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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่ งแรกของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.
2508 ท่านผูก้ ่อตั้ง ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ได้มีดาริ ให้เปิ ดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น และได้รับการ
สถาปนาอย่างเป็ นทางการ ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยเทคนิ คสยาม” ในปี พ.ศ. 2516 ต่อมาในปี พ.ศ. 2529
ได้รับอนุ มตั ิจากทบวงมหาวิทยาลัย ปรับสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยสยาม”
โดยปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยามเป็ นมหาวิท ยาลัยเอกชนที่ไ ด้รับ การรับ รองวิทยาฐานะสถาบัน ให้
จัดการเรี ยนการสอนได้ในทุกระดับ คือ ระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ภายใต้สังกัด
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัยสยาม
ปั จจุบ ัน มหาวิทยาลัยสยามได้จดั การศึก ษาในหลัก สู ต รต่างๆ ทั้งสิ้ น 49 หลักสู ตร โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 12 คณะคือ คณะบริ หารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะ
นิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย วัตถุป ระสงค์ในการสถาปนาสถาบันแห่งนี้
คือ สนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุ ดมศึกษา เพื่อผลิ ตทรัพ ยากรบุคคลที่
เพียบพร้อม
ด้วยความเป็ นเลิ ศทางวิชาการ มีทกั ษะขั้นสู งในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยจริ ยธรรม
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ปญฺ ญานรานรตฺน” ซึ่ งมีความหมายว่า “ปั ญญาเป็ นรัตนะ
ของนรชน”

7

แนวความคิด

ผู้ใช้ (Users)

คอมพิวเตอร์ (PC)

Server

DB

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ
การทางานของเว็บไซต์แผนที่ออนไลน์มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นสารสนเทศที่จะให้ผใู ้ ช้สามารถ
เข้ามาค้น หาข้อ มู ลเกี่ ยวกับ สถานที่ ส านัก งาน อาคาร ภายในมหาวิท ยาลัยสยาม เพื่อ ให้นักศึก ษา
อาจารย์ และบุคคลทัว่ ไปสื บหาข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อสะดวกในการมา
ติดต่อสอบถาม ซึ่งในปั จจุบนั สารสนเทศแผนที่มหาวิทยาลัยสยามมีบุคลากร ฝ่ ายเทคนิค ด้านไอที ได้
ออกแบบเว็บไซต์แผนที่ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสยามไว้แล้ว 2 เวอร์ชนั่ สามารถสื บค้นข้อมู ลได้
จาก www.siam.edu และสื บ เนื่ อ งจากคณะผูจ้ ัด ท ามี ค วามประสงค์ที่ จ ะออกแบบเว็บ ไซต์แ ผนที่
ออนไลน์ม หาวิทยาลัยสยามแบบใหม่ แบบ 3 มิ ติ ให้สวยงาม ให้มีความน่ าสนใจสามารถให้ขอ้ มู ล
สารสนเทศที่มีรายละเอียดมากยิง่ ขึ้น
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ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การแสดงข้อ มู ล แผนที่ (Data Display) คื อ การน าข้อ มู ล หรื อ ผลของข้อ มู ล มาแสดงผลบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถมองเห็น (View) สอบถาม (Query) และวิเคราะห์ (Analyze)
แผนที่ ได้ การท าแผนที่ (Cartography) คื อ การนาข้อ มู ล หรื อ ผลของข้อ มู ล มาอยู่ในรู ป แบบแผนที่
(Map) เพื่อ ให้ ผูจ้ ดั ท าแผนที่ (Map Maker) สามารถสื่ อ สารเนื้ อ หาของข้อ มู ล กับ ผูใ้ ช้แ ผนที่ (Map
Reader) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์, 2554)
โดยทัว่ ไปเน้นสถานที่หรื อรู ปแบบการกระจายของข้อมูลเชิงพื้นที่ มีภาพที่อยูใ่ นความนึ กคิด
ชัดเจนในการออกแบบแผนที่ เลือกสัญลักษณ์แผนที่และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ตัวอักษร ที่เหมาะสม
โดยเฉพาะกับข้อมูลเวกเตอร์
องค์ประกอบของแผนที่มี 7 องค์ประกอบได้แก่
1. ชื่อแผนที่
2. ภาพแผนที่
3. สัญลักษณ์หรื อคาอธิบายแผนที่
4. ทิศเหนือ
5. มาตราส่วน
6. เส้นกรอบพิกดั
7. คานิยมหรื อบอกแหล่งที่มาของข้อมูล
การให้สญ
ั ลักษณ์แผนที่มีรูปแบบต่าง ๆ ที่มกั เป็ นข้อพิจารณาในการเลือกใช้ เช่น
1. รู ปร่ าง (Shape) ได้แก่รูปร่ างจุด เส้น และพื้นที่
2. ขนาด (Size) มักใช้กบั ข้อมูลจุดที่เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ
3. ความกว้าง (Width) มักใช้กบั ข้อมูลเส้น
4. ความหยาบละเอียด (Texture) มักใช้กบั ข้อมูลเชิงปริ มาณ
5. รู ปแบบ (Pattern) มักใช้กบั ข้อมูลเชิงคุณภาพหรื อนามกาหนด
6. สีนบั ว่าเป็ นหัวใจของการให้สญ
ั ลักษณ์เนื่องจากทาให้แผนที่สวยงาม ดึงดูดหรื อเรี ยก
ความสนใจ
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทา ได้ทาการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการใน
ด้านข้อ มูลเกี่ยวกับการทาแผนที่และรู ปภาพที่สามารถใช้ขอ้ มู ลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ มาเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการดาเนินงาน โดยการค้นหาได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 http://www.kku.ac.th/aboutkku/?topic=2&l=th
เว็บไซต์แผนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ภาษา PHP ในการออกแบบแผนที่เว็บไซต์ ให้ขอ้ มู ล
เกี่ยวกับคณะ ภาค หอพักนักศึกษา และ สถานที่ต่าง ๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบ 3 มิติ
สามารถ ซูมเข้าไปดูให้เห็นภาพใกล้ยงิ่ ขึ้น สามารถดาวน์โหลดแผนที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ น
ไฟล์ JPG และสามารถดูแผนที่จาก Google Map ได้
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ภาพที่ 2.3 http://admission.siam.edu/contact_map.php
เว็บไซต์แผนที่มหาวิทยาลัยสยามใช้ Joomla ในการทาเว็บไซต์ ซึ่ งแผนที่มหาวิทยาลัยสยาม
ได้ใช้รูปภาพจริ งโดยถ่ายจากมุมสู งข้างหน้ามหาวิทยาลัยสยามให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตึก มีขอ้ มูลต่าง ๆ ใช้
ตัวเลขบ่งบอกให้รู้ว่าคือตึกอะไร คณะ อาคารใด และบอกรายละเอียดตามเลขของตึก แบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จะทาให้ผเู ้ ข้าชมรู ้วา่ หมายเลขนี้เกี่ยวข้องกับสถานที่ใดของมหาวิทยาลัยสยาม
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ภาพที่ 2.4 http://thaimht.net/map.php
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ใช้ภาษา PHP มาใช้ในการท า
เว็บ ไซต์ การออกแบบตึ ก เป็ นแบบ 3 มิ ติ และใช้สีสัน ที่ ส ดใสน่ าสนใจ ท าให้ดูส วยงาม เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ให้ขอ้ มู ลสถานที่ เลขที่อ าคาร สถานที่สาคัญ
และชั้นของตึกนั้น ๆ ที่มีหน่วยงานสาคัญอยู่
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ภาพที่ 2.5 http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิ ต ใช้ Microsoft Visual Studio ในการออกแบบเว็บไซต์แผนที่ แบบ 2
มิติ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิ ต ให้ขอ้ มูลเส้นทางที่สามารถเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยได้ 3 ช่องทาง
ให้ขอ้ มูลเส้นทางเดินรถ สายรถเมล์ประจาทาง รถตูร้ ่ วมบริ การ รถส่ วนตัว ที่ผ่านมหาวิทยาลัยรังสิ ต
แล้วสามารถคลิกเข้าไปในรู ป ก็สามารถดูแผนที่อีกตัวอย่างที่มีสีสนั น่าดูได้
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ภาพที่ 2.6 http://tf3dm.com/3d-models/house
เว็บไซต์ House 3D เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลการออกแบบพื้นที่ของบ้าน อาคาร สวน อาณาเขต
แบบ 3 มิ ติ ให้ข ้อ มู ล ในการน าไปเป็ นต้น แบบในการออกแบบ และยัง สามารถโหลดไฟล์ .mb
และ.fbx เพือ่ นาไปแก้ไข หรื อตกแต่งเพิม่ เติมได้
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ปั จจุบนั แผนที่ถือเป็ นข้อมูลที่เหมาะสาหรับการใช้งานร่ วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซ่ ึงมี
ความสาคัญมากในยุคปั จจุบนั ให้เราสามารถที่จะสื บค้นเส้นทาง ค้นหาตาแหน่ งที่ต้ งั สถานที่สาคัญ
จึงยกตัวอย่างงานวิจยั ที่ขอ้ งกับแผนที่ดงั นี้

ภาพที่ 2.7 การสร้างแผนที่เว็บเชิงปฏิสมั พันธ์ดว้ ยซอฟต์แวร์รหัสเปิ ด
เฉลิ ม ศิ ล ป์ นั น ทวงศ์ (2552) สาขาภู มิ ส ารสนเทศ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง การสร้างแผนที่เว็บเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อให้บริ การผ่าน
อิ น เตอร์ เน็ ต ด้ว ยซอฟต์แ วร์ ร หัส เปิ ด (Open Source) โดยใช้โปรแกรม Window GIS 4.8.8 ในการ
พัฒนา
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ภาพที่ 2.8 แผนที่แสดงการข้อมูลผลกระทบเชิงพื้นที่จากพายุหมุ่ยฟ้ า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สมบัติ อยูเ่ มื อง (2554) ภาควิชาธรณี วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง แผนที่แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลกระทบเชิงพื้นที่จากพายุหมุ่ย
ฟ้ า เพื่อหาการป้ องกันภัยจากพายุ ฝน พื้นที่เสี่ ยงภัยจากพายุหมุ่ ยฟ้ า แผนที่แสดงปริ มาณน้ าฝนจาก
อิทธิพลของพายุหมุ่ยฟ้ า การคาดการณ์เส้นทางเดินพายุ แผนที่แสดงปริ มาณฝน ณ เวลาต่าง ๆ โดยใช้
โปรแกรม ArcGIS 10.3 ในการพัฒนา
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ภาพที่ 2.9 แผนที่แบบสองมิติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปรัชญา อุ สันสา สุ ริยนั รักษา และวิจิตรา โพธิสาร (2554) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเกษตรศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน วิท ยาเขตสุ ริ น ทร์
ออกแบบโมเดลตึก อาคาร พื้น ที่ ใช้ส อยและเส้น ทางการเดิ น รถแบบ 2 มิ ติ ส าหรับ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็ นแผนที่ที่มีการนาเสนอในรู ปแบบ 2 มิติ โดยประกอบไปด้วยบริ เวณที่
จะนาเสนอ สถานที่สาคัญต่างๆ รู ปร่ างลักษณะ พื้นผิวของวัตถุ ที่มีความสวยงาม เสมือนจริ ง โดยใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 ในการพัฒนา
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ภาพที่ 2.10 การออกแบบปรับปรุ งภูมิทศั น์และตกแต่งภายในอาคาร
ศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริ ยะประเสริ ฐ สมชาย สุ พิสาร พัฒนา เจริ ญสุ ข มุกดา จิตพรมมา
และสุ รี พ ร แป้ นพิบู ล ลาภ (2555) ศู น ย์น วัต กรรมการออกแบบ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร วิท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ออกแบบจาลอง 3 มิติ ภูมิทศั น์ ตกแต่งภายในอาคาร และลานกิจกรรม ให้
เห็นภาพจาลองในแบบ 3 มิติ ก่อนปรับปรุ งสถานที่จริ ง เพื่อปรับปรุ งศูนย์บริ การสาหรับนักท่องเที่ยว
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ภาพที่ 2.11 อาคารสานักงานตัวอย่างเพือ่ การประหยัดพลังงาน
กอขวัญ แสงหิ รั ญ ธาร และวิฑู ร ย์ เหลี ย วรุ่ ง เรื อ ง (2554) คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ได้อ อกแบบอาคารประหยัด พลัง งาน โดยใช้แ นวทางในการออกแบบ
โครงสร้างอาคารให้สามารถหมุนเวียน ลม น้ า และไฟฟ้ า ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ โดยการออกแบบ
แบบจาลองสถานที่ และภายในอาคารนั้น สามารถทาการออกแบบวางแผนภายในอาคารว่าจุดใด
เหมาะสมที่จะวางแผงโซล่าเซลล์ ตาแหน่งใดจะรับลมเข้ามาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ า ในรู ปแบบจาลอง
3 มิติ เพือ่ ให้เห็นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD 2010 ในการพัฒนา

