บทที่ 4
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่
จากการวิเคราะห์ระบบงานจัดทาแผนที่ข้อสถิติกรุงเทพมหานครรูปแบบเดิม พบว่า เบื้องต้ น
ความต้ องการของผู้จัดทาระบบ ต้ องการความชัดเจนในขบวนการและขั้นตอนการผลิตรวมทั้งผลผลิตที่
เป็ นมาตรฐานตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ สาหรับผู้ใช้ แผนที่แล้ ว การออกแบบการนาเสนอแผนที่ท่เี หมาะสม
สามารถนาเสนอข้ อมูลได้ ชัดเจนกว่าการนาเสนอด้ วยตัวเลขทางสถิติเพียงอย่างเดียว ซึ่งขบวนการ
นาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS ซึ่งสามารถใช้ บุคลากรของกองสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในหลายตาแหน่ง ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ
เจ้ าหน้ าที่บันทึกข้ อมูลปฏิบัติงาน สาหรับการทางานของระบบงานใหม่ประกอบด้ วย 4 ขบวนการ คือ
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1. การวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศในรูปแผนทีเ่ บื้ องต้น
ประกอบด้ วยขั้นตอนดาเนินการ 3 ขั้นตอนหลัก ได้ แก่

s
i

1.1 การรวบรวมข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ส่วนที่เป็ นข้ อมูลในรูปแบบเอกสารและ
ข้ อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Digital format ซึ่งทั้งหมดจะถูกเก็บเป็ นข้ อมูลประกอบแผนที่ (Attribute Data)
1.2 การคัด เลือกและจาแนกกลุ่มข้ อมูล โดยพิจารณาจัดกลุ่มข้ อมูลและคัดเลือกเฉพาะ
รายการข้ อมูลที่มีการจัดเก็บอ้ างอิงตาแหน่ง (Spatial) ที่มีลักษณะเป็ น จุด เส้ น และพื้นที่
1.3 การออกแบบการนาเสนอข้ อมูลเบื้องต้ น โดยพิจารณาประเภทข้ อมูลทั้งที่เป็ น จุด เส้ น
และพื้นที่ ซึ่งสามารถนาเสน อจาแนกการนาเสนอได้ 4 ลักษณะ คือ Choroplet Proportional Symbol
Isopleth และ Dot mapping โดยแต่ละสัญลักษณ์สามารถจาแนกได้ หลายรูปแบบ เช่น Unique values
map , Graduated color map , Graduated symbol map , Dot density map , Chart map เป็ นต้ น
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2. การเชื่อมโยงข้อมูลสถิติกบั Spatial Data
ประกอบด้ วยขั้นตอนดาเนินการ 3 ขั้นตอนหลัก ได้ แก่

G

2.1 สารวจ/รวบรวม Spatial Data จากฐานข้ อมูลเดิม โดยตรวจสอบข้ อมูล Spatial
ที่ข้อมูลสถิติจะใช้ อ้างอิงในเชิงตาแหน่ง เช่น รายการข้ อมูลจานวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น
จานวนบ้ าน จาแนกตาม เขตในกรุงเทพมหานคร ข้ อมูล Spatial ที่ใช้ อ้างอิงคือ ข้ อมูลแผนที่เขต
ทั้ง 50 เขต ซึ่งจัดเก็บในรูปพื้นที่ เป็ นต้ น ทั้งนี้การสารวจข้ อมูล Spatial จะสารวจจาก GIS Data
Servers ของกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ เมื่อพบว่า
1) GIS Data Servers ไม่ปรากฏข้ อมูล Spatial ที่ต้องการจะต้ องทาการจัดทาข้ อมูลใหม่
( Create New Spatial Data)
2) GIS Data Servers มีข้อมูล Spatial ที่ต้องการอยู่แล้ ว จะต้ องทาการแก้ ไข/ปรับปรุง
ข้ อมูลให้ ทนั สมัย (Edit/Update Spatial data)

การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS
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3) เมื่อได้ ข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือข้ อมูลเชิงตาแหน่ง (Spatial data) ที่ทนั สมัยเรียบร้ อยแล้ ว
ต้ องทาการกาหนดรหัสประจาตัวของข้ อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ เป็ นตัวกลางของ การเชื่อมโยงข้ อมูลนี้กบั
ข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเก็บเป็ นAttribute Data ต่อไป
2.2 จัดทาข้ อมูลสถิติใหม่ เป็ นขั้นตอนการนาเอาข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครที่ผ่านการ
คัดเลือกแล้ ว ได้ แก่ รายการข้ อมูลที่มีการจัดเก็บจุดอ้ างอิงตาแหน่ง ที่อยู่ในรูปของ File.xls (จัดเก็บ
ด้ วยโปรแกรม Microsoft Excel) โดยแปลงข้ อมูลให้ อยู่ในรูป File.mdb(Microsoft Access Database)
แล้ วพิจารณาจัดโครงสร้ างข้ อมูลใหม่ให้ เหมาะสม เช่น การกาหนด Data Type , Field Size , Decimal
Places เป็ นต้ น นอกจากนี้ นาเอา File ดังกล่าวมาสร้ าง Fieldรหัสประจาตัว (ID)และใส่รหัสประจาตัว
ข้ อมูลให้ ตรงกับรหัสประจาตัวของ Spatial Data ที่ต้องการเชื่อมโยงข้ อมูลกัน
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3. การออกแบบและนาเสนอข้อมูลแผนที่
ประกอบด้ วยขั้นตอนดาเนินการ 3 ขั้นตอนหลัก ได้ แก่
3.1 ออกแบบขอบระวางแผนที่ โดยกาหนดขนาดกระดาษพิมพ์แผนที่และกาหนดสัดส่วน
ของแผนที่ท้งั ส่วนของขอบระวางและส่วนของเนื้อหาแผนที่ โดยที่ขอบระวางแผนที่จะ
ทาการออกแบบการวางรูปแบบของส่วนประกอบของขอบระวางแผนที่ได้ แก่ ชื่อแผนที่
สัญลักษณ์ ทิศเหนือ มาตราส่วน คาอธิบายประกอบ สารบัญเขตปกครอง
3.2 ออกแบบรูปแบบในเนื้อหาแผนที่ เป็ นการพิจารณารายการข้ อมูลสถิติ ทั้งในส่วนของ
ประเภทการจัดเก็บ เช่น Text , Number , Date ซึ่งประเภทการจัดเก็บจะสามารถ
นามาออกแบบรูปแบบการนาเสนอได้ แตกต่างกันไป
3.3 นาเสนอแผนที่โดยการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
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4. การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
ประกอบด้ วยข้ อมูล 3 รูปแบบที่จะต้ องทาการจัดเก็บ ได้ แก่
4.1 ข้ อมูล Spatial ที่สร้ างขึ้นใหม่ หรือ แก้ ไขปรับปรุงจากข้ อมูลเดิม
4.2 ข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในรูป File.mdb (Microsoft Access Database) ที่มี
รหัสประจาตัวข้ อมูล (ID) ตรงกับรหัสประจาตัวของ Spatial Data
4.3 ข้ อมูลที่เป็ น File.apr (โปรแกรมการนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่
ด้ วยระบบ GIS ) ซึ่งจัดทาด้ วยโปรแกรม ArcView
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การนาเสนอข้อมู ลสถิติกรุงเทพมหานคร
ในรูปแผนที่ดว้ ยระบบ GIS

วิเคราะห์รปู แบบ
การนาเสนอข้ อมูล

รวบรวม
ข้ อมูลสถิติ
กทม.

คัดเลือกและ
จาแนกกลุ่ม
ข้ อมูล

เชื่อมโยงข้ อมูลสถิตกิ บั
Spatial Data
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e
Create New
Spatial Data
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ออกแบบ
การนาเสนอ
ข้ อมูลเบื้องต้ น

สารวจ/รวบรวม
Spatial Data จาก
ฐานข้ อมูลเดิม

Edit / Update
Spatial Data

c
.

กาหนดรหัสประจาตัว
ของ Spatial Data

ออกแบบและ
นาเสนอข้ อมูลแผนที่

จัดเก็บข้ อมูลใน
ฐานข้ อมูล

จัดทาข้ อมูลสถิตใิ หม่

Data Conversion
(File.xls to File.mdb)

จัดโครงสร้ าง
ข้ อมูลสถิติ

กาหนดรหัส
ประจาตัวของ
ข้ อมูลสถิติ

รูปที่ 4.1 โครงสร้างขบวนการการนาเสนอข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนทีด่ ว้ ยระบบ GIS
การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS
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4.1การวิเคราะห์ขอ้ มูลและรูปแบบการนาเสนอสารสนเทศในรูปแผนทีเ่ บื้ องต้น
การวิเคราะห์กลุ่มข้ อมูลและรายการข้ อมูลโดยพิจารณาจากหนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร พบว่า
มีการจัดเก็บข้ อมูลในหนังสือสถิติกรุงเทพมหานครมีลักษณะเดียวกัน ดังจะเห็นจากการจัดเก็บข้ อมูลใน
ปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2540 – 2544 และ พ.ศ. 2545
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบกลุ่มข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2540 – 2544
และ พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2540-2544
พ.ศ. 2545
ประชากร
ประชากร
สาธารณสุข
สาธารณสุข
การใช้ ท่ดี ิน ระบบจราจรและ การใช้ ท่ดี ิน ระบบจราจรและ การจราจร-การขนส่ง และ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค
ผังเมืองและการใช้ ท่ดี ิน
สิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
การศึกษา
การศึกษา
สวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคม
การบริหารและการปกครอง การบริหารและการปกครอง การบริหารและการปกครอง
สาธารณภัย
สาธารณภัยและอุบัติภัย
การคลัง
การคลัง
การคลัง
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง
เศรษฐกิจและสังคม
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
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พบว่า กลุ่มข้ อมูลของหนังสือสถิติ ปี พ .ศ. 2535 และ พ.ศ. 2540-2544 มีกลุ่มแตกต่างกัน
เพียง ปี พ.ศ. 2540-2544 มีกลุ่มข้ อมูล เศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่ กลุ่มข้ อมูลของหนังสือสถิติ
ปี พ.ศ. 2545 มีการจัดกลุ่มข้ อมูลแตกต่างออกไป อย่างไรก็ตา มเมื่อพิจารณารายการข้ อมูลของแต่ละ
กลุ่ม ทั้งในปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2540-2544 และ ปี พ.ศ. 2545 พบว่า รายการข้ อมูลทั้งหมด
ไม่แตกต่างกัน มีเพียงการจัดกลุ่มข้ อมูลใหม่เท่านั้น ดังนั้นเมื่อออกแบบระบบนี้แล้ วจะสามารถเป็ น
ต้นแบบในการจัดทาระบบการนาเสนอข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนทีด่ ว้ ยระบบ GIS ในปี
ต่อ ๆ ไปได้
จากกรณีศึกษา สถิติกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2545 เมื่อนารายการข้ อมูลแต่ละกลุ่มข้ อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อจาแนกรายการข้ อมูลที่สามารถนาเสนอในรูปแผนที่ได้ โดยพิจารณาเฉพาะรายการข้ อมูลที่
อ้ างอิงพื้นที่ (Spatial)เท่านั้น เช่นข้ อมูล จานวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จานวนบ้ าน จาแนก
ตามเขต จานวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน จานวนเตียงของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น ผลการวิเคราะห์สามารถจาแนกรายการที่สามารถนาเสนอในรูปแผนที่ได้ ดังนี้
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- 27 ตารางที่ 4.2 จาแนกรายการข้อมูลสถิติทีอ่ า้ งอิงข้อมูลเชิงพื้ นที่
อ้างอิงข้อมูล
Spatial Non Spatial

รายการข้อมูล

1. การบริหารและการปกครอง
1.1 จังหวัดที่มปี ระชากรมากกว่า 1 ล้ านคน
1.2 จานวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จานวนบ้ าน จาแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร
1.3 จานวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จานวนบ้ าน จาแนกตามแขวง ในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.4 เปรียบเทียบประชากรในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร
1.5 จานวนประชากรระหว่างประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร
1.6 ประชากรในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร
1.7 เปรียบเทียบจานวนประชากร ความหนาแน่น อัตราการเพิ่มของประชากรระหว่าง
ประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร
1.8 จานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามกลุ่มอายุและรายเขต
1.9 จานวนบ้ านในเขตกรุงเทพมหานคร
1.10 จานวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร
1.11 จานวนคนเกิด คนตาย ในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสานักงานเขต
1.12 จานวนการย้ ายเข้ า การย้ ายออก ในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสานักงานเขต
1.13 จานวนข้ าราชการสามัญ ข้ าราชการครู และลูกจ้ างกรุงเทพมหานคร
1.14 จานวนข้ าราชการ ลูกจ้ างประจา ลูกจ้ างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร
1.15 จานวนข้ าราชการ ลูกจ้ างประจา ลูกจ้ างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
สานักงานเขต
1.16 การฝึ กอบรม สัมมนา ศึกษา และพัฒนาข้ าราชการกรุงเทพมหานคร
1.17 งบประมาณที่ใช้ ในการฝึ กอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้ าราชการ
กรุงเทพมหานคร
1.18 จานวนร้ านขายยาประเภทต่างๆ จาแนกตามสานักงานเขต
1.19 จานวนเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกลางจาแนกตามระดับการศึกษา
1.20 จานวนเด็กและเยาวชนที่กระทาคว ามผิด ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกลางจาแนกตามสาเหตุแห่งการกระทาผิด
1.21 จานวนเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด จาแนกตามระดับการศึกษา
1.22 จานวนเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด จาแนกตามสาเหตุแห่งการกระทาผิด
1.23 จานวนนักท่องเที่ยวจาแนกตามลักษณะต่างๆ
1.24 จานวนผู้มาเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร
1.25 สถิตกิ ารฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของกรุงเทพมหานคร จาแนกตามประเภท
1.26 จานวนธนาคาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม สถานอาบอบนวด ศูนย์การค้ า ท่าเทียบเรือ
ตลาด
1.27 จานวนวัด มัสยิด ศาลเจ้ า โบสถ์คริสต์ มูลนิธิ สถานีตารวจ และที่ทาการไปรษณีย์
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ตารางที่ 4.2 จาแนกรายการข้อมูลสถิติทีอ่ า้ งอิงข้อมูลเชิงพื้ นที่ (ต่อ)
รายการข้อมูล
1.28 การจับกุมและดาเนินคดีผ้ กู ระทาผิดตามกฎหมายและข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
ของสานักงานเขต
1.29 การจับกุมและดาเนินคดี(ปรับ) ผู้กระทาผิดตามกฎหมายและข้ อบัญญัติ กทม. และ
กฎหมายอื่น
1.30 จานวนผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานครจาแนกตามสานักงานเขต
2. การคลัง
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การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS
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2.1 เปรียบเทียบรายได้ จริง – รายจ่ายจริง
2.2 เปรียบเทียบประมาณการรายรับจาแนกตามประเภท
2.3 เปรียบเทียบรายรับจริง จาแนกส่วนที่ กทม. จัดเก็บเองกับหน่วยราชการอื่นจัดเก็บ
ให้
2.4 เปรียบเทียบประมาณการรายรับจาแนกส่วนที่ กทม. จัดเก็บเองกับหน่วยราชการอื่น
จัดเก็บให้
2.5 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จาแนกตามลักษณะงาน (เฉพาะรายจ่ายประจา)
2.6 งบประมาณรายจ่ายประจา จาแนกตามด้ าน สาขา และแผนงาน
2.7 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จาแนกตามหน่วยงาน
2.8 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จาแนกตามสานักงานเขต
2.9 จานวนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร จาแนกตามสาขาและ
หน่วยงาน
2.10 งบประมาณรายจ่ายโครงการ จาแนกตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและลาดับ
ความสาคัญ
2.11 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จาแนกเป็ นรายเขต
2.12 การจัดเก็บภาษีบารุงท้ องที่ จาแนกเป็ นรายเขต
2.13 การจัดเก็บภาษีป้าย จาแนกเป็ นรายเขต
2.14 รายได้ ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยและการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลจาแนกตาม
สานักงานเขต
2.15 ปริมาณการจาหน่ายนา้ มันเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ
2.16 เปรียบเทียบประมาณการรายรับการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
2.17 รายละเอียดสถานที่ต้งั สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
2.18 รายชื่อตลาดในสังกัดสานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
2.19 จานวนและสถานที่ต้งั ของท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้ า
2.20 จานวนและสถานที่ต้งั อาคารบนบกบริเวณท่าเทียบเรือ

s
i

อ้ างอิงข้ อมูล
Spatial Non Spatial
/

/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

อณุศร พุ่มพวง

- 29 -

ตารางที่ 4.2 จาแนกรายการข้อมูลสถิติทีอ่ า้ งอิงข้อมูลเชิงพื้ นที่ (ต่อ)
รายการข้อมูล
3. ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
3.1 จานวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้ องเรียน จาแนกตามสานักงานเขต
3.2 จานวนครูสงั กัดกรุงเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
3.3 จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3.4 จานวนนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จาแนกตามชั้นเรียน
3.5 จานวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ม.6
3.6 จานวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จาแนกตามขนาด
3.7 จานวนนักศึกษาโรงเรียนฝึ กอาชีพกรุงเทพมหานครภาคปกติ - ภาคค่า
3.8 จานวนเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน ในกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
สานักงานเขต
3.9 จานวนประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร
3.10 จานวนชุมชนประเภทต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสานักงานเขต
3.11 จานวนห้ องสมุดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักสวัสดิการสังคม
3.12 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักสวัสดิการสังคม
3.13 จานวนผู้ใช้ บริการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร แยกตามกิจกรรมต่างๆ
3.14 จานวนเด็กที่มารับบริการในศูนย์สงเคราะห์ในชุมชน ในอาคารสงเคราะห์กทม. ใน
แหล่งก่อสร้ าง
3.15 จานวนผู้ใช้ บริการศูนย์กฬี า/ศูนย์ฝึกกีฬากรุงเทพมหานคร
3.16 จานวนเพลิงไหม้ ขนาด สาเหตุ ความเสียหายในกรุงเทพมหานคร
3.17 จานวนเพลิงไหม้ ในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามประเภทสิ่งที่ถูกเพลิงไหม้
3.18 จานวนการเกิดสาธารณภัยและการให้ การสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.19 จานวนเตียงของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
3.20 สถานที่ต้งั ของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
3.21 จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จาแนกตามที่อยู่ปัจจุบนั เป็ นในเขตและนอกเขต
กรุงเทพมหานคร ของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
3.22 จานวนและร้ อยละของผู้ป่วยนอกจาแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่ วย (รง.504) 10
อันดับแรก ของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
3.23 จานวนและร้ อยละของผู้ป่วยในจาแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่ วย (รง.505) 10
อันดับแรกของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
3.24 จานวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่ วยของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
3.25 จานวนผู้ป่วยนอกจาแนกตามกลุ่มงานของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
3.26 จานวนผู้ป่วยในจาแนกตามกลุ่มงานของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
3.27 จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ตายของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
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- 30 ตารางที่ 4.2 จาแนกรายการข้อมูลสถิติทีอ่ า้ งอิงข้อมูลเชิงพื้ นที่ (ต่อ)
รายการข้อมูล

อ้างอิงข้อมูล
Spatial

3.28 จานวนผู้ป่วย-ตายทั้งหมด จาแนกตามสาเหตุเนื่องจากอุบตั เิ หตุต่างๆ ของ
โรงพยาบาล ในสังกัดสานักการแพทย์
3.29 จานวนผู้ป่วย-ตายที่มภี มู ลิ าเนาอยู่ใน กทม. จาแนกตามสาเหตุเนื่องจากอุบตั เิ หตุ
ต่างๆ ของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
3.30 จานวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่ วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในกทม.
3.31 จานวนผู้ป่วยที่มารับบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าของโรงพยาบาล
ในสังกัดสานักการแพทย์ กทม.
3.32 การให้ บริการรักษาผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข
3.33 จานวนผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ตดิ เชื้อมีอาการ เปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพมหานคร
และประเทศไทยตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยรายแรก
3.34 จานวนผู้รับบริการปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ในส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร
3.35 จานวนของผู้ป่วยเอดส์และผู้ตดิ เชื้อเอดส์ท่มี อี าการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามเพศและอายุ
3.36 ผู้เข้ ารับการบาบัดรักษาการติดยาเสพติดและการป้ องกันการติดยาเสพติด สานัก
อนามัย กทม.
3.37 จานวนผู้ป่วยรับการบาบัดรักษาการติดยาเสพติดด้ วยยาเมทาโดนของคลินิก
ยาเสพติด
4. การจราจร การขนส่ง และสาธารณู ปโภค
4.1 สวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักสวัสดิการสังคม
4.2 จานวนพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
4.3 จานวนผู้ใช้ นา้ ประปา ปริมาณการผลิต ปริมาณการจาหน่าย และนา้ ขายเฉลี่ยใน
เขตนครหลวง
4.4 จานวนผู้ท่ใี ช้ ไฟฟ้ าและปริมาณการจาหน่าย จาแนกตามประเภทผู้ใช้ ไฟฟ้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร
4.5 จานวนการใช้ นา้ ประปาในเขตนครหลวง
4.6 จานวนเลขหมายที่มผี ้ เู ช่าโทรศัพท์พ้ ืนฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่เขตโทรศัพท์นคร
หลวง
4.7 จานวนการรับฝากไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ
4.8 เปรียบเทียบจานวนที่ทาการไปรษณีย์และตัวแทน
4.9 จานวนรถแยกตามประเภทที่จดทะเบียน
4.10 จานวนรถใหม่ท่จี ดทะเบียน
4.11 การเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
4.12 เปรียบเทียบจานวนรถยนต์ท่ใี ช้ ทางด่วน ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ทางด่วนสาย
รามอินทรา – อาจณรงค์ ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี และทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ด
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- 31 ตารางที่ 4.2 จาแนกรายการข้อมูลสถิติทีอ่ า้ งอิงข้อมูลเชิงพื้ นที่ (ต่อ)
รายการข้อมูล
4.13 เปรียบเทียบรายได้ จากการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
4.14 จานวนรถยนต์ท่ใี ช้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร(ทางด่วน ขั้นที่ 1) จาแนกตาม
ประเภทของรถเป็ นรายด่าน
4.15 จานวนรถยนต์ท่ใี ช้ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จาแนกตามประเภท
ของรถเป็ นรายด่าน
4.16 จานวนรถยนต์ท่ใี ช้ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จาแนกตามประเภท
ของรถเป็ นรายด่าน
4.17 จานวนรถยนต์ท่ใี ช้ ทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์)
จาแนกตามประเภทของรถเป็ นรายด่าน
4.18 จานวนรถยนต์ท่ใี ช้ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุร)ี จาแนก
ตามประเภทของรถเป็ นรายด่าน
4.19 จานวนรถยนต์ท่ใี ช้ ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)
จาแนกตามประเภทของรถเป็ นรายด่าน
4.20 จานวนสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามประเภทสัญญาณ
ไฟจราจรและเขต
4.21 สถิตอิ บุ ตั เิ หตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามความเสียหาย
และจานวนผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้ อง
4.22 สถิตอิ บุ ตั เิ หตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามประเภท
ยานพาหนะที่เกิดอุบตั เิ หตุ
4.23 สถิตอิ บุ ตั เิ หตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสาเหตุของ
อุบตั เิ หตุท่เี กิดขึ้น
4.24 จานวนอุบตั เิ หตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร
4.25 การรถไฟแห่งประเทศไทย
4.26 อัตราความเร็วของการเดินทางช่วงเวลาเร่งด่วน เช้ า-เย็น ในเขต
กรุงเทพมหานคร
5. ผังเมือง และการใช้ที่ดิน
5.1 จานวนรายและพื้นที่อาคารที่ได้ รับอนุญาตให้ ปลูกสร้ าง จาแนกตามประเภทอาคาร
5.2 จานวนอาคารที่ได้ รับอนุญาตให้ ปลูกสร้ าง จาแนกตามสานักงานเขต
6. สิ่งแวดล้อม
6.1 รายงานการควบคุมและระงับเหตุราคาญในเขตกรุงเทพมหานคร
6.2 คุณภาพนา้ คลอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
6.3 จานวนโรงงานที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ในรอบ
ปี
6.4 จานวนโรงงานที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร สะสมถึง
สิ้นปี
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การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS
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- 32 ตารางที่ 4.2 จาแนกรายการข้อมูลสถิติทีอ่ า้ งอิงข้อมูลเชิงพื้ นที่ (ต่อ)
รายการข้อมูล

อ้างอิงข้อมูล
Spatial

6.5 การเก็บขนมูลฝอยที่เก็บขนได้ ของกรุงเทพมหานคร
6.6 การเปรียบเทียบองค์ประกอบของมูลฝอยทางกายภาพ
6.7 ปริมาณฝนและอุณหภูมเิ ฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร
6.8 จานวนของพนักงานรักษาความสะอาด จานวนรถและการปฏิบตั งิ านของรถเก็บขนมูล
ฝอย ในเขตกรุงเทพมหานคร
6.9 จานวนคูคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสานักงานเขต
6.10 ข้ อมูลคุณภาพอากาศริมเส้ นทางจราจร ในกรุงเทพมหานคร
6.11 จานวนกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
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สาหรับการออกแบบการนาเสนอแผนที่เบื้องต้ น สามารถนาเสนอข้ อมูลสถิติ กทม . ในรูปของ
แผนที่ได้ ท้งั หมด 52 รายการข้ อมูล ประกอบด้ วย หมวดการบริหารและการปกครอง 12 รายการ
หมวดการคลัง 5 รายการ หมวดทรัพยากรมนุษย์และสังคม 18 รายการ หมวดการจราจร การ
ขนส่ง และสาธารณูปโภค 10 รายการ หมวดผังเมืองและการใช้ทีด่ ิน 2 รายการ และหมวด
สิง่ แวดล้อม 5 รายการ โดยจาแนกการนาเสนอแผนที่เ ป็ น 4 ลักษณะ คือ Choroplet Map,
Proportional Symbol Map, Isopleth Map และ Dot Map ทั้งนี้รายการข้ อมูลบางรายการอาจจะ
สามารถออกแบบและนาเสนอได้ มากกว่า 1 ลักษณะขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมในการสื่อความหมาย ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์เบื้องต้ นสามารถจาแนกการนาเสนอรายการข้ อมูลในรูปแผนที่ได้ ดังนี้
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ตารางที่ 4.3 จาแนกรายการข้อมูลสถิติทีส่ ามารถนาเสนอในรูปแบบแผนทีป่ ระเภทต่าง ๆ
Choroplet Proportional Isopleth
รายการข้อมูล
1. การบริหารและการปกครอง
1. จานวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จานวนบ้ าน จาแนกตาม
เขตในกรุงเทพมหานคร
2. จานวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จานวนบ้ าน จาแนกตาม
แขวงในเขตกรุงเทพมหานคร
3. จานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามกลุ่มอายุและราย
เขต
4. จานวนบ้ านในเขตกรุงเทพมหานคร
5. จานวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในเขต กทม.
6. จานวนคนเกิด คนตายในกรุงเทพมหานครจาแนกตามสานักงานเขต
7. จานวนการย้ ายเข้ า การย้ ายออก ในกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
สานักงานเขต
8. จานวนร้ านขายยาประเภทต่างๆ จาแนกตามสานักงานเขต

G

การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS
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- 33 ตารางที่ 4.3 จาแนกรายการข้อมู ลสถิติทีส่ ามารถนาเสนอในรูปแบบแผนทีป่ ระเภทต่าง ๆ(ต่อ)
Choroplet Proportional Isopleth
รายการข้อมูล
Map

9. จานวนธนาคาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม สถานอาบอบนวด ศูนย์การค้ า
ท่าเทียบเรือ ตลาด
10. จานวนวัด มัสยิด ศาลเจ้ า โบสถ์คริสต์ มูลนิธิ สถานีตารวจ และที่ทา
การไปรษณีย์
11. การจับกุมและดาเนินคดีผ้ กู ระทาผิดตามกฎหมายและข้ อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครของสานักงานเขต
12. จานวนผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานครจาแนกตาม
สานักงานเขต
2. การคลัง
1. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จาแนกตามสานักงานเขต
2. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จาแนกเป็ นรายเขต
3. การจัดเก็บภาษีบารุงท้ องที่ จาแนกเป็ นรายเขต
4. การจัดเก็บภาษีป้าย จาแนกเป็ นรายเขต
5. รายได้ ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยและการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล
จาแนกตามสานักงานเขต
3. ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1. จานวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้ องเรียน จาแนกตามสานักงาน
เขต
2. จานวนครูสงั กัดกรุงเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
3. จานวนนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จาแนกตามชั้นเรียน
4. จานวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จาแนกตามขนาด
5. จานวนนักศึกษาโรงเรียนฝึ กอาชีพกรุงเทพมหานครภาคปกติ - ภาค
ค่า
6. จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามสานักงานเขต
7. จานวนประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ใน กทม.
8. จานวนชุมชนประเภทต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
สานักงานเขต
9. จานวนห้ องสมุดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักสวัสดิการสังคม
10. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานัก
สวัสดิการสังคม
11. จานวนการเกิดสาธารณภัยและการให้ การสงเคราะห์ในเขต กทม.
12. จานวนเตียงของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
กทม.
13. จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จาแนกตามที่อยู่ปัจจุบนั เป็ นในเขต
และนอกเขตกรุงเทพมหานคร ของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
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- 34 ตารางที่ 4.3 จาแนกรายการข้อมูลสถิติทีส่ ามารถนาเสนอในรูปแบบแผนทีป่ ระเภทต่าง ๆ(ต่อ)
Choroplet Proportional Isopleth
รายการข้อมูล
Map

14. จานวนผู้ป่วยนอกจาแนกตามกลุ่มงานของโรงพยาบาลในสังกัด
สานักการแพทย์
15. จานวนผู้ป่วยในจาแนกตามกลุ่มงานของโรงพยาบาลในสังกัดสานัก
การแพทย์
16. จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ตายของโรงพยาบาลในสังกัดสานัก
การแพทย์
17. จานวนผู้ป่วยที่มารับบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ของโรงพยาบาล ในสังกัดสานักการแพทย์ กทม.
18. การให้ บริการรักษาผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข
4. การจราจร การขนส่ง และสาธารณู ปโภค
1. สวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักสวัสดิการสังคม
2. จานวนพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
3. เปรียบเทียบรายได้ จากการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
4. จานวนรถยนต์ท่ใี ช้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร(ทางด่วน ขั้นที่ 1)
จาแนกตามประเภทของรถเป็ นรายด่าน
5. จานวนรถยนต์ท่ใี ช้ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จาแนกตาม
ประเภทของรถเป็ นรายด่าน
6. จานวนรถยนต์ท่ใี ช้ ทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทราอาจณรงค์) จาแนกตามประเภทของรถเป็ นรายด่าน
7. จานวนรถยนต์ท่ใี ช้ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุร)ี
จาแนกตามประเภทของรถเป็ นรายด่าน
8. จานวนรถยนต์ท่ใี ช้ ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ด) จาแนกตามประเภทของรถเป็ นรายด่าน
9. จานวนสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
ประเภทสัญญาณไฟจราจรและเขต
10. อัตราความเร็วของการเดินทางช่วงเวลาเร่งด่วน เช้ า-เย็น ในเขต
กรุงเทพมหานคร
5. ผังเมืองและการใช้ที่ดิน
1. จานวนรายและพื้นที่อาคารที่ได้ รับอนุญาตให้ ปลูกสร้ าง จาแนกตาม
ประเภทอาคาร
2. จานวนอาคารที่ได้ รับอนุญาตให้ ปลูกสร้ าง จาแนกตามสานักงานเขต
6. สิ่งแวดล้อม
1. จานวนโรงงานที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเฉพาะเขต
กรุงเทพมหานคร ในรอบปี
2. จานวนโรงงานที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเฉพาะเขต
กรุงเทพมหานคร สะสมถึงสิ้นปี
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4.2 การเชื่อมโยงข้อมูลสถิติกบั Spatial Data

Symbol Map

Map

Dot
map

/

/

/

/
/

m
o
c
.

จากการสารวจข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครที่อ้างอิงเชิงข้ อมูลตาแหน่ง ( Spatial Data ) กับชั้น
ข้ อมูลที่ต้องใช้ เชื่อมโยงกับข้ อมูลสถิติ พบว่าในฐานข้ อมูลมีช้ันข้ อมูล ซึ่งอาจจะต้ องตรวจสอบให้ ทนั สมัย
ชั้นข้ อมูล และชั้นข้ อมูลที่ต้องสร้ างขึ้นใหม่ ชั้นข้ อมูล ดังนี้

s
i

ตารางที่ 4.4 แสดงชั้นข้อมูลเชิงพื้ นทีท่ ีใ่ ช้อา้ งอิงสาหรับข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร
Feature Type
Create New
ชั้นข้อมูล
Line Point Polygon Spatial Data

g
2

1. เขตปกครอง จาแนกรายเขต
2. เขตปกครอง จาแนกรายแขวง
3. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
4. โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ กทม.
5. ศูนย์บริการสาธารณสุข
6. ทางด่วน
7. ด่านเก็บเงินของทางด่วน
8. ถนน

o
e

G

/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

Edit/Update
Old Spatial
Data

/
/

จากข้ อมูลข้ างต้ น พบว่าการกาหนดรหัสประจาตัวของ Spatial Data ที่ต้องกาหนดใหม่ มีเพียง
ชั้นข้ อมูลด่านเก็บเงินของทางด่วนเท่านั้น สาหรับข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครซึ่งเป็ น Attribute Data ให้
นาเอารหัสประจาตัวของ Spatial Data มาจัดเก็บเป็ นอีก 1 Field

การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS

อณุศร พุ่มพวง

- 36 -

4.3 การออกแบบ System Flow Diagram
Start

ข้อมูลสถิติ
กรุ งเทพมหานคร

คัดเลือกข้อมูลสถิติ
ที่อา้ งอิงเชิงพื้นที่

Convert ข้อมูลสถิติและ
จัดทารหัสประจาตัวข้อมูล
เลือกชั้นข้อมูลแผนที่ที่ตรงกับ
ข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูล GIS

g
2

สร้าง/แก้ไขชั้นข้อมูล
แผนที่(Spatial Data)

o
e

G

s
i

m
o
c
.
ออกแบบการ
นาเสนอแผนที่

เชื่อมโยงข้อมูลสถิติกบั ชั้น
ข้อมูล แผนที่(Spatial Data)
จัดทาข้อมูลแผนที่ดว้ ย
ระบบ GIS

ข้อมูลแผนที่ ข้อมูล
ประกอบแผนที่ และ
โปรแกรม

ข้อมูลแผนที่

END
รูปที่ 4.2 System Flow Diagram
การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS

อณุศร พุ่มพวง

37

4.4 การออกแบบ Data Flow Diagram

Context Diagram
กองนโยบายและ
แผนรวม
ระบบการนาเสนอ
ข้อมูลสถิติ กทม.
ในรู ปแผนที่

G

s
i

g
2

ฝ่ ายข้อมูลและแผนงาน

o
e

m
o
c
.
ฝ่ ายระบบเครือข่าย

ศูนย์ขอ้ มูล
กรุ งเทพมหานคร

รูปที่ 4.3 Context Diagram

การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS

อณุศร พุ่มพวง

38

กองนโยบาย
และแผนรวม

1
Data Conversion

ข้อมูลสถิติ (File.xls)
และหนังสื อสถิติ กทม.

m
o
c
.
แฟ้ มข้อมูล Attribute Data

แฟ้ มข้อมูล Spatial Data

ข้อมูลสถิติ
(File.mdb)

2
นาเข้า แก้ไขและ
ปรับปรุ งข้อมูล
Spatial Data

o
e

G

s
i

Spatial
Data

3

เชื่อมโยงข้อมูล
และจัดทาแผนที่

g
2

แฟ้ มข้อมูลโปรแกรมนาเสนอแผนที่

แผนที่

ผูใ้ ช้แผนที่

รูปที่ 4.4 Data Flow Diagram Level 0

การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS

อณุศร พุ่มพวง

39

กองนโยบาย
และแผนรวม

1.1
คัดเลือกข้อมูลสถิติ
ที่อา้ งอิงเชิงพื้นที่

ข้อมูลสถิติ (File.xls)
และหนังสื อสถิติ กทม.

m
o
c
.
รายการข้อมูลสถิติ (File.xls)

1.2

Data Conversion
(file.xls to file.mdb)

o
e

G

s
i

g
2

รายการข้อมูลสถิติ (File.mdb)

1.3

จัดโครงสร้างและ
กาหนดรหัส
ประจาตัวข้อมูลสถิติ
ใหม่
รายการข้อมูลสถิติ
(Attribute Data)

แฟ้ มข้อมูล Attribute Data

รูปที่ 4.5 Data Flow Diagram Level 1

การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS

อณุศร พุ่มพวง

40

รายการข้อมูลสถิติ
(File.mdb)

2.1
ตรวจสอบข้อมูลเชิง
พื้นที่ ( Spatial Data )

s
i

2.3

Edit / Update Spatial
Data

G

g
2

2.2
Create New Spatial
Data

m
o
c
.
ข้อมูล Spatial
Data ใหม่

รายการข้อมูลที่มี
Spatial Data

แฟ้ มข้อมูล Attribute Data

o
e

รายการข้อมูล
Spatial ที่ไม่มี

ข้อมูล Spatial
Data ใหม่

2.4

สร้าง/แก้ไขรหัส
ประจาตัวของ Spatial
Data
ข้อมูล
Spatial
Data

แฟ้ มข้อมูล Spatial Data

รูปที่ 4.6 Data Flow Diagram Level 2

การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS

อณุศร พุ่มพวง

41

แฟ้ มข้อมูล Attribute Data

แฟ้ มข้อมูล Spatial Data

ข้อมูล Attribute Data

ข้อมูล Spatial Data

3.1
เชื่อมโยงข้อมูล
Spatial Data กับ
Attribute Data

m
o
c
.

ข้อมูลสถิติที่อา้ งอิงเชิงพื้นที่

s
i

3.2
จัดทาแผนที่

o
e

G

g
2

แผนที่

ผูใ้ ช้แผนที่

รูปที่ 4.7 Data Flow Diagram Level 3

การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS

อณุศร พุ่มพวง

