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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกีย่วขอ้ง 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ส าหรับงาน “การน าเสนอ

ขอ้มูลสถติิกรุงเทพมหานครในรูปแผนทีด่ว้ยระบบ GIS” มีความเกี่ยวข้องกบัวงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Lift Cycle) ซ่ึงจะประกอบด้วยแนวคิดและหลักการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบงาน รวมทั้งแนวคิดด้านระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์(GIS) และแนวคิดด้านเทคนิคการน าเสนอ

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่หรือข้อมูลเชิงต าแหน่ง (Spatial data) 

2.1 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงาน 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเป็นหน่ึงในขั้นตอนของขบวนการพัฒนาระบบ ซ่ึงเป็น  

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Lift Cycle) ประกอบด้วย  

1. การก าหนดปัญหา 

2. การวิเคราะห์ระบบ 

3. การออกแบบระบบ 

4. การพัฒนาระบบ 

5. การทดสอบระบบ 

6. การติดตั้งระบบ 

7. การบ ารุงรักษาระบบ  

การก าหนดปัญหา เป็นขั้นตอนการก าหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหาจากการ

ด าเนินงานในปัจจุบัน ความเป็นไปได้กบัการสร้างระบบใหม่  การก าหนดความต้องการ 

การวเิคราะห์ระบบ เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบปัจจุบัน โดยน าเอาความ

ต้องการที่ได้จากข้ันตอนการก าหนดปัญหามาพัฒนาเป็นแบบจ าลองทางตรรกะ (Logical Model) 

การออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนการน าผลลัพธท์ี่ได้จากการวิเคราะห์ มาพัฒนาเป็นแบบจ าลอง

ทางกายภาพ (Physical Model)  

การพฒันาระบบ เป็นขั้นตอนการสร้างชุดค าสั่งหรือเขียนโปรแกรมเพ่ือการสร้างระบบงาน 

การทดสอบระบบ เป็นข้ันตอนการทดสอบใช้งานระบบก่อนที่จะน าไปปฏบัิติงานจริง 

การติดตัง้ระบบ จะเกดิขึ้นหลังจากท าการทดสอบระบบจนมั่นใจว่าระบบท างานได้จริงและตรง

กบัความต้องการของผู้ใช้แล้ว 

การบ ารุงรกัษาระบบ เป็นข้ันตอนการปรับปรุงแก้ไขระบบ หลังจากที่ได้มีการติดตั้งใช้งานแล้ว 

การวิเคราะหร์ะบบ (System Analysis) 

เร่ิมด้วยการวิเคราะห์ระบบงานเดิมที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือจ ะได้ทราบถึงขั้นตอนการ

ปฏบัิติงานปัจจุบันการวิเคราะห์ระบบจะน าเอาข้อก าหนด (Requirements Specification) มาวิเคราะห์

ในรายละเอยีด เพ่ือมาพัฒนาเป็นแบบจ าลองเชิงตรรก (Logical Model) โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
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1. วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

2. ก าหนดความต้องการระบบงานใหม่ 

3. ก าหนดขอบเขตงาน 

4. ศึกษาข้อมูลของระบบปัจจุบัน  

5. สร้างแบบจ าลองลอจิคัล (Logical Model) 

6. สร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

7. การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 

ข้อสนเทศที่จะใช้ในการสนับสนุนการวิเคราะห์ระบบจะใช้จากเอกสาร(Document)ต่างๆ ในระบบ  

เช่น  คู่มือการอ้างองิ (Reference Manual)  โปรแกรม (Listing of Program)  ผังสายการบังคับบัญชา 

(Organization Chart)  เอกสารรายการที่ผิดพลาด (Glossary of Error Messages)  คู่มือผู้ใช้ (User 

Manual)  ผังระบบงาน (System Flowchart)  ผังโปรแกรม (Programming Flow)  ตารางการท างาน 

(Gannt Chart) รายงานผล(Output Report) รายงานจุดบกพร่องของแต่ละโปรแกรม (Error Message) 

 ข้ันตอนน้ีจะเสรจ็สมบูรณ์ เม่ือนักวิเคราะห์ระบบสามารถแจงรายละเอยีดของปัญหาที่จะ

ด าเนินการแก้ไข  โดยท าการแปลความต้องการของระบบ (Wish List) ออกมาเป็นรายละเอยีดของ

ความต้องการทั้งหมดที่จะแก้ไข (Problem  Specification) 

 ทั้งน้ี รายการเอกสารที่สร้างข้ึนมาเพ่ือช่วยในการศึกษาและสร้างระบบน้ีจะประกอบด้วย 

1. ผังต่าง ๆ ที่จะช่วยในการท างาน เช่น ผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram ), ผังระบบ  

(System Flow Diagram )  ซ่ึงนับว่าเป็นเคร่ืองมือในการสร้างระบบ 

2. เอกสารแจกแจงขอบข่ายรายละเอยีดของข้อมูลและแฟ้มข้อมูล 

3. รายละเอยีดของสิ่งที่จะต้องปฏบัิติ (Description of Procedure) 

4. เอกสารรายงานที่จะสรุปเพ่ือตัดสนิใจด้านความเหมาะสมในการสร้างระบบ  

การออกแบบระบบ (System Design) 

การออกแบบเป็นข้ันตอนการน าผลลัพธท์ี่ได้จากการวิเคราะห์ซ่ึงเป็น Logical Model มาพัฒนาเป็น 

Physical Model ให้สอดคล้องกนัโดย 

1. ออกแบบส่วนของอุปกรณ์และเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

2. ออกแบบจ าลองข้อมูล (Data Model)  

3. ออกแบบการน าเข้าข้อมูล(Input Design)  

4. ออกแบบการแสดงผลข้อมูล (Output Design)   

5. ออกแบบพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

ในขั้นตอนนี้ นักวิเคราะห์ระบบจะทราบคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของระบบใหม่ทั้งใน

ด้านการจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ (Hardware) ส่วนโปรแกรม(Software)  

และส่วนบุคลากร (Peopleware)  
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 นอกจากน้ีนักวิเคราะห์ระบบจะต้องออกแบบเอกสารการน าเข้าข้อมูล (Input Form) รูปแบบการ

น าเสนอข้อมูลและการแสดงผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์อกีด้วย ซ่ึงการออกแบบลักษณะดังกล่าวควร

เป็นรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้สะดวก เข้าใจง่าย และมีความกระจ่างชัดในการใช้งาน เช่น วิธกีารติดต่อ

กบัผู้ใช้(user) ในรูปแบบกราฟฟิค (Graphic User Interface : GUI) 

2.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) 

ความหมายของ GIS มีผู้อธบิายไว้ในหลายลักษณะด้วยกนั หลายหน่วยงาน หลายผู้เช่ียวชาญที่

มีโอกาสได้ใช้งานทางด้าน GIS ได้ให้ค าอธบิายลักษณะของ GIS ไว้ต่างๆ กนั ค านิยามของ GIS  

มีอยู่มาก ความแตกต่างของค านิยามขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งาน  โดยรวมพอสรุปได้ว่า GIS เป็น

ระบบที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ทั้งทางด้านแผนที่และ

ข้อมูลตัวเลขตัวอกัษร โดยมีการน ามาจัดรูปแบบให้เหมาะสมส าหรับใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลเชิง

พ้ืนที่หรือข้อมูลเชิงต าแหน่งเป็นหลัก ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะมีการอ้างองิกบัระบบพิกดัจริงบนพ้ืนโลก  

การด าเนินการขั้นพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ทั้งขบวนการน าเข้า จัดเกบ็ข้อมูล จัดการ

และวิเคราะห์ข้อมูล สร้างและแสดงผลข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้าน GIS ทุกโปรแกรมจะมีค าสั่ง

การท างานดงักล่าวทั้งสิ้น ในปัจจุบันโปรแกรมด้าน GIS มีหลายโปรแกรม บางโปรแกรมผู้ใช้สามารถใช้

งานได้ง่ายและคล่องตัว เน่ืองจากมีระบบ MENU ระบบICON หรือระบบการเลือกใช้งานทางรูปภาพ

(GUI) บางโปรแกรมยุ่งยากต่อการใช้งานเน่ืองจากต้องบันทกึค าสั่งการท างานเข้าทางแป้นพิมพ์ 

(Keyboard) หรือต้องจ าขบวนการท างานหลายขั้นตอน โดยทั่วไปพบว่าโปรแกรมด้าน GIS มีข้อดีและ

ข้อเสยีแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กบัการน าไปใช้งานว่าเหมาะสมกบังานหรือไม่ ในขบวนการของระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ โปรแกรมด้าน GIS จะจัดการข้อมูล 2 ส่วนด้วยกนั คือ  

  1.) ข้อมูลด้านแผนที่เชิงรหั ส เป็นส่วนของการสร้างและแสดงผลแผนที่ที่เกบ็ไว้ในรูป

ของแผนที่เชิงรหัส และท าการสร้างความสมัพันธเ์ชิงพ้ืนที่ในลักษณะของ  จุด(point) เส้น(line) และ 

รูปปิด(polygon) เพ่ือน าไปเช่ือมกบัข้อมูลตัวเลข/ตัวอกัษร ซ่ึงสามารถค านวณพิกดัต าแหน่ง ระยะทาง 

และพ้ืนที่ ให้กบัข้อมูลน้ันๆได้ด้วย 

  2. ข้อมูลตัวเลข/ตัวอกัษร เป็นส่วนที่เช่ือมโยงเข้ากบัข้อมูลแผนที่เชิงรหัส โดยเป็นส่วน

ของการเกบ็ข้อมูลตัวเลขตัวอกัษรที่แสดงค าอธบิาย ข้อมูลทางด้านปริมาณและคุณภาพเป็นหลัก 

 ในการใช้งานโปรแกรมทางด้าน GIS ผู้ใช้สามารถที่จะท าการประมวลผลและวิเคราะ ห์ได้โดย

การน าเอาข้อมูลแผนที่เชิงรหัส ข้อมูลตัวเลข /ตัวอกัษร มาผสมผสานกนั (Integrate) ได้ถึง 3 ลักษณะ 

คือ การผสมผสานกนัระหว่าง แผนทีก่บัแผนที่   การผสมผสานกนัระหว่าง แผนทีก่บัขอ้มลูตวัเลข /

ตวัอักษร และการผสมผสานกนัระหว่าง ขอ้มลูตวัเลข/ตวัอักษรกบัขอ้มลูตวัเลข /ตัวอักษร โดยผลที่ได้

จากการประมวลผล คือ ท าให้ได้ข้อมูลมากข้ึน วิเคราะห์งานได้โดยใช้เวลาน้อยลง วิเคราะห์ในส่วนที่ไม่

เคยท ามาก่อน สามารถเกดิการตัดสนิใจได้รวดเรว็ พร้อมทั้งวิเคราะห์ระบบที่ซับซ้อนได้ดีข้ึน 

เทคโนโลยีสารสนเทศภมูิศาสตร์ได้รับการยอมรับและถูกน ามาใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งใน

ภาครัฐบาลและเอกชน โดยในเบ้ืองต้นจะใช้ในการจัดเกบ็ข้อมูลแผนที่ทั้งข้อมูลทางกายภาพและข้อมูล
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เฉพาะเร่ือง เช่น ข้อมูลประชากรแต่ละจังหวัด ต าบล ข้อมูลด้าน มลพิษ สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ โดยใน

ระยะแรกข้อมูลดังกล่าวจะสามารถน ามาประมวลผล แสดงผลในรูปแผนที่และรายงาน ท าให้ง่ายต่อการ

น าไปใช้งานทางด้านการวิเคราะห์ ในภายหลังได้มีการน าเอาระบบ GIS มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์

อย่างมีระบบโดยจัดท าเป็นโปรแกรมประยุกต์เฉพาะเร่ืองส าหรับใช้ในงานต่างๆ มากมายโดยอาศัย   

คุณสมบัติ การจัดเกบ็ การวิเคราะห์ และแสดงผลของระบบ มาดัดแปลง แก้ไขให้ท างานง่ายและ

เหมาะสมกบังานด้านน้ัน ๆ เช่น การน าเอา GIS มาใช้ศึกษาเร่ืองการพังทลายของดิน การทรุดตัวของ

ผิวโลก ภาวะการเกดิน า้ทว่ม การตั้งถิ่นฐาน การหาพ้ืนที่การใช้บริการลูกค้าส าหรับงานธุรกจิการค้า และ

อื่นๆ 

2.3 เทคนคิการน าเสนอขอ้มูลทางพื้ นที่ 

2.3.1 ความหมายของแผนที ่

แผนที่ หมายถึงสิ่งที่แสดงลักษณะของพ้ืนผิวโลกทั้งหมดหรือบางส่วนลงบนพ้ืนราบโดยอาศัย

การย่อส่วนและใช้เคร่ืองหมายหรือสญัลักษณ์แทนรายละเอยีดต่างๆที่ปรากฏ  สิ่งที่ส าคัญในความหมาย

ของแผนที่จึงประกอบด้วย  

1. การถ่ายทอดลักษณะของพ้ืนผิวโลกลงสู่พ้ืนราบ  

2. การย่อส่วน  

3. สญัลักษณ์  

ดังน้ันการบันทกึข้อมูลลงบนแผนที่จึงควรเข้าใจทั้ง 3 ส่วนหลักเป็นส าคัญ 

2.3.2 องคป์ระกอบของแผนที่  แผนที่ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ   

1. รายละเอยีดประจ าขอบระวางแผนที่ เช่น ช่ือชุดของแผนที่ (Series name) ช่ือแผ่นระวาง

(Sheet name) มาตราส่วน(Scale) ค าอธบิายสญัลักษณ์(Legend) ทศิเหนือ เป็นต้น 

2. รายละเอยีดภายในขอบระวางคือข้อมูลต่างๆที่แสดงในรูปสญัลักษณ์ และเส้นกริดบอก      

ค่าพิกดั เป็นต้น  

2.3.3 การออกแบบแผนทีแ่ละองคป์ระกอบของระวางแผนที่ 

 แผนที่ที่มีการน ามาใช้งานส่วนใหญ่คือแผนที่ภมิูประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ซ่ึงเป็นแผนที่

ต้นแบบในการน ามาออกแบบสร้างแผนที่มาตราส่วนอื่น เช่น แผนที่เฉพาะเร่ือง แผนที่ทั่วไปอื่นๆ ฯลฯ 

ในการใช้แผนที่และการน ามาเป็นต้นแบบ ผู้ใช้ควรทราบรายละเอยีดประจ าขอบระวาง เน่ืองจากเป็นสิ่งอ้างองิ

และบอกความหมายของข้อมูลภายในขอบระวาง ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อ การน ามาใช้งานอย่างมี

ประสทิธภิาพมากที่สดุ รายละเอยีดประจ าขอบระวางของแผนที่ภมิูประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ที่ส าคัญ

และควรรู้ดังน้ี 

1. ช่ือชุดของแผนที่และมาตราส่วน คือ “ ประเทศไทย 1 : 50,000” 

รูปท่ี 2.1 ช่ือชุดของแผนที่และมาตราส่วน 

Geo2gis
.com



 

การน าเสนอข้อมูลสถิติกรงุเทพมหานครในรปูแผนที่ด้วยระบบ GIS     อณศุร  พุ่มพวง 

-11- 

2. ช่ือแผ่นระวาง : ช่ือที่ตั้งตามลักษณะเด่นทางภมิูศาสตร์ในพ้ืนที่ที่ระวางน้ันครอบคลุม เช่น 

“จังหวัดสงิห์บุรี”  

 

 

3. หมายเลขแผ่นระวาง : หมายเลขอ้างองิเพ่ือความสะดวกในการจัดระเบียบและการ 

จัดเกบ็ การเรียกใช้  เช่น 5038 I   5038 II 

 

 

4. หมายเลขล าดับชุด คือ “ ชุด L 7017 ” 

 

 

5. การจัดพิมพ์ เช่น พิมพ์คร้ังที่ 2-RTSD หมายความว่า แผนที่ฉบับน้ั นพิมพ์เป็นคร้ังที่ 2 

โดย Royal Thai Survey Department (RTSD) 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 ช่ือแผ่นระวาง 

รูปท่ี 2.3 หมายเลขแผ่นระวาง 

รูปท่ี 2.4 หมายเลขล าดับชุด 

รูปท่ี 2.5 การจัดพิมพ์ 
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6. มาตราส่วนเศษส่วนและมาตราส่วนบรรทดั 

 

 

7. สารบาญระวางติดต่อ : ผังสี่เหล่ียมจัตุรัสแสดงหมายเลขแผ่นระวางต่างๆ ที่อยู่รอบระวาง

แผนที่ฉบับน้ี 

 

 

8. สารบาญแสดงแนวเขตปกครอง : กรอบสี่เหล่ียมเลก็ๆ ภายในแสดงขอบเขตปกครอง ช่วย

ให้ผู้ใช้แผนที่อ้างองิพ้ืนที่ปกครองในแผนที่ได้ง่ายข้ึน 

 

 

รูปท่ี 2.6 มาตราส่วนเศษส่วนและมาตราส่วนบรรทดั 

รูปท่ี 2.7 สารบาญระวางติดต่อ 

รูปท่ี 2.8 สารบาญแสดงแนวเขตปกครอง 
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9. ค าแนะน าเกี่ยวกบัระดับความสงู : กรอบสี่เหล่ียมเลก็ๆ ภายในแสดงความสงูของภมิู

ประเทศโดยประมาณโดยใช้แถบสเีข้ม-จาง แสดงความสงู-ต ่า 

 

 

 

10. ค าอธบิายสญัลักษณ์ 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 ค าแนะน าเกี่ยวกบัระดับความสงู 

รูปท่ี 2.10 ค าอธบิายสญัลักษณ์ 
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11.  ทศิเหนือ 

 

2.3.4 สญัลกัษณบ์นแผนที ่ 

สญัลักษณ์แผนที่จะปรากฏเป็น 3 ลักษณะ  คือ 

1. สญัลักษณ์ที่มีลักษณะเป็น จุด (point) เช่น ที่ตั้งจังหวัด อ าเภอ วัดมีโบสถ์ วัดไม่มีโบสถ์ 

โรงเรียน เป็นต้น 

2. สญัลักษณ์ที่มีลักษณะเป็น เส้น (line)เช่น แนวแบ่งเขตจังหวัด ถนน ทางน า้ และเส้นช้ัน

ความสงู เป็นต้น 

3. สญัลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ (polygon) เช่น  สวนหรือไร่  สวนป่า  ทุง่นา  แหล่งน า้  

นอกจากน้ีแล้วในสญัลักษณ์ต่างๆ อาจจะมีข้อความเพ่ืออธบิาย และการแสดงส ีประกอบด้วย 

โดยทั่วไปสญัลักษณ์จะออกแบบให้สื่อสารกบัผู้ใช้งานได้ใกล้เคียงกบั ลักษณะภมิูประเทศจริงมากที่สดุ 

เพ่ือความสะดวกต่อการแปลความ เช่น ทุง่นา มีสญัลักษณ์คล้ายกบัต้นข้าวทั่วทั้งพ้ืนที่ที่เป็นทุง่นา แหล่ง

น า้ จะก าหนดให้เป็นบริเวณที่มีสนี า้เงินซ่ึงเป็นสทีี่มีลักษณะใกล้เคียงกบัสนี า้ทะเล ทางรถไฟจะมีลักษณะ

คล้ายรางรถไฟ โรงเรียน มีลักษณะคล้ายเสาธงชาติ เป็นต้น 

 นอกจากเคร่ืองหมายแล้ว  เรายังใช้สเีป็นการแสดงลักษณะภมูิประเทศอกีด้วย  คือ 

 1.  สดี า  หมายถึง สิ่งส าคัญทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างข้ึน  เช่น อาคาร  วัด  สถานที่ทาง

ราชการต่างๆ เป็นต้น 

 2.  สนี า้เงิน  หมายถึง  ลักษณะภมิูประเทศที่เป็นแหล่งน า้  เช่น  ทะเล  แม่น า้ คลอง หนอง  

บึง  เป็นต้น 

 3.  สนี า้ตาล  หมายถึง  ลักษณะภมิูประเทศที่มีความสงู เช่น  เส้นช้ันความสงู 

 4.  สเีขียว  หมายถึง  พืชพันธุไ์ม้ต่างๆ  เช่น  สวน  ไร่ ป่า   

 5.  สแีดง  หมายถึง  ถนนสายหลัก  พ้ืนที่ย่านชุมชน  และบริเวณภมิูประเทศส าคัญ  

อย่างไรกต็ามการอ่านสญัลักษณ์ในแผนที่บา งส่วนกต้็องแปลความหมายด้วยเช่นกนั เช่น การ

อ่านค่าความสงู-ต ่าของภมิูประเทศจากเส้นช้ันความสงูหรือจุดบอกระดับความสงู ถ้าผู้ใช้แผนที่มีความ

เข้าใจเพียงพอ จะท าให้ทราบว่าบริเวณใดเป็นเนินเขา ที่ราบ สนัเขาหรือร่องน า้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์  

ต่อการพิจารณาจัดเกบ็และปรับปรุงข้อมูลเพ่ิมเติม 

รูปท่ี 2.11 ทศิเหนือ 
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