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Abstract 
 
       Thematic map in general is widely 
accepted for specific uses in a number   of 
organizations. With the advent of mapping 
technology and geoinformatics, the 
visualization of maps and its associated 
statistics can be effectively performed. The 
objective of this study is to explore a diversity 
of visualizations in terms of spatial, 
quantitative and relative information. The 
methodology procedure included the study of 
map visualization, database establishment, 
statistical analysis and map creation. We used 
spatial information of Khon Kaen province 
and some of the Northeast Thailand for this 
study. The results obtained provide the 
techniques used and a diversity of map 
visualization. A number of maps and their 
associated statistics have been shown and 
made comparison in the senses of 
visualization for better meaning. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
          แผนที่ เฉพาะ เรื่ องถูกยอมรับโดยทั่ วไปอย าง
กวางขวางในการนําไปใชในองคกร หรือหนวยงานตางๆ 
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ทําใหการนําเสนอแผนที่ และการนําสถิติเขามาใชเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จุดประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือ 
การแสดงความหลากหลายของการนําเสนอสารสนเทศใน
ดานเชิงพื้นที่ เชิงปริมาณ และ เชิงเปรียบเทียบ กระบวน
การศึกษาประกอบดวยการศึกษาการนําเสนอแผนที่ การ
สรางฐานขอมูล การวิเคราะหทางสถิติ และการสรางแผนที่ 
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ไดใชขอมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัด
ขอนแกนและบางสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาที่ไดรับมีทั้งเทคนิคที่ใชความ
หลากหลายของรูปแบบการนําเสนอแผนที่ และไดแสดง
รูปแบบตางๆของแผนที่ และสถิติที่เกี่ยวของ และทําการ
เปรียบเทียบรูปแบบที่มีความหมายมากกวาแผนที่ทั่วๆไป 
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1.   ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
              การแสดงผลในแผนที่ ถูกนํ ามาใช เพื่ อ พัฒนา
ประเทศ องคกร หรือพ้ืนที่เฉพาะ เพื่อชวยในการตัดสินใจ 
การแกไขปญหา ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ อีกทั้ง
สามารถเขาถึงขอมูลเชิงพื้นที่ไดในทุกระดับ แผนที่มีดวยกัน
หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายชนิดดวยกัน เนื่องจาก
ความตองการของผูใช ประสบการณ ความรูที่มากขึ้นของ
ผูทําแผนที่ และเทคโนโลยีที่นําสมัยที่ชวยอํานวยความ
สะดวกในการผลิตแผนที่มากขึ้นกวาสมัยอดีตเปนอยางมาก 
ในอดีตการทําแผนที่ที่คุนเคยเปนแผนที่แสดงภูมิประเทศ ซึ่ง
ไมมีการแสดงขอมูลเชิงสถิติ มีเฉพาะขอมูลในเชิงตําแหนง 
เชน จุดหมูบาน ขอบเขตลําน้ํา และขอบเขตภูเขา เปนตน  

      Robinson&Petchenik (1976) ไดใหความหมาย
ของแผนที่ ไ ว ว า  แผนที่ คื อก ารแสดงกราฟฟ คของ
สภาพแวดลอม  โดยการใชสัญลักษณแทนสิ่งที่มีอยูบนโลก 
และมาตราสวนเขามาชวย สวน Meynen (1973) ไดให
ความหมายของการทําแผนที่ไววา การทําแผนที่เปน       
ศิลปะ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ประกอบดวยการศึกษา
เอกสารทางดานวิทยาศาสตร และการทํางานบนศิลปะ ซึ่ง
รวมไปถึงชนิดของแผนที่ แผนภูมิภาพ รูปแบบจําลอง 3 มิติ 
และการแสดงพื้นผิวโลกทั้งหมด หรือสิ่งที่มองเห็นจากบน
ฟาในมาตราสวนตางๆ เพราะฉะนั้นรูปแบบที่นํามาใชจึงมี
ความแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของผูนํามาใช เชน 
แผนที่ทางสถิติกับแผนภาพเฉพาะเรื่อง (Statistical Maps 
with Individual Diagrams) แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic 
Maps) แผนที่เศรษฐกิจ (Economic Maps) และแผนที่พลวัตร 
(Dynamic Maps) เปนตน Jenks (1976) ไดแบงแผนที่เฉพาะ
เรื่องออกเปน 2 กลุม คือ คุณลักษณะ และปริมาณ แผนที่
เฉพาะเรื่องที่แสดงเชิงคุณลักษณะนั้นจะไมสามารถบอก
ปริมาณได จะแสดงที่ต้ัง ขอบเขต และขอมูลตางๆที่สัมพันธ

กันเทานั้น สวนแผนที่เฉพาะเรื่องแสดงปริมาณ โดยการ
นําสัญลักษณตางๆมาใชในรูปของกราฟฟคเพื่อแสดง
จํ านวนของขอมูลบนแผนที่ ในตํ าแหนง เชิ งพื้นที่ 
สัญลักษณทางดานเรขาคณิตเปนหนึ่งในรูปแบบของ
กราฟฟคท่ีนิยมนํามาใชในแผนที่  

      Cuff et al. (1990) ใหความเห็นวานักทําแผน
ท่ีจํานวนมากรูวาแผนที่เฉพาะเหมาะสมมากในการ
นํามาใชผลิตแผนที่เลม (Atlas Mapping) ซึ่งไดมีการ
สนับสนุนใหเผยแพร และนําไปใชในการทําเปนแผน
ท่ีเลมของเมือง และประเทศ โดยหลักวิธีการที่ไดมา
ขอ งข อ มู ล ท่ี ใ ช ใ นก า รทํ า แ ผนที่ คื อ  ทา งด า น
คณิตศาสตร  และด านสถิติ  การวัดค าทางด าน
คณิตศาสตรใชวิธีงายๆ และเกี่ยวของกับการวัดคา
ท่ัวไป เชน อัตราสวน (Ratio) สัดสวน (Proportions) 
และรอยละ (Percentages) รวมไปถึงการกําหนดพื้นที่ 
และรูปราง และการคํานวณ หรือการเปรียบเทียบ สวน
ดานสถิติ Bhattacharyya (1977) กลาวไววา สถิติคือ
รางกายของความคิด และวิธีการ ท่ีใชเพื่อรวบรวม และ
แปลขอมูลท่ีเกี่ยวของกับพื้นที่ท่ีตองการคนหา และ
เพื่อสรุปสถานการณ ท่ีไมแนใจ  และแสดงความ
แปรปรวนของขอมูล สถิติไมไดแสดงขอมูลจํานวน
มาก แตเปนการประมวลผลของขอมูล Freeman (1968) 
ไดสรุปจุดมุง หมายหลักของการประมวลผลไว 3 อยาง
ดวยกันคือ เพื่อสรุป อธิบายความสัมพันธระหวางตัว
แปรสองตัว และแสดงการประมาณ และการทดสอบ
นัยสําคัญของขอมูล ขอมูลเชิงสถิติมีความหลากหลาย
ท้ังในแงปริมาณ  คุณภาพ  และการเปรียบเทียบ 
ตลอดจนสถิติท่ีมีหลายตัวแปร ขอมูลสถิติท่ีแสดง
ประกอบกับแผนที่ท่ีเปนเชิงปริมาณ  อาจจะแสดงเปน
ตัวเลข และใชกราฟฟคแสดงแทนจํานวนปริมาณ เชน 
ความสูงของแทง ขนาดของวงกลม หรือใชสัญลักษณ
แทนจํานวนนับ แผนที่ท่ีแสดงรวมกับการแสดงทาง
สถิติ จะทําใหผูใชเขาใจ คาดคะเนคา และตีความหมาย
ไดงายข้ึน เชน การแสดงจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช
รวมกับการแสดงฮิสโตแกรม นอกจากการวิเคราะห
ทางสถิติท่ีแตกตางกัน ยังนําแผนภูมิทางดานสถิติเขา
มาแสดงประกอบกับแผนที่ดวย การทําแผนที่สามารถ
ทําไดหลายรูปแบบ ผูทําการวิจัยจึงไดจัดทําการวิจัย
ข้ึนมาเพื่อเสนอทางเลือกของรูปแบบการนําเสนอแผน
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ท่ีใหมีความหลากหลาย เพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับ
ขอมูลท่ีมีอยู และในการวิเคราะห ทําใหแผนที่ท่ีแสดงผล
ออกมา  ดูแลวเขาใจงาย  ไมสูญเสียเวลาที่ตองนํามา
ตีความหมาย มีความเขาใจตรงกัน และสามารถทํางาน
ไปไดอยางรวดเร็ว เกิดผลประโยชนตอองคกร และ
ประหยัดงบประมาณ ใชทรัพยากรไดตามตําแหนงท่ี
ถูกตอง 
 
2   วัตถุประสงค 
           เพื่อจัดทําแผนที่ที่แสดงผลในเชิงบูรณาการของ
สารสนเทศเชิงพื้นที่กับขอมูลสถิติที่เกี่ยวของ 

   แผนที่ที่ปรากฎจะตองเปนไปตามหลักของวิธีการทาง
แผนที่ ซึ่งแสดงสัญลักษณ และคาเปรียบเทียบเปนรูปแบบที่
มีลําดับของความเขมของสี และมีการแสดงขนาดไปตาม
สัดสวน และแสดงความหลากหลายในแตละประเด็นที่ให
ผูอานไดเห็นภาพ  และมีความเขาใจ 
 

3   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
3.1 การแสดงแผนที่มีความหลากหลายในรูปแบบการ

แสดง ทําใหมีตัวเลือกมากขึ้น 
        3.2 การแสดงแผนที่มีแนวทางความเหมาะสมกับ
ขอมูลมากขึ้น ตีความหมายงาย และทําใหเขาใจไดมากยิ่งขึ้น 

3.3 ได ฐ านข อมู ลที่ ผนวกกับระบบสารสน เทศ
ภูมิศาสตร ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดอยางรวดเร็ว และ
ถูกตองสูง เปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจ หรือ
กําหนดนโยบาย   ในเรื่องตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4 สามารถใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ในการวางแผน การกลั่นกรอง การติดตาม และ
การประเมินผลงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการจังหวัดแบบบูรณาการไดทุกป 
 
4.  วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

         Star & Estes (1990) ไดกลาวเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรไววา ในปจจุบันระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรออกแบบมาเพื่อทํางานรวมกับขอมูลเชิงพื้นที่  ซึ่ง
ขอมูลถูกอางตามพิกัดทางภูมิศาสตร ดวยความกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เปนไปอยางรวดเร็ว ทํา
ใหระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมีสมรรถนะสูงขึ้นตามไป
ดวย ไดแสดงผลลัพธออกมาในรูปของแผนที่ เพื่อใหเขาใจงาย 

         นักทําแผนที่ไดใหความหมายของการทําแผนที่
ไวหลายทาน ที่หยิบยกมาคือคํานิยามของ Raisz (1948) ที่
ใหความหมายแผนที่ว า  แผนที่  คือ  แผนภาพที่แสดง
ภาพวาด หรือสัญลักษณของสิ่งซึ่งเลือกสรรแลว มีปรากฎ
อยู ในพื้นที่บริ เวณกวาง  หรือพ้ืนผิวโลก  โดยยอตาม
อัตราสวนใหมีขนาดเล็กลงมาก  ในการทําแผนที่จะ
พิจารณาจากขอมูลที่ไดมา ไดแก  เสนโครงแผนที่ ระบบ
พิกัด มาตราสวน การจําแนก และการแสดงแผนที่ แผนที่ที่
ทําขึ้นมานั้น จะทําขึ้นมาตามวัตถุประสงคของผูใช ซึ่งอาจ
เปนแผนที่แสดงรายละเอียดทั่วไป หรือเปนแผนที่แสดง
เฉพาะเรื่องที่สนใจเทานั้น การไดมาของแผนที่นั้นตอง   มี
การรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการทําแผนที่ขึ้นมากอน 
จากนั้นทําการสรางฐานขอมูล เพื่อใหขอมูลเปนระบบ โดย 
Wertz (1993) ใหความหมายของฐานขอมูลวาเปนการ
รวบรวมขอมูลที่มีการจัดการดานโครงสรางของขอมูล 
โดยประกอบไปดวยกลุมขอมูลที่จําเปนตอวัตถุประสงคที่
ตองการ  บางกลุมขอมูลถูกจัดเรียงเพื่อใหงายตอการ
ดําเนินงาน ขอมูลมีการจัดเรียง ดังนั้นอาจมีการเขาถึง และ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให    มีประสิทธิภาพในการใชงาน โดยมี
ระบบจัดการฐาน    ขอมูลบริหารขอมูล Hansen G.W. & 
Hansen J.V. (1996) ใหความหมายระบบจัดการฐาน ขอมูล
วาเปนระบบของโปรแกรม คลายกับระบบ ปฏิบัติการ 
หรือตัวแปลชุดคําสั่ง (Compiler) ที่มีการดูแล และควบคุม
จํานวนการใหบริการตอผูใชงานระบบ โปรแกรมเมอร 
และบุคคลอื่นๆ ระบบจัดการฐานขอมูลดูแลฐานขอมูล
เพื่อใหสามารถใชงานไดสะดวก โดยเก็บขอมูลที่รวบรวม
ไวที่ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองตอการใชงานของโปรแกรม
ประยุกตอยางมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอน และความ
ขัดแยงของขอมูลที่เกิดขึ้นภายในองคกร  

  กระบวนการออกแบบแผนที่ (Map Design Process) 
มี 5 ขั้นตอนตามที่ Raisz (1948) ไดออกแบบไวคือ  

(1) กําหนดประโยชนของแผนที่ จุดมุงหมาย และ
ผลลัพธที่จะได 
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(2) เลือกมาตราสวน และเสนโครงแผนที่ตามขอ 1 
(3) กําหนดสัญลักษณตางๆ 
(4) การเลือกเพิ่มสวนประกอบของแผนที่ 

        (5) ทดสอบโดยดูจุดมุงหมายของแผนที่วาตรงตามที่ ต้ัง
ไวหรือไม 

แผนที่ที่นํามาใชในปจจุบันมีดวยกันหลายประเภท 
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูใชวานําแผนที่ไปใชในงาน
ลักษณะใด Raisz (1948) ไดเสนอแผนที่ทางสถิติที่นิยม
นําไปใชดังนี้ 

(1) ไอโซเพลท (Isopleths) คือ เสนที่อยูบนแผนที่ที่มี
ความสัมพันธระหวางความหนาแนนที่เทากัน หรือมีคาที่
กระจายตัวอยางแนนอน  

(2) ทินส (Tints) คือ การแสดงเสนช้ันความสูง โดยไอ
โซเพลทถูกใหคาสี หรือเปนการแบงช้ันสีในแผนที่ จําแนก
ช้ันตามการระบายสี  

(3) การกระจายตัวของแผนที่โครโรเพลท (Choro-pleth 
Maps of Distribution) วิธีทั่วไปที่แสดงขอมูลบน แผนที่นี้คือ 
การระบายสีพ้ืนที่ตางๆ โดยแบงช้ันเสน หรือระดับของความ
เขมของสีในพื้นที่ที่ถูกแสดงคา 

(4) แผนที่จุด (Dot Maps) คือ ระบบการกระจายของ
ความหนาแนนที่แสดงออกมาเปนจุดตามขนาดของรูปแบบ
โดยแตละจุดใหค าปริมาณ  และขนาด  คาของจุดควร
กําหนดใหคงที่ ขนาดของจุดถูกลงดวยปากกาที่เหมือนกัน  

(5) แผนที่ความหนาแนนของประชากร (Density     of 
Population Maps) มีหลายวิธีที่ใชทําแผนที่ความหนาแนน
ของประชากร หน่ึงในนั้นคือ การแสดงดวย   ระบบจุด โดย
จํานวนประชากรในตัวเมืองแสดงเปนรูปแบบวงกลม พ้ืนที่
ของวงกลมเปนสัดสวนกับจํานวนประชากร ศูนยกลางของ
วงกลมเปนตําแหนงที่ต้ังที่แทจริงของเมือง และพื้นที่เปน
สัดสวนตามขนาดของจุด การตีความหมายทําไดจากการดู
จากสีที่ประยุกตใช หรือจากการระบายส ี 

        Raisz (1948) กลาววา สวนใหญแผนที่ทางสถิติกับ
แผนภาพเฉพาะเรื่อง เปนแผนที่ทางสถิติที่ประกอบดวย
แผนภาพเล็กๆ  บนแผนที่  จะนํามาใชก็ตอเมื่อ  ขอมูลมี
รายละเอียดไมเพียงพอที่จะเปรียบเทียบในไอโซเพลท หรือมี
รายละเอียดไมเพียงพอที่จะเปรียบเทียบในแผนที่จุด และตัว

แปรตางๆ มีคามากเกินไป เปนตน ชนิดทั่วไปของ
แผนภาพแสดงบนแผนที่ มีดังนี้  

(1) แผนที่แผนภูมิแทง (Bar-graph Maps) ในแผนที่
แผนภูมิแทง แสดงโดยใชแทงในแนวตั้ง โดยมีความกวาง
เทากัน และความยาวเปนสัดสวนตามปริมาณที่แสดง ใต
จุดแตละแทงจะเปนตําแหนงที่แทจริง แตละแทงสามารถ
แบงยอย หรือแบงตําแหนง โดยการระบายสีที่แตกตางกัน
ได 

(2) แผนที่แผนภูมิวงกลม (Pie-graph Maps) ในระบบ
นี้การกระจายปริมาณของขอมูลบนแผนที่ใชวงกลมโดยมี
ขนาดที่แตกตางกัน พ้ืนที่ของแตละวงกลมเปนสัดสวนกับ
ปริมาณที่แสดง ดังนั้นรัศมีวงกลมทําเปนสัดสวนกับรากที่
สอง (Square Root) ของปริมาณ วงกลมอาจแบงยอย โดย
ตัดแบงสวนภายในของวงกลม และแบงตําแหนงโดยการ
ระบายสีตางๆ แผนที่แผนภูมิวงกลมเหมือนกับแผนที่
แผนภูมิแทงคือมีการแสดงการกระจายของคาตัวแปรสูง 

(3) แผนที่แผนภูมิรูปโลก (Sphere-Graph Maps) วิธีนี้
นํามาใชเมื่อคาตัวแปรตางๆ มีการกระจายอยางแทจริง รัศมี
ของแตละรูปโลกเปนสัดสวนในรากที่สาม (Cube Root) 
ของปริมาณ มาตราสวนของจุดรูปโลกเปนตําแหนงที่ต้ังที่
แทจริงของเมือง รูปโลกขนาดตางๆ ถูกแสดงออกมาบน
แผนกระดาษ  

(4) แผนที่ทอนที่ซอนทับกัน (Block-Pile Maps) 
เนื่องจากตองการหลีกเลี่ยงการใชระบบรูปโลก จึงใชทอน
มาซอนทับกัน หรือวงเล็กๆ ที่เหมือนกันนํามาจัดทําเปน
กลุม หรือนําเหรียญมาซอนทับกันแทน  

(5) แผนที่รูปภาพ (Pictograms) แผนที่ทางสถิติที่ได
จากการกระจายตัว แสดงโดยคาเฉลี่ยของแผนภูมิแทง
แผนภูมิหนวย แผนภูมิกลุม หรือทอนที่ซอนทับกัน ที่
แสดงออกมาเปนภาพ สวนสําคัญของวัตถุที่แสดงเปนภาพ
นั้นไดมาจากมาตราสวนของการเปรียบเทียบกันกับมาตราสวนของ
แผนที่  

       Sisouphanthong & Taillard (2000) ไดจัดทําแผน
ที่ประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาวในเชิงโครงสรางขึ้น 
โดยไดกล าวไวว า  แผนที่ เลมนี้ผลิตดวยเทคนิคทาง
คอมพิวเตอร โดยแผนที่มีการอางอิงจากขอมูลบางสวน คา
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ตางๆไดจาก   ขอมูลดาวเทียม  และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ใชคอมพิวเตอรในการทําแผนที่ แผนที่ในงานวิจัย
นี้ออกแบบมาเพื่อประมวลผลคาทางสถิติในระดับพื้นที่ หรือ
ระดับจังหวัด แผนที่มีการวิเคราะหเพื่อแสดงความแตกตาง
ของการกระจายของตัวแปรหนึ่งตัว แสดงคาที่สัมพันธกัน
ออกมาในรูปลักษณะสี และวงกลมแสดงคาปริมาณที่แทจริง 
โครงสรางของแผนที่ถูกสรางเพื่อใชในการแบงกลุมของ
ขอมูล 2 หรือ 3 ตัวแปร แสดงบนแผนผังสี่เหลี่ยม หรือ
สามเหลี่ยม ตัวแปรแตละชนิดมีคียอยูในตารางซึ่งแสดงชวง
คาในแผนที่ เพื่อทําใหแผนที่อานเขาใจงาย และสะทอนให
เห็นคาของตัวแปรเดนออกมา สําหรับเทคนิคการวิเคราะห
ความแตกตาง  ดูจากลักษณะเดนที่ เหมือนกัน  หรือไม
เหมือนกัน การเชื่อมตอ และความแตกตางระหวางตัวแปร 
การอธิบายหนวยเชิงพื้นที่ และระหวางหนวยเชิงพื้นที่ในรูป
ที่แตกตางกันที่ขึ้นอยู กับกลุมของขอมูล  การทําแผนที่
สามารถทําการวิเคราะหไดหลายดาน เชน ดานสิ่งแวดลอม 
ภูมิอากาศ คุณภาพชีวิต การศึกษา การคมนาคม Turkstra, 
Ameniya & Murgin (2003) ไดจัดทําแผนที่เลมสิ่งแวดลอม
ของเมือง Trujillo ที่กระตุนการใชขอมูลภูมิศาสตรในการทํา
สารสน เทศสิ่ ง แวดล อม  และสถานที่ ที่ ข อมู ลมี ก าร
เปลี่ยนแปลง แผนที่เลมตองเปนผลผลิตที่ดึงดูดใจในการ
พัฒนา และความสัมพันธที่เขมแข็งระหวางผูผลิต และผูซื้อ 
โดยมีจุดประสงคคือ ประการแรกเพื่อสรางความตระหนักถึง
สิ่งแวดลอม และภูมิศาสตรที่กวางขึ้น จุดประสงคที่สองคือ 
การไดรับความชวยเหลือที่ใกลชิด การแลกเปลี่ยนขอมูล
ตัวเลขระหวางสถาบันทองถิ่น ทําใหเกิดการพัฒนาในการ
จัดการสิ่งแวดลอมชุมชนดวยการมีสวนรวมของชุมชน จาก
การศึกษาของ Delfin-Homez (1998) ไดแสดงขั้นตอนในการ
ทําแผนที่ไว 5 ขั้นตอน ไดแก รวบรวมขอมูล การปอนขอมูล 
การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแสดงขอมูล 
ซึ่ง Putra & Yang (2003) ไดกลาวไววาการออกแบบจําลอง
ของขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของการออกแบบ
ฐานขอมูลเชิงพื้นที่นั้น ชนิดของการออกแบบตองเกี่ยวของ
กับสิ่งที่กําลังทํา ผูออกแบบสามารถออกแบบฐานขอมูลที่
แตกตางกัน โดยดูจากความตองการของการศึกษานั้นๆ  

    ในดานเทคนิคของการแสดงผลแผนที่สารสนเทศ
ทางสถิติพบวา จากการศึกษาของ Kermel-Torres (2004) 
ใหขอเสนอแนะ และขั้นตอนการทําวิจัยคือ การทําแผนที่
เลมถูกทําตามกฎของการทําแผนที่ คาที่แทจริง และคาที่
เกี่ยวของถูกแสดงโดยสัญลักษณ ซึ่งใชรูปแบบการไล
ระดับสีจากชวงสวางไปหาเขมที่เพิ่มขึ้นอยางเปนธรรมชาติ 
ขนาด   ของสัญลักษณเปนสัดสวนกับ คาปริมาณของ
ขอมูลที่ถูกกําหนดโดยชวงคา (Range) ขอมูลเชิงพื้นที่แบง
ออกเปน    ช้ันๆ การทําแผนที่มีความประณีตในการแสดง
ขอมูลที่ถูกวิเคราะหออกมาอยางชัดเจน แผนที่ถูกผลิตตาม
ขั้นตอนของโปรแกรมแมพอินโฟว (MapInfo) มีการแบง
ขอมูลสถิติภายในช้ัน แผนที่ทั้งหมดประกอบดวย เสน
โครงอธิบาย แผนภูมิภาพ หรือแผนผังกลุม 3 ตัวแปร 
(Ternary Diagram) แผนที่ที่ถูกสังเคราะหจะมีพ้ืนฐานอยู
บนการวิเคราะหองคประกอบหลัก ซึ่งประกอบรวมกันกับ
ลิงเกจทรี (Linkage Tree) และตารางคําอธิบายสัญลักษณ 
(Legend Table) แสดงรายละเอียดดังนี้ 

(1) ฮิสโตแกรม (Histogram) ปรากฎอยูในแผนที่ที่ใช
การวิเคราะห มีการอางอิงถึงตัวแปร มีหนึ่งสดมภสําหรับ
แตละช้ันที่สรางขึ้นมา ความกวางของสดมภเปนตัวช้ี
ขอบเขตของชั้น และพื้นผิวเปนสัดสวนตัวเลขของหนวย
เชิงพื้นที่ที่สรางชั้นขึ้นมา แสดงเปนรอยละของสัดสวน  

(2) แผนผังกลุม 3 ตัวแปร ปรากฎในโครงสรางแผนที่
ที่กําหนดกลุมที่สําคัญ แผนผังประกอบดวย 3 ตัวแปรที่
แสดง 100% ของธรรมชาติทั้งหมดภายใตการวิเคราะห แต
ละดานของสามเหลี่ยมเทากัน โดยกําหนดใหแตละดานมี 1 
ตัวแปร และไลระดับคาจาก 0-100% มีเสนขนานไปถึงเสน
อีกดานหนึ่ง แตละหนวยเชิงพื้นที่ (วงกลมเล็กๆ) เจาะจง
ตามพิกัดของตัวแปร 3 ตัวที่กําหนด ช้ันถูกสรางตามกลุมที่
ไดจัดเปนรูปแบบ ตารางแสดงชวงคารอยละในแตละช้ัน
อยูในคําอธิบายสัญลักษณ ซึ่งทําใหอานงาย 

(3) แผนที่สังเคราะห (Synthesis Map) เปนการรวมตัว
แปรที่มีหลายตัวแปร อาจมีบางสวนแสดงในแผนที่เลม 
(บนแผนที่ที่วิเคราะห) โดยแสดงโครงสรางขอบเขตตาม
คุณลักษณะ  และขอมูลที่ เปลี่ยนแปลงอยู เสมอในดาน
เศรษฐศาสตร และสังคมชีวิตของประเทศ กฎทั่วไปของ
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การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle Component 
Analysis) คือ มีการจัดเก็บขอมูลตามการจําแนกเรียงลําดับ
ขั้นของการกําหนดกลุม การวิเคราะหองคประกอบหลักจะ
กําหนดปจจัยที่ตองพิจารณา โดยเลือกตัวแปรที่แสดงไดดี
ที่สุด (บนคาเฉลี่ย 75-85% ของความแปรปรวนทั้งหมด) การ
วิเคราะหสังเคราะหกําหนดจากความสัมพันธของปจจัย ตาม
ตัวแปรที่ไดอธิบายเหมือนกัน หรือแตกตางกัน มีสวนรวม 
หรือแตกตางกันระหวางตัวแปร โดยใชวิธีของ Ward คือ การ
จําแนกเรียง ลําดับขั้น (Hierarchical Classification) ซึ่งใช
ลิงคเกจทรี และตารางคําอธิบายสัญลักษณมาใชรวมดวย ลิงค
เกจทรีนํ ามาใช เพื่อจํ าแนกชั้นความเหมือนโดยดูจาก
คุณลักษณะของตัวแปรที่กําหนด ทําตามขั้นตอนวิธีการแยก
ช้ัน และกลุมของชั้น จนกระทั่งเหลือเพียงช้ันเดียว เปนการ
จํ าแนกเรียงลํ าดับขั้นบนฐานการวิ เคราะหของความ
แปรปรวน เพี่อหาคาระยะความหางระหวางกลุม ใหไดคา
ระยะทางที่นอยที่สุดภายในแตละกลุมในกรอบสี่เหลี่ยมเทาที่
เปนไปได  สวนตารางคําอธิบายสัญลักษณ  ไดจากการ
วิเคราะหช้ันสําหรับตัวแปรที่มีความสําคัญ แสดงในรูปแบบ
โครงสรางของคาที่เกี่ยวของของการเฉลี่ย เปรียบเทียบดวย
คาเฉลี่ย 
         (4) แบบจําลองกราฟฟค ประโยชนของแบบจําลอง
กราฟฟคที่เหมือนกันอยางแทจริงของการวิเคราะหเชิงพื้นที่
บนพื้นฐานของขอมูลสถิติ ผลิตขึ้นมาเพื่อใหเขาใจโครงสราง
ของพื้นที่ และกฎความแตกตางของโครงสราง 
 
5.   วิธีการดําเนินการวิจัย 

 5.1  หลักการดําเนินการวิจัย 
   จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศซึ่งประกอบดวย
ขอมูลลักษณะสัมพันธ และขอมูลเชิงพื้นที่ โดยมีการสรางคีย
หลักเชื่อมความสัมพันธระหวางสองกลุมขอมูล จากนั้นทํา
การวิ เคราะหหารูปแบบที่ เหมาะสมของแผนที่  และ
สารสนเทศเชิงสถิติที่ตอบสนองผูใชงาน ซึ่งรวบรวมจาก
วรรณกรรม เพื่อใหไดรูปแบบที่สื่อความหมายแกผูอาน แลว
ทําการประมวลผลตามการวิ เคราะหในรูปแบบตางๆ 
แสดงผลออกมาในรูปของแผนที่ และสถิติ มีขั้นตอนในการ
วิจัยดังภาพที่ 1   

5.2  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
5.2.1 การเตรียมฐานขอมูล 

รวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ นํามาจําแนก
ประเภท หรือกลุมของขอมูล ทําการสรางคียหลักขึ้นมา
ใหม เพื่อใหเช่ือมความสัมพันธกับขอมูลลักษณะสัมพันธ 
โดยใชโปรแกรม MapInfo Professional 7.0 SCP ในการ
สรางคียหลัก และเชื่อมกลุมของขอมูลเขาดวยกัน ซึ่งขอมูล
เชิงพื้นที่ไดรับความอนุเคราะหจากศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวบรวมขอมูลลักษณะ
สัมพันธ เพื่อใหเปนขอมูลพ้ืนฐานจากแหลงขอมูล หรือ
หนวยงานตางๆ เชน ขอมูล กชช. 2ค สถิติปาไม และสถิติ
จังหวัด เปนตน จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกตอง และ
ความซ้ําซอนของขอมูลดวยโปรแกรม MapInfo เพราะวา
ขอมูลที่ไดมาบางอยางเปนขอมูลชนิดเดียวกัน  หรือ
ประเภทเดียวกัน แตตัวขอมูลมีความแตกตางกัน เนื่องจาก
ไดมาจากหลายแหลงขอมูล หรือวันเวลาที่แตกตางกัน 
ดังนั้นจึงตองยึดแหลงขอมูลใดขอมูลหนึ่งเปนหลักในการ
อางอิง และยึดวันที่เปนปจจุบันมากที่สุด จากนั้นทําการ
แกไขขอมูลใหถูกตองดวยโปรแกรม Microsoft Excel 
เวอรช่ัน 2002 แลวจําแนกประเภท หรือกลุมของขอมูล 
จัดทําเปนตารางตามหลักการออกแบบฐานขอมูลดวย
โปรแกรม Arc View GIS 3.2a นําขอมูลที่ไดมานี้สราง
ความสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่โดยใชคียหลักในการเชื่อม
ความสัมพันธ ซึ่งขั้นตอนนี้ ใชโปรแกรม MapInfo  

5.2.2  การวิเคราะหขอมลู และรูปแบบเพื่อแสดงในแผนที่ 
การวิเคราะหหารูปแบบที่เหมาะสมในการแสดง

แผนที่นั้นไดจากการทบทวนในวรรณกรรม ซึ่งมีหลักการ
คือดูวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลวาตองการแสดง
อะไรออกมาใหผูอานไดรับทราบ มีความสําคัญอยางไร 
และสามารถนําไปใชประโยชนในดานใด แลววิเคราะห
รูปแบบ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการนําเสนอแผนที่ 
เชน ขอมูลที่เกี่ยวกับโรค ควรแสดงจํานวนผูปวยดวยโรค
ชนิดนี้วามีมากนอยเพียงใดในพื้นที่ศึกษา อาจแสดงแผนที่
ดวยการใชขนาดของวงกลมแทนปริมาณจํานวนผูปวย 
หรือขอมูลจํานวนประชากรควรแสดงความหนาแนนของ
จํานวนประชากร เพื่อให ทราบวาพื้นที่ศึกษานั้นมีความ



การวิเคราะหเชิงปรมิาณเพื่อบูรณาการการแสดงผลแผนทีก่ับสารสนเทศเชิงสถิต ิ

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

 

20 

หนาแนนมากนอยเพียงใดอาจแสดงในรูปแบบแผนที่โครโร
เพลทที่ใชการไลระดับความสวางของสีแทนปริมาณของ
ขอมูล เพื่อใหเห็นคาชัดเจนวาพื้นที่ใดมีความหนาแนนมาก 
พ้ืนที่ใดมีความหนาแนนนอย เปนตน 

5.2.3 การประมวลผลทางสถิติ 
นําขอมูลที่ถูกเตรียมไวในฐานขอมูลมา      

ทําการประมวลผลทางดานสถิติ ตามการวิเคราะหขอมูล และ
รูปแบบการนําเสนอที่ไดวิเคราะหไว การประมวลผลขอมูล
ทางสถิติมีดวยกันหลายวิธี จะเลือกใชวิธีไหนนั้นขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของขอมูลที่ตองการนําเสนอ และจํานวนตัว
แปรที่เขามาเกี่ยวของ วิธีที่ใชในการประ มวลผลทางสถิติมี
ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              การประมวลผลแบบฮิสโตแกรม  (Histo-gram) 
เปนวิธีการที่ใชประมวลผลตัวแปรเพียง  ตัวเดียว โดยหาคา
ทางสถิติจากความถี่ของขอมูล เพื่อทดสอบการกระจายตัว
ของขอมูล และจัดกลุมชวงความเหมือนของคาความถี่ดวย
โปรแกรม MapInfo 

การประมวลผลแบบรอยละสามารถประมวลผล
ไดทั้งตัวแปรเพียงตัวเดียว จนถึงตัวแปรหลายตัวแปร เปน
วิธีที่ผูอานเขาใจไดงาย จึงนิยมใชแสดงคาทางสถิติ วิธีนี้
แสดงคาของขอมูลวามีเทาไหรเมื่อเปรียบเทียบกับคา   ของ
ขอมูลทั้งหมด  โดยเทียบกับ  100 เลือกใชโปรแกรม 
Microsoft Excel ในการประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการดําเนินการวิจัย 
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การประมวลผลแบบเศษสวน หรืออัตราสวน วิธีนี้
ใชตัวแปร 2 ตัวแปร ในการประมวลผล    ทางสถิติ เพื่อหาคา
ความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร  วามีปริมาณสัดสวนตอกัน
เทาไหร หรือมีปริมาณขอมูล   ตอพ้ืนที่เทาไหร ใชโปรแกรม 
Microsoft Excel ในการประมวลผล 

การประมวลผลแบบแผนผังกลุม 3 ตัวแปร โดย
ใชโปรแกรม Grapher 5 Demo เขามาชวยใน    การทํา
แผนผังสามเหลี่ยม จากนั้นทําการคํานวณหาคารอยละดวย
โปรแกรม Microsoft Excel ของขอมูลทั้ง 3 ตัวแปร จาก
สมการคือ  
         X+Y+Z = 100 (100 เปอรเซนต) แลวทําการจัดกลุม
ขอมูลที่เหมือนกันภายในกรอบรูปสามเหลี่ยมที่เทากัน เพื่อ
จําแนกชั้นขอมูลการประมวลผลทางสถิติจากการวิเคราะห
องคประกอบ   หลัก เปนการประมวลผลขอมูลหลายตัวแปร 
(Multivariate)  แลวทําการจําแนกเรียงลําดับขั้นโดยใชวิธี
ของ Ward เพื่อใชแสดงแผนที่แบบแผนที่สังเคราะห   ในการ
วิจัยนี้ใชโปรแกรม SPSS เวอรช่ัน 11.5  ในการประมวลผล 

5.2.4 การแสดงผลในรูปแผนที่ 
                           ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลถูกแสดง
ในรูปของแผนที่  แผนที่ที่ ไดจะมีหลากหลายรูปแบบ 
เนื่องจากมีการวิเคราะห และประมวลผลแตกตางกัน เพื่อให
สื่อความหมาย และเพื่อใหผูอานเขาใจในแผนที่ไดมากยิ่งขึ้น
สามารถนําแผนที่ไปใชประโยชนไดตรงตามวัตถุประสงค
ของการผลิตแผนที่ ในบางแผนที่ได  เพิ่มตารางขอมูล หรือ
แผนภูมิภาพ เพื่อประกอบคําอธิบายใหเขาใจแผนที่มากขึ้น  
แผนภูมิภาพที่นิยมใชสวนมากเปนแผนภูมิวงกลม ที่แสดง
สัดสวนของพื้นที่ไดอยางชัดเจนโดยเฉพาะการแสดงคารอย
ละ แผนภูมิแทงแสดงปริมาณทําใหอานไดงายและแผนภูมิ
เสนแสดงคาปริมาณของตัวแปรตางๆ  ภายในเสนเพียงเสน
เดียว ทําใหเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ตอเนื่อง เปนตน โดยใช
โปรแกรม MapInfo และโปรแกรม Microsoft Excel ในการ
สรางแผนภูมิภาพ 

5.3 ขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลที่ใชในการทําการวิจัย 
ขอมูลพ้ืนฐาน แหลงของขอมูล ปท่ีจัดเก็บ

ขอมูล 

กชช.2ค 
(ดิจิตอล) 

ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนา
ชนบท จังหวัดขอนแกน 

2546 

ฐานขอมูลทุติยภูมิ 
เชน ขอบเขตการ
ปกครอง ฯลฯ  

ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2543 

ขอมูลสถิติ
(ดิจิตอล) 

รายงานสถิติเพื่อการพัฒนา 
อบต. 

2547 

สถิติปาไม
(ดิจิตอล) 

รายงานของกรมปาไม   2546 

บรรยายสรุป
(บรรยาย) 

บรรยายสรุปจังหวัด
ขอนแกน 

2547 

 
5.4  พ้ืนที่ศึกษา 

ในการศึกษานี้ใชขอมูลเชิงพื้นที่แสดงสถิติของ
จังหวัดขอนแกน เพื่อนําเสนอแนวทางในการศึกษาครั้งนี้
แสดง จังหวัดขอนแกนตั้งอยู บริเวณตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หางจากกรุงเทพฯ 445 กม. อยู
ระหวางเสนรุงที่ 15-17 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 101-103 
องศาตะวันออกมพ้ืีนที่ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.8 
ลานไร และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง รวม 9 
จังหวัด สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรโดยทั่วไปเปนที่ราบสูง 
มีพ้ืนที่สูงต่ําสลับเปนลูกคลื่น ทางทิศตะวันตกสูงมาก
เพราะมีแนวเขาภูกระดึง และเพชบูรณ สําหรับทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต มีลักษณะสูงต่ํา มีที่
ราบลุม แถบลุมน้ําชีในเขตพื้นที่อําเภอพระยืน อําเภอ
ชนบท อําเภอ บานไผ อําเภอมัญจาคีรี อําเภอแวงนอย 
อําเภอแวงใหญ อําเภอเมือง และที่ราบลุมน้ําพอง ในเขต
พ้ืนที่อําเภอน้ําพอง อําเภออุบลรัตน และอําเภอเมือง พ้ืนที่
สูงกวา ระดับน้ําทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 100 -200 เมตร 
และสภาพภูมิอากาศของจังหวัดขอนแกนมีรายละเอียด
ดังนี้ อุณหภูมิตํ่าสุด และสูงสุดในป 2547 คือ 13 องศา
เซลเซียส และ 40.4 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ปริมาณ
น้ําฝนรวมตลอดป 13,873.6 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก 
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768 วัน ในรอบ 5 ป อุณหภูมิตํ่าสุด และสูงสุด (2543-2547) 
คือ ตํ่าสุด 11.5 องศาเซลเซียส และสูงสุด41.7 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ําฝนรวมในรอบ 5 ป (พ.ศ. 2543-2547) คือ 
24,642.24 มิลลิเมตร/ป (ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา, ณ เดือน

พฤศจิกายน 2547) นอกจากนี้ไดใชขอมูลท้ังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อแสดงผลบางประเภท 

 
ภาพที่ 2 พ้ืนที่ศึกษา 

6.  ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
จากการวิเคราะหรูปแบบตางๆของแผนที่ประกอบสถิติ

ของจังหวัดขอนแกน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางสวน 
เพื่อนําเสนอการแสดงผลหลายประเภทประกอบดวย แผนที่
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช  จํานวนครัวเรือนยากจน 
ประเภทและจํานวนหมูบานยากจนที่ตองการความชวยเหลือ 
จํานวนประชากร ความหนาแนนของจํานวนประชากร การ
ใชประโยชนที่ดิน  จํานวนประชากรที่ ติดยาเสพติด ภูมิ
สัณฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน ซึ่งไดแสดงแผนที่
ในรูปแบบตางๆประกอบกับสถิติเชิงปริมาณ เพื่อใหได
รูปแบบที่สามารถคาดคะเนคาปริมาณที่ถูกแสดงผลในเชิง
พ้ืนที่ และคาสถิติตางๆ จากผลการศึกษาสามารถรวบรวม
ความหลากหลายได ดังนี้ 

 

6.1  แผนที่กับการประมวลผลทางสถิติแบบฮิสโต-  แกรม  
              แผนที่แสดงรอยละของจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟา
ใช รายอําเภอ กับฮิสโตแกรมที่แสดงจํานวนอําเภอในชวง
คารอยละที่ถูกจําแนกชั้น โดยแสดงชวงคาสีของแผนที่ตาม
คารอยละที่ถูกแบงช้ันในฮิสโตแกรม ซึ่งไลระดับสีจาก
สวางไปหาเขมตามปริมาณคาของขอมูลจากนอยไปหามาก
ในพื้นที่แตละอําเภอ   ดังภาพที่ 3 

แผนที่แสดงจํานวนเงินที่ ถูกกูยืมในกองทุน
หมูบาน รายอําเภอ และแสดงรวมกับฮิสโตแกรมรอยละ
ของจํานวนกองทุนที่ถูกกูจากกองทุนหมูบานทั้งหมดใน
แตละอําเภอ โดยใชขนาดของสัญลักษณภาพแทนจํานวน
เงินที่ถูกกู ดังภาพที่ 4 

    6 .2 แผนที่ กับการประมวลผลขอมูลทางสถิ ติ
เปรียบเทียบสัดสวน  

แผนที่แสดงรอยละของจํานวนครัวเรือนที่ยากจน 
โดยเปรียบเทียบจากจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในแตละ
อําเภอ ซึ่งใชวงกลมแทนขนาดปริมาณของรอยละ   ดังภาพ
ที่ 5 

แผนที่แสดงรอยละของจํานวนหมูบานที่มีความ
ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ 5 ประเภทแรกที่มีรอยละของ
จํานวนหมูบานมากที่สุด โดยรอยละหามาจากจํานวน
หมูบานในแตละประเภท เปรียบเทียบกับจํานวนหมูบาน
ทั้งหมดในแตละอําเภอคิดเปนรอยละ แลวแสดงปริมาณ
โดยใชความสูงของแทงสี่เหลี่ยม และจําแนกประเภทโดย
ใหคาสีที่แตกตางกันในแตละแทง ดังภาพที่ 6 
  แผนที่แสดงอัตรารอยละของจํานวนประชากรที่
ไมไดศึกษา จําแนกตามชวงอายุ 6-14 ป 15-24 ป และ 25-
59 ป ในรายอําเภอ โดยหาคารอยละจากจํานวนประชากร
ไมไดศึกษา จากประชากรที่ไมไดศึกษาทั้งหมดในแตละ
ชวงอายุ และแตละอําเภอ ซึ่งใชขนาดวงกลมแสดงปริมาณ
ทั้งหมดของประชากรไมไดศึกษา และสวนของวงกลม 3 
สวนถูกแบงตามจํานวนชวงอายุที่จําแนกเพื่อแสดงปริมาณ
ในแตละชวงอายุ โดยในแตละสวนของวงกลมมีการแสดง
สีที่แตกตางกัน ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 3 จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช รายอําเภอ 2547 

 

 
ภาพที่ 4 จํานวนเงินกูในกองทุนหมูบาน รายอําเภอ 2547 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 5 จํานวนครัวเรือนที่ยากจน รายอําเภอ 2547 

 
 

 
ภาพที่ 6 จํานวนหมูบานที่มีความตองการใหรัฐบาล

ชวยเหลือ 5 ประเภท รายอําเภอ 2547 
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ภาพที่ 7 จํานวนประชากรที่ไมไดศึกษา 
จําแนกตามชวงอายุ รายอําเภอ  2547 

 
 
 

 
ภาพที่ 8 ความหนาแนนของจํานวนประชากร 

รายอําเภอ 2547 

 

 

 

ภาพที่ 9 การใชประโยชนที่ดิน รายอําเภอ 
6.3  แผนที่กับการประมวลผลขอมูลทางสถิติเปรียบ-

เทียบปริมาณ 
แผนที่ แสดงความหนาแนนของจํ านวน

ประชากร ในรายอําเภอ หาคาความหนาแนนจากจํานวน
ประชากร เทียบกับจํานวนพื้นที่ในแตละรายอําเภอ แผนที่
ที่ใชแสดงปริมาณความหนาแนนใชวิธีการไลระดับความ
สวางของสีในพื้นที่แตละอาํเภอ แสดงดังภาพที่ 8  

6.4  แผนที่กับการประมวลผลขอมูลทางสถิติแบบ
แผนผังกลุม 3 ตัวแปร 
            ภาพที่  9 แสดงแผนที่การใชประโยชนที่ดิน 
จําแนกตามอําเภอ ประกอบกับการทําแผนผังกลุม 3 ตัว
แปร ซึ่งจะไดกลุมการใชประโยชนที่ดิน 5 กลุม โดยกลุมที่ 
1 มีพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินทางดานการเกษตรมากกวา
รอยละ 80 กลุมที่ 2 มีพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินทางดาน
การเกษตรระหวางรอยละ 68-80 กลุมที่ 3 มีพ้ืนที่การใช
ประโยชนที่ดินทางดานการเกษตรระหวางรอยละ 60-78  
กลุมที่ 4  มีรอยละของพื้นที่การใชประโยชนที่ดินดานอื่นๆ
มากที่สุด   และกลุมที่ 5 มีพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินดาน
ปาไมมากกวารอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด ใหคาระดับสีใน
พ้ืนที่แตละอําเภอตามกลุม 
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  แผนที่กับการแสดงขอมูลปริมาณแบบจํานวน
นับ ซึ่งใชขอมูลจริงในการแสดงคาของขอมูล สามารถ นับ
จํานวนไดงาย โดยนับจากสัญลักษณที่ใชแทนคา   ดังภาพที่ 
10 แสดงจํานวนประชากรในรายอําเภอ โดยใชสัญลักษณ 1 
ตัว แทนจํานวนประชากร 10,000 คน มีแผนภูมิแสดงจํานวน
ประชากร จําแนกเพศ ในแตละอําเภอ ประกอบแผนที่ 

แผนที่แสดงจํานวนประชากรที่ ติดยาเสพติด 
จําแนกตามตําบล ในจังหวัดขอนแกน โดยใชคาของขอมูล
จริงในการแสดงปริมาณ ซึ่งใชการไลระดับความสวางของสี
ตามปริมาณจํานวนประชาชนที่ติดยาเสพติด ดังภาพที่ 11 

ภาพที่ 12 แสดงแผนที่จํานวนผูติดเชื้อหรือผูปวย
โรคเอสด จําแนกเพศ รายอําเภอ โดยใชขนาดของครึ่งวงกลม
แทนปริมาณจํานวนผูติดเชื้อ ใชครึ่งวงกลม 2 วง และสีที่
แตกตางกันในแตละวง เพื่อการจําแนกเพศของผูติดเชื้อ 

แผนที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูก และจํานวนผลิตผล
ขาวนาปเฉลี่ยตอไร (กก.) จําแนกตามอําเภอ ดังภาพที่ 13 ใช
ขนาดของครึ่งวงกลมแสดงผลิตผลขาว และการไลระดับ
ความสวางของสีในพื้นที่แตละอําเภอเพื่อแสดงเนื้อที่ปลูก
ขาว มีแผนภูมิภาพในภาพที่ 14 ประกอบแผนที่นี้ดวยแผนภูมิ
ภาพแสดงรอยละของผลิตผลขาวนาป รายจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเปรียบเทียบจากผลิตผลขาวทั้งภาค 

6.6  แผนที่แสดงคุณลักษณะ  
เปนแผนที่แสดงขอบเขต  และตําแหนงของ

ลักษณะขอมูลนั้น ดังแผนที่ในภาพที่ 15 แสดงลักษณะภูมิ
สัณฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชสีในการแบง
คุณลักษณะตางๆ มีแผนภูมิภูมิสัณฐานแสดงการเปรียบเทียบ
แบบรอยละของแตละลักษณะภูมิสัณฐานในรายจังหวัด 
เพื่อให เห็นประเภท  และสัดสวนภูมิสัณฐานประกอบ
คําอธิบายในแผนที่ 

 6.7  แผนที่แสดงการเคลื่อนไหวของขอมูล (Flow Map 
or Dynamic Map)  
        แผนที่ชนิดนี้แสดงการเคลื่อนไหว และการกระจาย
ตัวของขอมูล โดยมีการบอกทิศทางของขอมูลจากที่ไหน ไป
ที่ใด เชน การยายถิ่นฐาน การทองเที่ยว การขนสงสินคา และ       
การคมนาคม เปนตน ภาพที่ 16 แสดงจํานวนเที่ยวบินของ      
ทาอากาศยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาพที่ 17    

แสดงแผนภูมิแทงของจํานวนเที่ยวบินในชวง 6 ป ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
7.  สรุปการวิจัย และขอเสนอแนะ 

7.1 การทําแผนที่สามารถทําไดหลากหลาย
รูปแบบการแสดง โดยสามารถจําแนกการทําแผนที่ได
หลายอยางดวยกัน เพื่อสื่อความหมายใหผูใชสามารถเขาใจ
ไดงายขึ้น  เพราะบางครั้งผูใชไมตองการรายละเอียด
ประเภทอื่น  หรือหากตองการศึกษาในรายละเอียดก็
สามารถทําได 
   7.2 กอนจะทําแผนที่มีการจัดการขอมูลใหเปน
ระบบ ทําใหมีฐานขอมูล สามารถนําฐานขอมูลไปพัฒนา
ใชกับงานอื่นได หรือสามารถนําฐานขอมูลนั้นไปทําแผนที่
เพิ่มเติมตามวัตถุประสงคของผูใช 

7.3 ผูใชมีตัวเลือกมากขึ้นในการนําแผนที่ไปใช 
เพื่อใหเหมาะสมกับงาน ทําใหเขาใจ และตีความหมายของ
แผนที่ไดงาย 

7.4  ผูบริหารสามารถนําแผนที่ต างๆไปใช
ประโยชนในการวางแผน เพื่อทําแผนปฏิบัติการจังหวัดใน
ปอื่นๆได 

7.5 ขอมูลหนึ่งๆอาจมาจากหลายหนวยงาน 
เพราะฉะนั้นควรเลือกใชขอมูลจากหนวยงานที่นาเชื่อถือ 
และมีขอมูลสมบูรณมากที่สุด  

7 . 6  โปรแกรมประยุกตที่ นํ ามาใช ในการ
ประมวลผลทางสถิติ ควรเปนโปรแกรมที่สมบูรณ ไมใช
ทดลองใช  เพื่ อจะสามารถใชไดทุกฟงก ช่ันในการ
ประมวลผลคาของขอมูล และสามารถจัดเก็บขอมูลเอาไว
ได 
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ภาพที่ 10 จํานวนประชากร รายอําเภอ 2547 
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ภาพที่ 11 จํานวนประชากรที่ติดยาเสพติด รายตําบล 2547 

 
ภาพที่ 12 จํานวนผูติดเชื้อ หรือผูปวยเอดส รายอําเภอ  2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 เนื้อที่เพาะปลูก และจํานวนผลผลิตขาวนาปเฉลี่ย

ตอไร (กก.) รายอําเภอ 2547 

5.72%
¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

5.30%¨.ºØÃÕÃÑÁÂì

5.13%¨.ÊØÃÔ¹·Ãì
4.21%¨.ÈÃÕÊÐà¡É

4.96% ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
5.10%

¨.ÂâÊ¸Ã6.43% ¨.ªÑÂÀÙÁÔ

4.78% ¨.ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔ−

5.01% ¨.Ë¹Í§ºÑÇÅÓÀÙ

5.37% ¨.¢Í¹á¡è¹

5.95% ¨.ÍØ´Ã¸Ò¹Õ

6.97% ¨.àÅÂ

4.52% ¨.Ë¹Í§¤ÒÂ

5.08% ¨.ÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ
4.80%

¨.ÃéÍÂàÍç´
5.62%¨.¡ÒÌÊÔ¹¸Øì

5.41%¨.Ê¡Å¹¤Ã
4.80%¨.¹¤Ã¾¹Á

4.86%¨.ÁØ¡´ÒËÒÃผลิตผลรวมเฉลี่ยตอไร 
15,858 กิโลกรัม

 
ภาพที่ 14 ผลิตผลขาว นาปเฉลี่ยตอไร  (กก.) รายจังหวัด  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2547 
 
 

 

 
ภาพที่ 15  ภูมิสัณฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



การวิเคราะหเชิงปรมิาณเพื่อบูรณาการการแสดงผลแผนทีก่ับสารสนเทศเชิงสถิต ิ

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

 

28 

 
ภาพที่ 16 จํานวนเที่ยวบิน ทาอากาศยาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2547 

 
 

ภาพที่ 17 จํานวนเที่ยวบิน ทาอากาศยาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2542-2547 
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