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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่ภายในคายพระรามหกดวยระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบการบริหารจัดการพื้นที่ภายในคาย

พระรามหกดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) การดําเนินการวิจัยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเคร่ืองมือโดยเร่ิม

จากการจัดเก็บขอมูลพื้นที่บริเวณคายพระรามหกใหมีพิกัดอางอิงทางภูมิศาสตร จากนั้นจึงนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิง

บรรยาย การนําเขาขอมูลจะควบคูกับการสํารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบใหเกิดความถูกตองสูงสุด เมื่อตรวจสอบขอมูลจน

ถูกตองจึงดําเนินการนําแสดงผลอีกคร้ัง ประโยชนจากงานวิจัยทําใหไดขอมูลพื้นที่ที่เปนปจจุบันทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูล

เชิงบรรยาย การศึกษาความพึงพอใจของกลุมผูใชงาน  กลุมตัวอยางเปนกลุมผูใชงานที่เก่ียวของกับองคกร ซึ่งไดจากการเลือก

แบบเจาะจง ประกอบดวย เจาหนาที่ขาราชการตํารวจกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน จํานวน 30  คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบงผลการประเมิน

ออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานเนื้อหา 2) ดานการออกแบบ 3) ดานประสิทธิภาพการใชงาน ซึ่งผลรวมการประเมินความพึง

พอใจ พบวา อยูในระดับ มาก (�̅�𝑥= 4.05, S.D. =0.67) และผลจากการศึกษาคร้ังนี้สามารถใชเปนแนวทางการพัฒนาการ

จัดการพื้นที่คายพระรามหก เพื่อเปนประโยชนในการใชงานตอไป 

 คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การบริหารจัดการ  คายพระรามหก 

Abstract 

This research aimed 1 )  study and develop The Are Management of The Rama VI Camp with 

Geographical Information System (GIS) 2) assess the satisfaction of the users on The Are Management of 

The Rama VI Camp with Geographical Information System (GIS) to carry out research using GIS as a tool by 

the start of the storage area on the River. Rama VI Camp to georeferenced coordinates. Then import 

spatial data and descriptive information. The import data is coupled with a field survey to determine the 

most accurate. When examining the data as valid, thus bringing its output again. Benefit from the 

research, the data area is present in both spatial and attribute data. The satisfaction of the users found 

that a group of users associated with the organization. The selection of specific staff consists Police 

Division 1 . Special Training Division Border Patrol Police Bureau 3 0  The statistics used in data analysis 

were mean, standard deviation. By dividing the assessment into 3  areas: 1 )  content 2 )  Design 3 )  the 

performance of applications. The sum of satisfaction was found to have an average total of 4.05 is the 

                                                           
* Corresponding auther, e-mail: noppadol.sai@rmutr.ac.th 



 

 

standard deviation of 0.67, the level of performance at a high level and the results of this study can be 

used to guide the development, managed hosting camps Rama. six For the sake of further use. 67 levels 

of efficiency at a high level and the results of this study can be used to guide the development, 

managed hosting, Rama VI Camp. For the sake of further use. 67 levels of efficiency at a high level and 

the results of this study can be used to guide the development, managed hosting, Rama VI Camp. For 

the sake of further use  
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1. ที่มาและความสําคัญ  

 ปจจุบันระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรไดเขามามีบทบาทในการประยุกตใชกับงานตางๆหลายสาขา ซึ่งเปน

ประโยชนตอการวางแผนการพัฒนาไดอยางดี เชน การประยุกตใชการจัดการพื้นที่เพื่อการบริหาร การหาความเสี่ยงของโรค

ในพื้นที่ตางๆ การประยุกตใชขอมูลดาวเทียม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรทําใหการติดตามขอมูลพื้นที่นั้นเปนไปอยาง

งายดายและยังทําใหขอมูลของพื้นที่มีความทันสมัยอีกดวย อีกทั้งสามารถสรางฐานขอมูลพื้นที่ระดับหมูบานหรือหนวยงาน

เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ตางๆ 

การใชประโยชนดานการบริหารจัดการพื้นที่ นั้น เดิมทางกองกับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน (คายพระรามหก) มีพื้นที่รับผิดชอบ 1,880 ไร และตอมาเมื่อ พ.ศ.2561 ทางคายพระรามหก ไดรับ

พระราชทานพื้นที่บางสวน จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 และมีอีกบางสวนที่ยังไมไดรับการพระราชทาน 

ปญหาหลักของการจัดการพื้นที่นั้น เกิดจากการยังไมมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ที่ทางภูมิศาสตรที่แนนอน ยังคงเปนเพียงการ

ประมาณการพื้นที่ ในขอบเขตเดิม อีกทั้ง ยังมีหนวยงานตาง ๆ ที่มาอาศัยขอใชพื้นที่บางสวนภายในคายพระรามหก ทําใหเกิด

การใชพื้นที่นอกเหนือจากที่ไดรับการจัดสรร สงผลใหการบริหารจัดการพื้นที่ การรับผิดชอบของหนวยงาน ไมเปนไปตาม

ระเบียบและความเหมาะสม หากคายพระรามหก มีการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชในการจัดสรรพื้นที่ 

จะสามารถชวยใหลดการเกิดขอปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และ สามารถเปนขอมูลใหผูบังคับบัญชา สามารถ

บริหารจัดการหนวยงานไดอยางเกิดประสิทธิภาพ 

จากปญหาที่เกิดข้ึนจึงทําใหผูวิจัยเล็งเห็นวา ควรมีการบริหารจัดการพื้นที่ของคายพระรามหก เพื่อแกปญหาการใช

งานพื้นที่และหนวยงานอาศัยภายในพื้นที่ดวย เพื่อปองกันการเกิดปญหาขอพิพาทตางๆภายในพื้นที่คายพระรามหก ซึ่งใช

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรเปนฐานขอมูลที่พัฒนาโดยอาศัยขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงคุณลักษณะ เขามาจัดการพื้นที่

ภายในคายพระรามหกใหมีความชัดเจนมากข้ึน เพื่อใหพื้นที่แตละสวนกําหนดพื้นที่ใหอยูในความดูแลและความรับผิดชอบ

ของหนวยงานใด ซึ่งจะทําใหเปนประโยชนกับทางคายพระรามหก 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่ภายในคายพระรามหกดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

 2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบการบริหารจัดการพื้นที่ภายในคายพระรามหกดวยระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร 

 

 

 



 

 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 3.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ออกแบบข้ึนมาเพื่อรวบรวมจัดเก็บ วิเคราะหขอมูล

ภูมิศาสตร รวมทั้งการคนคืนขอมูลและการแสดงผลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนทั้งระบบฐานขอมูลที่มี

ความสามารถในการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่โดยอยูในรูปของแผนที่เชิงเลข เชิงคุณลักษณะและระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห

ขอมูลเหลานั้นใหไดผลออกมาเปนขอสารสนเทศแลวนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจตอไป (สรรคใจ, 2542) 

3.2 การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหขอมูล 

รวบรวมขอมูลที่จําเปน ขอมูลทั้งหมดที่จะถูกถายทอดเขาสูระบบพิกัดแผนที่ระบบเดียวกัน จึงสามารถใชขอมูลใน

การวิเคราะหไดแกเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่สําคัญไดแก การวิเคราะหแบบซอนทับ

(Overlay analysis) แบบจําลอง(Modeling) การสรางแนวปะทะ (Buffering) การวิเคราะหโครงขาย 

 3.3 องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีองคประกอบที่สําคัญ 4 สวนคือ ขอมูลและสารสนเทศ (Data/Information) เคร่ือง

คอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ (Hardware) โปรแกรม (Software) และบุคลากร (User/People)  

 3.4 ลักษณะขอมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 ลักษณะของขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แบงออกเปน 2 ลักษณะ ขอมูลที่มีลักษณะเชิงพื้นที่ (Spatial 

Data) และขอมูลอธิบายพื้นที่ (Non- Spatial Data or Attribute Data) (พรทิพย, 2548) ดังนี้ 

  ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เปนขอมูลเชิงพื้นที่หรือตําแหนงที่ตั้งเปนขอมูลที่แสดง สภาพภูมิประเทศ

ของพื้นที่ดวยพิกัดภูมิศาสตร (Geo-referenced coordinates) ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ  

 1) ขอมูลเวกเตอร (Vector data) เปนลักษณะของขอมูลที่มีจุดพิกัดทางภูมิศาสตร (X,Y) เปนคาแสดง

ตําแหนง 

  2) ขอมูลราสเตอร (Raster data) เปนขอมูลที่แสดงในรูปของเซลลสี่เหลี่ยม (Grid cell) หรือจุดภาพ 

(Pixel) เปนตารางสี่เหลี่ยมเล็ก ๆตอเนื่องกันขนาดของกริดข้ึนอยูกับความตองการของผูใช หรือความคมชัดของขอมูล 

(Resolution) ซึ่งขอมูลจะอยูในรูปเชิงเลข (Digital) 

  ขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) เปนขอมูลที่ เก่ียวกับคุณลักษณะตางๆ คือ คุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะที่เก่ียวของกับพื้นที่นั้น ในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ ลักษณะขอมูลเชิงเฉพาะ (Attribute) อาจมีลักษณะตอเนื่องกัน 

เชน เสนระดับชันความสูง (Terrain Elevation) หรือเปน ลักษณะที่ไมตอเนื่อง เชน จํานวนประชากร (Number of 

Inhabitants) และชนิดของสิ่งปกคลุมดิน (Land Cover Types) 

3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

ครรชิต (2558) ทําการศึกษาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดินโดยชุมชน และการใชประโยชนที่ดินใน

พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตองคการบริหารสวนตําบลแมพูลอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถผลการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน 

พบวาเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพูลมีพื้นที่ 82,522.30 ไร สวนใหญใชในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจไดแก ทุเรียน ลางสาด 

และลองกองคิดเปนรอยละ 56.42 จําแนกเปน 7 ประเภท ดงันี้ 1) ทุเรียน 36,333.10 ไร (รอยละ 44.03) 2) ปาเบญจพรรณผสม

ปาไผ 31,917.70 ไร (รอยละ 38.68) 3) ลองกองและลางสาด 10,225.25 ไร (รอยละ 12.39) 4) ที่อยูอาศัย 2,871.17 ไร (รอยละ 

3.48) 5) หอมและนาขาว 602.03 ไร (รอยละ0.73) 6) ปาเสื่อมโทรมถูกแผวถาง 394.46 ไร (รอยละ 0.48) และ 7) แหลงน้ํา 



 

 

178.59 ไร (รอยละ0.22) และขอมูลภูมิสารสนเทศสามารถนําไปใชสําหรับการจัดการที่ดินผานระบบภูมิสารสนเทศออนไลน โดย

ใชขอมูลเชิงบรรยายเชื่อมโยงกับขอมูลที่ดินรายแปลง 

วัฒนชัย และคณะ (2557) ทําการศึกษาการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการปริมาณน้ําทาง

การเกษตร กรณีศึกษา ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ในป พ.ศ. 2554 เปนงานวจิัยเชิงปริมาณ ระหวางการ

ใชการสํารวจขอมูลจากการวิธีรับรูระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทางภูมิศาสตร เพื่อการศึกษาการประยุกตใชระบบ

สารสนเทศ ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการปริมาณน้ําทางการเกษตร กรณีศึกษา ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก ใน

ป พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาการใชปริมาณน้ํา ทางการเกษตรพบวามีการใช ปริมาณน้ําทางการเกษตร จากพื้นที่เกษตรกรรม

ทั้งหมดคือ 72,093.60 ตารางกิโลเมตร หรื อ 45,058.50ไร และมีความตองการใชปริมาณน้ําทั้งหมด 70,772,609.00 ลูกบาศก

เมตร โดยแบงวิเคราะหการใชปริมาณน้ําในดานเกษตรกรรมแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก กลวย มีความตองการใชปริมาณน้ํา 

32,796,775.00ลูกบาศกเมตร รองลงมาคือ นาขาว มีความตองการใชปริมาณน้ํา 23,398,012.00 ลูกบาศกเมตร ออย มีความ

ตองการใช ปริมาณน้ํา 7,725,274.00 ลูกบาศกเมตร และ มะมวง มีความตองการใชปริมาณน้ํา 6,852,548.00 ลูกบาศกเมตร 

ตามลําดับ 

ปรางทิพย (2557) ทําการศึกษาการประยุกตใช ระบบสารสนเทศภูมศาสตร (GIS) ในการศึกษาการกระจายการระบาด

ของโรคไข เลือดออก (DHF) ในพื้นที่อําเภอทาใหมจังหวัดจันทบุรีการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใช ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรในการศึกษาการกระจายการระบาดของโรคไขเลือดออกในพื้นที่อําเภอทาใหมจังหวัดจันทบุรีและวิเคราะหหารูปแบบ 

มาตรการในการปองกนการระบาดของโรคไข เลือดออกที่เหมาะสมในพื้นที่โดยอาศัยการนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ผลการศึกษาพบวา

พบการระบาดของโรคอยูในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนสูงที่สุดคือเดือนมิถุนายน โดยจากขอมูลเชิงพื้นที่ที่ไดจากการใช 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เขามาชวยวิเคราะหผูปวยเปนโรคไขเลือดออก (DHF) ในพื้นที่อําเภอทาใหมทุกปสูงที่สุดคือ

ตําบลเขาบายศรีและตําบลทุงเบญจาเนื่องจากมีจานวนประชากรสูงและการกระจายตัวของครัวเรือนหนาแนน  

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 



 

 

4.1ข้ันตอนในการดําเนินวิจยั 

            4.1.1 ศึกษาปญหาของพื้นที่คายพระรามหก 

  4.1.2 ทําการลงพื้นที่สํารวจขอมูลหนวยงานภายในคายพระรามหก 

  4.1.3 จําแนกขอมูลพื้นที่และขอมูลที่ตองการสรางสตอร่ีแม็พเพื่ออธิบาย 

  4.1.4 ทําการตรวจสอบขอมูลหนวยงานใหครบถวนและถูกตอง 

  4.1.5 ทําการตรวจสอบละติจูด-ลองติจูดกับ Google Map และ Google Earth 

  4.1.6 ทําการปกหมุดสถานที่หนวยงานลง Google Map 

  4.1.7 ทําการนําขอมูลนั้นเขาสูระบบ GIS Online 

  4.1.8 ทําการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 

  4.1.9 ปรับเปลี่ยนแกไขใหตรงความตองการของหนวยงาน 

  4.1.10 นําระบบที่มีความสมบรูณนั้นไปใชงานเพื่อใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน 

 รูปแบบของการสํารวจ ในการวิจัยคร้ังนี้มีประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 4.2 ประชากรหรือหนวยในการวิเคราะห ไดแก เจาหนาที่ขาราชการตํารวจภายในกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝก

พิเศษ กองบัญชาการฝกพิเศษ (คายพระรามหก) ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

 4.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก เจาหนาที่ขาราชการตํารวจภายในกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ 

กองบัญชาการฝกพิเศษ (คายพระรามหก) จํานวน 30 คน ดวยวิธีการเจาะจง 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม สรางข้ึนมาเพื่อเปนเคร่ืองมือในการวัดตามกรอบแนวคิด 

โดย รายละเอียดของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูใชงาน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ วัตถุประสงค

ของการใชบริการระบบสารสนเทศ 

สวนที่ 2 ดานความพึงพอใจของผูใชงาน โดยแสดงเกณฑในการวัดระดับความสําคัญ 5 ระดับ แบงออกเปน 3 หมวด 

ดังนี้ 1. ดานเนื้อหา 2. ดานการออกแบบ 3. ดานประสิทธิภาพการใชงาน มาทําการวิเคราะหเปนรายดาน โดยนําเสนอดวย

สถิติ ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ผลและวิจารณ  

 5.1. ผลการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่ในคายพระรามหกดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

  5.1.1. ประยุกตใชสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อศึกษาขอมูลพื้นที่ของแตละหนวยงานในคายพระรามหก

จัดทําเปนฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สามารถแสดงดังนี้ 

 
รูปที่ 2 แสดงพื้นที่หนวยงานคายพระรามหก 



 

 

 จากภาพที่ 2 เปนการแสดงหนวยงานยอยจํานวน 23 หนวยงาน ที่อยูในพื้นที่ของหนวยงานคายพระรามหก โดยอยู

ในความรับผิดชอบดูแลของกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายพระรามหก) 

 
รูปที่ 3 แสดงตําแหนงหนวยงานที่ตองการหา 

 จากภาพที่ 3 เปนการแสดงถึงหนวยงานที่ตองการคนหา โดยสามารถเลือกสถานที่หนวยงานที่ตองการคนหาได 

โดยขอมูลของสถานทีน่ั้นที่ทําการคนหาจะแสดงข้ึนมาใหทราบ 

 5.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบในการบริหารจัดการพื้นที่คายพระรามหกดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

ตารางที่ 1 แสดงผลขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป 

รายการ จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

      ชาย 12 40 

      หญิง 18 60 

2. อายุ   

      21-30 ป 7 23.3 

      31-40 ป 11 36.7 

      41-50 ป 10 33.3 

      51 ปข้ึนไป 2 6.7 

3.ระดับการศึกษา   

     ต่ํากวาปริญญาตร ี 1 3.3 

     ปริญญาตร ี 27 90 

     ปริญญาโท 2 6.7 

     ปริญญาเอก 0 0 

4.วัตถุประสงคของการใชบริการระบบสารสนเทศ   

     สืบคนขอมูล 10 33.3 

     ใชประกอบการวางแผน/ตัดสินใจ 14 46.7 

     อ่ืน ๆ 6 20 



 

 

จากตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปน เพศชาย รอยละ 40 และเพศหญิง รอยละ 60  โดยมีชวงอายุ

21-30 ป 7 คน คิดเปนรอยละ 23.3 อายุ 31-40 ป 11 คน คิดเปนรอยละ 36.7 อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 33.3 และอายุ 

51 ปข้ึนไป 2 คน คิดเปนรอยละ 6.7 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 1 คน  คิดเปนรอยละ 3.3 และปริญญาตรี 27 คน 

คิดเปนรอยละ 90 ใชประกอบการวางแผน/ตัดสินใจ ป 14 คน คิดเปนรอยละ 46.7 และ สืบคนขอมูล 10 คน คิดเปนรอยละ 

33.3 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมนิความพึงพอใจของผูใชงานในแตละดาน 

รายการประเมิน ( x  ) ( S.D. ) 
ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1. ดานเน้ือหา 4.49 0.46 มาก 

1.1 เนื้อหามีความถูกตองและนาเชื่อถือ 4.17 0.38 มาก 

1.2 เนื้อหามีปริมาณเหมาะสม 4.57 0.50 มากที่สุด 

1.3 เนื้อหามีการจัดเรียงเปนข้ันตอน มคีวามตอเนื่อง อานแลวเขาใจงาย 4.50 0.51 มากที่สุด 

1.4 เนื้อหาและแผนที่มีความสอดคลองกัน 4.73 0.45 มากที่สุด 

2. ดานการออกแบบ 4.30 0.60 มาก 

2.1 แผนที่มีสีสันเหมาะสม 4.20 0.40 มาก 

2.2 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอานไดงาย 4.57 0.57 มากที่สุด 

2.3 มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตาง ๆ 4.03 0.67 มาก 

2.4 แผนที่ประกอบสามารถสื่อความหมายได 4.20 0.77 มาก 

2.5 การแบงสวนและการจัดวางสวนแสดงผลบนจอภาพของตําแหนง

แผนที่และเนื้อหาเหมาะสม 

4.50 0.57 มากที่สุด 

3. ดานประสิทธิภาพการใชงาน 4.24 0.62 มาก 

3.1 ระบบใชงานงายและไมซับซอน 4.49 0.46 มาก 

3.2 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.49 0.46 มาก 

3.3 ระบบสามารถใชงานไดอยางมีเสถียรภาพ 4.30 0.60 มาก 

3.4 ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล 4.20 0.71 มาก 

3.5 การนําไปใชประโยชนในองคกร 4.83 0.38 มากที่สุด 

สรุปผลการประเมิน 4.05 0.67 มาก 

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานระบบจากกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งในการทํา

แบบสอบถามจะทําการสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบทั้งสิ้น 3 ดาน  ซึ่งผลการประเมินแตละดานมีดังนี้ 

1) ผลการประเมินความพึงพอใจดานเนื้อหา พบวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (𝒙𝒙� = 4.49, S.D. = 0.46) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เนื้อหาและแผนที่มีความสอดคลองกัน โดยระดบัความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด รองลงมา

คือเนื้อหามีปริมาณเหมาะสม ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด  



 

 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจดานการออกแบบ พบวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (𝒙𝒙� = 4.30, S.D. = 

0.60) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขนาด ตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอานไดงาย โดยระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือการแบงสวนและการจัดวางสวนแสดงผลบนจอภาพของ ตําแหนงแผนที่

และเนื้อหาเหมาะสม โดยระดบัความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด ตามลําดับ 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจดานประสิทธิภาพการใชงาน พบวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (𝒙𝒙� = 4.24, 

S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระบบการนําไปใชประโยชนในองคกร โดยระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก

ที่สุด รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ โดยระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก ตามลําดับ  

6. สรุปผล  

การศึกษาวิจัยเร่ือง การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ในการบริหารจัดการพื้นที่คายพระรามหก

ผลจากการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง อายุ ระหวาง 31-40 ป ระดับ

การศึกษาสวนใหญอยูระดับปริญญาตรี วัตถุประสงคของการใชบริการระบบสารสนเทศ ใชประกอบการวางแผน/ตัดสินใจ  

 ผลจากการวิเคราะหเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชงาน ในแตละดาน พบวา 

1) ดานเนื้อหา  ปจจัยดานเนื้อหาและแผนที่มีความสอดคลองกันสงผลตอความพึงพอใจมากที่สุด และรองลงมา

เนื้อหามีปริมาณเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด 

2) ดานการออกแบบ  พบวา ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอานไดงาย สงผลตอความพึง

พอใจมากที่สุด  และการแบงสวนและการจัดวางสวนแสดงผลบนจอภาพของตําแหนงแผนที่และเนื้อหาเหมาะสม ซึ่งมีคา 

ระดับของความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
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