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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการงานท าวิจัย (Research) การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ าท่าจีน เพื่อการจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวดิจิตอล ผลการศึกษาท าให้สามารถทราบการ ขยายตัวของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ที่ส าคัญสามารถท าให้นักท่องเที่ยวทราบถึงสถานที่ตั้งของที่ท่องเที่ยวได้ชัดเจนโดยระบุต าแหน่งของ สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ลงในแผนที่ท่องเที่ยว ท าให้ทราบถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวลุ่มน้ าท่าจีน โดยการน าค่าข้อมูลพิกัดต าแหน่งของสถานที่
ท่องเที่ยวลงในโปรแกรม QGIS ท าให้ สามารถดูที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้ดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าและความน่าสนใจในการลงทุนของธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมขนาดเล็กและธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวอื่นๆ 

โดยลุ่มน้ าท่าจีน มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งสิ้น 13,477.16 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และ
อุทัยธานี ลักษณะลุ่มน้ าวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13๐10’ เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 15๐30’ เหนือ และเส้นแวงที่ 98๐

15’ ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 100๐10’ ตะวันออก โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งจะแสดงเป็นแผนที่ท่องเที่ยวดิจิตอล 

 

ค้าส้าคัญ: การพัฒนา, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, แม่น้ าท่าจีน 
 

Abstract 
 

The research is aimed to develope the GIS of Tourism Industry enhancement in Ta Jeen River 
area for digital mapping. The result shows the economic expansion of tourism industry. The traveler as 
well as easier to look up each position which is specificied in the program QGIS. Moreover, It will be 
considered for project investment on local hotel enterprise and other business in the area.  
 Tha Jeen River has 13,477.16 sq.km area cover thirtheen city of central Thailand such as 
Bangkok, Kanchanaburi, Chainat, Nakhonpathom, Nonthaburi, Phranakhon Si Ayuthaya, Rachaburi, 
Samutsongkram, Samutsakhon, Singhburi, Suphanburi, Angthong and Uthai -Thani. The river located in 
angle direction as North to South between north latitude 13๐10' to north latitude 15๐30' and east 
longtitude 98๐15' to east longtitude 100๐10'. It is devided three types of tourist places as natural tourist 
place, man made tourist place and cultural tourist place would be show in the digital map. 
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บทน้า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ การส่งเสริม  การ

ท่องเที่ยวได้เริ่มขึ้นอย่างชัดเจนใน พ.ศ. 2479 ในปัจจุบันประเทศไทยน ารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นทุกปีเป็น
ล าดับมาทดแทนการถดถอยของรายได้จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก่อให้เกิดการจ้างงานและ การกระจาย
รายได้ และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นในภูมิภาคอย่างทั่วถึง การตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวในฐานะกลไก
หลักในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) จากรายงาน 
UNWTO World Tourism Barometer ฉบับที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คาดการณ์การเติบโตของการ ท่องเที่ยวโลก
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2559 ยังเพิ่มขึ้น มีการขยายตัวมากที่สุดในทวีปแอฟริกา อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก ใน
ขณะเดียวกันได้รายงานตัวเลขการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวโลก ปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูลถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2559) ไว้ที่
ร้อยละ 3.7  โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว (Advanced 
Economies) ที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
จากทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นสูงสุด ด้วยอัตราการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวไปยังอนุภาคต่าง ๆ ใกล้เคียงกันประเด็นการท่องเที่ยวที่
ได้รับความส าคัญมากขึ้นคือ การพัฒนากิจกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกลุ่มคนผู้สูงอายุที่ส าคัญได้แก่ การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

จากแนวความคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอกที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน จึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นั้น ได้ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
ด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการในการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวให้ประชาชนชาวไทยใช้ของไทย เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ซึ่งในอดีตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถท ารายได้เข้าประเทศเป็นอันดับ 1 จากอุตสาหกรรมการผลิต
ทั้งหมด รัฐบาลจึงเห็นประโยชน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตลอดจนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2555-2559) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology; IT) เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจากขีดความสามารถในหลาย ๆ ด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความสามารถในการบันทึกข้อมูล
จ านวนมาก ความเร็วในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเ ป็น
ภาครัฐหรือเอกชน ย่อมเป็นการสร้างประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาล การส่งเสริมขีดความสามารถในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร การลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การลดต้นทุนการผลิต และการสร้างภาพพจน์
ที่ดีขององค์กร เป็นต้น (สมพล  สุขเจริญพงษ์และกสมล  ชนะสุข, 2558) โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) สามารถประยุกต์กับงานได้หลากหลายเช่น การวางผังเมือง การศึกษาและ
ติดตามภัยพิบัติ และด้านการท่องเที่ยว GIS เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใช้ในการจัดการ วิเคราะห์และแสดงผลทั้งใน
ระดับชุมชนและระดับภูมิภาค สามารถประยุกต์ GIS กับงานด้านการท่องเที่ยวได้หลากหลายได้แก่การจัดท าบัญชีรายช่ือ
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านนันทนาการ การจัดการท่องเที่ยวทางบก การประเมินผลกระทบของนักท่องเที่ยว ระบบการ
จัดการข้อมูลท่องเที่ยวและระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการท่องเที่ยว (ณรงค์  พลีรักษ์, 2556) 
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บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน เป็นสถานท่ีหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาและขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูงมาก 
อย่างไรก็ตามในบริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้แก่ การท่องเที่ยวเกี่ยวกับอารยธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ และด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ตลาดน้ าดอนหวาย ตลาดน้ าวัดล าพญา พระปฐมเจดีย์ เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวบริเวณข้างเคียง ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยว นักทัศนาจร ผู้มาเยือนเข้ามาในจังหวัดภาคกลางทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลท าให้การขยายตัวของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภาคกลางมีมากขึ้นหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ เช่น ธุรกิจบริการ การขนส่งและการ
เดินทาง สถานท่ีพักแรม บริการอาหาร และบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งต้องอาศัยแรงงานและการลงทุนสูง เป็นการสร้าง
อาชีพและการกระจายรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

จากที่มาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลุม่แม่น้ าท่าจนี ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รบัจะท าให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
น าไปใช้ในงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีนได้และนอกจากนี้ในอนาคตสถานที่
ท่องเที่ยวในบริเวณแม่น้ าท่าจีนยังได้รับการพัฒนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป  
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ าท่าจีน 
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแม่น้ าท่าจีน 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแม่น้ าท่าจีน 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ศึกษาบริการขั้นพื้นฐานทางการท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีท่องเที่ยวบริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน 

2. ศึกษาองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ ระบบตลาด (Marketing System) นักท่องเที่ยว 
(Tourist) ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (Tourist service System) แหล่งท่องเที่ยว (Tourist 
Attraction) 
 3. ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของการท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Facilities) การขนส่ง (Transportation) การต้อนรับ (Hospitality) 
 4. ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาศักยภาพเมืองท่องเที่ยวของลุ่มน้ าท่าจีน 
 5. ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในการจัดท าแผนท่ีท่องเที่ยวดิจิตอล 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ าท่าจีน 
2. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการน าวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยไปใช้ใน
การออกแบบระบบสารสนเทศ การก าหนดจุดพิกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านธุรกิจน า
เที่ยวอันจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ าท่าจีนต่อไปในอนาคต 
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วิธีการด้าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินงานนั้นสามารถแบ่งขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัยออกเป็น 3  ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในการประยุกต์ใช้ในการจัดการสถานท่ีท่องเที่ยว 
ส่วนท่ี 2  โปรแกรมที่ใช้ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการสถานท่ีท่องเที่ยว 
ส่วนท่ี 3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในการประยุกต์ใช้ในการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว 
       แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: (Eco-tourism) 

        แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องโดย การจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งนั้น จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attractions) หรือ (Eco-N.A) ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ (climate) ทิวทัศน์ที่สวยงาม (Scenery) และสัตว์ป่า (Wildlife) นับได้ว่าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด แต่แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแล
และบ ารุงรักษาเป็นอย่างดีจากทุกๆฝ่าย เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจท าลายความงาม อันทรงคุณค่าเหล่านี้ได้ลง 

2. แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manufactured Attractions) หรือ (Eco-M.A) เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ตรงกันข้ามกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมืองขนาดใหญ่ๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชม
สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน สถานท่ีราชการก่อสร้างขึ้น เช่น พระราชวังหรืออาคารเก่าแก่
ที่มีประวัติความเป็นมาที่ส าคัญ 

3. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (Cultural Attraction) หรือ (Eco-C.A) มีกลุ่มนักท่องเที่ยว
อีกจ านวนไม่น้อยที่สนใจในความรุ่งเรืองแห่งอารยะธรรมในอดีต หรือวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย รวมถึงพิธีกรรม 
พิธีการงานฉลองรื่นเริงต่างๆ ศิลปะการแสดง ดนตรี เพลงพื้นบ้าน การร่ายร า การละเล่น ตลอดจนงานหัตถกรรม 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจจะแบ่งรูปแบบหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 3 รูปแบบคือ 
 2.1  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื้นที่ (Analysis of Spatial Data ) 
 2.2  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงบรรยาย (Analysis of Attribute Data) 
 2.3  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Integrated analyses of spatial and attribute data) 
         2.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Analysis of the Spatial Data) 

        2.3.2 การแปลงระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Transformation or Projection) 
การแปลงระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์, มาตราส่วน (เช่น Geographic--lat./log. UTM) เป็นการเปลี่ยนจากระบบ

พิกัดทางภูมิศาสตร์จากระบบหนึ่งไปเป็นอีกระบบหนึ่ง เช่น ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์แบบ Geographic--Lat./Lon. ไป
เป็นระบบ UTM เส้นโครงแผนที่จะมีอยู่หลายประเภท มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป การจะเลือกใช้เส้นโครงแผนที่
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ประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน แผนที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะใช้เส้นโครงแผนที่แบบยูนิเวอร์ซัล 
ทรานสเวอร์ส เมอร์เคเตอร์ (Universal Transverse Mercator Projection - UTM) ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ช่วยในการแปลงระบบพิกัดได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการแปลงพิกัดจากระบบ Geographic มาเป็น UTM 
ที่มา: http://www.bangkokgis.com/   

 

การต่อแผนที่ (Mosaic) หรือการเทียบขอบ (Edge-matching)  
การเช่ือมต่อแผนที่หลายๆ ระวางเข้าด้วยกัน หรือการเช่ือมต่อแผนที่เรื่องเดียวกันแต่มีหลายๆ ระวางหรือหลายแผ่น

เข้าด้วยกัน เรียกกระบวนการนี้ว่า Mosaic ส่วน Edge-matching (การเทียบขอบ) เป็นวิธีการปรับต าแหน่งรายละเอียดของ
แผนที่ 2 ระวางขึ้นไปที่อยู่ต่อเนื่องกัน แต่เช่ือมต่อกันไม่สนิท จึงจ าต้องท าการปรับแผนที่เพื่อให้เป็นแผนที่ท่ีต่อเนื่องกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 รูปแบบการต่อแผนท่ีโดยใช้โปรแกรมช่วยค านวณพื้นที่เสน้รอบวง และระยะทาง 
ที่มา:  http://www.gis2me.com 

 

http://www.bangkokgis.com/
http://www.gis2me.com/
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การค านวณพื้นที่ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล และสามารถวัดพื้นที่เส้นรอบวง ความยาวเส้น และระยะทางของเส้นได้โดย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะค านวณได้อัตโนมัติหลังการท า Topology แล้ว หรือ อาจจะสอบถามผ่าน
โปรแกรมได้ โดยใช้เครื่องมือหรือค าสั่งในโปรแกรมเพื่อบอกระยะทางและพื้นท่ีได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย (Analysis of Non-Spatial Data) 
 ในการประมวลผลข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เราจะใช้การแก้ไขข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และ
วิเคราะห์ผล ข้อมูลเชิงบรรยาย ซึ่งกระบวนการนี้ดูคล้ายกับกระบวนการวิเคราะห์ผลในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งอาศัย
กระบวนการฐานข้อมูลและสถิติ 

การแก้ไขข้อมลูเชิงบรรยาย (Attribute Editing Function) จะสามารถเรียกค้น ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสามารถเพิม่หรือลบข้อมูลได้ รวมถึงการเชื่อมต่อตารางและรวมให้เป็นตารางเดียวกันได้ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 การแก้ไขและการเช่ือมความสัมพันธ์ตาราง 

ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 
 

การเรียกค้นข้อมูล, การแบ่งกลุ่มข้อมูล และการวัด (Data retrieval, Classification and Measurement) 
         ในกระบวนการนี้เป็นการท างานร่วมกันกับข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย คือเมื่อเราท าการเปลี่ยนแปลง
หรือดัดแปลงข้อมูลเชิงบรรยายแล้ว ท าให้ต าแหน่งท่ีตั้งหรือข้อมูลเชิงพื้นที่จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วย 

1) การเรียกค้นข้อมูล (Retrieval) การเรียกค้นข้อมูลเกี่ยวข้องกับการค้นหาทางเลือก การดัดแปลงแก้ไข และ
ผลลัพธ์ข้อมูลจะไม่มีการดัดแปลงรูปแบบใดๆ เลย 
         การค้นหาข้อมูลมาตรฐาน (Standard Query Language-SQL) 
         SQL เป็นมาตรฐานที่ใช้กันในฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกัน และใช้ในด้าน GIS 
         การค้นหาทางเลือกจากฐานข้อมูลที่มีอยู่หลายชั้น การใช้ Boolean Logic มักจะใช้เป็นหลักในการท างานข้อมูล
เชิงบรรยาย และข้อมูลเชิงพื้นที่ 
         การเรียกค้นข้อมูลสามารถเลือกพื้นที่ท่ีต้องการ และแสดงผลลัพธ์จากที่สืบค้นข้อมูลจากตารางข้อมูลเชิงบรรยาย ในแต่
ละ record หรือผลลัพธ์จากการสอบถามจากแผนที่ที่ถูกเลือกในฐานข้อมูลการเรียกค้นข้อมูลแบบซับซ้อน (เช่น ค้นหาต าแหน่ง
ที่ตั้งของบ้านภายในระยะทาง 2 กิโลเมตรจากร้านค้า) เป็นการใช้วิธี Boolean Logic ร่วมกับการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) 
         2) การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Classification) 

เป็นกระบวนในการจัดกลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะเดียวกัน หรือที่เรียกว่า Classificationหลังจากที่มีการแบ่งกลุ่ม
ใหม่แล้ว เราจะต้องการรวมแผนที่ที่มีรายละเอียดในส่วนที่แบ่งเหมือนกันให้เป็นช้ินเดียวกัน เราเรียกกระบวนการนั้นว่า 
Generalization หรือ Map Dissolve 
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กระบวนการแบ่งกลุ่มข้อมูลนี้มักจะใช้ข้อมูลเชิงบรรยายในการท างานเป็นส่วนใหญ่ เช่นเลือกกลุ่มที่มีการใช้ที่ดิน
ประเภท “ที่รกร้างว่างเปลา่” และต้องห่างจากถนน มากกว่า 500เมตร ให้จัดกลุ่มเป็น เหมาะสมต่อการตั้งโรงงานมากที่สุด เป็นต้น 

การพิจารณาแผนที่ชุดดิน : เราจะสร้างแผนที่ชุดดินหลักจากช้ันข้อมูล (layer) ซึ่งมีพื้นที่อยู่มากมาย ที่ถูกแบ่ง
ตามลักษณะโดยรวม เราอาจท าการจัดกลุ่มใหม่ (reclassify) และลบขอบเขต (Dissolve) และการรวมข้อมูล (Merge) 
1. Reclassify การจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ โดยการใช้ข้อมูลเชิงบรรยายอันใดอันหนึ่งหรือหลายอันรวมกัน เช่น การจัดกลุ่มพื้นที่
โดยอาศัยการแบ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็น เขตช้ันนอก ช้ันกลาง ช้ันใน เท่านั้น 

 

ภาพที่ 4 การจัดจ าแนกช้ันข้อมูลโดยแบ่งเป็นกลุม่ชั้นข้อมูล 
ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 

 

2. Dissolve การลบขอบเขตระหว่างพื้นที่ท่ีเป็นชนิดเดียวกันโดยการลบเส้น (arc) ระหว่างสอง polygon ที่เป็น
ข้อมูลกลุ่มเดียวกัน หรือข้อมูลเชิงบรรยายที่ถูกจัดกลุม่ให้เป็นกลุม่เดยีวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การลบขอบเขตระหว่างพื้นท่ี โดยลบเส้นเขตที่เป็นกลุม่เขตเดียวกัน  
ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 

 

http://www.bangkokgis.com/
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3. Merge การรวมข้อมูลพื้นที่เข้าด้วยกันให้เป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ขึ้นโดยการให้รหัสหรือค่าใหม่ตามล าดับของเส้น
ซึ่งมีขอบเขตเช่ือมต่อกัน (เช่น การสร้าง topology ใหม่) และให้ค่า ID ใหม่ทุกๆ polygon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การรวมข้อมูลเชิงพื้นทีเข้าด้วยกัน  
ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 

 

3) การวัด (Measurement) 
โดยปกติการวัดมักจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่ แต่การแสดงผลของการวัดสามารถเก็บไว้ในฐานข้อมูลใหม่หรือ

กลุ่มใหม่ได้การซ้อนทับข้อมูล (Overlay Function) 
การซ้อนทับข้อมูล เป็นข้ันตอนหน่ึงที่ส าคัญและเป็นพื้นฐานท่ัวไปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักการคือการ

น าข้อมูลที่มีอยู่เข้ามารวมกันจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หลากหลาย เพื่อใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา (Decision Making) 
หลักการ ในการซ้อนทับข้อมูล 

         โดยทั่วไปในการซ้อนทับข้อมูลแผนที่จะอาศัยจุดคู่ควบ (x,y) และข้อมูลเชิงบรรยายจะถูกสร้างขึ้นใหม่ หลังจากที่
เราท าการ overlay ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การซ้อนทับข้อมูลอาจจะใช้กระบวนการทางเลขคณิต (arithmetic) 
(เช่น การบวก, ลบ, คูณ, หาร) หรือตรรกศาสตร์ logical (เช่น AND, OR, XOR, etc.)     

รูปแบบของการซ้อนทับข้อมลู 
รูปแบบของการซ้อนทับข้อมูล ได้แก่ การท า Buffer, การตัดข้อมูล-Clip, การเช่ือมต่อแผนที่-Merge, การรวมข้อมูล-

Dissolve, การขจัดข้อมูล-Eliminate, การลบข้อมูล-Erase, การซ้อนทับข้อมูลแบบ Identity, การซ้อนทับข้อมูลแบบ 
Intersect, การซ้อนทับข้อมูลแบบ Union, การหาระยะทางระหว่างข้อมูล 2 Theme-Near, การปรับปรุงข้อมูล-Update 

แนวระยะห่างด้วย Buffer - Buffers selected features 
         เป็นการหาระยะทางให้ห่างจากรูปแบบภูมิศาสตร์ (Featues) ที่ก าหนด โดยที่การจัดท า Buffer เป็นการ
วิเคราะห์พื้นที่เพียง 1 Theme และเป็นการสร้างพื้นที่ล้อมรอบ Graphic Features (point, line and polygon) ของ 1 
theme  ที่ได้คัดเลือกไว้บางส่วน หากไม่ได้เลอืกจะท า buffer ทั้ง theme ผลที่ได้รับคือ theme ใหม่ ท่ีมีขนาดความกว้าง
ของพื้นที่จากต าแหน่งท่ีเลือก เท่ากับขนาดของ Buffer ที่ได้ก าหนดมีหน่วยเป็นเมตร 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 การ Buffer ในลักษณะต่างๆ  
ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 
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การตัดขอบเขตข้อมูลด้วย Clip - Clips one theme using another 
เป็นการตัดข้อมูลแผนที่ออกจาก Theme เป้าหมาย (Theme to be clipped) กับ แผนที่หรือพื้นที่ที่ใช้ตัด เช่น 

พื้นที่อ าเภอเดียว ท่ีต้องการใช้เป็นขอบเขตในการตัด (Theme to clip) 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การตัดขอบเขตข้อมูลด้วย Clip  
ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 

การหาพื นที่ซ้อนทับด้วย Union - Overlays two polygon themes 
เป็นฟังก์ช่ันทางคณิตศาสตร์ที่เกิดจากการสนใจในพื้นที่ของวัตถุที่ซ้อนกัน มากกว่า 2 พื้นที่ โดยที่เป็นการรวม

แผนที่จ านวน 2 พื้นที่ข้ึนไปเข้าด้วยกัน โดยสร้างขึ้นมาเป็นแผนท่ีชุดใหม่ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 การหาพื้นท่ีซ้อนทับด้วย Union 
ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 

การหาพื นที่ซ้อนทับแบบ Intersect - Overlays two themes and preserves only features that intersect 
เป็นการซ้อนทับ (Overlay) ข้อมูลระหว่าง theme 2 themes โดย Theme ผลลัพธ์ (Out-Theme) จะอยู่ใน

ทัง้ขอบเขตพื้นท่ี (map extent) ของทั้ง 2 theme ไม่เกินจากข้อมูลทั้ง 2 Theme ทั้งนี้ in-theme เป็นได้ทั้ง point, line 
และ polygon ส่วน Intersect-Theme จะต้องเป็น polygon เท่านั้น 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 การหาพื้นท่ีซ้อนทับแบบ Intersect 
ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 

การหาพื นที่ซ้อนทับข้อมูลแบบ Identity - Overlays two themes and preserves only features that falls 
within the first themes extent 

การซ้อนทับ (Overlay) ข้อมูลเชิงพื้นที่ 2 themes โดยยึดขอบเขตของแผนที่ต้นฉบับ  (In-Theme) เป็นหลัก 
และจะรักษาข้อมูลเชิงคุณลักษณะของทั้ง 2 themes เข้าไว้ด้วยกัน ข้อมูลจากแผนที่ต้นฉบับ (In-Theme) เป็นได้ทั้ง 
point, line, polygon และ multi-point แต่ identity-theme จะต้องเป็นเฉพาะ polygon theme เท่านั้น 

ตัวอย่างเช่น มีข้อมูลสถานีวัดปริมาณน้ าฝน ( in-theme) ที่ไม่ทราบว่าตั้งอยู่ในต าบลใด ก็น าข้อมูลต าบล 
(identity-theme) มาซ้อนทับแบบ identity จะท าให้ข้อมูลใหม่ของสถานีวัดปริมาณน้ าฝนมีข้อมูลว่าอยู่ในต าบลใด 
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ภาพที่ 11 การหาพื้นท่ีซ้อนทับแบบ Identity  

ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 
 

การเชื่อมต่อข้อมลูแผนที่ MapJoin และ Merge 
เป็นการรวม Graphic Features จากหลาย theme เข้าเป็น Theme เดียว Mapjoin สามารถด าเนินการทั้ง

ข้อมูลที่เป็น point, line และ polygon เพื่อเป็นการเชื่อมต่อแผนท่ีที่มีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน หรือต่อกัน 

 
 
 
 

ภาพที่ 12 การเช่ือมต่อข้อมูลแผนท่ี MapJoin และ Merge  
ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 

 

การรวมขอบเขตข้อมูลด้วย Dissolve - Removes borders between polygon witch share the same values Dissolve 
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อรวมข้อมูลพื้นที่ (polygon) ที่มีคุณสมบัติหรือ attribute เหมือนกันที่อยู่ติดกันเข้าด้วยกัน เพื่อลด

ความซ้ าซ้อนของ Theme ให้น้อยลง ซึ่งเป็นการเอาเส้นขอบเขตของพื้นที่ท่ีมีค่าเหมือนกันในหนึ่งหรือหลาย Fields ออกไป 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 การรวมขอบเขตข้อมูลด้วย Dissolve  
ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 

 

การลบแล้วรวมข้อมูลด้วย Eliminate- Removes the longest border on selected polygons Eliminate 
เป็นค าสั่งที่ใช้รวม Polygon ที่ได้ถูกเลือกไว้แล้ว (เช่น Polygon ที่มีขนาดเล็ก) โดยการเรียกค้น (Query) หรือ

เลือกโดยตรง เข้ากับ Polygon ข้างเคียง ในระยะ snap tolerance ที่ก าหนดไว้ โดยการลบเส้นที่ยาวที่สุดของ Polygon 
ที่ถูกเลือก โดยส่วนใหญ่ใช้ในการลบข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกประเภทการใช้ที่ดิน ในส่วนของ noise หรือ ส่วนที่มีเนื้อที่
น้อย ออกไปแล้วท าการรวมให้เป็นเนื้อท่ีส่วนใหญ่ (Dominant) 

 
 
 
 

ภาพที่ 14 การลบแล้วรวมข้อมลูด้วยEliminate ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 

http://www.bangkokgis.com/
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การลบข้อมลูด้วย Erase Cover - Erases from one theme using another 
การลบข้อมูลจากแผนที่ (Graphic feature) จากแผนที่หนึ่ง (in-theme) โดยการใช้อีกแผนที่หนึ่งเป็นกรอบ 

(The erase-theme) ที่มีพื้นที่ซ้อนทับกัน ซึ่งอาจเป็น Polygon, line, point หรือ multi-point คล้ายกับการ Clip แต่
การ Erase cover เป็นการเหลือข้อมูลที่อยู่นอก erase-theme 

 
 
 
 

ภาพที ่15 การลบข้อมูลด้วย Erase Cover  
ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 

 

ระยะทางระหว่างข้อมูลของ 2 Themes ด้วย Near - Calculates distance from features in one theme to the 
nearest feature in another theme 

Near เป็นค าสั่งที่ใช้ในการค านวณระยะทางจากแต่ละ Feature ใน 1 theme ไปยัง feature ที่ใกล้ที่สุดใน Theme 
อื่น (ไม่สามารถเลือก Feature เป้าหมายได้) ระยะทางจะถูกบันทึกไว้ใน field ช่ือ called_distance 
การปรับแก้ข้อมูลพื้นที่บางส่วน Update 
         เป็นการแทนที่พื้นที่ใน Theme หนึ่งโดย Theme อื่นๆ โดยการซ้อนทับระหว่าง in-Theme กับ Update-theme 
(เฉพาะข้อมูลที่เป็นพื้นที่ polygon) out-theme จะประกอบด้วย Field ทั้งหมดของ 2 Theme 

 
 
 
 

ภาพที่ 16  การปรับแก้ข้อมูลพื้นท่ีบางส่วน Update 
ที่มา:  http://www.bangkokgis.com 

 

ส่วนในการปฏิบัติใช้งานจริงนั้นเกิดจากการผสมผสานของขั้นตอนต่างๆ ข้างต้น ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบัติงานในการท างานทางด้าน GIS โดยการใช้โปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของการใช้รูปแบบค าสั่งนั้นๆ ด้วย 
 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ าท่าจีน เพื่อ

การจัดท าแผนท่ีท่องเที่ยวดิจิตอล ส าหรับใช้ในการท าแผนที่การจัดการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่ศึกษาพื้นที่ลุ่มแม่
น้ าท่าจีน มีผลการศึกษาและผลการประเมินจากการลงพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศจริงสรุปได้ดังนี้ 

1. ลักษณะพื นที่ภูมิประเทศลุ่มแม่น ้าท่าจีน  
ลุ่มน้ าท่าจีน มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งสิ้น 13,477.16 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรีสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และ

http://www.bangkokgis.com/
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อุทัยธานี ลักษณะลุ่มน้ าวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13๐10’ เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 15๐30’ เหนือ และเส้นแวงที่ 
98๐15’ ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 100๐10’ ตะวันออก  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 17 ลุ่มแม่น้ าท่าจีน  

อ้างอิงจากโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.4 
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดพื้นท่ีลุ่มแม่น้ าท่าจีน 

ล้าดับที ่ จังหวัด 
พื นที่เขตลุ่มแมน่ ้าท่าจีน 

หมายเหตุ 
ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 อุทัยธานี 2,050 1,281,250  
2 ชัยนาท 1,650 1,031,250  

3 อ่างทอง 220 137,500  
4 สิงห์บุร ี 9 5,625  

5 พระนครศรีอยุธยา 60 37,500  
6 สุพรรณบุร ี 4,800 3,000,000  
7 นครปฐม 1,840 1,150,000  
8 กรุงเทพมหานคร 12 7,500  
9 นนทบุรี 3 1,875  
10 กาญจนบุร ี 2,100 1,312,500  

11 ราชบุร ี 23 14,375  
12 สมุทรสาคร 660 412,500  
13 สมุทรสงคราม 30 18,750  

 รวมพื นที่ลุ่มแม่น ้าท่า
จีนทั งหมด 

13,457 8,410,625 *พื นที่อาจมีความ
คลาดเคลื่อนเล็กน้อย 

2. การใช้โปรแกรมในการท้าแผนที่ด้วยระบบสาระสนเทศปริภูมทิางวิศวกรรม 
จากการศึกษาข้อมูลในงานวิจัยสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS 

เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แต่สามารถแปลความหมายเช่ือมโยงกับสภาพภูมิศาสตร์อื่นๆ สภาพท้องที่ สภาพ
การท างานของระบบสัมพันธ์กับสัดส่วนระยะทางและพื้นที่จริงบนแผนที่ ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณา
ได้จากลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ 
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(graphic) แผนที่ (map) ที่เช่ือมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database) การเช่ือมโยงข้อมูลทั้ง
สองประเภทเข้าด้วยกันจะท าให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ กัน แผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับ
ต าแหน่งในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ คือค่าพิกัดที่แน่นอนข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูล เชิงบรรยายสามารถอ้างอิงถึง
ต าแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geocode) ซึ่งจะสามารถอ้างอิงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ข้อมูลใน GIS ที่อ้างอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึงข้อมูลที่มีค่าพิกัดหรือมีต าแหน่งจริงบนพื้นโลกหรือในแผนที่ เช่น ต าแหน่ง
อาคาร ถนนฯลฯ ส าหรับข้อมูล GIS ที่จะอ้างอิงกับข้อมูลบนพื้นโลกได้โดยทางอ้อมได้แก่ข้อมูลของบ้าน (รวมถึงบ้านเลขที่ ซอย 
เขต แขวง จังหวัด และรหัสไปรษณีย์) โดยจากข้อมูลที่อยู่ เราสามารถทราบได้ว่าบ้านหลังนี้มีต าแหน่งอยู่ ณ ที่ใดบนพื้นโลก
เนื่องจากบ้านทุกหลัง จะมีที่อยู่ไม่ซ้ ากัน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่18  แผนที่ท่องเที่ยวดิจิตอลลุ่มน้ าท่าจีน  
อ้างอิงจากโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.4 

 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นมานั้นพบว่า ผู้ใช้มีความพึง
พอใจในระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านประโยชน์ของระบบ ด้านการออกแบบ ด้านเนื้อหาและด้าน
การใช้งาน ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของอรสา เตติวัฒน์ (2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างผลการศึกษาโดยการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านประโยชน์ของระบบ ด้านการ
ออกแบบ ด้านเนื้อหาและด้านการใช้งานคิดเป็นร้อยละ 55.70, 51.70, 51.20, และ 45.30 ตามล าดับ 
 3. การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแม่น ้าท่าจีน 

จากการศึกษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ าท่าจีนจะเห็นได้ว่าระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
จะต้องมีการจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวบริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน โดยมีการน าเข้าข้อมูลทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ข้อมูลทางสังคม ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจทุกมิติ ข้อมูลการปกครองในระบบ GIS มีการน าข้อมูลพิกัดต าแหน่งที่ตั้งของ
ข้อมูลทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ที่อาจประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ข้อมูลทางสังคม 
ประกอบด้วย ข้อมูลด้านชาติพันธุ์ จ านวนประชากร ความหนาแน่น ข้อมูลด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การ
โรงแรม โรงพยาบาล มาลงจุด (Point) ต าแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ และสุดท้ายท าการเช่ือมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน 
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ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ผลจากการศึกษาท าให้นักท่องเที่ยวทราบถึงสถานท่ีตั้งของที่ท่องเที่ยวได้ชัดเจนโดยระบตุ าแหน่งของ สถานท่ี

ท่องเที่ยวต่างๆ ลงในแผนที่ท่องเที่ยว  
2. ผลจากการศึกษาท าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการทราบถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวลุ่มน้ าท่าจีน โดยการน าค่า

ข้อมูลพิกัดต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวลงในโปรแกรม QGIS ท าให้ สามารถดูที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้ดียิ่งขึ้น และเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความน่าสนใจในการลงทุนของธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมขนาดเล็กและธุรกิจเกี่ยวเนื่องการ
ท่องเที่ยวอื่น  ๆ
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