
แบบรายงาน วิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

  ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)   
  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝึก   

ค าส าคัญ  
แผนที่เดินเรือ แผนที่บก แผนที่เดินเรือต่างประเทศ ระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่     

๑. เกริ่นน า 
กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 
 ปัจจุบัน ความต้องการใช้งานแผนที่เพื่อใช้ในปฏิบัติการวางแผนทางทหารและการฝึก       
ของหน่วยต่าง ๆ ภายในกองทัพเรือ มีความต้องการใช้งานแผนที่หลากหลายชนิด และในแต่ละชนิด
ของแผนที่ ก็ต้องการระวางแผนที่ครอบคลุมพื้นที่แตกต่างกันไปตามภารกิจ ซึ่งแบ่งแผนที่ออกได้ ดังนี้ 
  -  แผนที่เดินเรือไทย แบ่งตามแต่ละมาตราส่วนของแผนที่ จ านวน ๗๙ ระวาง  
  -  แผนที่บกของกรมแผนที่ทหาร บก .ทหาร ชุด L7018  มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐  
จ านวน ๑๐๒ ระวาง ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการของ ทร . บริเวณภาคตะวันออกแ ละภาคใต้ของ
ประเทศไทย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวล าน้ าโขง      
  -  แผนที่เดินเรือต่างประเทศ ตามแต่ละมาตราส่วนของแผนที่ ครอบคลุมพื้นที่การ
เดินเรือของ มฝ.นนร. และกองก าลังทางเรือตามการฝึกร่วมกับต่างประเทศ จ านวน ๒๓๙ ระวาง  
 ภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการและส่งก าลังบ ารุงให้กับ
เรือในกองทัพเรือในพัสดุสายอุทกศาสตร์ ซ่ึงการจัดเตรียม แผนที่และการส าเนาแผนที่เพ่ือ สนับสนุน 
ในการวางแผนทางทหารและ การฝึก ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจ ที่ส าคัญของ อศ . ซ่ึงจากความหลากหลาย
ของชนิดแผนที่ ซึ่ง อศ. จะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านแผนที่ให้หน่วยต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน
ให้ทันกับเวลาที่หน่วยต้องการในการปฏิบัติภารกิจที่ ทร. มอบหมาย     
 โดยกองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ มีกร ะบวนการสร้างแผนที่เป็นกระบวนการหลัก โดยที่
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลแผนที่เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการสร้างแผนที่ ซึ่งด าเนินการโดยการ
รวบรวมแผนที่เดินเรือ แผนที่บก แผนที่ส ารวจ และบางส่วนของแผนที่เดินเรือต่างประเทศส าหรับใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการสร้างแผนที่เดินเรือ ส่งผลให้ต้องรวบรวมข้อมูลแผนที่ทั้งหมดไว้และ
หน่วยงานมีเครื่อง พิมพ์ส าหรับพิมพ์แผนที่อยู่แล้ว เป็นปัจจัยให้ต้องได้รับกิจในการให้บริการส าเนา
แผนที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการฝึกของหน่วยต่างๆ ใน ทร.     



 กระบวนการในการให้บริการส าเนาแผนที่ มีข้ันตอนเริ่มตั้งแต่ การประสานงาน เพ่ือขอรับ  
การสนับสนุน  ใช้เวลาในการด าเนินการอย่างน้อย ๖๐ นาที เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะ ค้นหา
แผนที่ในตู้เก็บแผนที่  ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที เมื่อได้แผนที่ที่ต้องการแล้ว จะน า

แผนที่ดังกล่าวไปท าการสแกนภาพแผนที่ด้วยเครื่องสแกนภาพใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที แล้วน าไฟล์
ภาพแผนที่ไป พิมพ์แผนที่  ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที รวมเวลาทั้งหมดในการด าเนินการต่อการ
ขอรับการสนับสนุนแผนที่ ๑ ระวางประมาณอย่างน้อย ๒ ชม.หรือ ๑๒๐ นาทีและใช้เจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินการทั้งหมด อย่างน้อย ๓ นาย        

 
สภาพทั่วไป 
ลักษณะส าคัญของวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 การพัฒนาและจัดท าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ของ อศ . เป็นการน าเทคโนโลยีการสแกน
ข้อมูลภาพขนาดใหญ่ให้มี รายละเอียดสูง ระบบการจัดท าฐานข้อมูล และเทคโนโลยีระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศหรือ Geographic Information System ; GIS มาพัฒนาในการจัดการแผนที่ให้อยู่       
ในรูปแบบภาพแผนที่ไฟล์ดิจิตอล จัดการระบบจัดเก็บข้อมูลภาพแผนที่ และการแสดงผลในการค้นหา
ข้อมูลที่รวดเร็ว ส่งผลให้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหาภาพแผนที่ที่ต้องการ และท าการ
ส าเนาภาพแผนที่ให้กับหน่วยต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนและสามารถน าภาพแผนที่ที่ได้ไปสนับสนุน
ในการขอรับการสนับสนุนไฟล์ภาพดิจิตอลของแผนที่ต่าง ๆ ในการวางแผนทางทหารและ            
การน าเสนอประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา       

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 การพัฒนาและจัดท าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางทหารและ  
การฝึก มีวัตถุประสงค์ดังนี้       
   ๑. เพ่ือให้กองสร้างแผนที่ฯ สามารถน าระบบข้อมูลภาพแผนที่ไปใช้ในการให้บริการ
ข้อมูลภาพแผนที่ในการสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝึกของหน่วยต่างๆภายในกองทัพเรือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
  ๒. เพ่ือให้หน่วยต่างๆ ใน ทร. ได้รับแผนที่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติการทางทหารและ
การฝึกอย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ        
 



เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  ลดระยะเวลาการให้บริการลงได้อย่างน้อย ๓๐ นาทีต่อระวาง  และลดเจ้าหน้าที่
ให้บริการลงเหลือเพียง ๑ นาย         
และ/หรือ 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  แผนที่ถูกสแกนด้วยความละเอียดเหมาะสม และถูกจัดเก็บเข้าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์อย่างถูกต้อง โดยมีข้อมูลอรรถาธิบายที่เพียงพอส าหรับการสืบค้น    

๒. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ขั้นที่ ๑. การวางแผนงานและเตรียมการ        
   ก าหนดปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหา โดย ด าเนินการศึกษารูปแบบและ   
แนวทางการจัดการข้อมูลภาพจากเอกสาร หนังสือ และเว็บไซต์ เพื่อหาแนวทางการจัดท าระบบฐาน
ข้อมูลภาพแผนที่ หลังจากนั้นเตรียมการวางรูปแบบและแนวทางการด าเนินการ พร้อมกับเตรียมองค์
ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้คณะท างาน ได้แก่ ความรู้ในการใช้งานเครื่องสแกนและพิมพ์แผนที่ Oce 
ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น  
 ขั้นที่ ๒. การฝึกอบรมและจัดการความรู้        
   ได้ด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ คณะท างานเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดย
มีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้          
  ๒.๑ การ ใช้งานเครื่องสแกนแผนที่ Oce และการสแกนภาพแผนที่ขนาดใหญ่ 
ตลอดจนการส่งออกภาพแผนที่ที่ได้จากการสแกน       
  ๒.๒ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และการจัดท าระบบฐานข้อมูลแผนที่ชนิดต่างๆ  
   ๒.๓ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้งานโปรแกรม ArcGIS 9.3    
    ๒.๓.๑ น าเข้าข้อมูลภาพแผนที่ที่ได้จากการสแกน    
   ๒.๓.๒ การท าให้ภาพแผนที่มีค่าพิกัดโดยวิธี Georeferencing  
   ๒.๓.๓ การจัดท าข้อมูลภาพแผนที่เพื่อการสอบถามข้อมูลและการน าเสนอ 
 ขั้นที่ ๓. การตรวจสอบและรวบรวมแผนที่      
  ๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ ในคลังแผนที่ของแผนกควบคุม
คุณภาพ โดยจากการตรวจสอบ สามารถแบ่งแผนที่ได้ดังนี้     
  
   ๓.๑.๑ ต้นฉบับแผนที่เดินเรือไทย จ านวน ๗๙ ระวาง   
   ๓.๑.๒ แผนที่บก ชุด L7018 มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑๐๒ ระวาง 
   ๓.๑.๓ ต้นฉบับแผนที่ส ารวจ จ านวน    ๓๘๑ ระวาง    
  ๓ .๒ ตรวจสอบข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศ ที่มีอยู่ในคลังแผนที่ของ 
กบด.ศสด.อศ. ซึ่งจากการตรวจสอบ มีแผนที่เดินเรือต่างประเทศ จ านวน ๒๓๙ ระวาง   
 ขั้นที่ ๔. การจัดท าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่      
  ๔.๑ น าแผนที่ต่างๆท่ีรวบรวมได้น ามาสแกนเก็บข้อมูลภาพแผนที่ให้อยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ภาพดิจิตอล TIFF ซึ่งสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ดี แต่ขนาดไฟล์ที่ได้จะมีขนาดใหญ่มาก 



  ๔.๒ จัดท าฐานข้อมูลแผนที่ชนิดต่างๆ โดยก าหนดรายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญ
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและสืบค้นข้อมูล         
  ๔.๓ จัดท าภาพแผนที่ให้มีระบบพิกัดโดยวิธีการ Georeferencing  ในโปรแกรม 
ArcGIS ซึ่งจะต้องท าให้ภาพแผนที่มีระบบพิกัดตรงกับแผนที่       
  ๔.๔ น าเข้าข้อมูลภาพแผนที่เข้าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ โดยภาพแผนที่แต่ละ
ระวางจะปรากฏบนหน้าการแสดงผลของโปรแกรม ArcGIS ตามต าบลที่ที่ได้โยงยึดค่าพิกัดไว้ 
  ๔.๕ จัดเรียงชั้นข้อมูลภาพแผนที่ตามการสืบค้นและการให้บริการแต่ละชนิดของ
แผนที่ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่     
 ขั้นที่ ๕. การให้บริการข้อมูลภาพแผนที่        
   แบ่งการให้บริการเป็นการสอบถามข้อมูลแผนที่และการตรวจสอบข้อมูลแผนที่ 
สืบค้นและการส าเนาไฟล์ข้อมูลภาพแผนที่ ตลอดจนการพิมพ์ส าเนาแผนที่    
  ๕.๑ การให้บริการสื บค้นและท าการส าเนาไฟล์ข้อมูล เมื่ อทราบหมายเลขระวาง
แผนที่ที่ต้องการ โดยท าการเปิดโปรแกรม Microsoft Access และเข้าที่ฐานข้อมูลแผนที่ประเภท
ต่างๆตามที่ต้องการ ได้แก่ ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ ฐานข้อมูลแผนที่บก ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ
ต่างประเทศ และฐานข้อมูลแผนที่ส า รวจ หลังจากนั้นสืบค้นข้อมูลแผนที่ตามต้องการ เมื่อได้แผนที่ที่
ต้องการแล้ว สามารถสั่งพิมพ์ส าเนาแผนที่หรือท าการส าเนาข้อมูลไฟล์ภาพแผนที่ดิจิตอล น าไปใช้
ตามท่ีขอรับการสนับสนุนมา         
   ๕.๒ การให้บริการสืบค้นและท าการส าเนาไฟล์ข้อมูล เมื่อไม่ทราบหมายเลขระวาง
แผนที่ สามารถด าเนินการโดยเปิดโปรแกรม ArcGIS  และเข้าที่ฐานข้อมูลของแผนที่ประเภทต่างๆที่
ต้องการ  ได้แก่ ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ ฐานข้อมูลแผนที่บก ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศ 
และฐานข้ อมูลแผนที่ส ารวจ แล้วท าการตรวจสอบข้อมูลแผนที่ที่ต้องการ เช่น ตามพ้ืนที่สนใจ ตาม
เส้นทางเรือเดิน ตามพ้ืนที่ภารกิจ หรือตามจุดที่ตั้งทางทหารที่ส าคัญ เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลระวางแผนที่
ตามท่ีต้องการแล้ว น าไปท าส าเนาไฟล์ข้อมูลภาพดิจิตอลหรือพิมพ์ส าเนาแผนที่ได้ตามที่ต้องการ 
  ขั้นที่ ๖. การประเมินผลและปรับปรุงระบบ        
   ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของการท างานโดยเปรียบเทียบกับรูปแบบการ
ท างานก่อนมีระบบกับภายหลังจากการน าระบบมาใช้ และน าข้อมูลการวัดความพึงพอใจของผู้ขอรับ
บริการมาปรับปรุงการท างานของระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการ  
 
 
 

ล าดับขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ 



การวางแผนงานและ
เตรียมการ 

การฝึกอบรมและ
จดัการความรู้ 

การตรวจสอบและ
รวบรวมแผนท่ี

การจดัท าระบบฐาน
ข้อมลูภาพแผนท่ี

การให้บริการ
ข้อมลูภาพแผนท่ี 

การประเมินผลและ
ปรับปรุงระบบ  

Raster Chart Service R&D Flow Chart 

 
๓. ผลการด าเนินงาน 

  เมื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อศ. จะได้ระบบฐานข้อมูลภาพ  
แผนที่จ านวน ๑ ระบบ ซ่ึงประกอบด้วย         
   ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล(ปรับปรุง)  ๑ ชุดเครื่อง 
   ๓.๒ ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ จ านวน        ๗๙  ระเบียน 
   ๓.๓ ฐานข้อมูลแผนที่บก จ านวน       ๑๐๒  ระเบียน 
   ๓.๔ ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศ     ๒๓๙ ระเบียน 
    ๓.๕ ฐานข้อมูลแผนที่ส ารวจ       ๓๘๑  ระเบียน 
   ๓.๖ ระบบแสดงผลข้อมูลภาพแผนที่จากโปรแกรม ArcGIS       ๑ ชุดข้อมูล 
  โดยเมื่อเริ่มให้บริการด้วย ระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ของ อศ . แล้ว ส่งผลให้เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการค้นหาภาพแผนที่ที่ต้องการ และท าการส าเนาภาพแผนที่ให้กับหน่วยต่าง ๆ ที่
ขอรับการสนับสนุนและสามารถน าภาพแผนที่ที่ได้ไปสนับสนุนในการขอรับการสนับสนุนไฟล์ภาพ
ดิจิตอลของแผนที่ต่าง ๆ ในการวางแผนทาง ทหารและการน าเสนอประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บังคับบัญชา            



  โดยเมื่อ จัดท าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่แล้วสามารถลดเวลาการด าเนินการลง โดยจะมี
ขั้นตอนดังนี้ การประสานงานขอรับการสนับสนุน (๖๐ นาที) การสืบค้นไฟล์แผนที่ใน ระบบฐานข้อมูล
(๒นาที/ระวาง ) การพิมพ์แผนที่ (๒๐นาที/ระวาง ) รวมเวลาทั้งสิ้น ๘๒ นาที ในแผนที่ระวางแรกแ ละ
ลดลงเหลือ ๒๒ นาทีต่อระวางในแผ่นต่อๆไป และใช้เจ้าหน้าที่ให้บริการเพียง ๑ นาย โดยลดขั้นตอน
การสแกนภาพแผนที่ลง ท าให้การด าเนินการส าเนาแผนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ
สามารถให้บริการไฟล์ภาพแผนที่ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการมีระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ดังกล่าว  

 

 



  ส าหรับการให้บริการส าเนาแผนที่เพ่ือสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝึกในปี       
งป.๕๗ จ านวน ๖๗๖ แผ่น ความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ ๙๘ และปี งป .๕๘ จ านวน ๗๘๕ 
แผ่น ความพึงพอใจต่อการให้บริการคิดเป็นร้อยละ ๙๖ มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้   

๔. บทเรียนที่ได้รับ 
   ผลจากการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่นั้น ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับวัฒนธรรมของหน่วยงาน โดยมีการปรับเปลี่ยนมาสู่การมีวินัยในตนเอง มีการศึกษาค้นคว้า
เรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้และให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน      

๕. ปัจจัยความส าเร็จ 
  วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ มีความสอดคล้ องกับสภาพ
ปัญหาที่ต้องการการพัฒนาอย่างแท้จริง ในการให้บริการส าเนาภาพแผนที่ของแผนกควบคุมคุณภาพ กรผ .อศ. 
โดยระบบได้มีการพัฒนาให้ มีความถูกต้ องตามเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การจัดท า รูปแบบ
การใช้งานให้มีความง่าย สะดวก และเหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานให้บริการ อีกท้ังมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมกันจัดท าและใช้งานระบบ      



๖. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และรางวัลที่ได้รับ 
  ๖.๑ การเผยแพร ่
   ๖.๑.๑ คณะท างานได้ร่วมแสดงผลงานในงาน จัดนิทรรศการแสดงผลงาน วิจัย ทร . 
“นาวีวิจัย ๒๐๑๔” ที่ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๕ ส.ค.๕๗    
   ๖.๑.๒ เขียนบทความเรื่อง ระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทาง
ทหารและการฝึก  ลงในวารสาร อุทกสาร เล่มที่ ๓ ก.ย. – ธ.ค.๕๗     
  ๖.๒ การได้รับการยอมรับ  
   ๖.๒.๑ ได้รับความยอมรับและชื่นชมกับประสิทธิภาพในการสืบค้นหาแผนที่และ  
การให้บริการที่รวดเร็วจากผู้มาติดต่อขอรับบริการ       
   ๖.๒.๒ วัฒนธรรมของหน่วยงาน (แผนกควบคุมคุณภาพ ) มีการปรับเปลี่ยนมาสู่   
การมีวินัยในตนเอง มีการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ และมีความคิดสร้างสรรค ์    
  ๖.๓ รางวัลที่ได้รับ 
   ๖.๓.๑ คณะท างานได้รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณ “งานนาวีวิจัย ๒๐๑๔” ผลงาน
ด้านหลักการดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๗       
   ๖.๓.๒ กรมอุทกศาสตร์ ได้รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณ “งานนาวีวิจัย ๒๐๑๔”
หน่วยงานเจ้าของผลงานด้านหลักการดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๗      



๗. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ช้ินงาน ฯลฯ แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
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