได้ข้อมูลพื้ นฐาน ท่ี เก่ี ยวข้องของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีจดัเก็บอยูใ่นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีพร้อมส าหรับการประยุกต์ใช้ใน
งานดา้นอ่ืนต่อไป 
 ธัญชนก ค าวินิจ (2556) ได้ศึกษาการพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับการระบุ
โรงเรียนในพื้นท่ีเส่ียงภยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับก าหนด
โรงเรียนในพื้นท่ีเส่ียงภยั โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และจดัการและปรับปรุง
ข้อมูลแผนท่ีพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้อยู่ใน
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทีมีความถูกต้องทันสมัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไป
ประยกุตใ์ชส้นบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
 วิธีการศึกษาประกอบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยการวิเคราะห์เชิงวตัถุและ
ประยุกต์ชะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ร่วมกับระบบเว็บแอพพลิเคชันมาใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ส าหรับองค์การมากท่ีสุด โดยได้จดัสร้างเคร่ืองมือส าหรับการออกแบบและสร้างแบบ
ประเมินพื้นท่ีเส่ียงภยั โดยใช้แบบประเมินและแสดงขอ้มูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึง
แสดงรายงานขอ้มูลไดร้วดเร็วและสามารถน าขอ้มูลไปประกอบการตดัสินใจในการก าหนดพื้นท่ีเส่ียง
ภยัของผูบ้ริหารหรือหน่วยงานตน้สังกดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า 
 สถาพร ไพบูลยศ์กัด์ิ และคณะ (2547) ไดศึ้กษาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเชิงพื้นท่ี เพื่อการ
วางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระดับจงัหวดั ได้พฒันาข้ึนมาด้วยภาษาเอเวนิว (Avenue) บน
พื้นฐานของโปรแกรมอาร์ควิว (ArcView) ประกอบดว้ย 4 ระบบสนบัสนุนย่อย ซ่ึงให้ขอ้สนเทศเชิง
พื้นท่ีเป็นรายจงัหวดั (อุดรธานี หนองบวัล าภู หนองคาย และเลย) ไดแ้ก่ 1)พื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ขา้ว ออ้ย และมนัส าปะหลงั) 2)พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 3)พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า 4)พื้นท่ี
คุม้ครองเกษตรกรรม 5)พื้นท่ีแสดงล าดบัความส าคญัท่ีควรไดรั้บการฟ้ืนฟู(ป่าไม)้ 6)พื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ 
7)พื้นท่ีแสดงขอบเขตน ้ าท่วม นอกจากน้ียงัใก้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีประกอบอ่ืนๆ เช่น เส้นทางคมนาคม 
ขอบเขตการปกครอง ล าน ้ า และแหล่งน ้ า ท่ีสามารถน ามาใชแ้สดงประกอบร่วมไดอ้ยา่งดี ท าให้ผูใ้ช้
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สามารถเข้าใจถึงสภาพพื้นท่ีรับผิดชอบได้มากข้ึน ระบบสนับสนุนท่ีได้พัฒนาข้ึนมา นับว่ามี
ความส าคญั เน่ืองจากไดส้ร้างขอ้สนเทศเชิงพื้นท่ีเฉพาะ ท่ีพร้อมสนบัสนุนการใชง้านในระดบัจงัหวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


