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Abstract 
 
            The objectives of this research was to evaluate Geographic Information Systems 
database model assessment in higher education institutions. The sample groups were 5 
experts in Information and technology, 5 experts in Geographic Information technology. The 
research sample totaling 10 experts. The research tool was questionnaire the Geographic 
Information Systems database model assessment for asset management In Higher Education 
Institute. The model Comprises four main components, namely Expert Opinions, Database 
Management System and Using GIS. The data analyzed by using arithmetic mean and 
standard deviation.  The Geographic Information Systems database model of the efficiency 
evaluation using Back-Box Testing technique. The overall evaluation result Geographic 
Information Systems database model assessment, Shows the overall opinions at the good 
level. ( X = 3.82 ,S.D.= 1.14) , suggesting Geographic Information Systems database model 
assessment  for asset management In Higher Education Institute. The Geographic Information 
Systems database model assessment to support the task. 
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บทคัดย่อ    

กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำร
จัดกำรพัสดุในสถำบันอุดมศึกษำ ประชำกร คือ ผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 5 รำย ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ จ ำนวน 5 ท่ำน รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมดจ ำนวน 10 รำย เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรพัสดุในสถำบันอุดมศึกษำ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบหลัก 
ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล และกำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำตร์ 
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  กำรประเมินประสิทธิภำพของกำรประเมิน
แบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ประเมินใช้วิธี Black Box Testing ผลกำรประเมินของ
กำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรพัสดุในสถำบันอุดมศึกษำ 
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.14  สรุปว่ำ สำมำรถน ำกำร
ประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรพัสดุในสถำบันอุดมศึกษำ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนได ้
 
ค ำส ำคัญ : การประเมินแบบจ าลองฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, การจัดการสินทรัพย์ใน 
               สถาบันอุดมศึกษา 
                           
บทน า  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เป็นสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับกำรสถำปณำขึ้นตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ พุทธศักรำช 2548 มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีกำรแบ่งออกเป็น 3 วิทยำเขต 
ประกอบด้วย วิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยำเขตบพิตรพิมุข มหำเมฆ และวิทยำเขตพระนครใต้ (ส ำนักงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ, 2552)  ในแต่ละปี ได้มีสินทรัพย์มำกขึ้น
ส่งผลให้เกิดปัญหำกำรจรำจรในองค์กร แนวทำงแก้ไขปัญส่วนใหญ่จะเป็นกำรขยำยพ้ืนที่ จัดเก็บสินทรัพย์ได้
สะดวกแต่สิ่งที่ตำมมำจำกกำรแก้ไขปัญหำ คือ พ้ืนถนนมีกำรท ำเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ผู้คนเดินด้วยเท้ำลดน้อยลงซึ่ง
เป็นปัญหำให้กับตัวเมือง ดังนั้น สิ่งที่ต้องกลับมำพิจำรณำ คือ จะด ำเนินกำรอย่ำงไรที่ท ำให้ลดปัญหำนี้ได้ ไม่
เกิดผลกระทบกับคุณภำพชีวิตกำรอยู่อำศัยของบุคคลทั่วไป ดังนั้น กำรมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
องค์กรถือเป็นกลยุทธ์อย่ำงหนึ่ง โดยเฉพำะระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรสินทรัพย์ (Geographic 
Information Systems for Asset Management)  สำมำรถแสดงให้เห็นข้อมูลที่ ได้จำกกำรศึกษำ เช่น 
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ข้อมูลอำคำรแผนผังข้อมูลระบบไฟฟ้ำ ข้อมูลกำรประปำ ข้อมูลทำงระบบโทรศัพท์ ข้อมูลถนน ข้อมูลกำรใช้
พ้ืนที่ของกำรจัดกำรสินทรัพย์  งำนบริกำรด้ำนอ่ืน เป็นต้น กำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำร
จัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำประกอบกับกำรมีข้อมูลที่หลำกหลำย จะท ำให้ผู้บริหำร วำงแผนตัดสินใจ
ได้ (อรรถพล จันทร์สมุด, 2558) ซึ่งกำรประเมินระบบฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำร
จัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำจะเป็นแนวทำงที่ใช้รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์เพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจให้กับ
ผู้บริหำร และสิ่งที่ต้องกลับมำพิจำรณำ คือ จะด ำเนินกำรอย่ำงไรที่ท ำให้จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบเพ่ือลด
ปัญหำ  และไม่เกิดผลกระทบกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร รวมถึงสำมำรถวำงแผน รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนรวมถึงตัดสินใจให้กับองค์กรกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือ
กำรจัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำเป็นรูปแบบที่น ำมำใช้จัดกำรงำนสินทรัพย์ที่สำมำรถวำงแผนตัดสินใจ 
และเก็บข้อมูลข้อมูลได้มำก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจพัฒนำกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพื่อเป็นแนวทำงกำรจัดกำรพัสดุในสถำบันอุดมศึกษำเพ่ิมประสิทธิภำพให้กับองค์กร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรสินทรัพย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
 
สมมติฐานการวิจัย  

 ผลกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรสินทรัพย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำก  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
       1. ประชำกร 
                   ประชำกร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญเทคโนโลยีภูมิศำสตร์จ ำนวน 5 คน และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จ ำนวน 5 คน  รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 10 คน ประเมินควำมคิดเห็นของกำรประเมินแบบจ ำลอง
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพื่อกำรจัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
               ตัวแปรต้น คือ กำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำร
จัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
                  ตัวแปรตำม คือ ผลกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำร
จัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
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  2. เครื่องมือ 
        แบบสอบถำมกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำร
สินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
 
กำรด ำเนินงำนวิจัยออกเป็น 7  ขั้นตอน ดังนี้ 
         1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์เอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพื่อกำรจัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
         2. ก ำหนดแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรสินทรัพย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
         3. ออกแบบ และสร้ำงแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรสินทรัพย์
ในสถำบันอุดมศึกษำ 
         4. น ำแบบจ ำลองที่พัฒนำขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญเพ่ือพิจำรณำ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (พินันทำ ฉัตร
วัฒนำ และพัลลภ พิริยะสุยะวงศ์, 2558) 
         5. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร์เพื่อกำรจัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำ ในด้ำนควำมเหมำะสมต่ำง ๆ ดังนี้ 

       5.1 ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก 
    5.2 ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ   
         5.3 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
   5.4 กำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ 

        6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
          รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำมควำมเห็นที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นน ำไปใช้ ผู้เชี่ยวชำญ ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ จ ำนวน 5 คน และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 5 คน รวม
ผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 10 คน โดยประเมินควำมเหมำะสมของกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบ
หลัก ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล และกำรใช้ระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์
เพ่ือกำรจัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
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         7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
      วิเครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำมผลกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำง

ภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำโดยใช้ค่ำเฉลี่ย( X ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
ดังนี้       
                   1. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของผลกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำโดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนนมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (rating Scale) 5 ระดับ ตำมควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ได้แก่ องค์ประกอบหลัก ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลและกำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ดังนี้  
   มำกที่สุด  ให้คะแนน    5  คะแนน 
   มำก  ให้คะแนน            4  คะแนน 
   ปำนกลำง ให้คะแนน   3  คะแนน 
   น้อย           ให้คะแนน   2  คะแนน 
   น้อยที่สุด ให้คะแนน   1   คะแนน 
 
                    2. ก ำหนดเกณฑ์แปลผลค่ำเฉลี่ย ดังนี้ 

ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง เหมำะสมระดับมำกที่สุด 
   ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับมำก 
   ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับปำนกลำง 
    ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับน้อย 
      ค่ำเฉลี่ย 0.00-1.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
            ผลกำรวิจัยกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำร
สินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำ  สำมำรถอธิบำยได้ในรูปที่ 1  แสดงรำยละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควำมเหมำะสมของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
         1. ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ จำกกำรสัมภำษณ์ ผู้เชี่ยวชำญทั้ง 2 ด้ำน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรก ำหนด
ขอบข่ำยกำรของกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรสิทรัพย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ ประกอบด้วย ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีทำงภูมิศำสตร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ     

      2. กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำจำกเอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ

กำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เป็นกำรน ำเอำข้อมูลหลำยประเภทมำผสมผสำนกัน เพ่ือให้ได้

ผลลัพธ์ออกมำตำมที่ต้องกำร กระบวนกำรท ำงำนจะเกี่ยวข้องกับส่วนต่ำง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และ

โปรแกรมที่ใช้ในกำรประมวลผลข้อมูล ข้อมูลที่น ำเข้ำจำกกำรประมวลผล สำมำรถน ำไปใช้งำนซึ่งกระบวนกำร

ท ำงำนจะเกี่ยวข้องกับข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

          2.1 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

                 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่สำมำรถจ ำลองสภำพพ้ืนที่ในโลกแห่งควำมเป็นจริง (real word) มำเป็นชั้น
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ข้อมูล (data layers) ในโลกดิจิทัล (digital word) อย่ำงเป็นระบบโดยอำศัยเทคโนโลยีกำรส ำรวจระยะไกล

และกำรค้นหำต ำแหน่งบนพ้ืนโลกเข้ำช่วย  ยกตัวอย่ำง เช่น ที่ตั้งชุมชนหมู่บ้ำน เส้นทำงคมนำคม เขตที่ดิน 

เขตกำรปกครอง สภำพภูมิประเทศ กำรใช้ประโยชน์จำกที่ดิน ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศ หรือชั้นข้อมูล ข้อมูล

อำคำรแผนผังข้อมูลระบบไฟฟ้ำ ข้อมูลกำรประปำ ข้อมูลทำงระบบโทรศัพท์ ข้อมูลถนน กำรจัดกำรสินทรัพย์ 

รวมถึงงำนบริกำรด้ำนอื่นเป็นกำรจัดกลุ่มข้อมูลในกำรจัดท ำพิกัดต ำแหน่งและรำยละเอียดของแต่ละวัตถุ ถือว่ำ

เป็นข้อมูลชุดหนึ่ง ในกำรใช้งำนสำมำรถน ำข้อมูลแต่ละชุดมำซ้อนทับกันเพ่ือน ำไปใช้วำงแผน และจัดกำร 

 2.2 ข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ 

             เป็นข้อมูลที่อ้ำงอิงมำจำกแผนที่ของกรมแผนที่ทหำร และภำพถ่ำยดำวเทียมจำกส ำนักงำน

พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งข้อมูลพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้น ำเข้ำเป็นรูปแบบ

เวกเตอร์ (vector file) มีมำตรำส่วน 1:50,000 ทำงภำครัฐได้จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ของ

ประเทศ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงำนสำมำรถใช้ร่วมกันระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพรำะองค์ประกอบอ่ืนจะถูก

ก ำหนดท ำทุกอย่ำงให้ได้ข้อมูลที่ดีมีควำมถูกต้องแม่นย ำสูงจะสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กล่ำวคือ 

ชนิด และควำมสัมพันธ์ จะเกี่ยวข้องของกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ กระบวนกำรจัดกำรอำจจะ

แยกข้อมูล ให้สำมำรถจัดกำรได้สะดวกกว่ำ และเมื่อจะใช้งำนจึงจะสำมำรถน ำข้อมูลองค์ประกอบของพ้ืนที่มำ

เชื่อมต่อกับข้อมูลลักษณะประจ ำในตำรำงได้ 

 2.3 โปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

   โครงสร้ำงกำรท ำงำนของโปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

           2.3.1 ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ ได้แก่ รูปแบบกำรใช้งำนของเมนูต่ำงๆ เช่น เมนูหลัก เมนูย่อย 
เครื่องมือช่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งท ำให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย สะดวก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรออกแบบโปรแกรม 
         2.3.2 กำรรับข้อมูล ควำมสำมำรถในกำรน ำเข้ำหรือรับข้อมูลเพ่ือกำรประมวลผลเช่น ข้อมูล
เวกเตอร์ ข้อมูลรำสเตอร์ และฐำนข้อมูลอื่น ๆ 
          2.3.3 กำรจัดกำรและกำรวิเครำะห์ เป็นส่วนที่ใช้ในกำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับข้อมูลที่รับเข้ำมำ 
กระท ำตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด ซึ่งประกอบด้วยฟังชั่นกำรท ำงำนที่ใช้ในกำรวิเครำะห์เพ่ือหำค ำตอบ 
สำมำรถแยกย่อยออกเป็นฟังชั่น ซึ่งฟังชั่นทั้งหมดสำมำรถจัดได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กำรน ำเข้ำ และกำรแก้ไข 
ข้อมูลกำรปรับเปลี่ยนและวิเครำะห์ข้อมูล กำรจัดเก็บและกำรแก้ไขข้อมูล กำรค้นคืนและกำรแสดงผล 
           2.3.4. กำรเก็บข้อมูลและกำรจัดกำรข้อมูล เป็นส่วนกำรจัดกำรข้อมูลต่ำงๆ และกำรค้นหำ 
รวมถึงกำรแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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        2.3.5 ผลกำรด ำเนินงำนข้อมูล เป็นผลที่ได้จำกำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนที่เป็น
รำยงำน เช่น รูปแบบแผนที่ ตำรำงสถิติ แผนภูมิ ระบบมัลติมีเดีย จะเป็นส่วนที่น ำไปปฏิบัติงำน วำงแผน
จัดกำร  
             3. กำรประมวลผล 
                 ข้อมูลที่ได้รับจำกกำรเตรียมให้เป็นชั้นข้อมูลที่มีทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่จะสำมำรถใช้สืบค้นข้อมูล
แสดงผ่ำนจอคอมพิวเตอร์ได้ ใช้จัดรูปแบบที่สวยงำมตำมที่ต้องกำร เช่น ข้อมูลประชำกร ข้อมูลกำรประกอบ
อำชีพ ข้อมูลกำรศึกษำ ต ำแหน่งอำคำรเรียน ถนน แม่น้ ำ ข้อมูลดิน ข้อมูลอำคำร ข้อมูลแหล่งน้ ำ เป็นต้น กำร
น ำข้อมูลต่ำงๆ มำผสมผสำนกันเพ่ือประมวลผลวิเครำะห์ หำค ำตอบในกำรวำงแผนจัดกำร  
              4. ล ำดับขั้นสุดท้ำยแสดงถึงปลำยทำงของผู้ใช้แสดงให้เห็นรำยงำนระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ 
(อรรถพล จันทร์สมุด, 2558, 2559, 2561; อุทัย สุขสิงห์, 2547; Sudarat Srima and Panita 
Wannapiroon, 2013; Chansamut, A.,  Piriyasurawong, P, 2014; Sudart Srima, Panita 
Wannapiroon and Prachyanun Nilsook, 2014) 
 
สรุปผลการวิจัย 
            ผลกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรสินทรัพย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ สำมำรถแสดง ในตำรำงที่ 1 ดังนี้ 
             จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำร
สินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำภำพรวมพบว่ำมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.82 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 1.14 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำผู้เชี่ยวชำญอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.31 กำรใช้งำนระบบอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.7 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตฐำนเท่ำกับ 1.15  กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.55 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.48 องค์ประกอบหลักอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.53 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.62  
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รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. องคป์ระกอบหลัก 

       1.1 ผู้เชี่ยวชำญ 3.4 0.69 ปำนกลำง 

       1.2 วงจรกำรพัฒนำระบบ 3.5 0.52 มำก 

       1.3 กำรใช้งำนระบบ 3.5 0.67 ปำนกลำง 

รวม 3.53 0.62 มาก 

2. ผู้เชี่ยวชำญ 

      2.1 เทคโนโลยีทำงภูมิศำสตร์ 4.1 0.31 มำก 

      2.2 เทคโนโลยสีำรสนเทศ 4.9 0.31 มำกที่สุด 

รวม 4.5 0.31 มาก 

3 .กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 

      3.1 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 3.0 0.47 ดี 

      3.2 ข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ 3.9 0.31 มำก 

      3.3 โปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 3.9 0.31 มำก 

      3.4 กำรประมวลผล 3.4 0.83 ปำนกลำง 

รวม 3.55 0.48 มาก 

 
 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง 
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รายละเอียด X SD ความหมาย 

4. กำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ 

     รำยงำน 3.7 1.15 มำก 

                                       รวม 3.7 1.15 มาก 

                      สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 3.78 1.14 มาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
ผลกำรวิจัย สำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี้ 

          1. กำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรสินทรัพย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ ประกอบด้วยกระบวนกำรควำมรู้ทำงเทคโนโลยี กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
และกำรใช้งำนทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรอย่ำงมีระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนมีกำรประเมินควำมเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ 
ที่ได้พัฒนำแบบจ ำลอง และจำกกำรศึกษำคู่มือเอกสำรที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ  (Srima, Sudarat and 
Panita Wannapiroon, 2013) ที่กล่ำวถึงองค์ประกอบของแบบจ ำลองกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรตำมหลักกำรจัดกำรคุณภำพโดยรวมส ำหรับโรงเรียนต้นแบบที่มีกำรปฏิบัติเป็นเลิศ ประกอบด้วย 1) 
หลักกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบระบบสำรสนเทศ 3) กระบวนกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ และ 4) กำรวัดและประเมินผลระบบสำรสนเทศ 

      2.  กำรวิเครำะห์สำเหตุผลกำรประเมินพบว่ำกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์เพื่อกำรจัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำองค์ประกอบทั้งหมดของกำรประเมินพบว่ำอยู่ในระดับ
มำก เนื่องจำกองค์ประกอบหลักจัดอยู่ในระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เริ่มจำกควำมรู้ทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล และกำรใช้งำนระบบสำมำรถ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 

ข้อเสนอแนะ 

      1. ควรน ำแนวคิดกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำร

สินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำไปใช้ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง (ต่อ) 
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      2. ควรศึกษำงำนวิจัยในสถำบันกำรศึกษำเพ่ือให้แนวคิดกำรประเมินแบบจ ำลองฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพื่อกำรจัดกำรสินทรัพย์ในสถำบันอุดมศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
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