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บทคดัย่อ 

ปัจจุบัน การสืบค้นข้อมูลเพ่ือขอสิทธิ์หอพักบุคลากรในมหาวิทยาลัยแบบเดิมน้ันเป็นแบบแผนที่กระดาษและตารางซ่ึงมีความซับซ้อน ไม่

สะดวกและใช้เวลาค่อนข้างมากในการสบืค้นและจัดการข้อมูล การศึกษาคร้ังนี้ ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสนิใจเชิงพ้ืนที่ส าหรับการพิจารณา

จัดสรรผู้ เข้าพักอาศัยในหอพักบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในรูปแบบเวบ็แผนที่ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ และสามารถวิเคราะห์

ต าแหน่งหมู่บ้านของผู้ใช้บริการที่สามารถขอหอพักและไม่สามารถขอหอพักของมหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาระบบผู้วิจัยได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์

รหัสเปิด (Free and Open Source Software for Geospatial: FOSS4G) ในการพัฒนาระบบทั้งหมด โดยใช้ pgRouting algorithm ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือที่ท  างานร่วมกับ PostgreSQL/PostGIS เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ระบบโครงข่ายถนนส าหรับการบริการเส้นทางที่สั้นที่สดุด้วยฟังก์ชัน 

pgDijkstra ส่วนการวิเคราะห์พ้ืนที่ให้บริการได้เปรียบเทียบการวิเคราะห์ 2 วิธีการคือ 1) วิเคราะห์แบบรัศมี 25 กิโลเมตร โดยใช้ฟังก์ชัน 

ST_Buffer และ 2) วิเคราะห์แบบพ้ืนที่ให้บริการซ่ึงค านวณจากระยะทางสัญจร 25 กิโลเมตร โดยใช้ฟังก์ชัน pgr_drivingDistance และ 

pgr_alphaShape  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้ นสามารถน าไปใช้สนับสนุนงานบริการสวัสดิการหอพักบุคลากรได้ เมื่อทราบต าแหน่งหมู่บ้านของ

ผู้ใช้บริการ และทราบพ้ืนที่ให้บริการในรัศมี 25 กิโลเมตร ท าให้สามารถวิเคราะห์สทิธิ์การขอหอพักบุคลากรได้ โดยน าข้อมูลต าแหน่งหมู่บ้านมา

วิเคราะห์ร่วมกบัพ้ืนที่ให้บริการด้วยฟังก์ชัน ST_Within ถ้าต าแหน่งหมู่บ้านอยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ แสดงว่าไม่สามารถขอหอพักได้ แต่ถ้าต าแหน่ง

หมู่บ้านอยู่นอกพ้ืนที่ให้บริการแสดงว่าสามารถขอหอพักได้ โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมดจะถูกน าไปแสดงในรูปแบบของ OGC Web 

Service (OWS) ตามมาตรฐานของ Open Geospatial Consortium (OGC) 

 

ค าส าคญั: ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจเชิงพ้ืนที่, ซอฟต์แวร์รหัสเปิด, OGC Web Service, pgRouting, PostgreSQL/PostGIS, Driving distance 

 

Abstract 

Nowadays, the use of dormitory qualification method in Naresuan University is using paper-based which take along time, difficult to 

search and manage data. Thus, this study aims to developing web-enabled considering decision support system for staff dormitory service 

in Naresuan University and to evaluate the village location of users between acceptable and unacceptable to stay. The system has 

implemented and developed as web mapping application using Free and Open Source Software for Geospatial (FOSS4G), Open Data and 

Open Standards. The Shortest Path network analysis and Service Area provided by pgDijkstra algorithm in pgRouting Library 

PostGIS/PostgreSQL is used for calculating the distance from Naresuan University as a starting point to the selected village as destination 
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point. Twentyfive kilometers of service area can be calculated and compared between radial method using ST_Buffer function and driving 

distance method using pgr_drivingDistance and pgr_alphaShape functions. 

The results of this study showed that the developed system can be used to support staff in dormitory service in Naresuan University. 

The system can investigate the result by calculating the service area in 25 kilometers with the location of the village using ST_Within 

function in PostGIS.  If the village is located in the service area, then that village will be unacceptable to stay in dormitory but if the 

village is not intersected with in the buffer area then it can be acceptable to stay in the dormitory. The data from the analysis will be 

presented in the form of OCG Web Service (OWS) and Open Geospatial Consortium (OGC). 

 

Keywords: Spatial Decision Support System, FOSS4G, OGC Web Service, pgRouting, PostgreSQL/PostGIS, Driving distance 

 

บทน า 

 

เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการพัก

อาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ได้มีการ

ก าหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคลากรที่สามารถย่ืนค าร้องขอ

เข้ามาพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยตามประกาศ 

หมวดที่ 3 คุณสมบตัขิองผู้พักอาศัย ข้อที่ 8 คอื บุคลากรที่มี

สิทธิ์ ย่ืนค าร้องขอที่พักได้ ต้องไม่มีบ้านพักของตนเองหรือ

ของคู่สมรสอยู่ในเขตอ าเภอเมอืงพิษณโุลก หรือถ้าหากอยู่ใน

เขตอ าเภอเมอืงพิษณโุลกต้องมรีะยะห่างจากมหาวิทยาลัยไม่

น้อยกว่า 25 กโิลเมตร นับจากระยะทางตามเส้นทางสัญจร

ปกต ิ(งานบริการสวัสดกิารหอพักบุคลากร, 2557) 

แต่เนื่องจากระบบการค้นหาแบบเดิมนั้นยังเป็นแบบ

แผนที่กระดาษและตาราง (ดังรูปที่  1) ซึ่ งท าให้มีความ

ซับซ้อนและยากต่อการสบืค้นข้อมูล หรือเมื่อผู้ใช้งานเข้ามา

เรียกใช้บริการอาจจะใช้เวลานานในการพิจารณา ดังนั้น

เป้าหมายในการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุน

การตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ส  าหรับการพิจารณาจัดสรรผู้เข้าพัก

อาศัยในหอพักบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วย

ซอฟตแ์วร์รหัสเปิด เพ่ือช่วยลดภาระการท างานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยนเรศวรในส่วนที่ ดูแลงานบริการสวัสดิการ

หอพักบุคลากร ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่ง

ส าคัญส าหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ด าเนินงาน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การ

ตดิต่อสื่อสารมปีระสทิธภิาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่ เชื่ อมต่อในระบบ

อินเทอร์เนต็ เช่น การมีเวบ็ไซต์ส าหรับเป็นช่องทางในการ

ประชาสมัพันธข่์าวสารต่างๆ เป็นต้น 

จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ท าให้มกีารพัฒนาคดิค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการ

ด ารงชีวิตเป็นอันมาก เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างาน ตลอดจนช่วยสนับสนุนการคิด วิ เคราะห์และ

ตดัสนิใจได้เป็นอย่างด ี อกีทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ

ให้บริการด้านข้อมูล  ข่าวสารด้วยกลไกอเิลก็ทรอนิกส ์ท าให้

มีการเข้าถึงข้อมูล ติดต่อสื่ อสารกันได้สะดวกรวดเร็ว

ตลอดเวลา  จะเห็นว่าชีวิตปัจจุบันเกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยี

เป็นอนัมาก  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการท างาน 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ส  าหรับการพิจารณาจัดสรร

หอพักบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรในรูปแบบเวบ็แผน

ที่ออนไลน์ ที่สามารถวิเคราะห์และตัดสนิใจต าแหน่งหมู่บ้าน

ของบุคลากรที่สามารถขอหอพักและไม่สามารถขอหอพักใน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรัศมี 25 กโิลเมตร โดยการค านวณ

ระยะทางจริงจากเส้นทางสัญจรปกติ เพ่ือให้ระบบสามารถ

สบืค้นในเชิงพ้ืนที่ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้และ

สร้างเวบ็แผนที่ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ ส าหรับ

บุคลากรจะได้มีความสะดวกในการค้นหามากขึ้น ตลอดจน

สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสนิใจต่อผู้บริหารในหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 
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วตัถุประสงค ์

 

1. เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่

ส  าหรับการพิจารณาจัดสรรผู้ เข้าพักอาศัยในหอพักบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในรปูแบบเวบ็แผนที่ออนไลน์ 

2. เพ่ือวิเคราะห์ต าแหน่งหมู่บ้านของบุคลากรที่สามารถ

ขอหอพักและไม่สามารถขอหอพักในมหาวิทยาลัยนเรศวรใน

รัศมี 25 กิโลเมตร โดยค านวนระยะทางจริงจากเส้นทาง

สญัจรปกต ิ

พื้ นท่ีศึกษา 

 

การศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกจุดกึ่งกลางของมหาวิทยาลัย

นเรศวร เป็นจุดก าหนดระยะห่างในรัศมี 25 กโิลเมตร โดย

ค านวนระยะทางจริงจากเส้นทางสญัจรปกติ 

 

  (ก) แผนที่กระดาษแบบเก่า                           (ข) แผนที่ดจิิตอล 

    

รูปที่ 1 พ้ืนที่ศกึษา 

 

วิธีการด าเนินการ 

 

1.  การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาอ้างอิงจาก

หลักเกณฑก์ารพิจารณาจัดสรรผู้เข้าพักอาศัยในอาคารหอพัก

บุคลากร มน.นิเวศ 1-12 และ 14-15 ตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด คือต้องเป็นบุคลากรสาย

วิชาการและสายบริการที่ ไ ด้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินแผ่นดิน) หรือเป็นบุคลากรสาย

บริการที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(เงินรายได้) ต้องผ่านการปฏิบัติงาน 3 ปีขึ้ นไป โดยที่

บุคลากรสายวิชาการและสายบริการ (ตามข้อ 1 และ 2) 

ต้องไม่มีบ้านพักของตนเองหรือคู่สมรสในเขตอ าเภอเมือง

พิษณุโลก หรือถ้าหากอยู่ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลกต้องมี

ระยะห่างจากมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 25 กโิลเมตร  

2. ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับซอฟแวร์รหัสเปิด pgRouting 

Library ซึ่งเป็นเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิเคราะห์หาเส้นทางที่สั้น

ที่สดุ ตามระยะทางเส้นทางสญัจรปกติดังนี้   pgRouting เป็น

เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ท  า ง า น ร่ ว ม กั บ ฐ า น ข้ อ มู ล เ ชิ ง พ้ื น ที่ 

PostgreSQL/PostGIS โดยเพ่ิมฟังก์ชั่นการค านวณหา

ระยะทาง (Network Analysis) และการวิเคราะห์โครงข่าย

อื่นๆ(pgRouting Contributors, 2013) pgRouting ได้

พัฒนามาจาก pgDijkstra เขียนโดย Sylvain Pasche จาก 

camptocamp ต่อมาได้มีการน าไปพัฒนาต่อโดยบริษัท 

Orkney ประเทศญี่ ปุ่น และเปล่ียนชื่อใหม่เป็น pgRouting 

อย่างเป็นทางการ (Kastl & Junod, 2011) ซึ่งโครงการนี้

ได้รับการสนับสนุนและดูแลโดย Georepublic, iMaptools 

และ ชุมชนนักพัฒนาที่ ใ ห้ความสนใจ(Choosumrong, 

Raghavan, & Realini, 2010) วัตถุประสงค์หลักของ 

pgRouting คือ จัดหาฟังก์ชั่นส าหรับการใช้งานใน 

PostgreSQL/PostGIS เพ่ือสร้างเครื่องมือในการค านวนหา

ระยะทาง ซึ่ งจะคล้ายๆ กับ ชุดค าสั่ งในโปรแกรมบาง

โปรแกรม เช่น ค าสั่งการค้นหาระยะทางที่ ใกล้ที่สุดใน

โปรแกรม ArcGIS Desktop หรือการขอเส้นทางใน Google 

Maps ไม่เฉพาะในเรื่องของระยะทางบนถนนเท่านั้น แต่



Naresuan University Journal: Science and Technology 2016; 24(1) 118 
 

สามารถใช้ได้กับข้อมูลอะไรกไ็ด้ที่เกี่ยวกับระยะทาง การ

สิ้นเปลืองเวลา น า้มนั เงิน เช่น เส้นทางเกี่ยวกบัการเดินเรือ 

และระบบเนต็เวิร์คแม่ข่ายบนอนิเตอร์เนต็ เป็นต้น นอกจาก 

pgRouting สามารถค านวนหาระยะทางที่สั้นที่สุดและเร็ว

ที่สุดแล้ว pgRouting ยังสามารถช่วยในการวางแผนการ

เดินทางในการจัดส่งสินค้าหลายๆ ที่ในการเดินทางคร้ัง

เดียวกนั เช่น จะไปส่งของให้ลูกค้าทั้งหมด 4 ที่ โดยเร่ิมต้น

เดินทางจากโรงงานผู้ผลิต ควรจะไปส่งของให้ลูกค้ารายใด

ก่อนหลัง ตามล าดบั เพ่ือช่วยในการประหยัดเวลาและน า้มัน 

(Choosumrong, Raghavan, & Bozon, 2012) จากฟังกช์ั่น

ทั้งหมดของ pgRouting ผู้วิจัยได้เลือกมาใช้ในการวิเคราะห์

บางฟังกช์ั่น ได้แก่ 

- pgr_dijkstra เป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน pgRouting ที่

สามารถวิเคราะห์โครงข่ายหาเส้นทางที่สั้นที่สุด (Shortest 

Path) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในการค านวณหาเส้นทาง

(ราชการ ปรึกษาดี และสุนันฑา สดสี, 2550) โดยใช้

หลักการค านวณทางคณิตศาสตร์ของ Dijkstra (1959) ซึ่ง

เป็นการน าเอาทฤษฎกีราฟ ดังที่แสดงในรูปที่ 2 โดยใช้เวอร์

เทกซ์ (Vertex) และเส้น (Edge) แทนถนนที่เชื่อมต่อกัน 

ก าหนดระยะทางระหว่างจุดเป็นตัวเลขลงไปในกราฟ โดย

เรียกกราฟดังกล่าวว่ากราฟถ่วงน า้หนัก (Weighted Graph) 

คอืกราฟที่เส้นเชื่อมทุกเส้นมค่ีาน า้หนักที่มค่ีาเป็นจ านวนจริง

ที่ไม่ตดิลบ (พีระวัฒน์ แกล้ววิการณ์ และสเุพชร จิรขจรกุล, 

2557) ส าหรับการค านวณหาเส้นทางที่ สั้ นที่ สุด จาก

จุดเริ่ ม ต้น ( start_vid) ไปยัง จุดสิ้ นสุด (end_vid) ซึ่ ง

สามารถค านวณเส้นทางได้ทั้งแบบ directed graph และ 

undirected graph (pgRouting Contributors, 2013) ดัง

สตูรด้านล่าง 

 

จากสตูร G = (V,E) เมื่อ 

V(G) คอื เซตของเวอร์เทกซ์ (Vertex) ในกราฟ  

E(G) คอื เซตของเส้น (Edge) ในกราฟ  

 

 
 

รูปท่ี 2 การท างานของกราฟ Dijkstra 

 

G = (V,E) 

  V(G) = {A,B,C,D,E,F} 

  EG = {e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8,e9} 

 

ค าสั่งการค านวณ pgr_dijkstra (Shortest Path Dijkstra) 

pgr_dijkstra(sql, start
vid

, end
vid

, directed) 

เมื่อ sql = {(id
i
, source

i
, target

i
, cost

i
, reverse_cost

i
)} 
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และ source =   source
i
, 

             target =   target
i
, 

 

กราฟถ่วงค่าน า้หนัก G
d
 = (V,E) จะถูกก าหนดโดย   

เซตของเวอร์เทกซ์ (V) 

V = source   target    start
vid
    end

vid
 

เซตของเส้น (E)  

 

{(source
i
, target

i
, cost

i
) เมื่อ cost

 
>= 0}  if reverse_cost =  ∅ 

 

E =    

{(source
i
, target

i
, cost

i
) เมื่อ cost

 
>= 0} 

 

 {(source
i
, target

i
, revese_cost

i
) เมื่อ revese_cost

 
>= 0}  if reverse_cost    ∅ 

 

- pgr_drivingDistance ฟังก์ชันนี้ เ ป็นการค านวณหา

พ้ืนที่ให้บริการ (service area) โดยใช้วิธีการค านวณจาก 

dijkstra ซึ่งท าการก าหนดจุดเริ่มต้น (start_vid) และระบุค่า

ระยะทางหรือเวลา เพ่ือที่จะค านวณหาพ้ืนที่ในการให้บริการ 

โดยเร่ิมต้นผลลัพธ์ที่ได้จะถูกสกัดอยู่ในรูปแบบจุด (node) 

หลังจากนั้ นจะใช้ฟังก์ชัน pgr_alphaShape ส าหรับสร้าง

ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบพ้ืนที่รูปปิด เพ่ือจะได้น าเอาข้อมูลนี้

ไปวิ เ คราะ ห์กับต าแหน่งห มู่ บ้านของ บุคลากร  โดย

เปรียบเทยีบ 2 วิธกีารคอื 1) ค้นหาแบบรัศมี (buffer) และ 

2) ค้นหาแบบเส้นทางสัญจรจริงโดยใช้ฟังก์ชัน driving 

distance  

- ST_Buffer เป็นฟังกช์ันส าหรับสร้างพ้ืนที่กนัชนซึ่งเป็น

การหาระยะห่างจากรูปเลขาคณิต (geometry) ตามค่าที่

ก  าหนด ส่วน ST_Within เป็นฟังกช์ันในการสบืค้นเชิงพ้ืนที่

เพ่ือหาข้อมูลจุดอยู่ในข้อมูลพ้ืนที่รูปปิดหรือไม่ โดยผลลัพธ์

ที่ออกมานั้นจะอยู่ในรูปแบบจริง (true) กบัเทจ็ (false) คือ

ถ้าข้อมูลจุดอยู่ในพ้ืนที่รปูปิดจะเป็นจริง แต่ถ้าข้อมูลจุดไม่ได้

อยู่ในพ้ืนที่รปูปิดจะเป็นเทจ็ 

ปัจจุบัน pgRouting ได้พัฒนามาเป็นเวอร์ชั่น 2.1 จาก

เดมิเวอร์ชั่น 1.5 และมฟัีงกช์ั่นต่างๆ เพ่ิมขึ้นมามากมาย  

3. รวบรวมข้อมูล โดยท าการรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ

ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จากการบันทกึข้อมูลด้วย

เครื่องก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) ส่วนข้อมูลทุติย

ภูมิ ได้จากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงานคือ 1) ข้อมูลเส้นทางคมนาคมจาก

หน่วยงาน OpenStreetMap (OSM) และ 2) ส านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน) หรือที่เรียกกันว่า “GISTDA” ซึ่งหน่วยงานนี้ ได้

เป็นผู้ ให้บริการข้อมูลพ้ืนฐานตามโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิ

สารสนเทศของประเทศ NSDI (National Spatial Data 

Infrastructure) เ พ่ือสนับสนุนส่งเสริมการแลกเปล่ียน 

แบ่งปันและใช้งานข้อมูลภูมิศาสตร์เชิงพ้ืนที่ร่วมกัน ในทุก

ระดับ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาค

การศึกษา (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2557) การให้บริการข้อมูล

ในรูปแบบ Web Map Service (WMS) เป็นการแสดงผล

และให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบรูปภาพบิต

แมพ (Bitmap) ในรูปแบบต่าง เช่น PNG, JPEG, GIF, 

KML และ TIFF เป็นต้น WMS จะประกอบไปด้วยชุดค าสั่ง 

GetCapabilities, GetMap และ GetFeatureInfo ส่วน Web 
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Feature Service (WFS) เป็นให้บริการและการเข้าถึงข้อมูล

ภมูิสารสนเทศในรูปแบบข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Data) ได้

โดยตรง ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลภมูิสารสนเทศใน

รูปแบบไฟล์ GML, GeoJSON, CSV และ ESRI Shapfile 

เป็นต้น โดยมี Open Geospatial Consortium (OGC
®
) เป็น

หน่วยงาน ที่ควบคุมและดูแลมาตราฐาน (ชัยภัทร เนื่องค ามา, 

2553) ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม QGIS ในการการเข้าถึงข้อมูล

ภมูสิารสนเทศแบบ WFS ส่วนการเรียกข้อมูลจาก OSM ได้

ใช้เครื่องมือ ogr2ogr ในการแปลงข้อมูลประเภท PBF 

Format ที่ดาวน์โหลดมา ให้อยู่ในรูปแบบ ESRI Shapefile 

ดงัตารางที่ 1 เมื่อได้ข้อมูลภมูสิารสนเทศแล้ว ผู้วิจัยได้น าเข้า

สู่ฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS โดยใช้เครื่ องมือ 

shp2pgsql ในการน าเข้าข้อมูล และท าการเชื่ อมต่อ

ฐานข้อมูลกบั GeoServer ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูล

ภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (OWS Web 

Service) ตามมาตรฐานของ OGC 

4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาสนับสนุนการตัดสินใจ

เชิงพ้ืนที่ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกใช้ Free and Open Source 

Software for Geospatial (FOSS4G) ในการพัฒนาระบบ

ทั้งหมด โดยระบบปฏบิัติการที่ใช้คือ Linux Mint 17, ใน

ส่วนของ Web Server ใช้ Apache2.2.22, PHP5.5, 

Application Server ใช้ Apache Tomcat 7 และ Geoserver 

2.5.2, ระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ใช้ PostgreSQL 9.4, 

PostGIS 2.1 และ pgRouting 2.0 ในการจัดการฐานข้อมูล 

และในส่วนของ User Interface (Mapping Client) ใช้ 

Openlayers 2.13.1 ในการออกแบบและพัฒนาระบบ

เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานในการศึกษาคร้ังนี้ดังที่

แสดงในรปูที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ตารางที่ 1 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศกึษา 

ชั้นขอ้มูล ประเภทขอ้มูล มาตราส่วน หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

1. ช้ันข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร  จุด - - 

2.  ช้ันข้อมูลเ ส้นถนน (Geofabrik GmbH and 

OpenStreetMap Contributors, 2015) 

เส้น 1:50,000 OpenStreetMap 

3. ช้ันข้อมูลที่ตั้งหมู่บ้าน จุด 1:50,000 กรมการปกครอง 

4. ช้ันข้อมูลขอบเขตต าบล  พ้ืนที่รปูปิด 1:50,000 กรมการปกครอง 

5. ช้ันข้อมูลขอบเขตอ าเภอ พ้ืนที่รปูปิด 1:50,000 กรมการปกครอง 

6. ช้ันข้อมูลขอบเขตจังหวัด พ้ืนที่รปูปิด 1:50,000 กรมการปกครอง 
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ขั้นตอนการท างาน 

 

ขั้นตอนการท างานของระบบ มีรายละเอียดมีดังนี้  1) 

ดาวน์โหลดข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยใช้ QGIS ผ่านมาตราฐาน 

แบบ WFS โดยเข้าถึงข้อมูลจากระบบสืบค้นข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ (Thailand Spatial Data Infrastructure: ThaiSDI) 

และดาวน์โหลดข้อมูลเส้นถนนจาก OpenStreetMap(OSM) 

ที่อยู่ในรปูของ PBF Format โดยใช้ ogr2ogr แปลงให้อยู่ใน

รูปแบบ ESRI Shapefile 2) น าข้อมูลที่ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล 

PostgreSQL/PostGIS ผ่านเครื่องมือ shp2pgsql  3) สร้าง

เครือข่าย Topology (pgr_createTopology) ให้กบัชั้นข้อมูล

เส้นทางคมนาคม เพ่ือเตรียมข้อมูลส าหรับให้ฟังก์ชั่นการ

วิเคราะห์เส้นทางและพ้ืนที่ ให้บริการ 4) ท าการติดตั้ ง 

GeoServer และเชื่อมต่อกบัฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS 

เพ่ือแสดงผลออกมาในรูปแบบของ WMS และ WFS 5.) 

ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือ Mapping Client ผู้วิจัยได้เลือกใช้ 

OpenLayers โดยภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเป็น JavaScript 

และ PHP ดงัที่แสดงในรปูที่ 4 

 
รูปที่ 4 การจัดเตรียมระบบทั้งหมด 

การทดสอบการใชง้านระบบ 

 

ระบบนี้ ท าการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์จาก 2 

ฟังกช์ัน คือ  แบบรัศมีซึ่งค านวณจาก ST_Buffer และแบบ

พ้ืนที่ให้บริการซึ่งค านวณจากระยะทางสญัจรโดยใช้ฟังกช์ัน 

pgr_drivingDistance โดยมรีปูแบบของการท างานของระบบ

ดงันี้  1) ผู้ใช้งาน (บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร) เลือก

ที่อยู่ของผู้ขอหอพักโดยระบุจังหวัด อ าเภอ ต าบล และ

หมู่บ้าน 2) เลือกรูปแบบในการค้นหาได้แก่ แบบรัศมีซึ่ง

ค านวณจาก ST_Buffer และแบบพ้ืนที่ให้บริการซึ่งค านวณ

จากระยะทางสัญจร ระยะทางในการค้นหาโดยก าหนดให้

เป็น 25 กิโลเมตรเป็นค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ ผู้ ใช้งานหรือ

บุคลากรสามารถก าหนดระยะทางเพ่ิมเติมได้ 3) ระบบท า

การวิเคราะห์หาเส้นทางที่สั้นที่สุดด้วย Dijkstra algorithm 

(Shortest Path) ซึ่งอยู่ในฟังก์ชันของ pgRouting และ

วิเคราะห์พ้ืนที่ให้บริการ (Service Area) และพ้ืนที่แบบรัศม ี

(Buffer Area) จาก PostGIS ในขั้นตอนที่ 3.1 – 3.3 

พร้อมกนัโดยอตัโนมตั ิขั้นตอนที่ 4) ระบบน าเอาจุดหมู่บ้าน

ที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้มาท าการตรวจสอบว่าข้อมูลจุดอยู่ในเขต

พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่แบบรัศมีหรือไม่ ขั้นตอนที่  5) 

ระบบจะท าการวิเคราะห์โดยใช้ฟังก์ชัน ST_Within ถ้าจุด

หมู่บ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่แบบรัศมีจะไม่

สามารถขอหอพักได้ แต่ถ้าข้อมูลจุดหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในเขต

พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่แบบรัศมีจะสามารถขอหอพักได้ 

ดงัที่แสดงในรปูที่ 5 
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รูปที่ 5 กระบวนการท างานของ pgRouting 

 

ผลการศึกษา 

 

จากการพัฒนาและทดสอบระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ

ส าหรับพิจารณาจัดสรรผู้ เข้าพักอาศัยในหอพักบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบได้มีการออกแบบให้ใช้งานได้

ง่าย (User friendly interface) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถท างาน

ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ในรูปแบบออนไลน์ตลอดจนสามารถ

ออกรายงานผ่านทางหน้าเวบ็ได้โดยตรง 

รปูที่ 6 หน้าหลักของระบบจะประกอบไปด้วยส่วนแสดง

แผนที่และส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุเงื่อนไข รูปที่ 7 แสดงการ

ค านวณระยะทางจากมหาวิทยาลัยไปยังหมู่บ้านที่เลือกไว้ ถ้า

มีระยะทางไม่เกิน 25 กิโลเมตรตามระเบียบที่ก  าหนดไว้ 

ด้วยวิธกีารค้นหาแบบรัศม ี(Buffer) และแบบเส้นทางสญัจร 

(Driving distance) จะไม่สามารถขอหอพักบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้  

รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทยีบผลลัพธจ์ากการวิเคราะห์

เกณฑ์พิจารณาผู้ที่มีสิทธิ์ เ ข้าพักในหอพักบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยวิธค้ีนหาระยะทางแบบรัศมี (แบบ

เก่า) และระยะทางจากเส้นทางสัญจรจริง(แบบใหม่) โดย

การค านวนแบบรัศมี (Buffer) ซึ่ งระบบวิเคราะห์ว่าไม่

สามารถเข้าพักอาศัยได้เนื่ องจากต าแหน่งหมู่บ้านตั้งอยู่

ภายในรัศมี 25 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัย แต่การค านวณ

แบบเส้นทางสัญจร (Driving distance) ระบบวิเคราะห์ว่า

สามารถพักอาศัยในหอพักบุคลากรได้เนื่องจากระยะทางใน
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การเดินทางจากมหาวิทยาลัยนเรศวรถึงหมู่บ้านมีระยะทาง

มากกว่า 25 กโิลเมตร 

รูปที่ 9 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จะค านวณระยะทางจาก

มหาวิทยาลัยไปยังหมู่บ้านที่เลือกไว้ถ้ามีระยะทางเกิน 25 

กโิลเมตรตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ ด้วยวิธีการค้นหาแบบ

รัศมี (Buffer) และแบบเส้นทางสญัจร (Driving distance) 

จะสามารถขอหอพักบุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ 

นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถสั่งพิมพ์ (รูปที่ 10) เพ่ือน าไป

ประกอบรายงานต่อไป 

 

 

รูปท่ี 6 (ก) หน้าตาของระบบสามารถใช้งานผ่านเวบ็เบราเซอร์ (ข) ผู้ใช้เป็นผู้ระบุเงื่อนไขระยะทางในการค้นหา 

 

 

        
 

รูปท่ี 7 ผลลัพธจ์ากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบระหว่างวิธแีบบรัศมี(ก) และแบบระยะทางสญัจรจริง (ข) ในกรณีที่อยู่ในเขตบริการทั้งคู่ 
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รูปท่ี 8 ผลลัพธจ์ากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบระหว่างวิธแีบบรัศมี (ก) และแบบตามระยะทางสญัจรจริง (ข)  

                                 ในกรณีที่อยู่ในเขตและนอกเขตให้บริการ 

 

        
 

รูปท่ี 9 ผลลัพธจ์ากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบระหว่างวิธแีบบรัศมี(ก) และแบบตามระยะทางสญัจรจริง(ข)  

                                  ในกรณีที่สามารถขอหอพักได้ทั้ง 2 วิธ ี

 

รูปท่ี 10 ตัวอย่างการสั่งพิมพ์เพื่อประกอบรายงาน 
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สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

จากการศึกษาและการพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจส าหรับพิจารณาจัดสรรผู้ เข้าพักอาศัยในหอพัก

บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้  สามารถเปรียบ

แทบผลลัพธ์ของการตัดสนิใจระหว่างแบบเก่า (แบบรัศมี) 

และแบบใหม่ (แบบตามระยะทางสัญจรจริง) ได้อย่าง

ชัดเจน ดงัตวัอย่างในรปูที่ 8 จะเหน็ได้ว่าหากใช้การพิจารณา

ในแบบเก่านั้น ผู้ขอพักอาศัยรายนี้ จะไม่สามารถเข้าพักใน

หอพักบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เนื่ อ งจาก

ต าแหน่งบ้านตั้ งอยู่เขตการให้บริการการแบบเก่าของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร (งานบริการสวัสดิการหอพักบุคลากร, 

2557) แต่หากใช้ระบบการตดัสนิใจแบบใหม่ ผู้ขอพักอาศัย

จะได้สิทธิ์ในการเข้าพักในหอพักบคุลากร เนื่องจากว่าหาก

พิจารณาจากระยะทางที่ใช้สญัจริงแล้ว ต าแหน่งบ้านของผู้ขอ

พักรายนี้ อยู่นอกพ้ืนที่รัสมีการให้บริการ 25 กโิลเมตรตาม

ระยะทางสญัจรจริง  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หากน าไปพัฒนา

ร่ ว มกับร ะบบกา ร ค้นหา เ ส้ นท า งก า ร เ ข้ า ถึ ง ผู้ ป่ ว ย 

ติดเตียง (ศิริลักษณ์ ฤทธิ์งาม, ปวีณา พร้อมมงคล, และ

ขวัญใจ บวัขาว, 2557) จะช่วยให้ระบบมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ใน เรื่ อ งของการจัดท า เ ขตการใ ห้บริก ารของแต่ละ

โรงพยาบาลในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือช่วยพิจารณาในเรื่องของ

ระยะเวลาในการเดินทางเข้าถึงตัวผู้ป่วยให้เรว็ที่สุดอันเป็น

ปัจจัยส าคญัมากกว่าระยะทางในการเดนิทาง 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ส  าหรับ

การพิจารณาจัดสรรผู้ เข้าพักอาศัยในหอพักบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือช่วยเป็นเครื่องมือประกอบการ

ตดัสนิใจในการคดัเลือกบุคลากรที่มีความประสงค์จะขอย้าย

เข้ามาพักอาศัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการใช้ซอฟตแ์วร์

รหัสเปิด (Free and Open Source Software for Geospatial: 

FOSS4G) ทั้งหมดในการจัดเตรียมระบบ ซึ่งมีประสทิธภิาพ

และสามารถช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาต่อยอดของระบบได้

ในอนาคต 

pgRouting Library มีประสิทธิภาพและศักยภาพ

เพียงพอส าหรับน ามาเป็นเครื่องมือส าหรับช่วยในการศึกษา

คร้ังนี้  เพ่ือช่วยในการค านวนระยะทางตามเส้นทางสญัจรจริง

ที่ช่วยให้ได้ค าตอบที่แม่นย ามากขึ้ น ต่างจากการใช้แผนที่

กระดาษในแบบเดิมที่มีความถูกต้องของการค านวน

ระยะทางน้อยกว่า 

ระบบนี้สามารถน าไปพัฒนาให้มศีักยภาพการใช้งานมาก

ขึ้ นในอนาคตโดยการท าระบบให้มีลักษณะ Dynamic 

Routing Planning ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเรื่ องของการ

วางแผนเส้นทางเดินรถส าหรับรถเกบ็ขยะ การพัฒนาระบบ

น าทางส าหรับรถรับส่งนักเรียน ระบบค้นหาเส้นทางแบบ 

Dynamic ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินส าหรับรถพยาบาลที่ต้อง

ค านึงถึงระยะเวลาในการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมไปถึง

การพัฒนาระบบน าทางส าหรับการแจ้งเตือนเส้นทางหลบ

หลีก เพ่ือบรรเทาความรุนแรงในกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น 

เส้นทางหลบหนีไปยังที่ปลอดภัยในกรณีเกิดคล่ืนสึนาม ิ

เส้นทางคมนาคมที่เหมาะสมในกรณเีกดิน า้ท่วม ฯลฯ 
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