
 

 

บทที� 2 

เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัฐานขอ้มูลดา้นกระบวนการผลิตนํ าตาล
จากมะพร้าวของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม  โดยแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ดงันี  

1.  ทฤษฎีที�สัมพนัธ์กบัเรื�องที�วจิยั 

 2.  งานวจิยัที�สัมพนัธ์กบัเรื�องที�วจิยั 

 

2.1  ทฤษฎทีี�สัมพนัธ์กบัเรื�องที�วจิัย 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีที�สัมพนัธ์กบัเรื�องฐานขอ้มูลดา้นกระบวนการผลิตนํ าตาลจากมะพร้าว
ของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม  โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี  

1.  รูปแบบของฐานขอ้มูล 

 2.  สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล 

3.  ระบบจดัการฐานขอ้มูล 

 4.  วธีิสร้างแผนที�และภาพถ่ายบน Google Maps 

  

2.1.1  รูปแบบของฐานข้อมูล 
ศิวชัและวชิาญ (2542) กล่าววา่  รูปแบบของฐานขอ้มูล มีอยูด่ว้ยกนั 3 แบบ คือ 

 1. ฐานข้อมูลแบบลาํดับชั น (Hierarchical  Database)  ลกัษณะของ

โครงสร้างฐานขอ้มูลแบบลาํดบัชั น  จะมีลกัษณะคลา้ยตน้ไมที้�คว ํ�าหวัลง  จึงอาจเรียกโครงสร้าง
ฐานขอ้มูลแบบนี ไดอี้กแบบวา่เป็นโครงสร้างแบบตน้ไม ้ โดยจะมีระเบียนพ่อแม่ (Parent  Record)

และระเบียนลูก (Child  Record) ซึ� งระเบียนพ่อแม่จะสามารถมีระเบียนลูกไดม้ากกวา่หนึ�งระเบียน  
แต่ระเบียนลูกแต่ละระเบียนจะมีพอ่แม่เพียงหนึ�งระเบียนเท่านั น 

 

www.ssru.ac.th



 

5 

 
 

ภาพที� 2.1 โครงสร้างของแบบจาํลองฐานขอ้มูลแบบลาํดบัชั น 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 

 

2. ฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย (Network  Database) ขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล

แบบนี สามารถมีความสัมพนัธ์กนัแบบใดก็ได ้  เช่น  เป็นแบบหนึ� งต่อหนึ� ง  หนึ� งต่อหลาย  หรือ

หลายต่อหลาย   

 

 
 

ภาพที� 2.2 โครงสร้างของแบบจาํลองฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 
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3. ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational  Database) จะมีโครงสร้างขอ้มูลต่าง

จากฐานขอ้มูลสองแบบแรก  คือ  ขอ้มูลจะถูกเก็บในรูปแบบของตาราง (Table) หรือเรียกวา่ รีเลชั�น 
(Relation) มีลกัษณะเป็น 2 มิติ คือเป็นแถว (row) และเป็นคอลมัน์ (column)  

 

 
 

ภาพที� 2.3 โครงสร้างของแบบจาํลองฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 

 

2.1.2  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 

 วิเชียร (2550) กล่าววา่  ในปี ค.ศ. 1975  American  Naational   Standard  Institute 

ไดน้าํเสนอสถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลที�ประกอบไปดว้ย 3 ระดบัดงัต่อไปนี  
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ภาพที� 2.4 สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล 3 ระดบั 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 

 

 1.  ระดบัภายใน (internal  level) บางครั งเรียกว่าเป็น  ระดบักายภาพ 

(physical  level) เป็นระดบัล่างสุด  ใชใ้นการอธิบายวา่ขอ้มูลต่าง ๆ ถูกจดัเก็บจริง ๆ อยา่งไร 

 

 
 

ภาพที� 2.5 สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลระดบัภายใน 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 
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 2.  ระดบัแนวคิด (conceptual  level) บางครั งเรียกวา่เป็น  ระดบัตรรกะ 

(logical  level) เป็นขอ้มูลเชิงนามธรรมในระดบัที�สูงขึ นมาอีกระดบัหนึ�งจากระดบักายภาพ  ใชใ้น
การอธิบายว่ามีขอ้มูลอะไรบา้งที�ถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลและขอ้มูลเหล่านี มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร  ผูใ้ชใ้นระดบัตรรกะไม่มีความจาํเป็นตอ้งไปคาํนึงถึงความยุง่ยากต่าง ๆ ในระดบักายภาพ

เลย  ขอ้มูลในระดบัตรรกะนี จะถูกกาํหนดโดยผูจ้ดัการฐานขอ้มูล  ผูซึ้� งตอ้งตดัสินใจวา่สารสนเทศ
ใดบา้งที�จะถูกจดัเก็บลงในฐานขอ้มูล  ขอ้มูลในระดบัตรรกะมีลกัษณะเหมือนกบัการกาํหนดชนิด
ของเรคอร์ดในภาษาปาสกาล (pascal)  

 

 
 

ภาพที� 2.6 สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลระดบัแนวคิด 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 

 

 3. ระดบัภายนอก (external  level) บางครั งเรียกวา่เป็น  ระดบัวิว (view  

level) เป็นขอ้มูลเชิงนามธรรมในระดบัที�สูงสุด  ใชใ้นการอธิบายเกี�ยวกบับางส่วนของฐานขอ้มูล  
เนื�องจากผูใ้ช้ฐานขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกบัสารสนเทศทั งหมดที�มีอยู่ในฐานขอ้มูล  
และมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ถึงฐานขอ้มูลเพียงแค่บางส่วนเท่านั น 
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ภาพที� 2.7 สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลระดบัภายนอก 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 

 

2.1.3  ระบบจัดการฐานข้อมูล 

สมจิตรและงามนิจ (2549) กล่าวว่า  ระบบจดัการฐานข้อมูล  หรือ DBMS 

(Database  Management  System) เป็นโปรแกรมชนิดหนึ�งชนิดหนึ�งที�ถูกสร้างขึ นมาเพื�อทาํหนา้ที�
ในการจดัการขอ้มูล  เช่น  การเพิ�ม  ลบหรือแกไ้ขขอ้มูล  การป้องกนัการขดัแยง้กนัของขอ้มูล  การ
ป้องกันและแก้ไขความเสียหายของข้อมูล  รวมไปถึงการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลร่วมกันของ

โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ และการกาํหนดสิทธิ9 ในการเรียกใช้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเป็นตน้  ระบบ
จัดการฐานข้อมูลส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักได้แก่  ส่วนของภาษา  

พจนานุกรมขอ้มูล  โปรแกรมอาํนวยความสะดวก  โปรแกรมช่วยในการสร้างโปรแกรมประยุกต์

และโปรแกรมช่วยสร้างรายงาน   

ภาษา SQL (Structured  Query  Language) เป็นภาษามาตรฐานที�ถูกสร้างขึ นมา
และมีอยูใ่น DBMS หลายตวั  สําหรับ DBMS ที�นิยมใช้กบัเครื�องระดบัพีซี ไดแ้ก่  MySQL, SQL 

Server, Microsoft  Access, Paradox, dBASE IV, FoxPro และ R:BASE เป็นตน้  โครงสร้างของ

ภาษา SQL สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบด้วยกนัคือ  ภาษานิยามขอ้มูล  ภาษาจดัการ

ขอ้มูล  ภาษาควบคุมขอ้มูล 

ภาษานิยามขอ้มูล (Data  Definition  Language -DDL) เป็นภาษาที�ใช้นิยาม
โครงสร้างของฐานข้อมูลเพื�อทาํการสร้าง  เช่น  การสร้างตารางและการสร้างดัชนี  ทาํการ

เปลี�ยนแปลง  เช่น  คาํสั�งเปลี�ยนโครงสร้างตาราง  ยกเลิกโครงสร้างของฐานข้อมูลตามที�ได้
ออกแบบไว ้ เช่น  การยกเลิกโครงสร้างตารางและการยกเลิกโครงสร้างดชันี 
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ภาษาจดัการขอ้มูล (Data  Manipulation  Language -DML) เป็นภาษาที�ใชจ้ดัการ
ขอ้มูลภายในตารางของฐานขอ้มูล  เช่น  คาํสั�งการคน้แถวของขอ้มูล (SELECT)  คาํสั�งการเพิ�มแถว
ของขอ้มูล (INSERT)  คาํสั�งการปรับปรุงแถวของขอ้มูล (UPDATE)  คาํสั�งการลบแถวของขอ้มูล 
(DELETE)   

ภาษาควบคุมขอ้มูล (Data  Control  Language -DCL) เป็นภาษาที�ใชค้วบคุมความ
ปลอดภยัของฐานขอ้มูล  คาํสั�ง GRANT เป็นคาํสั�งที�ใช้กาํหนดสิทธิ9 ให้กบัผูใ้ช้แต่ละคนให้มีสิทธิ
ใดบา้งกบัขอ้มูล  เช่น  การเพิ�มขอ้มูล  การแกไ้ขขอ้มูลหรือการลบขอ้มูล  การกาํหนดให้ดูขอ้มูลได้
อยา่งเดียว  คาํสั�ง REVOKE เป็นคาํสั�งใหมี้การยกเลิกสิทธิ9 นั นหลงัจากที�ได ้GRANT 

 

2.1.4  วธีิสร้างแผนที�และภาพถ่ายบน Google Maps 

Poakpong (2008) ไดก้ล่าวถึงวิธีการสร้างไวบ้น www.poakpong.com วา่การสร้าง

แผนที�เส้นทางและการนาํภาพถ่ายบน Google Maps ซึ� งสามารถทาํไดด้งันี  
ตวัอยา่ง: แผนที�งาน BarCamp Bangkok 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ  

 

ภาพที� 2.8 ตวัอยา่งเส้นทางบนแผนที�งาน BarCamp Bangkok 2 

ที�มา: Poakpong, 2008 
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วธีิการทาํ 

1.  เริ�มจากเขา้ไปที�เวบ็ไซต ์http://maps.google.com เขา้ใชง้านดว้ยบญัชีของ Google 

2.  เลือก My Maps สร้าง Create new map ตั งชื�อแผนที�ของเรา (Title) 

3.  ในแผนที�ดา้นขวามือ มีเครื�องมืออยู ่3 ชนิด คือ Placemarks, Lines และ Shapes  

 

ภาพที� 2.9 เลือก My Maps 

ที�มา: Poakpong, 2008 

4.  เลือกเครื�องมือไปวางในตาํแหน่งที�ตอ้งการ จากนั นก็ตั งชื�อ (ทาํแบบเดียวกนัทั ง 3 

เครื�องมือ)  

 

ภาพที� 2.10 เลือกเครื�องมือไปวางในตาํแหน่งที�ตอ้งการ 

ที�มา: Poakpong, 2008 
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ภาพที� 2.11 เลือกเครื�องมือไปวางในตาํแหน่งที�ตอ้งการ 

ที�มา: Poakpong, 2008 

 

 

ภาพที� 2.12 กาํหนดลกัษณะการเดินทาง 

ที�มา: Poakpong, 2008 
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5.  ใส่รูปภาพ หรือโคด้ HTML ลงไปในตาํแหน่งต่าง ๆ ไดด้ว้ย  

 

ภาพที� 2.13 การใส่รูปภาพ หรือโคด้ HTML 

ที�มา: Poakpong, 2008 

 

 

ภาพที� 2.14 การแสดงผลเมื�อเรียกดู 

ที�มา: Poakpong, 2008 
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6.  หลงัจากสร้างแผนที�เรียบร้อย ใหเ้ลือก Save และ Done เพื�อบนัทึก 

7.  สามารถส่งใหค้นอื�นผา่นทางอีเมล ์คลิกเมนู Send หรือถา้ตอ้งการนาํไป Embed ติดใน

เวบ็ไซต/์บล็อก ก็เลือกเมนู Link  

 

ภาพที� 2.15 การส่งผา่นทางอีเมลห์รือการนาํไปติดในเวบ็ไซตห์รือบล็อก 

ที�มา: Poakpong, 2008 

 

 2.2  งานวจิัยที�สัมพนัธ์กบัเรื�องที�วจิัย 

 

 หลงัจากไดมี้การกล่าวถึงทฤษฎีพื นฐานเบื องตน้ไปแลว้นั น  ในส่วนนี จะขอกล่าวถึง
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งที�ไดมี้ผูน้าํเสนอมาพอสังเขปดงันี  

จุฬาณี (2544) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเวบ็ของพืชพื นเมือง
ของกองพฤกษศาสตร์และวชัพืช   โดยใช ้Windows NT 4.0 เป็นระบบปฏิบติัการ  Microsoft SQL 

Server 7.0 เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล  เขียนโปรแกรมดว้ย Microsoft Visual Basic 6.0  เขียนเวบ็

ดว้ยภาษา HTML (Hyper Text  Makeup Language) มี Notepad เป็นเครื�องมือในการพฒันา ใช ้

Information Server 4.0 (IIS 4.0) เป็น Web Server  ใช ้ VBScript เป็นเครื�องมือในการเขียน ASP 

เพื�อเชื�อมโยงเวบ็เพจกบัฐานขอ้มูลดว้ยวิธีการ Internet Server Application Program Interface 

(ISAPI)  เพื�ออาํนวยความสะดวกให้กบัเจา้หน้าที�ในการจดัเก็บ ปรับปรุงแกไ้ขให้ทนัสมยั และ
สืบคน้ขอ้มูลที�ตอ้งการ  ขอ้มูลที�สามารถคน้ได ้คือ ชื�อพืช  กลุ่มพืช  สถานะของพืช  ประโยชน์ที�พืช
แต่ละชนิดมี และระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล  โปรแกรมที�ใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล
ทางอินเตอร์เน็ต คือ ลักษณะของพืช ประโยชน์ที�พืชแต่ละชนิดมี งานวิจยัที�เกี�ยวกับพืชที�กอง
พฤกษศาสตร์และวชัพืชไดท้าํการศึกษาวิจยั  รวมทั งเวบ็ไซตที์�เกี�ยวขอ้งอรรณพ, สมพงษ ์และพอล 

เจ (2548) ไดก้ารจดัเก็บผลงานวิจยัเรื�องพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ระหวา่งปี พ.ศ. 

2540-2544  ไวเ้ป็นฐานขอ้มูลประเภทแฟ้มเอกเซลล์และแฟ้มแอกเซส โดยจดัทาํเวบ็ไซต์ เพื�อเก็บ
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ขอ้มูลผลการสาํรวจ และเก็บตวัอยา่งพรรณไมมี้ดอก (Angiosperms) พืชมีท่อลาํเลียง 2 กลุ่มคือ ปรง 

(cycads) และ เฟรินส์ (ferns)  ที�มีอยูใ่นธรรมชาติทั งหมดในบริเวณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยการเก็บตวัอย่างพรรณไม ้การตรวจวินิจฉัยหาชื�อพรรณไม ้การจดัเก็บตวัอย่างพรรณไมแ้ห้ง 

การจดัเก็บขอ้มูลคาํบรรยายลกัษณะของพืชแต่ละชนิดตามหลกัการและรูปแบบที�ใช้ในพรรณไม้
ประเทศไทย (Flora of Thailand) ไวใ้นฐานขอ้มูล  วิลาศ (2552) ไดศึ้กษาพื นฐานของระบบ
ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุแบบอนุมานโดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมเชิงประกาศในการสร้างทฤษฎีพื นฐานของ
ระบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุแบบอนุมานซึ� งครอบคลุมลกัษณะหลกัทั งหมดของระบบอนัไดแ้ก่การนิร
นยัการจดัลาํดบัชั นของขอ้มูล การถ่ายทอดคุณสมบติั และการกาํหนดสารสนเทศโดยนยั อีกทั งยงั
ประยุกต์สร้างทฤษฎีพื นฐานสําหรับฐานขอ้มูลเอกสารXML ซึ� งถือเป็นระบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ
แบบอนุมานประเภทหนึ� ง ทฤษฎีพื นฐานดงักล่าวสามารถใช้สร้างแบบจาํลองขอ้มูลของเอกสาร 

XML สร้างแบบจาํลองของ XML DTD และสร้างกลไกสําหรับประมวลผลการสอบถามฐานขอ้มูล 

XML  วราพรรณ (2552) ไดศึ้กษาวิจยัการจดัทาํฐานขอ้มูลและการสร้างระบบติดตามการนาํเขา้

ผลิตภณัฑ์ชุดนํ ายาทดสอบทางการแพทย ์ โดยมีสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัไดส้นบัสนุน

ให้คณะสหเวชศาสตร์ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะเทคนิค

การแพทย ์มหาวทิยาลยัมหิดล กองควบคุมเครื�องมือแพทย ์สํานกัคณะกรรมการอาหารและยา และ

สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร กรมศุลกากร ร่วมกนัดาํเนินงานโครงการการจดัทาํ

ฐานขอ้มูลและการสร้างระบบการติดตามการนาํเขา้ผลิตภณัฑ์ชุดนํ ายาทดสอบทางการแพทย ์ โดย

การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการนาํเขา้ยอ้นหลงั ศึกษาระบบการจดัเก็บสถิติเดิม จดัทาํระบบที�
ประกอบดว้ยโครงสร้างของหมวดหมู่ซึ� งครอบครุมผลิตภณัฑ์ทั งหมด และเหมาะสมกบัการกาํเนิด

รหัสสถิติในระบบฮาร์โมไนซ์เพื�อเสนอให้กรมศุลกากรใช้เก็บขอ้มูลผลิตภณัฑ์ที�มีการนาํเขา้จริง
ต่อไป โดยที�พิกดัรหสัสถิติในระยะฮาร์โมไนซ์ที�ใชร้ายงานสถิติการนาํเขา้ชุดนํ ายาทดสอบที�ใชอ้ยู่
เดิมมีเพียง 5 รายการ แต่รายการที�มีการนาํเขา้สูงสุดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 80 ในระหว่างปี พ.ศ. 

2543 – 2545 ไดแ้ก่ผลิตภณัฑใ์นพิกดัรหสัสถิติ 3822.00 0 002 คือ รีเจนตฯ์ สาํหรับใชใ้นการวินิจฉยั

หรือใชต้ามห้องปฏิบติัการฯ การรายงานสถิติการนาํเขา้ยอ้นหลงัจึงเสนอขอ้มูลของสถิติรายการนี 
เพียงรายการเดียว ในระหวา่งปี พ.ศ. 2538 –2545 มีการนาํเขา้เพิ�มขึ นทุกปีจากมูลค่า 348.8 ลา้นบาท

ในปี พ.ศ. 2538 เป็น 1,544.4 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2545 ช่วงระยะเวลา 8 ปีดงักล่าว มีผูน้าํเขา้ประเภท

นิติบุคคล 654 ราย ( ร้อยละ 86.2 ) และปรากฏวา่มีเพียงร้อยละ 7.6 ของผูน้าํเขา้ประเภทนิติบุคคลที�
มีการนาํเขา้ติดต่อกนัตลอด 8 ปี และร้อยละ 19.9 ที�นาํเขา้ตั งแต่ 5 ปีขึ นไป สําหรับมูลค่าการนาํเขา้ 
กวา่ร้อยละ 50 ของผูน้าํเขา้ นาํเขา้ผลิตภณัฑ์นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท และผูน้าํเขา้ไม่เกินร้อยละ 10 ที�
นาํเขา้ผลิตภณัฑ์มากกวา่ 10 ลา้นบาทจากการวิเคราะห์แหล่งนาํเขา้ในช่วงเวลา 8 ปี พบวา่มีจาํนวน
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ประเทศตน้กาํเนิด 26 – 46 ประเทศ ประเทศตน้กาํเนิดที�มีการนาํเขา้สูงสุดโดยอา้งอิงกบัจาํนวนใบ
ขน คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงไปคือ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั สหราชอาณาจกัร ฝรั�งเศส 
และญี�ปุ่น ตามลาํดบั ขอ้มูลการนาํเขา้จาก 5 ประเทศเป็นร้อยละ 75 ของการนาํเขา้รวมการจดัทาํ

รายการผลิตภณัฑ์และพิกัดรหัสสถิติ ดาํเนินงานโดยการศึกษาเปรียบเทียบการจดัหมวดหมู่

ผลิตภณัฑ์ตามระบบใน Global Medical Device Nomenclature Project ( GMDN Project ) และ

พบวา่ไม่มีระบบใดที�สามารถนาํมาใชไ้ดโ้ดยตรง จึงไดเ้ลือกระบบที�เหมาะสมที�สุด คือระบบของ 

European Diagnostic Manufactures Association ( EDMA ) มาปรับปรุง พร้อมทั งรวบรวมและ
เลือกรายชื�อผลิตภณัฑ์ที�มีจาํหน่ายทั�วไป ผลิตภณัฑ์ที�นาํเขา้จริง และผลิตภณัฑ์ที�คาดว่าจะมีการ
นาํเขา้ในอนาคต รวม 286 รายการ มาจดัเป็น 3 กลุ่ม คือ นํ ายาตรวจสอบทางอิมมิวโนเคมี นํ ายา
ตรวจหมู่เลือด และนํ ายาตรวจที�เป็นรีเอเจนต ์และจดัรหสัสถิติให้กบัผลิตภณัฑ์ดงักล่าวตามพิกดัใน

ระบบฮาร์โมไนซ์ประเภท และประเภทยอ่ย 3002.10 1 3006.20 0 และ 3822.00 0 ตามลาํดบั แลว้

ทดลองนาํผลิตภณัฑ์ที�มีการนาํเขา้จริง 1,217 รายการโดยผูป้ระกอบการ 14 รายที�มีมูลค่าการนาํเขา้
สูง มาจดัเขา้ในพิกดัรหัสสถิติที�เตรียมไว ้286 รายการ ปรากฏว่าจาํนวนรหัสดงักล่าวสามารถ

ครอบคลุมร้อยละ 98.3 ของผลิตภณัฑ์ที�มีการนาํเขา้ ขณะเดียวกนัสามารถครอบคลุมผลิตภณัฑ์ที�
คาดวา่จะมีการนาํเขา้ในอนาคตไดด้ว้ย 

Putpannee (2007) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื�อจดัทาํฐานขอ้มูลอาคารและสิ�งก่อสร้างที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ในเทศบาลนครภูเก็ต  ไดท้าํ

การรวบรวมข้อมูลทางด้านอาคารและสิ� งก่อสร้างที� มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ให้เป็นระบบ
ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  เพื�อใชใ้นการบริหาร  จดัการอนุรักษ์และเชื�อมโยงเขา้กบั
ระบบฐานขอ้มูลดา้นอื�น ๆ ของเทศบาลที�ไดมี้การพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื�อใชใ้นการ
บริหารจดัการเมืองอยูก่่อนแลว้  โดยฐานขอ้มูลดงักล่าว  จะมีส่วนประกอบหลกัอยู ่ 2 ส่วน  คือ  

ส่วนชั นขอ้มูลดา้นอาคารที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์  ประกอบไปดว้ยอาคารที�มีคุณค่าทั งหมด 401 

หลงั โครงสร้างชั นขอ้มูลหลกันี แบ่งเป็น 4 หวัเรื�องตามแบบการประเมินคุณค่า  คือ  ลกัษณะอาคาร  

คุณค่าอาคารในเชิงมรดกทางวฒันธรรม  ความแทข้องอาคารและสภาพอาคารและภยัคุกคาม  ส่วน

ชั นขอ้มูลดา้นสิ�งก่อสร้างที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์  จะประกอบไปดว้ยสิ�งก่อสร้าง 12 หน่วย  

แบ่งเป็นประเภทอนุสาวรีย ์ สะพาน  วงเวียน  ฮวงซุ้ยและศาล โดยมีโครงสร้างชั นขอ้มูลหลกัคลา้ย
กบัชั นขอ้มูลอาคารที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์  
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