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บทคดัย่อ   

ในการบริหารจัดการน า้  ข้อมูลการใช้น า้จากเกษตรกรจะเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อ

การด าเนินงานของกรมชลประทาน การน าระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีหน่ึงมา

ช่วยในการบริหารจัดการ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ในเชิงพ้ืนที่ ให้กับผู้บริหาร พร้อมทั้งท าให้

สามารถเข้าใจในความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในเชิงพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี โดยที่ต้องมีการประมวลผลข้อมูล

จากส านักงานต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และน ามาเสนอให้ผู้บริหารรับทราบได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว  

อย่างไรกต็ามในปัจจุบันกรมชลประทานมีระบบฐานข้อมูลที่จัดเกบ็ไว้ตามส านักงานต่างๆ เช่น ข้อมูล

แหล่งน ้า ข้อมูลโครงการ ฯลฯ อยู่อย่างกระจัดกระจายและซ ้าซ้อนกัน และข้อมูลเหล่าน้ันไม่ได้มีการ

ประมวลผลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสนิใจเทา่ที่ควร เพ่ือเป็นการสร้างระบบสารสนเทศทางการจัดการน า้

ให้เกิดประโยชน์ ด้วยเหตุน้ี การน าเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการทางภูมิศาสตร์โดยการ

ประยุกต์ใช้ Google Map รวมเข้ากับข้อมูลน า้ สร้างระบบบริหารจัดการน า้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่ง

ส าคัญ 

จึงมีแนวคิดน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการน าเสนอข้อมูลทางด้านการใช้น า้ในรูปแบบ

สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ และประมวลผลในรูปแบบต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ประกอบในการตัดสินใจในการ

บริหารจัดการน า้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยน้ีได้ท าการพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับแผนที่ส าหรับการ

จัดท าในรูปแบบของเวบ็และจัดท าในรูปแบบของ Responsive เพ่ือให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์มือถือได้ 

โดยสามารถดึงข้อมูลการใช้น ้าระดับแปลงนาแบบออนไลน์ พร้อมทั้งมีการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งาน โดยพบว่าความพึงพอใจต่อระบบโดยภาพรวม ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ที่

ระดับมาก 

 

บทน า 

กรมชลประทาน มีการแบ่งโครงสร้างในการบริหารจัดการน า้ออกเป็นพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งหมด 17 

ส านักงาน กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยที่แต่ละส านักงานจะมีหน้าที่ด าเนินการ บริหารจัดการน า้เพ่ือ

                                                           

* นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

** ที่ปรึกษาสารนพินธ ์
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เกษตรกรรม การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน ้า การพลังงาน และการรักษาระบบ

นิเวศน์ วางแผน ควบคุม และประเมินผลการบริหารจัดการน า้ รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความ

เสยีหายอนัเกดิจากน า้ ทั้งน้ี ในปัจจุบันอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานมีปริมาณลดลง ส่งผลกระทบ

ต่อภารกิจการบริหารจัดการน า้ในแต่ละส านักงาน ในระดับพ้ืนที่ส่งน า้ย่อย ที่เรียกว่า โซน ซ่ึงแต่ละโซนจะมี

เจ้าหน้าที่ชลประทานในต าแหน่งพนักงานส่งน า้ (Zone Man) ปฏบัิติงานอยู่ ปัจจุบันพนักงานส่งน า้มีปริมาณ

ไม่เพียงพอต่อการปฏบัิติงาน ท าให้คุณภาพการให้บริการแก่เกษตรกรในด้านการส่งน า้ชลประทาน และการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้มีเร่ืองร้องเรียนจากเกษตรกร

เพ่ิมสูงข้ึน ข้อมูลการใช้น า้จากเกษตรกรเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประกอบกับในปัจจุบันหน่วยงานมีระบบฐานข้อมูลที่จัดเกบ็ไว้ตามส านักงานต่างๆ อยู่อย่างกระจัดกระจาย  

ในบางพ้ืนที่มีการจัดการเกบ็ข้อมูลที่เหมือนกันซ า้ซ้อนกันและข้อมูลไม่ตรงกัน และข้อมูลเหล่าน้ันไม่ได้มีการ

ประมวลผลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเท่าที่ควร ด้วยเหตุน้ีจึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบฐานข้อมูลกลาง

และน าเสนอข้อมูลเหล่าน้ัน เพ่ือการบริหารการตัดสนิใจในทุกระดับทั้งในส่วนกลาง ส านักงานต่างๆ  เป็นต้น   

การน าแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ (GIS) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ

ให้บริการเกี่ยวกับแผนที่ผ่านเวบ็ไซต์ (Web-based GIS) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีหน่ึงมาช่วยในการบริหารจัดการ 

ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ในเชิงพ้ืนที่ ให้กับผู้บริหารจึงเป็นสิ่งส าคัญ จะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงาน

เพ่ือใช้ในการบริหารและตัดสนิใจให้กบัผู้บริหารต่อไป  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้บริการเกี่ยวกับแผนที่ ผ่านเว็บไซต์ (Web-

based GIS)  

2. เพ่ือจัดท าระบบสารสนเทศกลางเชิงพ้ืนที่ข้อมูลการใช้น า้ระดับแปลงนาแบบออนไลน์ผ่าน

เวบ็ไซต์ ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการน า้ให้กบัเกษตรกร 

 

ขอบเขตการวิจยั 

1. จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลการใช้น า้ระดับแปลงนาแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (Web-

based GIS) โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างในเขตความรับผิดชอบของโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษากระเสียว  

จังหวัดสพุรรณบุรี ส านักชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน  

2. ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลสารสนเทศในระดับแปลงนาแบบออนไลน์ ผ่านเวบ็ไซต์ หรือ

บนอุปกรณ์มือถือได้ เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็  

3. ผู้ที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร สามารถเรียกดู และส่งออกข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง

รวดเรว็ เน่ืองจากด าเนินการผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ 
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ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. มีระบบเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการใช้น า้ระดับแปลงนา และให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เนต็ ประชาชนที่สนใจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถดูข้อมูลน้ีตามสิทธิ์ที่ได้รับ ได้อย่าง

ทนัสมัยและรวดเรว็ 

2. ประหยัดงบประมาณในการจัดหา/บ ารุงรักษา โปรแกรมที่ใช้งาน ไม่ต้องลงทุนจัดหา

ทรัพยากรที่หายากและราคาแพงเองมาใช้ในโครงการอย่างที่เคยเป็นในอดีต 

3. ชุดค าสั่งที่ใช้ในการพัฒนาเป็นแบบ Open Source สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดใช้ได้ตาม

ความต้องการ ซ่ึง GeoServer และ Leaflet เป็นโปรแกรมแบบ Open Source ในภาษาจาวาสคริปต์ จึงท า

ให้ผู้ใช้ที่เป็นนักพัฒนาโปรแกรมสามารถเข้าไปดูรายละเอยีดของรหัส โปรแกรมได้สะดวก รวมทั้งสามารถ

ปรับเปล่ียนแก้ไขโปรแกรมได้ 

 

วิธีการด าเนนิการและการพฒันาระบบ 

ในขั้นตอนการจัดท าระบบน้ี เป็นการด าเนินการโดยใช้ซอฟต์แวร์แบบ Open Source ซ่ึงมี

กระบวนการในการพัฒนาเร่ิมจากการน าข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ซ่ึงเป็นรายละเอยีดในระดับแปลงนา มา

ท าการจัดรูปแบบข้อมูลให้มีความสัมพันธ์กัน ทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิงบรรยาย 

(Attribute Data) โดยใช้โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Quantum GIS) มาใช้ในการจัดการ

ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือน าข้อมูลน้ี ไปใช้งานในระบบผ่านเวบ็ไซต์ (Web-based GIS) ได้ ซ่ึงกระบวนการใน

การพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

1. การศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 

ในกระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบ

สารสนเทศข้อมูลการใช้น า้ระดับแปลงนา ออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1.1. การศึกษาปัญหา ได้แก่ การศึกษาข้อมูลทางด้านสภาพการด าเนินการในปัจจุบัน

เกี่ยวกบัวิธกีารส่งน า้ให้กบัเกษตรกร ตามรอบการส่งน า้ในแต่ละคูคลองของจังหวัดสพุรรณบุรี   

1.2. การรวบรวมและสรุปข้อมูล พบว่า กรมชลประทานมีระบบฐานข้อมูลที่จัดเกบ็ไว้ตาม

ส านักงานต่างๆ อย่างกระจัดกระจาย ซ า้ซ้อน และข้อมูลมีรูปแบบไม่ตรงกัน ท าให้ผู้บริหารไม่สามารถน า

ข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้งานได้ทนัท ี

1.3. การศึกษาเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นการศึกษาวิธีการใช้เคร่ืองมือที่

จะน าไปใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ PHP ร่วมกับการเขียน 

JavaScript และศึกษาการจัดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ให้บริการข้อมูลพ้ืนที่ คือ GeoServer ซ่ึงเป็น

ซอฟต์แวร์ Open Source และศึกษาการใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL เน่ืองจากเป็นฐานข้อมูลที่รองรับชนิด

ข้อมูลของแผนที่ได้ดี 
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2. การวิเคราะหค์วามตอ้งการของระบบ  

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ได้มีการเกบ็รวบรวมความต้องการโดยการสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปความต้องการออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

2.1. ความต้องการด้านรูปแบบในการใช้งาน (Platform) ประกอบด้วย การท างานใน

ลักษณะ Web based application และสามารถ Share ข้อมูลระหว่าง ส านักงานกบัส่วนกลางได้อย่างรวดเรว็

และแม่นย า ผ่านระบบเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ 

2.2. ความต้องการด้านความสามารถของโปรแกรม (Feature) ประกอบด้วย เคร่ืองมือ

ค้นหาจุดสงัเกตที่มีบนแผนที่ได้ สามารถก าหนดให้แสดงข้อมูลองค์ประกอบแผนที่เม่ือผู้ใช้คลิกที่ตัวแผนที่

แบบจุด (Point) แบบเส้น (Line) หรือพ้ืนที่ (Polygon) น้ันๆ ได้ สามารถแสดงเส้นแบ่งแนวขอบเขต

ของแต่ละช้ันข้อมูลที่น าเสนอ มีเคร่ืองมือส าหรับวัดระยะทางและวัดขนาดพ้ืนที่จากรูปหลายเหล่ียม  

สามารถค้นหาข้อมูลตามเง่ือนไข และแสดงผลผ่านจอแสดงผลได้ สามารถแสดงค่าพิกัดของแผนที่ ณ 

ต าแหน่งที่เมาสช้ี์ ได้  

2.3. ความสามารถด้านการบริหารจัดการระบบ ประกอบด้วย ต้องให้ผู้ดูแลระบบและ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสามารถลงช่ือเข้าใช้ระบบ (Login) ได้ ต้องให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหาร

ประเภทข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข ก าหนดสญัลักษณ์ ได้ โดยกระท าผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ

แผนที่  และต้องให้ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดกลุ่มช้ันข้อมูลได้ 

3. ยูสเคสของระบบงาน (System Use Case Diagram) 

การวิเคราะห์ระบบในการจัดท าระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่การใช้น า้ระดับแปลงนา (Water Use 

Information System) แบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ (Web-based GIS) สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานระบบได้

เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (Employee) และ 3. ผู้ใช้งานทั่วไป 

(Guest) จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบถึงกระบวนการท างานของระบบ ข้อมูลที่จะน าเข้าสู่

ระบบ และความสัมพันธ์ของระบบกับผู้ใช้งาน จึงได้ใช้แผนภาพ UML (Unified Modeling Language)  

แสดงให้เหน็ถึงกระบวนการท างานของระบบข้อมูลที่เข้าและออกจากระบบ   
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ภาพที ่1  แผนภาพ Use Case Diagram ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่การใช้น า้ระดับแปลงนา 

 

ผลการด าเนนิงาน 

1. ระบบขอ้มูลสารสนเทศการใชง้าน 

ผู้บริหาร และ ผู้ที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร สามารถดูข้อมูลสารสนเทศระดับ

แปลงนาแบบออนไลน์ ผ่านเวบ็ไซต์ และผ่านเวบ็ไซต์บนมือถือ เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ ได้ ดังแสดงให้

เหน็ในภาพที่ 2 และภาพที่ 3  

 

 
 

ภาพที่ 2  จอแสดงผลหลักระบบสารสนเทศระดับแปลงนาแบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ 

108411051105



 
 

ภาพที่ 3  จอแสดงผลหลักระบบสารสนเทศระดับแปลงนา แบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์บนมือถือ 

 

2. การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ และส่งออกขอ้มูล 

ชั้นขอ้มูลเชิงพื้ นที่ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร สามารถสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศที่ต้องการ และส่งออกข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็   

 

 
 

ภาพที่ 4  ช้ันข้อมูลที่มีบนระบบสารสนเทศระดับแปลงนาแบบออนไลน์ 
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การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศทัว่ไป 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร สามารถสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศ ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลโครงการชลประทาน พร้อมทั้งด าเนินการส่งออกเป็นไฟล์ในรูปแบบ Excel 

ได้  เพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เหล่าน้ี ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินการด้าน

ต่างๆ   

 

 
 

ภาพที ่5 การสบืค้นข้อมูลสารสนเทศ พร้อมทั้งส่งออกเป็นไฟล์ Excel 

 

3. การส ารวจความพึงพอใจของระบบ 

ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่การใช้น า้ระดับแปลงนา กรม

ชลประทาน ผู้พัฒนาได้สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาข้ึน และให้

กลุ่มผู้ใช้งานที่ก  าหนดเข้ามาตอบ  ซ่ึงกลุ่มผู้ใช้งาน ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้งานทั่วไปภายในกรม

ชลประทาน จ านวน 20 คน และกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน สรุปผลความพึง

พอใจเป็นรายประเดน็ค าถาม โดยมีผู้ใช้งานที่ทดลองใช้งานระบบและร่วมตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 

33 ราย ความพึงพอใจต่อระบบโดยภาพรวม พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ

มาก คิดเป็นร้อยละ 51.5 (จ านวนผู้ตอบ 17 ราย) รองลงมาคือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิด

เป็นร้อยละ 33.3 (จ านวนผู้ตอบ 11 ราย) และระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.2 (จ านวนผู้ตอบ 5 

ราย) 

 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

การบริหารจัดการน ้า เป็นเร่ืองที่ส าคัญส าหรับผู้ใช้เป็นอย่างย่ิง เพ่ือที่จะน ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์และแก้ปัญหาในเร่ืองเชิงพ้ืนที่ พร้อมกับท าความเข้าใจกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในพ้ืนที่ 

อย่างไรกต็ามฐานข้อมูลทางด้านการชลประทานมีการเกบ็ข้อมูลแยกตามส านักงาน ดังน้ัน การพัฒนา
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ระบบงานเพ่ือเกบ็และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัแปลงนาและการจัดการน า้จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือช่วยให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ตัดสนิใจได้อย่างรวดเรว็ 

การศึกษาและด าเนินงานน้ี สามารถสร้างและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการน า้  ซ่ึงมีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้บริการเกี่ยวกับแผนที่ ผ่านเว็บไซต์ (Web-based GIS) ท าให้มีระบบ

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการใช้น า้ระดับแปลงนา และให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

ประชาชนที่สนใจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถดูข้อมูลน้ีตามสิทธิ์ที่ได้รับ ได้อย่างทันสมัยและรวดเร็ว 

และท าให้มีระบบสารสนเทศกลางเชิงพ้ืนที่ข้อมูลการใช้น ้าระดับ แปลงนาแบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ 

ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการน า้ให้กับเกษตรกร การบริหารจัดการช้ันข้อมูล GIS  สามารถด าเนินการ

ผ่านเว็บไซต์ได้ สามารถเพ่ิม ลบ ช้ันข้อมูลต่างๆ ได้  ในส่วนของการบริหารจัดการผู้ใช้งานบนระบบ 

ผู้ดูแลระบบสามารถด าเนินการเพ่ิม ลบ แก้ไข ผ่านเวบ็ไซต์ได้ทนัท ี

นอกจากน้ี ยังได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานอีก โดยพบว่าความพึงพอใจต่อ

ระบบโดยภาพรวม ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.5 (จ านวน

ผู้ตอบ 17 ราย) รองลงมาคือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.3 (จ านวนผู้ตอบ 

11 ราย) และระดับมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 15.2 (จ านวนผู้ตอบ 5 ราย) 
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