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บทคัดยอ 

 การใช เทคโนโลยีภู มิสารสนเทศเ พ่ือจัดการแหล งทอง เ ท่ียว  กรณีศึกษา :  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีวัตถุประสงค เพ่ือทําฐานขอมูลแหลงทองเ ท่ียว ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสราง Web Application เพ่ือการ
จัดการแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง สําหรับวิธีดําเนินการวิจัย คือ สราง 
Web Application จากความตองการของนักทองเท่ียว และเก็บรวมขอมูลเพ่ือทําฐานขอมูลแหลง
ทองเท่ียว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไดแก รานอาหาร โรงแรม และสถานีบริการน้ํามัน
ผลการวิจัย พบวา ขอมูลของแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ
จํานวนท้ังหมด 3,497 แหง แบงตามประเภทขอมูล ไดแก แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติจํานวน 112 
แหง แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและโบราณคดีจํานวน 103 แหง แหลงทองเท่ียวทางประเพณี
และวัฒนธรรมจํานวน 87 แหง รานอาหารจํานวน 1,668 แหง โรงแรมจํานวน 742 แหง และสถานี
บริการน้ํามันจํานวน 785 แหง สวน Web Application  แบงการทํางานออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
ผูใชงานท่ีเปนสมาชิก และผูใชงานท่ัวไป ซ่ึงท้ัง 2 ประเภทนี้สามารถจัดการกับขอมูลแหลงทองเท่ียว
และสิ่งอํานวยความสะดวกไดเปนอยางดี ซ่ึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีไดใช Web Application 
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.07 
 
คําสําคัญ:  ทองเท่ียว  อีสานตอนลาง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
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Abstract 

An Application of Geo Information Technology for tourism management: a 
case study of Northeastern Region, aimed to make database of tourist attraction of 
Northeastern Region by using Geo-Information Technology and Web Application 
Creation for Tourist attraction management in the lower Northeastern Region. The 
method of research was conducted through the creation of web application from the 
need of tourist and collection of data for creation of database of tourist attraction 
and various facilities such as restaurant, hostel and petro station. The finding of 
research revealed that the data of the tourist attraction and various facilities 
obtained by a survey consisted of 3,497 items which distributed by type of data as 
follows: 112 natural tourist attractions, 103 historical and archeological tourist 
attractions, 87 Traditional and cultural tourist attractions, 1,668 restaurants, 742 
hotel, 785 petrol stations. But web application was divided into two categories: user 
who was a member and a general user, both of them enable to manage the tourist 
attraction and facility well. The satisfaction of student who used the web application 
was at highest level, which accounted for 54.07 %. 

 
Keywords: Tourism, Lower Isan, Geo-information system, Lower Northeastern Region, 
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บทที่ 1  

บทนํา 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเท่ียว มีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของโลก 
เพราะเปนอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดรายไดหมุนเวียนในประเทศจํานวนมหาศาล  ท้ังจากการเดินทาง
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวใน
ประเทศไทยและเดินทางตอไปยังประเทศในกลุมอาเซียน ซ่ึงการทองเท่ียวจัดเปนอุตสาหกรรมอยาง
หนึ่ง ท่ีมีความสําคัญของประเทศไทย สามารถทํารายไดใหกับประเทศในลําดับตนๆ ดังนั้นการเตรียม
ความพรอมการสงเสริมดานการทองเท่ียว เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 นับเปนประเด็นสําคัญของแตละประเทศ ท่ีตองเรง
สงเสริมภาคการทองเท่ียวใหมีขอมูลท่ีเปนปจจุบัน ซ่ึงในขณะนี้อุตสาหกรรมทองเท่ียวจึงถือไดวาเปน
พลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจท่ีแสดงบทบาทเดนชัดในแตละปท่ีผานมา  ความสําเร็จโดยรวมหรือ
บางสวนนั้น ยอมมาจากพลังของฟนเฟอง หรือพลังขับเคลื่อนท้ังสวนเล็กและสวนนอยท่ีชวยผลักดัน 
ใหอุตสาหกรรมนี้เคลื่อนไหวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง และแสดงบทบาทนําในการเปนตัวกระตุน ให
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซ่ึงนําไปสูการจางงาน  สรางอาชีพ  กระจายรายไดและการลงทุนใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องมากมายหลายสาขา เปนการสรางความม่ังค่ังใหกับประชาชน  และประเทศชาติ
อยางเอนกอนันต  และนําไปสูความสําเร็จ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย 
(เกศินี  แตปูซูและคณะ, 2556: 1) 

ปจจุบันแหลงทองเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เชน สนาม
ฟุตบอลนิวไอโมบายสเตเดียม เพลาเพลิน สนามแขงรถระดับโลก ชางอินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต 
นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเท่ียวอ่ืน อีกเปนจํานวนมาก ท่ียังไมเปนท่ีรูจักกันมากนักในสื่อออนไลน 
รวมท้ังขอมูลแหลงทองเท่ียวอ่ืน ในระดับทองถ่ินท่ีสําคัญ กระจัดกระจายตามเว็บไซตตางๆ ทําใหการ
คนหาขอมูลการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว เปนไปดวยความยากลําบาก และไมสะดวก 

เทคโนโลยีการจัดการแหลงทองเท่ียว ในปจจุบันสวนมากเปนระบบแสดงขอมูลอยางเดียว 
โดยมีบุคลากรท่ีทําหนาท่ีแกไขขอมูล (Update) เปนผูดูแลระบบการจัดการ (Admin) สวนระบบ
จัดการขอมูลการทองเท่ียวใหเปนปจจุบัน ท่ีใหบุคคลท่ัวไป (User) เขามาทําหนาท่ีเพ่ิมขอมูล ลบ
ขอมูล แกไขขอมูล และอัพเดทขอมูล ท่ีสามารถจัดการไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในทุก สถานท่ีท่ี
ตองการ มีคอยขางนอย 

จากปญหาดังกลาว การประยุกตขอมูลแผนท่ีและภาพถายดาวเทียมตางๆ จากเว็บไซตท่ี
ใหบริการเพ่ือลดคาใชจาย รวมกับการเขียนเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ในการจัดการ
แหลงทองเท่ียว จึงจําเปนอยางยิ่ง  เพ่ือใหนักทองเท่ียวเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ
ตอบสนองแกความตองการของนักทองเท่ียว ดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท่ีจะรวบรวมขอมูล
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แหลงทองเท่ียวตางๆ มาจัดทําเปนฐานขอมูลไวดวยกัน และเปดโอกาสใหนักทองเท่ียว นําเสนอขอมูล
ของสถานท่ีทองเท่ียวในชุมชนของตนเองไดตามความตองการ โดยการสมัครเปนสมาชิก เพ่ือใชงาน
โปรแกรมเว็บฯ ซ่ึงจะสามารถจัดการดวยตนเอง และแสดงเปนเว็บใหนักทองเท่ียววางแผนการ
เดินทางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 1. ทําฐานขอมูลแหลงทองเท่ียว ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยใชเทคโนโลยีภูมิ-
สารสนเทศ      
 2. สราง Web Application เพ่ือการจัดการแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงทองเท่ียวและจัดการแหลงทองเท่ียว 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยแบงประเภทแหลงทองเท่ียว
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดี แหลงทองเท่ียวทางประเพณีและวัฒนธรรม และสถานท่ีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสงเสริม
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวประกอบดวยขอมูลอ่ืนๆ ไดแก รานอาหาร โรงแรม และสถานีบริการน้ํามัน  
 2. ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร 
และจังหวัดอํานาจเจริญ (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) มีพ้ืนท่ีประมาณ 82,940.16 ตารางกิโลเมตร 
(51,837,600 ไร) ตั้งอยูท่ีละติจูด (Latitude) 13 องศา 57 ลิปดา เหนือ ถึง 16 องศา 16 ลิปดา 
เหนือ และ ลองจิจูด (Longitude) 100 องศา 51 ลิปดา ตะวันออก ถึง 105 องศา 41 ลิปดา 
ตะวันออก แสดงดังภาพท่ี 1.1  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีสําหรับนําไปใชในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 2. ได Web Application ในการจัดการทองเท่ียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 3. Web Application ชวยในการวางแผนการทองเท่ียว งายตอการเดินทางทองเท่ียวและ
พัฒนาแหลงทองเท่ียว ใหเปนแหลงรายไดของประเทศ 
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นิยามศัพท 
 1. ภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) หมายถึง การผสมผสานหรือบูรณาการระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) โดยจีไอเอสเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลเชิง
พ้ืนท่ี การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing System: RS) ท่ีเก่ียวกับขอมูลภาพถายดาวเทียม และ
ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (Global Positioning System: GPS) เขาดวยกัน 

2. ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง โครงสรางสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธกัน 

ประกอบดวย รายละเอียดของขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ขอมูลเชิงบรรยาย และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกัน ท่ีจะ

นํามาใชในระบบตางๆ รวมกัน 

3. ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) หมายถึง ฐานขอมูลประเภทหนึ่งของฐานขอมูล

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Database) ซ่ึงประกอบดวย 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ Raster เปน

ขอมูลรูปภาพท่ีมีคาพิกัดตําแหนงทางภูมิศาสตร เชน ภาพถายดาวเทียม ภาพถายทางอากาศ เปนตน 

และรูปแบบ Vector ซ่ึงเปนขอมูลตัวแทนวัตถุประสงคหรือปรากฏการณ ท่ีอางอิงตําแหนงบน

พ้ืนผิวโลกสามารถแสดงแทนดวยสัญลักษณ 3 แบบ คือ จุด (Point) เสน (Line) และเสนรูปปด 

(Polygon) 

 4. เครื่องแมขาย (Server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีใหบริการขอมูลบางอยางแก

เครื่องคอมพิวเตอรท่ัวไปหรือเครื่องผูใชงาน (Client) ไดหลายๆ เครื่องในเวลาเดียวกัน 

 5. เครื่องผูใชงาน (Client) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีรองขอบริการขอมูล จาก

เครื่องแมขาย (Server) เพ่ือขอใชบริการขอมูลบางอยาง 

 6. เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) หมายถึง ระบบโปรแกรมประยุกตท่ีทํางานผาน

เครือขายคอมพิวเตอรอยางอินเทอรเน็ต โดยมีการนําเสนอขอมูลตางๆ ท่ีตองการตามวัตถุประสงค

ระหวางเจาของเว็บกับผูใชงาน โดยสามารถเปลี่ยนแปลง แกไข และดูแลระบบโดยไมตองแจกจาย  

7. ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System) หมายถึง โปรแกรมท่ีใช

จัดการฐานขอมูล ชวยในการสรางฐานขอมูล เพ่ิมขอมูล ลบขอมูล เรียกใชขอมูล และปรับปรุง

ฐานขอมูล 

8. แผนท่ีบนเว็บ (Web Mapping) หมายถึง เว็บท่ีใหบริการขอมูลแผนท่ีผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

9. การจัดการแหลงทองเท่ียว (Management of Tourist Attractions) หมายถึง โปรแกรม

ออนไลนท่ีชวยในการจัดการขอมูลของแหลงทองเท่ียว ใหนักทองเท่ียวใชงานไดสะดวก 



 
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือจัดการแหลงทองเท่ียว กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียง-

เหนือตอนลาง ทางคณะผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของของการวิจัยไวดังนี้ 
- สภาพบริบทเชิงพ้ืนท่ี 
- ขอมูลพ้ืนฐานการทองเท่ียว 
- การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 
- เว็บแอปพลิเคชั่น  
- การมีสวนรวมของชุมชนในการสํารวจขอมูลแหลงทองเท่ียว  
- เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
- งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
- กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ท่ีใชในการวิจัย 

สภาพบริบทเชิงพ้ืนท่ี 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย 
สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานีอํานาจเจริญ และยโสธร มีพ้ืนท่ีประมาณ 82,940.16 ตารางกิโลเมตร 
เปนสวนหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีพ้ืนท่ีกวาง และลาดเอียงจากทางดานทิศตะวันตกไปยัง
ทิศตะวันออก ตั้งอยูท่ีละติจูด (Latitude) 13 องศา 57 ลิปดา เหนือ ถึง 16 องศา 16 ลิปดา เหนือ 
และ ลองจิจูด (Longitude) 100 องศา 51 ลิปดา ตะวันออก ถึง 105 องศา 41 ลิปดา ตะวันออก 
ตั้งอยูบนท่ีราบสูงโคราช ภูมิประเทศท้ังหมดยกตัวสูงเปนขอบแยกตัวออกจากภาคกลางอยางชัดเจน 
ประกอบดวยเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศใต เทือกเขาทิศตะวันตกมีความสูงเฉลี่ย 500-1,000 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล เปนแหลงตนน้ําของแมน้ําหลายสาย ไดแก แมน้ําชี และลําตะคอง 
ทางดานทิศใตมีเทือกเขาสันกําแพง และเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันระหวางภาคอีสานของไทย กับ
กัมพูชา และลาว มีความสูงเฉลี่ย 400-700 เมตรยอดเขาเขียวเปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดอยูทางตอนใต  
สูงประมาณ 1,292 เมตร มีแองขนาดใหญไดแก แองโคราช คือ บริเวณแถบลุมแมน้ําชี และแมน้ํามูล 
มีพ้ืนท่ี 3 ใน 4 ของภาคอีสานท้ังหมด และบริเวณท่ีราบลุมน้ําโขงแมวาชาวอีสานท่ีอาศัยอยูในท่ีราบ
สูงโคราชนี้ จะประกอบดวยกลุมชนหลายเผา เชน ชาวไทยอีสาน ลาว เวียดนาม(ญวน) เขมร สวย 
(กุย) แสก ยอ ผูไทย กะโส (โซ) รวมท้ังไทยโคราช ซ่ึงแตละเผามีความแตกตางกันท้ังทางดานภาษา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต แตวิถีชีวิตความเปนอยูท่ียึดม่ันอยูในจารีตประเพณี       
ท่ีเรียกวา "ฮีตบานคองเมือง" และ "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" สอนใหเกิดการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
รวมกิจกรรมสังคมและ งานบุญงานกุศลเปนประจํา ทําใหการใชชีวิตอยูรวมกันของกลุมชนตางๆ 
เหลานี้มีความสงบสุขตลอดมาตราบถึงปจจุบันดวยอุปนิสัยขยันขันแข็ง และสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณ 
จิตใจผองใสออนโยน และเวลาท่ีวางจากการทํานา จึงคิดคนสราง สรรคงานศิลปในรูปแบบตางๆ เชน 



6 

ผาไหมลายสวย ผาฝายทอมือท่ีนับวันจะหายาก ขาวของเครื่องใช เครื่องจักสาน และเครื่องปนดินเผา 
เดิมผลิตเพ่ือใชเองในครัวเรือนและแลกเปลี่ยนระหวางกันในชุมชน ตอมาผลิตไดเปนจํานวนมากจึงนํา
ออกจําหนายสรางรายไดแกครอบครัวอีกทางหนึ่ง ความอุดมสมบูรณดวยธรรมชาติท่ีสวยงามบนยอด
เขาสูงหลายแหง แหลงรวมอารยธรรมโบราณนับพันป ท่ีทรงคุณคา ทางประวัติศาสตร ตลอดจน
วัฒนธรรมพ้ืนบาน วิถีชีวิตท่ีเรียบงาย และความมีน้ําใจของชาวอีสาน ยังคงเปนเสนหท่ีมัดใจ ให
นักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนภาคอีสานอยางตอเนื่อง (สถาบันศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2557) 
 1. อาณาเขตติดตอ 
  ทิศเหนือ  ติดกับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
  ทิศใต   ติดกับ ภาคตะวันออกของไทยและประเทศกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศลาว 
  ทิศตะวันตก   ติดกับ ภาคกลางของไทย 
 2. ลักษณะทางภูมิประเทศ 
  บริเวณท่ีราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตามลักษณะโครงสรางแลวจะเห็นไดวา มี
ลักษณะภูมิประเทศ “ท่ีราบสูง” เนื่องจากพ้ืนท่ีซ่ึงมีลักษณะแบบราบไดยกตัว (Uplift) สูงข้ึนจะ
มองเห็นขอบของท่ีราบสูงอยูสองดานคือ ทางดานทิวเขาดงพญาเย็นทางดานตะวันตก และทิวเขา
พนมดงรักเปนขอบชันทางดานใต 
  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบสลับกับท่ีราบลูกฟูก  (Undulating  Plain)  และ
ท่ีราบลูกระนาด โดยมีเทือกเขาเปนขอบทางดานตะวันตกและทางดานใต  เนื่องจากขอบท้ังสองของท่ี
ราบสูงโคราชถูกดันตัวข้ึนมา  จึงทําใหบริเวณชายขอบเกิดรอยเลื่อนหรือหักตัว  แลวตะแคงสูงชัน
กลายเปนภูเขา  พ้ืนลาดเขาลาดต่ําลงไปทางตะวันออกจนจดกับแมน้ําโขง  จึงทําใหแมน้ําเกือบทุก
สายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางไหลไปทางตะวันออกลงสูแมน้ําโขง 
  มีทิวเขาเปนแนวยาวเกิดข้ึนท่ีขอบดานทิศตะวันตก คือ ทิวเขาเพชรบูรณ และทิวเขาดง
พญาเย็นทิวเขาสันกําแพง และทิวเขาพนมดงรัก อยูทางดานทิศใตของท่ีราบสูงโคราชทิวเขาพนมดง
รัก จากดานตะวันออกของชองตะโก อําเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี ทอดยาวไปทางทิศ
ตะวันออก จนถึงปากน้ํามูลในเขตอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเปนสันเขารูปอีโต 
โดยมีขอบผาชันมากทางดานทิศใต และคอยๆ ลาดเอียงไปทางดานทิศเหนือ  มีหินบะซอลตปรากฏ
เปนบริเวณเล็กๆ ในจังหวัดบุรีรัมย และศรีสะเกษ 
  ท่ีราบแองโคราช เปนบริเวณท่ีราบลุมแมน้ํามูลและแมน้ําชี ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 
ความสูงโดยเฉลี่ยของแองท่ีราบนี้มีประมาณ 120-170 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
  เขตท่ีราบลุมแมน้ํามูลและแมน้ําชี ก็ไดแกบริเวณแองโคราชซ่ึงอยูทางตอนใตของ
เทือกเขาภูพาน  เปนระบบของแมน้ําครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางใหญ จัดเปนท่ีราบลุมแมน้ําท่ีมีอาณา
บริ เวณกว างขวางท่ีสุดในภู มิภาคนี้ ครอบคลุม พ้ืน ท่ีประมาณ  2  ใน  3  ส วนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีลําน้ําสาขายอยตางๆ เปนจํานวนมาก บางแหงจะมีภูมิประเทศเปนลักษณะ
ของท่ีราบลูกฟูกสลับกับเนินกระจัดกระจายอยูท่ัวไปในบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําท้ังสองนี้  ดวยเหตุท่ีเปน
ท่ีลุมต่ําและประกอบกับบางบริเวณแมน้ําไหลคดเค้ียวโคงตะวัด  (Meander)  และในบางแหงแมน้ํา
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ลัดทางเดินจึงมีทะเลสาบรูปแอก (Oxbow lake) แมน้ําชียาว 765 กิโลเมตร และแมน้ํามูลยาว 750 
กิโลเมตร แมน้ําชีนั้นไหลมาจากทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแองโคราช สวนแมน้ํามูลไหลจาก
ดานทิศตะวันตก ท้ังสองสายบรรจบกันท่ีอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นแมน้ํามูล
ไหลตอลงสูแมน้ําโขง ท่ีอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณตอนลางของแมน้ํามูลจะพบ Pot 
Hole เปนบอเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเรียกวา กุมภลักษณ โดยเกิดจากกอนกรวด กอนหิน เม็ดทราย 
ท่ีกระแสน้ําในชวงฤดูน้ําหลากพัดพามาตกหมุนวนอยูในแองเล็กๆ เม่ือนานวันเขาก็จะกัดเซาะไปจน
กลายเปนบอใหญ เชน สามพันโบก เปนตน ดังภาพท่ี 2.1 
  เม่ือพิจารณาตามลักษณะภูมิประเทศ   และทางดานโครงสรางทางธรณีวิทยา บริเวณท่ี
เปนแองอยางชัดเจนในแองโคราชคือ  อาณาเขตทุงกุลารองไห ซ่ึงเปนท่ีราบกวางใหญ ครอบคลุม
หลายจังหวัดคือ  จังหวัดสุรินทร  รอยเอ็ด  มหาสารคาม ศรีสะเกษ และยโสธร  ซ่ึงสภาพภูมิประเทศ
ของทุงมีลักษณะราบเรียบมาก  แตเดิมน้ําทวมทุงนี้ทุกๆ ป 
 

 

ภาพท่ี 2.1 สามพันโบก 
ท่ีมา : วิเชียร สังโวลี.  (2558)  
 
 3. ลักษณะทางธรณีวิทยา 
  พ้ืนท่ีสวนใหญปกคลุมดวยหิน ซ่ึงมีอายุอยูในยุคยูเรสสิก และยุคครีเทเซียส เรียกชื่อหิน
ยุคนี้วา หมูหินโคราช ประกอบดวยหินทรายเปนสวนใหญ มีชั้นของหินกรวดมน หินดินดาน และเกลือ
หิน แทรกอยูเปนตอนๆ   ดูจากอายุของหินทําใหทราบวาในตอนปลายมหายุคมีโซโซอิกท่ีราบสูง



8 

โคราช มีตะกอนทับถมซ่ึงบางชั่วเวลาแองแผนดินนี้ไดยุบจมลงเปนทะเลตื้นน้ําทะเลท่ีขังอยูในแองก็
เกิดการระเหยตัว กลายเปนชั้นของเกลือหินแทรกอยูในชั้นหินชนิดอ่ืน ๆ หมูหินโคราช มีความหนา
ประมาณ 4,000 เมตร 
  ตอนตนของมหายุคซีโนโซอิก เกิดการบีบอัดตัวของเปลือกโลกจนเกิดเปนทิวเขาตาง ๆ 
ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใตของประเทศ แองแผนดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดมี
รอยเลื่อนของเปลือกโลกข้ึนตามบริเวณขอบทางดานตะวันตก และดานใตของแอง ทําใหบริเวณแอง
ท้ังหมดยกตัวสูงข้ึนจากท่ีราบภาคกลาง และภาคตะวันออก 
  สรุป ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญ
ประกอบดวยหินชั้น ซ่ึงมีหินทรายและหินชั้นเกลือแทรกอยูในบางบริเวณหินดาน (Bedrock) ท่ีเปน
หินทราย เม่ือสึกกรอนสลายตัวไปเปนดินทรายจะขาดความอุดมสมบูรณและไมเก็บน้ํา ทําใหเกิด
ปญหาความแหงแลง ซ่ึงปรากฏอยูท่ัวไป ท้ังๆ ท่ีบางบริเวณมีปริมาณฝน มากกวาภาคกลาง ทางดาน
ตะวันตกของภาคบางแหงมีการกัดเซาะ เกิดเปนเนินเมซา (Mesa) หรือภูเขาบล็อก หรือบางแหงเปน
ท่ีราบสูง (Table land) เชน ภูกระดึงและเขาใหญ เปนตน ทางดานใตมีการกัดเซาะสึกกรอน มีท่ีสูง
สลับท่ีต่ํา บางแหงมีหินอัคนี สวนใหญเปนหินบะซอลท ยุคเทอรเชียรี่ แทรกดันตัวข้ึนมาเปนหยอมๆ 
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ เชน มีรองรอยของภูเขาไปโบราณ เชน ภูพระอังคาร 
ภูเขาพนมรุง ภูกระโดงในจังหวัดบุรีรัมย และบางแหงสันนิษฐานวาเปนทะเลสาบปากปลองภูเขาไป 
(Crater Lake) เชน แองน้ําบริเวณภูเขาพนมรุง เปนตน (Mwit,  2550) 
 4. ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางมีลักษณะแบบทุงหญาสะวันนา 
คือ  มีอากาศรอนชื้นสลับกับฤดูแลง มีฝนตกปานกลาง  
  ฤดูหนาว ชวงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ อากาศหนาวเย็นเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากจากพายุดีเปรสชัน  
  ฤดูรอน ชวงเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก เพราะอยูไกล
จากทะเล 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  1.5.1 ทรัพยากรดิน ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางเปนดินทรายและขาดธาตุ
อาหาร ใตดินมีเกลือหินทําใหดินเค็มและแหง ไมเหมาะในการเพาะปลูกพืช และทํานา  
  1.5.2 ทรัพยากรน้ํา เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางเปนดินปนทรายไม
สามารถอุมน้ําได จึงทําใหขาดแคลนน้ําเปนสําคัญ จึงตองอาศัยการชลประทานเขามาชวยมีการสราง
เข่ือนหรืออางเก็บน้ําขนาดใหญเพ่ือเก็บกักน้ํา 
 6. ประชากร 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีประชากรในทะเบียนราษฎรในป พ.ศ. 2557 จํานวน 
11,207,923 คน โดยแยกเปนรายจังหวัดตั้งแต พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 แสดงดังตารางท่ี 2.1 และ
ภาพท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงจํานวนประชากรท้ังหมด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตั้งแต พ.ศ. 2553 
ถึง พ.ศ. 2557 

 
จังหวัด/พ.ศ. 2553 (คน) 2554 (คน) 2555 (คน) 2556 (คน) 2557 (คน) 
นครราชสีมา 2,582,089 2,585,325 2,605,014 2,610,164 2,620,517 
อุบลราชธานี 1,813,088 1,816,057 1,826,920 1,836,523 1,844,669 

บุรีรัมย 1,553,765 1,559,085 1,566,740 1,573,438 1,579,248 
ศรีสะเกษ 1,452,471 1,452,203 1,458,370 1,462,028 1,465,213 
สุรินทร 1,381,761 1,380,399 1,386,277 1,388,194 1,391,636 
ชัยภูมิ 1,127,423 1,127,423 1,133,034 1,135,723 1,391,049 
ยโสธร 539,257 538,853 540,267 540,383 540,211 

อํานาจเจริญ 372,137 372,241 373,494 374,698 375,380 
รวม 10,821,991 10,831,586 10,890,116 10,921,151 11,207,923 

ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย.  (2557) 

 
 
ภาพท่ี 2.2 แผนภูมิแสดงจํานวนประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
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ขอมูลพ้ืนฐานการทองเท่ียว 

 1. นิยามและความหมายของการทองเท่ียว (Tourism) 
  ประเสริฐ วิทยารัฐ (2530) กลาววา การทองเท่ียวเปนสินคาท่ีมีความแตกตางจากสินคา
อ่ืนๆ คือ ผูชื้อหรือนักทองเท่ียวตองมาหาสินคาดวยตนเองแทนท่ีสินคาจะไปหาผูซ้ือ สําหรับตัวสินคา
ก็มีความแตกตางจากสินคาท่ัวไป คือ ผูซ้ือไมสามารถเก็บสินคาไวเปนสมบัติไดแตผูซ้ือจะไดรับความ
รื่นรมย ความพึงพอใจ ความแปลกใหม ประเทืองปญญา พักผอน สนุกสนาน ความคุมคาของผูซ้ือจึง
อยูท่ีความรูสึกพึงพอใจ ประทับใจ และมีการบอกเลาถึงความประทับใจแกผูอ่ืนเพ่ือชักชวนใหเกิดการ
เดินทางทองเท่ียว 
  เบญจมาส อุทกศิริ 0 (2549) ไดใหความหมายของการทองเท่ียววา การเดินทางของคน
จากท่ีแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง เปนการชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือการพักผอน หรือหาความรู 
ซ่ึงครอบคลุมถึงการเดินทางเพ่ือธุรกิจตราบท่ีผูเดินทางยังมิไดต้ังหลักแหลงถาวร และไมไดรับรายได
เพ่ือยังชีพจากเจาของถ่ินปลายทางโดยการทองเท่ียวยังเปนผลรวมของประสบการณพิเศษกับ
สัมพันธภาพซ่ึงเกิดจาการเดินทางและการพักแรมตางถ่ินเปนการชั่วคราว โดยมิไดประกอบอาชีพ 
  ปยวรรณ คงประเสร็ฐ (2551) กลาววา การทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู
อาศัยปกติไปยังสถานท่ีตางๆ เปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจ และพึงพอใจของผูเดินทางเพ่ือการ
พักผอนหยอนใจ และเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม หรือเพ่ือการประกอบกิจกรรมท่ีไมใชเพ่ือการประกอบ
อาชีพ และการไปอยูอาศัย   
  เจษฎา ขวัญเมืองและคณะ (2555) ไดใหความหมายของการทองเท่ียววา การเดินทาง
ของมนุษยจากสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง หรือการเดินทางจากถ่ินพํานักท่ีอาศัยไปยัง
สถานท่ีอ่ืนเปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจไป และเปนการเดินทางดวยเหตุผลของการทองเท่ียว
มิใชเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได เชน การเดินทางเพ่ือการพักผอน การเดินทางเพ่ือไปชม
การแขงขันกีฬา (อาทิ การแขงขันกีฬา ซีเกมส โอลิมปก เปนตน) การเดินทางเพ่ือการศึกษา การเดินทาง
เพ่ือประชุมสัมมนา การเดินทางเพ่ือเยี่ยมเยือนญาติพ่ีนอง หรือเพ่ือน การเดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม เปนตน 
  ดังนั้น การทองเท่ียว หมายถึง การตั้งใจเดินทางจากสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งไปยังอีก
สถานท่ีหนึ่งเปนการชั่วคราว เพ่ือพักผอนหยอนใจ เพ่ือการศึกษา เพ่ือประชุมสัมมนา โดยมิไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือประกอบอาชีพ หรือหารายได 
 2. องคประกอบของการทองเท่ียว 
  กุลวดี ละมายจีน (2549: 5) ไดกําหนดไววา การทองเท่ียวจะประสบความสําเร็จไดนั้น 
แหลงทองเท่ียวจะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ ไดแก  
  2.1 ความดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูด
ความสนใจของนักทองเท่ียวได หรือมีลักษณะชวนตา ชวนใจ มีเสนหเฉพาะตัว อันมีสาเหตุมาจากมี
ความงามตามธรรมชาติ เชน ชายหาดขาว แนวปะการังท่ีมีสีสันสวยงาม รวมท้ังปลาชนิดตางๆ ปาท่ีมี
พันธุไมนานาชาติ หรือความงดงามท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน ทะเลสาบ รีสอรทในหุบเขา 
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  2.2 ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) หมายถึง การท่ีจะดึงดูดความสนใจ
ของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาเท่ียวชมแหลงทองเท่ียว หากนักทองเท่ียวสามารถเดินทางเขา ถึง
แหลงทองเท่ียวไดอยางสะดวกและใกลชิด ถึงแมแหลงทองเท่ียวมีความสวยงามแตขาดความสะดวก
ในการเขาถึงนักทองเท่ียวจะไมเดินทางไปเท่ียวชม หนวยงานท่ีรับผิดชอบแหลงทองเท่ียวจําเปนตอง
ดําเนินการจัดสรางการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย 
  2.3 สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวไปยังสถานท่ีใด
สถานท่ีหนึ่ง สิ่งท่ีนักทองเท่ียวตองการไดรับ คือ ความสะดวกสบายในการทองเท่ียว หนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียว มีการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกโครงสรางพ้ืนฐานข้ึนในแหลง
ทองเท่ียว เชน ไฟฟา ประปา ถนน ระบบการสื่อสารตางๆ 
  2.4 ท่ีพัก (Accommodation) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวนั้น สิ่งท่ีนักทองเท่ียวมี
ความตองการ คือ ท่ีพักแรม เนื่องจากในการเดินทางไปทองเท่ียวนั้นบางครั้งอาจมีการนอนพักคาง
ภายในแหลงทองเท่ียว เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวควรมีการจัดบริการ ท่ีพักแรม
ภายในแหลงทองเท่ียวดวย 
  2.5 กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในแหลงทองเท่ียว เชน การ
เดินปา การลองแกง การพายเรือ หรือกิจกรรมการรายรํา การจัดงานรื่นเริง การบายศรีสูขวัญ เปน
ตน องคประกอบท่ีกลาวมาท้ัง 5 ประการดังกลาว เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการทองเท่ียวแบบมวลชน 
(Mass Tourism) เปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีตองการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในแหลงทองเท่ียว 
ซ่ึงแตกตางจากกลุมนักทองเท่ียวเฉพาะกลุมผูสนใจเฉพาะ เชน กลุมอนุรักษ กลุมนักผจญภัย กลุม
นักวิชาการ นักทองเท่ียวกลุมนี้จะไมใหความสนใจกับสิ่งอํานวยความสะดวกนักเนื่องจากกลุมบุคคลดัง
กลาวตองการศึกษาแหลงทองเท่ียวท่ีมีสภาพใกลเคียงกับธรรมชาติและวัฒนธรรมเดิม 
 3. ประเภทของแหลงทองเท่ียว 
  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2545) ไดจําแนกแหลงทองเท่ียวออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรโบราณคดี และแหลงทองเท่ียวทาง
ศิลปวัฒนธรรม สวนแหลงทองเท่ียวท่ีใหความบันเทิงนั้น จัดเปนสวนหนึ่งในสถานบริการนักทองเท่ียว 
   3.1 แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปดใชเพ่ือ
การทองเท่ียว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเยือน ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ
เหลานี้อาจจะเปนความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานท่ีสําคัญ
ทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตรอันเปนเอกลักษณหรือเปนสัญลักษณของทองถ่ินนั้นๆ สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือสภาพแวดลอมท่ีมีคุณคาทาง
วิชาการก็ได 
   3.2 แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร (Historical Attraction) หมายถึง แหลง
ทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญและคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานท่ีหรือ
อาคารสิ่งกอสรางท่ีมีอายุเกาแกหรือเคยมีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึนในประวัติศาสตร เชน โบราณสถาน 
อุทยานประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ วัด ศาสนสถาน และสิ่งกอสรางท่ี
มีคุณคาทางศิลปะและสถาปตยกรรม 
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   3.3 แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) หมายถึง แหลงทองเท่ียวที่มี
คุณคาทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษไดสรางสมและถายทอดเปนมรดกสืบ
ทอดกันมา แหลงทองเท่ียวประเภทนี้ประกอบดวย งานประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูของผูคน การ
แสดงศิลปวัฒนธรรม สินคาพ้ืนเมือง การแตงกาย ภาษา ชนเผา เปนตน ตัวอยางของแหลงทองเท่ียวท่ี
สําคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ไดแก ตลาดน้ําดําเนินสะดวก งานแสดงของชางจังหวัดสุรินทร 
งานรมบอสราง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต เปนตน (นฤพนธ ไชยยศ0, 2553: 1) 
 4. แหลงทองเท่ียวอันซีน (Unseen) 
  4.1 ประเพณีงานข้ึนเขาพนมรุง 
   อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง หรือปราสาทหินพนมรุง ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 2 (บานดอน
หนองแหน) ตําบลตาเปก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ หางจากตัวเมืองบุรีรัมยลงมาทางทิศใตประมาณ 77 
กิโลเมตร ประกอบไปดวยโบราณสถานสําคัญ ซ่ึงตั้งอยูบนยอดภูเขาไฟท่ีดับสนิทแลว สูงประมาณ 
200 เมตรจากพ้ืนราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง) คําวา พนมรุง นั้น มาจาก
ภาษาเขมร คําวา วนํรุง แปลวา ภูเขาใหญ ปราสาทหินพนมรุงเปนเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศว
นิกาย มีการบูรณะกอสรางตอเนื่องกันมาหลายสมัย ตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษท่ี 15 ถึงพุทธศตวรรษ
ท่ี 17 และในพุทธศตวรรษท่ี 18 พระเจาชัยวรมันท่ี 7 แหงอาณาจักรขอมไดหันมานับถือพุทธศาสนา
ลัทธิมหายาน เทวสถานแหงนี้จึงไดรับการดัดแปลงเปนศาสนสถานในพุทธศาสนา ในชวงแรก ปราสาท
หินพนมรุงสรางข้ึนจากหินทรายสีชมพู ตั้งอยูบนยอดเขาพนมรุงสูง 1,320 ฟุตจากระดับทะเล ชื่อพนมรุง
แปลวาภูเขาใหญ สันนิษฐานวาสรางข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 15-18 (โกบุรีรัมย, 2556) และจะมีการจัด
งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุงประจําทุกปชวงตนเดือนเมษายน แสดงดังภาพท่ี 2.3 
 

 
 
ภาพท่ี 2.3 พิธีแหข้ึนเขาพนมรุง 

ท่ีมา: เมืองไทยดอทคอม, 2554 
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  4.2 ประเพณีแขงเรืออําเภอสตึก 
   งานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทานฯ ท่ีอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 
ทามกลางประชาชนและนักทองเท่ียวเขารวมงานนับหม่ืนคน นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานสภา
ผูแทนราษฎร เปนประธานเปดงานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประจําป 2556 บริเวณลําน้ํามูล หนาท่ีวาการอําเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย ทามกลางประชาชนและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติที่มาเที่ยวชมงานนับหมื่นคน 
โดยปนี้แมวาน้ําในลําน้ํามูลท่ีไหลผาน อําเภอสตึก มีปริมาณสูงกวาปท่ีผานมา แตก็ไมเปนอุปสรรคตอ
การแขงขันเรือยาว ซ่ึงไดจัดสืบทอดกันมาชานาน ดังภาพท่ี 2.4 อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจัดงาน
ฯ ไดงดการแขงขันชางวายน้ํา ระหวางทีมชาง จังหวัดบุรีรัมย กับทีมชาง จังหวัดสุรินทร ชิงถวยรางวัล
ใบใหญท่ีสุดในประเทศ เนื่องจากเกรงวาระดับน้ําท่ีสูงและไหลเชี่ยวจะเปนอันตรายกับชางและควาญ
ชาง จึงจัดใหมีการแสดงโชวชางวายน้ําแทน (เอ็มคอท, 2556) 
 

 

ภาพท่ี 2.4 ประเพณีการแขงเรือท่ีสตึก 

ท่ีมา: เอ็มคอท, 2556 
  
  4.3 สามพันโบก 
   สามพันโบกอยูท่ีบานโปงเปา ต.เหลางาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ติดตอองคการ
บริหารสวนตําบลเหลางาม โทร. 045407138 เวลาทําการ ไมจํากัดเวลาเขา ออก แตนิยมไปกัน
ในชวงเชา หรือเย็น เนื่องจากในตอนกลางวันแดดรอนมาก ชวงเวลาแนะนํา : เดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนมิถุนายน ซ่ึงเปนชวงท่ีน้ําในแมน้ําโขงลดลง ไฮไลท โบก หรือ หลุม อันเกิดจากกระแสน้ําไดพัด
พากอนกรวด หิน ทราย และเศษไม กัดเซาะขัดแผนหินทรายใหเกิดเปนหลุมแองท่ีมีขนาดตางๆ เปน
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จํานวนมาก กิจกรรม เดินชมความงามของหินรูปทรงตางๆ ลองเรือชมความงามของสามพันโบก และ
วิถีชีวิตชาวบาน 
   สามพันโบก แกงหินขนาดใหญในลําน้ําโขง ท่ีมีความสวยงาม ยิ่งใหญตระการตาเม่ือ
ไดมาเห็นเปนครั้งแรก จนทําใหอดนึกถึงสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติของโลกอยาง แกรนดแคนยอน 
ดินแดนแหงหินผาและหุบเหว ในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดเลยทีเดียว 
   สามพันโบก ตั้งอยูท่ีบานโปงเปา หมูท่ี 4 ตําบลเหลางาม อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีลักษณะเปนแกงหินท่ีอยูใตลําน้ําโขง ท่ีเชื่อกันวาเกิดข้ึนจากการ
กัดเซาะของน้ํา ในชวงฤดูน้ําหลากแกงหินท่ีอยูใตบาดาลจะถูกกัดเซาะดวยพลังของน้ําท่ีไหลวน อยาง
รุนแรง และกระจายเต็มพ้ืนท่ีมาเปนเวลาหลายพันป จนทําใหแกงหินเหลานี้เกิดรูหรือ โบก นอยใหญ
ข้ึนมากกวา 3,000 แอง จนกลายเปนท่ีมาชื่อของ สามพันโบก ท่ีชาวบานใชเรียกกันในเวลาตอมา ซ่ึง
คําวา โบก ในภาษาอีสานหรือภาษาลาวก็แปลไดวา หลุม นั่นเองและเม่ือฤดูแลงมาถึง สามพันโบก จะ
โพลข้ึนมาเหนือพ้ืนน้ําใหเห็นคลายเปนภูเขากลางลําน้ําโขง โชวความสวยงามวิจิตรตระการตา ซ่ึงหิน
ดังกลาวจะมีลักษณะและรูปทรงท่ีแตกตางกันไปมากมายหลายหลาก เชน รูปดาว รูปเตา รูปหนู รูป
หัวสุนัข ฯลฯ และดวยชั้นหินท่ีกินพ้ืนท่ีกวางใหญมาก จึงดูคลายกับแกรนดแคนยอน จนมีผูขนานนาม
สถานท่ีแหงนี้วา แกรนดแคนยอนเมืองสยาม สามพันโบกเมืองอุบลดังภาพท่ี 2.5 

 

ภาพท่ี 2.5 สามพันโบก 
ท่ีมา : Mthai. (2557) 

   สําหรับการมาเท่ียว สามพันโบก นอกจากจะเดินเท่ียวชมความงามของหินรูปราง
แปลกตาแลว นักทองเท่ียวยังสามารถเดินทางไปชมความงามของสองริมฝงแมน้ําโขงได โดยการ
ลองเรือท่ีมีใหบริการอยูในบริเวณนั้น โดยเรือจะลองไปตามแมน้ําโขง โดยมีระยะทางจากหาดสลึงซ่ึง
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เปนทาเทียบเรือออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณท่ีชาวบานเรียกวา “มหานทีสี่พันดอน” 
ซ่ึงในบริเวณดังกลาวยังเปนแหลงเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติอีกดวย นอกจากนี้ยังมีหาดหงสท่ีมีเม็ด
ทรายขาวละเอียด หินรูปแจกัน ถํ้านางเข็นฝาย ถํ้านางต่ําหูก หาดหินสี หลักศิลาเลข แกงสองคอน 
ภูเขาหิน และหาดแห ใหไดชมกันตลอดขางทางริมฝงโขง (Thaiticketmajor,  2556) 
 5. จํานวนนักทองเท่ียว 
  นักทองเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตั้งแตป พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 มี
จํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ดังตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 แสดงจํานวนนักทองเท่ียว  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตั้งแต พ.ศ. 2553 ถึง 
พ.ศ. 2557 

 
จังหวัด/พ.ศ. 2553 (คน) 2554 (คน) 2555 (คน) 2556 (คน) 2557 (คน) 
นครราชสีมา 2,838,155 3,218,835 3,403,694 3,934,041 4,114,261 
อุบลราชธานี 1,080,616 1,211,837 1,307,342 1,438,916 1,429,648 

บุรีรัมย 477,289 516,558 621,937 688,969 723,268 
ศรีสะเกษ 327,938 393,695 449,072 490,589 504,898 
สุรินทร 567,328 624,321 667,067 793,750 809,187 
ชัยภูมิ 329,243 413,442 481,042  638,173 643,806  
ยโสธร 243,841 230,484 232,716 250,256 242,126 

อํานาจเจริญ 148,275 141,355 151,916 161,673 166,206 
รวม 6,012,685 6,750,527 7,314,786 8,396,367 8,633,400 

ท่ีมา: กรมการทองเท่ียว.  (2558) 

การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว (กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2558) 

 1. บทนิยาม 
  ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานการทองเท่ียวไทยนี้ ใหเปนไปตามบทนิยามดังตอไปนี้ 
  แหลงทองเท่ียว (Destinations) หมายถึง สิ่งหรือสถานท่ีท่ีเกิดจากธรรมชาติและท่ี
มนุษยสรางข้ึน ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมท่ีสามารถดึงดูดใจในดานความสวยงาม ความนา
ประทับใจ มีสิ่งอํานวยความสะดวก ท้ังดานการบริการ ปจจัยพ้ืนฐานในเรื่องระบบการสื่อสาร 
สาธารณูปโภค การขนสง และการตอนรับนักทองเท่ียวอยางมีมิตรไมตรี 
  มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว หมายถึง ขอกําหนดเบื้องตนของแหลง
ทองเท่ียวท่ีใชในการดําเนินการจัดการอยางมีกระบวนการ ไดแก การวางแผน การจัดการพ้ืนท่ี การ
จัดการสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของทองถ่ิน การจัดการบุคลากรทางการทองเท่ียว การจัดการดาน
รายได ดานการประชาสัมพันธ ดานการสรางความสัมพันธกับนักทองเท่ียวและชุมชน เพ่ือใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค 
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 2. การบริหารจัดการพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว ประกอบดวย 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  2.1 มีการจัดสรรพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของแหลงทองเท่ียวระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน 
  2.2 มีการจัดการทรัพยากรทางการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใหสามารถดึงดูดใจแกนักทองเท่ียว 
  2.3 มีการใหชุมชน สมาคม และชมรม มีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวให
เหมาะสม 
  2.4 มีการจัดภูมิทัศนของแหลงทองเท่ียวใหเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยู 
  2.5 มีการพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหลงทองเท่ียวอยางตอเนื่อง 
  2.6 มีขอบังคับของแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
  2.7 มีการบันทึกภาพของแหลงทองเท่ียวไวเปนขอมูลเพ่ือความสมบูรณของแหลง
ทองเท่ียวประจําป 
  2.8 กําหนดจุดคุณคาของแหลงทองเท่ียวในดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจน เชน ดาน
ประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต อาหาร และกิจกรรมตางๆ 
 3. การบริหารจัดการดานความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
  3.1 มีการจัดเตรียมเสนทางท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาถึงยังแหลงทองเท่ียวไดอยาง
ปลอดภัย 
  3.2 มีการจัดเก็บขอมูลหรือแสดงภาพรวมท้ังกําหนดบริเวณท่ีนักทองเท่ียวสามารถชม
แหลงทองเท่ียวอยางชัดเจน 
  3.3 มีการกําหนดชวงเวลาในการเขาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ตามชวงเวลาของวันหรือฤดูกาล 
  3.4 มีการจัดใหมีพาหนะไปยังแหลงทองเท่ียวไดอยางสะดวก 
  3.5 มีการแสดงขอมูลขาวสารในการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวไดอยางสะดวก 
 4. การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ประกอบดวย 9 ตัวชี้วัด ดังนี้  
  4.1 จัดใหมีการบริการดานอาหารและเครื่องดื่มท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะในแหลง
ทองเท่ียว  
  4.2 จัดใหมีหองน้ํา สุขาท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะสําหรับนักทองเท่ียว  
  4.3 จัดใหมีระบบเตือนภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของ
นักทองเท่ียว  
  4.4 มีการจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ  
  4.5 มีการจัดสถานท่ีจําหนายของท่ีระลึกใหแกนักทองเท่ียว  
  4.6 มีการจัดการดานท่ีพักผอนสําหรับนักทองเท่ียวอยางเหมาะสม เชน มานั่ง ศาลา
พักผอน  
  4.7 มีระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท สาธารณะท่ีเพียงพอ
ตอการบริการ นักทองเท่ียว  
  4.8 มีการจัดการดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน  
  4.9 มีการจัดการขยะและการบําบัดของเสีย 
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เว็บแอปพลิเคช่ัน (Web Application) 

 1. ความหมาย 
  วิระพล  โพธิ์พุม (2554) โปรแกรมประยุกตท่ีเขาถึงดวยโปรแกรมคนดูเว็บผานเครือขาย
คอมพิวเตอรอยางอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต Web Application เปนท่ีนิยมเนื่องจากความสามารถ
ในการอัปเดต และดูแล โดยไมตองแจกจาย และติดตั้งซอฟตแวรบนเครื่องผูใช ตัวอยาง Web 
Application เชน การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การประมูลออนไลน กระดานสนทนา บล็อก เปนตน 
  Blogspot (2557) การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีขอดีคือ ขอมูลตางๆ ในระบบมีการ
ไหลเวียนในแบบ 0ออนไลน (Online) ท้ังแบบภายในวงแลน (Local) และออกไปยังเครือขาย
อินเตอรเน็ต (Global) ทําใหเหมาะสําหรับงานท่ีตองการขอมูลแบบทันที(Real Time) ระบบมี
ประสิทธิภาพ แตใชงานงาย เหมือนกับการทองเว็บ ระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนมาจะตรงกับความตองการ
กับหนวยงาน หรือหางรานมากท่ีสุด ไมเหมือนกับโปรแกรมสําเร็จรูปท่ัวไป ท่ีมักจะจัดทําระบบใน 
แบบกวาง ๆ ซ่ึงมักจะไมตรงกับความตองการท่ีแทจริง ระบบสามารถโตตอบกับลูกคา หรือผูใชบริการ
แบบ0 Real Time ทําใหเกิดความประทับใจ เครื่องท่ีใชงานไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพ่ิมเติม
ท้ังสิ้น 
 อนุชิต ไชยกา (2557) โปรแกรมประยุกตท่ีเขาถึงดวยโปรแกรมคนดูเว็บผานเครือขาย
คอมพิวเตอรอยางอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต Web application เปนท่ีนิยมเนื่องจากความสามารถ
ในการอัพเดทและดูแล โดยไมตองแจกจายและติดตั้งแซฟตแวร บนเครื่องผูใช 
 วิกิพีเดีย (2558) โปรแกรมประยุกตท่ีเขาถึงดวยโปรแกรมคนดูเว็บผานเครือขายคอมพิวเตอร
อยางอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต 
 ดังนั้น Web application หมายถึง โปรแกรมประยุกตท่ีสรางข้ึนจากภาษาตางๆ เพ่ือให
ทํางานผานระบบอินเตอรเน็ต มีฐานขอมูลในการใหบริการตลอดเวลา โดยไมตองติดตั้งโปรแกรมไวท่ี
เครื่องใชงาน 
 2. ลักษณะการทํางานของ Web Application 
  การทํางานของ Web Application นั้นโปรแกรมสวนหนึ่งจะวางตัวอยูบน Rendering 
Engine  ซ่ึงตัว Rendering Engine จะทําหนาท่ีหลักๆ คือนําเอาชุดคําสั่งหรือรูปแบบโครงสราง
ขอมูลท่ีใชในการแสดงผล  นํามาแสดงผลบนพ้ืนท่ีสวนหนึ่งในจอภาพ โปรแกรมสวนท่ีวางตัวอยูบน 
Rendering Engine จะทําหนาท่ีหลักๆ คือการเปลี่ยนแปลงแกไขสิ่งท่ีแสดงผล   จัดการตรวจสอบ
ขอมูลท่ีรับเขามาเบื้องตน และการประมวลบางสวนแตสวนการทํางานหลักๆ จะวางตัวอยูบน
เซิรฟเวอร (Server)  ในลักษณะ Web Application แบบเบื้องตน 
 ฝงเซิรฟเวอรจะประกอบไปดวยเว็บเซิรฟเวอรซ่ึงทําหนาท่ีเชื่อมตอกับไคลเอนตตามโปรโตคอล  
HTTP/HTTPS  โดยนอกจากเว็บเซิรฟเวอรจะทําหนาท่ีสงไฟลท่ีเก่ียวกับการแสดงผลตามมาตรฐาน 
HTTP ตามปกติท่ัวไปแลว   เว็บเซิรฟเวอรจะมีสวนประมวลผลซ่ึงอาจจะเปนตัวแปลภาษา เชน Script 
Engine ของภาษา PHP  หรืออาจจะมีการติดต้ัง .NET Framework ซ่ึงมีสวนแปลภาษา CLR 
(Common Language Runtime) ท่ีใชแปลภาษา intermediate จากโคดท่ีเขียนดวย VB.NET หรือ 
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C#.NET  หรืออาจจะเปน J2EE  ท่ีมีสวนแปลไบตโคดของคลาสท่ีไดจากโปรแกรมภาษาจาวา เปนตน 
(Blogspot, 2557)  
 ดังนั้นการพัฒนาเน็ตเวิรค Web Application จะตองเขียนซอฟแวรท่ีสามารถทํางานบน
ระบบปลายทางท่ีตางกัน  และท่ีสําคัญก็คือ การพัฒนาเน็ตเวิรค Web Application ไมจําเปนตอง
เขาไปยุงเก่ียวกับสวนท่ีเปนแกนของเครือขาย เชน สวิทซ หรือ เราเตอร  ตัวอยางภาพการติดตอของ 
Application ถูกแสดงดังภาพท่ี 2.6 

 

ภาพท่ี 2.6 การสื่อสารของเน็ตเวิรค Application ท่ีเกิดข้ึนระหวางระบบปลายทาง 
ท่ีมา : Msit2005. (2556) 
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 3. สถาปตยกรรมของเน็ตเวิรคแอปพลิเคชั่น (Network Application Architectures) 
  การพัฒนาเน็ตเวิรคแอปพลิเคชั่น ผูพัฒนาจะตองเขาใจในสถาปตยกรรม เพ่ือเปน
แนวทางของการเขียนโปรแกรมตอไป โดยท่ัวไปแลว เน็ตเวิรคแอปพลิเคชั่นจะมี 2 รูปแบบ 
   3.1 สถาปตยกรรมแบบลูกขายและแมขาย (Client-Server) จะเปนแบบท่ีมีโฮสต
(Host) ทําหนาท่ีเปนเครื่องแมขาย (Server) แบบทํางานตลอดเวลา (Always-on) ซ่ึงทําหนาท่ีใหบริการ
แก เครื่องลูกขาย (Client) ซ่ึงจะทําหนาท่ีรองขอบริการ ซ่ึงอาจจะเปนเครื่องท่ีทํางานตลอดเวลา
หรือไมก็ได ตัวอยางท่ีเห็นชัดเจนของสถาปตยกรรมรูปแบบนี้คือ Web Application ของเว็บ เครื่อง
ท่ีทําหนาท่ีเปนเว็บเซิรฟเวอร จะคอยตอบสนองการรองขอจากเครื่องไคลเอนตท่ีทํางานโปรแกรม
เว็บบราวซเซอร นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ของสถาปตยกรรมแบบนี้ เชน เครื่องท่ีทําหนาท่ี
ไคลเอนตจะไมสามารถสื่อสารกันเองไดและเครื่องแมขาย (Server) จะตองมีหมายเลขไอพีท่ีคงท่ี (Fixed 
IP Address) เพ่ือท่ีวาการเชื่อมตอกับเครื่องแมขาย (Server) สามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา อยางไรก็
ตาม สถาปตยกรรมแบบนี้จะมีขอจํากัดในกรณีท่ีเครื่องแมขาย มีการรองขอบริการจากเครื่องลูกขาย
จํานวนมาก จะทําใหเครื่องแมขายเพียงเครื่องเดียวไมสามารถใหบริการ การรองขอจํานวนมากได 
ดังนั้นเว็บท่ีไดรับความนิยมสูงในปจจุบันจึงมีการรวมกลุมเครื่องแมขาย (Server Clustering) แลว
จัดระบบเปนเสมือนเซิรฟเวอรเดียวกัน รองรับบริการจากไคลเอนตจํานวนมาก การจัดกลุมเซิรฟเวอร
ในบางครั้ง มักจะเรียกวา เซิรฟเวอรฟารม (Server Farm) ในกรณีท่ีแอปพลิเคชั่นตองรองรับ
ไคลเอนตจํานวนมาก สถาปตยกรรมแบบนี้ จะมีคาใชจายในการดําเนินการสูงมาก เนื่องจากวาจะตอง
มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี ซ่ึงหมายถึง ประสิทธิภาพของเครื่องแมขาย (Server) ความเร็วของลิงค (Link) 
การจัดทําเซิรฟเวอรฟารม เปนตน 
   3.2 สถาปตยกรรมแบบเพียรทูเพียร (Peer-to-Peer) จะเปนแบบท่ีมีการใชโฮสต ท่ี
เปนเซิรฟเวอรแบบทํางานตลอดเวลา (Always-on Server) นอย หรือบางครั้งอาจจะไมมีการใชงาน
เลย การทํางานสถาปตยกรรมแบบเพียรทูเพียรนี้จะใชการติดตอกันโดยตรง ระหวางโฮสต ซ่ึงเรียกวา 
เพียร (Peer) โดยเพียรท่ีสื่อสารกัน จะมีหนาท่ีการทํางานไมแตกตางกัน กลาวคือ เพียรจะทําหนาท่ีได
ท้ังรองขอบริการ และเปนผูใหบริการ ตัวอยางของแอปพลิเคชั่นประเภทนี้ไดแก โปรแกรมบิตทอเรนท 
(Bittorrent) โปรแกรมสไกป (Skype) เปนตน อยางไรก็ตาม ยังมีสถาปตยกรรมท่ีใชโครงสรางผสม
ระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอรและเพียรทูเพียร เขาดวยกัน เชน โปรแกรมเอ็มเอสเอ็น (MSN) เปน
ตน โดยการทํางานจะมีเซิรฟเวอรทําหนาท่ีในการคอยติดตามหมายเลขไอพีของผูใช สถานะของผูใชงาน 
แตในเวลาท่ีผูใชสงขอมูลถึงกัน จะทํางานโดยตรงไมผานเซิรฟเวอร 
  
การมีสวนรวมของชุมชนในการสํารวจขอมูลแหลงทองเท่ียว  

 1. ความหมายของการมีสวนรวม 
  การมีสวนรวมของชุมชนนั้นมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
  1.1 โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981) ไดใหความหมาย การมีสวนรวมของ
ชุมชนวา สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวนเก่ียวของใน 4 มิติ ไดแก 
   1.1.1  การมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอะไรและทําอยางไร 
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   1.1.2 การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมท้ังลงมือปฏิบัติตามท่ีไดตัดสินใจ 
   1.1.3  การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
   1.1.4  การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ 
  โดยสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชน ไดเขามามีสวนรวมชวยเหลือและเขามามี
อิทธิพลตอกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงไดรับผลประโยชนจากการพัฒนานั้น
อยางเสมอภาค  
  1.2 รีเดอร (Reeder, 1974) ไดใหความหมายเจาะจงถึงการมีสวนรวม วาการมีสวนรวม
เปนการปะทะสังสรรคทางสังคมท้ังในลักษณะการมีสวนรวมของปจเจกบุคคล และการมีสวนรวมของ
กลุม 
  1.3 สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการ มีสวนรวมจัดการศึกษา สรุป
ไดวา การมีสวนรวมของชุมชน แบงไดออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
   1.3.1 ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานเหตุผล โดยการเปด
โอกาสใหสังคม องคกรตางๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หนาท่ีในการเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงาน ตั้งแตการคิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจวางแผนการรวมปฏิบัติและการ
รับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังสงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผลประโยชน
ตอชุมชนตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดดวยความสมัครใจ  
   1.3.2 ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานจิตใจเปนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ท่ีการเก่ียวของทางดานจิตใจ อารมณ รวมท้ังคานิยมของประชาชนเปนเครื่องชี้นําตนเองใหเขามา
มีสวนรวม แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค การกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ทําใหผูท่ีเขามา
มีสวนรวม เกิดความผูกพันมีความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรมท่ีดําเนินงานดวยความสมัครใจ 
 จากแนวคิดและทัศนะท่ีไดกลาวมาขางตนท้ังหมด สามารถแยกประเด็นสรุปไดวา การมีสวน
รวมของประชาชนเกิดข้ึนจากเปาหมายท่ีตองการคานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน 
การเสริมแรง โอกาส ความสามารถ การสนับสนุน ความคาดหมายในสิ่งท่ีตองการ โดยมีพ้ืนฐานของ
การมีสวนรวม ดังนี้ 
  1. การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของเหตุผล 
  2. การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของคานิยม 
  3. การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของประเพณี 
  4. การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของความผูกพัน ความเสนหา 
 โดยสรุปการมีสวนรวมของชุมชนนั้นเกิดจากจิตใจท่ีตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของกลุมคนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม ซ่ึงการเราใหคนในชุมชนเขา
มามีสวนรวมนั้น ผูดําเนินงานจะตองมีความเขาใจในวิธีการดําเนินชีวิต คานิยม ประเพณี ทัศนคติของ
บุคคล เพ่ือใหเกิดความสมัครใจเขารวมกิจกรรม 
 2. ปจจัยท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวม 
  การท่ีชุมชนจะเขามามีสวนรวมนั้น มีปจจัยท่ีสงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวม ซ่ึงมี
นักวิชาการไดเสนอแนวคิด ดังนี้ 
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  2.1 คูฟแมน (Koufman, 1949) ศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนในชนบท 
พบวา อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายไดและระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถ่ิน 
มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
  2.2 ประยูร ศรีประสาธน (2542) ไดนําเสนอปจจัยของการมีสวนรวม วาปจจัยท่ีสงผลตอ
การมีสวนรวม มีดวยกัน 3 ปจจัย คือ 
   2.2.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ 
   2.2.2 ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได และการเปน
สมาชิกกลุม 
   2.2.3 ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล 
  จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปปจจัยตอการมีสวนรวมทํากิจกรรมได ดังนี้ 
   1. ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณตางๆ 
   2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพ รายได 
   3. การไดรับขอมูลขาวสาร ไดแก ความถ่ีในการรับรูขาวสารและแหลงท่ีมาของ
ขาวสาร 
 3. ข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชน 
  การเขามามีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เพ่ือการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนนั้นมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดถึงข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชนดังนี้ 
  3.1 ฟอรนารอฟ (Fornaroff, 1980) เสนอวากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน มี
ข้ันตอนการมีสวนรวม  ดังนี้ 
   3.1.1 การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเปาหมาย กลวิธี  ทรัพยากรท่ีตอง
ใช  ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
   3.1.2 การดําเนินงาน 
   3.1.3 การใชบริการจากโครงการ 
   3.1.4 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
  3.2 อภิญญา กังสนารักษ (2544) ไดนําเสนอข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชนวา ชุมชนตอง
มีสวนรวมใน 4 ข้ันตอน คือ 
   3.2.1 การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
ภายในชุมชน รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ 
   3.2.2 การมีสวนรวมในข้ันการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรท่ีจะใชในโครงการ 
   3.2.3 การมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการ โดย
รวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน 
   3.2.4 การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือใหรูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไมโดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเนื่องหรือประเมินผล
รวมท้ังโครงการในคราวเดียวก็ได 
  3.3 อคิน รพีพัฒน (2547: 49) ไดแบงข้ันตอนการมีสวนรวมออกเปน 4 ข้ันตอน คือ 
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   3.3.1 การกําหนดปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข 
   3.3.2 การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แกไขปญหา 
   3.3.3 การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
   3.3.4 การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
  3.4 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2547) ไดสรุปและนําเสนอข้ันตอนการมีสวนรวมใน 2 ลักษณะ 
ไดแก  
   3.4.1 มีข้ันตอน ดังนี้ 
    3.4.1.1 การคิด 
    3.4.1.2 การตัดสินใจ 
    3.4.1.3 การวางแผน 
    3.4.1.4 การลงมือปฏิบัติ 
   3.4.2 มีข้ันตอน ดังนี้ 
    3.4.2.1 การกําหนดปญหา 
    3.4.2.2 การวางแผน 
    3.4.2.3 การดําเนินงาน 
    3.4.2.4 การประเมินผล 
    3.4.2.5 การบํารุงรักษา และพัฒนาใหคงไว 
   จากแนวคิดเก่ียวกับข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชนท้ังหมดสรุปไดวาข้ันตอนของ
การเขามามีสวนรวมของชุมชนนั้นมี 6 ข้ันตอน ไดแก 
    1 การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา และแนวทางแกไข 
    2 ตัดสินใจกําหนดความตองการ 
    3 ลําดับความสําคัญ 
    4 วางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร 
    5 ดําเนินงานตามโครงการ หรือสนับสนุนการดําเนินงาน 
    6 ประเมินผล 
 4. รูปแบบการมีสวนรวมของชมุชนในการจัดการศึกษา 
  จากข้ันตอนของการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือการรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนนั้น บนพ้ืนฐานของการเขามามีสวนรวม ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2547) ไดนําเสนอ
ความคิดเห็นผานบทความ “แลหนาเศรษฐกิจสังคมไทย” สรุปการเขามีสวนรวมของประชาชนไดใน 2 
ลักษณะ ไดแก 
   4.1 การมีสวนรวมของประชาชนท่ีรัฐเปนผูนํา การมีสวนรวมในลักษณะนี้เปนการ
มองมาจากเบื้องบนหรือมาจากรัฐ ประชาชนเปนเพียงผูคอยรับนโยบายและปฏิบัติตาม 
   4.2 การมีสวนรวมท่ีเกิดจากความตองการของประชาชนดวยความสมัครใจโดยท่ีรัฐ
คอยชวยเหลือใหคําแนะนําหรือคอยอํานวยความสะดวกเทานั้น 
  ทั้งนี้จากการที่กฎหมายไดกําหนดบทบาทของทองถิ่นกับการจัดการศึกษาในสาระ
มาตรา 41 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ี
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ระบุไววา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน ท้ังนี้ วิชิต นันทสุวรรณ และจํานงค แรกพินิจ 
(2541) ไดนําเสนอรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาไวดังนี้ 
   1. รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ เกิดจาก
ความสามารถและความตองการของคนในชุมชนท่ีมุงใหเกิดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกในชุมชน โดยยึดหลักใหผูเรียนไดเรียนรูอยางไมมีขีดจํากัดของ
ระยะเวลา สถานท่ี เพศ และอายุ เปนการเปดโอกาสใหคนไดเรียนรูตามอัธยาศัยท่ี แทจริง ชุมชนไดเขา
มามีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา ท้ังนี้ รูปแบบการมีสวนรวมตามแนวทางนี้ ตองอาศัยองคประกอบ 
3 อยางท่ีมีอยูในชุมชน ไดแก คน ความรู และทรัพยากร โดยมีกระบวนการดําเนินการ คือ 
    1.1 การวิเคราะห สังเคราะห ปญหาชุมชน 
    1.2 หาทางออกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต 
    1.3 ดําเนินการสรางกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนไดแกไขปญหาท่ีมีอยู 
    1.4 ประเมินผลกิจกรรม 
  โดยการกําหนดเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนรู  จะเริ่มจากจุดเล็กๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวันแลวขยายออกไปสูเนื้อหาหรือกิจกรรมท่ีซับซอน และเก่ียวของกับวิถีชีวิตท้ังหมด 
   2. รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีสวนรวมกับ
โรงเรียนในการสรางหลักสูตรทองถ่ินท่ีสัมพันธ และสอดคลองกับความเปนจริงของสภาพชุมชน สนอง
ความตองการและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน โดยบุคคลในทองถ่ิน เชน ปราชญชาวบาน ผูรูผูนําชุมชน 
ผูปกครอง มาจัดทําหลักสูตรทองถ่ินและประเมินผล 
   3. รูปแบบการเชื่อมประสานการจัดการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชน การมีสวน
รวมของชุมชนในรูปแบบนี้จะเกิดข้ึนเฉพาะกับชุมชนท่ีมีกระบวนการเรียนรูท่ีเขมแข็ง มีองคกรชุมชน
เพ่ือจัดการเรียนรูรวมกัน มีเครือขายการเรียนรูเพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณกับชุมชนอ่ืน 
  รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตามท่ีไดกลาวมานั้น สรุปไดวา รูปแบบ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษานั้น นอกจากจะเปนการมีสวนรวมกับโรงเรียนในการพัฒนา การ
จัดการเรียนการสอนแลว ยังเปนไปในลักษณะของการรวมกันจัดการศึกษาใหแกคนในชุมชน เพ่ือ
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนนั้นๆ ดวยบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมในระดับสูง 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงท่ีจะพัฒนาความรู ทักษะ ของเกษตรกร ซ่ึงเปนประชาชนนอก
ระบบโรงเรียนในชุมชนจึงกําหนดใชรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยมุงหมายใหกลุม
ประชากรในชุมชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวม เพ่ือการพัฒนาความรู ทักษะ และสามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง และชุมชนไดตอไปอยางยั่งยืน  
  จากการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด ท้ังหมด สรุปไดวาการมีสวนรวมของชุมชน เกิด
จากจิตใจท่ีตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือใหเกิดผล ตอความตองการของกลุมคนท่ี
สอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งนี้ ในการที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงนั้น การจัด
กิจกรรมการมีสวนรวมตองคํานึงถึง วิถีการดําเนินชีวิต คานิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให
เกิดความสมัครใจเขารวมกิจกรรม เพราะกลุมคนในชุมชน มีความแตกตางกันใน ลักษณะสวนบุคคล 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการไดรับขอมูลขาวสาร ทั้งนี้การเขามามีสวนรวมของชุมชนโดยสรุปมี
ข้ันตอมท้ังสิ้น 5 ข้ันตอน คือ 
   1. การวิเคราะห-สังเคราะหปญหาของชุมชน 
   2. การวางแผนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต 
   3. การกําหนดกิจกรรม 
   4. การดําเนินกิจกรรม และ 
   5. การประเมินผลกิจกรรม 
  ซ่ึงเปนข้ันตอนของการเขามามีสวนรวมท่ีใหความสําคัญโดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง โดย
มีหนวยงานภาครัฐคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนําหรืออํานวยความสะดวกเทานั้น 
 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 1. ระบบกําหนดพิกัดบนโลก (Global Positioning System: GPS) 
  จีพีเอส (GPS) เปนระบบหาพิกัดบนพ้ืนโลกโดยการอางอิงจากดาวเทียมท่ีมีความแมนยําสูง 
สามารถใชหาพิกัดใดๆ บนพ้ืนโลก ไดทุกเวลา ทุกสภาพอากาศ ซ่ึงในปจจุบันเทคโนโลยีท่ีเริ่มเขามา
บทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน มีการนําไปใชในกิจกรรมตางๆ มากมาย เชน การชวยวางแผนเดินทาง
ดวยแผนท่ี (โดยรถยนต) ระบบติดตามตําแหนงบนผิวโลก เปนตน ระบบนี้ไดพัฒนาข้ึนโดยกระทรวงกลาโหม 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจัดทําโครงการ Global Positioning System มาตั้งแตป พ.ศ. 2521 โดย
อาศัยดาวเทียมและระบบคลื่นวิทยุนํารองและรหัสท่ีสงมาจากดาวเทียม NAVSTAR จํานวน 24 ดวง 
โดยแบงเปนชุดๆ ละ 4 ดวง โดยทําการโคจรอยูรอบโลกวันละ 2 รอบ และมีตําแหนงอยูเหนือพ้ืนโลก
ท่ีความสูง 20,200 กิโลเมตร 
  1.1 องคประกอบหลักของ GPS ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก ประกอบดวย 3 สวน
หลัก คือ สวนอวกาศ (Space Segment) สวนสถานีควบคุม (Control Segment) และสวนผูใช 
(User segment) 
   1.1.1 สวนอวกาศ (Space Segment) สวนอวกาศเปนสวนท่ีอยูบนอวกาศ 
ประกอบดวย ดาวเทียม 24 ดวง โดยมี 21 ดวง ทําหนาที่สงสัญญาณคลื่นวิทยุจากอวกาศ (Space 
Vehicles: SVs) สวนอีก 3 ดวง สําหรับเปนดาวเทียมปฏิบัติการเสริมวงโคจรของดาวเทียมแตละ
ดวงจะใชเวลาโคจร 12 ชั่วโมง ตอ 1 รอบ โดยมีท้ังหมด 6 วงโคจร แตละวงโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง 
วงโคจรมีมุมเอียง 55 องศา กับระนาบศูนยสูตร และหางกัน 60 องศา วงโคจรในลักษณะดังกลาว
ทําใหมีดาวเทียมอยางนอย 4 ดวง อยู บนทองฟาทุกๆ จุดบนพื้นผิวโลกตลอดเวลา 24 ชั ่วโมง 
ดาวเทียมแตละดวงจะมีนาฬิกาที่มีความแมนยําสูง ซึ่งจะชวยในการคํานวณระยะทางระหวาง
ดาวเทียมกับเครื่องรับสัญญาณ เพ่ือท่ีจะคํานวณคาพิกัดตําแหนงนาฬิกา 
   1.1.2 สวนสถานีควบคุม (Control Segment) ประกอบไปดวยสถานีภาคพ้ืนดินท่ี
ควบคุมระบบ (Operational Control System: OCS) ท่ีกระจายอยูตามสวนตางๆ ของโลก โดยแบง
ออกเปน 
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    1.1.2.1 สถานีควบคุมหลัก ต้ังอยูท่ีฐานทัพอากาศในเมืองโคโลราโดปสริงส 
(Colorado Springs) มลรัฐโคโรลาโดของสหรัฐอเมริกา 
    1.1.2.2 สถานีติดตามดาวเทียม 5 แหง ทําการรังวัดติดตามดาวเทียมตลอดเวลา  
    1.1.2.3 สถานีรับสงสัญญาณ 3 แหง 
   1.1.3 สวนผูใช (User Segment) ประกอบดวยเครื่องรับสัญญาณ เครื่องระบบ
กําหนดตําแหนงบนโลกจะทําหนาท่ีในการเปลี่ยนสัญญาณท่ีสงมาเปนตําแหนง ความเร็ว และเวลา
โดยประมาณ ถาหากตองการทราบคาตําแหนง (X, Y) และความสูง (Z) และเวลาตองใชดาวเทียม
อยางนอย 4 ดวง ความถูกตองของตําแหนงข้ึนอยูกับนาฬิกา และเครื่องระบบกําหนดตําแหนงบนโลก 
ซ่ึงอาจจะหาตําแหนงบนโลก ซ่ึงอาจจะหาตําแหนงท่ีมีความผิดพลาดไดนอยกวา 3 ฟุต นาฬิกาท่ีใชจะ
มีความถูกตองสามารถวัดไดในเวลา 0.000000003 วินาที เวลาท่ีใชในการอางอิงสําหรับดาวเทียม
ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก เรียกวา GPS (พลอยรุง ชัยรัตนางคกูล, 2550) 
  1.2. หลักการสํารวจหาตําแหนงบนโลกดวยดาวเทียม ตองทราบระยะหางจากดาวเทียม
และตําแหนงดาวเทียมวาอยูท่ีไหน สามารถคํานวณหาตําแหนงโดยอาศัยหลักการดังนี้ 
   1.2.1 การใชดาวเทียม NAVSTAR เปนตําแหนงอางอิงจากการท่ีถูกควบคุม และติดตาม
จากสถานีภาคพ้ืนดิน และมีวงโคจรท่ีแนนอน ทําใหสามารถทราบวาดาวเทียมแตละดวง ปจจุบันอยูท่ี
ตําแหนงใด ซ่ึงตําแหนงของดาวเทียมจะพยากรณไวลวงหนา เรียกฟงกชันการคํานวณเวลานี้วา อีฟเมอริส
ดาวเทียม (Satellite Ephemeris) ซ่ึงไดจากการรังวัดไปยังดาวเทียมของสถานีติดตามดาวเทียม ใน
การหาตําแหนงท่ีตองการความถูกตองสูงตองใชอีฟเมอริสดาวเทียมท่ีไดจากวงโคจรจริงๆ ซ่ึงจะได
ขอมูล หลังจากท่ีไดรังวัดหาตําแหนงจากระบบกําหนดตําแหนงบนโลกแลว 
   1.2.2 การหาระยะทางตําแหนงหางจากดาวเทียม ไดจากการวัดเวลาท่ีสัญญาณ
คลื่นวิทยุเดินทางจากดาวเทียมมาถึงเครื่องรับ GPS คูณดวยความเร็วของแสง (300,000 กิโลเมตร/วินาที) 
ซ่ึงจะทราบระยะเวลาคลื่นวิทยุจากดาวเทียมเดินทางมาถึงเครื่องรับโดยเปรียบเทียบเวลารหัสดาวเทียมกับ
รหัสเครื่องรับ 
   1.2.3 การทราบระยะทางจากดาวเทียมอยางนอย 3 ดวง สามารถคํานวณหาตําแหนง
ได แตหากตองการทราบตําแหนงท่ีแนนอนตองทราบระยะทางจากดาวเทียม 4 ดวงข้ึนไป ก็จะไดตําแหนง
ท่ีถูกตองมากข้ึน โดยจะทําใหทราบตําแหนงแบบ 3 มิติ คือทราบคา X, Y, Z และทราบเวลา (T) 
   1.2.4 เครื่องรับระบบกําหนดตําแหนงบนโลก จะรับสัญญาณคลื่นวิทยุจากดาวเทียม 
และสรางรหัส C/A ข้ึนมาเปรียบเทียบกับรหัสท่ีถอดไดจากสัญญาณ เม่ือเปรียบเทียบไดรหัสท่ีตรงกัน
จะทําใหรูเวลาท่ีคลื่นวิทยุใชในการเดินทางจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ เม่ือนําความเร็วของคลื่นวิทยุ
คูณดวยเวลาจะไดระยะทางระหวางดาวเทียม ซ่ึงในเครื่องรับแบบนําหน เรียกวา ซูโดเรนจ 
(Pseudorange) เครื่องรับแบบรังวัดรับขอมูลแบบ Carrier Phase 
 2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร0 (Geographic Information System : GIS)  
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2556) ให
ความหมายวา เครื่องมือท่ีใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการนําเขา จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แกไข 
จัดการ และวิเคราะห พรอมท้ังแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ตามวัตถุประสงคตางๆ ท่ีไดกําหนดไว ดังนั้น 
GIS จึงเปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนเพ่ือใชในการจัดการ และบริหารการใชทรัพยากรธรรมชาติและ



26 

สิ่งแวดลอม และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลดานพ้ืนท่ี ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเปนระบบท่ีเก่ียวของกับระบบการไหลเวียนของขอมูลและการผสานขอมูลจากแหลงขอมูล
ตางๆ เชน ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพ่ือใหเปน
ขาวสารท่ีมีคุณคา 
  ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย (2559) ใหความหมายวา กระบวนการทํางาน
เก่ียวกับขอมูลในเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบคอมพิวเตอร ท่ีใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศ ท่ีมีความสัมพันธ
กับตําแหนงในเชิงพ้ืนท่ี เชน ท่ีอยู บานเลขท่ี สัมพันธกับตําแหนงในแผนท่ี ตําแหนง เสนรุง เสนแวง 
ขอมูลและแผนท่ีใน GIS เปนระบบขอมูลสารสนเทศท่ีอยูในรูปของตารางขอมูล และฐานขอมูลท่ีมี
สวนสัมพันธกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) ซ่ึงรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
ท้ังหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะหดวย GIS และทําใหสื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ี
สัมพันธกับเวลาได เชน การแพรขยายของโรคระบาด การเคลื่อนยาย ถ่ินฐาน การบุกรุกทําลาย การ
เปลี่ยนแปลงของการใชพ้ืนท่ี ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ เม่ือปรากฏบนแผนท่ีทําใหสามารถแปลและสื่อ
ความหมาย ใชงานไดงาย  
  GIS เปนระบบขอมูลขาวสารท่ีเก็บไวในคอมพิวเตอร แตสามารถแปลความหมาย
เชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตรอ่ืนๆ สภาพทองท่ี สภาพการทํางานของระบบสัมพันธกับสัดสวน
ระยะทางและพ้ืนท่ีจริงบนแผนท่ี ขอแตกตางระหวาง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาไดจาก
ลักษณะของขอมูล คือ ขอมูลท่ีจัดเก็บใน GIS มีลักษณะเปนขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) ท่ีแสดงใน
รูปของภาพ (Graphic) แผนท่ี (Map) ท่ีเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือ
ฐานขอมูล (Database) การเชื่อมโยงขอมูลท้ังสองประเภทเขาดวยกัน จะทําใหผูใชสามารถท่ีจะแสดง
ขอมูลท้ังสองประเภทไดพรอมๆ กัน เชนสามารถจะคนหาตําแหนงของจุดตรวจวัดควันดํา - ควันขาว
ไดโดยการระบุชื่อจุดตรวจ หรือในทางตรงกันขาม สามารถท่ีจะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจ
จากตําแหนงท่ีเลือกข้ึนมา ซ่ึงจะตางจาก MIS ท่ีแสดง ภาพเพียงอยางเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยง
กับฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เชนใน CAD (Computer Aid Design) จะเปนภาพเพียงอยาง
เดียว แตแผนท่ีใน GIS จะมีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร คือคาพิกัดท่ีแนนอน 
ขอมูลใน GIS ท้ังขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลเชิงบรรยาย สามารถอางอิงถึงตําแหนงท่ีมีอยูจริงบนพ้ืนโลก
ไดโดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร (Geocode) ซ่ึงจะสามารถอางอิงไดท้ังทางตรงและทางออม 
ขอมูลใน GIS ท่ีอางอิงกับพ้ืนผิวโลกโดยตรง หมายถึง ขอมูลท่ีมีคาพิกัดหรือมีตําแหนงจริงบนพ้ืนโลก
หรือในแผนท่ี เชน ตําแหนงอาคาร ถนน ฯลฯ สําหรับขอมูล GIS ท่ีจะอางอิงกับขอมูลบนพ้ืนโลกได
โดยทางออมไดแก ขอมูลของบาน (รวมถึงบานเลขท่ี ซอย เขต แขวง จังหวัด และรหัสไปรษณีย) โดย
จากขอมูลท่ีอยู เราสามารถทราบไดวาบานหลังนี้มีตําแหนงอยู ณ ท่ีใดบนพ้ืนโลก เนื่องจากบานทุก
หลังจะมีท่ีอยูไมซํ้ากัน  
  2.1 องคประกอบของ GIS ( Components of GIS )  
   ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย (2559) ไดแบงองคประกอบหลักของระบบ 
GIS ออกเปน 5 สวนใหญๆ คือ อุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) โปรแกรม (Software) ข้ันตอน
การทํางาน (Methods) ขอมูล (Data) และบุคลากร (People) โดยมีรายละเอียดของแตละ
องคประกอบดังตอไปนี้  
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    2.1.1 อุปกรณคอมพิวเตอร คือ เครื่องคอมพิวเตอรรวมไปถึงอุปกรณตอพวง
ตาง ๆ เชน Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรืออ่ืน ๆ เพ่ือใชในการนําเขาขอมูล ประมวลผล 
แสดงผล และผลิตผลลัพธของการทํางาน  
    2.1.2 โปรแกรม คือ ชุดของคําสั่งสําเร็จรูป เชน โปรแกรม Arc/Info, MapInfo 
ฯลฯ ซ่ึงประกอบดวยฟงกชั่น การทํางานและเครื่องมือท่ีจําเปนตาง ๆ สําหรับนําเขาและปรับแตง
ขอมูล, จัดการระบบฐานขอมูล, เรียกคน, วิเคราะห และ จําลองภาพ  
     2.1.3 ขอมูล คือ ขอมูลตาง ๆ ท่ีจะใชในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบ
ของฐานขอมูลโดยไดรับการดูแล จากระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS ขอมูลจะเปนองคประกอบท่ี
สําคัญรองลงมาจากบุคลากร  
    2.1.4 บุคลากร คือ ผูปฏิบัติงานซ่ึงเก่ียวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน 
ผูนําเขาขอมูล ชางเทคนิค ผูดูแลระบบฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญสําหรับวิเคราะหขอมูล ผูบริหารซ่ึงตอง
ใชขอมูลในการตัดสินใจ บุคลากรจะเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในระบบ GIS เนื่องจากถาขาด
บุคลากร ขอมูลท่ีมีอยูมากมายมหาศาลนั้น ก็จะเปนเพียงขยะไมมีคุณคาใดเลยเพราะไมไดถูกนําไปใช
งาน อาจจะกลาวไดวา ถาขาดบุคลากรก็จะไมมีระบบ GIS  
     2.1.5 วิธีการหรือข้ันตอนการทํางาน 
       คือวิธีการท่ีองคกรนั้น ๆ นําเอาระบบ GIS ไปใชงานโดยแตละ ระบบแตละ
องคกรยอมมีความแตกตางกันออกไป ฉะนั้นผูปฏิบัติงานตองเลือกวิธีการในการจัดการกับปญหาท่ี
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับของหนวยงานนั้นๆ เอง ดังภาพท่ี 2.7 

 
ภาพท่ี 2.7 ภาพแสดงองคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ท่ีมา : ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย,  (2559) 
 
  2.2 หนาท่ีของ GIS ( How GIS Works ) ภาระหนาท่ีหลักๆ ของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรควรจะมีอยูดวยกัน 5 อยางดังนี้  
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   2.2.1 การนําเขาขอมูล (Input) กอนท่ีขอมูลทางภูมิศาสตรจะถูกใชงานไดในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ขอมูลจะตองไดรับการแปลง ใหมาอยูในรูปแบบของขอมูลเชิงตัวเลข (digital 
format) เสียกอน เชน จากแผนท่ีกระดาษไปสูขอมูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟมขอมูลบนเครื่อง
คอมพิวเตอรอุปกรณท่ีใชในการนําเขาเชน Digitizer Scanner หรือ Keyboard เปนตน  
   2.2.2 การปรับแตงขอมูล (Manipulation) ขอมูลท่ีไดรับเขาสูระบบบางอยาง
จําเปนตองไดรับการปรับแตงใหเหมาะสมกับงาน เชน ขอมูลบางอยางมีขนาด หรือสเกล (scale) ท่ี
แตกตางกัน หรือใชระบบพิกัดแผนท่ีท่ีแตกตางกัน ขอมูลเหลานี้จะตองไดรับการปรับใหอยูใน ระดับ
เดียวกันเสียกอน  
   2.2.3 การบริหารขอมูล (Management) ระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS จะถูก
นํามาใชในการบริหารขอมูลเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในระบบ GIS DBMS ท่ีไดรับการเชื่อถือ
และนิยมใชกันอยางกวางขวางท่ีสุดคือ DBMS แบบ Relational หรือระบบจัดการฐานขอมูลแบบ
สัมพัทธ (DBMS) ซ่ึงมีหลักการทํางานพ้ืนฐานดังนี้คือ ขอมูลจะถูกจัดเก็บ ในรูปของตารางหลายๆ 
ตาราง 
   2.2.4 การเรียกคนและวิเคราะหขอมูล (Query and Analysis) เม่ือระบบ GIS มี
ความพรอมในเรื่องของขอมูลแลว ข้ันตอนตอไป คือ การนําขอมูลเหลานี่มาใชใหเกิด ประโยชน เชน 
ใครคือเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินผืนท่ีติดกับโรงเรียน  เมืองสองเมืองนี้มีระยะหางกันก่ีกิโลเมตร ดิน
ชนิดใดบางท่ีเหมาะสําหรับปลูกออยหรือ ตองมีการสอบถามอยางงายๆ เชน ชี้เมาสไปในบริเวณท่ี
ตองการแลวเลือก (point and click) เพ่ือสอบถามหรือเรียกคนขอมูล นอกจากนี้ระบบ GIS ยังมี
เครื่องมือในการวิเคราะห เชน การวิเคราะหเชิงประมาณคา (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห
เชิงซอน (Overlay Analysis) เปนตน หรือ ตองมีการสอบถามอยางงาย ๆ เชน ชี้เมาสไปในบริเวณท่ี
ตองการแลวเลือก (point and click) เพ่ือสอบถามหรือเรียกคนขอมูล นอกจากนี้ระบบ GIS ยังมี
เครื่องมือในการวิเคราะห เชน การวิเคราะหเชิงประมาณคา (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห
เชิงซอน (Overlay Analysis) เปนตน  
   2.2.5 การนําเสนอขอมูล (Visualization) จากการดําเนินการเรียกคนและวิเคราะห
ขอมูล ผลลัพธท่ีไดจะอยูในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซ่ึงยากตอการตีความหมายหรือทําความเขาใจ 
การนําเสนอขอมูลท่ีดี เชน การแสดงชารต (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานท่ีจริง 
ภาพเคลื่อนไหว แผนท่ี หรือแมกระท้ังระบบมัลติมีเดียสื่อตาง ๆ เหลานี้จะทําใหผูใชเขาใจความหมาย
และมองภาพของผลลัพธท่ีกําลังนําเสนอไดดียิ่งข้ึน อีก ท้ังเปนการดึงดูดความสนใจของผูฟงอีกดวย 
(ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย, 2559) 
  2.3 ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) เปนขอมูลท่ีแสดงตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร (Geo-
Reference Data) ของรูปลักษณของพ้ืนท่ี (Graphic Feature) ซ่ึงมีอยู 2 แบบ คือ ขอมูลท่ีแสดงทิศทาง 
(Vector Data) และขอมูลท่ีแสดงเปนตารางกริด (Raster Data) โดยขอมูลท่ีมีทิศทาง ประกอบดวย
ลักษณะ 3 อยาง คือ  
   2.3.1 ขอมูลจุด (Point) เชน ท่ีตั้งหมูบาน โรงเรียน วัด เปนตน ดังภาพท่ี 2.8 
   2.3.2 ขอมูลเสน (Line) เชน ถนน แมน้ํา เปนตน ดังภาพท่ี 2.9 
   2.3.3 ขอมูลพ้ืนท่ีรูปปด (Polygon) เชน แหลงน้ําผิวดิน เปนตน ดังภาพท่ี 2.10 
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ภาพท่ี 2.8 ลักษณะของขอมูลประเภทจุด (Point) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.9 ลักษณะของขอมูลประเภทเสน (Line) 
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ภาพท่ี 2.10 ลักษณะของขอมูลประเภทพ้ืนท่ี (Polygon) 

  2.4 ขอมูลท่ีไมอยูในพ้ืนท่ี (Non-Spatial Data) เปนขอมูลเก่ียวกับเชิงคุณลักษณะตางๆ 
(Attribute Data) ท่ีเก่ียวกับพ้ืนท่ีนั้นๆ เชน คุณสมบัติของดิน ลักษณะของการเกษตร การใชท่ีดิน 
หรือเปนขอมูลสถิติตางๆ เปนตน 
  ความสัมพันธระหวางขอมูลท้ัง 2 ประเภทนี้ ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีจะแสดงภาพหรือตําแหนงของ
จุด เสน หรือพ้ืนท่ีท่ีเปนองคประกอบของแผนท่ีนั้น สวนขอมูลท่ีไมอยูในเชิงพ้ืนท่ีจะแสดงคุณลักษณะ
หรือรายละเอียดท่ีมีความสัมพันธกับจุด เสนหรือพ้ืนท่ีนั้น เชน แปลงท่ีดิน จะแสดงชื่อเจาของกรรมสิทธิ์ 
เนื้อท่ีท้ังหมด ราคาท่ีดิน เปนตน 
 3. การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing : RS) (อุไรวรรณ คีรทีอง, 2555) 
  รีโมตเซนซิง (Remote Sensing) หรือการสํารวจขอมูลระยะไกล (การรับรูระยะไกล) 
เปนศัพทเทคนิคท่ีใชเปนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ.2503 หมายถึง วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแขนงหนึ่ง ท่ีบันทึกคุณลักษณะของวัตถุ (Object) หรือปรากฎการณ (Phenomena) 
ตางๆ จากการสะทอนแสง/หรือ การแผรังสีพลังงานแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Energy) โดย
เครื่องวัด อุปกรณบันทึกท่ีติดอยู กับยานสํารวจ การใชรี โมตเซนซิงเริ่มแพรหลายนับตั้งแต
สหรัฐอเมริกาไดสงดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรก LANDSAT-1 ข้ึนใน พ.ศ.2515 
  เราสามารถหาคุณลักษณะของวัตถุไดจากลักษณะการสะทอนหรือการแผพลังงาน
แมเหล็กไฟฟาจากวัตถุนั้นๆ คือ “วัตถุแตละชนิด จะมีลักษณะการสะทอนแสงหรือการแผรังสีท่ี
เฉพาะตัวและแตกตางกันไป ถาวัตถุหรือสภาพแวดลอมเปนคนละประเภทกัน” คุณสมบัติของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาเปนสื่อในการไดมาของขอมูลใน 3 ลักษณะ คือ ชวงคลื่น(Spectral) รูปทรงสัณฐาน
ของวัตถุบนพ้ืนโลก (Spatial) และการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา (Temporal) รีโมตเซนซิงจึงเปน
เทคโนโลยีท่ีใชในการจําแนก และเขาใจวัตถุหรือสภาพแวดลอมตางๆ จากลักษณะเฉพาะตัวในการ
สะทอนแสงหรือแผรังส ี
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  องคประกอบท่ีสําคัญของการสํารวจขอมูลระยะไกล คือ คลื่นแสง ซ่ึงเปนพลังงาน
แมเหล็กไฟฟา ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไมวาเปนพลังงานท่ีไดจากดวงอาทิตย หรือเปนพลังงานจาก 
ตัวเอง ซ่ึงระบบการสํารวจขอมูลระยะไกลโดยอาศัยพลังงานแสงธรรมชาติ เรียกวา Passive 
Remote Sensing สวนระบบบันทึกท่ีมีแหลงพลังงานท่ีสรางข้ึนและสงไปยัง วัตถุเปาหมาย เรียกวา 
Active Remote Sensing เชน ระบบเรดาร เปนตน 
  3.1 หลักการของรีโมตเซนซิง หลักการของรีโมตเซนซิงประกอบดวยกระบวนการ 2 
กระบวนการ ดังตอไปนี้คือ 
   3.1.1 การไดรับขอมูล (Data Acquisition) เริ่มตั้งแตพลังงานแมเหล็กไฟฟาจาก
แหลงกําเนิดพลังงาน เชน ดวงอาทิตย เคลื่อนท่ีผานชั้นบรรยากาศ, เกิดปฏิสัมพันธกับวัตถุบน
พ้ืนผิวโลก และเดินทางเขาสูเครื่องวัด/อุปกรณบันทึกท่ีติดอยูกับยานสํารวจ (Platform) ซ่ึงโคจรผาน 
ขอมูลวัตถุหรือปรากฏการณบนพ้ืนผิวโลกท่ีถูกบันทึกถูกแปลงเปนสัญญาณอิเล็กทรอนิกสสงลงสู
สถานีรับภาคพ้ืนดิน (Receiving Station) และผลิตออกมาเปนขอมูลในรูปแบบของขอมูลเชิงอนุมาน 
(Analog Data) และขอมูลเชิงตัวเลข(Digital Data) เพ่ือนําไปนําวิเคราะหขอมูลตอไป 
   3.1.2 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) วิธีการวิเคราะหมีอยู 2 วิธี คือ 
    3.1.2.1 การวิเคราะหดวยสายตา (Visual Analysis) ท่ีใหผลขอมูลออกมาใน
เชิงคุณภาพ (Quantitative) ไมสามารถ วัดออกมาเปนคาตัวเลขไดแนนอน 
    3.1.2.2 การวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร (Digital Analysis) ท่ีใหผลขอมูลในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) ท่ีสามารถแสดงผลการวิเคราะหออกมาเปนคาตัวเลขได 
   3.1.3 การวิเคราะหหรือการจําแนกประเภทขอมูลตองคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ 
 
    3.1.3.1 Multispectral Approach คือ ขอมูลพ้ืนท่ีและเวลาเดียวกันท่ีถูก
บันทึกในหลายชวงคลื่น ซ่ึงในแตละชวงความยาวคลื่น (Band) ท่ีแตกตางกันจะใหคาการสะทอน
พลังงานของวัตถุหรือพ้ืนผิวโลกท่ีแตกตางกัน 
    3.1.3.2 Multitemporal Approach คือ การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา จําเปนตองใชขอมูลหลายชวงเวลา เพ่ือนํามาเปรียบเทียบหาความแตกตาง 
    3.1.3.3 Multilevel Approach คือ ระดับความละเอียดของขอมูลในการ
จําแนกหรือวิเคราะหขอมูล ซ่ึงข้ึนอยูกับการประยุกตใชงาน เชน การวิเคราะหในระดับภูมิภาคก็อาจ
ใชขอมูลจากดาวเทียม LANDSAT ท่ีมีรายละเอียดภาพปานกลาง (Medium Resolution)   แตถา
ตองการศึกษาวิเคราะหในระดับจุลภาค เชน ผังเมือง ก็ตองใชขอมูลดาวเทียมท่ีใหรายละเอียดภาพสูง 
(High Resolution) เชน ขอมูลจากดาวเทียม SPOT, IKONOS, หรือรูปถายทางอากาศเปนตน 
  3.2 ระบบการทํางาน แบงตามแหลงกําเนิดพลังงานท่ีกอใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา มี 2 
กลุมใหญ คือ 
   3.2.1 Passive remote sensing เปนระบบท่ีใชกันกวางขวางตั้งแตเริ่มแรกจนถึง
ปจจุบัน โดยมีแหลง พลังงานท่ีเกิดตามธรรมชาติ คือ ดวงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดพลังงาน ระบบนี้จะ
รับและบันทึกขอมูลได สวนใหญในเวลากลางวัน และมีขอจํากัดดานภาวะอากาศ ไมสามารถรับขอมูล
ไดในฤดูฝน หรือเม่ือมีเมฆ หมอก ฝน 
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   3.2.2 Active remote sensing เปนระบบท่ีแหลงพลังงานเกิดจากการสรางข้ึนใน
ตัวของเครื่องมือสํารวจ เชน ชวงคลื่นไมโครเวฟท่ีสรางในระบบเรดาห แลวสงพลังงานนั้นไปยังพ้ืนท่ี
เปาหมาย ระบบนี้ สามารถทําการรับและบันทึกขอมูล ไดโดยไมมีขอจํากัดดานเวลา หรือ ดานสภาวะ
ภูมิอากาศ คือสามารถรับสงสัญญาณไดท้ังกลางวันและกลางคืน อีกท้ังยังสามารถทะลุผานกลุมเมฆ 
หมอก ฝนไดในทุกฤดูกาล ในชวงแรกระบบ passive remote sensing ไดรับการพัฒนามากอน และ
ยังคงใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน สวนระบบ active remote sensing มีการพัฒนาจากวงการ
ทหาร แลวจึงเผยแพรเทคโนโลยีนี้ตอกิจการพลเรือนในชวงหลังการสํารวจในดานนี้ไดรับความสนใจ
มากข้ึนโดยเฉพาะกับประเทศในเขตรอนท่ีมีปญหาเมฆ หมอก ปกคลุมอยูเปนประจํา 
  3.3 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) ภาพถายดาวเทียม ประกอบดวยวิธีการ 
ดังตอไปนี้ 
   3.3.1 การวิเคราะหขอมูลดวยสายตา (visual interpretation) เปนการแปลตีความ
จากลักษณะองคประกอบของภาพ โดยอาศัยการพิจารณาปจจัยดานตางๆ ไดแก สี (Color, Shade, 
Tone) เงา (Shadow) รูปทรง ขนาดของวัตถุ (Size) รูปแบบ (Pattern) ลวดลายหรือ ลักษณะเฉพาะ 
(Texture) และองคประกอบทางพ้ืนท่ี (Spatial Components) ซ่ึงเปนหลักการตีความ เชนเดียวกับ
การแปลภาพถายทางอากาศ 
   3.3.2 การวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร (Digital Analysis and Image 
Processing) เปนการตีความ คนหาขอมูลสวนท่ีตองการ โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรและสถิติ 
ซ่ึงการท่ีมีขอมูลจํานวนมาก จึงไมสะดวกท่ีจะทําการคํานวณดวยมือได ดังนั้นจึงมีการนําคอมพิวเตอร
มาใช ชวยใหรวดเร็วในการประมวลผล มีวิธีการแปลหรือจําแนกประเภทขอมูลได 2 วิธีหลัก คือ 
    3.3.2.1 การแปลแบบกํากับดูแล (Supervised Classification) หมายถึง การท่ี
ผูแปล เปนผูกําหนดตัวอยางของประเภทขอมูลใหแกคอมพิวเตอร โดยใชการเลือกพ้ืนท่ีตัวอยาง 
(Training Areas) จากความรูดานตางๆเก่ียวกับพ้ืนท่ีศึกษา รวมท้ังจากการสํารวจภาคสนาม 
    3.3.2.2 การแปลแบบไมกํากับดูแล (Unsupervised Classification) เปน
วิธีการท่ีผูแปลกําหนดใหคอมพิวเตอรแปลขอมูลเอง โดยใชหลักการทางสถิติ เพียงแตผูแปลกําหนด
จํานวน ประเภทขอมูล (Classes) ใหแกเครื่อง โดยไมตองเลือกพ้ืนท่ีตัวอยางให ผลลัพธจากการแปล
จะตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือ กอนนําไปใชงานโดยการเปรียบเทียบกับ
สภาพจริงหรือขอมูลท่ีนาเชื่อถือได โดยวิธีการทางสถิติ 
  3.4 คุณสมบัติของภาพจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร 
   3.4.1 การบันทึกขอมูลเปนบริเวณกวาง (Synoptic view) ภาพจากดาวเทียมภาพ
หนึ่งๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางทําใหไดขอมูลในลักษณะตอเนื่องในระยะเวลาบันทึกภาพสั้นๆ สามารถ
ศึกษาสภาพแวดลอมตางๆ ในบริเวณกวางขวางตอเนื่องในเวลาเดียวกันท้ังภาพ เชน ภาพจาก 
LANDSAT MSS และ TM หนึ่งภาพคลุมพ้ืนท่ี 185X185 ตารางกิโลเมตร หรือ 34,225 ตาราง
กิโลเมตร ภาพจาก SPOT คลุมพ้ืนท่ี 3,600 ตารางกิโลเมตร เปนตน  
   3.4.2 การบันทึกภาพไดหลายชวงคลื่น ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรมีระบบกลอง
สแกนเนอร ท่ีบันทึกภาพไดหลายชวงคลื่นในบริเวณเดียวกัน ท้ังในชวงคลื่นท่ีเห็นไดดวยตาเปลา และ
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ชวงคลื่นนอกเหนือสายตามนุษย ทําใหแยกวัตถุตางๆ บนพ้ืนผิวโลกไดอยางชัดเจน เชน ระบบ TM มี 
7 ชวงคลื่น เปนตน 
   3.4.3 การบันทึกภาพบริเวณเดิม (Repetitive Coverage) ดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรมีวงโคจรจากเหนือลงใต และกลับมายังจุดเดิมในเวลาทองถ่ินอยางสมํ่าเสมอและใน
ชวงเวลาท่ีแนนอน เชน LANDSAT ทุก ๆ 16 วัน MOS ทุกๆ 17 วัน เปนตน ทําใหไดขอมูลบริเวณ
เดียวกันหลายๆ ชวงเวลาท่ีทันสมัยสามารถเปรียบเทียบและติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ บน
พ้ืนผิวโลกไดเปนอยางดี และมีโอกาสท่ีจะไดขอมูลไมมีเมฆปกคลุม 
   3.4.4 การใหรายละเอียดหลายระดับ ภาพจากดาวเทียมใหรายละเอียดหลายระดับ 
มีผลดีในการเลือกนําไปใชประโยชนในการศึกษาดานตางๆ ตามวัตถุประสงค เชน ภาพจากดาวเทียม 
SPOT ระบบ PLA มีรายละเอียด 10 ม. สามารถศึกษาตัวเมือง เสนทางคมนาคมระดับหมูบาน ภาพสี
ระบบ MLA มีรายละเอียด 20 ม. ศึกษาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมเฉพาะจุดเล็กๆ และแหลงน้ําขนาดเล็ก 
และภาพระบบ TM รายละเอียด 30 ม. ศึกษาสภาพการใชท่ีดินระดับจังหวัด เปนตน 
   3.4.5 ภาพจากดาวเทียมสามารถใหภาพสีผสม (False Color Composite) ได
หลายแบบ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ีตองการขยายรายละเอียดเฉพาะเรื่องใหเดนชัดเจน สามารถ
จําแนกหรือมีสีแตกตางจากสิ่งแวดลอม 
   3.4.6 การเนนคุณภาพของภาพ (Image Enhancement) ภาพจากดาวเทียม
ตนฉบับสามารถนํามาปรับปรุงคุณภาพใหมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน โดยการปรับเปลี่ยนคาความเขม 
ระดับสีเทา เพ่ือเนนขอมูลท่ีตองการศึกษาใหเดนชัดข้ึน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 กิติมา กิจประเสริฐ (2551) ไดศึกษาเรื่อง เว็บไซตสารสนเทศเชิงภูมิศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ทองเท่ียว และผลิตภัณฑชุมชน ตําบลนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางฐานขอมูลสารสนเทศภูมิสารสนเทศ และสรางเว็บไซตสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือ
สนับสนุนการทองเท่ียวผลิตภัณฑชุมชน ตําบลนานกกก โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 1) ระบบฐานขอมูล
เชิงบรรยาย เปนขอมูลแสดงรายละเอียดของสถานท่ีสําคัญและผลิตภัณฑชุมชนตางๆ 2) ระบบ
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เปนขอมูลแผนท่ีแสดงรายละเอียดพ้ืนฐานภายในตําบลนานกกก ในสวนของแผนท่ี 
จะมีการแบงเปนชั้นของแผนท่ี การศึกษาครั้งนี้ ไดจัดเก็บขอมูลเชิงบรรยายของสถานท่ีทองเท่ียวและ
สถานท่ีสําคัญ รวมท้ังผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือชวยประกอบการวางแผนการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวได
อยางถูกตอง สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาและยังชวยในงานดานการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูล
สารสนเทศดานการทองเท่ียว และผลิตภัณฑชุมชนของเจาหนาท่ีใหใชงานไดงาย ถูกตองและมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ รวมท้ังผูประกอบการทองเท่ียวและมัคคุเทศกสามารถนําขอมูลสารสนเทศสถานท่ี
ทองเท่ียว สถานท่ีสําคัญ และผลิตภัณฑชุมชนในตําบลนานกกก ไปใชในกิจกรรมการทองเท่ียวไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 ธงชัย โพธิ์ทอง และธีระ ลาภิศชยางกูล (2552) ไดศึกษาเรื่อง การนําเสนอขอมูลภูมิ
สารสนเทศบนเครือขายอินเตอรเน็ตดวยโปรแกรมรหัสเปด มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษา เผยแพรข้ันตอน 
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และวิธีการนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ตจากโปรแกรมรหัสเปดโดยใช
ขอมูลภูมิสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาลัยเขตทุงครุ เปนขอมูล
ตัวอยาง ผลจากการศึกษาทําใหสามารถใชโปรแกรมรหัสเปดเตรียมขอมูลภูมิสารสนเทศจากขอมูลเขา
ไปยังโปรแกรม Minnesota Map Server เพ่ือนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีจัดเตรียมไวทาง
อินเตอรเน็ตได รูปแบบการนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศบนเครือขายนั้นผูใชบริการสามารถยอ-ขยาย 
ดูรายละเอียดของพ้ืนท่ีตามความตองการ เชน ขอมูลอาคารเรียน เสนทางการจราจร และสระน้ํา เปนตน 
สามารถรองขอดูขอมูลเฉพาะท่ีสนใจรวมท้ังรูปถายในบริเวณท่ีตองการไดโดยไมเสียคาใชจาย 
 ชาญณรงค แกวกระจาง (2555) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาเว็บไซต ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวจังหวัดกระบี่ การวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพ่ือพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเท่ียว
จังหวัดกระบี่ ใหมีคุณภาพอยู ในเกณฑดีข้ึนไป เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู เขาชมเว็บไซต
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดกระบี่ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 6 ทาน และผูชมเว็บไซตท่ีทําแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลนจนเสร็จสมบูรณจํานวน 35 
คน โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยเรขาคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการการวิเคราะหขอมูลพบวา เว็บไซตประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดกระบี่ มีคุณภาพจากการ
ประเมินของผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหา โดยรวมอยูในระดับมาก  และดานสื่อโดยรวมอยูในระดับดี
สําหรับการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 วริษฐ กิตติ์ธนารุจน และคณะ(2555) ไดศึกษาเรื่อง การจัดทําฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดวย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของหวยจรเขมาก จังหวัดบุรีรัมย มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําฐานขอมูลและแผน
ท่ีสามมิติ เพ่ือนําเสนอขอมูลบริบทชุมชนผานระบบอินเตอรเน็ต ในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําหวยจรเขมาก 
จังหวัดบุรีรัมย โดยวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการจัดทํา
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและการทําแผนท่ีสามมิติ สําหรับการนําเสนอฐานขอมูลบริบทชุมชน ไดนําเสนอ
ผานระบบอินเตอรเน็ต โดยใชโปรแกรม GeoServer และ MySQL เปนโปรแกรมสําหรับการพัฒนา
ระบบการจัดการฐานขอมูล ผลการวิจัยพบวาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถนํามาใชในการจัดทํา
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและจัดทําแผนท่ีสามมิติในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ําไดเปน
อยางดี นอกจากนี้วิธีการนําเสนอขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต เปนวิธีการท่ีดีท่ีจะชวยสงเสริมใหมีการ
นําฐานขอมูลท่ีไดไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรลุมน้ําในรูปแบบบูรณาการ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
 ชลาวัล วรรณทอง (2556) การจัดการแหลงทองเท่ียว ของจังหวัดบุรีรัมยดวยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลแหลงทองเท่ียวรวมถึงสรางเว็บแอพพลิเคชั่น ในการ
นําเสนอฐานขอมูลของแหลงทองเท่ียว และเสนอแนวทางการจัดการแหลงทองเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย 
สําหรับวิธีการวิเคราะหขอมูลไดใชวิธีการสํารวจขอมูลแหลงทองเท่ียวและขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดวย 
ขอมูลรานอาหาร โรงแรมและสถานีบริการน้ํามัน แลว สรางเว็บแอพพลิเคชั่นจากความตองการของ
นักทองเท่ียว รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอโปรแกรมและเสนอแนวทางการ
ทองเท่ียวหรือจัดทําเปนแพ็กเกจทัวร ผลการวิจัยพบวา ขอมูลแหลงทองเท่ียวจํานวน 22 แหง ขอมูล
รานอาหาร จํานวน 207 แหง โรงแรม จํานวน 95 แหง และสถานีบริการน้ํามัน จํานวน 252 แหง 
สําหรับโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นสามารถตอบสนองตอผูใชงานไดทันที ซ่ึงผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูล 
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แกไขขอมูล ลบขอมูล ไดอยางอิสระ นอกจากนี้ผูวิจัยไดเสนอแนวทางในการทองเท่ียวหรือแพ็กเกจทัวร
ออกเปน  3 เสนทาง ไดแก แพ็กเกจทัวรประเพณีแขงเรือ อําเภอสตึก ถึงอนุสาวรียพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก แพ็กเกจทัวรงานแขงวาว อําเภอหวยราช ถึงอนุสาวรียพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และแพ็กเกจ
ทัวรอุทยานประวัติศาสตรเขาพนมรุง ถึงเข่ือนลํานางรอง ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ท่ีไดกลาวมาในขางตนท้ังหมดนี้ เปนงานวิจัยท่ีใชระบบเครื่องแมขาย 
(Server) และเผยแพรขอมูลแหลงทองเท่ียว ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet) ดวยโปรแกรม
รหัสเปด (Open Source) งายตอการใชงาน สามารถดูขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงผูวิจัยใชเปนแนวทาง
ในการทําวิจัย และมีสวนท่ีเพ่ิมเติมจากเดิม คือ การใชบริการขอมูลแผนท่ีจากกูเกิล โดยผูใชงาน
สามารถเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลของตนเอง ไดอยางอิสระ 

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ท่ีใชในการวิจัย 

 กรอบแนวคิดนี้เกิดจากความคิดดั้งเดิมผสานกับผลการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของอยาง
รอบคอบแลว จะทําใหเรามองเห็นความสัมพันธของตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ซ่ึงลักษณะการมองเห็น 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของนี้ สามารถเขียนเปน
โมเดลแสดงแนวคิดท่ีจะใชในการทําวิจัย ไดดังภาพท่ี 2.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.11 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ท่ีใชในการวิจัย 

จัดการแหลงทองเท่ียว ชวยใหสะดวกตอการวางแผน แหลงทองเท่ียว 
รานอาหาร สถานีบริการน้ํามัน ในการเดินทางทองเท่ียว สําหรับ

นักทองเท่ียว และสรางรายไดใหกับชุมชน 

- สรางฐานขอมูลดวย MySQL 

- สราง Web Application เพ่ือ

จัดการแหลงทองเท่ียว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางมีความหลากหลายของการ
ทองเท่ียวทางดานธรรมชาติ ประวัติศาสตรและโบราณคดี  

ประเพณีและวัฒนธรรม 
 

ระบบฐานขอมูลและWeb Application ของแหลงทองเท่ียวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 
 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือจัดการแหลงทองเท่ียว กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียง-

เหนือตอนลาง ในครั้งนี้เปนการวิจัยขอมูลเชิงปริมาณ มีวิธีดําเนินการศึกษาดังตอไปนี้ 
- ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง 
- แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
- เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
- วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล 
- การวิเคราะหขอมูล 
- ตัวแปรในการวิจัย 
- สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบดวยจังหวัดดังตอไปนี้ 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ โดยใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง 

แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 

 1. สถานท่ีแหลงทองเท่ียว สํารวจภาคสนามตําแหนงสถานท่ีทองเท่ียว ดวยเครื่องกําหนด
ตําแหนงบนพ้ืนโลก (GPS) และการคนควาขอมูลจากอินเตอรเน็ต (Internet) 
 2. แผนท่ีโรงแรม แผนท่ีสถานีบริการน้ํามัน  และแผนท่ีรานอาหาร สํารวจภาคสนามและการ
คนควาขอมูลจากอินเตอรเน็ต (Internet) 
 3. แผนท่ีแสดงเสนทางน้ํา ไดจากการใหบริการแผนท่ีจากเว็บกูเกิล 
 4. แผนท่ีแสดงเสนถนน ไดจากการใหบริการแผนท่ีจากเว็บกูเกิล 
 5. ขอมูลแผนท่ีกูเกิล (Google Map) โดยใชบริการขอมูลภาพถายดาวเทียมจากเว็บกูเกิล 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสรางชั้นขอมูลและประมวลผลขอมูล เปนเครื่องคอมพิวเตอร  
ชนิดสวนบุคคล (Personal Computer) 
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1.1 CPU: Intel Core i7 2.10 GHz 
1.2 RAM: DDR II 4 GB 
1.3 Hard Disk ขนาด 1 TB 
1.4 VGA Card ขนาด 1024 MB 

 2. โปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับการจัดการขอมูลคุณลักษณะ (Features) ท่ี
อยูในรูปตัวเลข (Digital) และใชในการทําแผนท่ี 
 3. โปรแกรมสําหรับจัดการฐานขอมูลในตาราง 
 4. โปรแกรมสําหรับการเขียนโคด เชน Notepad++ เปนตน 
 5. กลอง Digital สําหรับบันทึกภาพภูมิประเทศ ในการออกภาคสนาม 
 6. เครื่องกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) สําหรับตรวจสอบขอมูลในการออกภาคสนาม 
 7. แบบสอบถามความตองการของนักทองเท่ียว 
 8. แบบวัดความพึงพอใจ ตอโปรแกรม Web Application 

วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล 

 วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล ไดรวบรวมขอมูลเชิงบรรยายและขอมูลเชิงพ้ืนท่ี โดยแยก
ประเภทขอมูลออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
  1. ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) มีขอมูลดังนี้ 
   1.1 สถานที่แหลงทองเที่ยว ผูวิจัยไดออกสํารวจภาคสนามเพื่อเก็บตําแหนงของ
แหลงทองเที่ยว โดยใชเครื่องกําหนดตําแหนงพิกัดบนโลก กําหนดตําแหนงสถานที่ทองเที่ยวและ
การคนควาจากอินเตอรเน็ต ซึ ่งเปนขอมูลที่แสดงตําแหนงของแหลงทองเที ่ยวในเว็บไซตท่ี
ใหบริการแผนท่ี อาทิ Google Earth, Bing Map เปนตน 
   1.2 แผนที่เสนทางถนนและแผนที่เสนทางน้ํา ผูวิจัยไดขอใชบริการแผนที่จาก
เว็บไซตกูเกิล โดยวิธ ีการสวนตอประสานโปรแกรมประยุกต (Application Programming 
Interface: API) และใชเขียนโคดเพ่ือดึงขอมูลเสนถนนทางและเสนทางน้ํามาใชงาน 
   1.3 แผนท่ีโรงแรม แผนท่ีสถานีบริการน้ํามัน แผนท่ีรานอาหาร ผูวิจัยไดออกสํารวจ
ภาคสนามเพ่ือเก็บตําแหนงสถานท่ีดังกลาว ดวยเครื่องกําหนดตําแหนงพิกัดบนโลก (GPS) และการ
คนควาขอมูลจากอินเตอรเน็ต (Internet)  
   1.4 ขอมูลภาพถายดาวเทียม ผูวิจัยใชบริการขอมูลจากเว็บกูเกิล (Google) ซ่ึงเปน
การรองขอใชบริการแผนท่ี 
  2. ขอมูลเชิงบรรยาย (Non-spatial Data) มีขอมูลดังนี้ 
   2.1 ขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียว อาทิ ประวัติแหลงทองเท่ียว ขอมูลท่ัวไปของแหลง
ทองเท่ียว รูปภาพสถานท่ีทองเท่ียว เปนตน ซึ่งไดคนควาขอมูลจากอินเตอรเน็ต (Internet) และ
ออกสาํรวจภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูลในสวนท่ีไมสามารถคนควาจากอินเตอรเน็ต โดยการสัมภาษณ
กับเจาหนาที่ๆดูแลสถานที่ทองเที่ยว หรือบุคคลที่อาศัยอยูรอบๆบริเวณสถานที่ทองเที่ยว แตละ
แหงๆ ละจํานวน 5 ทาน การสัมภาษณจะใชคําถามในการสัมภาษณเหมือนกันทั้งหมด เพื่อใหได
ขอมูลที่ตรงกันมากที่สุด และแบบสัมภาษณจะขึ้นอยูกับขอมูลของสถานที่ทองเที่ยว มีขอมูลมาก
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นอยเพียงใด ผูสัมภาษณจะถามคําถามใหครอบคลุมในหัวขอตางๆ เชน  ประวัติแหลงทองเท่ียว 
ขอมูลท่ัวไปของแหลงทองเท่ียว โครงสรางของแหลงทองเท่ียว เปนตน เพื่อใหไดขอมูลเปนจริงและมี
ความถูกตองมากท่ีสุด 
   2.2 ขอมูลโรงแรม รานอาหาร และสถานีบริการน้ํามัน เปนขอมูลทั่วไปที่แสดง
รายละเอียดเก่ียวกับโรงแรม รานอาหาร และสถานีบริการน้ํามัน อาทิ ชื่อ จุดเดน รูปภาพ เปนตน 
ซ่ึงไดคนควาขอมูลจากอินเตอรเน็ต (Internet) และออกสํารวจภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลในสวนท่ี
ไมสามารถคนควาจากอินเตอรเน็ตได 
  3. แบบสอบถาม 
   3.1 แบบสอบถามความตองการของนักทองเท่ียวดวยวิธีการสุมจากแหลงทองเท่ียว
จํานวน 400 คน เพ่ือสํารวจความตองการของนักทองเท่ียววาตองการ Web Application รูปแบบใด 
จึงจะทําการสรางโปรแกรม Web Application 
   3.2 แบบประเมินหาประสิทธิภาพของ Web Application  หลังจากที่โปรแกรม
สามารถใชงานไดอยางสมบูรณ โดยจะจัดอบรมโปรแกรม และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. สอบถามความตองการ Web Application สําหรับนักทองเท่ียว โดยใชสูตร Taro Yamane 
จํานวน 400 ชุด มาหาคาความถ่ี โดยใชสถิติฐานนิยม (Mode) เพ่ือหาความตองการท่ีมากท่ีสุดของ
นักทองเท่ียวในแตละขอของแบบสอบถามเพ่ือเปนแนวทางในการสราง Web Application 
 2. การสรางเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ดังภาพท่ี 3.1 
  2.1 สรางแผนที่ดวยการบริการแผนที่จากเว็บไซตกูเกิล (API) ดวยวิธีการเขียนโคด
ดวยภาษาจาวาสคริป (JavaScript) เพ่ือดึงขอมูลแผนท่ีตางๆ จากกูเกิลมาแสดงเปนแผนท่ี  
  2.2 สรางฐานขอมูลดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูลโดยใช MySQL  
  2.3 สราง Web Application ดวยภาษา PHP HTML เปนภาษาหลัก และภาษา 
JavaScript Ajax เปนภาษาท่ีใชสรางลูกเลนตางๆ ในการเขียน Web Application 
 3. การนําเขาขอมูลใน Web Application  
  3.1 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ 
  3.2 นําเขาขอมูลแหลงทองเท่ียว ในสวนท่ีเปนชื่อ เนื้อหา ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร 
รูปภาพ โดยการเพ่ิมลงไปใน Web Application  
  3.3 นําเขาขอมูลสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งไดแก รานอาหาร โรงแรม สถานีบริการ
น้ํามัน เขาสู Web Application 
 4. ทดสอบการทํางานและแกไข Web Application 
 5. ประเมินหาประสิทธิภาพของ Web Application โดยทดลองใชกับนักศึกษาภาคปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จํานวน 50 คน เพ่ือวัดความพึงพอใจตอ Web Application 
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ตัวแปรในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
  1.1 ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว โรงแรม สถานีบริการน้ํามัน รานอาหาร   
  1.2 ขอมูลถนนจากเว็บกูเกิล 
  1.3 ขอมูลแหลงน้ําจากเว็บกูเกิล 
  1.4 ขอมูลภาพถายดาวเทียมจากเว็บกูเกิล 

  1.5 ขอมูลเชิงบรรยายและรูปถาย 

2. ตัวแปรประเมิน ไดแก 

 2.1 บริการแผนท่ีเว็บกูเกิล (Google Map API) 

  2.2 ภาษา PHP, HTML, JAVASCRIPT 
  2.3 โปรแกรมจัดการฐานขอมูล ไดแก MySQL 
 3. ตัวแปรตาม ไดแก 
  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือจัดการแหลงทองเท่ียว กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียง-
เหนือตอนลาง 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 1. รอยละ (Percentage)  

   
N
FP = X 100      ....สมการ (1) 

 เม่ือ P   แทน รอยละ 
   F   แทน ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
   N   แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545) 

2. คาเฉลี่ย  (Mean)   

   
N

X
X ∑=       ....สมการ (2) 

 เม่ือ X   แทน คาเฉลี่ย 
   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 

   N   แทน จํานวนคะแนนในกลุม 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
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 3. คํานวณกลุมตัวอยาง Taro Yamane 

  21 Ne
Nn

+
=                 ....สมการ (3) 

  เม่ือ  n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
        N แทน จํานวนนักทองเท่ียว 
     e แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

 (ชนากานต บุญนุช และคณะ, 2554) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 ข้ันตอนการเขียน Web Application  

โครงสรางขั้นตอนการสราง Web Application 

Web Application 

รวบรวมขอมลู เขียน Web Application 

Map ภาษาท่ีใชเขียน ฐานขอมูล 

Google Map 
API 

- PHP 

- HTML 

- JAVA SCRIPT 

 

 

MySQL 

 

ขอมูลเชิงบรรยาย ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

ขอมูลเชิงบรรยายแหลง

ทองเท่ียว โรงแรม 

สถานีบริการนํ้ามัน 

รานอาหาร  

ตําแหนงแหลงทองเท่ียว 

โรงแรม สถานีบริการนํ้ามัน 

รานอาหาร  

 

สรางแผนท่ี 

กรอกขอมูลเขาสูโปรแกรม 

เชื่อมโยง เชื่อมโยง 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการวิเคราะหจุดประสงคของการวิจัย เรื่องการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือ
จัดการแหลงทองเท่ียว กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางมีผลการวิจัยสําคัญดังนี้ 

 - ทําฐานขอมูลแหลงทองเท่ียว ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง        
 - สราง Web Application เพ่ือการจัดการแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 

ทําฐานขอมูลแหลงทองเท่ียว ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 การทําฐานขอมูลแหลงทองเท่ียว ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางนั้น จัดทําข้ึนเพ่ือ
รองรับขอมูลของแหลงทองเท่ียว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีมีอยูอยางมหาศาล เพ่ือให
สามารถจัดการขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว และงายตอการนําไปใช ซ่ึงในการทําฐานขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยได
รวบรวมขอมูลประเภทตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซ่ึงประกอบไปดวย 8 จังหวัด 
ไดแกจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ มาจัดเก็บลงในฐานขอมูลเพ่ือลดความซํ้าซอน
ของขอมูลและสามารถนําขอมูลตางๆ ไปใชงานในรูปแบบอ่ืนๆ ไดงาย เชน นําขอมูลแหลงทองเท่ียว
ไปใชงานรวมกับ Web Application 
 ในการจัดทําฐานขอมูลครั้งนี้ผูวิจัย ไดใชโปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานขอมูลแหลง
ทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และไดฐานขอมูล (Data Base) ของแหลงทองเท่ียวและสิ่ง
อํานวยความสะดวกชื่อ esan_data ซ่ึงมาตารางท้ังหมด 10 ตาราง ดังตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 แสดงตารางท้ังหมดของฐานขอมูล esan_data 

ลําดับ ชื่อตารางขอมูล ประเภทขอมูล หมายเหตุ 
1 comment MyISAM แสดงความคิดเห็นของผูใชบริการ 
2 facility MyISAM สิ่งอํานวยความสะดวก 
3 facility_p MyISAM ขอมูลของสิ่งอํานวยความสะดวก 
4 owner MyISAM ชื่อสมาชิก 
5 sys_tambon MyISAM ตําบล 
6 sys_amphoe MyISAM อําเภอ 
7 sys_province MyISAM จังหวัด 
8 sys_title_code MyISAM คํานําหนา 
9 tourist MyISAM แหลงทองเท่ียว 
10 tourist_p MyISAM ขอมูลแหลงทองเท่ียว 



43 
 

 จากตารางท่ี 4.1 อธิบายไดวาโครงสรางฐานขอมูลของ Web Application ประกอบไปดวย
ท้ังหมด 10 ตาราง ซ่ึงแตละตารางมีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน ในการจัดเก็บขอมูลท่ีหลากหลาย 
เพ่ือให Web Application ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแตละตารางนั้นจะมีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 4.2 – 4.11 

ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดของตาราง comment 

หัวตาราง ชนิด (ความยาวตัวอักษร) คําอธิบาย 

id Int(10) รหัสของความคิดเห็น 
id_tourist Varchar (11) รหัสแหลงทองเท่ียวหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
type Varchar (11) ประเภทแหลงทองเท่ียวหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
name Varchar (255) ชื่อผูแสดงความคิดเห็น 
created Datetime เวลา 
comment Varchar (4000) รายละเอียดของความคิดเห็น 

จากตารางท่ี 4.2 อธิบายไดวา comment คือ ตารางแสดงความคิดเห็นของผูใชงาน โดย
มี id เปนคียหลัก 

ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดของตาราง facility 

หัวตาราง ชนิด (ความยาวตัวอักษร) คําอธิบาย 

Id int(11) รหัสสิ่งอํานวยความสะดวก 
type_tourist int(11) รหัสประเภทสิ่งอํานวยความสะดวก 
name_facility varchar(255) ชื่อสิ่งอํานวยความสะดวก 
province_id varchar(2) รหัสจังหวัด 
amphur_id varchar(4) รหัสอําเภอ 
tambon_id varchar(6) รหัสตําบล 
user varchar(255) ชื่อสมาชิกผูใชงาน 
lat double(10,5) ละติจูด 
lon double(10,5) ลองติจูด 
created datetime เวลา 

จากตารางท่ี 4.3 อธิบายไดวา facility คือ ตารางสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี Id เปนคียหลัก 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดของตาราง facility_p 

หัวตาราง ชนิด (ความยาวตัวอักษร) คําอธิบาย 

id int(10) รหัสขอมูลสิ่งอํานวยความสะดวก 
id_tourist varchar(11) รหัสสิ่งอํานวยความสะดวก 
name varchar(255) ชื่อรูปภาพ 
created datetime เวลา 
discription varchar(4000) ขอมูล 
vdo varchar(255) วีดีโอ 
mode int(1) ประเภทขอมูลท่ีโพสต 
user varchar(255) ชื่อสมาชิกผูใชงาน 

จากตารางท่ี 4.4 อธิบายไดวา facility_p คือ ตารางขอมูลสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี id 
เปนคียหลัก 

ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดของตาราง owner 

หัวตาราง ชนิด (ความยาวตัวอักษร) คําอธิบาย 

owner_id int(10) รหัสสมาชิก 
title int(1) คํานําหนา 
first_name varchar(50) ชื่อ 
last_name varchar(50) สกุล 
telephone varchar(50) โทรศัพท 
user varchar(255) รหัสผูใชงาน 
pass varchar(20) รหัสผาน 
email varchar(100) Email 
pic varchar(255) รูปประจําตัว 

จากตารางท่ี 4.5 อธิบายไดวา owner คือ ตารางสมาชิก โดยมี owner_id เปนคียหลัก 

ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดของตาราง sys_province 

หัวตาราง ชนิด (ความยาวตัวอักษร) คําอธิบาย 

province_id varchar(4) รหัสจังหวัด 
province_name varchar(2) ชื่อจังหวัด 

จากตารางท่ี 4.6  อธิบายไดวา sys_province คือ ตารางจังหวัด โดยมี province_id เปนคีย
หลัก 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงรายละเอียดของตาราง sys_amphoe 

หัวตาราง ชนิด (ความยาวตัวอักษร) คําอธิบาย 

amphoe_id varchar(4) รหัสอําเภอ 
amphoe_name varchar(40) ชื่ออําเภอ 
province_id varchar(2) รหัสจังหวัด 

จากตารางท่ี 4.7 อธิบายไดวา sys_amphoe คือ ตารางอําเภอ โดยมี amphoe_id เปนคียหลัก 

ตารางท่ี 4.8 แสดงรายละเอียดของตาราง sys_tambon 

หัวตาราง ชนิด (ความยาวตัวอักษร) คําอธิบาย 

tambon_id varchar(6) รหัสตําบล 
tambon_name varchar(40) ชื่อตําบล 
amphoe_id varchar(4) รหัสอําเภอ 
zipcode varchar(5) รหัสไปรษณีย 

จากตารางท่ี 4.8 อธิบายไดวา sys_tambon คือ ตารางตําบล โดยมี tambon_id เปนคียหลัก 

ตารางท่ี 4.9 แสดงรายละเอียดของตาราง sys_title_code 

หัวตาราง ชนิด (ความยาวตัวอักษร) คําอธิบาย 

title_code smallint(5) รหัสคํานําหนา 
title_name varchar(50) คํานําหนา 

จากตารางท่ี 4.9  อธิบายไดวา sys_title_code คือ ตารางคํานําหนา โดยมี title_code เปน
คียหลัก 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงรายละเอียดของตาราง tourist 

หัวตาราง ชนิด (ความยาวตัวอักษร) คําอธิบาย 

Id int(11) รหัสแหลงทองเท่ียว 
type_tourist int(11) รหัสประเภทแหลงทองเท่ียว 
name_tourist varchar(255) ชื่อแหลงทองเท่ียว 
province_id varchar(2) รหัสจังหวัด 
amphur_id varchar(4) รหัสอําเภอ 
tambon_id varchar(6) รหัสตําบล 
user varchar(255) ชื่อสมาชิกผูใชงาน 
lat double(10,5) ละติจูด 
lon double(10,5) ลองติจูด 
created datetime เวลา 

จากตารางท่ี 4.10 อธิบายไดวา tourist คือ ตารางแหลงทองเท่ียว โดยมี Id เปนคียหลัก 

ตารางท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดของตาราง tourist_p 

หัวตาราง ชนิด (ความยาวตัวอักษร) คําอธิบาย 

id int(10) รหัสขอมูลแหลงทองเท่ียว 
id_tourist varchar(11) รหัสแหลงทองเท่ียว 
name varchar(255) ชื่อรูปภาพ 
created datetime เวลา 
discription varchar(4000) ขอมูล 
vdo varchar(255) วีดีโอ 
mode int(1) ประเภทขอมูลท่ีโพสต 
user varchar(255) ชื่อสมาชิกผูใชงาน 

จากตารางท่ี 4.11 อธิบายไดวา tourist_p  คือ ตารางขอมูลแหลงทองเท่ียว โดยมี id เปนคีย
หลัก 

 จากตารางขอมูลท้ังหมดในขางตน ในแตละตารางมีความสัมพันธกัน ซ่ึงตารางท้ังหมดมีการ
ทํางานรวมกันและเชื่อมโยงกัน โดยผูวิจัยใช ภาษา MySQL ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีใชในการจัดการฐานขอมูล 
เพ่ือให Web Application ดึงขอมูลไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แสดงความสัมพันธของ
ตารางขอมูล ดังภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1 โครงสรางฐานขอมูล esan_data 

 หลังจากผูวิจัยไดทําการสรางฐานขอมูลเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงเก็บ
รวบรวมขอมูลจากอินเตอรเน็ต และการสํารวจภาคสนาม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนแบบฟอรมเดียวกัน 
สามารถสรุปออกเปน 2 สวน ไดแก ขอมูลแหลงทองเท่ียว ดังตารางท่ี 4.12 และขอมูลอํานวยความ
สะดวกดังตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.12 ตารางแสดงจํานวนแหลงทองเท่ียว 

ลําดับ จังหวัด 
จํานวนแหลงทองทองเท่ียว 

รวม รอยละ 
ธรรมชาติ 

ประวัติศาสตรและ
โบราณคด ี

ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

1 ชัยภูมิ 20 7 8 35 11.59 
2 นครราชสีมา 25 10 23 58 19.21 
3 บุรีรัมย 9 18 8 35 11.59 
4 สุรินทร 7 16 9 32 10.6 
5 ศรีสะเกษ 7 15 8 30 9.93 
6 อุบลราชธานี 23 8 15 46 15.23 
7 ยโสธร 6 15 6 27 8.94 
8 อํานาจเจริญ 15 14 10 39 12.91 

รวม 112 103 87 302 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.12 อธิบายไดวา แหลงทองเท่ียวในภาคอีสานตอนลางมีท้ังหมด 302 แหง 
จังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวมากท่ีสุดไดแก จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 58 แหง คิดเปนรอยละ 19.21 
และจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวนอยท่ีสุดไดแก ยโสธรจํานวน 27 แหง คิดเปนรอยละ 8.94 

ตารางท่ี 4.13 ตารางแสดงจํานวนสิ่งอํานวยความสะดวก 

ลําดับ จังหวัด 
จํานวนส่ิงอํานวยความสะดวก 

รวม รอยละ 
รานอาหาร โรงแรม สถานีบริการน้ํามัน 

1 ชัยภูมิ 149 38 60 247 7.73 
2 นครราชสีมา 380 254 195 829 25.95 
3 บุรีรัมย 195 95 120 410 12.83 
4 สุรินทร 149 51 104 304 9.51 
5 ศรีสะเกษ 203 68 118 389 12.18 
6 อุบลราชธานี 317 140 85 542 16.96 
7 ยโสธร 142 51 54 247 7.73 
8 อํานาจเจริญ 133 45 49 227 7.11 

รวม 1,668 742 785 3,195 100.00 

จากตารางท่ี 4.13 อธิบายไดวา สิ่งอํานวยความสะดวกในภาคอีสานตอนลางมีท้ังหมด 3195 
แหง จังหวัดท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากท่ีสุดไดแก จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 829 แหง คิดเปน
รอยละ 25.95 และจังหวัดท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกนอยท่ีสุด ไดแก อํานาจเจริญจํานวน 227 แหง 
คิดเปนรอยละ 7.11 

สราง Web Application เพ่ือการจัดการแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 การสราง Web Application เพ่ือการจัดการแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง ผูวิจัยไดแบงระบบการทํางานออกเปน 3 สวน ท่ีสําคัญดังนี้ 

- ประเมินความตองการของนักทองเท่ียว สําหรับสราง Web Application ในการจัดการ
แหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

- การสราง Web Application 

- วัดความพึงพอใจตอโปรแกรม Web Application ในการจัดการขอมูลแหลงทองเท่ียว ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

1. ประเมินความตองการของนักทองเท่ียว สําหรับสราง Web Application ในการจัดการ
แหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
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 ผูวิจัยไดทําการประเมินความตองการของนักทองเท่ียวจํานวน 400 คน เพ่ือกําหนด
รูปแบบในการสราง Web Application ไดผลการประเมินดังตารางท่ี 4.14  

ตารางท่ี 4.14 แสดงความตองการของนักทองเท่ียว สําหรับสราง Web Application ในการจัดการ
แหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ลําดับ หัวขอ จํานวน รอยละ 
ความตองการของนักทองเท่ียว   
 1. มีความตองการมาก 

2. มีความตองการปานกลาง 
3. มีความตองการนอย 
4. ไมมีความตองการ 

238 
140 
22 
0 

59.50 
35.00 
5.50 
0.00 

ลักษณะของเว็บแอปพลิเคช่ัน (เลือกไดมากกวา 1)   
1.  สีเว็บแอปพลิเคชั่น   

 1.1 สีน้ําเงิน (คราม ฟา ฟาออน) 359 89.75 
 1.2 สีเขียว (เขียวเขม เขียวออน) 340 85.00 
 1.3 สีน้ําตาล (น้ําตาล แสด เหลือง เหลืองออน) 157 39.25 
 1.4 สีแดง (สีเลือดหมู แดง ชมพู) 213 53.25 
 1.5 สีอ่ืนๆ ไมระบุ  0 0.00 

2. สีตัวอักษร   
 2.1 สีดํา 368 92.00 
 2.2 สีน้ําเงิน 344 86.00 
 2.3 สีขาว 232 58.00 
 2.4 สีแดง 136 34.00 
 2.5 สีเขียว 88 22.00 
 2.6 สีน้ําตาล 64 16.00 
 2.7 สีอ่ืนๆ ไมระบุ 0 0.00 

3. เมนูท่ีตองการในเพ็จหนาแรก สําหรับนักทองเท่ียวท่ัวไป   
 คนหาแหลงทองเท่ียวและคนหาสิ่งอํานวยความสะดวก 376 94.00 
 คนหาเสนทาง 341 85.25 
 แผนท่ี 388 97.00 
 เขาสูระบบ 340 85.00 
 สมัครสมาชิก 324 81.00 
 เพ่ิมเติม ไมระบุ 0 0.00 
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ตารางท่ี 4.14 (ตอ) 
 

  

ลําดับ หัวขอ จํานวน รอยละ 
ลักษณะของเว็บแอปพลิเคช่ัน สําหรับสมาชิก (เลือกไดมากกวา1)   
1. โครงสรางเว็บแอปพลิเคชั่น สําหรับสมาชิก    

 1.1 เขา-ออก ระบบ สําหรับสมาชิก  
1.2 สามารถเพ่ิม ลบ และแกไข ขอมูลไดดวยตนเอง 
1.3 กําหนดตําแหนงแหลงทองเท่ียว รานอาหาร สถานี

บริการน้ํามัน โรงแรมไดดวยตนเอง (คลิกในแผนท่ี) 
1.4 เครื่องมือชวยคนหาขอมูล 
1.5 แสดงแผนท่ี 
1.6 เพ่ิมรูปภาพ วีดีโอ ในสถานท่ีตางๆ  
1.7 ประวัติแหลงทองเท่ียว (ขอมูลอ่ืนๆ ดวย) 
1.8 เพ่ิมเติม ไมระบุ 

355 
368 
343 

 
371 
389 
366 
349 
0 

88.75 
92.00 
85.75 

 
92.75 
97.25 
91.50 
87.25 
0.00 

2. เมนูท่ีตองการ ในหนาเว็บฯ สําหรับสมาชิก   
 1.1 เพ่ิมขอมูลแหลงทองเท่ียว  รานอาหาร  โรงแรม 

สถานีบริการน้ํามัน 
1.2 รายงานผลขอมูล  
1.3 เปลี่ยนรหัสผานไดดวยตนเอง 
1.4 เพ่ิมเติม (ระบุ) 

342 
 

315 
388 
0 

85.50 
 

78.75 
97.00 
0.00 

จากตารางท่ี 4.14 อธิบายไดวา นักทองเท่ียวมีความตองการ Web Application อยูในระดับ
มาก รอยละ 59.50 ในสวนของผูใชท่ัวไป มีความตองการสีสําหรับสราง Web Application คือ โทน
สีน้ําเงินและสีเขียว รอยละ 89.75 และ 85.00 ตามลําดับ โดยตองการสีตัวอักษรซ่ึงมากกวารอยละ 
50 ไดแก สีดํา น้ําเงิน และขาว รอยละ 92.00 86.00 และ58.00 ตามลําดับ เมนูท่ีตองการในเพ็จหนา
แรกนักทองเท่ียวมีความตองการท้ังหมดซ่ึงมีมากกวารอยละ 50 และผูใชท่ีเปนสมาชิก ในดาน
โครงสราง Web Application นักทองเท่ียวมีความสนใจในแผนท่ีมากท่ีสุดรอยละ 97.25 และเมนูท่ี
ตองการ ในหนา Web Application สําหรับสมาชิก คือตองการเปลี่ยนรหัสผานไดดวยตนเอง 

2. การสราง Web Application 
  การสราง Web Application สําหรับจัดการขอมูลแหลงทองเท่ียว เปนโปรแกรมท่ี
ทํางานบนเว็บบราวเซอร ซ่ึงการทํางานของ Web Application สามารถแบงเปน 2 สวน ไดแก ผูใชท่ี
เปนสมาชิกและผูใชงานท่ัวไป ดังนั้นผูวิจัยจึงไดออกแบบโครงสราง Web Application ดังภาพท่ี 4.2  
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หนาแรก

เขาสูระบบ

สําหรับสมาชิก

สมัครสมาชิก

ได

ไมได

สําหรับผูใชงาน

- คนหาขอมูลตางๆ 

- แผนที่

- สมัครสมาชิก

- คูมือ

- ดูขอมูลไดอยาง

เดียว ไมสามารถแกไข

ได

- เพิ่มแหลงทองเที่ยว

- เพิ่มสถานีบริการน้ํามัน

- เพิ่มรานอาหาร

- เพิ่มโรงแรม

ฐานขอมูล
กทึนบั

แก้ไข

กทึนบั

ลู มอ้ขนาฐบักงยโ มอ� ื ชเ

- จัดการขอมูลเฉพาะ 

สวนของตนเอง

 

ภาพท่ี 4.2 การออกแบบโครงสราง Web Application 

 จากภาพท่ี 4.2 อธิบายไดวา การเขาสู Web Application ทุกครั้ง จะเขาไปสูหนาแรกเสมอ 
ผูใชงานท่ัวไปสามารถดูขอมูลไดอยางเดียว และเม่ือตองการจะทําการเพ่ิมขอมูลใดๆ จะตองสมัคร
สมาชิกกอน ผูท่ีเปนสมัครสมาชิกแลว สามารถเพ่ิม-ลบ ขอมูลใน Web Application ไดทุกอยางตาม
ความตองการเฉพาะในสวนขอมูลท่ีตนเองไดทําการเพ่ิมขอมูลเทานั้น โดยไมสามารถไปแกไขขอมูล
ของสมาชิกทานอ่ืนได และในขณะเดียวกัน ผูใชงานท่ัวไปสามารถเห็นขอมูลแผนท่ีไดในหนาแรกทันที 

  หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการออกแบบ Web Application เสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยได
ทําการสราง Web Application สําหรับผูใชที่เปนสมาชิก แลวคอยสรางในสวนใชงานสําหรับ
ผูใชงานทั่วไป ตามลําดับเพื่อสะดวกและงายตอการเขียนโปรแกรม โดยการสรางหนาแรกเพื่อให
เปนหนาเว็บสําหรับเขาสูระบบดังภาพท่ี 4.3 
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ภาพท่ี 4.3 หนาแรกของ Web Application 

  จากภาพที่ 4.3 การเขาสู Web Application ทุกครั้ง จะตองมาที่หนาแรกเสมอจะ
เปนสมาชิก หรือผูใชงานท่ัวไปก็ตาม 

  2.1 สําหรับผูใชท่ีเปนสมาชิก 
   ผูวิจัยจัดทําในสวนการสมัครเปนสมาชิก เพ่ือใหผูใชงานท่ัวไปสามารถสมัครเปน
สมาชิกและเพ่ิมขอมูลตางๆ ตามท่ีตองการ ดังภาพท่ี 4.4 

 

ภาพท่ี 4.4 สมัครสมาชิก 
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  จากภาพที่ 4.4 ผูใชงานสามารถสมัครเปนสมาชิกเพื่อเขาใชงาน โดยใหกรอกขอมูล
สวนตัว และกําหนดชื่อผูใช รหัสผาน ถาชื่อผูใช มีผูใชงานแลวก็จะไมสามารถใชชื่อนั้นได  

  เม่ือเขาสูระบบ สมาชิกสามารถเพ่ิมขอมูลแหลงทองเท่ียว ขอมูลสถานีบริการน้ํามัน ขอมูล
โรงแรม ขอมูลรานอาหาร พรอมท้ังสามารถเพ่ิมขอมูลรูปภาพและวีดีโอท่ีเก่ียวของกับชั้นขอมูลตางๆ 
เชน ภาพของแหลงทองเท่ียวตางๆ รานอาหาร สถานีบริการน้ํามัน และสามารถดูขอมูลอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากนี้ได จากแผนท่ีซ่ึงผูวิจัยไดใชบริการของเว็บไซต Google สมาชิกคลิกเพ่ิมตําแหนงของ
ชั้นขอมูลไดดวยตนเอง ดังภาพท่ี 4.5 

 

ภาพท่ี 4.5 เพ่ิมขอมูลแหลงทองเท่ียว 

  จากภาพท่ี 4.5 สมาชิกสามารถเพ่ิมขอมูลตางๆ ลงใน Web Application ไดทันที 

  เม่ือเพ่ิมขอมูลแหลงทองเท่ียวหรือสิ่งอํานวยความสะดวกแลว สามารถเพ่ิมรายละเอียด
ลงไปในแตละสถานท่ี เชน ประวัติ รูปภาพ วีดีโอ เปนตน ดังภาพท่ี 4.6  

 

ภาพท่ี 4.6 หนาเพจเพ่ิมรายละเอียดของสถานท่ีตางๆ 
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  นอกจากนั้น Web Application ยังมีสวนตางๆ ท่ีสามารถจัดการกับขอมูลแหลง
ทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดังภาพท่ี 4.7  

 

ภาพท่ี 4.7 เมนูในการจัดการกับขอมูลของแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 2.2 สําหรับผูใชงานท่ัวไป 
  การใชงานสําหรับผูใชงานทั่วไป สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับชั้นขอมูลตางๆ เชน 
ขอมูลรานอาหาร สถานีบริการน้ํามัน แผนท่ีออนไลน การคํานวณหาเสนทาง เปนตน โดยที่ไมตอง
สมัครเปนสมาชิก และสามารถใชงานไดสะดวก 
  2.2.1 หนาแรก  
   หนาแรกของ Web Application จะแสดงขอมูลขอมูลชั้นขอมูลในรูปแบบแผนท่ีซ่ึงดู
ขอมูลของแหลงทองเท่ียว และทําการวางแผนเดินทางทองเท่ียวไดอยางสะดวกแสดงดังภาพท่ี4.3 
  2.2.2 การคนหา 
   การคนหาขอมูล เปนเครื่องมือที่ชวยในการหาสถานที่ตางๆ เพื่อสะดวกในการ
คนหา ผูวิจัยไดสรางเมนูคนหาไวในหนาแรก ดังภาพท่ี 4.8 

 

ภาพท่ี 4.8 เมนูสําหรับการคนหา 
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  จากภาพที่ 4.8 เมื่อผูใชงานทําการคนหาขอมูลจะปรากฏกรอบขอมูลในดานซาย
อัตโนมัติ และผูใชงานตองการดูขอมูลสามารถคลิกท่ีชื่อสถานท่ีไดเลย และจะแสดงดังภาพท่ี 4.9 

 

ภาพท่ี 4.9 แสดงเพจหนารายละเอียดขอมูล ของสถานท่ีตางๆ  

  2.2.3 การคนหาพ้ืนท่ีใกลเคียง 

   การคนหาขอมูลท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง เอาไวสําหรับการคนหาสถานที่ตางๆ ที่อยู
ใกลเคียงจากจุดที่เราอยู เชน ตองการหาสถานที่ๆอยูใกลเคียงกับปราสาทเมืองต่ําในรัศมี 20 
กิโลเมตรก็จะปรากฏสถานท่ีตางๆ ท่ีอยูภายในรัศมี 20 กิโลเมตร ดังภาพท่ี 4.10 

 

ภาพท่ี 4.10 การคนหาขอมูลในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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  จากภาพที่ 4.10 อธิบายไดวา การคนหาพื้นที่ใกลเคียงจะตองกําหนดระยะทางกอน
ตามระยะทางท่ีตองการใหแสดงขอมูลในพื้นที่ใกลเคียง ดังวงรีสีแดงที่ปรากฏในภาพ จากนั้นก็ทํา
การคลิกขวาพ้ืนท่ีๆตองการ (ในภาพเลือกพ้ืนท่ีใกลเคียงกับปราสาทเมืองต่ํา) พรอมจะแสดงขอมูล
ในกรอบสีฟาดานซาย 

  2.2.4 การนําทาง 
   การนําทางเปนเครื่องมือท่ีชวยในการจัดการขอมูล เรื่องการวางแผนการเดินทาง
ทองเท่ียวจะแสดงดังภาพท่ี 4.11 

 

ภาพท่ี 4.11 แสดงการนาํทาง 

  จากภาพท่ี 4.11 อธิบายไดวา การนําทางในแผนที่เปนการนําทางจากสถานที่หนึ่งไป
ยังสถานที่หนึ่งซึ่งเราสามารถกําหนดจุดเริ ่มตน (ตําแหนงที่เราอยูปจจุบัน) และคลิกที่ปุ ม GO 
Web Application ก็จะนําทางใหเราอัตโนมัติ พรอมท้ังบอกระยะทางเปนชวงๆ 

  เครื่องมือในการใชงานของ Web Application ท่ีผูวิจัยไดกลาวไปในขางตน คือ
เครื่องมือบางสวน ซ่ึงเครื่องมือท้ังหมดผูวิจัยจะเขียนไวในภาคผนวก 
 3. วัดความพึงพอใจตอโปรแกรม Web Application ในการจัดการขอมูลแหลงทองเท่ียว 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
  หลังจากท่ีสราง Web Application เสร็จแลว ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรม Web Application จํานวนทั้งหมด 20 ขอ 
จากนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ดังตารางท่ี 4.22 
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ตารางท่ี 4.15 คะแนนความพึงพอใจตอโปรแกรม Web Application 

ขอ ประเด็นความคิดเห็น คะแนน (50 คน) 
5 4 3 2 1 

1 สีสันความสวยงามในหนาแรก 11 38 1 0 0 

2 ความสะดวกในการคนหาขอมูล 42 8 0 0 0 
3 ประโยชนการใชงานของแผนท่ี 19 31 0 0 0 
4 คนหาเสนทาง 13 37 0 0 0 
5 ความสะดวกในการคนหาตําแหนงขอมูลตางๆ  ในรัศมีท่ี

ตองการ 
39 11 0 0 0 

6 รูปแบบการจัดเมนูหนาเว็บฯ 21 29 0 0 0 
7 ขอมูลเพียงพอความตอการสําหรับทาน 19 31 0 0 0 
8 อิสระในการใชเว็บแอปพลิเคชั่น เชน เพ่ิมแหลง

ทองเท่ียว รานอาหาร สถานีน้ํามัน โรงแรม ฯลฯ 
24 23 3 0 0 

9 งายตอการใชงานสําหรับทานหลังจากอบรม 30 15 5 0 0 
10 สามารถนําขอมูลมาเผยแพรไดอยางเต็มท่ี 41 19 0 0 0 
11 เมนูท่ีใชมีความชัดเจนและสื่อความหมายกับความคิด

ของทาน 
39 11 0 0 0 

12 ความสามารถในการเรียนรูเก่ียวกับแอปพลิเคชั่น 35 15 0 0 0 
13 รูปแบบนาสนใจ สวยงาม และอยากนําไปเผยแพร

ตอไป 
43 7 0 0 0 

14 ความสามารถของโปรแกรมในการจัดการขอมูลแหลง
ทองเท่ียว 

30 20 0 0 0 

15 เม่ือทานเห็นโปรแกรมครั้งแรกทานสามารถทําไดเลย 5 7 28 10 0 
รวม 411 302 37 10 0 

รอยละ 54.07 39.74 4.87 1.32 0.00 

  จากตารางท่ี 4.15 อธิบายไดวา คะแนนความพึงพอใจท่ีนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย จํานวน 50 คน ท่ีมีตอโปรแกรม Web Application ในการจัดการขอมูลแหลง
ทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ผลปรากฏวานักศึกษาภาคปกติ มีความพึงพอใจตอ
โปรแกรม Web Application อยูในระดับมากท่ีสุดรอยละ 54.07 ระดับมากรอยละ 39.74 ระดับปาน
กลาง รอยละ 4.87 และนอยรอยละ 1.32 สรุปไดวานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมี
ความพึงพอใจตอ Web Application อยูในระดับมากท่ีสุด 
 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือจัดการแหลงทองเท่ียวกรณีศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ครั้งมีมีวัตถุประสงคเพ่ือทําฐานขอมูลแหลงทองเท่ียว และสราง Web 
Application เพ่ือการจัดการแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 ในการวิจัยไดกําหนดชั้นขอมูลท้ังหมด 6 ชั้นขอมูล ไดแก แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลง
ทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและโบราณคดี แหลงทองเท่ียวทางประเพณีและวัฒนธรรม รานอาหาร 
โรงแรม และสถานีบริการน้ํามัน ผูวิจัยทําการสรางฐานขอมูลมูล เพ่ือรองรับขอมูลท้ังหมด หลังจาก
นั้นผูวิจัยไดเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลจากภาคสนามและสื่อออนไลนตางๆ เพ่ือใหขอมูลรวมกันอยูใน
แหลงเดียวกัน พรอมสํารวจสอบถามความตองการของนักทองเท่ียว ท่ีตองการ Web Application 
แลวคอยดําเนินการสราง Web Application เพ่ือจัดการขอมูลดังกลาว และนําไปประเมินความพึง
พอใจท่ีมีตอ Web Application  โดยเก็บแบบสอบถามกับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย จํานวน 50 คน ดังนั้นเพ่ือความสะดวก ประหยัดเวลา และเกิดประโยชนสูงสุด จึงไดมีการ
พัฒนานําเอาระบบภูมิสารสนเทศ และการใหบริการขอมูลแผนท่ีบนเว็บรวมถึงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
เขามาใชในการวิเคราะห  
 การทํางานระบบภูมิสารสนเทศเริ่มตนท่ีการเก็บรวมขอมูลจากการสํารวจขอมูลภาคสนาม 
โดยวิธีการใชเครื่องกําหนดตําแหนงพิกัดบนโลก (GPS) กําหนดตําแหนงชั้นขอมูล และนําเขาขอมูล 
โดยการแปลงขอมูลท่ีไดเปนขอมูลเชิงตัวเลข ขอมูลเหลานี้จะถูกเก็บบันทึกไวเปนขอมูลเชิงเสนและขอมูล
เชิงตําแหนง เม่ือไดตําแหนงขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันกับรายละเอียดขอมูลแลว ทําการเพ่ิมขอมูล
ดังกลาวลงใน Web Application เพ่ือจัดเก็บลงในฐานขอมูล สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 1. ทําฐานขอมูลแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
  การจัดทําฐานขอมูลครั้งนี้ผูวิจัย ไดใชโปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานขอมูลแหลง
ทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และไดฐานขอมูล (Data Base) ของแหลงทองเท่ียวและสิ่ง
อํานวยความสะดวกชื่อ esan_data ซ่ึงประกอบไปดวย 10 ตาราง ไดแก comment Facility 
facility_p owner sys_tambon sys_amphoe sys_province sys_title_code tourist และ
tourist_p ซ่ึงทุกตารางมีความสัมพันธและทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังการเก็บ
ขอมูลของแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจจํานวนท้ังหมด 3,497 
แหง แบงตามประเภทขอมูล ไดแก แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติจํานวน 112 แหง แหลงทองเท่ียว
ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีจํานวน 103 แหง แหลงทองเท่ียวทางประเพณีและวัฒนธรรม
จํานวน 87 แหง รานอาหารจํานวน 1,668 แหง โรงแรมจํานวน 742 แหง และสถานีบริการน้ํามัน
จํานวน 785 แหง 
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 2. สราง Web Application เพ่ือการจัดการแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง  
  Web Application ทํางานดวยระบบออนไลน บุคคลท่ัวไปสามารถใชงานตลอด 24 
ชั่วโมง สามารถแบงผูใชงานออกเปน 2 ประเภท ไดแก ผูใชงานท่ีเปนสมาชิก และผูใชงานท่ัวไป  
  5.1.2.1 ผูใชงานท่ีเปนสมาชิก คือ บุคคลท่ัวไปท่ีลงทะเบียนเปนสมาชิกใน Web 
Application ซ่ึงสมาชิกทุกคนสามารถจัดการขอมูลไดดวยตนเอง โดยสามารถใชเครื่องมือจัดการ
ขอมูลของตนเอง ไดทุกฟงกชัน เชน เพ่ิม แกไขและลบ ตําแหนงและขอมูลของแหลงทองเท่ียว และ
สิ่งอํานวยความสะดวก สามารถจัดการขอมูลสวนตัวของสมาชิกดวยตนเอง เปนตน 
  5.1.2.2 ผูใชงานท่ัวไป คือ บุคคลท่ัวท่ีเขาเยี่ยมชม Web Application สามารถดูขอมูล
ไดอยางเดียวและไมสามารถแกไขขอมูลได ผูใชงานท่ัวไปสามารถคนหาขอมูลตางๆ ไดจากเมนูการ
คนหา คนหาขอมูลในแผนท่ีจากการพิมพดวยชื่อสถานท่ีหรือคนหาจากพ้ืนท่ีใกลเคียง และสามารถนํา
ทางได 
  ความพึงพอใจท่ีนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จํานวน 50 คน ท่ีมีตอ 
Web Application ในการจัดการแหลงทองเที่ยว ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีความ
พึงพอใจตอโปรแกรม Web Application อยูในระดับมากท่ีสุดรอยละ 540.7 ระดับมากรอยละ 
39.74 ระดับปานกลาง รอยละ 4.87 และนอยรอยละ 1.32 สรุปไดวานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมยมีความพึงพอใจตอ Web Application อยูในระดับมากท่ีสุด 

การอภิปรายผล 

 การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการจัดทําฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีทําใหไดขอมูลท่ีมีความ
ถูกตอง และสามารถอางอิงตําแหนงจริงบนพ้ืนโลกได และยังไดขอมูลท่ีมีความถูกตองทันสมัย และ
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนใหเปนปจจุบันไดสะดวกสอดคลองกับงานวิจัยของกิติมา กิจประเสริฐ (2551) 
ซ่ึงพบวา การจัดเก็บขอมูลเชิงบรรยายของสถานท่ีทองเท่ียวและสถานท่ีสําคัญ รวมท้ังผลิตภัณฑชุมชน 
เพ่ือชวยประกอบการวางแผนการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวไดอยางถูกตอง สะดวกรวดเร็ว ลด
ระยะเวลาและยังชวยในงานดานการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียว และ
ผลิตภัณฑชุมชนของเจาหนาท่ีใหใชงานไดงาย ถูกตองและมีความทันสมัยอยูเสมอ สําหรับการสราง 
Web Application ในการจัดการแหลงทองเท่ียวนั้น พบวา ผลลัพธท่ีไดจากการสราง Web Application 
ในสวนตางๆ ท่ีไดกลาวมาแลวในขางตน ไดทดสอบการใชงานผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
(Internet) จนสามารถทํางานไดจริงบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต อยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ
ขอมูลแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีสัญลักษณของชั้น
ขอมูลอยางชัดเจน สามารถเปด-ปดเพ่ือดูขอมูล การนําทางของแผนท่ีออนไลน คนหาขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมขอมูล แกไขขอมูล และลบขอมูลไดอยางมีอิสระ เชนเดียวกันกับการศึกษาของ 
วริษฐ กิตต์ิธนารุจน และคณะ(2555) ซ่ึงกลาววา วิธีการนําเสนอขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต เปน
วิธีการท่ีดีท่ีจะชวยสงเสริมใหมีการนําฐานขอมูลท่ีไดไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ําในรูปแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมของชุมชน และชลาวัล วรรณทอง (2556) ซ่ึง



60 
 

พบวา โปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นสามารถตอบสนองตอผูใชงานไดทันที ซ่ึงผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูล 
แกไขขอมูล ลบขอมูล ไดอยางอิสระ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงทางเลือกท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีท่ีมีอยู มาใชอยางเกิดประโยชน
สูงสุดแกบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอาขอมูลแผนท่ีจากเว็บกูเกิล (Google) มาใชงานใหเกิด
ประโยชนมากกวาเดิม ลดคาใชจายในดานตางๆ เชน ภาพถายทางดาวเทียม เปนตน ซ่ึงจุดเดนและสิ่งท่ี
แตกตางจาก Web Application อ่ืนๆ ท่ีไดกลาวมาในขางตนคือ การทํางานในสวนของแผนท่ีซ่ึง Web 
Application นี้จะทําการโหลดขอมูลสถานท่ีตางๆ จากฐานขอมูลมาครั้งเดียวและจะทําใหการทํางาน ใน
ข้ันตอนตอๆ ไปนั้นมีความเร็วยิ่งข้ึน เชน ความเร็วในการคนหาขอมูลดวยชองคนหา หรือการคนหาดวย
พ้ืนท่ีใกลเคียง โดยไมตองโหลดขอมูลจากฐานขอมูลอีก รวมถึงการเปด-ปดสัญลักษณของชั้นขอมูลจะมี
ความเร็วและตอบสนองทันทีท่ีมีการคลิกเมาส ซ่ึงไมตองโหลดขอมูลจากฐานขอมูลเชนเดียวกัน และมี
การทดสอบความพึงพอใจตอ Web Application ซ่ึงผลอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด   

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

 1. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสราง Web Application ในจัดการแหลงทองเท่ียว ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีชั้นขอมูล 6 ชั้นขอมูล รวมจํานวนขอมูลท้ังหมด 3,497 แหง เปน
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีสนใจในการวางแผนการทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 2.  Web Application ในจัดการแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางสามารถ
ทํางานผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ดังนั้นผูใชงาน สามารถเขาดูขอมูลออนไลนไดตลอดเวลา 24 
ชั่วโมง 
 3. Web Application มีเมนูสําหรับการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเพ่ิมขอมูลตางๆ ดังนั้นผูใชงาน
ท่ัวไปสามารถสมัครเปนสมาชิก และนําขอมูลของตนเองมาเผยแพรในอินเตอรไดอยางอิสระ 
 4. Web Application เครื่องมือในการจัดการขอมูลแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยการคนหาสถานท่ีใกลเคียง ดวยการกําหนดระยะทางบนแผนท่ี จะทําใหการคนหาขอมูลรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน และมีการนําทางไปยังสถานท่ีนั้นๆ เหมาะสําหรับบุคคลท่ีมีเวลานอยและตองการความสะดวก 
รวดเร็ว สําหรับเดินทางไปยังสถานท่ีนั้นๆ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยตอไป 

 1. โปรแกรมโปรแกรม Web Application ไมสามารถเพ่ิมขอมูลท่ีเปนไฟลเอกสารตางๆ ได 
ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปควรจะมีตัวเลือกในการเพ่ิมขอมูลเหลานี้ 
 2. การวิจัยครั้งนี้มีชั้นขอมูล 6 ชั้นขอมูล ซ่ึงไมเพียงพอสําหรับการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว
สําหรับบุคคลท่ีสนใจ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป ควรจะสํารวจชั้นขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือเปนประโยชน
มากข้ึนแกผูใชงาน 
 3. ถาหากนํา Web Application นี้ไปใชงานท้ังประเทศ ควรเลือกใชระบบการจัดการ
ฐานขอมูล อยางอ่ืน เชน Oracle ท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวา MySQL 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความตองการของนักทองเท่ียว สําหรับสราง Web Application ในการจัดการ

ขอมูลแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
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แบบสอบถามความตองการของนักทองเท่ียว สําหรับสรางเว็บแอปพลิเคช่ัน (Web Application) 
ในการจัดการแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความตองการ ในการสรางเว็บแอปพลิเคชั่น ในการ
ขอมูลจัดการแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 เพศ  ชาย  หญิง 
 อายุ  ต่ํากวา 15  16-25 ป  26-35 ป 
   36-45 ป  46-55 ป  มากกวา 55ป 
 ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย  อนุปริญญา 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก   อ่ืนๆ (ระบุ)................... 
 อาชีพ  นักเรียน/นักศึกษา  ขาราชการ 
   พนังงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจสวนตัว 
   ลูกจาง   เกษตรกร 
   อ่ืนๆ (ระบุ).................................................. 
 ทานตองการแอปพลิ เคชั่น ในการจัดการกับขอมูลแหลงทองเ ท่ียวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางหรือไม 
  มีความตองการมาก    มีความตองการปานกลาง  มีความตองการนอย 

  ไมตองการ เพราะ................................................................................................. 
 
ตอนท่ี 2 ลักษณะของเว็บแอปพลิเคช่ัน สําหรับผูใชงานท่ัวไป 
 1. สีเว็บแอปพลิเคชั่น (เลือกไดมากกวา 1) 

 สีน้ําเงิน (คราม ฟา ฟาออน)        สีเขียว (เขียวเขม – เขียวออน) 
 สีน้ําตาล (น้ําตาล แสด เหลือง เหลืองออน)  สีแดง (สีเลือดหมู แดง ชมพู) 
 สีอ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................................... 
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 2. สีตัวอักษร (เลือกไดมากกวา 1) 
 สีดํา   สีเขียว   สีน้ําเงิน 
 สีน้ําตาล   สีแดง    สีขาว   
 สีอ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................................... 

3. เมนูท่ีตองการ ในหนาเว็บของแหลงทองเท่ียว สําหรับนักทองเท่ียวท่ัวไป (เลือกได
มากกวา1 ขอ) 
   คนหาแหลงทองเท่ียวและคนหาสิ่งอํานวยความสะดวก(รานอาหาร,สถานี
บริการน้ํามัน,โรงแรม) 

 คนหาเสนทาง  แผนท่ี  เขาสูระบบ  สมัครสมาชิก 
   เพ่ิมเติม (ระบุ) ................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ตอนท่ี 3 ลักษณะของเว็บแอปพลิเคช่ัน สําหรับสมาชิก 

1. โครงสรางเว็บแอปพลิเคชั่น สําหรับสมาชิก (เลือกไดมากกวา1) 
 เขา-ออก ระบบ สําหรับสมาชิก  

 สามารถเพ่ิม ลบ และแกไข ขอมูลไดดวยตนเอง    

 กําหนดตําแหนงแหลงทองเท่ียว รานอาหาร สถานีบริการน้ํามัน โรงแรมไดดวย
ตนเอง (คลิกในแผนท่ี) 

 เครื่องมือชวยคนหาขอมูล 

 แสดงแผนท่ี 
 เพ่ิมรูปภาพ วีดีโอ ในสถานท่ีตางๆ  

 ประวัติแหลงทองเท่ียว (ขอมูลอ่ืนๆ ดวย) 
 เพ่ิมเติม (ระบุ) ..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
2. เมนูท่ีตองการ ในหนาเว็บฯ สําหรับสมาชิก (เลือกไดมากกวา1) 

 เพ่ิมขอมูลแหลงทองเท่ียว  รานอาหาร  โรงแรม สถานบีริการน้ํามัน 
 รายงานผลขอมูล  เปลี่ยนรหัสผานไดดวยตนเอง 
 เพ่ิมเติม (ระบุ) .................................................................................................... 

............................................................................ ..................................................................... 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
ขอขอบคุณมากท่ีใหความรวมมือ 
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ภาคผนวก ข 
แบบวัดความพึงพอใจตอโปรแกรมเว็บแอปพลิเคช่ัน ในการจัดการขอมูลแหลง

ทองเที่ยว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
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แบบวัดความพึงพอใจตอโปรแกรมเว็บแอปพลิเคช่ัน ในการจัดการขอมูลแหลง

ทองเที่ยว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือวัดความพึงพอใจ ตอโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชั่น ในการ

จัดการขอมูลแหลงทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 เพศ  ชาย  หญิง 
 อายุ  ต่ํากวา 15  16-25 ป  26-35 ป 
   36-45 ป  46-55 ป  มากกวา 55ป 
 ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย  อนุปริญญา 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก   อ่ืนๆ (ระบุ)................... 
 อาชีพ  นักเรียน/นักศึกษา  ขาราชการ 
   พนังงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจสวนตัว 
   ลูกจาง   เกษตรกร 
   อ่ืนๆ (ระบุ).................................................. 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอโปรแกรมแอปพลิเคช่ัน 

 

ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

 

นอ
ยที่

สุด
 

หนาเพจสําหรับผูใชท่ัวไป 

1 สีสันความสวยงามในหนาแรก      

2 ความสะดวกในการคนหาขอมูล      
3 ประโยชนการใชงานของแผนท่ี      
4 คนหาเสนทาง      
5 ความสะดวกในการคนหาตําแหนงขอมูลตางๆ  ในรัศมีท่ีตองการ      

6 รูปแบบการจัดเมนูหนาเว็บฯ      
7 ขอมูลเพียงพอความตอการสําหรับทาน      

หนาเพจสําหรับสมาชิก 
8 อิสระในการใชเว็บแอปพลิเคชั่น เชน เพ่ิมแหลงทองเท่ียว รานอาหาร สถานี

น้ํามัน โรงแรม ฯลฯ 
     

9 งายตอการใชงานสําหรับทานหลังจากอบรม      
10 สามารถนําขอมูลมาเผยแพรไดอยางเต็มท่ี      
11 เมนูท่ีใชมีความชัดเจนและสื่อความหมายกับความคิดของทาน      
12 ความสามารถในการเรียนรูเก่ียวกับแอปพลิเคชั่น      
13 รูปแบบนาสนใจ สวยงาม และอยากนําไปเผยแพรตอไป      
14 ความสามารถของโปรแกรมในการจัดการขอมูลแหลงทองเท่ียว      
15 เม่ือทานเห็นโปรแกรมครั้งแรกทานสามารถทําไดเลย      

 
ขอขอบคุณมากท่ีใหความรวมมือ 
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ภาคผนวก ค 
คูมือการใชงานโปรแกรมเว็บแอปพลิเคช่ัน ในการจัดการขอมูลแหลงทองเที่ยว ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
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 ทุกครั้งเม่ือเขาสูหนาโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชั่น ในหนาตางแรกของการใชงานจะแสดง
หนาแผนท่ี เมนู และขอมูลตางๆ ดังภาพภาคผวก ค.1 

 

ภาพภาคผนวก ค.1 แสดงหนาแรกของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชั่น 

 ผูใชสามารถเลือกเมนูการใชงานไดตามท่ีตองการ โดยโปรแกรมเว็บฯ มีเมนูตางๆ ดังนี้ 

 1. เมนูคนหา สามารถคนหาได 2 วิธี ไดแก เครื่องมือ  และ

เครื่องมือ  คือ เครื่องมือท่ีชวยในการคนหาสถานท่ีจากแผนท่ี โดยกําหนดคา
รัศมีเปนระยะทางในการคนหาและคลิกขวาท่ีแผนท่ี ก็จะปรากฏขอมูลการคนหา แสดงดังภาพ
ภาคผนวก ค.2 

 
 
ภาพภาคผนวก ค.2 แสดงการคนหาโดยการกําหนดระยะทางบนแผนท่ี 
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