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บทคัดยอ 

 จากผลการสังเคราะหงานวิจัยทางภูมิศาสตรเพื่อวางแผนพัฒนางานวิจัยพบวา นักภูมิศาสตรใชเครื่องมือ/
วิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย ไดแก แบบสอบถาม แบบสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม
ยอย การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร/สถิติจากหนวยงานตาง ๆ การประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร การใชภาพถายดาวเทียม การใชแผนท่ี การใชระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก และการใช
รูปถายทางอากาศ ทําใหนักภูมิศาสตรมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบกับศาสตรอื่น ๆ ในกลุมสังคมศาสตร ดวยกัน 
ในแงของความหลากหลายของเครื่องมือท่ีจะเลือกนํามาใชในการแสวงหาองคความรู โดยเฉพาะเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ท้ังนี้งานวิจัยในกลุมภูมิศาสตรมนุษยสามารถใชเครื่องมือ/วิธีการในการศึกษาปรากฏการณทาง
ภูมิศาสตรไดหลากหลายกวากลุมอื่น ๆ อยางไรก็ตามงานวิจัยท่ีทําการศึกษาสวนใหญ โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มักขาดการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลท้ังความนาเชื่อ และ
ความแมนยําของแบบสอบถาม ซึ่งอาจสงผลใหผลการศึกษาท่ีไดคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

 
Abstract 

 According to the synthesis of research on geography for planning and developing research 
work, a geographer must use multiple tools and methods in collecting a variety of information, i.e, a 
questionnaire, an observation, an in-depth interview, a focus group conversation,  stage hearings, data 
analysis from document/statistics of concerned authorities, application of Geographic Information 
Systems, satellite photographs, maps, positioning system on earth surface and aerial photographs. As a 
result, geographers have comparative advantages compared to other social sciences in terms of 
having a variety of tools that are used for seeking knowledge, particularly, Geoinformatics. It is 
noteworthy that in geographical research work, geographers can make use of more tools and methods 
on Phenomenon Geographical Study than other social sciences. However, most of the research, 
particularly, those that require a questionnaire as a tool for collecting information, generally lack a 

                                                            
1 ภาควิชาภูมิศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จ.ปทุมธานี 12000 
 Department of Geography, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Patumthani 12000  



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1235 

quality inspection in terms of reliability and accuracy of the questionnaires. This factor which may affect 
the study resulting in a inaccurate representation of the real situation. 

 
คํานํา  

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมานับตั้งแตไดเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตรเปนครั้งแรกในประเทศไทย    นัก
ภูมิศาสตรในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดผลิตผลงานวิจัยมากมายอยางตอเนื่อง แตยังไมพบวาไดมีการสรุป หรือ
รวบรวมองคความรูเหลานั้นอยางเปนระบบ สงผลใหนักภูมิศาสตรขาดสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการกําหนดทิศทาง
การศึกษาวิจัยทางภูมิศาสตร ทําใหการศึกษาวิจัยทางภูมิศาสตรมีลักษณะกระจัดกระจาย การดําเนินการวิจัยอยูท่ีความ
สนใจสวนบุคคลมากกวาความจําเปน อันเนื่องจากขาดการวางแผนการศึกษาวิจัยในภาพรวม ทําใหงานวิจัยท่ีผลิต
ออกมาไมกอใหเกิดการพัฒนาทางศาสตร หรือกอใหเกิดการพัฒนาทางดานใดดานหนึ่งมากจนเกินไป นอกจากนี้
ประเด็นสําคัญก็คือ นักภูมิศาสตรมักเกิดความรูสึก “กระอักกระอวนใจ” เมื่อตองตอบคําถามท่ีวา “ท่ีผานมานัก
ภูมิศาสตรไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอะไรไวบาง” “นักภูมิศาสตรใชเครื่องมือและวิธีการใดในการศึกษาปรากฏการณทาง
ภูมิศาสตร” และคําถามท่ีมักถูกถามอยูเสมอจากศาสตรอื่น ๆ หรือแมแตนักภูมิศาสตรดวยกันเองก็คือ “ภูมิศาสตรเปน
สังคมศาสตรหรือวิทยาศาสตร” โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากท่ีไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท้ังหลายข้ึนมา 

จากปญหาดังกลาว ผูเขียนจึงเล็งเห็นวา มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีนักภูมิศาสตรจะตองกลับมาทวนสิ่งท่ีได
ดําเนินการไปแลวในอดีต เพื่อท่ีจะไดมาซึ่งองคความรูท่ีนักภูมิศาสตรไดทําการศึกษาคนควาไว เพื่อนํามาใชเปน
ขอมูลสําหรับการวางแผนการศึกษาวิจัยในอนาคต โดยอาศัยการสังเคราะหงานวิจัยเปนเครื่องมือท่ีจะชวยตอบปญหา
ดังกลาว เพราะนอกจากการสังเคราะหงานวิจัยจะชวยใหนักภูมิศาสตรไดรับรูถึงสิ่งท่ีดําเนินการไปแลวในอดีต และ
สิ่งท่ีนาจะเปนไปในอนาคตแลว การสังเคราะหงานวิจัยยังทําใหเกิดการยกระดับงานวิจัยทางภูมิศาสตรใหอยูในรูป
ของตนทุนทางปญญา (Intellectual capital) (วิจารณ  พาณิช, 2548, หนา 139) ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาทาง
ศาสตรตอไปนี้ในอนาคต   

 ดังนั้นบทความนี้จึงเปนผลผลิตประการหนึ่งท่ีไดจากการสังเคราะหงานวิจัยทางภูมิศาสตร ท่ีจะแสดงใหเห็น
วา ท่ีผานมานักภูมิศาสตรไดใชเครื่องมือ/วิธีการใดบางในการเก็บรวบรวมขอมูลทางภูมิศาสตรในขณะท่ี
ปรากฏการณทางภูมิศาสตรมีความหลากหลายท้ังปรากฏการณทางกายภาพ และปรากฏการณทางมนุษย ตลอดจน
เทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศตาง ๆ  นอกจากนี้บทความครั้งนี้ยังแสดงใหเห็นถึงขอสังเกตท่ีมีตอศาสตรทาง
ภูมิศาสตร เมื่อพิจารณาจากเครื่องมือ/วิธีการท่ีใช ตลอดจนขอเสนอแนะของผูเขียนท่ีมีตอการใชเครื่องมือ/วิธีการใน
การศึกษาปรากฏการณตาง ๆ ทางภูมิศาสตร เพื่อท่ีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชเครื่องมือ/
วิธีการตาง ๆ เหลานั้นใหมีมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ผูเขียนคาดวาบทความดังกลาวนี้นาท่ีจะทําใหศาสตรอื่น ๆ หรือนัก
ภูมิศาสตรดวยกันไดเกิดความเขาใจในวิธีวิทยาวิจัยทางภูมิศาสตรเพิ่มมากยิ่งข้ึน  

 
วิธีการศึกษา 

 บทความครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของผลการศึกษาเรื่อง “การสังเคราะหงานวิจัยเพื่อการวางแผนพัฒนางานวิจัย” 
ซึ่งผูเขียนไดทําการสังเคราะหงานวิจัยจํานวน 92 เลม จาก 9 มหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการศึกษาวิจัยโดยอาจารยใน
ภาควิชาภูมิศาสตร และปรากฏผลงานวิจัยอยูในระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ท้ังนี้งานวิจัยดังกลาวเปน
งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํานวน 8 เลม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํานวน 4 เลม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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จํานวน 42 เลม มหาวิทยาลัยทักษิณจํานวน 16 เลม มหาวิทยาลัยบูรพาจํานวน 8 เลม มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตประสานมิตรจํานวน 6 เลม มหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 3 เลม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานจีํานวน 4 เลม มหาวิทยาลัยรามคําแหงจํานวน 1 เลม (รายชื่องานวิจัยปรากฏในเอกสารอางอิง) 
 สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ผูเขียนไดพัฒนาแบบสํารวจงานวิจัยซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจรายการ 
(Check list) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสํารวจงานวิจัยดังกลาว โดยอาศัยกรอบแนวคิดใน
การวิจัยท่ีไดกําหนดไว และไดนําเอากรอบแนวคิดดังกลาวมาปรับเปลี่ยนเปนประเด็นรายการในแบบสํารวจ 
หลังจากนั้นทําการทดสอบแบบสํารวจดวยการทดลองบันทึกงานวิจัยจํานวน 5 เลม พรอมทําการปรับปรุง และ
เพิ่มเติมรายการใหสอดคลองกับลักษณะของงานวิจัยทางภูมิศาสตร ท้ังนี้แบบสํารวจท่ีใชในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ 
จําแนกรายการออกเปน 4 สวนหลัก ๆ  ไดแก สวนท่ีหนึ่ง ขอมูลท่ัวไปของงานวิจัย สวนท่ีสอง ขอมูลเกี่ยวกับผูวิจัย 
และหนวยงานสนับสนุน และสวนท่ีสาม ขอมูลเกี่ยวกับวิธีวิทยาวิจัย ดังนั้นขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือ/วิธีการใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจึงไดจากแบบสํารวจขอมูลในสวนท่ีสาม 

 ในสวนของข้ันตอนในการศึกษา ผูเขียนไดประยุกตใชแนวทางในการสังเคราะหขอมูลของ Harris 
M.Cooper, James J. Lindsay (1998) และ นงลักษณ  วิรัชชัยมาใชในการกําหนดข้ันตอนในการสังเคราะห
งานวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดจําแนกข้ันตอนในการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลออกเปน 6 ข้ันตอน ไดแก (1) ข้ัน
กําหนดจุดมุงหมาย และกรอบแนวคิดในการศึกษางานวิจัย (2) ข้ันกําหนดลักษณะ ประเภท และแหลงของเอกสารท่ี
ตองการ (3) ข้ันสืบคน คัดเลือก และจัดหาเอกสาร (4) ข้ันตอนในการศึกษางานวิจัยอยางพินิจพิเคราะห (5) ข้ัน
สังเคราะหผลการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย และ (6) ข้ันของการนําเสนอผลการสังเคราะห โดยในข้ันตอน
ของการสังเคราะหงานวิจัย ผูเขียนไดประยุกตใชท้ังวิธีการเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
วิเคราะหคุณลักษณะท่ัวไปของงานวิจัยท่ีทําการสํารวจโดยใชสถิติเชิงพรรณนา นอกจากนี้ยังใชวิธีการสังเคราะหเชิง
คุณภาพเพื่อจําแนกแยกแยะงานวิจัยออกตามเนื้อหาของงานวิจัย ซึ่งผลการศึกษาในสวนของเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ
เครื่องมือ/และวิธีการท่ีนักภูมิศาสตรใชในการศึกษาปรากฏการณทางภูมิศาสตรมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

 จากผลการสังเคราะหวิจัยท้ัง 92 เลม จาก 14 กลุมงานวิจัยไดแก (1) กลุมการใชที่ดิน งานวิจัยในกลุมการใช
ที่ดิน (2) กลุมการศึกษาดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (3) กลุมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (4) กลุมการศึกษา
ดานประชากร (5) กลุมการศึกษาดานการทองเที่ยว (6) กลุมการศึกษาดานภัยธรรมชาติ (7) กลุมการศึกษาดานเมือง ผังเมือง 
(8) กลุมการศึกษาดานการพัฒนาภูมิภาค (9) กลุมการศึกษาดานการจัดการพื้นที่ (10) กลุมการศึกษาดานกาลอากาศ (11) กลุม
การศึกษาดานลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะทางกายภาพ (12) กลุมการศึกษาดานภูมิประวัติศาสตร (13) กลุมแผนที่ และ
(14) กลุมการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร พบวา  
1. เครื่องมือ/วิธีการที่นักภูมิศาสตรใชในการศกึษาปรากฎการณทางภูมิศาสตร 
 วิธีการในการไดมาซึ่งขอมูล เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบในแตละประเด็นปญหาวิจัยทางภูมิศาสตรนั้น นัก
ภูมิศาสตรไดใชเครื่องมือ/วิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย เรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดแก 
แบบสอบถาม (39 เลมจาก 92 เลม คิดเปนรอยละ 42.4) แผนท่ี (30 เลมจาก 92 เลม คิดเปนรอยละ 32.6) ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร  (27 เลมจาก 92 เลม คิดเปนรอยละ 29.3) ขอมูลจากดาวเทียม (23 เลมจาก 92 เลม คิดเปนรอย
ละ 25.0) การสัมภาษณเชิงลึก (19 เลมจาก 92 เลม คิดเปนรอยละ 20.7) สวนเครื่องมืออื่น ๆ ท่ีใช แตมีรอยละของ
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จํานวนงานวิจัยท่ีใชนอยกวารอยละ 20 ไดแก การวิเคราะหจากเอกสาร/ขอมูลสถิติจากหนวยงาน (17 เลมจาก 92 เลม 
คิดเปนรอยละ 18.5) รูปถายทางอากาศ (13 เลมจาก 92 เลม คิดเปนรอยละ 14.1) แบบสังเกต (12 เลมจาก 92 เลม คิด
เปนรอยละ 13.0) ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (9 เลมจาก 92 เลม คิดเปนรอยละ 9.8) การสนทนากลุมยอย (6 
เลมจาก 92 เลม คิดเปนรอยละ 6.5) และการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น (4 เลมจาก 92 เลม คิดเปนรอยละ 4.3) ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 1  
 นอกจากเครื่องมือขางตนแลว นักภูมิศาสตรยังใชเครื่องมืออื่น ๆ ไดแก แบบประเมินศักยภาพของแหลง
ทองเท่ียว เชน งานวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพของแหลงทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในบริเวณทะเลสาบ
สงขลา (สมชาย เลี้ยงพรพรรณ, 2547, หนา 71 – 77) ไดสรางแบบประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวทรัพยากรการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษข้ึนมาเพื่อใชประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวในบริเวณทะเลสาบสงขลา โดยแบบประเมิน
ดังกลาวมีลักษณะเปนการกําหนดคะแนนใหกับลักษณะของแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ เชน ดานความสะดวกในการ
เขาถึง ในสวนของลักษณะถนนจากถนนสายหลักถึงแหลงทองเท่ียวซึ่งผูวิจัยไดจําแนกออกเปน 5 คะแนนไดแก 
ถนนคอนกรีตเสริมเกล็กหรือลาดยางตลอดสาย สภาพผิวถนนสมบูรณใหมีคะแนนเทากับ 5 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหรือลาดยาง แตสภาพผิวถนนสมบูรณใหมีคะแนนเทากับ 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยางไมตลอดท้ัง
สายใหมีคะแนนเทากับ 2 และถนนดินใหมีคาคะแนนเทากับ 1 เปนตนนอกจากนี้ยังมี แบบฟอรมขอมูลแผนท่ี เชน 
งานวิจัยเรื่อง ความถูกตองทางวิชาการของแผนท่ีประเทศไทย กรณีศึกษาพื้นท่ีบริเวณเกาะรัตนโกสินทร (ผองศรี จั่น
หาว, 2548), หนา ผ.8-ผ.13 ไดสรางแบบสํารวจแผนท่ีข้ึนมาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลแผนท่ีเกาและแบบสํารวจแผนท่ีท่ี
วางจําหนาย โดยมีเนื้อหาของแบบสํารวจเชน ขอมูลเบ้ืองตน อาทิ ชื่อแผนท่ี วัตถุประสงคของแผนท่ี ขนาด ผูเขียน ผู
พิมพ หนวยงานท่ีจัดทํา ฯลฯ  ลักษณะแผนท่ี อาทิ มาตราสวน สัญลักษณทิศ พิกัด ภาษา ฯลฯ ขอวิจารณ อาทิ ความ
สวยงาม ขอผิดพลาด ขอเสนอแนะ เปนตน แบบฟอรมสํารวจภาคสนาม เชน โครงการติดตามประเมินผลคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและการดําเนินงานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมพื้นท่ีลุมน้ําปง (สมพร สงาวงศ และสิทธิ
ธรรม อูรอด, 2549, หนา 6-10) ไดใชแบบสํารวจภาคสนามในการสํารวจลักษณะพื้นท่ีทางกายภาพ และทางดาน
วัฒนธรรมและกิจกรรมการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีลุมน้ําปง โดยเฉพาะขอมูลพิกัดลักษณะการใชท่ีดินจากการวัด
ดวยเครื่องกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก โดยขอมูลท่ีทําการสํารวจเชน พิกัด ความสูง ลักษณะของพื้นท่ี เปนตน 
แบบสํารวจการบริหารและการจัดการ เชน งานวิจัยเรื่อง การบริหารและการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยาน
แหงชาติในภาคตะวันออก (สมชาย เดชะพรหมพันธุ และภัทราพร สรอยทอง, 2545, หนา 131-136) ไดสรางแบบ
สํารวจการบริหารและจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแหงชาติในภาคตะวันออกข้ึนมาเพื่อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากอุทยานแหงชาติท้ัง 7 แหงในภาคตะวันออก โดยลักษณะของแบบสํารวจมีลักษณะเปนการตรวจ
รายการ (Checklist) ใน 4 ลักษณะคือ ยังไมมีแผนการดําเนินงานหรือความชัดเจน มีแผนงานแลวมีความชัดเจน เริ่ม
ปฏิบัต1ิ-3 ป และปฏิบัติเปนประจําแลว  
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยบางสวนท่ีใชวิธีการขุดคนทางโบราณคดีท่ีตองใชเครื่องมือตาง ๆ เชน หัวเจาะ 
เครื่องมือขุดคน เครื่องตรวจจับโลหะ อุปกรณขุดคน เทปวัดระยะ แบบบันทึกขอมูล ฯลฯ อยางไรก็ตามจะสังเกตเห็น
วา งานวิจัยทางภูมิศาสตรในความหมายของการศึกษาครั้งนี้ เกือบท้ังหมดหรือรอยละ 88.8 ใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลมากกวาหนึ่งวิธี (ตารางท่ี 2)  เชน ใชแบบสอบถามคูกับการสังเกต การสังเกตกับการสัมภาษณเชิงลึก การใช
ภาพถายดาวเทียมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือกับแผนท่ี สวนท่ีเหลือใชวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลเพียง
วิธีการใดวิธีหนึ่ง เปนตน 
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ตารางท่ี 1 
เครื่องมือ/วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

อันดับที่ เครื่องมือ/วิธีการ ใช 
1 แบบสอบถาม 42.4% (39) 
2 แผนที่ 32.6% (30) 
3 ระบบ GIS 29.3% (27) 
4 ขอมูลจากดาวเทียม 25.0% (23) 
5 การสัมภาษณเชิงลึก 20.7% (19) 
6 การวิเคราะหจากเอกสาร/ขอมูลสถิติจากหนวยงาน 18.5% (17) 
7 รูปถายทางอากาศ 14.1% (13) 
8 แบบสังเกต 13.0% (12) 
9 GPS 9.8% (9) 

10 การสนทนากลุมยอย 6.5% (6) 
11 การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 4.3% (4) 

หมายเหตุ: งานวิจัย 1 เลม สามารถใชเครื่องมือ/วิธีการไดมากกวา 1 เครื่องมือ/วิธีการ 
ตารางท่ี 2 

สรุปเครื่องมือ/วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
สรุป จํานวน รอยละ 

ใชเครื่องมือ/วิธีการใดวิธีการอยางหนึ่ง 11 12.0 
ใชเครื่องมือ/วิธีการมากกวาหนึ่งวิธี 81 88.0 

รวม 92 100.0 
 
  นอกจากนี้ขอมูลจากตารางท่ี 3 ยังชี้ใหเห็นวา งานวิจัยทางภูมิศาสตรใชเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดมากกวาหนึ่งวิธี โดยในกลุมภูมิศาสตรกายภาพเครื่องมือท่ีกลุมเนื้อหานี้ ใชมากท่ีสุดสามลําดับแรก
ไดแก ภาพถายดาวเทียม (รอยละ 50.0) ระบบ GIS และแผนท่ี (รอยละ 43.3 เทากัน) และการวิเคราะหจากเอกสาร/
ขอมูลสถิติจากหนวยงาน (รอยละ 23.3) นอกจากนี้งานวิจัยในกลุมนี้ ยังสามารถใชเครื่องมือ/วิธีการในการเก็บ
รวบรวมขอมูลทางสังคมศาสตรอื่น ๆ อาทิ แบบสอบถาม แบบสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก แมจะมีไมมากนักก็ตาม 
นอกจากนี้ยังพบวา งานวิจัยกลุมนี้ยังไมมีงานวิจัยเลมใดท่ีใชวิธีการการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นรวมกับวิธีการอื่น ๆ 
ในการเก็บขอมูล  
  สําหรับงานวิจัยในกลุมภูมิศาสตรมนุษย เครื่องมือ/วิธีการท่ีใชมีคอนขางหลากหลายมากกวา
งานวิจัยอีกสองกลุมโดยเฉพาะ แบบสอบถาม (รอยละ 56.7) การสัมภาษณเชิงลึก (รอยละ 28.3 เทากัน) และ แผนท่ี 
(รอยละ 26.7) นอกจากนี้งานวิจัยในกลุมภูมิศาสตรมนุษย ยังนําเอาเครื่องมือในกลุมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช 
ไดแก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (รอยละ 21.7) ขอมูลจากดาวเทียม (รอยละ 16.7) ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้น
โลก (รอยละ 11.7) รูปถายทางอากาศ (รอยละ 11.7) 
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  ในกลุมเนื้อหาทางดานแผนท่ีและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะใชแผนท่ี ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  แผนท่ี และภาพถายดาวเทียมแลว (รอยละ 77.3, 72.7และ 63.6) นักภูมิศาสตรยังใชเครื่องมือ/วิธีการใน
การเก็บรวบรวมขอมูลวิธีการอื่น ๆ เชน การใชระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (รอยละ 22.7) รูปถายทางอากาศ 
(รอยละ 18.2) การวิเคราะหจากเอกสาร/ขอมูลสถิติจากหนวยงาน (รอยละ 13.6)   

ตารางท่ี 3  
เปรียบเทียบเครื่องมือ/วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละกลุมงานวิจัย 

กลุมภูมิศาสตรกายภาพ       
(30 เลม) 

กลุมภูมิศาสตรมนุษย  
(61 เลม) 

กลุมแผนท่ีและเทคโนโลยี
ฯ  

(22 เลม) เครื่องมือ/วิธีการ 

ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช 
แบบสอบถาม 26.7% 

(8) 
73.3% 
(22) 

56.7% 
(34) 

43.3% 
(26) 

9.1% 
(2) 

90.9% 
(20) 

แบบสังเกต 16.7% 
(5) 

83.3% 
(25) 

16.7% 
(10) 

83.3% 
(50) 

- 100.0% 
(22) 

การสัมภาษณเชิงลึก 6.7% 
(2) 

93.3% 
(28) 

28.3% 
(17) 

71.7% 
(43) 

- 100.0% 
(22) 

การสนทนากลุมยอย 3.3% 
(1) 

96.7% 
(29) 

 10.0% 
(6) 

90.0% 
(54) 

- 100.0% 
(22) 

การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น - 
 

100.0% 
(30) 

5.0% 
(3) 

95.0% 
(57) 

4.5% 
(1) 

95.5% 
(21) 

การวิเคราะหจากเอกสาร/ขอมูลสถิติจากหนวยงาน 23.3% 
(7) 

76.7% 
(23) 

11.7% 
(7) 

88.3% 
(53) 

13.6% 
(3) 

86.4% 
(19) 

ระบบ GIS 43.3% 
(13) 

56.7% 
(17) 

21.7% 
(13) 

78.3% 
(47) 

77.3% 
(17) 

22.7% 
(5) 

ภาพถายดาวเทียม 50.0% 
(15) 

50.0% 
(15) 

16.7% 
(10) 

83.3% 
(50) 

63.6% 
(14) 

36.4% 
(8) 

แผนที่ 43.3% 
(13) 

56.7% 
(17) 

26.7%(1
6) 

73.3% 
(44) 

72.7% 
(16) 

27.3% 
(6) 

GPS 10.0% 
(3) 

90.0% 
(27) 

11.7% 
(7) 

88.3% 
(53) 

22.7% 
(5) 

77.3% 
(17) 

รูปถายทางอากาศ 13.3% 
(4) 

86.7% 
(26) 

11.7% 
(7) 

88.3% 
(53) 

18.2% 
(4) 

81.8% 
(18) 

หมายเหตุ: งานวิจัย 1 เลม สามารถใชเครื่องมือ/วิธีการไดมากกวา 1 เครื่องมือ/วิธีการ 
 

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากแตละวิธีการ/เครื่องมือในการวิจัยมีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลท่ีแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจําแนกงานวิจัยออกเปน 5 กลุมไดแก (1) งานวิจัยเชิงสํารวจท่ีใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือหลักในการวิจัย (2) งานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใชการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม
ยอยเปนหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล (3) งานวิจัยท่ีเปนการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (4) งานวิจัยท่ี
เปนการประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียม และ (5) งานวิจัยท่ีประยุกตใชเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งในแตละกลุมมีรายละเอียด
ตาง ๆ แตกตางกันดังตอไปนี ้ 
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  (1) งานวิจัยเชิงสํารวจที่ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลักในการวิจัย ในประเด็นของวิธีการใน
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามซึ่งพบวามีจํานวน 40 เลม พบวามีงานวิจัยจํานวนถึง 27 เลม ท่ีไมระบุ
รายละเอียดของวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีชัดเจน มีเพียง 13 เลมเทานั้น ท่ีมีการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล และสามในสี่ของงานวิจัย หรือรอยละ 76.9 ใชวิธีการสัมภาษณกลุมเปาหมายโดยท่ีผูเก็บขอมูลจะเปนผูถาม ผู
ถูกสัมภาษณเปนคนตอบ และผูถามจะเปนผูบันทึกขอมูลลงในแบบสอบถามดวยตัวเอง อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยเพียง
บางสวนท่ีใชวิธีการสงใหผูตอบทางไปรษณีย และใหผูตอบสงกลับมาทางไปรษณีย เชนงานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของปลัดองคการบริหารสวนตําบลในพื้นท่ีพัฒนา
ชายฝงทะเลภาคตะวันออก (บุญเชิด หนูอิ่ม, 2542) ท่ีทําการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยวิธีการสงแบบสอบถามทาง
จดหมายไปใหกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และกําหนดเวลาในการจัดสงแบบสอบถามกลับมาภายใน 15 วัน 
หรือการสงแบบสอบถามใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูตอบ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจํานวน 1 เรื่องคือเรื่อง การรับรู 
และความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมของเมืองเชียงใหม: การสํารวจในระยะตนแผน 6 (ชูศักดิ์ วิทยาภัค, 2537) ท่ี
ผูวิจัยใชวิธีการในการเก็บขอมูล 2 วิธีคือ การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม โดยผูสัมภาษณจะเปนผูถาม และบันทึก
คําตอบลงในแบบสอบถาม ซึ่งจะใชในกรณีท่ีผูถูกสัมภาษณ หรือตัวอยางมีเวลาเพียงพอท่ีจะพูดคุยดวย หรือใช
วิธีการอานคําถามในแบบสอบถามท่ีไมเขาใจ วิธีท่ีสองคือ ใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามเอง โดยพนักงาน
สัมภาษณจะนําแบบสอบถามไปให และอธิบายคําถามในบางประเด็นใหตัวอยางเขาใจ แลวจึงนัดเวลาไปรับ
แบบสอบถามคืน ท้ังนี้วิธีการดังกลาวนี้ผูวิจัยเลือกใชในกรณีท่ีกลุมตัวอยางไมมีเวลาพูดคุยดวยในขณะท่ีพนักงาน
สัมภาษณเขาไปขอสัมภาษณ และกลุมตัวอยางยินดีท่ีจะกรอกแบบสอบถามเอง 
  ท้ังนี้เมื่อพิจารณาถึงการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามท่ีทําการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเปน
ข้ันตอนท่ีสําคัญสําหรับการใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งจากการสํารวจพบวา งานวิจัยท้ังหมด 40 
เลม เกือบท้ังหมด หรือรอยละ 84.6 ไมระบุวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามท่ีนําไปสํารวจอยาง
ชัดเจน มีเพียง 6 เลมเทานั้นท่ีมีการระบุการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งพบวาวิธีการท่ีผูวิจัยใชในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามไดแก การนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมเปาหมายกอน (Pretest) หลังจากนั้นนํามา
ปรับปรุงและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว เชนงานวิจัยเรื่อง การใหความรูความเขาใจระดับตําบลในเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนาน (มนัส สุวรรณ, 2531) ซึ่งไดทําการทดสอบเครื่องมือในเขตทองท่ี
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปางกอน จากนั้นไดทําการปรับปรุงและแกไขแบบสอบถาม เพื่อใหมีความนาเชื่อถือ มี
ความถูกตอง และมีความสะดวกในการใช หลังจากนั้นนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับครัวเรือนในอําเภอเวียงสา นานอย 
ปว และทาวังผา จังหวัดนาน หรืองานวิจัยเรื่อง การประเมินผลดานเศรษฐกิจและสังคมของการใชปุยหมักใน
ภาคเหนือของประเทศไทย (ชูศักดิ์ วิทยาภัค, 2530) ใชวิธีการทดสอบแบบสอบถามฉบับรางจํานวน 20 ชุดกับ
กลุมเปาหมายท่ีไดรับการสงเสริมใหทําปุยหมักในเขตอําเภอฮอด เพื่อหาขอบกพรองของแบบสอบถาม หลังจากนั้น
จึงทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอีกครั้ง และนอกจากวิธีการทดสอบแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางแลว ยังพบ
วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใชผูเชี่ยวชาญ เชนงานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก (บุญเชิด หนูอิ่ม, 
2542) ใชวิธีการทดสอบแบบสอบถามโดยใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจํานวน 3 คนเปนผูตรวจสอบ หลังจากนั้นทํา
การแกไขใหแบบสอบถามมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
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  (2) งานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุมยอยเปนหลักในการเก็บ
รวบรวมขอมูล นอกเหนือจากการใชแบบสอบถาม การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และเทคโนโลยีการ
สํารวจจากระยะไกลแลว นักภูมิศาสตรยังใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเฉพาะในสวน
ของการสัมภาษณ (In-depth Interview) ซึ่งพบวามีงานวิจัยจํานวน 19 เลม ท่ีใชวิธีการดังกลาว ท้ังนี้ยังพบวามีการใช
การสัมภาษณเชิงลึกในกลุมงานวิจัยทางดานภูมิศาสตรมนุษยจํานวนถึง 17 เลม จาก 43 เลม และในกลุมภูมิศาสตร
กายภาพจํานวน 2 เลม สวนงานวิจัยท่ีใชการประชุมกลุมยอยมีจํานวน 6 เลม โดยมีงานวิจัยในกลุมภูมิศาสตรมนุษย
จํานวน 6 เลมท่ีใช สวนกลุมภูมิศาสตรกายภาพมีเพียง 1 เลม นอกจากนี้เปนท่ีนาสังเกตวา มีงานวิจัยเพียง 6 เลม
เทานั้น ท่ีระบุวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดอยางชัดเจน ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
สวนงานวิจัยในกลุมนี้ท่ีเหลือไมไดระบุวิธีการในการวิเคราะหขอมูลท่ีชัดเจน 
  (3) งานวิจัยที่เปนการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับงานวิจัยท่ีมีการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการศึกษานั้น
พบวามีอยูดวยกัน 27 เลม โดย 17 เลม เปนงานวิจัยในกลุมแผนท่ีและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สวนอีก 10 เลมเปน
งานวิจัยในกลุมอื่น ๆ ท้ังนี้เมื่อพิจารณาถึงโปรแกรมระบบสารสนเทศท่ีใชปรากฏวา มีงานวิจัยจํานวน 17 เลมท่ีไมได
ระบุโปรแกรมระบบสารสนเทศท่ีใช มีเพียง 10 เลมเทานั้นท่ีระบุ โดยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีใช
ไดแก โปรแกรม Arc View โปรแกรม  Arc GIS โปรแกรม Arc Info โปรแกรม Arc-Catalog, โปรแกรมวิเคราะห
แบบจําลอง Surfer,โปรแกรมอานพิกัด โปรแกรม PCI โปรแกรม DLD โปรแกรม Map Source โปรแกรม Spatial 
Analysis โปรแกรม 3D Analysis โปรแกรม Data Automation Kit ท้ังนี้งานวิจัยบางเลมใชโปรแกรมมากกวา 1 
ประเภท เชน งานวิจัยเรื่อง การประยุกตใชขอมูลภาพถายดาวเทียมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออก (ภัทราพร สรอยทอง, 2548) ใชท้ังโปรแกรม Arc View โปรแกรม PCI และ 
โปรแกรม DLD หรืองานวิจัยเรื่องการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษพื้นท่ีเหนือเข่ือนภูมิพล (เสนห โรจนดิษฐ และคณะ, 2548) ใชโปรแกรม วิเคราะหแบบจําลอง Surfer 
โปรแกรมอานพิกัด โปรแกรม Arc View โปรแกรม Arc GIS  
  นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยท่ีเนนไปท่ีการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยตรงจํานวน 13 
เลม ซึ่งสวนใหญเปนการประยุกตใชในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถลม นอกจากนี้ยังมีการ
ประยุกตใชในเรื่องอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาการทองเท่ียว การจัดทําแผนท่ีแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร การจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การศึกษาพื้นท่ีหินปูน เปนตน ท้ังนี้การประยุกตใชระบบสารสนเทศเกือบท้ังหมด เปน
การประยุกตใชรวมกับขอมูลดาวเทียม  
  (4) งานวิจัยที่เปนการประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียม จากการสํารวจงานวิจัยท่ีใชเทคโนโลยีการ
สํารวจจากระยะไกลมาใช โดยเฉพาะการนําเอาขอมูลจากดาวเทียมมาใชในการศึกษาปรากฏการณทางภูมิศาสตรตาง 
ๆ ซึ่งจากการสํารวจพบวามีจํานวน 24 เลม จาก 92 เลม ท้ังนี้มีงานวิจัย 9 เลมท่ีไมไดระบุชื่อของดาวเทียมท่ีทําการ
ถายภาพ และมีงานวิจัย 15 เรื่องท่ีระบุชื่อดาวเทียม ท้ังนี้งานวิจัยท้ัง 15 เลม ใชขอมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 
สามารถจําแนกไดเปน Landsat5 จํานวน 10 เลม Landsat7 จํานวน 3 เลม สวนท่ีเหลือไมระบุ และนอกจากจะใช
ขอมูลจากดาวเทียม Landsat แลว มีงานวิจัย 3 เลมท่ีใชขอมูลจาก ดาวเทียม JERS1- VNIR ดาวเทียม JERS1- SAR 
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และ ดาวเทียม SPOT สําหรับความละเอียดของจุดภาพ ปท่ีถายภาพ และ แบนดท่ีใช เนื่องจากมีงานวิจัยจํานวนมาก
ไมไดระบุรายละเอียดขอมูลดังกลาวจึงไมสามารถนําเสนอขอมูลในสวนนี้ได  
  อยางไรก็ตามเพื่อใหเห็นตัวอยางรายละเอียดของการใชภาพถายดาวเทียม ประกอบกับเมื่อพิจารณา
งานวิจัยท่ีเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสํารวจจากระยะไกลโดยตรง พบวามีจํานวน 13 เลม โดยงานวิจัย
ดังกลาวสวนใหญเปนงานวิจัยท่ีประยุกตใชรวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยปรากฏการณทางภูมิศาสตรท่ี
นําเอาเทคโนโลยีการสํารวจจากระยะไกลมาใชไดแก การศึกษาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะดินถลม การศึกษาลักษณะ
ภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเฉพาะบางประการ การพัฒนาการทองเท่ียว นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีเนนการปรับปรุง
ความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีการสํารวจจากระยะไกลอีกจํานวนหนึ่ง 
  (5) งานวิจัยที่ประยุกตใชเครื่องมืออื่น ๆ  
   (5.1) แผนที่ แผนท่ีถือเปนเครื่องมือท่ีนักภูมิศาสตรใชประโยชน ท้ังในกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล ซึ่งจากการศึกษาพบวามีงานวิจัยหนึ่งในสามหรือ 32 เลม
ท่ีใชแผนท่ีในการศึกษาวิจัย ท้ังนี้งานวิจัยในกลุมแผนท่ีและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเปนกลุมท่ีใชแผนท่ีมากท่ีสุด 
รองลงมาคือกลุมกายภาพ และกลุมภูมิศาสตรมนุษย และเมื่อพิจารณาจากแผนท่ีท่ีใชพบวา งานวิจัยท่ีใชแผนท่ี
ท้ังหมด 32 เลม มีงานวิจัยจํานวนถึง 29 เลม (รอยละ 90.6) หรือเกือบท้ังหมดใชแผนท่ีภูมิประเทศ ซึ่งเปนแผนท่ีท่ี
ผลิตจากกรมแผนท่ีทหารเปนหลัก สวนแผนท่ีอื่น ๆ ท่ีใช ไดแก แผนท่ีการใชท่ีดิน (จํานวน 2 เลม) แผนท่ีผังเมือง 
(จํานวน 1 เลม)  แผนท่ีชุมสายโทรศัพท (จํานวน 1 เลม) แผนท่ีแนวทอประปา (จํานวน 1 เลม) แผนท่ีแสดงการ
ประเมินราคาท่ีดิน (จํานวน 1 เลม) แผนท่ีถนน (จํานวน 2 เลม) แผนท่ีการทองเท่ียว (จํานวน 1 เลม) แผนท่ี
สาธารณูปโภค (จํานวน 1 เลม) แผนท่ีโบราณคด ี(จํานวน 1 เลม) แผนท่ีธรณีวิทยา (จํานวน 3 เลม) แผนท่ีดิน (จํานวน 
2 เลม) แผนท่ีขอบเขตการปกครอง (จํานวน 1 เลม) แผนท่ีแหลงน้ําผิวดิน (จํานวน 1 เลม) และแผนท่ีท่ีตั้งสถานท่ีท่ี
สําคัญตาง ๆ (จํานวน 1 เลม) แผนท่ีการจัดชั้นคุณภาพลุมน้ํา (จํานวน 1 เลม)  แผนท่ีแสดงเขตอําเภอ ตําบล เทศบาล 
และขอมูลพื้นฐานของจังหวัด (จํานวน 2 เลม) แผนท่ีแสดงหินปูน และแหลงหินปูน (จํานวน 1 เลม)             
   สําหรับแหลงท่ีมาของแผนท่ีนอกเหนือจากแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหารแลว ยังเปนแผนท่ี
จากหนวยงานตาง ๆ ไดแก กรมพัฒนาท่ีดิน ผังเมืองจังหวัด องคการโทรศัพท การประปาสวนภูมิภาค สํานักงาน
ท่ีดินจังหวัด กรมศิลปากร กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและ
กรมปาไม สํานักงานสถิติแหงชาต ิเทศบาลนครสงขลา กรมปาไม สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด     
   ในสวนของมาตราสวนของแผนท่ีท่ีใชมีตั้งแต มาตราสวน 1: 1,000,000 (จํานวน 1 เรื่อง) 
มาตราสวน 1: 500,000 (จํานวน 2 เรื่อง) มาตราสวน 1: 250,000 (จํานวน 11 เรื่อง) มาตราสวน 1: 50,000 (จํานวน 
31 เรื่อง) มาตราสวน 1: 12,000 (จํานวน 1 เรื่อง) มาตราสวน 1: 8,000 (จํานวน 1 เรื่อง) และ มาตราสวน 1: 2,000 
(จํานวน 1 เรื่อง) ดังนั้นจึงเห็นไดวาแผนท่ีท่ีผูวิจัยใชมากท่ีสุดคือ แผนท่ีท่ีมีมาตราสวน 1: 50,000 รองลงมาคือ แผน
ท่ีท่ีมีมาตราสวน 1: 250,000    
   (5.2) เครื่องกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก (GPS) จากการศึกษางานวิจัยท้ัง 94 เลม พบวา
ไดมีการนําเอาเครื่องกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกมาใชในงานวิจัยเลมแรกเมื่อป 2543 อยางไรก็ตามมีงานวิจัยไมถึง
รอยละ 10 หรือจํานวน 9 เลมเทานั้นท่ีใช 
   (5.3) รูปถายทางอากาศ กอนท่ีจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจจากระยะไกล นัก
ภูมิศาสตรมักใชรูปถายทางอากาศในการศึกษาปรากฏการณตาง ๆ  หรือแมแตหลังจากท่ีไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี
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ดังกลาวแลวก็ตาม ท้ังนี้จากการศึกษาพบวา มีงานวิจัยท่ีใชรูปถายทางอากาศจํานวน 13 เลม จําแนกเปนงานวิจัยใน
กลุมภูมิศาสตรกายภาพ 4 เลม กลุมภูมิศาสตรมนุษย 7 เลม และกลุมแผนท่ีและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 4 เลม 
สําหรับมาตราสวนของรูปถายมีตั้งแตมาตราสวน  1: 4,000 มาตราสวน 1: 6,000 มาตราสวน 1: 15,000 และมาตรา
สวน 1: 45,000 
2. ขอสังเกต 
 จากผลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นคุณลักษณะบางประการของงานวิจัยทางภูมิศาสตร โดยเฉพาะใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือ/วิธีการในการศึกษาคือ 
 (1) งานวิจัยทางภูมิศาสตรมีความหลากหลายในการใชเทคนิควิธีการหรือเครื่องมือตาง ๆ ท่ีในการศึกษา
ทางดานภมูิศาสตร ไดแก แบบสอบถาม แบบสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุมยอย การจัดเวทีรับฟงความ
คิดเห็น การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร/สถิติจากหนวยงานตาง ๆ การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การใช
ภาพถายดาวเทียม การใชแผนท่ี การใชระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก และการใชรูปถายทางอากาศ สอดคลอง
กับกลุมเนื้อหาของงานวิจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีท้ังทางดานภูมิศาสตรมนุษย ภูมิศาสตรกายภาพ ตลอดจนแผนท่ีและ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 อยางไรก็ตามแมวางานวิจัยทางภูมิศาสตรจํานวนมากจะมีความหลากหลายในการใชเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรและเครื่องมือทางสังคมศาสตรมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอยูแลว แตจะพบวาเครื่องมือ/วิธีการในการ
เก็บรวบรวมขอมูลบางประเภท ยังถูกนํามาใชนอย แตหากมีการนําเครื่องมือทางสังคมบางประเภทมาใชรวมดวยก็จะ
ทําใหเกิดการวิจัยท่ีมีความรอบดาน ไดผลการศึกษาท่ีมีความครอบคลุม มีความถูกตอง และสะทอนใหเห็นถึง
ปรากฏการณทางภูมิศาสตรท่ีทําการศึกษาอยางแทจริง เชน การประชุมกลุมยอย (Focus group) การจัดเวที
สาธารณะ (Public hearing) การสังเกตท้ังการมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ฯลฯ 
 (2) งานวิจัยทางภูมิศาสตรคอนขางท่ีจะมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบกับศาสตรอื่น  ๆ ในกลุม
สังคมศาสตร ดวยกัน ในแงของความหลากหลายของเครื่องมือท่ีจะเลือกนํามาใชในการแสวงหาองคความรูทาง
ภูมิศาสตร ท้ังเครื่องมือท่ีนักสังคมศาสตรใช เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม
ยอย การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ฯลฯ หรือแมแตเครื่องมือของนักมนุษยวิทยานักโบราณคดี เชน เครื่องมือขุดคน 
เครื่องตรวจจับโลหะ และเครื่องมือท่ีนับไดวากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคอนขางใหญหลวงกับวงการภูมิศาสตร
ไดแก เครื่องมือในกลุมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไดแก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เทคโนโลยีการสัมผัสจาก
ระยะไกล ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก  
 (3) จากการพิจารณาความสัมพันธระหวางจํานวนงานวิจัยในแตละกลุมกับปท่ีทําการตีพิมพพบวา งานวิจัย
ในกลุมแผนท่ี และการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีจํานวนเพิ่มข้ึนในชวง 30 ปท่ีผานมาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ2 เนื่องจากในชวง 10 ปแรก (2521 – 2530) ยังไมพบงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแผนท่ี และการประยุกตใช
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หลังจากนั้น 10 ปผานมา (2531 – 2540) พบมีวามีงานวิจัยในกลุมนี้เพิ่มข้ึนเปน รอยละ 
13.8 และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 32.7 หรือเกือบหาเทาในชวง 10 ปหลัง (2541 -2550) ลักษณะดังกลาวสะทอนใหเห็นวา 
งานวิจัยทางภูมิศาสตรมีแนวโนมท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไมวาจะเปนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
                                                            
2 ทดสอบความสัมพันธดวยสถิติ Pearson Chi-square ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ไดคา Pearson Chi-square เทากับ 6.857 Sig. เทากับ 

.032 
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เทคโนโลยีการสัมผัสจากระยะไกล ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก มาใชในการศึกษาปรากฏการณทาง
ภูมิศาสตรมากยิ่งข้ึนเนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีนาเชื่อถือ สามารถท่ีจะนํามาใชในการศึกษาท้ังในอดีตท่ีผานมา ปจจุบัน 
และการทํานายปรากฎการณท่ีทําการศึกษาในอนาคตไดอยางแมนยํา  
 นอกจากนี้ยังพบวา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศยังถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการศึกษาปรากฏการณทาง
ภูมิศาสตรท่ีหลากหลายอาทิเชน การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาทางดานภัยธรรมชาติ การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาดานการทองเท่ียว การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาทางดานกายภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาทางโบราณคดี และประวัติศาสตร 
เปนตน  
 (4) จากผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวา งานวิจัยในกลุมภูมิศาสตรมนุษยสามารถใชเครื่องมือ/วิธีการใน
การศึกษาปรากฏการณทางภูมิศาสตรไดหลากหลากหลายกวากลุมภูมิศาสตรกายภาพ และกลุมเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ท้ังเครื่องมือ/วิธีการทางมนุษยวิทยา/โบราณคดี เครื่องมือ/วิธีการทางสังคมศาสตร และการประยุกตใช
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเขามาชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 (5) งานวิจัยท่ีทําการศึกษาสวนใหญ โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล มักขาดการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลท้ังความนาเชื่อ และความแมนยําของแบบสอบถาม ซึ่งอาจสงผล
ใหผลการศึกษาท่ีไดคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
 

สรุปและเสนอแนะ 
 กลาวโดยสรุปการสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา นักภูมิศาสตรมีเครื่องมือ/วิธีการ ในการศึกษา
ปรากฏการณทางภูมิศาสตรท่ีหลากหลายแตกตางกันไป ท้ังเครื่องมือทางสังคมศาสตร เครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
ตอดจนเทคโนโลยีตาง ๆ สงผลใหภูมิศาสตรเกิดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบกับศาสตรอื่น ๆ ในกลุมสังคมศาสตร 
ดวยกัน โดยเฉพาะการนําเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเปนเครื่องมือหนึ่งในการศึกษาปรากฏการณทางภูมิศาสตร 
ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญ และถูกนํามาใชมากยิ่งข้ึน แมแตในศาสตรอื่น ๆ  เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีนาเชื่อถือ 
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติในการพยากรณแนวโนมในอนาคต 
อยางไรก็ตามการนํามาใชควรใหสอดคลองกับปรากฎการณทางภูมิศาสตรท่ีทําการศึกษา โดยพิจารณาวา เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศคือ เครื่องมือมากกวาเนื้อหา เพราะหากขาดซึ่งเนื้อหาซึ่งเปนรากฐานของแนวความคิดทางภูมิศาสตร
แลว ก็อาจจะสงผลตอความมั่นคงของศาสตรภูมิศาสตรได   
 อยางไรก็ตามแมวางานวิจัยทางภูมิศาสตรจะมคีวามไดเปรียบในแงของความหลากหลายในการใชเครื่องมือ/
วิธีการตาง ๆ แตผลสังเคราะหงานวิจัยชี้ใหเห็นวา เครื่องมือ/วิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลบางประเภท ยังถูก
นํามาใชนอย ดังนั้นการศึกษาทางภูมิศาสตรซึ่งเปนศาสตรทางสังคมท่ีศึกษาปรากฏการณท่ีหลากหลาย จึงควรท่ีจะมี
การประยุกตใชเครื่องมือ/วิธีการตาง ๆ ใหเกิดความหลากหลาย เพื่อใหเกิดการทวนสอบซึ่งกันและกัน เนื่องจาก
เครื่องมือ/วิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลแตละประเภทตางมีขอดีขอเสียตางกัน นอกจากนี้เพื่อใหเกิดความรอบดาน
ในการศึกษาวิจัย นอกจากนี้เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีถูกตอง นักภูมิศาสตรควรท่ีจะใหความสําคัญกับการทดสอบ
ความถูกตอง ความนาเชื่อถือได ตลอดตนความแมนยําของเครื่องมือกอนการนําไปใช  
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