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เอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheet 
 

1.  บทนํา 
รางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ของ

ประเทศไทยฉบับนี้ ถูกจัดทําข้ึนโดยการแปลเนื้อหาของมาตรฐานระหวางประเทศ/ขอกําหนดทาง
เทคนิค ISO19138 Geographic information – Data quality measures ซ่ึงเปนหนึ่งในอนุกรม
มาตรฐานระหวางประเทศดานสารสนเทศภูมิศาสตร ISO19100 ท่ีพัฒนาโดยคณะกรรมการทาง
เทคนิค ISO/TC211  และนับเปนมาตรฐานฯ ดานคุณภาพขอมูลท่ีถูกพัฒนาข้ึนสืบเนื่องจากหลักการ
ดานคุณภาพท่ีกําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศดานคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรซ่ึง ISO/TC211 
ไดพัฒนาและประกาศใชไปกอนหนานี้แลว ไดแกมาตรฐาน ISO 19113 Geographic information – 
Quality principles และมาตรฐาน ISO 19114 Geographic information – Quality evaluation 
procedures  

ตามหลักการในการนิยามคาคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรท่ีกําหนดในมาตรฐาน ISO19113 นั้น 
จะตองมีการกําหนดและบอกช่ือ “ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” (Data Quality Measures) ท่ีใชในการวดัคา
คุณภาพขอมูลดังกลาว ดังนั้นตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลจึงนับเปนองคประกอบสําคัญในการวัดและ
รายงานคาคุณภาพขอมูล  ท้ังนี้ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลจะถูกใชในการประเมินคุณภาพของชุดขอมูล
ภูมิศาสตร วามีความเหมาะสมตอการใชงานท่ีต้ังเปาหมายไวเพียงใด  สําหรับรายการองคประกอบ
คุณภาพขอมูลหนึ่ง ๆ อาจมีตัวช้ีวัดหลายตัวไดถูกนิยามไว ซ่ึงการเลือกใชตัวช้ีวัดใดนั้นจะข้ึนอยูกับ
ชนิดของขอมูล และลักษณะของการใชงานท่ีต้ังเปาหมายไว  ดังนั้น การที่ผูใชขอมูลจะมีความเขาใจ
อยางถูกตองในคุณภาพของชุดขอมูลใด ๆ ก็จะตองมีความเขาใจความหมายและนิยามของตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลท่ีใชในการวัดคาคุณภาพขอมูลอยางถูกตองและตรงกันกับความเขาใจของผูดําเนิน
ประเมิน/วัดคาคุณภาพขอมูลนั้นดวย 

ความเขาใจท่ีชัดเจนตรงกันเกี่ยวกับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล จะชวยใหขอสนเทศเกี่ยวกับ
คุณภาพฯ ท่ีอธิบายใน metadata ตามมาตรฐาน ISO 19115 Geographic information - Metadata หรือ
ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลในขอกําหนดผลิตภัณฑขอมูล ตามมาตรฐาน ISO 19131 
Geographic information – Data product specifications นั้นมีความชัดเจนและถูกนําไปใชงานอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
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2.  ขอบเขตหนาท่ีของมาตรฐาน 

มาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” นี้กําหนดหลักเกณฑในการ
นิยามตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรใด ๆ รวมท้ังใหนิยามชุดของรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล
ภูมิศาสตรมาตรฐานจํานวนหนึ่งสําหรับแตละรายการองคประกอบคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรท่ีระบุ
ไวในมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19113 สําหรับเปนชุดของตัวช้ีวัดเร่ิมตนในการจัดสราง
ทะเบียน (registry) ของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิศาสตร ซ่ึงทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลดงักลาวจะ
ประกอบดวย ช่ือ (ตัวช้ีวัด) รายการองคประกอบคุณภาพขอมูลท่ีวัด รหัสหมายเลขประจําตัวช้ีวดันัน้ 
ๆ คํานิยาม คําอธิบาย และคาพารามิเตอรตาง ๆ ท่ีจําเปน  

อยางไรก็ตาม มาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพฯ นี้มิไดกําหนดนิยามรายการตัวช้ีวัดคุณภาพ
ท้ังหมด และมิไดกําหนดหรือใหขอแนะนําใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล หรือคา
คุณภาพขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับการประยุกตใชประเภทใดประเภทหน่ึง 

ในการนิยามตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนั้น มาตรฐานฯ กําหนดใหอธิบายดวยสวนประกอบ 13 
รายการคือ  

 ช่ือตัวช้ีวัด (name) 
 ช่ือเรียกอ่ืนของตัวช้ีวัด (alias) 
 data quality element – องคประกอบคุณภาพขอมูล,  
 data quality subelement – องคประกอบยอยคุณภาพขอมูล,  
 data quality basic measure – ตัวช้ีวัดพื้นฐานท่ีใชในการสรางตัวช้ีวัด,  
 definition – นิยามของตัวช้ีวัด,  
 description  – คําอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวช้ีวัด,  
 parameter – คาพารามิเตอรตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของตัวช้ีวัด,  
 data quality value type – ชนิดของคาคุณภาพท่ีไดจากการใชตัวช้ีวัด,  
 data quality value structure – โครงสรางของคาคุณภาพท่ีไดจากการใชตัวช้ีวัด,  
 source reference – แหลงท่ีมาอางอิงของตัวช้ีวัด,  
 example – ตัวอยางของตัวช้ีวัด,   
 identifier – รหัสประจําตัวของตัวช้ีวัดฯ 

 
ท้ังนี้ มาตรฐานฯ ไดกําหนดหลักการของ “ตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล” ซ่ึงแยก

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก ตัวช้ีวัดซ่ึงใชหลักการของการนับ (จํานวนขอมูลท่ีผิดพลาดคลาดเคล่ือน)  
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และตัวช้ีวัดท่ีอาศัยหลักการของความไมแนนอน เพื่อใหเปนพื้นฐานชวยการนิยามตัวช้ีวัดคุณภาพ
อ่ืน ๆ 

มาตรฐานฯ ไดกําหนดแนวทางในการจัดทําระบบทะเบียน (Registry) ของตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูล เพื่อใหสามารถมีการเพิ่มเติมแกไขนิยามของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล โดยกําหนดใหจัดทํา
ระบบทะเบียนฯ ใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 19135 Geographic information — Procedures for 
item registration 

 
3.  การดําเนินการใหไดตามมาตรฐาน 

ในการดําเนินงานเกี่ยวกับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลเพื่อใหไดตามมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพฯ นี้
นั้น จะตองผานเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

- ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีใชงานท้ังหมด ตองถูกนิยามดวยสวนประกอบ 13 รายการ ตามท่ี
กําหนดในมาตรฐาน 

- ช่ือตัวช้ีวัดฯ ตองถูกกําหนดโดยไมซํ้ากับช่ือตัวช้ีวัดพื้นฐานใด ๆ และตองไมขัดแยงกับคํา
นิยามและคําอธิบายของตัวมันเอง 

- ตัวช้ีวัดฯ จะตองถูกนิยามใหใชวัดองคประกอบคุณภาพขอมูลท่ีถูกระบุไวในมาตรฐาน ISO 
19113 หรือเปนองคประกอบคุณภาพขอมูลใหมท่ีสรางข้ึนตามกฎเกณฑท่ีกําหนดใน
มาตรฐาน ISO 19113 

- ตัวช้ีวัดฯ จะตองถูกนิยามโดยอาศัยตัวช้ีวัดพื้นฐานท่ีมีอยูหากเปนไปได 
- คํานิยามและคําอธิบายของตัวช้ีวัดฯ จะตองมีความชัดเจน เหมาะสม ถูกตองและครบถวน 
- คาหรือนิยามของพารามิเตอรท่ีระบุไวสําหรับตัวช้ีวัดฯ นั้นตองถูกใหไวในสวนประกอบ

พารามิเตอร 
- ชนิดคาคุณภาพท่ีไดจากการใชตัวช้ีวัดฯ นั้นจะตองถูกใหไวอยางเหมาะสม 
- แหลงท่ีมาอางอิงสําหรับตัวช้ีวัดคุณภาพนั้น ตองมีอยูจริงและมีรายละเอียดซ่ึงสะทอน

แนวคิดของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลดังกลาว 
- ตัวอยางของการใชตัวช้ีวัดคุณภาพนั้น ตองเปนตัวอยางท่ีถูกตอง 

 
4.  การใชประโยชนจากมาตรฐาน 

การใชประโยชนจากมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล สามารถทําไดในหลายรูปแบบ ดังนี้ 
- การเลือกนําตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีนิยามไวในมาตรฐานไปใชงานในการประเมิน/วัด

คุณภาพขอมูล 



 

ง 

- การเลือกนําตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีนิยามไวในมาตรฐานไปใชในการกําหนดเกณฑคุณภาพ
ขอมูล ในขอกําหนดผลิตภัณฑขอมูล 

- การนิยามตัวช้ีวัดคุณภาพใหมเพิ่มเติม ดวยสวนประกอบ 13 รายการตามที่กําหนดใน
มาตรฐาน 

- การทบทวนคาคุณภาพขอมูลท่ีไดมีการประเมินวัดไว วาเปนการใชตัวช้ีวัดคุณภาพใดใน
รายการตัวช้ีวัดท่ีใหไวในมาตรฐาน ซ่ึงหากมีใหทําการนําช่ือ/รหัสประจําตัวตัวช้ีวัดตาม
มาตรฐานไปปรับแกใน Metadata 

- การจัดทําและบริหารจัดการ ทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลของประเทศ และ/หรือของ
หนวยงาน 
 
มาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนี้ มีความเกี่ยวของ สามารถถูกนําไปใชประโยชนโดยกลุม

ผูใชตาง ๆ ดังนี้ 
กลุมผูใช ความเกีย่วของ 

ผูพัฒนาผลิตภัณฑดาน GIS ใหตัวช้ีวดัมาตรฐานสําหรับใชในการอธิบายคุณภาพ
ขอมูลใน metadata 

ผูพัฒนาระบบประยุกตใช GIS ใชประเมินความเหมาะสมในการใชงาน ของชุด
ขอมูลท่ีมีอยู 

ผูผลิตและผูจัดหาขอมูลภูมิศาสตร ใชอธิบายคุณภาพของชุดขอมูลภูมิศาสตรของตน 
ผูใชงานขอมูลภูมิศาสตร และ GIS ใชประเมินความนาเช่ือถือของผลลัพทท่ีไดจาก

ระบบ GIS ซ่ึงใชชุดขอมูลภมิูศาสตร 
ผูพัฒนามาตรฐานดานภูมิ
สารสนเทศ 

การนําตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีนิยามไวมาใชซํ้าใน
โพรไฟลท่ีจะพัฒนาข้ึน 



 

จ 

รายการการแกไขรายงานฯ 
 

รายงาน/แกไขคร้ังท่ี วันท่ี รายละเอียดการแกไข 
รายงานฉบับสมบูรณ 26/2/2553 ปรับปรุงแกไขรางรายงานฉบับสมบูรณตาม

ขอคิดเห็นของ สทอภ. และเพิ่มเนื้อหาผลการ
สัมมนา 

รายงานฉบับสมบูรณ สงคร้ังท่ี 2 19/4/2553 - ป รับป รุ ง แก ไ ขต ามข อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจการจางฯ ของ สทอภ. 
ประกอบดวย 
o ตรวจสอบ แกไขรูปแบบของรายงาน การ

กั้นหนา กั้นหลัง ขนาดของตาราง และ
หมายเลขหัวขอ 

o ตรวจสอบแกไขคําผิดในเอกสาร 
o นํารางมาตรฐานฯ มาใสรวมไวในรายงาน 

โดยใหเปนภาคผนวก ก 
o เปล่ียนช่ือบทท่ี 6 
o เพิ่ ม เ ติมราย ช่ือผู เข าร วมประชุมเ ชิง

ปฏิบัติการ และรายช่ือผูเขารวมสัมมนา 
โดยใสไวในภาคผนวก ข 

o นํารายละเอียดรายงานการเขารวมประชุม 
ISO/TC211 ออกจากรายงาน โดยนําสง
แยกเปนเฉพาะไฟลดิจิตอล 

- เพิ่มบทท่ี 7 ซ่ึงมีเนื้อหาสรุปผลการศึกษา และ
ใหขอเสนอแนะในการดําเนินการพัฒนาและ
สงเสริมการใชงานมาตรฐานฯ  

รายงานฉบับสมบูรณ สงคร้ังท่ี 3 17/5/2553 - ป รับป รุ ง แก ไ ขต ามข อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจการจางฯ ของ สทอภ. 
ประกอบดวย 
o ตรวจสอบ แกไขรูปแบบของรายงาน การ

กั้นหนา กั้นหลัง ขนาดของตาราง และ
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รายงาน/แกไขคร้ังท่ี วันท่ี รายละเอียดการแกไข 
หมายเลขหัวขอ 

o ปรับปรุงโครงสร างและเนื้อหาของ
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บทท่ี  1  
บทนํา 

 
 

1.1  หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 
ในยุคแหงความกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศดังเชนปจจุบันนี้ หนวยงานตาง ๆ ตาง

ตองการนําเอาขอมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีในการประมวลผลวิเคราะหขอมูลมาใชชวยใน
วางแผนบริหารจัดการหรือการวางแผนพัฒนาประเทศ ทําใหเกิดความตองการขอมูลเชิงพื้นท่ีหรือ
ขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือนํามาชวยในการวิเคราะหและตัดสินใจในการวางแผนงานตางๆ โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของขอมูลเชิงตําแหนงไดอยางมีประสิทธิภาพ  สภาวการณขางตน ไดนํามาสูการขยายตัว
ของการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) อยางรวดเร็วและ
กวางขวางมากในประเทศไทย  หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีการใชเงินงบประมาณ
และกําลังบุคลากรไปเปนจํานวนมากในการรวบรวมจัดสรางฐานขอมูลสําหรับระบบ GIS ของแต
ละหนวยงาน  ท่ีผานมาการเผยแพรแลกเปล่ียนขอมูล GIS กันระหวางหนวยงานตาง ๆ ยังมีไมมาก
นัก     สวนหนึ่งเกิดจากปญหาเกี่ยวกับคุณภาพขอมูล  เนื่องจากผูใชขอมูลจําเปนตองทราบถึง
คุณภาพของชุดขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชงานชุดขอมูลนั้น แตมักไมสามารถหา
ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของชุดขอมูลท่ีมีการจัดสรางไวสวนใหญได  

สาเหตุสําคัญขอหนึ่งซ่ึงทําใหเกิดปญหาดังกลาว คือการท่ีผูท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาและ
ประยุกตใช GIS ในประเทศไทยสวนใหญ ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ นิยามตาง ๆ 
ขององคประกอบของคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ  รวมท้ังและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม 
และการประเมินคุณภาพของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศเหลานั้น  แมกระท่ัง นักวิชาการและ
ผูปฏิบัติงานดาน GIS ท่ีมีประสบการณท้ังหลาย ก็ยังมีความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตและความหมาย
ขององคประกอบคุณภาพขอมูล GIS ไมตรงกัน  ผูผลิตขอมูลภูมิสารสนเทศจึงมักไมมีการบันทึก
สารสนเทศเก่ียวกับคุณภาพของชุดขอมูลไว และไมสามารถอธิบายคุณภาพของขอมูลภูมิ
สารสนเทศของตนได ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศยังเกิดข้ึนในกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจางจัดทําขอมูล กลาวคือ หนวยงานผูวาจางไมสามารถกําหนดคาคุณภาพของขอมูลไดครบทุก
ประเด็นท่ีสําคัญ และไมทราบวิธีการเลือกใชตัวช้ีวัดคุณภาพตาง ๆ ท่ีเหมาะสมได 

ดวยเหตุผลความจําเปนดังกลาว จึงเกิดความตองการการพัฒนากําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
คุณภาพ และวิธีการประเมินคุณภาพของขอมูล GIS รวมท้ังตัวช้ีวัดคุณภาพในประเทศไทยข้ึน เพื่อ
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เปนกรอบชวยใหการดําเนินงานพัฒนาขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสม และเปนท่ีเขาใจ
ถูกตองสอดคลองกัน  ท้ังนี้ ในปจจุบัน องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) โดย
คณะกรรมการทางเทคนิค คณะท่ี 211 (ISO/TC211) ซ่ึงประเทศไทยเปนสมาชิกอยูดวย ได
ดําเนินการพัฒนาชุดมาตรฐานระหวางประเทศเก่ียวกับขอมูล GIS ข้ึนมากกวา 30 รายการ ซ่ึงสวน
หนึ่งของมาตรฐานเหลานั้นเปนมาตรฐานเก่ียวกับคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรดังกลาว ไดแก มาตรฐาน 
ISO19113 Quality principle ซ่ึงอธิบายหลักการเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลภูมิศาสตร มาตรฐาน 
ISO19114 Quality evaluation procedure ซ่ึงอธิบายและกําหนดหลักการของกระบวนการประเมิน
คุณภาพขอมูล GIS และมาตรฐาน ISO19138 Data quality measures ซ่ึงกําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูล นอกจากน้ันหลักการตาง ๆ ในมาตรฐานดานคุณภาพขอมูลท้ังสาม ยังเปนองคประกอบท่ี
จําเปนสําหรับการศึกษาใชงานมาตรฐานอ่ืน ๆ อีกหลายรายการ เชนมาตรฐาน ISO19115 และ 
ISO19139 ซ่ึงกําหนดการอธิบายขอมูล (metadata) และมาตรฐาน ISO19131 ซ่ึงกําหนดขอกําหนด
ผลิตภัณฑขอมูล เปนตน 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ในฐานะหนวยงานท่ี
ดําเนินงานดานการพัฒนาและผลักดันใหเกิดมาตรฐานกลางดานภูมิสารสนเทศ ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการมีมาตรฐานดานหลักการ และวิธีการวัดและรายงานสารสนเทศเก่ียวกับคุณภาพ
ของขอมูลภูมิสารสนเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาขอมูลท่ีมีคุณภาพดีข้ึน รวมท้ัง
สนับสนุนใหเกิดการแลกเปล่ียน ใชงานขอมูลภูมิสารสนเทศรวมกัน อันเปนการสงเสริมการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยโดยรวม จึงมีแนวคิดท่ีจะดําเนินการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานกลางตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานดานการผลิต
ขอมูลภูมิสารสนเทศ โดยอางอิงแนวทางของการศึกษาและพัฒนามาตรฐานตามระบบสากลหรือ 
ISO/TC211 ไดแกมาตรฐาน ISO 19138: Data Quality Measures (ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล) อาทิ ใหมี
การจัดทําคํานิยามศัพท คําอธิบายคํายอตาง ๆ คําอธิบายสรุปเกี่ยวกับคุณภาพขอมูล การให
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวช้ีวัดสําหรับการวัดคุณภาพขอมูลในดานตาง ๆ  

ประโยชนของการศึกษามาตรฐานสากลทางดานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล (Data quality 
measures) หรือ ISO 19138  เพื่อปรับใชเปนมาตรฐานขอกําหนด หรือประยุกตใหเหมาะสมกับ
ประเทศไทย จะชวยใหมีกรอบความรูหลักการ และตัวช้ีวัดคุณภาพท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน เปนการ
วางรากฐานของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑขอมูลทางภูมิสารสนเทศ รวมทั้งใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาระบบงานภูมิสารสนเทศใหอยูในระดับมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับสากล
ตอไป   
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1.2  วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 
 
จากหลักการและเหตุผลขางตน สทอภ. ไดกําหนดวัตถุประสงคของโครงการศึกษาจัดทํา

รางมาตรฐาน Geographic Data – Data Quality Measure ตามกรอบของ ISO 19138 ไวดังนี้ 
1. การศึกษาและพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

ISO/TC211 
2. การสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานดาน Data quality measures และ

มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
3. การจัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Data quality measures” ฉบับภาษาไทย 

รวมทั้งการจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets และเนื้อหาหลักสูตรสําหรับการอบรมใน
ระดับผูปฏิบัติ/ผูใชมาตรฐาน เพื่อใชในการอบรม/เผยแพร และทําความเขาใจในหลักการและ
เนื้อหาจนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 

4. เพื่อเผยแพรและผลักดันการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทยการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO/TC211 

 
และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน ไดมีการกําหนดเปาหมาย ผลลัพธจากโครงการศึกษา

ไว 3 ขอ ไดแก 
1. การศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลมาตรฐานดาน Data quality measures เพื่อการนํา

มาตรฐานมาใชงานใหเหมาะสมกับภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
2 จัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Data quality measures” ฉบับภาษาไทยเพ่ือ

เปนพื้นฐานในการประยุกตใชสําหรับประเทศไทย 
3 จัดทําเนื้อหาหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติ/ผูใชมาตรฐาน เพื่อทําความเขาใจใน

หลักการและเนื้อหาจนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 
4 การประยุกตใชมาตรฐานระหวางประเทศ ISO/TC211 และสงเสริมใหหนวยงานตางๆ สามารถ

นําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.3  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 
คณะท่ีปรึกษาจะดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงานของท่ีปรึกษาในโครงการศึกษา

จัดทํารางมาตรฐาน Data Quality Measures ซ่ึงไดถูกกําหนดไวดังตอไปนี้ 
1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19138: 2006 และการ

สรุปเนื้อหาของมาตรฐานที่เกี่ยวของตามที่มีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19138 เพื่อใชเปน
แนวทางจัดทําสรุปเนื้อมาตรฐานดาน Data quality measures 

2. สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบ เกี่ยวกับ Data quality measures และกระบวนการ
อธิบายใน Metadata หรือตัวอยางอ่ืนๆ ท่ีมีในประเทศ/ตางประเทศ 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการจัดทําเนื้อหา
มาตรฐานฉบับภาษาไทยเพ่ือความเขาใจในมาตรฐาน รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณจาก
กลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมคร้ังละไมนอยกวา 50 คน 

4. การจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ท่ีอธิบายส้ันๆ แตไดใจความของเนื้อหาของ
มาตรฐาน “Geographic information – Data quality measures” เพื่อใชประโยชนในการเผยแพร 
ใหรูจักมาตรฐานในระดับท่ัวไป 

5. การจัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Data quality measures” เปนภาษาไทย
ซ่ึงมีความถูกตอง ชัดเจน งายตอการติดตามเพ่ือความเขาใจในมาตรฐาน โดยมีเนื้อหาท่ีสะทอน
ลักษณะของมาตรฐานเดิมท่ีสุด งายตอการนําเสนอตอ สมอ. เพื่อประกอบในการพิจารณา
ประกาศใชเปนมาตรฐานของประเทศไทย (การประกาศใชเปนมาตรฐานของประเทศ จะยังคง
ใชมาตรฐานฉบับเดิมในภาษาอังกฤษตาม ISO/TC211 โดยไมมีการแปล เปนภาษาไทย เพื่อ
หลีกเล่ียงความผิดเพี้ยนอันเนื่องมาจากการแปลกลับไปกลับมา) 

6. การจัดทําหลักสูตรและเน้ือหาเอกสารการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน ท่ีมี
รายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือใชผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในหลักการและเนื้อหา 
จนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 

7. การจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของ จํานวนไมนอย
กวา 1 วัน ผูรวมประชุมไมนอยกวา 120 คน 

8. การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 (Plenary meeting) เพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณดานการพัฒนามาตรฐาน อยางนอย 1 คร้ัง โดยท่ีปรึกษาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีเกี่ยวของ (การประชุม ISO/TC211 Plenary meeting จัดข้ึนปละ 2 คร้ัง โดยในชวงของการ
ดําเนินโครงการ สทอภ. จะแจงใหทราบกําหนดการประชุม และท่ีปรึกษาฯ สามารถแจงการเขา
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รวมประชุมและรับทราบการมอบงานในการติดตามและสรุปผลการประชุม สงให สทอภ. 
ภายใน 20 วันหลังจากส้ินสุดการประชุม) 

โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการศึกษาเสร็จส้ินภายใน 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา  
 
 

1.4  คณะท่ีปรึกษา 
 
การดําเนินงานโครงการศึกษาฯ  นี้ดําเนินการในนามของ ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยคณะที่ปรึกษาอันมีองคประกอบ ดวยทีมงานนักวิจัยหลัก คณาจารย
จากภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ChulaUnisearch) เปนหนวยงานของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อันมีหนาท่ีรวบรวมประมานการนําวิทยาการข้ันสูงจากคณะฯ และสถาบัน
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยไปใชในการใหคําปรึกษา และแนะนําอบรมถายทอดรวมท้ังคนควา สํารวจ 
วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ ออกแบบ ประดิษฐ ใหคําปรึกษาทางวิชาการ ทางเทคนิคและวิชาชีพ 
แกหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยัง
มีบทบาทในการสรางฐานความรูและประสบการณใหแกหนวยงาน และอาจารยในมหาวิทยาลัยใน
การนําวิชาการไปประยุกตใชตามสภาพของปญหาและความตองการของสังคมที่เปนจริง ตลอดจน
การพัฒนาวิทยาการท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมไทย 

ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกดานวิศวกรรมสํารวจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงปริภูมิ ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการสํารวจรังวัดภาคสนาม การรังวัดดวยขอมูลดาวเทียม 
การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม การคํานวณปรับแกโครงขายคาพิกัด การ
แผนท่ี การจัดการระบบสารสนเทศปริภูมิ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  รวมท้ังทําการคนควา
วิจัย จัดการฝกอบรม จัดทําโครงการศึกษา เปนท่ีปรึกษา และใหการบริการทางวิชาการดานอ่ืน ๆ 
แกหนวยงานภายนอกดวย  

สําหรับบุคลากรหลักในการดําเนินงานโครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน Data Quality 
Measures นี้ประกอบดวยคณะอาจารยของภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนหลัก โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร ทินนโชติ เปนหัวหนาคณะท่ี
ปรึกษา และทําหนาท่ีผูเช่ียวชาญดานมาตรฐานภูมิสารสนเทศ  ท้ังนี้ รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร 
ทินนโชติ มีความเช่ียวชาญและประสบการณในการจัดทําโครงการศึกษาดานการออกแบบ พัฒนา
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และประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมท้ังโครงการศึกษาดานมาตรฐานขอมูล GIS มาแลว
รวมมากกวา 20 โครงการ   

อนึ่ง เพื่อความสะดวกจะขอใชคําเรียก “คณะท่ีปรึกษา” แทนศูนยบริการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   ตลอดขอเสนอฉบับนี้ 

 
 

1.5  โครงสรางเน้ือหาของรายงานฉบับสมบูรณ 
 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final report) ฉบับนี้ เปนรายงานฉบับท่ีส่ี ซ่ึงเปนรายงานฉบับ

สุดทายของโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” 
มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลการศึกษาทั้งหมดตามขอบเขตงานของโครงการ ท่ีไดมีการแกไข
ปรับปรุงจากรางรายงานฉบับสมบูรณ ตามขอคิดเห็นของ สทอภ. รวมท้ังเพิ่มเติมเนื้อหาในสวนของ
ผลการประชุมสัมมนานําเสนอผลการศึกษา และเพิ่มเติมเนื้อหาบทที่ 7 ซ่ึงเปนบทสรุปและ
ขอเสนอแนะ  ท้ังนี้ รายงานฉบับสมบูรณฉบับนี้ประกอบดวยโครงสรางเนื้อหาดังตอไปนี้ 

บทท่ี 1 บทนํา  เปนบทท่ีมีเนื้อหาแนะนําท่ีมาท่ีไปของรายงานฉบับนี้ โดยเร่ิมต้ังแตการ
อธิบายหลักการและเหตุผล รวมท้ังท่ีมาของโครงการ วัตถุประสงคและขอบเขตการดําเนินงานของ
โครงการ แนะนําคณะท่ีปรึกษาฯ และสรุปโครงสรางเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ 

บทท่ี 2 ข้ันตอนในการดําเนินงาน เปนบทท่ีนําเสนอแนวทาง ข้ันตอน และแผนงานการ
ดําเนินงานโครงการ 

บทท่ี 3 การศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19138 Data quality measures มีเนื้อหาสรุปผล
การศึกษาเบ้ืองตนโครงสรางเนื้อหา และเนื้อหาโดยยอของขอกําหนดทางเทคนิค ISO/TS 19138  

บทท่ี 4  การศึกษามาตรฐานและเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เปนการรายงานผลการศึกษา
มาตรฐานอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวของสัมพันธกับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล และผลการศึกษาตัวอยางการใช
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลในเอกสารขอกําหนดโครงการจางทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศไทย  

บทท่ี 5  การศึกษาทบทวนมาตรฐานดานคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ เปนการรายงานผล
กรศึกษาทบทวนมาตรฐานตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ ไดแกมาตรฐาน ISO 19113 
มาตรฐาน ISO 19114 มาตรฐาน OGC และมาตรฐาน FGDC 

บทท่ี 6  ผลการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ ประกอบดวยรายงานสรุปผลการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ 
ในโครงการ ไดแกผลการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผลการสํารวจสถานภาพการใชงานและ
ความตองการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศไทย  ผลการเขารวมการประชุม 
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ISO/TC211 คร้ังท่ี 28   ผลการจัดทํารางหลักสูตรการฝกอบรม และผลการทดลองจัดสรางระบบ
จัดการทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพ รวมท้ังผลการสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาดวย    

ภาคผนวก ก  รางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูล” 

ภาคผนวก ข  รายช่ือผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และรายช่ือผูเขารวมการสัมมนา
เพื่อนําเสนอผลการศึกษา 

 
นอกจากรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณฉบับนี้แลว ท่ีปรึกษาไดจัดทําเอกสารหลักสูตร

และเนื้อหาของการฝกอบรมดานมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล นําเสนอตอ สทอภ. แยกเปน
รายงานอีกเลมหนึ่งดวย 
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บทท่ี  2  
ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

 
 

2.1 กรอบความเขาใจในโครงการ 
 
คณะท่ีปรึกษาไดทําความเขาใจกับเอกสารขอกําหนดขอบเขตงาน (TOR) และไดทําการ

กําหนดกรอบความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตการดําเนินงาน ในรายละเอียดท่ีชัดเจนข้ึนดังนี้ 
 

1. รางมาตรฐาน “ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ” ท่ีจะจัดทําข้ึนในโครงการศึกษานี้นั้น เปน
มาตรฐานท่ีอธิบายหรือกําหนดหลักการของการนิยามตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ 
รายการและโครงสรางของเนื้อหาของเอกสารขอกําหนดท่ีจะใชในการวาจางหรือควบคุมการ
สํารวจ จัดสรางชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ ดังนั้นเนื้อหาของมาตรฐานดังกลาวจะมิใชการกําหนด
คุณสมบัติของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ ชุดขอมูลใดชุดขอมูลหนึ่ง 

2. ท่ีปรึกษา โดยการสนับสนุนของ สทอภ. จะทําการจัดหาเอกสารมาตรฐาน ISO 19138 ท่ีเปน
เอกสารอยางเปนทางการ และเปนเวอรช่ันลาสุด และเสนอให สทอภ. ตรวจสอบใหความ
เห็นชอบในการใชเปนเอกสารอางอิงหลัก  

3. สําหรับเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีการอางอิงถึงในมาตรฐาน ISO19138 คณะท่ีปรึกษาจะพยายาม
รวบรวม จัดหามาเพื่อทําการศึกษา และในกรณีท่ีไมสามารถจัดหาเอกสารฉบับใดได คณะท่ี
ปรึกษาจะแจงให สทอภ. รับทราบ และอาจมีการหารือรวมกันถึงแนวทางในการปฏิบัติเปน
กรณี ๆ ไป 

4. การจัดทํารางมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล จะใชกรอบเน้ือหาตามมาตรฐาน ISO 19138 เปน
หลัก  

5. ท่ีปรึกษาจะทําการศึกษา แปลความหมาย และนําเสนอเนื้อหาขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสาร
มาตรฐาน ISO19138 ในลักษณะการสรุปเรียบเรียงใหไดความเขาใจและไดตามเนื้อหาของ
ตนฉบับมากท่ีสุด ซ่ึงอาจมิใชเปนการแปลในลักษณะคําตอคํา สวนเอกสารอ่ืนๆ ท่ีมีการอางอิง
ถึงในเนื้อหามาตรฐาน ISO19138 นั้น ก็จะทําการศึกษาและนําเนื้อหาท่ีเกี่ยวของมาเรียบเรียง
นําเสนอไวตามความเหมาะสมและจําเปน ท้ังนี้เนนใหเกิดประโยชนตอการทําความเขาใจกับ
เนื้อหามาตรฐาน ISO19138 เปนสําคัญ และการนําเสนอจะแยกใหเห็นชัดเจนวาสวนใดเปน
เนื้อหาของมาตรฐาน ISO19138 และสวนใดเปนเนื้อหาจากเอกสารอ่ืนท่ีอางอิงถึง 
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2.2  แนวทางและแผนการดําเนินงาน 
 
คณะท่ีปรึกษาไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน Data  

Quality Measures ไวดังนี้ 
1. การจัดหาเอกสารมาตรฐาน ISO19138 ฉบับท่ีเปนทางการและเปนเวอรช่ันลาสุด โดยการ

ติดตอขอทําสําเนาจากเอกสารตนฉบับท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

2. ทําการศึกษาทบทวนเนื้อหาของมาตรฐานระหวางประเทศดานคุณภาพขอมูลภูมิ
สารสนเทศสองฉบับ คือ ISO19113 Quality principles และ ISO19114 Quality 
evaluation procedure จากเอกสารรายงานผลการศึกษามาตรฐานท้ังสองฉบับ ซ่ึงไดถูก
จัดทําไวโดยศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม (ช่ือในขณะน้ัน) 

3. ทําการสืบคน รวบรวมเอกสารมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีถูกอางอิงจากมาตรฐาน ISO19138 ท้ังจาก
อิน เตอร เน็ ต  และการ ทํ า สํ า เนาจาก เอกสารตนฉบับ ท่ี สํ านั กง านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

4. การจัดทําแผนการดําเนินงานในรายละเอียด และจัดทําฉบับรายงานฉบับเบ้ืองตน 
(Inception Report) เสนอตอ สทอภ. ภายในระยะเวลา 30 วันนับต้ังแตวันเร่ิมโครงการ 
โดยรายงานท่ีจะจัดทําข้ึนนี้จะมีเนื้อหาไดตามท่ีระบุไวในขอกําหนดขอบเขตงานเปนอยาง
นอย คือ 

- แผนการดําเนนิงานตามขอกาํหนดขอบเขตของงานท้ังหมด 
- รายละเอียดวิธีการดําเนนิงานของแตละกจิกรรม 
- ระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Milestone หรือ Gant chart 
- รายช่ือคณะท่ีปรึกษา พรอมประวัติ/ผลงาน และหนาท่ีความรับผิดชอบ 

5. ศึกษา รวบรวม แปลและเรียบเรียง เอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19138: 2006 
และการสรุปเนื้อหาของมาตรฐานท่ีเกี่ยวของตามท่ีมีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19138 
เพื่อใชเปนแนวทางจัดทําสรุปเนื้อมาตรฐานดาน Data quality measures 

6. สํารวจ รวบรวม วิเคราะห รายการและนิยามของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ (Data 
quality measures) ประเภทตาง ๆ ท่ีมีการนํามาใชงานในงานดานขอมูลภูมิสารสนเทศใน
ประเทศไทย และในตางประเทศ โดยเฉพาะรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีนํามาใชใน
ขอกําหนดมาตรฐานอ่ืน ๆ และในเอกสารขอกําหนดงานวาจางจัดทําชุดขอมูลพื้นฐานทาง
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ภูมิศาสตร  รวมท้ังศึกษากระบวนการอธิบายคุณภาพขอมูลตามตัวช้ีวัดเหลานั้นใน 
Metadata หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ หากมี 

7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กับผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการสํารวจ จัดสรางชุดขอมูลภูมิ
สารสนเทศ เพื่อนําเสนอแนวคิดของโครงการ แนวคิดของมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล
ภูมิสารสนเทศตาม ISO19138 และแนวคิดของการพัฒนารางมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลภูมิสารสนเทศ สําหรับประเทศไทย รวมทั้งระดมขอคิดเห็นจากผูเขาประชุมมา
ประกอบการพิจารณาจัดทํารางมาตรฐาน โดยการประชุมจํานวนไมนอยกวา 1 วัน และผู
รวมประชุมคร้ังละไมนอยกวา 50 คน 

8. การจัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report) เสนอตอ สทอภ. ภายในระยะเวลา 150 วัน
นับต้ังแตวันลงนามในสัญญา โดยรายงานฉบับกลางที่จะจัดทําข้ึนนี้จะมีเนื้อหาไดตามท่ี
ระบุไวในขอกําหนดขอบเขตงานเปนอยางนอย คือ 

- ผลการดําเนินงานในการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของกับ Data quality measures 

- ผลการสํารวจ การรวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบของ ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล
ทางภูมิสารสนเทศ และกระบวนการในการอธิบายใน Metadata หรือตัวอยางอ่ืน  
ๆ ท่ีมีในประเทศ/ตางประเทศ 

- ผลการศึกษาและกรอบแนวคิดของการจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร 
- ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” 

- เนื้อหาเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 4.4 
- สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการรวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 
- แผนงานและรายละเอียดของการดําเนินงานงวดท่ี 3 

9. วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลทางภูมิสารสนเทศ เพื่อใช
เปนมาตรฐานขอกําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  

10. จัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Data quality measures” เปนภาษาไทย
ซ่ึงมีความถูกตอง ชัดเจน งายตอการติดตามเพ่ือความเขาใจในมาตรฐาน โดยมีเนื้อหาท่ี
สะทอนลักษณะของมาตรฐานเดิมท่ีสุด งายตอการนําเสนอตอผูท่ีเกี่ยวของ 

11. การจัดทําหลักสูตรและเนื้อหาเอกสารการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน ท่ีมี
รายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือใชผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในหลักการและ
เนื้อหา จนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 



ขั้นตอนในการดําเนินงาน 11 

รางมาตรฐาน 19138_FN-4:9/6/2553  โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล” 

12. การจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) เสนอตอ สทอภ. ภายใน
ระยะเวลา 240 วันนับต้ังแตวันลงนามในสัญญา  โดยเนื้อหาของรางรายงานฉบับสมบูรณ
นี้จะประกอบดวยรายการเนื้อหาตามท่ีระบุไวในขอกําหนดขอบเขตงานเปนอยางนอย คือ 

- การแกไขปรับปรุง ผลการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับ Data quality measures 

- การแกไขปรับปรุง ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบเกี่ยวกับ Data 
quality measures และกระบวนการอธิบายใน Metadata หรือตัวอยางอ่ืนๆ ท่ีมีใน
ประเทศ/ตางประเทศ 

- สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการจัดทําเนื้อหา
มาตรฐานฉบับภาษาไทยเพ่ือความเขาใจในมาตรฐานจากกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนํามาตรฐานมาใชงานในประเทศไทย 
- หลักสูตรและเอกสารเน้ือหาสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน 

ท่ีมีรายละเอียดของหลักสูตรเพื่อใชผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจใน
หลักการและเนื้อหาของมาตรฐาน เพื่อใหสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได (ตาม
ขอบเขตการดําเนินงานขอ 4.6) 

- การสรุปเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Data quality measures” ตาม
ขอบเขตการดําเนินงานขอ 4 ในลักษณะของการสรุปยอในระดับ Fact Sheets และ
โครงรางมาตรฐานตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 5 เพื่อท่ีจะใชจัดพิมพเปนรูปเลม
สําหรับเปนเอกสารใชในการเผยแพร 

13. การจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของ เปนเวลา 1 
วัน โดยจะเชิญผูรวมประชุมไมนอยกวา 120 คน 

14. การสงตัวแทนคณะท่ีปรึกษา เขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 
(Plenary meeting) เพื่อนําเสนอผลการศึกษา และแลกเปล่ียนประสบการณดานการพัฒนา
มาตรฐาน  

15. การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ เสนอตอ สทอภ. ภายในระยะเวลา 300 วันนับต้ังแตวันลง
นามในสัญญา  โดยเปนการปรับปรุงรางรายงานฉบับสมบูรณ ตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของกรรมการตรวจรับ และมีเนื้อหาเพิ่มเติมในสวนของสรุปผลการ
ประชุมสัมมนาและขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมในสวนท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานท่ีศึกษาดวย 
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โดยหลังจากท่ีดําเนินงานมาถึงปจจุบัน ไดเกิดความลาชาในการดําเนินงานศึกษา
คอนขางมาก ทําใหคณะท่ีปรึกษาตองมีการปรับแผนการดําเนินงาน ดังแสดงในภาพท่ี 1-1 ตอไปนี้ 
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ภาพที่ 1-1 Gantt chart แสดงแผนการดําเนินงานศึกษาจัดทํารางมาตรฐานระบบภมูิสารสนเทศ – ตัวชี้วดัคุณภาพขอมูล  
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บทท่ี  3  
การศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19138 Data quality measures 

 
 
ในบทนี้  เปนเนื้อหาโดยสรุปของเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศประเภทขอกําหนดทาง

เทคนิค (Technical Specification) ISO/TS19138: Geographic information – Data quality measures  
(ISO, 2006) ซ่ึงท่ีปรึกษาไดทําการศึกษาไว โดยรายละเอียดเน้ือหาท้ังหมดของเอกสาร ISO 19138 
นั้น ท่ีปรึกษาไดแปลเรียบเรียงไวท้ังหมด และไดนําไปใชจัดทําเปนเอกสารรางมาตรฐานตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ นําเสนอในภาคผนวก ก ของรายงานฉบับสมบูรณนี้แลว  

รายการโครงสรางของเนื้อหา และหลักการพื้นฐานของเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ 
ขอกําหนดทางเทคนิค ISO 19138 Geographic information – Data quality measures สามารถสรุป
ไดดังนี้ 

 
 

3.1  โครงสรางเน้ือหาของเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19138 
 
จากการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO1938:2006 Geographic information – Data quality 

measures (ISO, 2006) พบวาเนื้อหาในเอกสารฯ ประกอบไปดวยโครงสรางของเน้ือหาแบงออกเปน 
26 สวน (section) ดังนี้  
1. คํานํา (Forword) และบทนาํ (Introduction)  

a. คํานํา (Forword) - เปนการแนะนําองคกร ISO/TC211 และแนวทางในการจัดทํา
มาตรฐานระหวางประเทศและขอกําหนดทางเทคนิคโดยยอ 

b.  บทนํา (Introduction) – เปนการกลาวนําถึงความตองการในการเปรียบเทียบคา
คุณภาพของขอมูล ซ่ึงจะทําไดก็ตอเม่ือมีความเขาใจท่ีตรงกันเกี่ยวกับตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูล (data quality measure) ท่ีใช  วัตถุประสงคของขอกําหนดทาง
เทคนิคนี้คือเพื่อชวยผูผลิตขอมูลในการเลือกใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีเหมาะสม
ในการรายงานคุณภาพขอมูลของตน และชวยผูใชขอมูลในการประเมินประโยชน
ของชุดขอมูล โดยการกําหนดมาตรฐานขององคประกอบและโครงสรางของ
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล และการนิยามตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีใชกันอยูอยาง
กวางขวาง 
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2. หัวขอ 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) – เปนการระบุวาขอกําหนดทางเทคนิคนี้นิยามชุดของ
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ซ่ึงสามารถนําไปใชรายงานคุณภาพขอมูลตามหลักการท่ีกําหนดไวโดย
มาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19113 

3. หัวขอ 2 การไดมาตรฐาน (Conformance) – เปนการระบุวาตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ท่ีไดตาม
ขอกําหนดทางเทคนิคนี้จะตองผานขอกําหนดท้ังหมดท่ีระบุไวในภาคผนวก A ของขอกําหนด
ทางเทคนิคนี้ 

4. หัวขอ 3 รายการเอกสารอางอิงภาคบังคับ (Normative References) – ระบุรายการ
เอกสารอางอิง ซ่ึงมีความจําเปนตอการนําเอาขอกําหนดทางเทคนิคฉบับนี้ไปใชงาน ซ่ึงไดแก 

- ISO/IEC Directives Part 2 Rules for the Structure and Drafting of International Standards 

- ISO 19113: 2002 Geographic information — Quality principles 

- ISO 19114: 2003 Geographic information — Quality evaluation procedures 

- ISO 19115: 2003 Geographic information — Metadata 

- ISO 19135 Geographic information — Procedures for item registration 

5. หัวขอ 4 คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions) – เปนรายการนิยามคําศัพทท่ี
สําคัญท่ีปรากฏอยูในเอกสารมาตรฐานฯ นี้ 6 คํา ไดแก Correctness, data quality basic measure, 
data quality scope, error, measurand, และ universe of discourse 

6. หัวขอ 5 ความสัมพันธกับมาตรฐานอ่ืน (Relations to other standards) – เปนการอธิบาย
ความสัมพันธระหวางขอกําหนดทางเทคนิคนี้กับมาตรฐานระหวางประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ
ไดแก ISO 19113 หลักการของคุณภาพ (Quality principles), ISO 19114 วิธีการประเมิน
คุณภาพ (Quality evaluation procedures) และ ISO 19115 การอธิบายขอมูล (Metadata)  

7. หัวขอ 6 การจดทะเบียน (Register) – เปนการอธิบายหลักการแนวคิดของการจัดทําทะเบียน
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล วาจะทําไดตามข้ันตอนวิธีการที่กําหนดไวใน ISO 19135 

8. หัวขอ 7 องคประกอบของตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล (Components of a data quality measure)  – 
เปนสวนท่ีอธิบายหลักการและรายละเอียดความหมายขององคประกอบของตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูล ซ่ึงมีจํานวนรวมท้ังส้ิน 13 รายการ ไดแก name, alias, data quality element, data quality 
subelement, data quality basic measure, definition, description, parameter, data quality value 
type, data quality value structure, source reference, example, และ identifier  
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9. ภาคผนวก A ชุดทดสอบนามธรรม (Appendix A - Abstract test suite) - เปนรายการชุด
ทดสอบที่จะตองถูกใชในการตรวจสอบวา ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลหนึ่ง ๆ นั้นเปนไปตาม
ขอกําหนดทางเทคนิค ISO/TS 19138 หรือไม ซ่ึงประกอบดวยรายการทดสอบ 10 รายการไดแก 
Component test, Name test, Data quality element and subelement test, Data quality basic 
measure test, Definition test, Description test, Parameter test, Data quality value type test, 
Source reference test, และ Example test 

10. ภาคผนวก B โครงสรางของตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล (Annex B Structure of data quality 
measures) – เปนสวนท่ีอธิบายรายละเอียดเพิมเติมเกี่ยวกับโครงสรางของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
โดยเปรียบเทียบองคประกอบของตัวช้ีวัดฯ กับรายการ items สําหรับอธิบายคุณภาพขอมูลใน 
metadata ตามมาตรฐาน ISO 19115 รวมท้ังอธิบาย UML-diagram สําหรับการนิยามตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลดวย 

11. ภาคผนวก C ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูลพื้นฐาน (Annex C Data quality basic measures) - เปน
สวนท่ีอธิบายหลักการและนิยามของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลพื้นฐาน ท่ีสามารถถูกนําไปใชงานได
ทันทีเพื่อหลีกเล่ียงการนิยามตัวช้ีวัดฯ ท่ีซํ้าซอน รวมท้ังยังสามารถนําไปใชเปนฐานในการ
นิยามตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลตัวใหม  ซ่ึงตัวช้ีวัดฯ พื้นฐานถูกจําแนกเปนสองกลุมคือ ตัวช้ีวัดฯ ท่ี
ใชการนับ (Counting related data quality basic measures) และตัวช้ีวัดฯ ท่ีสัมพันธกับความไม
แนนอน (Uncertainty related data quality basic measures) 

12. ภาคผนวก D รายการตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล (Annex D List of data quality measures) – เปน
สวนท่ีแสดงรายการและนิยามของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลตาง ๆ ท่ีมีการใชงานกันอยู โดยมีการ
นิยามตัวช้ีวัดฯ สําหรับทุก ๆ data quality subelement ท่ีมีการกําหนดไวในมาตรฐาน ISO 
19113 ซ่ึงสามารถนํามาสรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 3-1 

 
ตารางท่ี 3-1 รายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ท่ีนิยามไวใน ISO/TS 19138 

Data quality element Data quality subelement Data quality measures 
Completeness Commission Excess item 
  Number of excess items 
  Rate of excess item 
  Number of duplicate feature instances 
 Commission or Omission Rate of correctly captured items 
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Data quality element Data quality subelement Data quality measures 
 Omission missing item 
  Number of missing items 
  Rate of missing item 
Logical consistency Conceptual consistency conceptual schema noncompliance 
  conceptual schema compliance 
  number of items noncompliant to the rules 

of the conceptual schema 
  number of invalid overlaps of surfaces 
  non-compliance rate with respect to the 

rules of the conceptual schema 
  compliance rate with the rules of the 

conceptual schema 
 domain consistency value domain non-conformance 
  value domain conformance 
  number of items not in conformance with 

their value domain 
  value domain conformance rate 
  value domain non-conformance rate 
 format consistency physical structure conflicts 
  physical structure conflict rate 
 topological consistency number of faulty point-curve connections 
  rate of faulty point-curve connections 
  number of missing connection due to 

undershoots 
  number of missing connections due to 

overshoots 
  Number of invalid slivers 
  Number of invalid self intersect errors 
  Number of invalid self overlap errors 
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Data quality element Data quality subelement Data quality measures 
Positional accuracy Absolute or external 

accuracy 
mean value of positional uncertainties (1D, 
2D and 3D) 

  mean value of positional uncertainties 
excluding outliers (2D) 

  Number of positional uncertainties above a 
given threshold 

  rate of positional uncertainties above a 
given threshold 

  covariance matrix 
  linear error probable 
  Standard linear error 
  linear map accuracy at 90% significance 

level 
  linear map accuracy at 95% significance 

level 
  linear map accuracy at 99% significance 

level 
  near certainty linear error 
  root mean square error 
  absolute linear error at 90% significance 

level of biased vertical data (NATO) 
  absolute linear error at 90% significance 

level of biased vertical data 
  circular standard deviation 
  circular error probable 
  circular map accuracy standard 
  circular error at 95% significance level 
  circular near certainty error 
  root mean square error of planimetry 
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Data quality element Data quality subelement Data quality measures 
  absolute circular error at 90% significance 

level of biased data (NATO)  
  absolute circular error at 90% significance 

level of biased  data 
  uncertainty ellipse 
  confidence ellipse 
 Relative or internal 

accuracy 
relative vertical error 

  relative horizontal error 
Temporal accuracy Accuracy of a time 

measurement 
time accuracy at 68.3% significance level 

  time accuracy at 50% significance level 
  time accuracy at 90% significance level 
  time accuracy at 95% significance level 
  time accuracy at 99% significance level 
  time accuracy at 99.8% significance level 
Thematic accuracy Classification correctness number of incorrectly classified features 
  misclassification rate 
  misclassification matrix 
  relative misclassification matrix 
  kappa coefficient 
 Non-quantitative attribute 

correctness 
number of incorrect attribute values 

  rate of correct attribute values 
  rate of incorrect attribute values 
 Quantitative attribute 

accuracy 
attribute value uncertainty at 68.3% 
significance level 

  attribute value uncertainty at 50% 
significance level 
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Data quality element Data quality subelement Data quality measures 
  attribute value uncertainty at 90% 

significance level 
  attribute value uncertainty at 95% 

significance level 
  attribute value uncertainty at 99% 

significance level 
  attribute value uncertainty at 99.8% 

significance level 

ท่ีมา: ท่ีปรึกษาสรุปเรียบเรียงจาก ISO/TS 19138 Data quality measures 
 

 
3.2 สรุปผลการศึกษามาตรฐาน ISO19138 ในการพัฒนามาตรฐานของประเทศไทย 

 
จากขอเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ISO 19138 ขางตน สามารถสรุปได

วา การประกาศและนํามาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ISO 19138 นี้มาใชงาน จะชวยอํานวยความ
สะดวกใหหนวยงานท้ังผูผลิตและใชงานขอมูล ในการประเมินวัดคุณภาพขอมูลตามองคประกอบ
ตาง ๆ และชวยใหขอสนเทศเก่ียวกับคุณภาพขอมูลท่ีรายงานไวใน Metadata มีความชัดเจนไม
คลาดเคล่ือน นอกจากนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถพัฒนาระบบทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล
ตามหลักการของมาตรฐาน ISO 19135 เพื่อใชในการบริหารจัดการ และปรับปรุงตัวช้ีวัดขอมูลใน
อนาคต”  
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บทท่ี 4  
การศึกษามาตรฐานและเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 
 
เพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายท่ีชัดเจนในเน้ือหาและขอกําหนดตาง ๆ ของมาตรฐาน 

ISO/TS 19138  ท่ีปรึกษาไดทําการศึกษาเอกสารมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีมีการอางถึงในเนื้อหาของ
มาตรฐาน ISO/TS 19138  โดยเฉพาะมาตรฐาน ISO 19113 Quality Principle และ ISO 19114 
Quality evaluation procedures นอกจากนั้นท่ีปรึกษายังไดรวบรวมขอสนเทศเกี่ยวกับตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศตาง ๆ ท่ีไดมีการนิยาม และมีการใชงานอยูในท่ีตาง ๆ   

 
 

4.1 การศึกษามาตรฐานท่ีมีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19138 
 
เอกสารขอกําหนดทางเทคนิค ISO/TS 19138 มีการอางอิงถึงมาตรฐานอ่ืน ๆ จํานวน 5 

รายการคือ 

- ISO/IEC Directives Part 2 Rules for the Structure and Drafting of International Standards 

- ISO 19113: 2002 Geographic information — Quality principles 

- ISO 19114: 2003 Geographic information — Quality evaluation procedures 

- ISO 19115: 2003 Geographic information — Metadata 

- ISO 19135 Geographic information — Procedures for item registration 
 
คณะท่ีปรึกษาไดพิจารณาแลวเห็นวารายการมาตรฐานอางอิงรายการแรกคือ ISO/IEC 

Directives Part 2 Rules for the Structure and Drafting of International Standards นั้นเกี่ยวของกับ
การพัฒนามาตรฐาน จึงไมนาจะมีความเกี่ยวของกับการนํามาตรฐานน้ีมาใชงาน ท่ีปรึกษาฯ จึงได
ทําการศึกษามาตรฐานอางอิง 4 รายการ คือ ISO 19113, ISO 19114, ISO 19115, และ ISO 19135  
เพื่อใหเห็นถึงความเช่ือมโยงของเนื้อหาระหวางมาตรฐาน ISO/TRS 19138 นี้ กับมาตรฐานอางอิง
ดังกลาว  
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4.1.1 มาตรฐาน ISO 19113 Quality principles 
 
มาตรฐาน ISO 19113 Quality principles นั้นมีเนื้อหาท่ีอธิบายถึงหลักการพื้นฐานของ

คุณภาพขอมูลภูมิศาสตร และกําหนดโครงสรางขององคประกอบรายการคุณภาพขอมูล มาตรฐาน 
ISO 19113 ระบุนิยามรายการคุณภาพพื้นฐานจํานวนหน่ึงซ่ึงประกอบกันข้ึนเปนคุณภาพขอมูล
ภูมิศาสตร โดยจําแนกรายการคุณภาพออกเปน 2 กลุม คือกลุมรายการคุณภาพขอมูล (quality 
elements) ซ่ึงวัดคุณภาพขอมูลออกมาในเชิงปริมาณ และกลุมรายการคุณภาพขอมูลแบบท่ัวไป 
(quality overview elements) ซ่ึงเปนขอสนเทศเชิงบรรยายท่ีอธิบายคุณสมบัติท่ีเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพ   
และมาตรฐาน ISO19113 ไดกําหนดรายการคุณภาพขอมูล (quality element) เบ้ืองตนไว 5 รายการ 
ไดแก Completeness หรือความครบถวน; Logical consistency หรือความสมํ่าเสมอทางตรรกะ; 
Positional accuracy หรือความละเอียดถูกตองเชิงตําแหนง;  Temporal accuracy หรือความละเอียด
ถูกตองเชิงเวลา; และ Thematic accuracy หรือความละเอียดถูกตองเชิงขอมูลเฉพาะ โดยแตละ
รายการคุณภาพขอมูล ก็มีการกําหนดรายการองคประกอบยอย (Data quality subelement) ตาง ๆ ไว
ใหเปนเบ้ืองตนดวย นอกจากนั้น มาตรฐาน ISO19113 ไดกําหนดวิธีการในการอธิบายคุณภาพ
ขอมูลสําหรับแตละรายการองคประกอบยอยใด ๆ โดยใชตัวบอก (Descriptor) 7 ตัวแปร ดังตอไปนี้ 

- ขอบเขตของคุณภาพขอมูล (data quality scope); 
- ตัวช้ีวดัคุณภาพขอมูล (data quality measure); 
- กระบวนการประเมินคุณภาพขอมูล (data quality evaluation procedure); 
- ผลคุณภาพขอมูล (data quality result); 
- ชนิดของคาคุณภาพขอมูล (data quality value type); 
- หนวยของคาคุณภาพขอมูล (data quality value unit); 
- วันท่ีของคุณภาพขอมูล (data quality date).  

 
ซ่ึงหนึ่งในตัวบอกคุณภาพและอาจเปนตัวแปรสําคัญท่ีสุดก็คือ ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล (Data 

quality measure) อันเปนท่ีมาของการพัฒนามาตรฐาน ISO 19138 นี้ข้ึน ดังนั้นอาจกลาวไดวา 
มาตรฐาน ISO19113 นั้นเปนรากฐานสําคัญของมาตรฐาน ISO 19138 

อนึ่ง เนื้อหาของมาตรฐาน ISO19113 Quality principles นี้ ไดเคยไดมีการศึกษาแปลเรียบ
เรียงไวแลวโดยคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการภายใต “โครงการ
ศึกษาศึกษามาตรฐานคุณภาพและการประเมินคุณภาพของขอมูล” เสนอตอสํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (ช่ือในขณะนั้น) แตเนื่องจากมาตรฐาน ISO19113 นี้
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นับเปนพื้นฐานสําคัญของมาตรฐาน ISO19138 Quality measures  คณะท่ีปรึกษาจึงไดทําการศึกษา
ทบทวนเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19113 นํามาสรุปไวเปนสวนหนึ่งของผลการศึกษาในโครงการ
ศึกษานี้ดวย ดังรายละเอียดผลการสรุปทบทวนไวในหัวขอ 5.1 ของรายงานฉบับนี้ 

 
4.1.2 มาตรฐาน ISO 19114 Quality evaluation procedures 
 
มาตรฐาน ISO 19114 Quality evaluation procedures นั้นมีเนื้อหาท่ีอธิบายถึงหลักการ และ

กรอบแนวทางท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการการวัดและประเมินคุณภาพของชุดขอมูลภูมิศาสตรซ่ึงอยู
ในรูปแบบดิจิตอล โดยท่ีกระบวนการประเมินคุณภาพขอมูลจะถูกใชในการหาและรายงานขอมูล
เกี่ยวกับคุณภาพตามหลักการที่กําหนดไวในมาตรฐาน ISO19113  

มาตรฐาน ISO19114 กําหนดข้ันตอนในกระบวนการประเมินคุณภาพขอมูลไว 5 ข้ันตอน
ไดแก 

ข้ันตอนท่ี 1 ระบุหาองคคุณภาพขอมูล (data quality elements) ท่ีใชได รวมทั้งขอบเขต
ขอมูลท่ีจะทําการทดสอบ (data quality scope)  

ข้ันตอนท่ี 2 ระบุหาตัววัดคุณภาพขอมูล (data quality measure) 
ข้ันตอนท่ี 3 เลือกวิธีการประเมินคุณภาพขอมูล (data quality evaluation method) และ

ดําเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 4 หาผลลัพธ (result) คุณภาพขอมูลท่ีไดจากการดําเนินการประเมินคุณภาพ

ขอมูลในข้ันตอนกอนหนานี้ 
ข้ันตอนท่ี 5 ระบุความไดตามเกณฑ (conformance) 
 
ซ่ึงมาตรฐาน ISO 19138 นี้กําหนดมาตรฐานของรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลในข้ันตอนท่ี 

2 ขางตนนั่นเอง 
เนื้อหาของมาตรฐาน ISO19114 Quality evaluation procedures นี้ ไดเคยไดมีการศึกษา

แปลเรียบเรียงไวแลวโดยคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการภายใต
โครงการศึกษาฯ เสนอตอสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (ช่ือใน
ขณะนั้น) และเนื่องจากมาตรฐาน ISO19113 นี้นับเปนพื้นฐานสําคัญของมาตรฐาน ISO19138 
Quality measures นี้ คณะท่ีปรึกษาจึงทําการทบทวนเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19114 นํามาสรุปไว
เปนสวนหนึ่งของผลการศึกษาในโครงการฯ นี้ดวย ดังรายละเอียดผลการสรุปทบทวนไวในหัวขอ 
5.2 ของรายงานฉบับนี้ 
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4.1.3 มาตรฐาน ISO 19115 Metadata 
 
มาตรฐาน ISO 19115 Metadata นั้นเปนมาตรฐานท่ีกําหนดหลักการและโครงสรางเนื้อหา

ของ metadata สําหรับอธิบายคุณลักษณะของชุดขอมูลภูมิศาสตร โดยในสวนของการอธิบาย
คุณภาพของขอมูลภูมิศาสตรนั้น ISO19115 กําหนดใหใชหลักการตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน ISO 
19113 และ ISO 19114  โดยในการอธิบายคาคุณภาพแตละดาน มาตรฐาน ISO 19115 ก็กําหนดให
อธิบายดวยคาตัวบอก (descriptor) 7 ตัวตามท่ีกําหนดไวใน ISO 19113  และโดยท่ีตัวแปรสําคัญตัว
หนึ่งใน 7 ตัวแปรดังกลาวก็คือ ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล (Data quality measure) ดังนั้น การที่มาตรฐาน 
ISO 19138 นี้กําหนดมาตรฐานของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลเอาไว ก็จะเปนการสนับสนุนทําใหการ
อธิบายคุณภาพขอมูลภูมิศาสตร ใน metadata ตามมาตรฐาน ISO 19115 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ผูจัดทํา metadata สามารถเลือกใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลในทะเบียน (register) ตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลท่ีจัดทําไวตามมาตรฐาน ISO 19138 และระบุหมายเลขรหัสประจําตัวของตัวช้ีวัด
ดังกลาวลงใน metadata ของชุดขอมูลภูมิศาสตรนั้น ๆ โดยท่ีผูอาน metadata ก็จะสามารถเขาใจ
ความหมายของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลดังกลาวไดอยางถูกตองไมผิดเพี้ยน  

นอกจากนั้น  ในการอธิบายคุณสมบัติเฉพาะตัวของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลแตละตัว 
มาตรฐาน ISO 19138 ก็ไดมีการนําหลักการ/วิธีการอธิบายคุณสมบัติของส่ิงตาง ๆ ตามมาตรฐาน 
ISO 19115 มาใชดวย 

 
4.1.4 มาตรฐาน ISO 19135 Procedures for registration of geographical 
information items 
 
มาตรฐาน ISO 19135 Procedures for registration of geographical information items มี

เนื้อหาท่ีกําหนดกระบวนการ ข้ันตอนวิธีการในการจัดสราง การบํารุงรักษา และการเผยแพรตีพิมพ 
ทะเบียนคารายการคารหัสขอมูล หรือรายช่ือของขอมูลภูมิศาสตรใด ๆ  ซ่ึงมาตรฐาน ISO 19135 นี้
จะถูกใชอางอิงเปนกรอบขอกําหนดสําหรับหนวยงาน หรือองคกรมาตรฐานใด ๆ ในการจัดทํา 
บํารุงรักษา และเผยแพร ทะเบียนรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีหนวยงาน/องคกรดังกลาวกําหนด
เปนมาตรฐาน   
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4.2 การศึกษาทบทวนมาตรฐานระหวางประเทศดานคุณภาพขอมูล 
 
คณะกรรมการทางเทคนิคท่ี 211 ของ ISO (ISO/TC211) ไดจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศ

ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลโดยตรงไวแลว 2 มาตรฐาน (ไมนับรวมมาตรฐาน ISO/TS 19138 
นี้) ไดแก มาตรฐาน ISO 19113 Quality principles และมาตรฐาน ISO 19114 Quality evaluation 
procedures ซ่ึงมาตรฐานระหวางประเทศท้ังสองมาตรฐานดังกลาวไดมีการศึกษาไวแลวในโครงการ
ศึกษามาตรฐานคุณภาพและการประเมินคุณภาพของขอมูล โดยศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดวยงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
(ช่ือในขณะนั้น) ซ่ึงคณะท่ีปรึกษาไดนํารายงานผลการศึกษาของโครงการดังกลาวมาศึกษาทบทวน
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา และไดนําเนื้อหาของมาตรฐานทั้งสองมาสรุปนําเสนอ
ไวในบทท่ี 5 ของรายงานฉบับนี้  ซ่ึงรวมท้ังการรายงานผลการศึกษาติดตามโครงการศึกษาปรับปรุง
มาตรฐาน ISO 19113 และ ISO 19114 ซ่ึงกําลังอยูในระหวางการดําเนินงานของคณะกรรมการ  
ISO/TC211 ดวย 

นอกจากมาตรฐานทั้งสองมาตรฐานที่กลาวถึงขางตน ยังมีมาตรฐานในอนุกรมมาตรฐาน 
ISO 19100 อีกสองรายการที่คอนขางเกี่ยวของกับคุณภาพขอมูล นั่นก็คือมาตรฐาน ISO 19115 
Metadata และมาตรฐาน ISO 19131 Data product specifications โดยมาตรฐานท้ังสองมีการกําหนด
วิธีการอธิบายคุณภาพของขอมูลโดยใชหลักการที่กําหนดไวใน ISO 19113 และ ISO 19114 ซ่ึงคณะ
ท่ีปรึกษาไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางมาตรฐานท้ังสองกับขอกําหนดทางเทคนิค ISO/TS 
19138 นี้ดวยแลว โดยความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO19115 กับมาตรฐาน ISO 19138 นั้นได
สรุปไวในหัวขอ 4.1.3 ขางตนแลว สําหรับความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO19131 กับมาตรฐาน 
ISO 19138 นั้น ไดสรุปไวในหัวขอ 4.2.1 ตอไปนี้ 

 
4.2.1 มาตรฐาน ISO 19131 Data product specifications 
   
  มาตรฐาน ISO 19131 Data product specifications มีเนื้อหากําหนดโครงสรางเนื้อหา และ

รูปแบบของการจัดทําเอกสารขอกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑขอมูลทางภูมิศาสตร/ภูมิสารสนเทศ ท่ี
หนวยงานตองการจัดสราง หรือจัดหา  โดยในสวนของขอกําหนดดานคุณภาพขอมูลนั้น มาตรฐาน 
ISO 19138 กําหนดใหระบุคาคุณภาพท่ีตองการตามหลักการดานคุณภาพขอมูลในมาตรฐาน ISO 
19113 และหลักการดานการประเมินคุณภาพขอมูลในมาตรฐาน ISO 19114  ซ่ึงในการระบุระดับคา
คุณภาพท่ีตองการ ผูใชจึงตองระบุชนิดของ “ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ทุกคร้ังสําหรับแตละองค
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คุณภาพขอมูล (Data quality element) ท่ีผูใชตองการกําหนด  ดังนั้น การที่จะมีการจัดทํา “ทะเบียน
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ตามมาตรฐาน ISO 19138 แลว การจัดทําเอกสารขอกําหนดผลิตภัณฑขอมูล
ตามมาตรฐาน ISO 19131 ก็จะสามารถใชวิธีการระบุรหัสประจําตัว ของตัวช้ีวัดฯ ในทะเบียน
ตัวช้ีวัดฯ และสามารถแนใจไดวาผูอานขอกําหนดฯ มีความเขาใจในตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลดังกลาว
ถูกตองตรงกัน 

 

4.3 การศึกษาการใชงานตัวชี้วัดคุณภาพขอมูลในประเทศไทย 
 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในสถานภาพเกี่ยวกับการใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลแบบตาง ๆ ใน

หนวยงานของประเทศไทย รวมท้ังความตองการใชงานตัวช้ีวัดขอมูลเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไวใน 
ISO/TS19138 คณะท่ีปรึกษาไดทําการรวบรวม เอกสารขอกําหนดการปฏิบัติงาน เอกสารขอกําหนด
การจาง และเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลภูมิสารสนเทศ ท่ีหนวยงานตาง ๆ ไดมี
การดําเนินการไว จํานวน 4 โครงการ มาศึกษารายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีมีการใชงานอยู ดัง
รายละเอียดผลการศึกษาแสดงในหัวขอ 4.3.1 ถึง 4.3.4 

คณะท่ีปรึกษายังไดทําการสํารวจความตองการ/ความเห็นของผูใชงานภูมิสารสนเทศใน
ประเทศไทยเกี่ยวกับความรูประสบการณ ความเพียงพอและความตองการใชงานรายการตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลท่ีกําหนดไวใน ISO/TS19138 โดยการใชแบบสอบถาม รวมท้ังการรับฟงความ
คิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการ รายละเอียดผลการสํารวจไดถูกนําเสนอไวในบท
ท่ี 6 ของรายงานฉบับนี้ 

ผลจากการศึกษาดังกลาว จะถูกนํามาพิจารณาประกอบการออกแบบการเพิ่มเติมเนื้อหา
ขอกําหนดของ ISO/TS 19138 เพื่อจัดทําเปนรางมาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศของ
ประเทศไทยตอไป 

 
 
4.3.1 ขอกําหนดโครงการ GIS/AM/FM ระยะท่ี 2 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟาทางภูมิศาสตร ระยะท่ี 2 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(2549) เปนโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศขนาดใหญมากโครงการหน่ึงของประเทศไทย โดย
มีการสํารวจจัดทําฐานขอมูลแผนท่ีระบบไฟฟาครอบคลุมพื้นท่ีรับผิดชอบของ กฟภ. ท่ัวประเทศ 
และในเอกสารขอกําหนด (TOR) ของโครงการพัฒนา GIS/AM/FM ระยะที่ 2 ของ กฟภ. นี้ก็ไดมี
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การระบุระดับ/เกณฑคุณภาพขอมูลท่ีตองการไวในหลายประเด็น โดยคณะท่ีปรึกษาไดทําการสรุป
ประเด็นขอกําหนด และวิเคราะหความหมายของขอความขอกําหนดดังกลาว ไดดังแสดงในตารางท่ี 
4-1 ตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4-1 สรุปประเด็นและการวเิคราะห ขอกําหนดคุณภาพขอมูลโครงการ GIS/AM/FM  ระยะ
ท่ี 2 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูลใน TOR ขอกําหนดตามหลักการของมาตรฐาน 
ISO19113 

- ผูขายจะตองเปนผูจัดทําขอมูลแผนท่ีลายเสนเพื่อใช
ประกอบกับขอมูลแผนท่ีภาพถายออรโธสีมาตราสวน 
1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใชเปน
ขอมูลแผนท่ีฐานสําหรับโครงการนี้ ......   ครอบคลุม
พื้นท่ีท้ังประเทศ ...... 

DQ element: Completeness 
DQ subelement: มิไดระบุ 
DQ measure: มิไดระบุ 
DQ value: มิไดระบุชัดเจน ระบุเพียง 

“ครอบคลุม” 
- ผูขายจะตองเปนผูจัดทําขอมูลแผนท่ีลายเสน ......  ท่ีมี
มาตรฐานและความละเอียดถูกตองทางตําแหนง 
สอดคลองกับขอมูลแผนท่ีภาพถายออรโธสี ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

DQ element: Positional accuracy 
DQ subelement: Absolute accuracy 

(โดยใหอางอิงกับภาพออรโธสี) 
DQ measure: มิไดระบุ 
DQ value: มิไดระบุชัดเจน ระบุเพียงวา 

“สอดคลอง” 
- ผูขายจะตองทําการจัดทําขอมูลระบบจําหนายไฟฟาและ
ระบบสายสง ท่ีปรากฏอยูจริงในพื้นท่ี โดย.....  คาพิกัด
ทางตําแหนงตองมีความถูกตองสัมพันธกับขอมูลแผนท่ี
ภาพถายออรโธสีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย
มีคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนทางตําแหนงเปนไปตาม
เกณฑดังตอไปนี้ 

DQ element: Positional accuracy 
DQ subelement: Absolute accuracy 

(โดยใหอางอิงกับภาพออรโธสี) 
DQ measure: คาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

ทางตําแหนง 
 

a. ในพื้นท่ีบริเวณชุมชนท่ีสามารถอางอิงตําแหนงพิกัด
กับขอมูลภาพถายออรโธสีไดชัดเจนไดแก บริเวณใน
พื้นท่ีเขตเทศบาล คาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนทาง
ตําแหนงไมเกนิ 1 เมตร 

DQ scope: พื้นท่ีในเขตเทศบาล 
DQ value: 1 เมตร 
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ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูลใน TOR ขอกําหนดตามหลักการของมาตรฐาน 
ISO19113 

b. ในพื้นท่ีหางไกลจากบริเวณชุมชน พืน้ท่ีนอกเขต
เทศบาล หรือพื้นท่ีท่ีไมสามารถอางอิงตําแหนงพิกดักับ
ขอมูลภาพถายออรโธสีได คาความคลาดเคลื่อนทาง
ตําแหนงไมเกนิ 5 เมตร 

DQ scope: พื้นท่ีนอกเขตเทศบาล 
DQ value: 5 เมตร 

- ขอมูลระบบจําหนายไฟฟาและระบบสายสงท่ีสมบูรณ
ในข้ันตอนสุดทายจะตองมีการตอเช่ือมกันไดเสมือน
เปนผืนเดยีวกนัตลอดของแนววงจรไฟฟา 

- สายไฟฟา ตองเปนเสนท่ีมีความตอเนื่องกนั โดยตอเช่ือม
กันท่ี Node ของสายไฟฟาตลอดท้ังวงจร 

- อุปกรณท่ีใชในการคํานวณดานวิศวกรรมไฟฟา จะตอง
ตอเขากับสายไฟฟาท่ี Node ไดแก หมอแปลง อุปกรณ
ตัดตอวงจร คาปาซิเตอร และเคร่ืองวัดไฟฟาแรงสูง 

DQ element: Logical consistency 
DQ subelement: Topological 

consistency 
DQ measure: มิไดระบุ 
DQ value: มิไดระบุชัดเจน ระบุเพียงวา 
“ตอเช่ือมกันได” และ “ตอเช่ือมกันท่ี 
Node” 

- ระบบแรงกลาง สามารถ Trace การตอวงจรออกจาก 
Circuit Breaker และทดลองปลดสับสวิทชใหม เพื่อ
ตรวจการ Trace การตอวงจรอีกคร้ัง 

- ขอมูลระบบไฟฟาท้ังระบบแรงสูง ระบบแรงกลางและ
ระบบแรงตํ่า รวมท้ังภายในสถานีไฟฟา ตองสามารถ 
trace วงจรไดในท้ังสองทิศทาง 

DQ element: Logical consistency 
DQ subelement: Topological 

consistency 
DQ measure: ไมระบุ 
DQ value: มิไดระบุชัดเจน ระบุเพียงวา 
“สามารถ Trace ได” 

- การวัดความครบถวนของขอมูล Attribute ท่ีไดจากการ
แปลงจากแหลงขอมูลในสํานักงานของ กฟภ. นัน้จะทํา
โดยการตรวจสอบเทียบกับแหลงขอมูลท่ีใชเปนตนฉบับ 

- ทําการตรวจรับเฉพาะขอมูล Attribute ท่ีเปนมาตรฐาน
ของ กฟภ. ท่ีผานการแปลงเขาสูระบบแลว เชน 
มาตรฐานขนาดสายไฟฟา มาตรฐานการติดต้ังเสาไฟฟา 
มาตรฐานเคร่ืองวัดไฟฟา เปนตน ท้ังนี้ เกณฑความ
ครบถวนสมบูรณของขอมูล Attribute ใด ๆ จะตองมี
ปริมาณไมนอยกวาขอมูล Attribute ท่ีไดรับจาก กฟภ. 

DQ element: Completeness (of 
attribute) 

DQ subelement: Omission เทียบกับ
แหลงขอมูลท่ีใชเปนตนฉบับ 

DQ measure: ไมระบุ 
DQ value: มิไดระบุ 
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ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูลใน TOR ขอกําหนดตามหลักการของมาตรฐาน 
ISO19113 

- ผูขายตองนําขอมูลระบบจําหนายไฟฟาและระบบสายสง
ท่ีพรอมติดต้ังในทุกสํานกังานการไฟฟาเขต มาแสดง
ผลลัพธดานความถูกตองทางระบบพิกัดภมิูศาสตร ให
ทางคณะกรรมการตรวจรับพรอมผูเช่ียวชาญ โดยการสุม
ตรวจไมตํ่ากวา 10 เปอรเซ็นตของพื้นท่ีการดําเนินงาน
ท้ังหมดในพื้นท่ีสํานักงานการไฟฟาเขตท่ีจะนําไปติดต้ัง 
โดยกอนการนาํไปติดต้ังตองม่ันใจแลววามีระดับความ
ถูกตองตามขอ 3.2.2.1 ขอยอยท่ี 2 ไมตํ่ากวา 97% ของ
จํานวนรายการขอมูลท่ีทําการตรวจ 

DQ element: Positional accuracy 
DQ subelement: Absolute accuracy 

(โดยใหอางอิงกับภาพออรโธสี) 
DQ measure: รอยละของจํานวนขอมูล

ท่ีมีความถูกตองอยูในเกณฑ 
DQ value: ไมตํ่ากวา 97% 
Remark: ใหสุมตรวจ 10% 

- ผูขายตองทําการติดต้ังขอมูลครอบคลุมพื้นท่ีไมนอยไป
กวาพืน้ท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานการไฟฟาเขต 

DQ element: Completeness (of feature) 
DQ subelement: Omission เทียบกับ

พื้นท่ีรับผิดชอบของ กฟภ. 
DQ measure: ไมระบุ 
DQ value: ระบุวา “ไมนอยกวา” 

- นอกจากนั้นการสุมตรวจจะมีการสุม อุปกรณขางเคียง
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมในรัศมี 75 เมตรของจุดสุมตรวจ โดยเปน
การตรวจสอบตําแหนงเชิงสัมพัทธกับตําแหนงท่ีต้ังของ
จุดสุมตรวจแรก (Relative Accuracy) 

DQ element: Positional accuracy 
DQ subelement: Relative accuracy 
DQ measure: คาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

ทางตําแหนง 
DQ value: 1 เมตร และ 5 เมตร 
Remark: ใหสุมตรวจ 10% 

 
4.3.2 ขอกําหนดโครงการสํารวจและจัดทําขอมูลทางกายภาพเพื่อการผังเมือง ของกรม

โยธาธิการและผังเมือง 
โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลทางกายภาพเพ่ือการผังเมือง ของกรมโยธาธิการและผัง

เมือง (2551) นั้น เปนโครงการท่ีจัดจางบริษัทเอกชนสํารวจจัดทําแผนท่ีฐานมาตราสวน 1:4,000 ใน
พื้นท่ีเขตผังเมืองรวม และพ้ืนท่ีเขตเทศบาลท่ัวประเทศ ซ่ึงขอมูลแผนท่ีฐานที่ไดจากโครงการนี้
นับเปนแหลงขอมูลแผนท่ีฐานมาตราสวนใหญท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการจัดจางสํารวจจัดทําขอมูลกายภาพฯ นี้มาเปนเวลา
หลายปแลว โดยทยอยจางสํารวจจัดทําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ และไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมแกไข
รายละเอียดขอกําหนดไปบางในแตละป  

ในสวนของขอกําหนดดานคุณภาพของขอมูลกายภาพฯ นั้นไดมีการระบุความตองการไว
หลายประการ ซ่ึงคณะท่ีปรึกษาไดรวบรวมมาสรุป และวิเคราะหแปลออกเปนขอกําหนดคุณภาพ
ตามหลักการของมาตรฐาน ISO 19113 ไดดังตาราง 4-2 ตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4-2 สรุปประเด็นและการวเิคราะห ขอกําหนดคุณภาพขอมูลกายภาพฯ ในโครงการสํารวจ
และจัดทําขอมูลกายภาพเพื่อการผังเมือง 

ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูลใน TOR ขอกําหนดตามหลักการของ
มาตรฐาน ISO19113 

- บริษัทท่ีปรึกษาตองดําเนินการสํารวจและจัดทําขอมูลเพือ่
ใชในการวางผังเมืองรวมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) และใหสามารถใชงานรวมกับฐานขอมูลของกรม
โยธาธิการและผังเมือง โดยสงงานท้ังใน Format ของ 
Arc/Info (coverage), Mapinfo (.tab),  Shapefile และ 
Geodatabase...... 

DQ element: Logical consistency 
DQ subelement: Format 

consistency 
DQ measure: มิไดระบุ 
DQ value: มิไดระบุ 

- งานรายละเอียดของขอมูลทางกายภาพ สําหรับ Well-
defined points ใหมีความคลาดเคล่ือนในทางราบไม
มากกวา 1.00 เมตร ทางดิ่งไมมากกวา 2.00 เมตร (วัดโดย
วิธี Root Mean Square Error (RMSE))… 

DQ element: Positional accuracy 
DQ subelement: Absolute accuracy 

(โดยใหอางอิงกับภาพออรโธสี) 
DQ measure: RMSE 
DQ value: 1.00 เมตร (ทางราบ) 

และ 2.00 เมตร (ทางดิ่ง) 
- ความถูกตองของเสนแสดงขอบเขตขอมูลของแตละ
ประเภท ตองเปนขอบเขตจริงของขอมูลประเภทนั้น ๆ 
และซอนทับกบั Digital Orthophoto สีได ในกรณีท่ีเปน
เสนขอบเขตรวมกันตองใหเปนขอมูลท่ีซอนกันไดสนิท 

DQ element: Logical consistency 
DQ subelement: conceptual 

consistency (ตําแหนงของ
ขอมูลเดียวกันซอนทับกับ 
Digital Orthophoto) 

DQ measure: ระบุ “การซอนกันได
สนิท” 
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ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูลใน TOR ขอกําหนดตามหลักการของ
มาตรฐาน ISO19113 

DQ value: ไมระบุ 
- การตรวจสอบขอมูลในพ้ืนท่ีโครงการ (ภาคสนาม) .. หาก
พบขอมูลสําคัญผิดพลาดเกนิ 10 จุดในหนึ่งระวางของ
ขอมูลแตละชุด (LOT) ..... 

DQ element: Positional accuracy, 
Logical consistency, 
Completeness, Thematic 
accuracy 

DQ subelement: ไมระบุ 
DQ measure: จํานวนขอผิดพลาด 
DQ value: 10 จุดในหนึ่งระวาง 

 
4.3.3 ขอกําหนดโครงการจางทําภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 และมาตรา

สวน 1:25,000 โครงการจัดทําแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
โครงการจางทําภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 และมาตราสวน 1:25,000 

โครงการจัดทําแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนการจางประมวลผลขอมูลภาพถายทางอากาศเพ่ือจัดทําเปนภาพถายออรโธเชิงเลข  
เอกสารขอกําหนดโครงการจางฯ ระบุรายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินงานไวอยางละเอียด  

ในสวนของขอกําหนดดานคุณภาพของขอมูลกายภาพฯ นั้นไดมีการระบุความตองการ
คุณภาพของขอมูลข้ันกลางที่ไดจากข้ันตอนการประมวลผลขั้นตอนตาง ๆ ไวดวย ซ่ึงคณะท่ีปรึกษา
ไดรวบรวมมาสรุป และวิเคราะหแปลออกเปนขอกําหนดคุณภาพตามหลักการของมาตรฐาน ISO 
19113 ไดดังตาราง 4-3 ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4-3 สรุปประเด็นและการวเิคราะห ขอกําหนดคุณภาพขอมูลประเภทตาง ๆ ในโครงการจาง
ทําภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000ฯ 

ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูลใน TOR ขอกําหนดตามหลักการของมาตรฐาน 
ISO19113 

- งานขยายจุดบังคับภาพถาย:  การรังวัดหมุดหลักฐาน
ภาคพื้นดนิ จุดบังคับภาพถาย และจุดหมายดัชนีท้ัง 8 
จุด ตองไดคา RMSE นอยกวา 10  ไมครอน 

DQ element: Positional accuracy 
DQ subelement: Absolute accuracy 
DQ measure: RMSE 
DQ value: 10 ไมครอน 

- งานขยายจุดบังคับภาพถาย:  คา Sigma naught 
(Standard deviation of unit weight) หลังการปรับแก
ของคาพิกัดทางราบจะตองไมมากกวา 10 ไมครอน 
และคาพิกดัทางดิ่งจะตองไมมากกวา 20 ไมครอน ท่ี
มาตราสวนภาพถายทางอากาศ 

DQ element: Positional accuracy 
DQ subelement: Absolute accuracy 
DQ measure: คา Sigma naught (Standard 

deviation of unit weight) หลังการ
ปรับแก 

DQ value: 10 ไมครอน (ทางราบ) 
DQ value: 20 ไมครอน (ทางดิ่ง) 

- งานสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข: การรังวัดจุด
ความสูง... ชวงหางไมเกนิ 5 เมตร โดยแตละจุดความ
สูง มีเกณฑความคลาดเคล่ือน 2 เมตร หรือดีกวา ท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95% สําหรับขอมูลในพื้นท่ีราบหรือ
ลาดชันนอยกวาหรือเทากับ 35% 

DQ element: Positional accuracy (ทางดิ่ง) 
DQ subelement: Absolute accuracy 
DQ measure: Accuracy ท่ีระดับความ

เช่ือม่ัน 95% 
DQ value: 2 เมตร 
DQ scope: ขอมูลในพ้ืนท่ีราบหรือลาดชัน

นอยกวาหรือเทากับ 35% 
- งานสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข: การรังวัดจุด
ความสูง... ชวงหางไมเกนิ 5 เมตร โดยแตละจุดความ
สูง มีเกณฑความคลาดเคล่ือน 4 เมตร หรือดีกวา ท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95% สําหรับขอมูลในพื้นท่ีลาดชัน
มากกวา 35% 

DQ element: Positional accuracy (ทางดิ่ง) 
DQ subelement: Absolute accuracy 
DQ measure: Accuracy ท่ีระดับความ

เช่ือม่ัน 95% 
DQ value: 4 เมตร 
DQ scope: ขอมูลในพ้ืนท่ีลาดชันมากกวา 

35% 
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ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูลใน TOR ขอกําหนดตามหลักการของมาตรฐาน 
ISO19113 

- งานจัดทําแผนที่ภาพถายออรโธสี: • พื้นท่ีท่ีไดแต
ละรูปจะถูกนําเขามาประกอบเปนรูปตอเนือ่งกันโดยไม
เห็นรอยตอ (seamless mosaic) และแนวท่ีตองตัดสวน
เหล่ือมระหวางรูปเปนรอยตอชนท่ีไมสามารถ
สังเกตเห็นชัดเจนบนภาพ ระหวางรอยตอชนน้ันจะตอง
เกล่ียความสวางภาพใหดกูลมกลืนกัน 

DQ element: Logical consistency 
DQ subelement: Conceptual consistency 
DQ measure: ความกลมกลืนของรายตอ

ภาพ 
DQ value: ความสวางภาพตองดูกลมกลืน

กัน 
 
 
4.3.4 ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะโครงการสํารวจแหลงมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
 
โครงการสํารวจแหลงมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ป ๒๕๕๑ (กรมศิลปากร, 2551) เปน

โครงการท่ีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  จัดจางบริษัทเอกชนดําเนินการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศแหลงมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  โดยมีเนื้องานสวนหน่ึงในการจัดทําแผน
ท่ีภูมิประเทศ  มาตราสวน ๑:๔,๐๐๐  พื้นท่ีชุมชนโบราณ ในรูปแบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

ในสวนของขอกํ าหนดด านคุณภาพของขอ มูลภู มิสารสนเทศแหล งมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมฯ นั้นไดมีการระบุความตองการคุณภาพของขอมูลไวเพียงบางประการ ซ่ึงคณะท่ี
ปรึกษาไดรวบรวมมาสรุป และวิเคราะหแปลออกเปนขอกําหนดคุณภาพตามหลักการของมาตรฐาน 
ISO 19113 ไดดังตาราง 4-4 ตอไปนี้ 

 



การศึกษามาตรฐานและเอกสารอื่นที่เก่ียวของ 34 

รางมาตรฐาน 19138_FN-4:9/6/2553  โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล” 

ตารางท่ี 4-4 สรุปประเด็นและการวเิคราะห ขอกําหนดคุณภาพขอมูลภมิูสารสนเทศ ในโครงการ
สํารวจแหลงมรดกทางศิลปวฒันธรรม 

ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูลใน TOR ขอกําหนดตามหลักการของมาตรฐาน 
ISO19113 

- เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศแหลงมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม  ใหไดขอมูลท่ีถูกตอง  ทันสมัย เปน
ฐานขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการของกรม
ศิลปากร และความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน 

DQ element: ไมชัดเจน 
DQ subelement: มิไดระบุ 
DQ measure: ไมระบุ 
DQ value: ไมระบุ 

- สํารวจจัดทําแผนท่ีภูมิประเทศ และปรับปรุงแผนท่ี  
มาตราสวน ๑ : ๔,๐๐๐   บริเวณ..... 

DQ element: ไมชัดเจน 
DQ subelement: มิไดระบุ 
DQ measure: มาตราสวน 
DQ value: 1:4,000 

- สรางฐานขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน ๑: ๔,๐๐๐ 
นําเขาสูฐานขอมูลใหสอดคลองกับช้ันแผนท่ีซ่ึงมีอยูเดิม
และสามารถจาํแนกท่ีมาของขอมูลได 

DQ element: Logical consistency 
DQ subelement: Conceptual 

consistency 
DQ measure: ความสอดคลองกับช้ัน

แผนท่ีท่ีมีอยูเดิม 
DQ value: ไมระบุ 
 

- ปรับปรุงฐานขอมูลโบราณสถานท่ีมีอยูในพื้นท่ีสํารวจ 
ใหมีความครบถวน.. 

DQ element: Completeness 
DQ subelement: ไมระบุ 
DQ measure: ความครบถวน 
DQ value: ระบุวา “ใหมีความ

ครบถวน” 
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บทท่ี 5  
การศึกษาทบทวนมาตรฐานดานคุณภาพขอมูลภมูิสารสนเทศ 

 
คณะกรรมการวิชาการชุดท่ี 211 ขององคการมาตรฐานระหวางประเทศ (ISO/TC211) ซ่ึง

รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานระหวางประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร/ภูมิสารสนเทศ  ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการมีมาตรฐานดานคุณภาพขอมูลภูมิศาสตร/ภูมิสารสนเทศ มาต้ังแตชวงเร่ิมตนการ
จัดทํามาตรฐาน  โดยไดจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพขอมูลภูมิศาสตร/ภูมิ
สารสนเทศไวแลว ไดแกมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19113 Geographic information – Quality 
principles ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีกําหนดหลักการ นิยาม องคประกอบของคุณภาพขอมูลภูมิศาสตร  
และมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19114 Geographic information – Quality evaluation 
procedures ซ่ึงกําหนดหลักการและข้ันตอนวิธีการในการประเมินคุณภาพขอมูลภูมิศาสตร 

ไดเคยมีการศึกษาเนื้อหารายละเอียดของมาตรฐาน ISO 19113 และ ISO 19114 ไวแลวใน
ประเทศไทย โดยเม่ือป พ.ศ. 2542 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดลอม (ช่ือในขณะนั้น) ไดมอบหมายใหคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดําเนินงานโครงการศึกษามาตรฐานคุณภาพและการประเมินคุณภาพขอมูล คณะท่ีปรึกษาฯ จึงได
นําเอารายงานผลการศึกษาของโครงการศึกษาฯ ดังกลาวมาทําการศึกษาทบทวน 

ในรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ, 2542) ทาง
คณะผูศึกษาฯ ไดทําการสรุปเนื้อหาของเอกสารรางมาตรฐาน ISO19113 และ ISO19114 ไว โดยใช
เอกสาร ISO/DIS 19113 และ ISO/DIS 19114  และเนื่องจากมาตรฐาน ISO19113 (ISO, 2002) และ 
ISO19114 (ISO, 2003) ไดถูกประกาศเปนมาตรฐานระหวางประเทศแลวต้ังแตป พ.ศ. 2545 และ 
2546 ตามลําดับ ดังนั้นคณะท่ีปรึกษา จึงจะไดนําผลการศึกษาในรายงานฯ ดังกลาวมาทบทวน
ตรวจสอบกับเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศฉบับท่ีประกาศใชอยางเปนทางการ 

 

5.1 สรุปเนื้อหาของรางมาตรฐาน ISO19113 Quality Principles 
 
ในโครงการศึกษาฯ เม่ือป 2542 นั้น ทางคณะผูศึกษา ไดทําการศึกษาเอกสารรางมาตรฐาน 

ISO/DIS 19113 Geographic Information – Quality Principles (ISO/TC211, 2001a) และทําการสรุป
สาระสําคัญของรางมาตรฐาน ISO 19113 ดังกลาวไดดังนี้ 

โครงสรางของเน้ือหาในรางมาตรฐาน ISO19113 นั้นแบงออกเปน 11 สวน ไดแก 
- คํานํา (Forword) และบทนํา (Introduction) 
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- หัวขอ 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 
- หัวขอ 2 การไดมาตรฐาน (Conformance) 
- หัวขอ 3 รายการเอกสารอางอิง (Normative References) 
- หัวขอ 4 คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions) 
- หัวขอ 5 หลักการสําหรับการอธิบายคุณภาพของสารสนเทศภูมิศาสตร (Principles for 

describing the quality of geographic information) 
- หัวขอ 6 การระบุคุณภาพของสารสนเทศภูมิศาสตร (Identifying the quality of geographic 

information) 
- หัวขอ 7 การรายงานขอมูลคุณภาพ (Reporting quality information) 
- ภาคผนวก A ชุดทดสอบนามธรรม (Appendix A Abstract test suite) 
- ภาคผนวก B แนวคิดของคุณภาพขอมูลและการใชงาน (Appendix B Data quality concepts 

and their use) 
- ภาคผนวก C องคประกอบของคุณภาพขอมูลและรายละเอียดขององคประกอบยอย

บางสวน (Appendix C Data quality elements, data quality subelements, and a partial 
listing of the descriptors of a data quality subelement) 
 
โดยเนื้อหาแตละสวนสามารถสรุปไดดังนี้ 

คํานํา (Forward) และบทนํา (Introduction)  
ในสวนของคํานําเปนเนื้อหาท่ีแนะนําองคกร ISO และแนวทางในการจัดทํา

มาตรฐานระหวางประเทศโดยยอ ในสวนของ บทนํา นั้นไดอธิบายหลักการ ความสําคัญ
ของความรูเกี่ยวกับคุณภาพของชุดขอมูลภูมิศาสตร ประโยชนของคุณภาพขอมูล และ
วัตถุประสงคของมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ 

หัวขอ 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 
เปนเนื้อหาท่ีอธิบาย ขอบเขตของเนื้อหาในมาตรฐาน ISO19113 ไววาเปนการ

กําหนดหลักการสําหรับการอธิบายคุณภาพของขอมูลภูมิศาสตร และกําหนดองคประกอบ
สําหรับการรายงานขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ และแนวทางสําหรับการจัดโครงสรางของขอมูล
เกี่ยวกับคุณภาพ  

มาตรฐาน ISO19113 นี้สามารถถูกใชงานโดยผูผลิตขอมูลในการจัดทําขอมูล
เกี่ยวกับคุณภาพของขอมูลท่ีอธิบายวาชุดขอมูลหนึ่ง ๆ เปนตัวแทนของความเปนจริงไดดี
เพียงใด ผูใชขอมูลสามารถใชมาตรฐานน้ีในการประเมินคุณภาพของชุดขอมูลวามีคุณภาพ
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เพียงพอตอความตองการหรือไม ผูจัดหาหรือจัดซ้ือขอมูลสามารถใชมาตรฐานน้ีในการ
จัดทําขอกําหนดคุณสมบัติของขอมูล และในการจัดทําผังเคารางโปรแกรมประยุกต 
(Application schema) มาตรฐานนี้สามารถถูกใชในการแสดงความตองการคุณภาพของ
ขอมูลของโปรแกรมประยุกตนั้น 

มาตรฐาน ISO 19113 นี้ใชสําหรับการระบุ รวบรวม และรายงานคุณภาพของชุด
ขอมูลภูมิศาสตร และยังสามารถปรับใชกับอนุกรมชุดขอมูล (dataset series) หรือกลุมยอย
ของชุดขอมูลไดดวย และหลักการของคุณภาพในมาตรฐานนี้มิไดจํากัดอยูกับขอมูลใน
รูปแบบดิจิตอลเทานั้น แตสามารถใชกับขอมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เชนแผนท่ี กราฟ หรือ
ตัวอักษรไดเชนกัน 

และท่ีสําคัญก็คือมาตรฐาน ISO19113 นี้จะ ไม กําหนดระดับคุณภาพข้ันตํ่าท่ี
ยอมรับไดของชุดขอมูลภูมิศาสตรใด ๆ 

หัวขอ 2 การไดมาตรฐาน (Conformance) 
เปนเนื้อหาสวนท่ีระบุวาผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานน้ีตองผานขอกําหนดทั้งหมดท่ี

กําหนดไวในชุดทดสอบนามธรรม (Abstract test suite) ในภาคผนวก A ของมาตรฐาน
ฉบับดังกลาว 

หัวขอ 3 รายการเอกสารอางอิง (Normative References) 
เปนการแสดงรายการเอกสารตาง ๆ ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีรางมาตรฐานฉบับนี้ใชอางอิงถึง

ในสวนท่ีเปนเนื้อหาสําคัญของมาตรฐาน (Normative part) ไดแก 
 ISO 19106, Geographic information - Profiles 
 ISO 19108, Geographic information - Temporal schema 
 ISO 19109, Geographic information - Rules for application schema 
 ISO 19114, Geographic information - Quality evaluation procedures 
 ISO 19115, Geographic information - Metadata 

หัวขอ 4 คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions) 
เปนสวนท่ีอธิบายนิยามของรายการคําศัพทตาง ๆ ท่ีใชในมาตรฐาน ISO 19113 นี้

พรอมท้ังคําอธิบายความหมายของคําศัพทและคําอธิบายประกอบหรือตัวอยาง รายการ
คําศัพทดังกลาวเรียงตามลําดับตัวอักษร ไดแก 
accuracy 
conformance 
conformance quality level 
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data quality date 
data quality evaluation procedure 
data quality measure 
data quality overview element 
data quality result 
data quality scope 
data quality subelement 
data quality value type 
data quality value unit 
dataset 
dataset series 
feature 
feature attribute 
feature operation 
metadata 
product specification 
quality 
universe of discourse 

หัวขอ 5 หลักการสําหรับการอธิบายคุณภาพของสารสนเทศภูมิศาสตร (Principles for describing 
the quality of geographic information) 

เนื้อหาในสวนนี้เปนเนื้อหาหลักของมาตรฐาน ISO 19113 นี้ คือเปนการกําหนด
มาตรฐานของหลักการท่ีจะตองใชในการอธิบายคุณภาพของสารสนเทศภูมิศาสตร 
ประกอบไปดวย 3 หัวขอคือ Components of data quality description, Data quality 
elements and data quality subelements และ Data quality overview elements ดังตอไปนี้ 

หัวขอ 5.1 องคประกอบของการอธิบายคณุภาพขอมูล (Components of data quality description) 
มาตรฐานฉบับนี้ (ISO 19113) สามารถใชในการระบุคาและรายงานขอมูลเกี่ยวกับ

คุณภาพ, การประเมินคุณภาพของชุดขอมูล, การจัดทําขอกําหนดของขอมูล และความ
ตองการของผูใช และการจัดทําแบบจําลองการประยุกตใช ในขณะท่ีเอกสารมาตรฐาน ISO 
19114 กําหนดกรอบในการประเมินคุณภาพของขอมูล และมาตรฐาน ISO 19115 อธิบาย
วิธีการในการรายงานขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ  
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คําอธิบายคุณภาพอันหนึ่ง ๆ นั้นสามารถใชกับอนุกรมของชุดขอมูล (Dataset 
series) ชุดขอมูล (Dataset) และกลุมยอยของขอมูลซ่ึงเปนสวนหนึ่งในชุดขอมูล (smaller 
grouping of data in the dataset) 

คุณภาพของชุดขอมูลหนึ่ง ๆ สามารถอธิบายไดดวยองคประกอบ 2 ประเภท 
 data quality elements 
 data quality overview elements 

Data quality elements พรอมดวย data quality subelement ท่ีมี descriptor ครบถวน
นั้นจะสามารถอธิบายวาชุดขอมูลมีคุณสมบัติสอดคลองกับเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน product 
specification ไดดีเพียงใด และน่ันคือขอมูลคุณภาพเชิงปริมาณ 

สวน Data quality overview elements นั้นใชในการอธิบายขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพท่ี
เปนลักษณะท่ัว ๆ ไป ท่ีไมเปนเชิงปริมาณ โดย Data quality overview elements นี้มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการประเมินคุณภาพของชุดขอมูลสําหรับการประยุกตใชท่ีแตกตาง
ไปจากวัตถุประสงคเดิมของชุดขอมูลนั้น 

มาตรฐาน ISO 19113 ยังตระหนักถึงประเด็นท่ีวาขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของขอมูล
นั้นก็มีคุณภาพเชนกัน คุณภาพของขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพนั้นอาจรวมถึงระดับความเช่ือม่ัน 
และความเช่ือถือไดของขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพนั้น ขอมูลเหลานี้จะถูกบันทึกไวใน Data 
quality report ซ่ึงจะอธิบายไวในมาตรฐาน ISO 19114 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการท่ีมาของการกําหนดองคประกอบในการ
อธิบายคุณภาพของชุดขอมูล อธิบายไวในภาคผนวก B ของมาตรฐาน 

หัวขอ 5.2 Data quality elements and data quality subelements 
มาตรฐาน ISO 19113 กําหนดรายการ องคคุณภาพขอมูล (Data quality elements) 

พื้นฐานตอไปนี้ไวสําหรับใหเลือกนําไปใชในการอธิบายวาชุดขอมูลมีคุณสมบัติสอดคลอง
กับเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน product specification ไดดีเพียงใด 

 Completeness หรือความครบถวน  
 Logical consistency หรือความสมํ่าเสมอทางตรรกะ 
 Positional accuracy หรือความละเอียดถูกตองเชิงตําแหนง 
 Temporal accuracy หรือความละเอียดถูกตองเชิงเวลา 
 Thematic accuracy หรือความละเอียดถูกตองเชิงขอมูลเฉพาะ 
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Data quality element แตละรายการขางตนนั้น ยังประกอบไปดวยองคยอย 
(subelement) ตาง ๆ ดังรายการตอไปน้ี ซ่ึงหากใชไดจะตองถูกใชในการอธิบายคุณภาพเชิง
ปริมาณของชุดขอมูล 
- completeness หรือความครบถวนของขอมูล; 
- commission: ขอมูลท่ีเกินมาในชุดขอมูล, 
- omission: ขอมูลท่ีขาดหายไปในชุดขอมูล. 
- logical consistency หรือความสมํ่าเสมอทางตรรกะ; 
- conceptual consistency: การไดตามกฎเกณฑของแบบแผนทางแนวคิด (adherence to rules 

of the conceptual schema), 
- domain consistency: การที่คาของขอมูลเปนคาท่ีไดตามคาท่ียอมให (adherence of values 

to the value domains), 
- format consistency: การที่ขอมูลถูกบันทึกอยางเปนไปตามโครงสรางทางกายภาพของชุด

ขอมูล (degree to which data is stored in accordance with the physical structure of the 
dataset), 

- topological consistency: ความถูกตองของขอมูลคุณลักษณะทางโทโปโลยีของชุดขอมูล
(correctness of the explicitly encoded topological characteristics of a dataset). 

- positional accuracy หรือความละเอียดถูกตองทางดานตําแหนง; 
- absolute or external accuracy: ความถูกตองสัมบูรณ หรือความใกลเคียงของคาพิกัดท่ี

บันทึกไวกับคาพิกัดท่ียอมรับวาเปนคาท่ีถูกตอง (closeness of reported coordinate values 
to values accepted as or being true), 

- relative or internal accuracy: ความถูกตองสัมพัทธ หรือความใกลเคียงของคาพิกัดสัมพัทธ
ในชุดขอมูลกับคาพิกัดสัมพัทธท่ีเปนท่ียอมรับวาถูกตอง (closeness of the relative 
positions of features in a dataset to their respective relative positions accepted as or being 
true), 

- gridded data position accuracy: ความใกลเคียงของคาตําแหนงของขอมูลกริดกับคาท่ีเปนท่ี
ยอมรับวาถูกตอง (closeness of gridded data position values to values accepted as or being 
true). 

- temporal accuracy ความละเอียดถูกตองของขอมูลเชิงเวลา; 
- accuracy of a time measurement: correctness of the temporal references of an item 

(reporting of error in time measurement), 
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- temporal consistency: correctness of ordered events or sequences, if reported, 
- temporal validity: validity of data with respect to time. 
- thematic accuracy ความละเอียดถูกตองของขอมูลอรรถาธิบาย; 
- classification correctness: comparison of the classes assigned to features or their attributes 

to a universe of discourse (e.g. ground truth or reference dataset), 
- non-quantitative attribute correctness: correctness of non-quantitative attributes, 
- quantitative attribute accuracy: accuracy of quantitative attributes. 

นอกจากนี้ Data quality subelement อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตนสามารถ
ถูกสรางเพิ่มข้ึนไดสําหรับ Data quality element ใด ๆ 

เพื่อใหการบันทึกขอมูลคุณภาพสําหรับ Data quality subelement ใด ๆ นั้นเปนไป
อยางสมบูรณครบถวนและเปนระบบ มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหใชตัวบอก (Descriptor) 7 
รายการดังตอไปนี้ 

 ขอบเขตของคุณภาพขอมูล (data quality scope); 
 ลักษณะการวดัคุณภาพขอมูล (data quality measure); 
 กระบวนการประเมินคุณภาพขอมูล (data quality evaluation procedure); 
 ผลคุณภาพขอมูล (data quality result); 
 ชนิดของคาคุณภาพขอมูล (data quality value type); 
 หนวยของคาคุณภาพขอมูล (data quality value unit); 
 วันท่ีของคุณภาพขอมูล (data quality date). 
รายละเอียดความหมายของตัวบอกท้ัง 7 ขางตนนั้นไดถูกอธิบายเพิ่มเติมไวใน

หัวขอ 6 ของมาตรฐาน ISO 19113 นี้ 
หัวขอ 5.3 Data quality overview elements 

มาตรฐาน ISO19113 นี้กําหนดใหใช data quality overview elements ตอไปนี้หาก
ทําได ในการอธิบายขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพท่ีมีลักษณะไมเปนเชิงปริมาณ 

 วัตถุประสงค (Purpose) ซ่ึงอธิบายถึงเหตุผลความจําเปนในการสรางชุดขอมูลนี้
ข้ึน และจะบอกถึงการประยุกตใชท่ีคาดไว 

 การใชงาน (Usage) จะบอกถึงการประยุกตใชตาง ๆ ท่ีไดเคยมีการใชขอมูลชุดนี้  
 ประวัติความเปนมา (Lineage) จะอธิบายประวัติข้ันตอนในการจัดสรางชุดขอมูล

อยางละเอียดเทาท่ีเปนไปได  รวมท้ังแหลงขอมูลท่ีใชและข้ันตอนในการ
ประมวลผลแปลงรูปขอมูลจนมาถึงรูปแบบปจจุบัน 
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นอกจาก data quality overview elements ท้ัง 3 รายการขางตน ผูใชยังสามารถ
กําหนดรายการ data quality overview element เพิ่มเติมได 

หัวขอ 6 การระบุคุณภาพของสารสนเทศภมิูศาสตร (Identifying the quality of geographic 
information) 
หัวขอ 6.1 การระบุหาขอมูลคุณภาพเชิงปริมาณ (Identifying quantitative quality information) 

เปนเนื้อหาท่ีอธิบายหลักการในการระบุหาคาคุณภาพของชุดขอมูล ท้ังท่ีเปนคา
คุณภาพเชิงปริมาณ และท่ีไมเปนเชิงปริมาณ โดยมีเนื้อหากลาวถึงข้ันตอนตาง ๆ แบงเปน
หัวขอตาง ๆ ดังนี้  

ในการระบุหาคาคุณภาพเชิงปริมาณของชุดขอมูลนั้น คือการระบุหา data quality 
elements ตามที่กําหนดไวใน ISO19113 ทุกรายการที่ใชไดกับชุดขอมูลนั้น ๆ และยัง
สามารถกําหนดสราง data quality elements ใหมเพิ่มเติมได หากรายการ data quality 
elements ท่ีระบุไวไมเพียงพอตอการอธิบายคุณภาพของชุดขอมูลภูมิศาสตรได  จากนั้นให
ระบุหา data quality subelements ทุกรายการท่ีใชไดกับชุดขอมูลนั้น ๆ รวมทั้งสามารถ
กําหนดสราง data quality subelements ใหมเพิ่มเติมไดเชนเดียวกัน และทําการประเมิน
คุณภาพขอมูลและบันทึกผลลัพธไวโดยใช ตัวบอก (descriptors) ท้ัง 7 ตัวบอกในการ
อธิบาย data quality subelement แตละรายการ 

สําหรับการระบุหารายการคุณภาพท่ีไมเปนเชิงปริมาณของชุดขอมูลตาง ๆ นั้น
มาตรฐานกําหนดให รายการคุณภาพ “วัตถุประสงค (Purpose)” นั้นตองมีอยูสําหรับทุกชุด
ขอมูล รายการคุณภาพ “การใชงาน (Usage)” ทุกประเภทที่ผูผลิตขอมูลทราบก็ตองถูกระบุ
ไว และรายการคุณภาพ “ประวัติความเปนมา (Lineage)” นั้นก็ควรตองมีอยูสําหรับทุกชุด
ขอมูล นอกจากรายการคุณภาพท่ีไมเปนเชิงปริมาณตาง ๆ ขางตนแลว ก็ยังอาจกําหนดสราง
รายการคุณภาพท่ีไมเปนเชิงปริมาณใหมเพิ่มเติมได 

หัวขอ 7 การรายงานขอมูลคณุภาพ (Reporting quality information) 
เนื้อหาสวนนี้กลาวถึงการรายงานขอมูลคุณภาพไววา การรายงานขอมูลคุณภาพท่ี

เปนเชิงปริมาณนั้นใหรายงานในลักษณะ Metadata ตามรูปแบบวิธีการที่กําหนดไวใน
มาตรฐาน ISO 19115 รวมท้ังอาจรายงานขอมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของ “รายงานการ
ประเมินคุณภาพ” (Quality evaluation report) ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ISO 19114 
สวนการรายงานขอมูลคุณภาพท่ีไมเปนเชิงปริมาณน้ันใหรายงานในลักษณะ Metadata ตาม
รูปแบบวิธีการที่กําหนดไวในมาตรฐาน ISO 19115 เทานั้น 
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ภาคผนวก A ชุดทดสอบนามธรรม (Appendix A Abstract test suite) 
เปนเนื้อหาสวนบังคับ (Normative) ท่ีกําหนดรายการการทดสอบตาง ๆ สําหรับ

ความไดตามมาตรฐาน ISO19113 นี้ (ISO19113 Conformance) ประกอบดวยการทดสอบ 8 
ประเภทดังนี้ 

 การทดสอบองคประกอบคุณภาพ (Component test) 
 การทดสอบความถูกตอง (Validity test) 
 การทดสอบการใชคุณภาพเชิงปริมาณ (Quantitative quality applicability test) 
 การทดสอบการใชคุณภาพท่ีไมเปนเชิงปริมาณ (Non-quantitative quality 

applicability test) 
 การทดสอบความเฉพาะ (Exclusiveness test) 
 การทดสอบความถูกตองของการใชตัวบอกขององคยอยคุณภาพขอมูล (Correct 

use of the descriptors of a data quality subelement) 
 การทดสอบการรายงานขอมูลคุณภาพเปน Metadata (Reporting quality 

information as metadata) 
 การทดสอบการรายงานขอมูลคุณภาพโดยใชรายงานการประเมินคุณภาพ 

(Reporting quantitative quality information using a quality evaluation report) 
ภาคผนวก B แนวคิดของคณุภาพขอมูลและการใชงาน (Appendix B Data quality concepts and 
their use) 

เปนสวนขอมูลเสริม (Informative) ของมาตรฐาน  มีเนื้อหาอธิบายรายละเอียดของ
แนวคิดของหลักการสําหรับการอธิบายคุณภาพของชุดขอมูลภูมิศาสตร ประกอบดวย
แนวคิดในการใชประโยชนจากขอมูลคุณภาพ โครงสรางของชุดขอมูลและองคประกอบใน
การบรรยายคุณภาพ รวมท้ังรายละเอียดและตัวอยางของการรายงานขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
ขอมูล ในท่ีนี้จะนําเอาสวนท่ีเปนหลักการแนวคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรมา
สรุปไวเทานั้น 

ภาคผนวก C องคประกอบของคุณภาพขอมูลและรายละเอียดขององคประกอบยอยบางสวน 
(Appendix C Data quality elements, data quality subelements, and a partial listing of the 
descriptors of a data quality subelement) 

เปนสวนขอมูลเสริม (Informative) ของมาตรฐาน ISO19113 แสดงตัวอยางของ
การระบุหารายการองคคุณภาพขอมูลสําหรับใชกับชุดขอมูลตัวอยาง 4 ชุด คือชุดขอมูล 
Digital Chart of the World (DCW), ชุดขอมูล Digital Terrain Map (DTM), ชุดขอมูลการ
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ใชท่ีดิน, และชุดขอมูลโครงขายถนนสามมิติ โดยนําขอกําหนด (Product specifications) 
สําหรับชุดขอมูลตัวอยางแตละชุดมาวิเคราะหวาจะสามารถใช data quality elements หรือ 
subelements หรือ data quality overview elements ใดไดบาง 
 
 

5.2  สรุปเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19114 Quality Evaluation Procedures 
 
มาตรฐาน ISO19114 Geographic Information – Quality Evaluation Procedures มี

โครงสรางของเน้ือหาแบงออกเปน 11 สวนดังนี้ 
- คํานํา (Forword) และบทนํา (Introduction) 
- หัวขอ 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 
- หัวขอ 2 การไดมาตรฐาน (Conformance) 
- หัวขอ 3 รายการเอกสารอางอิง (Normative References) 
- หัวขอ 4 คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions) 
- หัวขอ 5 สัญลักษณและคํายอ (Symbols and abbreviations) 
- หัวขอ 6 กระบวนการประเมินคุณภาพขอมูล (The process for evaluating data quality) 
- หัวขอ 7 วิธีการประเมินคุณภาพขอมูล (Data quality evaluation methods) 
- หัวขอ 8 การรายงานขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ (Reporting quality evaluation 

information) 
- ภาคผนวก A ชุดทดสอบนามธรรม (Appendix A Abstract test suite) 
- ภาคผนวก B การใชงานกระบวนการประเมินคุณภาพ (Appendix B Uses of quality 

evaluation procedures) 
- ภาคผนวก C การประยุกตกระบวนการประเมินคุณภาพกับชุดขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไม

หยุดนิ่ง (Appendix C Applying quality evaluation procedures to dynamic datasets) 
- ภาคผนวก D ตัวอยางการวัดคุณภาพขอมูล (Examples of data quality measures) 
- ภาคผนวก E คูมือแนวทางสําหรับวิธีการสุมตัวอยางท่ีใชกับชุดขอมูลภูมิศาสตร 

(Guidelines for sampling methods applied to geographic datasets) 
- ภาคผนวก F ตัวอยางของการทดสอบความถูกตองของขอมูลเฉพาะเร่ืองและความครบถวน 

(Example of testing for thematic accuracy and completeness) 
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- ภาคผนวก G ตัวอยางของการวัดและรายงานความครบถวนและความถูกตองของขอมูล
เฉพาะเร่ือง (Example of measurement and reporting of completeness and thematic 
accuracy) 

- ภาคผนวก H ตัวอยางของการรวมผลคุณภาพขอมูล (Example of an aggregated data 
quality result) 

- ภาคผนวก I การรายงานขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพในรายงานการประเมินคุณภาพ (Reporting 
quality information in a quality evaluation report) 

- ภาคผนวก J การรวมผลคุณภาพขอมูล (Aggregation of data quality results) 
 
โดยเนื้อหาแตละสวนสามารถสรุปไดดังนี้ 

คํานํา (Forward) และบทนํา (Introduction)  
แนะนํา ISO และแนวทางในการจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศโดยยอ หลักการ 

ความสําคัญของการประเมินคุณภาพของชุดขอมูลภูมิศาสตร แนวคิดโดยสรุปของการใช
ประโยชนในการประเมินคุณภาพขอมูลโดยกลุมผูผลิต  และกลุมผูใชขอมูล  และ
วัตถุประสงคของมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ 

หัวขอ 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 
ขอบเขตของเนื้อหาในมาตรฐานฉบับนี้เปนใหกรอบแนวทางของกระบวนการ

ประเมินคุณภาพขอมูล ท่ีสามารถใชไดกับขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบดิจิตอล โดยท่ี
กระบวนการประเมินคุณภาพขอมูลจะถูกใชในการหาและรายงานขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
ตามหลักการที่กําหนดไวในมาตรฐาน ISO19113 ซ่ึงมาตรฐานฉบับนี้ใชไดกับผูผลิตขอมูล
ในการประเมินวาขอมูลมีคุณภาพเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดผลิตภัณฑไดดี
เพียงใด และใชไดกับผูใชขอมูลในการประเมินชุดขอมูลวามีคุณภาพเพียงพอเหมาะสมกับ
การประยุกตใชงานขอมูลหรือไม และถึงแมวามาตรฐานฉบับนี้จะใชไดกับขอมูลภูมิศาสตร
แบบดิจิตอลทุกชนิด หลักการของมันยังสามารถขยายไปใชกับขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบ
อ่ืน ๆ เชนแผนท่ี แผนภูมิและเอกสารตัวอักษรไดอีกดวย 

หัวขอ 2 การเปนไปตามมาตรฐาน (Conformance) 
เปนสวนท่ีอธิบายวามาตรฐานฉบับนี้แบงการทดสอบการเปนไปตามมาตรฐาน 

ออกเปน 2 สวนคือ การประเมินคุณภาพ และการรายงานขอมูลคุณภาพ รายละเอียดของชุด
ทดสอบทั้ง 2  ประเภทนั้นแสดงอยูในภาคผนวก A ของมาตรฐานนี้ และกระบวนการ
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ประเมินคุณภาพขอมูลใดท่ีจะกลาวอางวาเปนไปตามมาตรฐานน้ีจะตองผานการทดสอบ
ของชุดทดสอบดังกลาว 

หัวขอ 3 รายการเอกสารอางอิง (Normative References) 
เปนสวนท่ีแสดงรายการเอกสารท่ีใชอางอิงในการกําหนดเนื้อหาของมาตรฐานนี้ 

ซ่ึงเอกสารอางอิงมีอยูเพียง 2 รายการคือ 
ISO 19113: Geographic Information - Quality Principles 
ISO 19115: Geographic Information – Metadata 

หัวขอ 4 คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions) 
เปนสวนท่ีแสดงรายการคําศัพทท่ีเปนคําสําคัญในเนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี้ 

พรอมท้ังความหมายและคําจํากัดความของคําศัพทดังกลาว และยังระบุวาใหนํารายการ
คําศัพทและความหมายท่ีอธิบายไวในมาตรฐาน ISO19113 และ ISO19115 มาใชในท่ีนี้
ดวย รายการคําศัพทท่ีแสดงไวในมาตรฐานน้ีมีดังนี้ 
conformance quality level 
identifiable collection of data 
dataset series 
direct evaluation method 
full inspection 
indirect evaluation method 
item 
population 
reference data 

หัวขอ 5 สัญลักษณและคํายอ (Symbols and abbreviations) 
เปนรายการคํายอท่ีมีใชในมาตรฐานฉบับนี้ มี 2 คําไดแก 

AQL ยอจาก acceptable quality level [ISO 2859] 
RMSE ยอจาก root mean square error 

หัวขอ 6 กระบวนการประเมินคุณภาพขอมูล (The process for evaluating data quality) 
เปนสวนท่ีกําหนดหลักการของข้ันตอนการประเมินคุณภาพขอมูลภูมิศาสตร และ

มีเนื้อหาโดยสรุปไดดังนี้ 
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หัวขอ 6.1 บทนํา  
กระบวนการประเมินคุณภาพขอมูลนั้นอาจถูกใชในข้ันตอนตาง ๆ ของวงจรชีวิต

ของผลิตภัณฑ (Product life cycle) ซ่ึงประกอบดวย การจัดทําขอกําหนด (specification) 
การผลิต (production) การสงมอบ (delivery) และการใชและการปรับปรุง (use and update) 
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยูในภาคผนวก B ของมาตรฐานน้ี 

กระบวนการประเมินคุณภาพขอมูลนั้นใชไดกับท้ังชุดขอมูลท่ีไมเปล่ียนแปลง 
(static dataset) และชุดขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง (dynamic dataset) ภาคผนวก C ของ
มาตรฐานนี้อธิบายหลักการในการใชกระบวนการประเมินคุณภาพขอมูลกับชุดขอมูล 
dynamic 

หัวขอ 6.2 องคประกอบของกระบวนการ (Components of process) 
กระบวนการประเมินคุณภาพขอมูลนั้นเปนลําดับข้ันของข้ันตอนตาง ๆ เพื่อใหไดมาซ่ึง

คุณภาพขอมูลดังสรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 5-1 ข้ันตอนในการประเมินคุณภาพขอมูล 
ข้ันตอน การกระทํา คําอธิบาย 

1 ระบุหาองคคุณภาพขอมูล 
(data quality elements) ท่ี
ใชได รวมท้ังขอบเขตขอมูลท่ี
จะทําการทดสอบ (data 
quality scope) 

เปนข้ันตอนการระบุหาองค คุณภาพขอมูล  (data 
quality elements) และองคยอย (subelements) ท่ีใชได 
และขอบเขตขอมูลท่ีจะทําการทดสอบ (data quality 
scope) ตามหลักการของ ISO19113 ข้ันตอนนี้จะถูก
ทําซํ้าสําหรับการทดสอบคุณภาพดานตาง ๆ ตามท่ี
กําหนดไวในขอกาํหนดผลิตภัณฑ 

2 ระบุหาตัววดัคุณภาพขอมูล 
(data quality measure) 

เปนการระบุหาตัววัดคุณภาพขอมูล  ชนิดของคา
คุณภาพขอมูล รวมท้ังหนวยของคาคุณภาพขอมูล
สําหรับการทดสอบแตละการทดสอบ ตัวอยางของ
ข้ันตอนนี้แสดงไวในภาคผนวก D 

3 เลือกวิธีการประเมินคุณภาพ
ขอมูล (data quality 
evaluation method) และ
ดําเนินการ 

เปนการเลือกวิธีการประเมินคุณภาพขอมูลสําหรับแต
ละตัววัดคุณภาพขอมูล ซ่ึงวิธีการนั้นอาจเปนแบบ
โดยตรง (direct evaluation method) หรือโดยออม 
(indirect evaluation method) 

4 หาผลลัพธคุณภาพขอมูล ผลลัพธเชิงปริมาณ ซ่ึงเปนคาหรือชุดของคาคุณภาพ
ขอมูลท่ีไดจากการประเมินคุณภาพขอมูล 
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ข้ันตอน การกระทํา คําอธิบาย 
5 ระบุความไดตามเกณฑ 

(conformance) 
ในกรณีท่ีมีการกําหนดเกณฑในการไดตามขอกําหนด
ไวในขอกําหนดของผลิตภัณฑ ผลจากการประเมิน
คุณภาพจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อกําหนด
ความไดตามเกณฑ (ผาน – ไมผาน) 

 
หัวขอ 7 วิธีการประเมินคุณภาพขอมูล (Data quality evaluation methods) 

เปนการแนะนําหลักการและแนวทางตาง ๆ ของวิธีการประเมินคุณภาพขอมูล มี
เนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

หัวขอ 7.1 การจําแนกวิธีการประเมินคุณภาพขอมูล (Classification of data quality evaluation 
methods) 

วิธีการประเมินคุณภาพขอมูลสามารถจําแนกเปน 2 ประเภทหลักคือ ประเภทแรก
คือการประเมินแบบโดยตรง (Direct evaluation methods) คือการเปรียบเทียบขอมูลกับ
ขอมูลอางอิงท้ังภายใน (internal) และภายนอก (external) ประเภทท่ีสองคือการประเมิน
แบบโดยออม (Indirect evaluation methods) คือการประมาณคาคุณภาพขอมูลจากขอมูล
เชนประวัติความเปนมา (Lineage) 

หัวขอ 7.2 วิธีการประเมินแบบโดยตรง (Direct evaluation methods) 
วิธีการประเมินแบบโดยตรงยังจําแนกออกเปนแบบใชขอมูลภายใน (Internal) กับ

แบบใชขอมูลภายนอก (External) โดยท่ีในการประเมินแบบใชขอมูลภายในนั้นจะอาศัย
เฉพาะขอมูลท่ีมีอยูในชุดขอมูลท่ีทดการทดสอบนั้น 

ในการทดสอบท้ังแบบใชขอมูลภายในและแบบใชขอมูลภายนอกนั้น  มี
ขอพิจารณาอยู 2 ประเด็น คือเปนแบบอัตโนมัติ (automatic) หรือแบบไมอัตโนมัติ (non-
automatic) และเปนแบบทดสอบขอมูลท้ังหมด (full inspection) หรือแบบสุมตัวอยาง 
(sampling) 

วิธีการประเมินคุณภาพสําหรับรายการองคคุณภาพบางรายการนั้นสามารถทําได
แบบอัตโนมัติ เชน format consistency, topological consistency, domain consistency, 
omission, commission, และ temporal consistency 

วิธีการประเมินคุณภาพแบบทดสอบขอมูลท้ังหมดนั้นหมายถึงการทดสอบขอมูล
ทุกรายการในขอบเขตขอมูลท่ีทําการประเมินคุณภาพ สวนการประเมินคุณภาพแบบสุม
ตัวอยางนั้นตองการการทดสอบขอมูลจํานวนหนึ่งจากขอมูลท้ังหมด 
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หัวขอ 7.3 วิธีการประเมินแบบโดยออม (Indirect evaluation methods) 
วิธีการประเมินแบบโดยออมนั้นเปนการประเมินคุณภาพของชุดขอมูลโดนอาศัย

ความรูภายนอกเกี่ยวกับขอมูลนั้น ความรูดังกลาวสวนหนึ่งมาจาก data quality overview 
elements และรายงานคุณภาพของชุดขอมูลดังกลาว หรือของชุดขอมูลท่ีใชจัดสรางชุด
ขอมูลนั้น 

หัวขอ 7.4 ตัวอยางการประเมินคุณภาพ (Quality evaluation examples) 
ตัวอยางของวิธีการประเมินคุณภาพท่ีมีการใชงานกับชุดขอมูลภูมิศาสตร แสดงอยู

ในภาคผนวก F, G และ H ของมาตรฐานฉบับนี้ 
หัวขอ 8 การรายงานขอมูลเก่ียวกับการประเมินคุณภาพ (Reporting quality evaluation 
information) 

เปนหลักการในการรายงานขอมูลคุณภาพท่ีไดจากกระบวนการประเมินคุณภาพ
ขอมูล มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

ขอมูลคุณภาพเชิงปริมาณตองถูกรายงานใน metadata ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน 
ISO19115 อยางไรก็ตามมีอยู 2 เง่ือนไขท่ีควรมีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ 
(quality evaluation report) คือ (1) เม่ือผลลัพธคุณภาพถูกรายงานใน metadata เพียงคา 
ผาน-ไมผาน เทานั้น และ (2) เม่ือมีการรวมผลคุณภาพขอมูล (aggregate data quality) ซ่ึง
การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตองเปนไปตามหลักการซ่ึงกําหนดไวในภาคผนวก I 
ของมาตรฐานน้ี 

เม่ือมีการรวมผลลัพธคุณภาพหลาย ๆ รายการเขาเปนผลลัพธคุณภาพรายการรวม
รายการเดียว ผลลัพธดังกลาวตองถูกรายงานใน metadata และในรายงานการประเมิน
คุณภาพ ภาคผนวก J อธิบายการจัดทําผลลัพธคุณภาพรายการรวมรายการเดียว และ
ภาคผนวก K แสดงตัวอยางของการจัดทํา 

ภาคผนวก A ชุดทดสอบนามธรรม (Appendix A Abstract test suite) 
ภาคผนวก A ของมาตรฐานนี้เปนเนื้อหาสวนบังคับ (Normative) ท่ีกําหนดรายการ

การทดสอบตาง ๆ สําหรับความไดมาตรฐาน ISO19114 นี้ ประกอบดวยการทดสอบ 2 
รายการคือ 

 การทดสอบการประเมินคุณภาพขอมูล (Evaluating data quality) 
 การทดสอบการรายงานคุณภาพขอมูล (Reporting data quality) 
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ภาคผนวก B การใชงานกระบวนการประเมินคุณภาพ (Appendix B Uses of quality evaluation 
procedures) 

ภาคผนวกน้ีเปนขอมูลเสริม (informative) ท่ีอธิบายถึงการใชงานกระบวนการ
ประเมินคุณภาพขอมูลในข้ันตอนตาง ๆ ของวงจรชีวิตของขอมูล ไดแกการใชในการจัดทํา
ขอกําหนดผลิตภัณฑ (product specification) หรือความตองการของผูใช (user 
requirement) การใชในการควบคุมคุณภาพในระหวางการจัดสรางขอมูล การใชในการ
ทดสอบความไดตามเกณฑของขอกําหนดผลิตภัณฑ และการใชในการทดสอบความได
ตามเกณฑของความตองการของผูใช 

ภาคผนวก C การประยุกตกระบวนการประเมินคุณภาพกับชุดขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไมหยุดนิง่ 
(Appendix C Applying quality evaluation procedures to dynamic datasets) 

ภาคผนวกนี้เปนขอมูลเสริม (informative) ท่ีอธิบายวากระบวนการประเมิน
คุณภาพขอมูลนั้นอาจถูกใชกับชุดขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง (dynamic dataset) อยางไร 
โดยสําหรับมาตรฐานนี้ Dynamic dataset คือชุดขอมูลท่ีไดรับการปรับปรุงบอยมากจนอาจ
กลาวไดวามีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง 

ภาคผนวก D ตัวอยางตัววัดคุณภาพขอมูล (Examples of data quality measures) 
ภาคผนวกน้ีเปนขอมูลเสริม (informative) ท่ีแสดงถึงตัวอยางของตัววัดคุณภาพ

ขอมูลท่ีสามารถใชกับแตละรายการองคคุณภาพขอมูลที่กําหนดไวในมาตรฐาน ISO19113 
โดยจะแสดงตัวอยางตัววัดคุณภาพ 3  ตัววัดสําหรับแตละรายการองคคุณภาพขอมูล 

ภาคผนวก E คูมือแนวทางสําหรับวิธีการสุมตัวอยางท่ีใชกับชุดขอมูลภูมิศาสตร (Guidelines for 
sampling methods applied to geographic datasets) 

ภาคผนวกนี้เปนขอมูลเสริม (informative) ท่ีอธิบายวิธีการสุมตัวอยางท่ีเปนไปได
สําหรับการทดสอบขอมูลภูมิศาสตร โดยใชหลักการจากมาตรฐาน ISO 2859 และ 
ISO3951 

ภาคผนวก F ตัวอยางของการทดสอบความถูกตองของขอมูลเฉพาะเรื่องและความครบถวน 
(Example of testing for thematic accuracy and completeness) 

ภาคผนวกนี้เปนขอมูลเสริม (informative) ท่ีแสดงตัวอยางของการทดสอบความ
ถูกตองของขอมูลเฉพาะเร่ือง (thematic accuracy) และความครบถวนของขอมูล ซ่ึงใช ใน
การจัดทําฐานขอมูลภูมิประเทศ (Topographic Database/ TDB) ของหนวยงานสํารวจ
ระดับชาติแหงหนึ่งในทวีปยุโรป 
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ภาคผนวก G ตัวอยางของการวัดและรายงานความครบถวนและความถูกตองของขอมูลเฉพาะเรื่อง 
(Example of measurement and reporting of completeness and thematic accuracy) 

ภาคผนวกนี้เปนขอมูลเสริม (informative) ท่ีแสดงตัวอยางอีกตัวอยางหนึ่งของ
วิธีการทดสอบและการรายงานขอมูลคุณภาพดานความถูกตองของขอมูลเฉพาะเรื่อง 
(thematic accuracy) และความครบถวนของขอมูล  

ภาคผนวก H ตัวอยางของการรวมผลคุณภาพขอมูล (Example of an aggregated data quality 
result) 

ภาคผนวกนี้เปนขอมูลเสริม (informative) ท่ีแสดงตัวอยางของเทคนิควิธีการใน
การวัดและรวมผลคุณภาพ 3 ดาน คือดานความถูกตองของขอมูลเฉพาะเร่ือง ความ
ครบถวน และความถูกตองดานตําแหนง เขาดวยกันเปนผลลัพธรวม ตัวอยางนี้จัดทําข้ึนจาก
เทคนิคท่ีใชกับฐานขอมูลถนน โดยอุตสาหกรรมเอกชนในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือและ
เอเชีย  

ภาคผนวก I การรายงานขอมูลเก่ียวกับคุณภาพในรายงานการประเมินคุณภาพ (Reporting quality 
information in a quality evaluation report) 

ภาคผนวกนี้เปนสวนบังคับ (normative) ท่ีกําหนดโครงสรางและรายการเน้ือหาท่ี
ตองมีในรายงานการประเมินคุณภาพ (Quality evaluation report)  

ภาคผนวก J การรวมผลคุณภาพขอมูล (Aggregation of data quality results) 
ภาคผนวกนี้เปนขอมูลเสริม (informative) ท่ีแสดงถึงเทคนิควิธีการตาง ๆ สําหรับ

การรวมคาคุณภาพขอมูลดานตาง ๆ เขาเปนคาคุณภาพรวมเพียงคาเดียว 
 

5.3 มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลของ OGC 

 
OGC เปนช่ือยอของ Open GIS Consortium ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนด

มาตรฐานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  OGC เปนองคกรธุรกิจแบบไมหวังผลกําไรซ่ึงกอต้ังข้ึน
โดยการรวมตัวกันของสมาชิกซ่ึงมีท้ังบริษัทซอฟทแวรดาน GIS บริษัทซอฟทแวรดานฐานขอมูล 
บริษัทคอมพิวเตอร หนวยงานส่ือสารโทรคมนาคม มหาวิทยาลัย หนวยงานผูผลิตขอมูล รวมท้ัง
องคกรชองรัฐ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเปด (open system) ในการ
ประมวลผลขอมูลภูมิศาสตร (Geoprocessing) โดยการรวมกันพัฒนาขอกําหนดตาง ๆ (Abstract & 
Implementation Specification) สําหรับการพัฒนาซอฟทแวร โปรแกรมประยุกต และฐานขอมูลซ่ึง
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จะสามารถติดตอทํางานรวมกันได (Interoperable) เนื่องจากบริษัทพัฒนาซอฟทแวร GIS ท่ีสําคัญ
ลวนเปนสมาชิกของ OGC ดังนั้นเช่ือวาขอกําหนดท่ีจะถูกพัฒนาขึ้นโดย OGC นี้จะกลายเปน
มาตรฐานนิยม (de facto standard) อยางรวดเร็ว  นอกจากน้ัน OGC ยังเขารวมมีบทบาทใน
กระบวนการพัฒนาชุดมาตรฐานระหวางประเทศ ISO19100 ของ ISO/TC211 อยางมาก โดยผลักดนั
ใหขอกําหนดของ OGC ไดรับการพิจารณาเปนสวนหน่ึงของชุดมาตรฐาน ISO19100 ดวย (Open 
GIS Technical Committee 1998) 

ในสวนท่ีเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรนั้น OGC ไดจัดทําเอกสาร Abstract 
Specification หัวขอท่ี 9 วาดวยคุณภาพ (OGC 2000) ไวโดยเนื้อหาในเอกสาร Abstract 
Specification สําหรับ Quality นี้เปนการแนะนําสาระทางเทคโนโลยีและมุงเนนไปท่ีความถูกตอง
ทางดานตําแหนง และความถูกตองทาง geometry โดยทาง OGC กําลังรอมาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพ
ขอมูลท่ีทาง ISO/TC211 กําลังพัฒนาอยู คณะท่ีปรึกษาไดทําการศึกษาเอกสาร Abstract 
Specification วาดวย Quality ของ OGC ดังกลาวและไดสรุปสาระสําคัญของเอกสารดังกลาวไวได
ดังนี้ 

OGC ไดกําหนดความหมายและหลักการของคําสําคัญท่ีเกี่ยวของในการอธิบายองคระกอบ
ของคุณภาพขอมูลไวดังนี้ 

Absolute Accuracy (ความละเอียดถูกตองสัมบูรณ) คือความคลาดเคล่ือนของตําแหนง
ของจุดหนึ่ง ๆ โดยอางอิงกับระบบพิกัดอางอิงหนึ่ง ๆ (เชน WGS-84)  

Relative Accuracy (ความละเอียดถูกตองสัมพัทธ) คือความคลาดเคล่ือนของระยะทาง
ระหวางจุด 2 จุด หรือคือคา accuracy ของจุดจุดหนึ่งเม่ือเทียบกับจุดอ่ืน กรณีท่ีความคลาดเคล่ือน
ของจุดท้ังสองไมมีความสัมพันธระหวางกัน (not correlated) แลว คาความคลาดเคล่ือนสัมพัทธจะมี
คาเทากับ Root Mean Square (RMS) ของความคลาดเคล่ือนของแตละจุด และหากจุดท้ังสองมีความ
คลาดเคล่ือนสัมบูรณเทากันแลวความคลาดเคล่ือนสัมพัทธจะมีคาเทากับ 1.4 เทาของคาคลาดเคล่ือน
สัมบูรณของจุดแตละจุด อยางไรก็ตามหากคาคลาดเคลื่อนของจุดท้ังสองมีความสัมพันธกันอยาง
มาก (Highly correlated) ความคลาดเคล่ือนสัมพัทธอาจมีคานอยกวาความคลาดเคล่ือนสัมบูรณของ
จุดเหลานั้นมาก 

Value Accuracy (ความละเอียดถูกตองของคาตัวเลข) โดยปกติ การอธิบายความละเอียด
ถูกตองของคาจํานวนเลขหนึ่ง ๆ มักใชคาวัดทางสถิติของคาคลาดเคล่ือนท่ีคาดวาจะเปนของจํานวน
เลขนั้น ๆ และโดยหลักการแลวคาคลาดเคล่ือนของขอมูลจํานวนเลขใด ๆ ก็จะมีการกระจายตัวของ
ความนาจะเปน (probability distribution) ลักษณะใดลักษณะหน่ึง อยางไรก็ตามรายละเอียดท่ี
ครบถวนของการกระจายตัวของความนาจะเปนนั้นมีรายละเอียดมากกวาท่ีตองการมาก ดังนั้นจึงมัก
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ใชการอธิบายดวยคาคลาดเคล่ือนคาหนึ่งพรอมดวยความเปนไปไดท่ีคาคลาดเคล่ือนจริงจะนอยกวา
คาคลาดเคล่ือนนั้น ต.ย. เชน เราอาจอธิบายความละเอียดถูกตองของขอมูลความยาวถนนวามีความ
นาจะเปน 0.9 ท่ีจะมีคาคลาดเคล่ือนนอยกวา 500 เมตร 

Vertical Linear Error (คาคลาดเคล่ือนเชิงเสนทางดิ่ง) เปนการอธิบายความละเอียด
ถูกตองของคาพิกัดในแกนดิ่ง (คาระดับหรือคาความสูง) ของจุดหนึ่ง ๆ บนพื้นดิน โดยใชการ
อธิบายดวยคาท่ีเรียกวา คาคลาดเคล่ือนเชิงเสน (Linear Error) หรือ “LE” ซ่ึงก็คือการอธิบายคาความ
นาจะเปนท่ีคาคลาดเคล่ือนจะนอยกวาระยะทางคาหนึ่ง เชน เราอาจกลาววาขอมูลมีความนาจะเปน
เทากับ 0.95 ท่ีจะมีคลาดเคล่ือนนอยกวา 8 เมตร 

Horizontal Circular Error (คาคลาดเคล่ือนเชิงวงกลมทางราบ) เปนการอธิบายความ
ละเอียดถูกตองของคาพิกัดทางราบซ่ึงประกอบดวยคาพิกัดสองแกน (X,Y หรือ Latitude, 
Longitude) โดยอาศัยคาคลาดเคล่ือนเชิงวงกลม (Circular Error) หรือ “CE” โดยหลักการที่วา
ตําแหนงทางราบของจุดใด ๆ มีคาความนาจะเปนเทากับคาท่ีกําหนด ท่ีจะมีขนาดของเวคเตอรของ
คาคลาดเคล่ือน (vector error magnitude) นอยกวาระยะทางท่ีกําหนด การใชคาคลาดเคล่ือนเชิง
วงกลมนี้เหมาะกับกรณีท่ีความละเอียดถูกตองของคาพิกัดในแกนท้ังสองนั้นมีคาเทาหรือใกลเคียง
กัน 

3-D Spherical Error (คาคลาดเคล่ือนเชิงทรงกลม 3 มิติ) เปนการอธิบายความละเอียด
ถูกตองของคาพิกัด 3 มิติ (X,Y,Z) โดยอาศัยหลักการของคาคลาดเคล่ือนเชิงทรงกลม (Spherical 
Error) ท่ีวาตําแหนง 3 มิติของจุดใด ๆ มีคาความนาจะเปนเทากับคาท่ีกําหนด ท่ีจะมีขนาดของ
เวคเตอรของคาคลาดเคล่ือน (vector error magnitude) นอยกวาระยะทางท่ีกําหนด การใชคา
คลาดเคล่ือนเชิงทรงกลมน้ีเหมาะกับกรณีท่ีความละเอียดถูกตองของคาพิกัดในแกนท้ังสามนั้นมีคา
เทาหรือใกลเคียงกัน 

Covariance Matrix (เมทริกซของความแปรปรวนรวม) การอธิบายความละเอียดถูกตอง
ของตําแหนงของจุด ๆ หนึ่งซ่ึงประกอบไปดวยคาพิกัด 2 หรือ 3 แกนนั้น ทําไดโดยการใช เมทริกซ
ของความแปรปรวนรวม (Covariance Matrix) ซ่ึงจะมีขนาด 3 x 3 ในกรณีขอมูลคาพิกัด 3 แกนของ
จุด ๆ หนึ่ง โดยแตละแถวและแตละสดมภ (column) ของเมทริกซแทนแตละแกนคาพิกัด และคาแต
ละคาในเม-ทริกซจะเทากับผลคูณระหวางคาคลาดเคลื่อนของคาพิกัดตามแกนของแถว กับคา
คลาดเคล่ือนของคาพิกัดตามแกนของสดมภ ดังนั้นคาตามแนวทะแยงมุมของเมทริกซของความ
แปรปรวนรวมนี้ก็จะเปนความแปรปรวน (Variances) ของคาพิกัดในแกนตาง ๆ  

Confidence Probability (ระดับความเชื่อม่ันของความนาจะเปน) มีการใชคาความนาจะ
เปนคาตาง ๆ เชน 0.5, 0.6827, 0.9 และ 0.95 ในการแสดงระดับความเช่ือม่ันของความนาจะเปน 
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โดยคาความนาจะเปน 0.6827 นั้นมาจากคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลท่ีมี
คุณสมบัติการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution)  คาความนาจะเปน 0.9 นั้นใชใน
มาตรฐานแหงชาติความละเอียดถูกตองของแผนท่ีในประเทศสหรัฐอเมริกา คาความนาจะเปน 0.95 
นั้นใชในรางมาตรฐานความละเอียดถูกตองของการกําหนดตําแหนงทางภูมิศาตร และคาความนาจะ
เปน 0.5 นั้นใชในการประยุกตใชงานทางการทหารบางประเภท 

Normal Error Distribution (การกระจายตัวแบบปกติของคาคลาดเคล่ือน) ถึงแมวาเราจะ
ไมสามารถทราบถึงการกระจายตัวทางสถิติท่ีแทจริงของคาคลาดเคล่ือน แตโดยท่ัวไปเราจะสมมติ
ใหเปนการกระจายตัวแบบปกติ 

ในเอกสาร Abstract Specification สําหรับ Quality เวอรชันนี้ OGC ระบุรายการคุณภาพ
ของขอมูลไว 9 รายการ ไดแก 

- Absolute Position Accuracy 
- Relative Position Accuracy 
- Monoscopic Image Absolute Accuracy 
- Monoscopic Image Relative Accuracy 
- Stereoscopic Images Absolute Accuracy 
- Stereoscopic Images Relative Accuracy 
- Metric Property Accuracy 
- Non-metric Property Accuracy 
- Intersection Threshold 

 
รายการคุณภาพขอมูลท้ัง 9 รายการขางตนสามารถจําแนกออกเปน 4 รายการหลัก และมี

รายละเอียดความหมายโดยสรุปไดดังนี้ 
Positional Accuracy ประกอบดวย 
Absolute Position Accuracy คือคาการวัดทางสถิติของความละเอียดถูกตองทางตําแหนง

ของ Geometry (vector) และ Coverage (raster) เทียบกับระบบอางอิงปริภูมิหนึ่ง ๆ (Specified 
spatial reference system) รายละเอียดท่ีใชอธิบายคาความละเอียดถูกตองทางตําแหนงแบบสัมบูรณ
นั้นคือ  

- Covariance Matrix เปน symmetrical square matrix ท่ีมีขนาดเทากับจํานวนคาพิกัด หนวย
ของคาแตละคาเปนเมตรยกกําลังสอง 

- Estimation Method เปนการอธิบายวิธีการที่ใชในการประมาณคาใน Covariance Matrix 
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Relative Position Accuracy คือคาการวัดทางสถิติของความละเอียดถูกตองทางตําแหนง
ระหวางจุดสองจุดใน Geometry (vector) และ Coverage (raster) รายละเอียดในการอธิบาย Relative 
Position Accuracy ก็คือ  

- Bin Minimum Distance คาตัวเลขระยะทางหนึ่งคามีหนวยเปนเมตร 
- Bin Maximum Distance คาตัวเลขระยะทางหนึ่งคามีหนวยเปนเมตร 
- Covariance Matrix 
- Estimation Method 

Image Position Accuracy เปนการอธิบายความละเอียดถูกตองของคาพิกัดพื้นดินท่ี
คํานวณไดจากคาพิกัดตําแหนงในภาพ (image) และเนื่องจากคาพิกัดบนพ้ืนดินนั้นคํานวณโดยใช 
image geometry model และ image support data ดังนั้นคา Image Position Accuracy ในท่ีนี้จะ
สะทอนคาคลาดเคล่ือนของ image geometry model และ image support data มิใชคาคลาดเคล่ือนใน
การวัดคาพิกัดบนภาพ ประกอบดวย 

Monoscopic Image Absolute Accuracy คือความละเอียดถูกตองแบบสัมบูรณของขอมูล
ตําแหนงในภาพ รายละเอียดในการอธิบาย ประกอบดวย 

- Estimation Method วิธีการที่ใชในการประมาณคา  ็horizontal shear 
- Horizontal Shear คาตัวเลขหนวยเปนเมตรท่ีไดจากคา root-mean-square ของระยะทางราบ

ระหวางตําแหนงบนพ้ืนดินท่ีคํานวณไดจากภาพท่ีเกี่ยวของกับตําแหนงท่ีคํานวณไดจาก
ภาพอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนซอนอยู 

- Second Image List รายการภาพอื่น ๆ ท่ีมีสวนซอนทับและใชในการคํานวณ Horizontal 
Shear 
Monoscopic Image Relative Accuracy คือการอธิบายความละเอียดถูกตองแบบสัมพัทธ

ของขอมูลตําแหนงในภาพ รายละเอียดในการอธิบาย ประกอบดวย 
- Bin Minimum Distance คาตัวเลขระยะทางหนึ่งคามีหนวยเปนเมตร 
- Bin Maximum Distance คาตัวเลขระยะทางหนึ่งคามีหนวยเปนเมตร 
- Estimation Method 
- Second Image List  

Stereoscopic Images Absolute Accuracy คือความละเอียดถูกตองแบบสัมบูรณของขอมูล
ตําแหนงในภาพ รายละเอียดในการอธิบาย ประกอบดวย 

- Estimation Method วิธีการที่ใชในการประมาณคา  Y Parallax, Horizontal shear, vertical 
shear และเมทริกซความแปรปรวนรวม (จะมองไมเห็น) 
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- Left Image List รายการภาพสําหรับภาพคูซอน ท่ีจะถูกมองดวยตาซาย 
- Right Image List รายการภาพสําหรับภาพคูซอน ท่ีจะถูกมองดวยตาขวา 
- Y parallax คา root-mean-square ของระยะทางนอยท่ีสุดระหวางตําแหนงพิกัดบนพ้ืนดินท่ี

คํานวณจากภาพคูซอนคูแรกในรายการภาพ 
- Horizontal shear คือคา root-mean-square ของระยะราบระหวางตําแหนงพิกัดบนพ้ืนดินท่ี

คํานวณจากภาพคูซอนคูแรก กับตําแหนงท่ีคํานวณจากภาพคูซอนอ่ืน ๆ ท่ีมีพื้นท่ีซอนทับ
กัน 

- Vertical shear คือคา root-mean-square ของระยะทางดิ่งระหวางตําแหนงพิกัดบนพ้ืนดินท่ี
คํานวณจากภาพคูซอนคูแรก กับตําแหนงท่ีคํานวณจากภาพคูซอนอ่ืน ๆ ท่ีมีพื้นท่ีซอนทับ
กัน 
Stereoscopic Images Relative Accuracy คือการอธิบายความละเอียดถูกตองแบบสัมพัทธ

ของขอมูลตําแหนงในภาพ รายละเอียดในการอธิบาย ประกอบดวย 
- Bin Minimum Distance คาตัวเลขระยะทางหนึ่งคามีหนวยเปนเมตร 
- Bin Maximum Distance คาตัวเลขระยะทางหนึ่งคามีหนวยเปนเมตร 
- Estimation Method 
- Left Image List  
- Right Image List 

Property Accuracy เปนการอธิบายความละเอียดถูกตองของคาของ property รายการตาง 
ๆ ของ feature ใน dataset ประกอบดวย 

Metric Property Accuracy เปนการอธิบายความละเอียดถูกตองของ Feature property ท่ีมี
คาเปนจํานวนเลข รายละเอียดในการอธิบายประกอบดวย 

- Property Name ช่ือของ property นั้น 
- Property Error คาคลาดเคล่ือน 
- Probability คาความนาจะเปนหนึ่งในคา 0.5, 0.6827, 0.9 และ 0.95 
- Estimation Method 

Non-metric Property Accuracy เปนการอธิบายความละเอียดถูกตองของ Feature 
property ท่ีมีคาเปนตัวเลือก หรือเปนตัวอักษร รายละเอียดในการอธิบายประกอบดวย 

- Property Name ช่ือของ property นั้น 
- Probability คาความนาจะเปนท่ีคาขอมูลนั้นจะมีคาถูกตอง 
- Estimation Method 
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Intersection Threshold ใชแสดงเง่ือนไขในการตรวจสอบวารูปทรงเรขาคณิต (Geometry) 
หนึ่ง ๆ มีการตัดกันกับตัวมันเองอยางไมถูกตองหรือไม รายละเอียดประกอบดวย 

- Threshold Distance เปนคาระยะทางหนวยเปนเมตร 
- Intersection Dimension คาตัวเลขจํานวนเต็มท่ีระบุวาเปนการพิจารณารูปทรงเรขาคณิต

แบบ 2 หรือ 3 มิติ 
 
 

5.4 รายการคุณภาพขอมูลในมาตรฐาน SDTS 
 
SDTS ยอมาจาก Spatial Data Transfer Standard (ANSI 1998) ซ่ึงเปนมาตรฐานของ

รูปแบบกลางสําหรับการแลกเปล่ียนขอมูลเชิงปริภูมิ พัฒนาขึ้นและประกาศใชเปนมาตรฐานอยาง
เปนทางการในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนมาตรฐานท่ีมีการใชงานแพรหลายพอสมควรโดยเฉพาะ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในเน้ือหาของมาตรฐาน SDTS นั้นไดอธิบายแนวทางในการรายงานคุณภาพของขอมูล
ปริภูมิไปพรอมกับชุดขอมูลในรูปแบบกลาง SDTS โดยไดระบุรายการคุณภาพขอมูลปริภูมิไว 5 
รายการคือ ประวัติความเปนมา (Lineage), ความถูกตองทางตําแหนง (Positional Accuracy), ความ
ถูกตองทางขอมูลอรรถาธิบาย (Attribute Accuracy), ความสม่ําเสมอทางตรรกะ (Logical 
Consistency), และ ความครบถวน (Completeness) โดยขอมูลคุณภาพแตละสวนตองแสดงการ
อางอิงกับเวลาดวย รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการคุณภาพดังกลาวไดมีการอธิบายไวในมาตรฐาน 
SDTS และสามารถสรุปไดดังนี้ 

1) Lineage 
Lineage ควรตองประกอบไปดวยขอมูลคําอธิบายลักษณะของวัสดุแหลงขอมูลท้ังหมดท่ีใช

ในการจัดทําแฟมขอมูลดิจิตอล รวมทั้งข้ันตอนวิธีการในการแปลงและประมวลผลจากแหลงขอมูล
มาเปนขอมูลในข้ันสุดทายดวย  สําหรับฐานขอมูลท่ีสรางข้ึนจากการผสมผสานขอมูลจากหลาย
แหลงขอมูล ก็จะตองถูกอธิบายอยางละเอียดเพียงพอใหทราบถึงแหลงขอมูลของแตละองคขอมูลใน
แฟมขอมูลนั้น  

ขอมูลท่ีถือวาเปนสวนหนึ่งของประวัติความเปนมาของขอมูลและควรรวมอยูใน Lineage 
นั้นประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับหมุดควบคุมสําหรับระบบพิกัดอางอิงของขอมูล ขอมูลเกี่ยวกับ
วิธีการในการแปลงคาพิกัด และขอมูลตําแหนงของจุดควบคุมท่ีใชในการแปลงคาพิกัด 
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2) Positional Accuracy 
การอธิบายความถูกตองทางตําแหนงควรพิจารณาจากคุณภาพของขอมูลข้ันสุดทายท่ีผาน

กระบวนการแปลงคาพิกัดตาง ๆ หมดแลว โดยขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการแปลงคาพิกัดควรเปน
สวนหนึ่งของ Lineage กรณีท่ีความถูกตองทางตําแหนงมีความไมสมํ่าเสมอในช้ันแผนท่ีนั้น อาจ
รายงานความถูกตองทางตําแหนงเปนขอมูลอรรถาธิบายรายการหนึ่งของวัตถุเชิงปริภูมิ (Spatial 
object) แตละอัน หรืออาจใชช้ันแผนท่ีแสดงความนาเช่ือถือ (Reliability diagram) การวัดความ
ถูกตองทางตําแหนงสามารถทําไดดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 

- การประมาณคาโดยอนุมาน (Deductive Estimate) เปนการประมาณคาความถูกตองทาง
ตําแหนงจากความรูเกี่ยวกับความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนตาง ๆ ในการจัดทํา
ขอมูล  

- หลักฐานภายใน (Internal Evidence) เปนการใชการทดสอบจากการวัดซํ้าเพื่อหาคาแยง 
เชนการรังวัดวงรอบปด 

- การเปรียบเทียบกับแหลงขอมูล (Comparing to Sources) เปนการเปรียบเทียบขอมูลผลลัพธ
กับแหลงขอมูลดวยสายตา 

- แหลงขอมูลอ่ืนท่ีเปนอิสระและมีความถูกตองสูงกวา (Independent Source of higher 
accuracy) เปนการทดสอบหาความถูกตองทางตําแหนงของขอมูลโดยการเปรียบเทียบกับ
ขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืนท่ีมีความถูกตองสูงกวา ซ่ึงวิธีการทดสอบควรเปนไปตาม
กฎเกณฑท่ีกําหนดไวใน “ASPRS Accuracy Standard for Large Scale Maps”  
 
กรณีท่ีขอมูลจัดสรางจากแผนท่ีเดิม SDTS กําหนดวาควรระบุในรายงานความถูกตองของ

ขอมูลทางตําแหนงวาขอมูลอาจเปนผลจากการเล่ือนตําแหนงหรือเปล่ียนแปลงรูปรางเนื่องจาก
กระบวนการเยเนอรัลไลเซชันแผนท่ี (Map Generalization) 

3) Attribute Accuracy 
การประเมินความถูกตองของขอมูลอรรถาธิบายท่ีมีลักษณะเปนคาตัวเลขแบบตอเนื่อง 

Attributes measures on a continuous scale) นั้นสามารถใชวิธีการที่คลายกับวิธีการที่ใชกับความ
ถูกตองของขอมูลเชิงตําแหนงได สวนสําหรับขอมูลอรรถาธิบายท่ีมีลักษณะเปนคาท่ีไดจากการจัด
กลุมจําแนกเปนประเภท (Categorical attributes) นั้นอาจไดจากการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ 
ตอไปนี้  
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- การประมาณคาโดยอนุมาน (Deductive Estimate) เปนการประมาณคาความถูกตองของ
ขอมูลจากความรูตาง ๆ แมกระท่ังจากการคาดเดาดวยประสบการณ โดยควรอธิบาย
หลักการที่ใชในการประมาณคาดวย  

- การทดสอบโดยการสุมตัวอยางแบบอิสระ (Tests Based on Independent Sampling) เปน
การตรวจสอบความถูกตองของคาขอมูลของขอมูลตัวอยาง แลวนําเสนอในรูปของ 
Misclassification matrix โดยควรอธิบายถึงกระบวนการการสุมตัวอยางดวย 

- การทดสอบโดยการซอนทับพื้นท่ี (Tests Based on Overlay) เปนการซอนทับแผนท่ีขอมูล
ท่ีทําการทดสอบกับแผนท่ีขอมูลท่ีใชอางอิง  และรายงานความถูกตองในรูปของ 
Misclassification matrix ของคาพื้นท่ีท่ีมีความผิดพลาดของคาขอมูลอรรถาธิบาย ซ่ึงแผนท่ี
ขอมูลท่ีใชอางอิงนั้นควรเปนอิสระจากขอมูลท่ีทําการทดสอบและควรมีระดับควรมถูกตอง
สูงกวาดวย 
4) Logical Consistency 
การรายงานความสอดคลองทางตรรกะ (Logical Consistency) ของขอมูลควรอธิบายถึง

ความถูกตองของความสัมพันธตาง ๆ ระหวางขอมูลในโครงสรางฐานขอมูล จากการทดสอบดวย
วิธีการตาง ๆ ตอไปนี้  

- การทดสอบคาท่ีใชได (Tests of Valid Values) เปนการตรวจสอบคาของขอมูลวาเปนคาท่ี
อนุญาติใหตามท่ีกําหนดไวในโครงสรางฐานขอมูล  

- การทดสอบท่ัวไปของขอมูลกราฟฟก (General Tests for Graphic Data) เปนการตรวจสอบ
คุณสมบัติท่ัว ๆ ไปของขอมูลกราฟฟก เชน การที่เสนตัดกันในจุดท่ีควรจะเปนเทานั้น, การ
ท่ีเสนซํ้ากัน, การปดของพื้นท่ีรูปปด, หรือการท่ีมีพื้นท่ีรูปปดท่ีมีขนาดเล็กผิดปกติ เปนตน  

- การทดสอบโทโปโลยี (Specific Topological Tests) เปนการตรวจสอบความเรียบรอยของ
การจัดสรางพื้นท่ีรูปปดข้ึนจากขอมูลเสนขอบเขต โดยพิจารณาจากเง่ือนไขตาง ๆ เชน เสน
ทุกเสนตองตัดกันท่ีจุดปม (node) เทานั้น, การวนรอบของเสนและจุดปมเปนไปอยาง
สอดคลองกันรอบพื้นท่ีรูปปด, และพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนวงแหวนดานใน (Inner rings) ถูก
ลอมรอบอยางสอดคลองดวยพื้นท่ีรูปปดอ่ืน เปนตน 
 
ในกรณีของขอมูล Raster นั้น Logical consistency ตองระบุคําจํากัดความของคา Null ของ

ขอมูลไวดวยเพื่อใหสามารถทราบวาเปนการขาดหายไปของขอมูล หรือการท่ีไมสามารถกําหนดคา
ได หรือคาขอมูลเทากับศูนย 
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5) Completeness 
รายงานความครบถวน (Completeness) ควรอธิบายความสัมพันธระหวางวัตถุท่ีนําเสนอใน

ฐานขอมูลกับวัตถุท่ีมีอยูจริงในเอกภพท่ีกําหนด (Abstract universe) นั่นคือการอธิบายความ
ครอบคลุมของขอมูลท้ังในแงพื้นท่ีและความหมาย (Taxonomic properties) นอกจากนั้นควรมีการ
อธิบายเง่ือนไขในการเลือกขอมูล คําจํากัดความท่ีใช และกฎเกณฑอ่ืน ๆ ในการทําแผนท่ี 
ตัวอยางเชนขนาดของพ้ืนท่ีท่ีเล็กท่ีสุดท่ีจะทําการสํารวจและนําลงมาไวในฐานขอมูลดวย  

 
 

5.5   มาตรฐานความถูกตองทางตําแหนงของขอมูลปริภูมิของ FGDC 
 
FGDC ไดจัดทํามาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบและอธิบายความถูกตองทางตําแหนงของ

ขอมูลปริภูมิข้ึนโดยมีช่ือเรียกเปนภาษาอังกฤษวา Geospatial Positioning Accuracy Standards 
(FGDC 1998)มาตรฐานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีการที่เปนท่ียอมรับรวมกันสําหรับการ
รายงานความถูกตองของคาพิกัดทางราบและทางดิ่งของวัตถุท่ีกําหนดไดชัดเจนซ่ึงบันทึกตําแหนง
ดวยคาพิกัดของจุด ๆ หนึ่งเทานั้น ตัวอยางของวัตถุดังกลาวคือหมุดหลักฐาน หมุดควบคุมในการ
สํารวจรังวัด หรือหมุดควบคุมในงานสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ มาตรฐานน้ีจะทําใหสามารถ
เปรียบเทียบความถูกตองของคาพิกัดตําแหนงของจุด ๆ เดียวกัน ท่ีไดจากวิธีการสํารวจรังวัดแบบ
หนึ่งกับคาท่ีไดจากการสํารวจวิธีอ่ืน 

มาตรฐาน Geospatial Positioning Accuracy Standards นี้ปจจุบันประกอบดวยเนื้อหาแบง
ออกเปน 5 บท ไดแก  

บทท่ี 1 วิธีการรายงาน (Reporting Methodology) 
บทท่ี 2 มาตรฐานสําหรับโครงขายหมุดควบคุมยีโอเดติก (Standards for Geodetic 

Networks) 
บทท่ี 3 มาตรฐานแหงชาติเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลปริภูมิ (National Standards for 

Spatial Data Accuracy) 
บทท่ี 4 มาตรฐานสําหรับงานดานสถาปตยกรรม วศิวกรรม งานกอสราง และการจัดการ

สาธารณูปโภค (Standards for Architecture, Engineering, Construction (A/E/C) 
and Facility Management) และ 

บทท่ี 5 มาตรฐานสําหรับงานสํารวจอุทกศาสตรและแผนท่ีการเดินเรือ (Standards for 
Nautical Charting Hydrographic Surveys) 
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เนื้อหาของมาตรฐานในบทที่ 1 เปนการแนะนําวัตถุประสงคและขอบเขตของมาตรฐาน 
รวมท้ังระบุแนวทางการใชงานมาตรฐานน้ีวาสามารถใชในการประเมินและรายงานความถูกตอง
ทางตําแหนงของขอมูลปริภูมิท่ีผลิต ปรับปรุงแกไข และเผยแพรโดยหนวยงานของรัฐ นอกจากนั้น
ยังไดอธิบายหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับมาตรฐานความถูกตองไววา มาตรฐานในการรายงานความ
ถูกตองทางตําแหนงในแนวราบ (Horizontal positional accuracy) คือการใชระยะรัศมีของวงกลม
ของความไมแนนอน (Circle of Uncertainty) ท่ีซ่ึงโอกาสท่ีตําแหนงจริงของจุดจะตกอยูในวงกลมมี
อยู 95% สวนมาตรฐานในการรายงานความถูกตองทางตําแหนงในแนวดิ่งใชคาไมแนนอนเชิงเสน 
(Linear Uncertainty Value) ซ่ึงโอกาสท่ีคาจริงจะตกอยูในชวงของคาไมแนนอนเชิงเสนนี้อยู 95% 
มาตรฐานน้ีกําหนดใหมีการอธิบายวิธีการในการทดสอบความถูกตองเอาไวดวย 

บทท่ี 2 ของมาตรฐานฉบับนี้กําหนดรายละเอียดวิธีการทดสอบและรายงานความถูกตอง
ทางตําแหนงของโครงขายหมุดควบคุมยีโอเดติก โดยมีการกําหนดมาตรฐานการจําแนกระดับความ
ถูกตองของโครงขายออกเปนระดับช้ันตาง ๆ และกําหนดข้ันตอนแนวทางในการประเมินระดับช้ัน
ของความถูกตองของโครงขาย นอกจากนั้นก็มีการระบุหลักการในการรายงานความถูกตองทาง
ตําแหนงของโครงขาย โดยใหรายงานวาขอมูลพิกัดของหมุดควบคุมในโครงขายนั้นมีระดับความ
ถูกตองทางตําแหนงอยูในระดับช้ันใด ท้ังความถูกตองทองถ่ิน (Local accuracy) และความถูกตอง
ของโครงขาย (Network accuracy) ท้ังนี้ควรรายงานแยกกันระหวางความถูกตองทางราบและทางดิ่ง 

บทท่ี 3 เปนมาตรฐานแหงชาติเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลปริภูมิ (NSSDA) มี
วัตถุประสงคในการกําหนดวิธีการทางสถิติ และวิธีการทดสอบสําหรับการประมาณคาความถูกตอง
ทางตําแหนงของจุดบนแผนท่ีและในฐานขอมูลปริภูมิในรูปแบบดิจิตอล ท้ังแบบราสเตอรและ
เวคเตอร มาตรฐานนี้ถูกจัดอยูในประเภทมาตรฐานในการใชงานขอมูล (Data Usability Standard) 
มาตรฐานน้ีมิไดกําหนดเกณฑคาความถูกตองข้ันตํ่า โดยหนวยงานตาง ๆ จะตองกําหนดคาเกณฑ
ความถูกตองท่ีตองการสําหรับการประยุกตใชของตนข้ึนเอง มาตรฐาน  NSSDA นี้ใชคา root-mean-
square error (RMSE) ในการประมาณคาความถูกตองทางตําแหนง และรายงานผลในรูปของคา
ระยะทางบนผิวดินท่ีความเช่ือม่ัน 95% มาตรฐาน NSSDA นี้ยังไดกําหนดแนวทางในการทดสอบ
ความถูกตองทางตําแหนงของแผนที่หรือชุดขอมูลใด ๆ ไวโดยใหใชแนวทางการตรวจสอบกับ
แหลงขอมูลอิสระอ่ืนท่ีมีระดับความถูกตองสูงกวา และกําหนดใหใชจุดทดสอบอยางนอย 20 จุดซ่ึง
กระจายอยางเหมาะสมในพ้ืนท่ีของขอมูล มาตรฐาน NSSDA กําหนดแนวทางในการรายงานผลคา
ความถูกตองทางตําแหนงสําหรับชุดขอมูลในกรณีตาง ๆ เชนกรณีท่ีความถูกตองทางตําแหนงใน
แนวราบกับในแนวดิ่งไมเทากัน กรณีท่ีขอมูลมีเฉพาะคาตําแหนงในแนวราบ กรณีท่ีขอมูลมีความ
ถูกตองทางตําแหนงไมสมํ่าเสมอเทากันท้ังพื้นท่ีเปนตน  ในภาคผนวกของบทที่ 3 มาตรฐาน 
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NSSDA นี้ยังไดอธิบายถึงความสัมพันธระหวางคาความถูกตองตามมาตรฐาน NSSDA กับคาความ
ถูกตองตามมาตรฐานอ่ืน ๆ ไดแกคา RMSE, คาความถูกตองตามมาตรฐานความถูกตองของแผนที่
แหงชาติ (U.S. National Map Accuracy Standard) เดิม, และคาความถูกตองตามมาตรฐานความ
ถูกตองสําหรับแผนท่ีมาตราสวนใหญของ American Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing (ASPRS) ดวย 

บทท่ี  4 เปนมาตรฐานความถูกตองทางตําแหนงสําหรับงานดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม
และการกอสราง (A/E/C) และการจัดการสาธารณูปโภค (Facility Management) เปนมาตรฐานท่ีใช
กับขอมูลแบบทางวิศวกรรม (engineering drawing) แผนท่ี และขอมูลการสํารวจท่ีใชสนับสนุนการ
วางแผน การออกแบบ กอสราง การปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา และการจัดการระบบสาธารณูปโภค 
สิ่งกอสราง ระบบขนสงและโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ เนื้อหาของมาตรฐานสวนนี้ประกอบดวย: 
หลักการความหมายของความถูกตองเชิงปริภูมิ (ทางตําแหนง) ซ่ึงก็คือหลักการของวงกลมของ
ความคลาดเคล่ือนท่ีความเช่ือม่ัน 95% ดังท่ีกําหนดไวในบทท่ี 1 ของชุดมาตรฐานนี้; หลักการในการ
อางอิงระบบพิกัดและ datum และแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับความถูกตองของขอมูลในกรณี
ขอมูลเปนระบบพิกัดแบบทองถ่ิน และกรณีขอมูลอยูในระบบพิกัดแหงชาติ; หลักการในการกาํหนด
มาตรฐานความถูกตองเชิงปริภูมิสําหรับแผนที่และแบบในงาน A/E/C ซ่ึงระบุวามาตรฐานความ
ถูกตองอาจถูกกําหนดจากความตองการเฉพาะของโครงการ หรืออาจกําหนดข้ึนจากมาตรฐานอ่ืนท่ี
มีอยูแลว เชน NMAS หรือ ASPRS เปนตน รวมทั้งระบุแนวทางในการกําหนดมาตรฐานความ
ถูกตองเชิงปริภูมิในกรณีท่ีขอมูลมีความถูกตองไมสมํ่าเสมอเทากันทุกช้ันขอมูล; หลักการในการ
กําหนดมาตรฐานความถูกตองของงานสํารวจควบคุมสําหรับงาน A/E/C; หลักการในการทดสอบ
และตรวจสอบคาความถูกตอง; และทายท่ีสุดคือหลักการในการรายงานและการรับรองความถูกตอง  
โดยมีภาคผนวกแสดงตัวอยางของมาตรฐานของการสํารวจและการทําแผนที่ในงาน A/E/C ท่ี
แนะนําใหใชดวย 

 

 



สรุปผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 63 

รางมาตรฐาน 19138_FN-4:9/6/2553  โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล” 

บทท่ี 6  
สรุปผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
 
ในโครงการศึกษานี้ นอกจากการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO19138 และการศึกษาจัดทํา

รางมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทยแลว ยังมีการดําเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความสําคัญซ่ึงคณะท่ีปรึกษาไดดําเนินการ ไดแก การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขารวม
ประชุม ISO/TC211 คร้ังท่ี 28 การจัดทํารางหลักสูตรฝกอบรม และการทดลองจัดสรางระบบจัดการ
ทะเบียน (register) สําหรับรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล  ดังรายละเอียดผลการดําเนินการท้ัง 4 
กิจกรรมขางตนนําเสนอในหัวขอท่ี 6.1 ถึง 6.4 ตอไปนี้  นอกจากนั้นคณะท่ีปรึกษาไดนําเสนอ
แผนการจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาไวดวยในหัวชอ 6.5 

 

6.1  การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2552 คณะท่ีปรึกษาไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา

รางมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ” ข้ึน เพื่อนําเสนอแนวคิดของโครงการ แนวคิด
ของมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศตาม ISO19138 และแนวคิดของการพัฒนาราง
มาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ สําหรับประเทศไทย รวมท้ังระดมขอคิดเห็นจากผูเขา
ประชุมมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางมาตรฐาน โดยเชิญผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
สํารวจ จัดสรางชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการในสวนท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมจํานวน
กวา 60 คน (ดังรายช่ือแสดงไวในหัวขอ ข.1 ในภาคผนวก ข ของรายงานฉบับนี้)  โดยมีรายละเอียด
ผลสรุปการประชุมดังนี้ 

- ช่ือการประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํารางมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลภูมิสารสนเทศ” 

- วัน-เวลา : วันพฤหัสบดีท่ี 10 กันยายน 2552 เวลา 9:00 – 16:30 น. 
- สถานท่ี : หองประชุม804  อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 
- ผูเขารวมประชุม : รวม 67 คน ประกอบดวย 

1) ผูแทนหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของจํานวน 37 คน 
2) ผูแทนหนวยงานเอกชนจํานวน 18 คน 
3) คณะท่ีปรึกษาฯ และนิสิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จํานวน 12 คน 
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- สรุปเนื้อหาจากการประชุม :  
1) การบรรยายหัวขอ “ความเปนมาและกรอบการดําเนินงานของโครงการฯ” โดย รศ.

ดร. อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ (ท่ีปรึกษาโครงการ) เนื้อหาประกอบดวย หลักการและ
เหตุผลของโครงการ วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ และขอบเขตการ
ดําเนินงานในโครงการศึกษานี้ 

2) การบรรยายหัวขอ “สาระสําคัญของมาตรฐาน ISO19138 Geographic Information – 
Data quality measures” โดย รศ. ดร. ชนินทร ทินนโชติ (หัวหนาคณะท่ี
ปรึกษา) มีเนื้อหาเปนการแนะนําโครงสรางเนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน 
ISO19138   

3) การบรรยายหัวขอ “ผลการศึกษาทบทวนมาตรฐานดานคุณภาพขอมูลภูมิ
สารสนเทศ” โดย  รศ.ดร. ชนินทร ทินนโชติ มีเนื้อหาประกอบดวย โครงสราง
เนื้อหาของมาตรฐาน ISO19113 และ ISO19114,  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
คุณภาพขอมูลภูมิศาสตรตามมาตรฐาน ISO19113, หลักการเกี่ยวกับ
กระบวนการประเมินคุณภาพขอมูลตามมาตรฐาน  ISO19114, และตัวอยางของ
การใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลในการวัดประเมินและคํานวณคาคุณภาพขอมูลบาง
รายการ 

4) การบรรยายนําเสนอตัวอยางการใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศ
ไทย โดยคณะท่ีปรึกษาฯ มีเนื้อหาประกอบดวย ผลการวิเคราะหตัวอยาง
เอกสารขอกําหนดการจางสํารวจจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศ ของหนวยงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และกรมศิลปากร เพื่อระบุลักษณะของการใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลในการ
กําหนดเกณฑคุณภาพของขอมูลในโครงการเหลานั้น 

5) การอภิปรายระดมความคิดเห็น “ประสบการณ ปญหา/อุปสรรค และความตองการ
มาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ” และการรับฟงขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะ จากผูเขารวมการประชุม เกี่ยวกับการนํามาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูล ไปสูการปฏิบัติ มีประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากท่ีประชุมดังนี้ 

 ผูรวมประชุมสอบถามแนวทางการเลือกใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
 ผูรวมประชุมสอบถามแนวทางในการกําหนดคาเกณฑคุณภาพท่ีจะตอง
กําหนด หลังจากท่ีไดเลือกรายการตัวช้ีวัดแลว 
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 มีผูรวมประชุมเสนอใหพิจารณาความเปนไปไดท่ีจะกําหนดมาตรฐานของ
ประเทศเลยวาในการวัดคุณภาพแตละดานควรใชตัวช้ีวัดใด 

 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะท่ีปรึกษาไดทําการสํารวจโดยใชแบบสอบถามความเห็น/

ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม เกี่ยวกับคุณภาพของการจัดประชุมในดานตาง ๆ ซ่ึงผลการ
สํารวจแสดงวาผูเขารวมประชุมสวนใหญประเมินการจัดการประชุมอยูในระดับ “ดี” ในทุก ๆ ดาน 
(คะแนนเฉล่ีย 2.01 ซ่ึงเทากับระดับ “ดี”) และผูเขารวมประชุมสวนใหญไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล และมาตรฐานตังช้ีวัดเพิ่มข้ึนในข้ันดีถึงดีมาก ท้ังนี้รายละเอียดขอมูล
จากการสํารวจแสดงไวในตารางท่ี 6-1 ตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 6-1 ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  
หัวขอ ดีมาก ดี พอใช 

ควร
ปรับปรุง 

คะแนน 
(เต็ม 3) 

1 ภาพรวมของการจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี 3 37 2 0 2.02 

2 ขอมูลความรูที่ไดจากการฟงการบรรยาย 9 26 6 0 2.07 

3 ชวงการอภิปรายเพื่อรับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 3 31 3 0 2.00 

4 ไดรับความรูความเขาใจในเรื่อง ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลเพ่ิมขึ้น 11 24 6 0 2.12 

5 ไดรับความรูและเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพขอมูลมากขึ้น 10 27 4 0 2.15 

6 ประโยชนตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน 7 26 8 0 1.98 

7 เอกสารประกอบการประชุม 3 30 7 1 1.85 

8 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนําเสนอ 3 28 10 0 1.83 

9 ความแหมาะสมของสถานที่จัดงาน 4 32 5 0 1.98 

10 อาหารกลางวัน และอาหารวาง 4 30 7 0 1.93 

11 การตอนรับการอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่จัดงาน 10 28 3 0 2.17 

 รวม 67 319 61 1 2.01 

ท่ีมา: ผลการสํารวจความเห็นผูเขารวมการประชุมฯ ซ่ึงดําเนินการในโครงการศึกษานี้ 
 
โดยผูเขารวมประชุมบางสวนก็ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

- ควรเลือกสถานท่ีจัดประชุม ท่ีเดินทางสะดวก และมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
- ควรแจกเอกสาร หรือไฟลภาพสไลดท่ีนําเสนอประกอบการบรรยาย เนื่องจากเอกสารท่ี

แจกมีเนื้อหาทีละเอียดกวามาก ทําใหติดตามการบรรยายไมทัน  
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- เร่ืองมาตรฐาน ISO ตางๆ เปนเร่ืองท่ีคอนขางละเอียดและซับซอนมีศัพทเฉพาะมากมาย
จึงทําใหเขาใจไดไมงายนัก 

- ควรมีการจัดทํา flowchart กระบวนการข้ันตอนตาง ๆ ท่ีสําคัญ ๆ แสดงไวในเอกสาร 
 

6.2 การสํารวจสถานภาพและความตองการใชงานตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล 
 
เพื่อใหไดทราบถึงสถานภาพความรู และความตองการเกี่ยวกับการใชงานตัวช้ีวัดขอมูลภูมิ

สารสนเทศในหมูผูใชงานในประเทศไทย คณะท่ีปรึกษาฯ จึงไดดําเนินการสํารวจขอมูลดังกลาวโดย
การใชแบบสอบถาม โดยกลุมตัวแทนผูใชท่ีทําการสํารวจไดแกตัวแทนหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดข้ึนในโครงการศึกษานี้ ตามหัวขอ 6.1 ขางตน  
ซ่ึงสาเหตุท่ีเลือกทําการสํารวจขอมูลกับกลุมผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ก็เนื่องจากเปนผูท่ี
ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีภารกิจเกี่ยวของโดยตรงกับงานดานคุณภาพขอมูลภูมิ
สารสนเทศ และทําใหมีโอกาสชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการตอบแบบสํารวจโดยตรง ซ่ึงจะทําให
ขอมูลท่ีไดรับมีความนาเช่ือถือมากข้ึน 

แบบสํารวจฯ ประกอบดวยคําถาม 5 สวน ดังรายละเอียดคําถามในแบบสํารวจดังนี้  
1) คําถามเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

- ช่ือ, ตําแหนง, หนวยงาน 
- บทบาทหนาท่ีในสวนเกีย่วกบัคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ 
- ระยะเวลาประสบการณการทํางานดาน GIS 

2) คําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจ ประสบการณการใชงาน และความตองการใชงานตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลท่ีระบุไวใน ISO19138 
- สถานภาพการรูจัก/ใชงานตัวช้ีวัดฯ ตาม ISO19138 
- สถานภาพความเขาใจในนิยามตัวช้ีวดัฯ ท่ีอธิบายใน ISO19138 
- ความตองการใชงานตัวช้ีวัดฯ ตาม ISO19138 
- รายการตัวช้ีวดัฯ อ่ืน ๆ ท่ีรูจกั นอกเหนือจากท่ีระบุไวใน ISO19138 

3) คําถามเกี่ยวกับอุปสรรคของการใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
- อุปสรรคท่ีเกี่ยวของกับการใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีผานมา 
- อุปสรรคตอการนําตัวช้ีวดัฯ ใน ISO19138 ไปใชงาน 

4) คําถามเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลในประเทศไทย 
- ความเห็นตอความสําคัญของการพัฒนามาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
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- แนวทางในการพัฒนาและประกาศมาตรฐานฯ 
- แนวทางการบังคับใชมาตรฐานแหงชาติดานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ 

5) คําถามเกี่ยวกับการสงเสริมการนํามาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลไปสูการปฏิบัติ 
- ความเห็นตอความสําคัญของกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมการนํามาตรฐานตัวช้ีวัด

คุณภาพขอมูลไปสูการปฏิบัติ 
- ความตองการการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน 
 
โดยขอมูลผลจากการสํารวจสถานภาพและความตองการใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลตาม

แบบสอบถามขางตน สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
- จํานวนแบบสอบถามท่ีแจก: 55 ชุด และไดรับขอมูลกลับคืนมา: 26 ชุด คิดเปน 47% 
- บทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ: ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 50% ตอบ

วายังไมเคยดําเนินงานเก่ียวกับคุณภาพขอมูล แตมีความสนใจ/จะมีการดําเนินงานใน
อนาคต แตก็มีถึง 38% ท่ีรับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพขอมูลในกระบวนการ
ควบคุม หรือตรวจรับขอมูล 

- ประสบการณในการทํางานกับขอมูลภูมิสารสนเทศ: ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (70%) มี
ประสบการณมากกวา 5 ป โดยในจํานวนนั้นมีผูมีประสบการณมากกวา 10 ปถึงกวา 
55% 

- สถานภาพการรูจัก/การเคยใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลตามมาตรฐาน ISO19138: ใน
ภาพรวมของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีนิยามไวใน ISO 19138 จํานวน 75 ตัวช้ีวัดนั้น โดย
เฉล่ียสําหรับแตละตัวช้ีวัดนั้นมีผูท่ีไมเคยไดยินมากอนถึง 53.41% และมีผูเคยใชงาน
แลวเฉล่ีย 9.14% เทานั้น  และเม่ือพิจารณาแยกตามกลุมตัวช้ีวัดขององคประกอบ
คุณภาพตาง ๆ แลว พบวาตัวช้ีวัดฯ สําหรับ Completeness มีผูรูจักมากท่ีสุดคือ 62.5% 
ในขณะท่ีกลุม Temporal accuracy มีผูรูจักนอยท่ีสุดเพียง 27.78%  ในดานการเคยใช
งานน้ัน ตัวช้ีวัดในกลุม Thematic accuracy นั้นมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 13.73%  
รายละเอียดผลการสํารวจสถานภาพการรูจัก/เคยใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลแสดงใน
ตารางท่ี 6-2 
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กลุมตัวชี้วัดฯ การรูจัก/ใชงาน ไมเคยไดยิน
มากอน 

เคยไดยิน/
รูจัก 

เคยใชงาน 

จํานวนผูตอบเฉล่ียตอตัวช้ีวัด 9.375 14 1.625 ตัวช้ีวัด Completeness จํานวน 

8 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ (%)  37.50 56.00 6.50 

จํานวนผูตอบเฉล่ียตอตัวช้ีวัด 12.65 9.5 2.3 ตัวช้ีวัด Logical consistency 

จํานวน 20 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ (%)  51.74 38.85 9.41 

จํานวนผูตอบเฉล่ียตอตัวช้ีวัด 13.58 8.88 1.96 ตัวช้ีวัด Positional Accuracy 

จํานวน 26 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ (%)  55.59 36.38 8.03 

จํานวนผูตอบเฉล่ียตอตัวช้ีวัด 17.33 5.00 1.67 ตัวช้ีวัด Temporal Accuracy 

จํานวน 6 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ (%)  72.22 20.83 6.94 

จํานวนผูตอบเฉล่ียตอตัวช้ีวัด 12.29 8.36 3.29 ตัวช้ีวัดคุณภาพดาน  Thematic 

accuracy จํานวน 14 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ (%)  51.34 34.93 13.73 

จํานวนผูตอบเฉล่ียตอตัวช้ีวัด 13.11 9.19 2.24 ตัวชี้วัดท้ังหมดใน ISO 19138 

จํานวน 74 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ (%)  53.41 37.45 9.14 

ท่ีมา: ผลการสํารวจความเห็นผูเขารวมการประชุมฯ ซ่ึงดําเนินการในโครงการศึกษานี้ 

- สถานภาพความเขาใจในนิยามของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีระบุในมาตรฐาน ISO19138: ใน
ภาพรวมของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีนิยามไวใน ISO 19138 จํานวน 75 ตัวช้ีวัดนั้น โดย
เฉล่ียสําหรับแตละตัวช้ีวัดนั้นมีผูท่ีตอบวามีความเขาใจชัดเจนเพียง 14.82% ท่ีตอบวามี
ความเขาใจแตยังไมชัดเจน 40.95% และท่ีตอบวายังไมเขาใจเลยเฉล่ีย 44.23%  

- สถานภาพความตองการใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีระบุในมาตรฐาน ISO19138: ใน
ภาพรวมของตัวช้ีวัดท้ัง 74 ตัวช้ีวัดใน ISO 19138 พบวาโดยเฉล่ียสําหรับแตละตัวช้ีวัด
แลวผูตอบแบบสอบถาม 43.23% คาดวาจะนําตัวช้ีวัดไปใชประโยชน และมีถึง 
25.74% ท่ีม่ันใจวาจะนําไปใชประโยชน โดยมีเพียง 1.11% เทานั้นท่ีไมคิดวาจะตองใช 
ในขณะท่ีประมาณ 30% ยังไมทราบ และเม่ือพิจารณาตวามตองการใชงานตัวช้ีวัดแยก
ในแตละกลุมขององคประกอบคุณภาพขอ มูลแลว  ก็พบว า ตัว ช้ีวัดในกลุม 
Completeness ถูกตอบวาจะนําไปใชแนสูงท่ีสุดคือ 44.10% รองลงมาคือ Logical 
consistency และ Thematic accuracy ตามลําดับ รายละเอียดของสรุปผลการสํารวจใน
ขอนี้แสดงอยูในตารางท่ี 6-3 
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มาตรฐาน ISO19138 

กลุมตัวชี้วัดฯ การใชประโยชน ไมคิดวา
จะตองใช 

อาจ
นําไปใช 

จะนําไปใช
แน 

ไมทราบ 

จํานวนผูตอบเฉล่ียตอตัวชี้วัด 0.13 10.00 10.75 3.50 ตัวชี้วัด Completeness จํานวน 8 

ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ (%)  0.51 41.03 44.10 14.36 

จํานวนผูตอบเฉล่ียตอตัวชี้วัด 0.55 10.45 7.20 5.90 ตัวชี้วัด Logical consistency จํานวน 

20 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ (%)  2.28 43.36 29.88 24.48 

จํานวนผูตอบเฉล่ียตอตัวชี้วัด 0.12 10.65 4.92 8.88 ตัวชี้วัด Positional Accuracy จํานวน 

26 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ (%)  0.47 43.35 20.03 36.15 

จํานวนผูตอบเฉล่ียตอตัวชี้วัด 0.00 11.33 2.67 10.00 ตัวชี้วัด Temporal Accuracy จํานวน 

6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ (%)  0.00 47.22 11.11 41.67 

จํานวนผูตอบเฉล่ียตอตัวชี้วัด 0.36 10.14 6.29 7.14 ตัวชี้วัดคุณภาพดาน  Thematic 

accuracy จํานวน 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ (%)  1.49 42.39 26.27 29.85 

จํานวนผูตอบเฉล่ียตอตัวชี้วัด 0.27 10.49 6.24 7.26 ตัวชี้วัดท้ังหมดใน ISO 19138 จํานวน 
75 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ (%)  1.11 43.23 25.74 29.92 

ท่ีมา: ผลการสํารวจความเห็นผูเขารวมการประชุมฯ ซ่ึงดําเนินการในโครงการศึกษานี้ 

- รายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนท่ีรูจัก/ใชงาน นอกเหนือจากท่ีระบุใน 
ISO19138 : ไมมี 

- อุปสรรคเก่ียวกับการใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล : มีผลการสํารวจดังแสดงในตารางท่ี 6-4 

        ตารางท่ี 6-4  ผลการสํารวจความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
อุปสรรคในใชงานตัวชี้วัดคณุภาพขอมูล จํานวน

ผูตอบ 
คิดเปนรอยละ 

- ยังไมมีการใชงานตัวช้ีวัด 17 68 % 
- ไมรูจักตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ท่ีหลากหลาย 14 56 % 
- รูจักตัวช้ีวัดท่ีตองการแลวแตไมทราบวาควร

ใชตัวช้ีวัดใด 
7 28 % 

- มีอุปสรรคอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 3 12 % 
- ไมมีอุปสรรคใด ๆ 2 8 % 

        ท่ีมา: ผลการสํารวจความเห็นผูเขารวมการประชุมฯ ซ่ึงดําเนินการในโครงการศึกษานี้ 
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- อุปสรรคในการนําขอมูลตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีรูจักในมาตรฐาน ISO 19138 ไปใชงาน : 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ระบุอุปสรรคสําคัญ 3 อันดับแรกคือ 1) ยังไมเขาใจ
ชัดเจนในความหมายและการประยุกตใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีเลือกมา 2) ไมทราบ
ข้ันตอนในการดําเนินการวัด/ประเมินคุณภาพขอมูล โดยใชตัวช้ีวัดท่ีเลือกมา และ 3) 
ไมทราบวาควรใชตัวช้ีวัดคุณภาพตัวใดสําหรับองคประกอบคุณภาพขอมูลหนึ่ง ๆ  

- ประเทศไทยควรพัฒนาและประกาศมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศนี้
หรือไม : 81% ตอบวา “ควรอยางยิ่ง” โดยอีก 19% ท่ีเหลือตอบวา “ไมแนใจ” 

- การประกาศมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศไทย : ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ(37%) เห็นควรใหเปนการประกาศเปนมาตรฐานดานขอมูลภูมิ
สารสนเทศ โดยหนวยงานกลางดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เชนคณะกรรมการภูมิ
สารสนเทศแหงชาติ รองลงมามีผูตอบจํานวนเทากัน (20%) ท่ีเห็นวาควรประกาศเปน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ในลักษณะมาตรฐานรับรอง และการ
ประกาศเปนมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ โดยองคกร/สมาคมวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

- แนวทางการบังคับใชมาตรฐานแหงชาติดานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ : ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ (37%) เห็นวาควรมีการบังคับใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตาม
โดยมีชวงเวลาใหหนวยงานเตรียมความพรอม รองลงมา (31%) เห็นวาควรเปนการ
สงเสริมเชิงนโยบายใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามตามความพรอมของหนวยงาน 

- กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนการนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติ : จากการใหคะแนนความ
จําเปนเรงดวนของกิจกรรมตาง ๆ ต้ังแต 0 – 4 คะแนน (คะแนน 4 คือจําเปนท่ีสุด) 
ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาทุก ๆ กิจกรรมท่ีระบุไวในแบบสอบถามมีความจําเปนมาก
ท้ังส้ิน ดังรายละเอียดคะแนนเฉล่ียของแตละกิจกรรมดังแสดงในตารางท่ี 6-5 
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รางมาตรฐาน 19138_FN-4:9/6/2553  โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล” 

   ตารางท่ี 6-5  ผลการสํารวจความเหน็เกีย่วกับความจําเปนของกิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมการ
นํามาตรฐานตัวช้ีวดัคุณภาพขอมูลไปสูการปฏิบัติ 

ความจําเปนของกิจกรรมสนับสนุน คะแนนเฉล่ีย (0 - 4) 
การสัมมนาประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบ 3.923 

การฝกอบรมใหความรูในทางลึกเก่ียวกับมาตรฐาน 3.846 

การประกาศเปนมาตรฐานแหงชาติอยางเปนทางการ 3.615 

การสรางความตระหนักในความสําคัญของมาตรฐานใหผูบริหาร
องคกรไดรับทราบ 

3.615 

จัดใหมีโครงการสนับสนุนหนวยงานใหเขารวมดําเนินการตาม
มาตรฐานฯ 

3.615 

การจัดทําโครงการนํารอง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ  3.538 

การใหมีหนวยงานทําหนาที่สนับสนุนทางเทคนิคและตอบคําถาม 
(Helpdesk) 

3.462 

การมีระบบและหนวยงานทําหนาที่รับรองการไดตามมาตรฐาน 3.385 

การพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือชวยการดําเนินการตามมาตรฐานฯ 3.385 

      ท่ีมา: ผลการสํารวจความเห็นผูเขารวมการประชุมฯ ซ่ึงดําเนินการในโครงการศึกษานี้ 

- ความตองการการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน : มีความตองการใหบุคลากรใน
หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ตามจํานวน
ท่ีแสดงในตารางท่ี 6-6 

 
ตารางท่ี 6-6  ผลการสํารวจความตองการการฝกอบรมความรูเกีย่วกับมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพ

ขอมูล 
หลักสูตร ความตองการ (คน) 

ความรูพ้ืนฐาน/หลักการเก่ียวกับคุณภาพขอมูล 324 

รายละเอียดองคประกอบของคุณภาพขอมูล  171 

แนวทางและวิธีการวัด/ประเมินคุณภาพขอมูล  143 

รายละเอียดนิยามและการใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล  140 

วิธีการรายงานคุณภาพขอมูลใน Metadata  135 

วิธีการรายงานคุณภาพขอมูลในรูปแบบอื่น ๆ นอก Metadata  127 

แนวทาง/เทคนิคการออกแบบกระบวนการวัดและประเมินคุณภาพขอมูล  121 

ท่ีมา: ผลการสํารวจความเห็นผูเขารวมการประชุมฯ ซ่ึงดําเนินการในโครงการศึกษานี้ 



สรุปผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 72 

รางมาตรฐาน 19138_FN-4:9/6/2553  โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล” 

 
ผลการสํารวจขางตนนั้น นับวาเปนเพียงขอมูลในข้ันตนเทานั้น เนื่องจากเปนขอมูลท่ีไดจาก

ผูตอบแบบสํารวจเพียง 26 คนเทานั้น อยางไรก็ตามขอมูลดังกลาวก็นาจะสามารถสะทอนถึง
สถานภาพความรูความเขาใจ และความตองใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศ
ไทยไดในระดับหนึ่ง  ซ่ึงในอนาคตก็ควรมีการดําเนินการสํารวจรวบรวมขอมูลในลักษณะนี้ให
กวางขวางและเขมขนข้ึนตอไป 

จากผลการสํารวจขางตน คณะท่ีปรึกษาฯ สามารถสรุปไดเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
- ในปจจุบันการดําเนินงานดานคุณภาพขอมูลของหนวยงานดานขอมูลภูมิสารสนเทศใน

ประเทศไทย ยังเปนไปอยางคอนขางจํากัด บุคลากรสวนใหญยังไมรูจักคุนเคยหรือเคย
ใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพฯ ตาง ๆ ท่ีมีอยูอยางหลากหลาย ทําใหเปนอุปสรรคในการท่ีจะ
สามารถทําการประเมิน/วัดคุณภาพขอมูลในองคประกอบตาง ๆ ท่ีจําเปนได 

- มีความตองการใหมีการพัฒนา/ประกาศมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ
ของประเทศไทย โดยควรใหเปนมาตรฐานท่ีประกาศหนวยงานกลางดานเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ เชนคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ และยังมีตองการใหมีการบังคับ
ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามโดยมีชวงเวลาใหหนวยงานเตรียมความพรอม 

- หลังจากการประกาศมาตรฐานฯ แลวมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการจัดใหมี
กิจกรรมสนับสนุน/สงเสริมตาง ๆ เพื่อใหมาตรฐานฯ ท่ีประกาศไดถูกนําไปใชในทาง
ปฏิบัติ และมีความตองการใหมีการจัดการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรในหนวยงานท่ี
เกี่ยวของใหสามารถดําเนินการตามมาตรฐานฯ ได 

 
 

6.3 การเขารวมประชุม ISO/TC211 ครั้งท่ี 28 
 
ผูแทนคณะท่ีปรึกษาฯ คือรองศาสตราจารย ดร.ชนินทร ทินนโชติ ไดเดินทางไปเขารวม

การประชุมสามัญคร้ังท่ี 28 และการประชุมคณะทํางานของคณะกรรมการเทคนิคชุดท่ี 211 ของ
องคการมาตรฐานระหวางประเทศ (ISO/TC211 28th Plenary and Working Group Meeting) ท่ีเมือง 
Molde ประเทศนอรเวย โดยมีผลสรุปจากการเขารวมประชุมดังนี้ 

- การเขารวมประชุมคณะทํางานชุดท่ี 9 (WG 9) Information Management ซ่ึงเปน
คณะทํางานภายใต ISO/TC211 ท่ีรับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ
ท่ีเกี่ยวของกับการการบริหารจัดการสารสนเทศ สาระหลักของการประชุมคือการ
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รายงานความกาวหนาของ Work Item/Project การจัดทํามาตรฐานเร่ืองตาง ๆ ท่ีดูแล
รับผิดชอบโดย WG9 ซ่ึงในขณะน้ีมีอยู 8 รายการ ไดแก 

- ISO/CD 19103 Conceptual schema language 
- ISO/PRF19111-2 Geographic information - Spatial referencing by coordinates – Part 

2: Extension for parametric values 
- WI 19113 (Rev. of ISO 19113:2002) Geographic information - Quality principles 
- ISO 19131:2007/CD Amd 1 Geographic information - Data product specifications 
- WI 19145 Geographic information - Registry of representations of geographic point 

location 
- ISO/DIS 19146 Geographic information - Cross-domain vocabularies 
- WI 19153 Geographic information - Geospatial Digital Rights Management 

Reference Model (GeoDRM RM) 
- ISO/CD 19156 Geographic information - Observations and measurements 
- การเขารวมประชุม Project Team 19115 Metadata (rev.) เปนการหารือเกี่ยวกับ

ประเด็นท่ีจะพิจารณาปรับปรุงแกไขในมาตรฐาน ISO19115 ดังนี้ 
-  ความตองการให maintain backward compatibility 
-  ความเปนไปไดในการปรับเปล่ียนแกไข scope ของมาตรฐาน ISO19115 
-  ความสอดคลองกับมาตรฐานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะมาตรฐาน ISO 19115-2 มาตรฐาน 

ISO 19139 
-  ความตองการ attribute เพิ่มเติมในขอมูล metadata หัวขอตาง ๆ  
-  Add identity for classes 
-  Add metadata Identifier (UUID) as opposed to File Identifier 
-  Core metadata presentation/Obligation 
-  Make standard additionally applicable to other types of data 
-  Add on-line linkage everywhere (citation, source, each class) 
-  Is extension model needed? (ISO 19106 เปนตน) 

- การเขารวมประชุม Project Team 19157 Data Quality เปนการ review ขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ จากประเทศสมาชิกท่ีมีตอ initial draft ท่ีแนบเสนอไปกับ NWIP โดย 
comments สวนใหญเกี่ยวกับ definition ของศัพทตาง ๆ ในหลักการเก่ียวกับคุณภาพ
ขอมูลภูมิศาสตร  
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- การเขารวมประชุม Project Team 19158 Quality assurance of data supply เปนการ
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมครบถวนของขอบเขตเนื้อหาของมาตรฐาน
ใหมนี้ รวมท้ังหารือแผนงานในการดําเนินการตอไป 

- เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ SDI เปนการเขารับฟงการนําเสนอประสบการณและ
ความเห็นของผูแทนประเทสสมาชิกตาง ๆ เกี่ยวกับความตองการมาตรฐานทางภูมิ
สารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ (SDI) 
จํานวน 6 บทความ 

- เขารวมประชุม Plenary ของ ISO/TC211 คร้ังท่ี 28 ซ่ึงมีวาระการประชุมหลัก ๆ ดังนี้ 
- สมาชิกท่ีเขาประชุมแนะนําตัว 
- รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 27 
- ฝายเลขาฯ รายงานสรุปสถานภาพของ ISO/TC211 ตอท่ีประชุม 
- การรายงานความกาวหนาและประเด็นปญหาตาง ๆ จากคณะทํางาน (WG), editing 

committee และ Advisory group 
- การรายงานสถานภาพ ความสัมพันธระหวาง ISO/TC211 และองคกรพันธมิตร 

(Liasions) ตาง ๆ โดยผูแทน ISO/TC11 ใน Liasion เหลานั้น 
- การปรับปรุงตารางแผนการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานเร่ืองตาง ๆ ใน ISO/TC211 
- ฝายเลขาฯ รายงานสรุปความกาวหนาของการดําเนินงานของ TC211 
- Mr. John Stuivers นําเสนอผลการดําเนินงานสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ GI standards in 

education 
- การประชุม Plenary คร้ังตอไปจัดข้ึนท่ีเมือง Quebec ประเทศ Canada ระหวางวันท่ี 

2-6 พฤศจิกายน 2552 
- ท่ีประชุมหยุดพักเม่ือเวลา 16:30 น. และจากผลการประชุม ทางฝายเลขาจัดทําราง

มติ และนําเสนอท่ีประชุมเพื่อใหลงมติ 
- การประชุมเร่ิมอีกคร้ังเวลา 10:30 น. วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2552 มีเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติในประเด็นตาง ๆ ไดสรุปจากการประชุมกอน
หนานี้ 

- ปดประชุมเวลา 12:00 น. วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2552 
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ท้ังนี้รายละเอียดของรายงานการเขารวมประชุม พรอมท้ังขอคิดเห็นท่ีมีตอผลการประชุม
แตละเร่ืองไดถูกจัดทําเปนเอกสารนําเสนอตอสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แลว  

 
 

6.4 การจัดทํารางหลักสูตรการฝกอบรม 
 
คณะท่ีปรึกษาฯ ไดทําการออกแบบรางหลักสูตรฝกอบรมมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 

เพื่อให สทอภ. นําไปพิจารณาใชในการจัดการฝกอบรมเผยแพรความรู และวิธีการใชงานมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล  โดยแนวคิดหลักท่ีท่ีปรึกษาพิจารณาใชเปนกรอบความตองการในการ
ออกแบบหลักสูตรฝกอบรมนั้น มีดังนี้ 

- เนื้อหาความรูท่ีตองการถายทอดผานการฝกอบรมนี้ จะประกอบดวยเน้ือหาหลัก 2 
สวน ไดแก หลักการและความรูเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศตามท่ีกําหนดใน
มาตรฐาน ISO19113 และ ISO19114  และหลักการและความรูเกี่ยวกับการจัดการและ
ใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลตามมาตรฐาน ISO19138 

- การฝกอบรมจะตองรองรับกลุมผูใชท้ังระดับบริหารซ่ึงตองการทราบหลักการและแนว
ทางการดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพขอมูล และระดับปฏิบัติท่ีตองมีการวัดและรายงาน
คุณภาพ โดยหากเปนไปไดควรจัดหลักสูตรใหท้ังสองกลุมเขาอบรมรวมกันในชวง
หลักการพื้นฐาน หลังจากนั้นก็ทําการอบรมกลุมผูปฏิบัติตอในเนื้อหาทางลึก 

- นอกจากการอบรมความรูทางทฤษฎีแลว ควรใหมีการทดลองปฏิบัติ เชนการทดลอง
ใหฟงกช่ันเคร่ืองมือตาง ๆ ในซอฟตแวรเพื่อประมวลผล/วัดคาคลาดเคล่ือน การ
ประมวลผลทางสถิติเพื่อคํานวณคาตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล เปนตน 

- ในการฝกอบรมควรมีการใหผูเขารวมอบรมนําตัวอยางขอมูลหรือเอกสารขอกําหนดท่ี
ใชอยูในหนวยงานมาใชประกอบการทดลองปฏิบัติดวย 

 
จากกรอบแนวคิดความตองการขางตน คณะท่ีปรึกษาฯ ไดทําการออกแบบหลักสูตรการ

ฝกอบรมรวม 3 หลักสูตร ไดแก 
1) หลักสูตร  “หลักการพื้นฐานดานคุณภาพขอมูลภู มิสารสนเทศ  ตามมาตรฐาน 

ISO19100”   
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2) หลักสูตร “การวัดและรายงานคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศตามหลักการของมาตรฐาน 
ISO19100” 

3) หลักสูตร “การจัดการและใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ ตามมาตรฐาน 
ISO19138”  

 
รายละเอียดเบ้ืองตนของรางหลักสูตรท้ัง 3 หลักสูตรขางตน นําเสนอดานลาง โดยราง

เอกสารประกอบการฝกอบรมของท้ัง 3 หลักสูตรไดถูกนําเสนอไวในภาคผนวก ข. ของรายงาน
ฉบับนี้ 
1)  หลักสูตร “หลักการพื้นฐานดานคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO19100” 

ช่ือหลักสูตร: หลักการพื้นฐานดานคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO19100 
กลุมเปาหมาย : ผูบริหารสวนงาน/โครงการ ท่ีมีภารกิจในการจัดสรางหรือใชงานขอมูลภูมิ

สารสนเทศ  ผูใชงาน/ผูพัฒนาระบบงานประยุกตใชขอมูลภูมิสารสนเทศ 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : หลังผานการอบรม ผูเขารวมควรจะสามารถ... 

ก) อธิบายความสําคัญของคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีมีตอความสําเร็จในการ
ประยุกตใชงาน 

ข) อธิบายหลักการและองคประกอบของคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ ตาม
หลักการที่กําหนดในมาตรฐาน ISO19113 

ค) บอกใหทราบถึงข้ันตอนหลัก/กระบวนการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพขอมูล
ภูมิสารสนเทศ 

เนื้อหา : - ความสําคัญของคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ  
 - หลักการ/นิยามของคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ ตามท่ีอธิบายไวใน ISO19113 
 - องคประกอบของคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ  
 - แนวทางการประเมินคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ ตามท่ีอธิบายไวใน ISO19114 
 - แนวทางในการรายงานคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศอยางเปนระบบและสมบูรณ 

ตามมาตรฐาน ISO19115 
 - งานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับคุณภาพขอมูล และแนวทางการดําเนินงานตาม

มาตรฐานในอนุกรม ISO19100 
ระยะเวลา : 1วัน 
รางตารางการฝกอบรม : 
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วันท่ี เวลา หัวขอ 

09.00-10.30 ความสําคัญ และหลักการ/นยิามของคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ 
ตาม ISO19113 

10.45-12.00 องคประกอบของคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ 

12.00-13.00 พักเท่ียง 

13.00-14.30 แนวทางการประเมินและรายงานคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ 

1 

14.45-16.30 กิจกรรม/งานตาง ๆ เกี่ยวกบัคุณภาพขอมูล ตามมาตรฐานใน
อนุกรม ISO19100 

 
2) หลักสูตร “การวัดและรายงานคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศตามหลักการของมาตรฐาน 
ISO19100” 

ช่ือหลักสูตร: การวัดและรายงานคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศตามหลักการของมาตรฐาน 
ISO19100 

กลุมเปาหมาย : บุคลากรระดับหัวหนากลุม หรือระดับผูปฏิบัติงาน ในทีมงานท่ีมีภารกิจใน
การวัดสอบ หรือควบคุมคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ รวมท้ังบุคลากรท่ี
เกี่ยวของกับการจัดสราง/ปรับปรุงบํารุงรักษา และจัดหา/จัดซ้ือขอมูลภูมิ
สารสนเทศ 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : หลังผานการอบรม ผูเขารวมควรจะสามารถ... 
ก) ระบุรายการองคประกอบ/องคประกอบยอยของคุณภาพฯ ท่ีควรมีการพิจารณา

ประเมิน สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศของหนวยงานของตน 
ข) อธิบายแนวทางในการวัด/ประเมินคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศในแตละ

องคประกอบ/องคประกอบยอยคุณภาพหลัก ๆ 
ค) อธิบายแนวทางตาง ๆ ในการรายงานขอสนเทศเก่ียวกับคุณภาพขอมูล 
ง) นําผลลัพธคาคุณภาพขอมูลมารายงานใน metadata ตามมาตรฐาน ISO19115 

เนื้อหา : - ทบทวนหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ/นิยาม องคประกอบคุณภาพขอมูลภูมิ
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO19113 

 - ทบทวนหลักการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO19114 

 - การอธิบายคาคุณภาพขอมูลอยางเปนระบบ ตามมาตรฐาน ISO19113  
 - แนวทางเลือกในการประเมิน/วัดคุณภาพขอมูลดานความถูกตองทางตําแหนง 
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 - แนวทางเลือกในการประเมิน/วัดคุณภาพขอมูลดานความครบถวนของขอมูล 
 - แนวทางเลือกในการประเมิน/วัดคุณภาพขอมูลดานความสอคคลองทางตรรกะ

ของขอมูล 
 - แนวทางเลือกในการประเมิน/วัดคุณภาพขอมูลดานความถูกตองทาง attribute 
 - วิธีการรายงานคาคุณภาพขอมูลใน metadata ตามมาตรฐาน ISO19115 
ระยะเวลา : 3 วัน 
รางตารางการฝกอบรม : 

วันท่ี เวลา หัวขอ 

09.00-10.30 ทบทวนหลักการคุณภาพตาม ISO19113 & 19114 
10.45-12.00 การอธิบายคาคุณภาพขอมูลอยางเปนระบบ ตามมาตรฐาน 

ISO19113 
12.00-13.00 พักเท่ียง 
13.00-14.30 การประเมิน/วดัคุณภาพขอมูลดานความถูกตองทางตําแหนง 

1 

14.45-16.30 การประเมิน/วดัคุณภาพขอมูลดานความถูกตองทางตําแหนง (ตอ) 
09.00-10.30 การประเมิน/วดัคุณภาพขอมูลดานความครบถวนของขอมูล 
10.45-12.00 การประเมิน/วดัคุณภาพขอมูลดานความสอคคลองทางตรรกะของ

ขอมูล 
12.00-13.00 พักเท่ียง 
13.00-14.30 การประเมิน/วดัคุณภาพขอมูลดานความถูกตองทาง attribute 

2 

14.45-16.30 การประเมิน/วดัคุณภาพขอมูลดานความถูกตองทาง attribute (ตอ) 
09.00-10.30 วิธีการรายงานคาคุณภาพขอมูลใน metadata ตามมาตรฐาน 

ISO19115 
10.45-12.00 การทดลองใชโปรแกรมเคร่ืองมือสรางขอมูลคุณภาพใน metadata 

ตาม ISO19115 
12.00-13.00 พักเท่ียง 
13.00-14.30 การทดลองรายงานคาคุณภาพของชุดขอมูลฯ ท่ีผูเขารวมประชุม

เตรียมมา 

3 

14.45-16.30 การอภิปราย ตอบคําถาม และแลกเปล่ียนความเหน็ระหวาง
ผูเขารวมฝกอบรม 
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3) หลักสูตร “การจัดการและใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO19138” 
ช่ือหลักสูตร: การจัดการและใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ ตามมาตรฐาน 

ISO19138 
กลุมเปาหมาย : ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ หรือมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดคุณภาพขอมูล 

การออกแบบและดําเนินการประเมิน/วัดคุณภาพขอมูลในกระบวนการควบคุม
คุณภาพ  และ/หรือการตรวจสอบ/ตรวจรับขอมูล รวมท้ังผู ท่ีจะทําหนาท่ี
ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการระบบทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : หลังผานการอบรม ผูเขารวมควรจะสามารถ... 
ก) อธิบายความหมายและบทบาทของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลในกระบวนการวัดและ

อธิบายคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ 
ข) บอกใหทราบถึงรายการตัวช้ีวัดฯ สําหรับองคประกอบคุณภาพขอมูลดานตาง ๆ  

ตามท่ีระบุไวใน ISO19138 
ค) อธิบายหลักการในการนิยามตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล และหลักการของตัวช้ีวัด

พื้นฐานของคุณภาพขอมูล 
ง) เลือกใชและนําตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลตาม ISO19138 ไปใชวัดคุณภาพของชุด

ขอมูลภูมิสารสนเทศของหนวยงานของตนได 
จ) อธิบายหลักการ และแนวทางในการพัฒนา และบริหารจัดการระบบทะเบียน

ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ตามหลักการของมาตรฐาน ISO19135 
เนื้อหา : - ทบทวนหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ/นิยาม องคประกอบคุณภาพขอมูลภูมิ

สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO19113 และแนวทางการประเมินคุณภาพขอมูลภูมิ
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO19114 รวมท้ังการรายงานคุณภาพขอมูลใน 
Metadata ตามมาตรฐาน ISO19115 

 - โครงสรางเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19138 และการนิยามตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
 - หลักการ และรายการตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล ตาม ISO19138 
 - รายละเอียด/นิยามของตัวช้ีวัดคุณภาพดานความครบถวน (Completeness) 
 - รายละเอียด/นิยามของตัวช้ีวัดคุณภาพดานความถูกตองทางตําแหนง (Positional 

Accuracy) 
 - รายละเอียด/นิยามของตัวช้ีวัดคุณภาพดานความสอดคลองทางตรรกะของขอมูล 

(Logical Consistency) 
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 - รายละเอียด/นิยามของตัวช้ีวัดคุณภาพดานความถูกตองของขอมูลเชิงเวลา 
(Temporal Accuracy) 

 - รายละเอียด/นิยามของตัวช้ีวัดคุณภาพดานความถูกตองทาง attribute (Thematic 
Accuracy) 

 - หลักการ/แนวทางการจัดสรางทะเบียนรายการขอมูลทางภูมิสารสนเทศตาม 
ISO19135 

 - แนวทางการจัดสราง/การบริหารจัดการ ทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
 - การทดลองใชงานระบบบริหารจัดการทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
ระยะเวลา : 4 วัน 
รางตารางการฝกอบรม : 

วันท่ี เวลา หัวขอ 

09.00-10.30 ทบทวนหลักการเก่ียวกับคุณภาพตามมาตรฐาน ISO19100 
10.45-12.00 โครงสรางเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19138 และการนยิามตัวช้ีวดั

คุณภาพขอมูล 
12.00-13.00 พักเท่ียง 
13.00-14.30 หลักการ และรายการตัวช้ีวดัพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล 

1 

14.45-16.30 รายการตัวช้ีวดัคุณภาพพื้นฐานตาง ๆ ท่ีกําหนดใน ISO19138 
09.00-10.30 รายละเอียด/นยิามของตัวช้ีวดัคุณภาพดานความครบถวน และ

ความถูกตองเชิงเวลา 
10.45-12.00 รายละเอียด/นยิามของตัวช้ีวดัคุณภาพดานความถูกตองทาง

ตําแหนง 
12.00-13.00 พักเท่ียง 

2 

13.00-16.30 ปฏิบัติการ การทดลองวัดความครบถวน และความถูกตองทาง
ตําแหนง โดยใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลตาม ISO19138 

09.00-10.30 รายละเอียด/นยิามของตัวช้ีวดัคุณภาพดานความสอดคลองทาง
ตรรกะของขอมูล 

10.45-12.00 รายละเอียด/นยิามของตัวช้ีวดัคุณภาพดานความถูกตองทาง 
attribute 

12.00-13.00 พักเท่ียง 

3 

13.00-16.30 ปฏิบัติการ การทดลองวัดสอดคลองทางตรรกะและความถูกตอง
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วันท่ี เวลา หัวขอ 

ทาง attribute โดยใชตัวช้ีวดัคุณภาพขอมูลตาม ISO19138 
09.00-10.30 หลักการ/แนวทางการจัดสรางทะเบียนรายการขอมูลทางภูมิ

สารสนเทศตาม ISO19135 
10.45-12.00 แนวทางการจดัสราง/การบริหารจัดการ ทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพ

ขอมูล 
12.00-13.00 พักเท่ียง 

4 

13.00-16.30 ปฏิบัติการ การทดลองใชงานระบบบริหารจัดการทะเบียนตัวช้ีวดั
คุณภาพขอมูล 

 
 

6.5 การทดลองจัดสรางระบบจัดการทะเบียนตัวชี้วัดคุณภาพ 
 
หลักการสําคัญประการหนึ่งท่ีไดกําหนดไวในมาตรฐาน ISO19138 เกี่ยวกับการใช

ประโยชนจากมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ก็คือการจัดสรางทะเบียน (Register) ตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูล เพื่อใหสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลใหม ๆ ไดอยางเปนระบบ เพื่อให
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีเพิ่มข้ึนใหมนั้นสามารถถูกอางอิงนําไปใชอยางถูกตองและเหมาะสม โดย
มาตรฐาน ISO19138 กําหนดใหการจัดสรางทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนี้ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดในมาตรฐาน ISO19135 Procedures for item registration  

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนในสวนนี้ คณะท่ีปรึกษาฯ จึงไดดําเนินการทดลอง
จัดสรางทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลข้ึน โดยประกอบดวยรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีใหไวใน
มาตรฐาน ISO19138 พรอมท้ังทดลองพัฒนาระบบเผยแพร และบริหารจัดการทะเบียนตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลดังกลาวผาน web อีกดวย ดังรายละเอียดผลการดําเนินงานดังสรุปไดดังนี้ 

 
 
6.5.1  การออกแบบโครงสรางฐานขอมูล 
 
เปนการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลท่ีจะใชในการจัดเก็บรายละเอียดตัวช้ีวัดคุณภาพ

ขอมูล ตามขอกําหนดรายการคุณลักษณะตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน ISO 19138 
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แบงเปนฐานขอมูลท่ีใชในการจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพ และฐานขอมูลท่ีใชในการจัดเก็บทะเบียน
ผูใชงาน 

 
1) ฐานขอมูลท่ีใชในการจัดเก็บทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพฯ 

เปนฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บรายการตัวทะเบียนมีองคประกอบสําคัญอยูสองสวนคือสวน
ของ field ท่ีใชบันทึกรายละเอียดตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลตามรายการท่ีกําหนดในมาตรฐาน ISO 
19138 ผนวกกับ field ขอมูลท่ีเปน metadata ของตัวช้ีวัดคุณภาพฯ นั้น รวมท้ัง field ขอมูล
สถานภาพของตัวช้ีวัดฯ นั้น 

 
2) ฐานขอมูลท่ีใชในการจัดเก็บรายละเอียดของตัวช้ีวัดคุณภาพฯ 

มีองคประกอบสําคัญอยูสองสวนคือสวนของ field ท่ีใชบันทึกรายละเอียดตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลตามรายการท่ีกําหนดในมาตรฐาน ISO 19138 ผนวกกับ field ขอมูลท่ีเปน metadata ของ
ตัวช้ีวัดคุณภาพฯ นั้น รวมท้ัง field ขอมูลสถานภาพของตัวช้ีวัดฯ นั้น 

 
ตาราง DQ_Measure_Register 
 Item name Definition Obligation/ 

Condition 

Data type Domain 

 Item_ID รหัสประจําตัวของรายการ

ตัวชี้วัดใน register 

(ItemIdentifier) 

 Integer  

 App_Field Field of Application O CharacterString FreeText 

 Alternative_E

xpression 

Alternative Expression O CharacterString FreeText 

 Date_Accept

ed 

วันท่ีตัวชี้วัดคุณภาพน้ีถูก

ยอมรับเขาสูทะเบียนฯ 

O Date  

 Date_Amend

ed 

วันท่ีตัวชี้วัดคุณภาพน้ีถูกแกไข

ลาสุด 

O Date  

1 DQM_ID รหัสประจําตัวชี้วัด (Identifier) M CharacterString Free text 

2 DQM_name ชื่อ (Name) ของ DQM น้ี M CharacterString Free text 
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 Item name Definition Obligation/ 

Condition 

Data type Domain 

3 DQM_alias สมนาม (Alias) ชือ่เรียกอื่นของ 

DQM น้ี 

O CharacterString Free text 

4 DQ_Element องคประกอบคุณภาพขอมูล 

(Data quality element) 

M Code DQ_Element 

<<CodeList>> 

+Completeness 

+Positional Accuracy 

+Logical Consistency 

+Temporal Accuracy 

+Thematic Accuracy 

5 DQ_Subelem

ent 

องคประกอบยอยคุณภาพขอมูล 

(Data quality subelement) 

M Code DQ_Subelement 

<<CodeLIst>> 

+Commission 

+Omission 

+AbsoluteAccuracy 

+……… 

6 DQ_basic_m

easure_ID 

ตัวชี้วัดพ้ืนฐานสําหรับคุณภาพ

ขอมูล (Data quality basic 

measure) 

M Integer ตาราง 

DQ_Basic_Measures 

7 DQM_definiti

on 

คํานิยาม (Definition) M CharacterString Free Text 

8 DQM_descrip

tion 

คําอธิบาย (Description) O CharacterString Free Text 

9 DQM_param

eter 

จํานวนพารามิเตอร 

(Parameters) สําหรับตัวชี้วัดฯ น้ี 

O Integer ตาราง DQM_Parameter 

10 DQ_value_ty

pe 

ชนิดคาคุณภาพขอมูล (Data 

quality value type) 

M Type Name ValueType 

<<CodeList>> 

+measure 

+measures 

+Integer 

+Real, Percentage, 

Ratio 

+Boolean 
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 Item name Definition Obligation/ 

Condition 

Data type Domain 

11 DQ_value_str

ucture 

โครงสรางคาคุณภาพขอมูล 

(Data quality value structure) 

O  ValueStructure 

<<CodeList>> 

+bag 

+set 

+sequence 

+table 

+matrix 

+coverage 

12 source_refere

nce_ID 

รหัสประจําตัวแหลงท่ีมาอางอิง

ของตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล 

(Source reference)  

O Integer ตาราง Source_Citation 

13 Res_Title ชื่อแหลงท่ีมาอางอิงของตัวชี้วัด

คุณภาพขอมูล 

O CharacterString Free Text 

13 Example ตัวอยาง (Example) โดยเปนชือ่

ไฟล html ท่ีจัดเก็บตัวอยางของ

ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูลน้ี 

O CharacterString Free Text 

14 Status สถานะตัวชี้วัด (status)  M Code DQM_Status 

<<CodeList>> 

+1 = valid 

+2 = no valid  

+3 = retire 

+4 = superseded 

 
ตาราง DQ_Basic_Measures 
 Item name Definition Obligation/ 

Condition 

Data type Domain 

1 DQ_basic_m

easure_ID 

ตัวชี้วัดพ้ืนฐานสําหรับคุณภาพ

ขอมูล (Data quality basic 

measure) 

M Integerr ตาราง 

DQ_Basic_Measures 

2 DQM_name ชื่อ (Name) ของตัวชี้วัดพ้ืนฐาน M CharacterString Free text 

3 DQM_definiti

on 

คํานิยาม (Definition) ตัวชี้วัด

พ้ืนฐาน 

M CharacterString Free Text 
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 Item name Definition Obligation/ 

Condition 

Data type Domain 

4 DQ_value_ty

pe 

ชนิดคาคุณภาพขอมูล (Data 

quality value type) 

M Type Name ValueType 

<<CodeList>> (ดูคาใน

ตาราง DQ_Measures) 

5 Example ตัวอยาง (Example) โดยเปนชือ่

ไฟล html ท่ีจัดเก็บตัวอยางของ

ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูลน้ี 

O CharacterString Free Text 

 
ตาราง Source_Citation 
 Item name Definition Obligation/ 

Condition 

Data type Domain 

1 Source_ID รหัสประจําตัวของแหลงท่ีมา M Integer Primary Key 

2 Res_Title ชื่อของแหลงฯ (resource)  CharacterString Free text 

3 Res_Alt_Title ชื่อยอ หรือชือ่ในภาษาอื่น หรือ

ชื่อเรียกอื่นๆ ของ resource 

 CharacterString Free text 

4 Res_Ref_date วันท่ีอางอิงสําหรับ resource  Date  

5 Resp_Person ชื่อบุคคลผูรับผิดชอบ resource  CharacterString Free text 

6 Resp_Org ชื่อหนวยงานรับผดิชอบ 

resource 

 CharacterString Free text 

7 Resp_Positio

n 

ชื่อตําแหนงของผูรับผิดชอบ 

resource 

 CharacterString Free text 

 
ตาราง DQM_Parameter 
 Item name Definition Obligation/ 

Condition 

Data type Domain 

1 DQM_ID รหัสประจําตัวของแหลงท่ีมา M Integer Primary Key 

2 Parameter_na

me 

ชื่อ (Name) พารามิเตอร M CharacterString Free text 

3 Parameter_d

efinition 

คํานิยาม (Definition) 

คาพารามิเตอร 

M CharacterString Free Text 
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2) ฐานขอมูลท่ีใชในการจัดเก็บทะเบียนผูใชงาน 
 
ในการบริหารจัดการระบบทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนั้น จะตองมีการจัดสรางระบบ

ทะเบียนผูใชงานระบบ ซ่ึงจะมีสิทธิในระดับแตกตางกัน ในการเขาถึงและแกไขขอมูลในฐานขอมูล
ทะเบียนตัวช้ีวัดฯ โดยในเบ้ืองตนจําแนกระดับผูใชงานระบบเปน 3 ระดับ คือ ผูใชงานท่ัวไป, 
ผูจัดการทะเบียน, ผูสามารถเสนอแกไขเพ่ิมเติมทะเบียนได 
 
ตาราง Register_Users 
 Item name Definition Obligation/ 

Condition 

Data type Domain 

1 User_ID รหัสประจําตัวของผูใชระบบ M Integer Primary Key 

2 User_Name ชื่อ-นามสกุล M CharacterString Free text 

3 Org_Name ชื่อหนวยงานของผูใช O CharacterString Free text 

4 Telephone หมายเลขโทรศัพท O CharacterString Free text 

5 e-mail E mail address ท่ีติดตอได M CharacterString Free text 

6 User_Role บทบาท/ประเภทของผูใชใน

ระบบ register น้ี 

M Code RE_UserRoleCode 

<<CodeList>> 

+Owner 

+Manager 

+Submitting Organization 

+User 

 
6.5.2 การออกแบบรูปแบบการทํางานของ Web Application ในการจัดการตวัชี้วัด

คุณภาพขอมูลตามมาตรฐานของ ISO 19138 
 
รูปแบบการทํางานของ Web Application ในการจัดการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล นั้นแบงเปน 

3 ข้ันตอนคือ การจัดการเก่ียวกับผูใชและกําหนดระดับความสามารถของผูใชในการเขาถึงขอมูล
ตัวช้ีวัด การทําการจัดการ, เพิ่มและแกไขรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล และข้ันตอนในการแสดง
รายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 

การจัดการเกี่ยวกับผูใชและกําหนดระดับความสามารถของผูใชในการเขาถึงขอมูลตัวช้ีวัด
อธิบายไดดังนี้ 
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- ผูใชท่ัวไป (general user) มีความสามารถในการดูรายการของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลได
เพียงอยางเดียว ไมสามารถแกไขและเพิ่มเติมรายการของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 

- ผูจัดการทะเบียน (register manager) เปนคนตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงรายการ
ของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีเกิดข้ึนวามีความถูกตองหรือไม มีความสามารถในการดู
รายการของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสามารถเปล่ียนแปลงสถานะของรายการของตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูล เม่ือมีการแกไข, เพิ่มเติมหรือลบรายการของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 

- ผูเสนอ (submitting organization) มีความสามารถในการดูรายการของตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลและสามารถแกไขและเพิ่มเติมรายการของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลได โดยขอมูลท่ี
มีการแกไขจะถูกตรวจสอบโดยผูจัดการทะเบียนซ่ึงตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
รายการของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 

 
การทําการเพ่ิมและแกไขรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลอธิบายไดดังนี้ 
- โมดูลการเพ่ิมขอมูลรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล : มีขอบเขตและข้ันตอนของการ

ทํางานดังแสดงในภาพท่ี 6-1  คือเม่ือมีการเสนอการเพ่ิมขอมูลรายการตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลเขามาจะถูกจัดเก็บไวในสวนท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมและรอการตรวจสอบใน
ฐานขอมูล (เชน field nameP, aliasP เปนตน ) เพื่อรอการตรวจสอบจากผูจัดการ
ทะเบียน ซ่ึงในข้ันตอนนี้ผูใชงานท่ัวไปจะเห็นรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีเพิ่มเขา
มาแตสถานะเปน not valid  

 
ภาพท่ี 6-1  ผังแสดงการทํางานของโมดูลการเพ่ิมขอมูลรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
 
- โมดูลการแกไขขอมูลรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล : มีขอบเขตและข้ันตอนของการ

ทํางานดังแสดงในภาพท่ี 6-2  คือเม่ือมีการเสนอการแกไขขอมูลรายการตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลเขามาจะถูกจัดเก็บไวในสวนท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมและรอการตรวจสอบใน
ฐานขอมูล (เชน field nameP, aliasP เปนตน ) เพื่อรอการตรวจสอบจากผูจัดการ
ทะเบียน ซ่ึงในข้ันตอนนี้ผูใชงานท่ัวไปจะไมสามารถเห็นรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล
ท่ีถูกแกไขจนกวาจะมีการอนุมัติจากผูจัดการทะเบียน 

 

ผูเสนอเพิ่มขอมูลรายการ
ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล 

 

ผูจัดการทะเบียนฯ ทํา
การตรวจสอบ 

ผูจัดการทะเบียนฯ เพิ่มขอมูล
รายการตัวชี้วดัคุณภาพขอมูล
และเปลี่ยนสถานะเปน Valid 
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ภาพท่ี 6-2  ผังแสดงการทํางานของโมดูลการแกไขขอมูลรายการตัวช้ีวดัคุณภาพขอมูล 
 
การแสดงรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลอธิบายไดดังนี้ 
 
สวนประกอบของตัวชี้วัดคณุภาพขอมูล Element ท่ีแสดงใน Web 

Application 
ช่ือ (Name) TextBox 
สมนาม (Alias) TextBox 
องคประกอบคุณภาพขอมูล  

(Data quality element) 

ComboBox 

องคประกอบยอยคุณภาพขอมูล  

(Data quality subelement) 

ComboBox 

ตัวช้ีวดัพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล  

(Data quality basic measure) 

TextBox 

คํานิยาม (Definition) TextArea 
คําอธิบาย (Description) TextArea 
พารามิเตอร (Parameters) TextBox 
ชนิดคาคุณภาพขอมูล (Data quality value type) TextBox 
โครงสรางคาคุณภาพขอมูล  

(Data quality value structure) 

TextArea 

แหลงท่ีมาอางอิง (Source reference) Multi-TextBox 
ตัวอยาง (Example) File upload 

 

 

ผูเสนอแกไขขอมูลรายการ
ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล 

 

ผูจัดการทะเบียนฯ ทํา
การตรวจสอบ 

ผูจัดการทะเบียนฯ เแกไขขอมูล
รายการตัวชี้วดัคุณภาพขอมูล
และเปลี่ยนสถานะเปน Valid 
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6.5.3 ผลการพัฒนาระบบจัดการทะเบียนตัวชี้วัดคุณภาพขอมูลตาม ISO 19138 
 
หลังจากคณะท่ีปรึกษาไดทําการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลสําหรับการจัดเก็บทะเบียน

ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล และขอบเขตฟงกช่ันการใชงาน และการจัดการทะเบียนฯ ดังกลาวแลว ก็ได
การออกแบบพัฒนาโปรแกรมประยุกตในลักษณะ Web Application ท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการ และ
สืบคนแสดงรายละเอียดตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลในระบบทะเบียนฯ ดังกลาว  โดยมีรายละเอียดการ
ทํางานและรูปแบบหนาจอการติดตอ และการแสดงผลของโปรแกรมประยุกตดังกลาวดังตอไปนี้ 

- หนาจอเร่ิมตนของระบบฯ ดังภาพท่ี 6-3 จะเปนแบบฟอรม Log in ของผูใช  โดยจะมี
ปุม ใหผูใชรายใหมลงทะเบียน ซ่ึงหากกดปุมนี้ระบบก็จะแสดงหนาจอแบบฟอรมให
กรอกขอมูลรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเปนผูใชงานระบบ ดังแสดงในภาพท่ี 6-4 

 
ภาพท่ี 6-3  หนาจอเร่ิมตนของระบบฯ 

 
ภาพท่ี 6-4  แบบฟอรมลงทะเบียนผูใช 

-  เม่ือผูใชลงทะเบียนเขาสูระบบ ก็จะพบกับหนาจอหลัก โดยหากเปนผูใชประเภท “ผูใช
ท่ัวไป” ก็จะพบกับหนาจอหลักท่ีสามารถเลือกแสดงรายละเอียดรายการตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลท่ีมีอยูในระบบทะเบียนซ่ึงจะแสดงในพ้ืนท่ีดานซายมือของหนาจอได ดัง
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ตัวอยางในภาพท่ี 6-5  โดยท่ีขอบดานบนของหนาจอจะแสดงชื่อ-นามสกุลผูใชงาน, 
ประเภทผูใชงานและ หนวยงานท่ีสังกัด 

 
ภาพท่ี 6-5  หนาจอสวนการแสดงขอมูลรายละเอียดตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 

 
- หากผูใชงานเปนผูใชงานประเภท “ผูเสนอ” (Submitting Organization) ก็จะสามารถ

เลือกเมนู “สวนจัดการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ซ่ึงจะสามารถเสนอรายการตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลใหมเขาสูการพิจารณาเพ่ิมลงในระบบทะเบียน ซ่ึงผูใชจะตองเลือกกลุม
องคประกอบคุณภาพขอมูลท่ีตองการจะเสนอตัวช้ีวัดฯ เพิ่มเติม จากนั้นระบบจะแสดง
แบบฟอรมสําหรับการกรอกรายละเอียดของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลใหมท่ีจะเสนอ ดัง
ตัวอยางแสดงในภาพท่ี 6-6 
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ภาพท่ี 6-6  แบบฟอรมสําหรับกรอกรายละเอียดตัวช้ีวดัคุณภาพขอมูลท่ีเสนอเพ่ิม 

 
- สําหรับรายละเอียดบางรายการของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลเชน พารามิเตอร และตัวช้ีวัด

พื้นฐานฯ นั้นหากไมตองการใชงาน ผูใชสามารถกําหนดใหซอน/แสดงขอมูลในสวน
ดังกลาวออกจากแบบฟอรมได โดยขอมูลในสวนดังกลาวหากแสดงก็จะปรากฎ
แบบฟอรมดังภาพท่ี 6-7 และภาพท่ี 6-8 

 
ภาพท่ี 6-7  แบบฟอรมสําหรับกรอกรายละเอียดพารามิเตอรสําหรับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
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ภาพท่ี 6-8  แบบฟอรมสําหรับกรอกรายละเอียดตัวช้ีวดัพืน้ฐานท่ีใชสําหรับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 

 

6.6 การจัดการประชุมสัมมนานําเสนอผลการศึกษา 
 
หลังจากท่ีไดจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณนําเสนอและผานการพิจารณาจาก สทอภ. แลว  

คณะท่ีปรึกษาก็ไดจัดการประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษา และรับฟงขอคิดเห็นขอ
ขอเสนอแนะจากผูแทรหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท่ีมีตอรางมาตรฐานฯ  โดยคณะท่ีปรึกษาไดดําเนินการ
จัดการประชุมสัมมนาขึ้นเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2553 ณ หองประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา อาคาร
จามจุรี ๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผูเขารวมการสัมมนารวม 73 คน (ดังรายช่ือแสดงไวในหัวขอ 
ข.2 ในภาคผนวก ข ของรายงานฉบับนี้)  โดยมีรายละเอียดผลสรุปการประชุมดังนี้ 

- ช่ือการประชุม : การประชุมสัมมนา “การจัดทํารางมาตรฐาน สารสนเทศภูมิศาสตร -
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” 

- วัน-เวลา : วันพฤหัสบดีท่ี 14 มกราคม 2553 เวลา 9:00 – 16:30 น. 
- สถานท่ี : หองประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา อาคารจามจุรี ๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กรุงเทพฯ 
- สรุปเนื้อหาจากการประชุมสัมมนา :  
1. การบรรยายหัวขอ “หลักการพื้นฐานเก่ียวกับคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ ตาม

มาตรฐาน ISO19113 และ ISO19114” โดย รศ.ดร. ชนินทร ทินนโชติ (หัวหนา
โครงการ) เนื้อหาประกอบดวย หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ และขอบเขตการดําเนินงานในโครงการศึกษานี้  โครงสราง
เนื้อหาของมาตรฐาน ISO19113 และ ISO19114,  หลักการพื้นฐานเก่ียวกับคุณภาพ
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ขอมูลภูมิศาสตรตามมาตรฐาน ISO19113, หลักการเกี่ยวกับกระบวนการประเมิน
คุณภาพขอมูลตามมาตรฐาน  ISO19114, และตัวอยางของการใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล
ในการวัดประเมินและคํานวณคาคุณภาพขอมูลบางรายการ 

2. การบรรยายนําเสนอ  “รางมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศตาม 
ISO19138 Geographic Information – Data quality measures” โดย รศ. ดร. ชนินทร 
ทินนโชติ   มีเนื้อหาประกอบดวย โครงสรางเนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน ISO19138, 
รายละเอียดโดยสรุปของเน้ือหาท้ังหมดของมาตรฐาน ISO19138 และขอสรุปขอเสนอ
ของท่ีปรึกษาในการนําเนื้อหาของ ISO19138 มาประกาศเปนมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

3. การบรรยายหัวขอ “ผลการสํารวจสถานภาพการใชงานและความตองการตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศไทย” โดย อ.สมชาย เกรียงไกรวศิน (นักวิจัย
ในโครงการฯ) มีเนื้อหาประกอบดวยท่ีมาและวัตถุประสงคของการสํารวจ วิธีการ
ดําเนินงาน ผลการสํารวจในหัวขอตาง ๆ และประเด็นท่ีนาสนใจซ่ึงท่ีปรึกษาสังเกตได
จากผลการสํารวจ และสรุปผลการสํารวจ  

4. การบรรยายนําเสนอ การทดลองจัดสรางระบบจัดการทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภมิู
สารสนเทศ โดยคุณสุคณิศร สกาวรัตนานนท  ผูชวยนักวิจัยของโครงการฯ มีเนื้อหา
ประกอบดวย แนวคิดของระบบทะเบียน  หลักการของระบบทะเบียนรายการขอมูล
ทางภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO19135 Registration of geographic items การ
ออกแบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บรายละเอียดของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล  การออกแบบ
ฟงกช่ัน การทํางานของระบบ และการสาธิตการทํางานของโปรแกรมบริหารจัดการ
ระบบฯ 

5. การอภิปรายรับฟงขอคิดเห็นตอ “รางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ซ่ึงท่ีปรึกษาไดสรุปขอเสนอความเห็นตอท่ีประชุม
วาเนื้อหาขอกําหนดในมาตรฐาน ISO19138 มีความชัดเจน และสามารถนํามาใช
ประกาศเปนมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทยได โดยท่ี
ควรตองมีการจัดทําระบบทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลของประเทศไทยข้ึนเพื่อให
สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมแกไขตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลใหม ๆ ได  ซ่ึงท่ีประชุมไมมี
ประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติม 
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6. การอภิปรายระดมความคิดเห็น “แนวทางการประกาศและนํามาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลภูมิสารสนเทศไปสูการปฏิบัติ”  มีประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม
ดังนี้ 

 ท่ีปรึกษานําผลการสํารวจท่ีบงช้ีวามีความตองการใหการประกาศมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนี้ดําเนินการประกาศโดยองคกรดานภูมิสารสนเทศ
โดยตรง และควรใหมีการบังคับใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามโดยใหมี
ระยะเวลาใหเตรียมความพรอม 

 ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ผูอํานวยการสํานักภูมิสารสนเทศ สทอภ. ใหความเหน็วา
เนื่องจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เปนหนวยงาน
ดานมาตรฐานของประเทศและมีอํานาจหนาท่ีในการประกาศมาตรฐานตาง ๆ 
อยูแลว จึงนาจะเปนชองทางท่ีสะดวกและชัดเจน นอกจากน้ัน ดร.เชาวลิตได
ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา สทอภ. ไดจัดทําความรวมมือกับ สมอ. ในการจัดทํา
และประกาศมาตรฐานดานระบบภูมิสารสนเทศแลว อยางไรก็ตาม ผูรวม
ประชุมบางทานยังมีขอกังวลวาการบังคับใชจะทําใหเกิดปญหาตอหนวยงาน
ได 

 ผูรวมประชุมสอบถามวาระบบทะเบียนท่ีพัฒนาข้ึนนี้ จะสามารถบันทึกคา
เกณฑคุณภาพขอมูลท่ีเหมาะสมตามตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลใด ๆ สําหรับชุด
ขอมูลประเภทหนึ่ง ๆ หรือไม  ซ่ึงท่ีปรึกษาช้ีแจงวาการจัดเก็บคาเกณฑ
คุณภาพขอมูลนั้นอยูนอกเหนือวัตถุประสงคและโครงสรางของระบบทะเบียน
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนี้ และการท่ีจะมีการรับรองเกณฑคุณภาพสําหรับชุด
ขอมูลใด ๆ โดยกําหนดใหเปนมาตรฐานของประเทศนั้นตองคํานึงถึงการ
นําไปปฏิบัติดวยวาจะกระทบตอหนวยงานตาง ๆ หรือไม 

 ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ผูอํานวยการสํานักภูมิสารสนเทศ สทอภ. ใหขอมูลตอท่ี
ประชุมวา สทอภ. มีโครงการจะจัดจางท่ีปรึกษาทําการพัฒนาขอกําหนด
มาตรฐานของชุดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data 
Set, FGDS) ทุกช้ันขอมูลและทุกระดับมาตราสวนของประเทศไทย ซ่ึ
ขอกําหนดดานคุณภาพรวมท้ังคาเกณฑคุณภาพของชุดขอมูล FGDS ก็จะมี
การศึกษากําหนดข้ึนในโครงการดังกลาวดวย 
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บทท่ี 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

7.1  สรุปผลการดําเนินงาน 
 
ภายใตขอบเขตการดําเนินงานในโครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน “ขอมูลภูมิศาสตร – 

ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” คณะท่ีปรึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมสํารวจไดดําเนินงานศึกษาในประเด็น
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
1) ศึกษา แปลเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ/ขอกําหนดทางเทคนิค ISO/TS 19138 

“Geographic information – Data quality measures” เปนภาษาไทย 
2) ศึกษา สรุปเนื้อหาของมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19113 Geographic information 

– Quality principles และ ISO 19114 Geographic information – Quality evaluation 
procedures ซ่ึงกําหนดหลักการ นิยาม และองคประกอบของคุณภาพขอมูลภูมิศาสตร 
และเปนพื้นฐานท่ีมาของมาตรฐาน ISO 19138 ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 

3) ศึกษาความเกี่ยวของของเนื้อหาในมาตรฐาน ISO19138 กับมาตรฐานระหวางประเทศ
อ่ืน ๆ โดย 

4) ศึกษาตัวอยางการใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลในโครงการสํารวจจัดทําชุดขอมูลภูมิ
สารสนเทศในประเทศไทย 

5) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนําเสนอแนวคิดของโครงการ และรับฟงความเห็น
ความตองการของผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล
ภูมิสารสนเทศ 

6) ทําการสํารวจสถานภาพความรูความเขาใจ และความตองการใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลภูมิสารสนเทศ โดยการใชแบบสอบถามสํารวจกลุมตัวอยางตัวแทนผูใชงาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของไทย 

7) จัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ของประเทศไทย 
โดยใชมาตรฐาน ISO/TS 19138 “Geographic information – Data quality measures” 
เปนพื้นฐาน ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19138 สามารถ
นํามาใชไดกับการปฏิบัติงานในประเทศไทย คณะท่ีปรึกษาจึงไดนําเนื้อหาท่ีแปลจาก
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มาตรฐาน ISO 19138 มาจัดทําเปนรางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร - ตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูล” ของประเทศไทย 

8) ศึกษา ทดลองจัดสรางระบบทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ ตามกรอบ
มาตรฐาน ISO 19138 และ ISO 19135 โดยทําการออกแบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บ
ขอมูลตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลที่กําหนดไวในมาตรฐาน ISO 19138 แลวทําการออกแบบ
พัฒนาโปรแกรมสําหรับสืบคน แสดงผล รวมท้ังเพิ่มเติมแกไขขอมูลตัวช้ีวัดฯ ผานทาง
อินเตอรเน็ต 

9) จัดสัมมนาวิชาการเผยแพรผลการศึกษา และนําเสนอรางมาตรฐาน “สารสนเทศ
ภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ของประเทศไทย เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากกลุม
ผูใช GIS ของประเทศไทย 

 
จากการดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ ขางตน คณะท่ีปรึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได

ดังนี้ 
1) ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล เปนกลไกสําคัญในการประเมินวัดคุณภาพของขอมูลภูมิ

สารสนเทศ มาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานดาน
คุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) เนื้อหาและเง่ือนไขขอกําหนดในมาตรฐาน ISO/TS 19138 ไมมีสวนใดท่ีขัดแยงกับการ
ปฏิบัติและผลประโยชนของประเทศไทย สามารถนํามาประกาศเปนมาตรฐานตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทยได 

3) การดําเนินงานดานคุณภาพขอมูลของหนวยงานในประเทศไทย ยังเปนไปอยาง
คอนขางจํากัด บุคลากรสวนใหญยังไมรูจักคุนเคยหรือเคยใชงานตัวช้ีวัดคุณภาพฯ ตาง 
ๆ ท่ีมีอยูอยางหลากหลาย ทําใหเปนอุปสรรคในการท่ีจะสามารถทําการประเมิน/วัด
คุณภาพขอมูลในองคประกอบตาง ๆ ท่ีจําเปนได 

4) มีความตองการใหมีการพัฒนา/ประกาศมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ
ของประเทศไทย โดยหนวยงานกลางดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และควรมีการ
บังคับใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามโดยมีชวงเวลาใหเตรียมความพรอม 

5) หลังการประกาศมาตรฐานฯ แลว จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดกิจกรรมสนับสนุน/
สงเสริมตาง ๆ เพื่อใหมาตรฐานฯ ท่ีประกาศไดถูกนําไปใชในทางปฏิบัติ  

6) มีความตองการใหมีการจัดการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ใหสามารถดําเนินการตามมาตรฐานฯ ได 
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7) ควรมีการพัฒนาระบบเผยแพร และบริหารจัดการทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิ
สารสนเทศของประเทศไทยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
 
7.2  ขอเสนอแนะการสงเสริมการใชงานมาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล 

 
เพื่อใหรางมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีไดศึกษาจัดทําข้ึนในโครงการศึกษานี้ ไดถูก

นําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนนั้น จําเปนตองมีการดําเนินการข้ันตอนกระบวนการตาง ๆ อีกหลาย
ข้ันตอน  คณะท่ีปรึกษาฯ ไดทําการศึกษาข้ันตอนตาง ๆ ในการประกาศ และสงเสริมการนําตรฐาน
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําเปนขอเสนอแนะดังสามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ 

1. เรงประกาศมาตรฐาน“สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล” ในประเทศ
ไทย - โดยการนําผลการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานฯ ในโครงการนี้ ไปดําเนินการตามกระบวนการ
จัดทํามาตรฐานอยาง เปนทางการตอไป  โดยหากเปนกรณี ท่ีจะประกาศเปนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ก็จะตองนําเร่ืองเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ ชุดท่ี 
904 ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   

2. จัดบรรยาย เผยแพรความรูเก่ียวกับมาตรฐานฯ – เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหผูคน
ในวงการที่เกี่ยวของไดทราบถึงการมีอยู และประโยชนความสําคัญของมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลนี้ สรางความเขาใจแนวคิด หลักการ และเง่ือนไขขอกําหนดในภาพรวมของมาตรฐานดังกลาว 
รวมท้ังใหคําแนะนําแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในการปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือนํา
มาตรฐานไปประยุกตใชงาน  ท้ังนี้โดยให สทอภ. เปนหนวยงานรับผิดชอบในกิจกรรมการจัด
บรรยาย เผยแพรความรูดังกลาว 

3. จัดฝกอบรม การวัดและรายงานคุณภาพขอมูลดวยตัวชี้ วัดคุณภาพขอมูลตาม
มาตรฐานฯ – เปนการจัดฝกอบรมใหผูรับผิดชอบในการจัดซ้ือ จัดจาง หรือควบคุมดูแลข้ันตอนการ
ผลิตชุดขอมูลภูมิสารสนเทศในหนวยงานตาง ๆ มีความรูถึงหลักการการวัดและรายงานคุณภาพ
ขอมูลภูมิศาสตรจตามมาตรฐาน ISO 19113 และ ISO 19114 โดยใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลมาตรฐาน
ท่ีใหไวในมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนี้  ท้ังนี้โดยมี สทอภ. เปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการจัดฝกอบรม และควรมีการประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ 
รวมถึงหนวยงานอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดการกระจายตัวขององคความรู  
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4. จัดใหมีโครงการนํารอง การวัดและรายงานคุณภาพขอมูลดวยตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล 
ตามมาตรฐานฯ – เพื่อเปนการสนับสนุนทางเทคนิคใหหนวยงานมีความสามารถในการดําเนินการ
ดานคุณภาพขอมูลตามกรอบมาตรฐานฯ  รวมท้ังเปนการสรางความม่ันใจตอผูบริหารองคกรในการ
ท่ีจะกําหนดนํามาตรฐานมาบังคับใชในหนวยงานของตน สทอภ. ควรจัดใหมีโครงการนํารองใน
การดําเนินงานวัด ควบคุม และรายงานคุณภาพขอมูลดวยตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ตามมาตรฐานฯ นี้ 
โดยใหมีผูเช่ียวชาญดานมาตรฐาน เขารวมกับหนวยงานท่ีมีความสนใจ และมีความพรอมท่ีจะเขา
รวมโครงการ รวมท้ังมีการติดตามประเมินผลของการดําเนินงาน ดังกลาว วามีประเด็นปญหาหรือ
ความไมครบถวนใด ๆ บางหรือไม เพื่อนําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงตัวมาตรฐานตอไป 

5. จัดใหมีโครงการสนับสนุนหนวยงานใหเขารวมดําเนินการตามมาตรฐานฯ – เนื่องจาก
การท่ีหนวยงานตาง ๆ จะนํามาตรฐานฯ นี้ไปปฏิบัตินั้น หนวยงานจะตองมีการลงทุนท้ังเวลา และ
บุคลากรมาศึกษาทําความเขาใจ และเขาฝกอบรม รวมท้ังอาจตองมีการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมข้ันตอน
กระบวนการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อใหมีแรงจูงใจ และสนับสนุนหนวยงานเหลานั้นใหเขามารวมใช
งานมาตรฐาน สทอภ. ควรจัดใหมีโครงการในลักษณะทุนสนับสนุน หรือโครงการความรวมมือ
ระหวาง สทอภ. และหนวยงานเหลานั้น โดยอาจเปนการสนับสนุนท้ังในรูปแบบของผูเช่ียวชาญ 
การจัดฝกอบรม  อุปกรณคอมพิวเตอร ซอฟตแวร เปนตน 

6. พัฒนาโปรแกรมเคร่ืองมือชวยการใชงานมาตรฐาน – เปนการชวยสนับสนุนการนํา
มาตรฐานไปใชงาน โดยการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาโปรแกรมเคร่ืองมือชวยงนการวัดและ
รายงานคุณภาพขอมูลดวยตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ตามมาตรฐานฯ นี้ 

7. พัฒนาระบบการจัดการทะเบียนตัวชี้วัดคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทย  
– โดยการนําระบบตนแบบที่คณะท่ีปรึกษาพัฒนาข้ึนในโครงการนี้ไปปรับปรุงและเผยแพร โดยให
มีการตั้งคณะทํางานข้ึนดูแลการปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มเติมตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลดวย 
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เอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheet 
 
1.  บทนํา 
รางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ของ

ประเทศไทยฉบับนี้ ถูกจัดทําข้ึนโดยการแปลเนื้อหาของมาตรฐานระหวางประเทศ/ขอกําหนดทาง
เทคนิค ISO19138 Geographic information – Data quality measures ซ่ึงเปนหนึ่งในอนุกรม
มาตรฐานระหวางประเทศดานสารสนเทศภูมิศาสตร ISO19100 ท่ีพัฒนาโดยคณะกรรมการทาง
เทคนิค ISO/TC211  และนับเปนมาตรฐานฯ ดานคุณภาพขอมูลท่ีถูกพัฒนาข้ึนสืบเนื่องจากหลักการ
ดานคุณภาพท่ีกําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศดานคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรซ่ึง ISO/TC211 
ไดพัฒนาและประกาศใชไปกอนหนานี้แลว ไดแกมาตรฐาน ISO 19113 Geographic information – 
Quality principles และมาตรฐาน ISO 19114 Geographic information – Quality evaluation 
procedures  

ตามหลักการในการนิยามคาคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรท่ีกําหนดในมาตรฐาน ISO19113 นั้น 
จะตองมีการกําหนดและบอกช่ือ “ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” (Data Quality Measures) ท่ีใชในการวดัคา
คุณภาพขอมูลดังกลาว ดังนั้นตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลจึงนับเปนองคประกอบสําคัญในการวัดและ
รายงานคาคุณภาพขอมูล  ท้ังนี้ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลจะถูกใชในการประเมินคุณภาพของชุดขอมูล
ภูมิศาสตร วามีความเหมาะสมตอการใชงานท่ีต้ังเปาหมายไวเพียงใด  สําหรับรายการองคประกอบ
คุณภาพขอมูลหนึ่ง ๆ อาจมีตัวช้ีวัดหลายตัวไดถูกนิยามไว ซ่ึงการเลือกใชตัวช้ีวัดใดนั้นจะข้ึนอยูกับ
ชนิดของขอมูล และลักษณะของการใชงานท่ีต้ังเปาหมายไว  ดังนั้น การที่ผูใชขอมูลจะมีความเขาใจ
อยางถูกตองในคุณภาพของชุดขอมูลใด ๆ ก็จะตองมีความเขาใจความหมายและนิยามของตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลท่ีใชในการวัดคาคุณภาพขอมูลอยางถูกตองและตรงกันกับความเขาใจของผูดําเนิน
ประเมิน/วัดคาคุณภาพขอมูลนั้นดวย 

ความเขาใจท่ีชัดเจนตรงกันเกี่ยวกับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล จะชวยใหขอสนเทศเกี่ยวกับ
คุณภาพฯ ท่ีอธิบายใน metadata ตามมาตรฐาน ISO 19115 Geographic information - Metadata หรือ
ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลในขอกําหนดผลิตภัณฑขอมูล ตามมาตรฐาน ISO 19131 
Geographic information – Data product specifications นั้นมีความชัดเจนและถูกนําไปใชงานอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
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2.  ขอบเขตหนาท่ีของมาตรฐาน 
มาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” นี้กําหนดหลักเกณฑในการ

นิยามตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรใด ๆ รวมท้ังใหนิยามชุดของรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล
ภูมิศาสตรมาตรฐานจํานวนหนึ่งสําหรับแตละรายการองคประกอบคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรท่ีระบุ
ไวในมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19113 สําหรับเปนชุดของตัวช้ีวัดเร่ิมตนในการจัดสราง
ทะเบียน (registry) ของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลภูมิศาสตร ซ่ึงทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลดงักลาวจะ
ประกอบดวย ช่ือ (ตัวช้ีวัด) รายการองคประกอบคุณภาพขอมูลท่ีวัด รหัสหมายเลขประจําตัวช้ีวดันัน้ 
ๆ คํานิยาม คําอธิบาย และคาพารามิเตอรตาง ๆ ท่ีจําเปน  

อยางไรก็ตาม มาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพฯ นี้มิไดกําหนดนิยามรายการตัวช้ีวัดคุณภาพ
ท้ังหมด และมิไดกําหนดหรือใหขอแนะนําใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล หรือคา
คุณภาพขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับการประยุกตใชประเภทใดประเภทหน่ึง 

ในการนิยามตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนั้น มาตรฐานฯ กําหนดใหอธิบายดวยสวนประกอบ 13 
รายการคือ  

 ช่ือตัวช้ีวัด (name) 
 ช่ือเรียกอ่ืนของตัวช้ีวัด (alias) 
 data quality element – องคประกอบคุณภาพขอมูล,  
 data quality subelement – องคประกอบยอยคุณภาพขอมูล,  
 data quality basic measure – ตัวช้ีวัดพื้นฐานท่ีใชในการสรางตัวช้ีวัด,  
 definition – นิยามของตัวช้ีวัด,  
 description  – คําอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวช้ีวัด,  
 parameter – คาพารามิเตอรตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของตัวช้ีวัด,  
 data quality value type – ชนิดของคาคุณภาพท่ีไดจากการใชตัวช้ีวัด,  
 data quality value structure – โครงสรางของคาคุณภาพท่ีไดจากการใชตัวช้ีวัด,  
 source reference – แหลงท่ีมาอางอิงของตัวช้ีวัด,  
 example – ตัวอยางของตัวช้ีวัด,   
 identifier – รหัสประจําตัวของตัวช้ีวัดฯ 

 
ท้ังนี้ มาตรฐานฯ ไดกําหนดหลักการของ “ตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล” ซ่ึงแยก

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก ตัวช้ีวัดซ่ึงใชหลักการของการนับ (จํานวนขอมูลท่ีผิดพลาดคลาดเคล่ือน)  
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และตัวช้ีวัดท่ีอาศัยหลักการของความไมแนนอน เพื่อใหเปนพื้นฐานชวยการนิยามตัวช้ีวัดคุณภาพ
อ่ืน ๆ 

มาตรฐานฯ ไดกําหนดแนวทางในการจัดทําระบบทะเบียน (Registry) ของตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูล เพื่อใหสามารถมีการเพิ่มเติมแกไขนิยามของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล โดยกําหนดใหจัดทํา
ระบบทะเบียนฯ ใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 19135 Geographic information — Procedures for 
item registration 

 
3.  การดําเนินการใหไดตามมาตรฐาน 
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลเพื่อใหไดตามมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพฯ นี้

นั้น จะตองผานเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
- ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีใชงานท้ังหมด ตองถูกนิยามดวยสวนประกอบ 13 รายการ ตามท่ี

กําหนดในมาตรฐาน 
- ช่ือตัวช้ีวัดฯ ตองถูกกําหนดโดยไมซํ้ากับช่ือตัวช้ีวัดพื้นฐานใด ๆ และตองไมขัดแยงกับคํา

นิยามและคําอธิบายของตัวมันเอง 
- ตัวช้ีวัดฯ จะตองถูกนิยามใหใชวัดองคประกอบคุณภาพขอมูลท่ีถูกระบุไวในมาตรฐาน ISO 

19113 หรือเปนองคประกอบคุณภาพขอมูลใหมท่ีสรางข้ึนตามกฎเกณฑท่ีกําหนดใน
มาตรฐาน ISO 19113 

- ตัวช้ีวัดฯ จะตองถูกนิยามโดยอาศัยตัวช้ีวัดพื้นฐานท่ีมีอยูหากเปนไปได 
- คํานิยามและคําอธิบายของตัวช้ีวัดฯ จะตองมีความชัดเจน เหมาะสม ถูกตองและครบถวน 
- คาหรือนิยามของพารามิเตอรท่ีระบุไวสําหรับตัวช้ีวัดฯ นั้นตองถูกใหไวในสวนประกอบ

พารามิเตอร 
- ชนิดคาคุณภาพท่ีไดจากการใชตัวช้ีวัดฯ นั้นจะตองถูกใหไวอยางเหมาะสม 
- แหลงท่ีมาอางอิงสําหรับตัวช้ีวัดคุณภาพนั้น ตองมีอยูจริงและมีรายละเอียดซ่ึงสะทอน

แนวคิดของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลดังกลาว 
- ตัวอยางของการใชตัวช้ีวัดคุณภาพนั้น ตองเปนตัวอยางท่ีถูกตอง 

 
4.  การใชประโยชนจากมาตรฐาน 
การใชประโยชนจากมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล สามารถทําไดในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

- การเลือกนําตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีนิยามไวในมาตรฐานไปใชงานในการประเมิน/วัด
คุณภาพขอมูล 
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- การเลือกนําตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีนิยามไวในมาตรฐานไปใชในการกําหนดเกณฑคุณภาพ
ขอมูล ในขอกําหนดผลิตภัณฑขอมูล 

- การนิยามตัวช้ีวัดคุณภาพใหมเพิ่มเติม ดวยสวนประกอบ 13 รายการตามที่กําหนดใน
มาตรฐาน 

- การทบทวนคาคุณภาพขอมูลท่ีไดมีการประเมินวัดไว วาเปนการใชตัวช้ีวัดคุณภาพใดใน
รายการตัวช้ีวัดท่ีใหไวในมาตรฐาน ซ่ึงหากมีใหทําการนําช่ือ/รหัสประจําตัวตัวช้ีวัดตาม
มาตรฐานไปปรับแกใน Metadata 

- การจัดทําและบริหารจัดการ ทะเบียนตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลของประเทศ และ/หรือของ
หนวยงาน 
 
มาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนี้ มีความเกี่ยวของ สามารถถูกนําไปใชประโยชนโดยกลุม

ผูใชตาง ๆ ดังนี้ 
กลุมผูใช ความเกีย่วของ 

ผูพัฒนาผลิตภัณฑดาน GIS ใหตัวช้ีวัดมาตรฐานสําหรับใชในการอธิบายคุณภาพ
ขอมูลใน metadata 

ผูพัฒนาระบบประยุกตใช GIS ใชประเมินความเหมาะสมในการใชงาน ของชุด
ขอมูลท่ีมีอยู 

ผูผลิตและผูจัดหาขอมูลภูมิศาสตร ใชอธิบายคุณภาพของชุดขอมูลภูมิศาสตรของตน 
ผูใชงานขอมูลภูมิศาสตร และ GIS ใชประเมินความนาเช่ือถือของผลลัพทท่ีไดจาก

ระบบ GIS ซ่ึงใชชุดขอมูลภูมิศาสตร 
ผูพัฒนามาตรฐานดานภูมิ
สารสนเทศ 

การนําตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีนิยามไวมาใชซํ้าใน
โพรไฟลท่ีจะพัฒนาข้ึน 
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คํานํา (Forword) 
 
 ISO (International Organization for Standardization) หรือ องคการมาตรฐานระหวาง

ประเทศ คือสมาพันธของหนวยงานมาตรฐานแหงชาติของประเทศสมาชิกท่ัวโลก  โดยท่ัวไปนั้น 
การพัฒนาจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศจะดําเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ (Technical 
Committee) ของ ISO  ประเทศสมาชิกท่ีมีความสนใจในหัวขอมาตรฐานท่ีรับผิดชอบโดย
คณะกรรมการวิชาการคณะใด มีสิทธิท่ีจะเขารวมดําเนินงานในคณะกรรมการวิชาการนั้น  องคกร
ระหวางประเทศท้ังหลายท่ีเปน liaison กับ ISO ก็สามารถมีสวนรวมในงานดังกลาวได  ISO 
ประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับ International Electrotechnical Commission (IEC) ในทุก ๆ 
สวนท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานดาน electrotechnical 

การยกรางมาตรฐานระหวางประเทศนั้น จะตองเปนไปตาม ISO/IEC Directives, Part 2 
ภารกิจหลักของคณะกรรมการวิชาการคือการจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศ ราง

มาตรฐานระหวางประเทศท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ จะถูกเวียนเสนอให
ประเทศสมาชิกของ ISO ออกเสียงใหความเห็นชอบ  มาตรฐานท่ีจะไดรับการตีพิมพเผลแพรและ
ประกาศใชได จะตองไดรับเสียงเห็นชอบอยางนอย 75% ของจํานวนประเทศสมาชิกท่ีทําการออก
เสียงลงคะแนน 

ในสถานการณ อ่ืน  ๆ  โดยเฉพาะเ ม่ือมีความตองการเรงดวนสําหรับเอกสารนั้น 
คณะกรรมการวิชาการอาจตัดสินใจท่ีจะจัดทํามาตรฐานในลักษณะเอกสารชนิดอ่ืนไดแก 

- ISO Publicly Available Specification (ISO/PAS) นําเสนอขอตกลงระหวางผูเช่ียวชาญ
ทางเทคนิคในคณะทํางานของ ISO และถูกยอมรับใหประกาศใชเม่ือมันไดรับความ
เห็นชอบโดยสมาชิกจํานวนมากกวารอยละ 50 ของคณะกรรมการวิชาการ 

- ISO Technical Specification (ISO/TS) นําเสนอขอตกลงระหวางสมาชิกของ
คณะกรรมการทางเทคนิคและถูกยอมรับใหประกาศใชเม่ือมันไดรับความเห็นชอบโดย
สมาชิกจํานวนมากกวารอยละ 75 ของคณะกรรมการวิชาการ 

 
เอกสาร ISO/PAS หรือ ISO/TS จะถูกทบทวนทุก ๆ 3 ป เพื่อใหมีการตัดสินใจวาจะคง

ยืนยันตออีก 3 ป หรือปรับปรุงเปนมาตรฐานระหวางประเทศ หรือยกเลิก หาก ISO/PAS หรือ 
ISO/TS ไดรับการยืนยัน ก็จะตองถูกทบทวนอีกคร้ังในระยะเวลา 3 ป ซ่ึงในตอนนั้นมันจะตองถูก
ปรับเปนมาตรฐานระหวางประเทศมิเชนนั้นก็จะตองถูกยกเลิก 
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ส่ิงสําคัญท่ีตองตระหนักก็คือการท่ีบางสวนของเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ อาจอยูภายใตการ
คุมครองลิขสิทธ์ิ ISO จะไมรับผิดชอบในการตรวจสอบและแจงการมีอยูของลิขสิทธ์ิดังกลาว 

ISO/TS 19138 ถูกจัดเตรียมโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC211, Geographic 
information/Geomatics 
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บทนํา (Introduction) 
 

ความรูเกี่ยวกับคุณภาพของขอมูลภูมิศาสตรนั้นมักมีความจําเปนสําหรับการประยุกตใช
ขอมูลนั้น ท้ังนี้เพราะผูใชและการประยุกตใชท่ีแตกตางกันมักมีความตองการคุณภาพขอมูลตางกัน  
ผูใชขอมูลภูมิศาสตรอาจมีขอมูลหลายชุดท่ีสามารถเลือกได ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองเปรียบเทียบ
คุณภาพของชุดขอมูลเหลานั้นเพื่อท่ีจะเลือกวาชุดขอมูลใดเหมาะสมท่ีสุดสําหรับความตองการของ
ผูใช  และเพื่อท่ีจะชวยใหสามารถทําการเปรียบเทียบดังกลาว ผลลัพธในรายงานคุณภาพของขอมูล
ดังกลาวตองถูกอธิบายโดยวิธีการที่สามารถเปรียบเทียบกันได และตองมีความเขาใจท่ีตรงกัน
เกี่ยวกับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล (data quality measures) ท่ีใช  ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลเหลานี้อธิบาย
คุณภาพของขอมูลโดยการเปรียบเทียบกับเอกภพแหงสรรพสาระ (Universe of discourse)  ซ่ึงการ
ใชตัวชี้วัดท่ีไมเขากันจะทําใหไมสามารถเปรียบเทียบคุณภาพขอมูลได 

คุณภาพขอมูลจําเปนตองถูกรายงานโดยผูผลิตขอมูล และถูกประเมินโดยผูใชขอมูลเพื่อ
เปรียบเทียบกับความตองการของเขา (หรือของเธอ) สําหรับเกณฑเง่ือนไขที่แตกตางกัน และดวย
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลที่แตกตางกัน  มันเปนความจําเปนท่ีคุณภาพขอมูลท่ีรายงานสําหรับชุดขอมูล
ตองบรรจุไวดวยตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีอาจเปนท่ีสนใจของกลุมผูใชเปาหมายของชุดขอมูลนั้น 
และ metric ท่ีใชในการหาคุณภาพตองถูกรายงานไวใหผูใชไดทราบ 

มาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19113 กําหนดหลักการสําหรับการอธิบายคุณภาพของ
ขอมูลภูมิศาสตร และกําหนดองคประกอบสําหรับการอธิบายขอสนเทศเก่ียวกับคุณภาพของขอมูล  
สวนกระบวนการสําหรับการประเมินคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรนั้นไดถูกอธิบายไวใน ISO 19114 

วัตถุประสงคของขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) ฉบับนี้คือเพื่อเปน
แนวทางสําหรับผูผลิตขอมูลในการเลือกใชตัวช้ีวัดคุณภาพท่ีถูกตองเหมาะสมในการรายงาน
คุณภาพของขอมูล  และสําหรับผูใชขอมูลในการประเมินความเปนประโยชนของชุดขอมูล ดวยการ
กําหนดมาตรฐานขององคประกอบและโครงสรางของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล และดวยการกําหนด
นิยามของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีมีการใชกันอยางแพรหลาย 
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สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล 
 
1. ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 

 
ขอกําหนดทางเทคนิคฉบับนี้นิยามชุดของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลจํานวนหนึ่ง ซ่ึงสามารถถูก

ใชเม่ือรายงานคุณภาพขอมูลดวยองคประกอบยอยของคุณภาพขอมูล (data quality subelement) 
ตามท่ีระบุไวใน ISO 19113  ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลหลายรายการไดถูกนิยามไวสําหรับองคประกอบ
ยอยของคุณภาพขอมูลแตละรายการ และการเลือกวาจะใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลใดจะข้ึนอยูกับชนิด
ของขอมูลและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลไดถูกจัดโครงสรางไวเพื่อจะไดสามารถถูกบํารุงรักษาในทะเบียน 
(register) ท่ีถูกจัดทําข้ึนโดยเปนไปตามมาตรฐาน ISO 19135 

ขอกําหนดทางเทคนิคนี้มิไดพยายามท่ีจะอธิบายตัวช้ีวัดที่เปนไปไดท้ังหมด แตจะอธิบาย
เฉพาะตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีใชกันอยูท่ัวไปจํานวนหนึ่งเทานั้น 
  

 

2. การไดตามมาตรฐานนี้ (Conformance) 
 
ชุดของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลใดจะสามารถกลาวอางวาไดตามขอกําหนดทางเทคนิคฉบับนี้

จะตองผานเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในชุดทดสอบทางนามธรรม (ภาคผนวก A) 
 

 

3. เอกสารอางอิง (Normative references) 
 
รายการเอกสารตอไปนี้เปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการประยุกตใชงานเอกสารฉบับนี้  สําหรับ

เอกสารอางอิงท่ีระบุวันท่ี (dated references) ใหถือวาอางอิงไปท่ีเอกสารเวอรช่ันท่ีระบุเทานั้น  แต
สําหรับเอกสารที่ไมไดระบุวันท่ี (undated references) ใหถือวาอางอิงไปยังเอกสารเวอรช่ันลาสุด
ของเอกสารที่อางอิงไปถึง 
ISO/TS 19103:2005, Geographic information — Conceptual schema language 
ISO 19113:2002, Geographic information — Quality principles 
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ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata 
ISO/TS 19135:2005, Geographic information — Procedures for item registration 
 

 
4. คํานิยามศัพท (Terms and definitions) 
 
4.1 ความถูกตอง 

การที่เปนไปตามเอกภพแหงสรรพสาระ 
(correctness – correspondence with the universe of discourse) 

4.2 ตัวชี้วัดพืน้ฐานสําหรับคุณภาพขอมูล 
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลแบบท่ัวไป ซ่ึงใชเปนฐานในการสรางตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ี

เฉพาะเจาะจงข้ึน  
หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูลนี้ เปนชนิดขอมูลเชิงนามธรรม มันไมสามารถถูก

นําไปใชรายงานคุณภาพไดโดยตรง 
(data quality basic measure – generic data quality measure used as a basis for 

creation of specific data quality measure) 
4.3 ขอบเขตคณุภาพขอมูล 

ขอบเขต หรือคุณลักษณะ ของขอมูลซ่ึงขอสนเทศคุณภาพนั้นรายงานไว [ISO 19113] 
(data quality scope – extent or characteristic(s) of data for which quality information 

is reported)  
หมายเหตุ: ขอบคุณภาพขอมูลสําหรับชุดขอมูลหนึ่ง ๆ สามารถประกอบดวยอนุกรมของชุดขอมูล

ซ่ึงชุดขอมูลนั้นเปนสวนหนึ่งของ ตัวชุดขอมูลเอง กลุมยอยของขอมูลในชุดขอมูลนั้นซ่ึงมี
คุณลักษณะรวมกันบางประการ  คุณลักษณะรวมกันนี้สามารถเปนชนิดฟเจอร ลักษณะ
ประจําของฟเจอร หรือความสัมพันธของฟเจอร  เกณฑในการสํารวจขอมูล แหลงขอมูล
ตนฉบับ หรือขอบเขตเชิงพื้นท่ีหรือขอบเขตเชิงเวลาท่ีเฉพาะเจาะจง 

4.4 ความคลาดเคล่ือน 
คาแยงกับเอกภพของสรรพสาระ 
(error – discrepancy with the universe of discourse) 

4.5 คาจากการวัด  
ปริมาณใด ๆ ท่ีข้ึนอยูกับการวัด 
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(measurand – particular quantity subject to measurement) 
4.6 เอกภพของสรรพสาระ 

มุมมองของโลกความเปนจริง หรือโลกตามสมมุติฐาน ซ่ึงรวมทุก ๆ ส่ิงซ่ึงเปนท่ีสนใจ
ไว 

(universe of discourse – view of the real or hypothetical world that includes 
everything of interest  [ISO 19101]) 
 
 

5. ความสัมพันธกับมาตรฐานอ่ืน ๆ 
 
มาตรฐาน ISO 19113 อธิบายองคประกอบคุณภาพขอมูล (data quality elements) และ

องคประกอบยอยคุณภาพขอมูล (data quality subelements) ท่ีเกี่ยวของ และยังช้ีแนะวาคุณภาพควร
ถูกรายงานอยางไร  มาตรฐาน ISO 19114 อธิบายกระบวนการสําหรับการประเมินคุณภาพเชิง
ปริมาณ   มาตรฐาน ISO 19115 บรรจุไวซ่ึงสวนยอย (elements) และคลาส (classes) สําหรับการ
รายงานคุณภาพขอมูลในแบบจําลอง UML และพจนานุกรมขอมูล 

มาตรฐาน ISO 19113 กําหนดชุดของ ตัวบอก (descriptor) สําหรับองคประกอบยอย
คุณภาพขอมูล เพื่อใชในการบันทึกคุณภาพขอมูล  หนึ่งในตัวบอกเหลานั้น คือ ตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูล (data quality measure)   ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนั้นจะถูกอธิบายไดดวยสวนประกอบที่แสดง
ไวในหัวขอ 7.1 

ตารางท่ี 1 แสดงรายการองคประกอบ และองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล ท่ีนิยามไวใน 
ISO 19113 

 
ตารางท่ี 1 องคประกอบ และองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล ท่ีนิยามไวใน ISO 19113 
Data quality element Data quality subelement Definition 

completeness commission ขอมูลสวนเกินท่ีมีอยูในชุดขอมูล  
 omission ขอมูลท่ีหายไปจากชุดขอมูล 
logical consistency conceptual consistency การได ต ามกฎ เกณฑของ ผั ง เค า ร า ง

โปรแกรมประยุกต (application schema) 
 domain consistency การท่ีคาขอมูลไดตามโดเมนของคาขอมูล

นั้น 
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Data quality element Data quality subelement Definition 
 format consistency ระดับของการท่ีขอมูลถูกจัด เก็บตาม

โครงสรางทางกายภาพของชุดขอมูล 
 topological consistency ความถูกตองของคุณลักษณะทางทอโปโล

ยีซ่ึงบันทึกไวโดยชัดแจงในชุดขอมูล 
positional accuracy absolute or external accuracy ความใกล เ คียงของคาพิกัดตําแหนง ท่ี

รายงานกับคาท่ียอมรับกันวาเปนคา ท่ี
ถูกตอง 

 relative or internal accuracy ความใกลเคียงของตําแหนงสัมพัทธของ
ฟเจอรในชุดขอมูล กับคาตําแหนงสัมพัทธ
ท่ียอมรับวาเปนคาท่ีถูกตอง 

 gridded data position accuracy ความใกลเคียงของตําแหนงของขอมูลกริด
กับคาท่ียอมรับกันวาเปนคาท่ีถูกตอง 

temporal accuracy accuracy of a time measurement ความถูกตองของขอมูลขณะเวลาของ
เหตุการณใด ๆ 

 temporal consistency ความถูกตองของลําดับของเหตุการณ หรือ
การเรียงลําดับ (หากมีการรายงานไว) 

 temporal validity ความเปนไปไดจริงของขอมูลเม่ือเทียบกับ
เวลา 

thematic accuracy classification correctness การเปรียบเทียบคาคลาสท่ีถูกกําหนด
ใหกับฟเจอร หรือ attribute เทียบกับความ
เปนจริง 

 non-quantitative attribute 
correctness 

ความถูกตองของคาขอมูล attribute ท่ีไม
เปนเชิงปริมาณ 

 quantitative attribute accuracy ความละเอียดถูกตองของคาขอมูลเชิง
ปริมาณ 
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6. ทะเบียน/เรจิสเตอร (Register) 
 
ทะเบียนของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลจะตองบรรจุไวซ่ึงชุดของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ท่ีถูก

อธิบายโดยใชสวนประกอบท่ีแสดงไวในหัวขอ 7.1  กระบวนการในการจัดทําและบํารุงรักษา
ทะเบียนตองดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 19135 

ภาคผนวก D ของเอกสารขอกําหนดทางเทคนิคนี้ บรรจุไวซ่ึงรายการของตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลมาตรฐาน  ทะเบียนของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลใด ๆ จะตองมีตัวช้ีวัดมาตรฐานเหลานี้ และอาจ
มีตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติมท่ีไดถูกเสนอ (submit) ผานกระบวนการท่ีกําหนดไวใน ISO 
19135   นอกจากนั้น กระบวนการจดทะเบียนจะอนุญาตใหมีการส้ินอายุ (retiring) ของตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูลดวย 

 
 

7. สวนประกอบของตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล (Components of a data quality measure) 
 

7.1  รายการสวนประกอบ (List of components) 
 
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลแตละตัว ตองถูกอธิบายโดยใชสวนประกอบทางเทคนิคตอไปนี้ 
- ช่ือ (name) (ดู 7.2.1) 
- สมนาม (alias) (ดู 7.2.2) 
- องคประกอบคุณภาพขอมูล (data quality element) (ดู 7.2.3) 
- องคประกอบยอยคุณภาพขอมูล (data quality subelement) (ดู 7.2.4) 
- ตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล (data quality basic measure) (ดู 7.2.5) 
- คําจํากัดความ (definition) (ดู 7.2.6) 
- คําอธิบาย (description) (ดู 7.2.7) 
- พารามิเตอร (parameter) (ดู 7.2.8) 
- ชนิดคาคุณภาพขอมูล (data quality value type) (ดู 7.2.9) 
- โครงสรางคาคุณภาพขอมูล (data quality value structure) (ดู 7.2.10) 
- แหลงอางอิง (source reference) (ดู 7.2.11) 
- ตัวอยาง (example) (ดู 7.2.12) 
- รหัสประจําตัว (identifier) (ดู 7.2.13) 
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7.2  รายละเอียดของสวนประกอบ (Component details) 
 

7.2.1 ชื่อ (Name) 
 
ช่ือ ในท่ีนี้หมายถึงช่ือของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
หากตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลมีช่ือท่ีใชเรียกกันโดยท่ัวไปอยูแลว ช่ือดังกลาวควรถูกนํามาใช  

แตหากตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลดังกลาวยังไมมีช่ือ ก็ตองมีการตั้งช่ือท่ีสะทอนธรรมชาติของตัวช้ีวัดนั้น 
หมายเหตุ: สวนประกอบ ช่ือ นี้ถูกกําหนดไวในมาตรฐาน ISO 19135 ซ่ึงเปนมาตรฐานพื้นฐาน

สําหรับการจดทะเบียน 
 

7.2.2 สมนาม (Alias) 
 
สมนาม หมายถึงช่ืออ่ืน ๆ ท่ีเปนท่ีรูจักกันของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลตัวเดียวกัน  มันอาจเปน

ช่ืออ่ืนท่ีมีการใชเรียกตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนั้น หรืออาจเปนช่ือยอ หรืออาจเปนอักษรยอของช่ือเต็ม  
ท้ังนี้อาจ สมนาม อาจมีมากกวาหนึ่งช่ือได 

 
7.2.3 องคประกอบคุณภาพขอมูล (Data quality element) 

 
องคประกอบคุณภาพขอมูลหมายถึงช่ือขององคประกอบคุณภาพขอมูลซ่ึงตัวช้ีวัดคุณภาพ

ขอมูลใชวัด 
หมายเหตุ : รายการองคประกอบคุณภาพขอมูลใหไวในตารางท่ี 1 

 
7.2.4 องคประกอบยอยคุณภาพขอมูล (Data quality subelement) 

 
องคประกอบยอยคุณภาพขอมูลหมายถึงช่ือขององคประกอบยอยคุณภาพขอมูลซ่ึงตัวช้ีวัด

คุณภาพขอมูลใชวัด 
หมายเหตุ : รายการองคประกอบยอยคุณภาพขอมูลใหไวในตารางท่ี 1 
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7.2.5 ตัวชี้วัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล (Data quality basic measure) 
 
ตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล แตละตัว จะถูกอธิบายดวย ช่ือ นิยาม และชนิดของคา  

โดยท่ีตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูลจะถูกระบุจําแนกดวยช่ือของมัน 
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลหลายตัวใชหลักการของการนับจํานวนรายการขอมูลท่ีคลาดเคล่ือน 

แตก็มีตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลหลายตัวเชนกันท่ีใชหลักการความไมแนนอนของคาขอมูลเชิงตัวเลข  
ดังนั้นเพื่อหลีกเล่ียงความซํ้าซอนในการอธิบายตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล วิธีการที่เปนไปไดท้ังหมดใน
การสรางตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีใชหลักการนับ รวมท้ังตัวช้ีวัดทางสถิติท่ัวไปสําหรับตัวแปรสุม
หนึ่งและสองมิติ จึงตองถูกนิยามไวเปน ตัวช้ีวัดคุณภาพพื้นฐาน  

ตัวช้ีวัดคุณภาพพื้นฐาน ถูกนิยามไวในภาคผนวก C 
หากตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ใชหลักการของหนึ่งในบรรดาตัวช้ีวัดคุณภาพพื้นฐานแลว ช่ือ

ของตัวช้ีวัดคุณภาพพื้นฐานนั้นก็ตองถูกระบุไวในฟลดตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล  แต
หากตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล มิไดเปนไปตามหลักการของตัวช้ีวัดคุณภาพพื้นฐานเลย ก็จะตองระบุไว
ในฟลดตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ วาไม applicable   โดยตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ ท่ีมีอยูตองถูกนําไปใชในการ
จัดสรางตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลใหมหากเปนไปได ตัวอยางเชน ในการรายงานพื้นท่ีพื้นผิวท่ีไมปด 
(unclosed surface patches) หรือตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลของโปรแกรมประยุกตอ่ืนๆ   

 
7.2.6 คํานิยาม (Definition) 

 
คํานิยาม จะอธิบายแนวคิดพื้นฐานของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
หากตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลถูกจัดสรางข้ึนจากตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล คํานิยาม

ก็จะตองมีพื้นฐานจากคํานิยามของตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ ดังกลาว โดยปรับเพิ่มรายละเอียดสําหรับ
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนั้น ๆ 
หมายเหตุ: สวนประกอบ คํานิยาม นี้ถูกกําหนดไวในมาตรฐาน ISO 19135 ซ่ึงเปนมาตรฐานพื้นฐาน

สําหรับการจดทะเบียน 
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7.2.7 คําอธิบาย (Description) 
 
คําอธิบาย หมายถึงคําอธิบายรายละเอียดของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ซ่ึงรวมถึง วิธีการ

คํานวณ พรอมท้ังสูตรตาง ๆ และ/หรือ ภาพประกอบที่จําเปนตอการนําตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนั้นไป
ใชงาน 

หากตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลใชแนวคิดของคาคลาดเคลื่อน มันตองอธิบายวาขอมูลจะถูก
จําแนกวาไมถูกตองบนเง่ือนไขอยางไร  
หมายเหตุ: สวนประกอบ คําอธิบาย นี้ถูกกําหนดไวในมาตรฐานพ้ืนฐานสําหรับการจดทะเบียน, 

ISO 19135) 
 

7.2.8 พารามิเตอร (Parameters) 
 
พารามิเตอร หมายถึงตัวแปรยอยท่ีใชโดยตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล มันตองรวมถึง ช่ือ คํานิยาม 

และคําอธิบาย 
อาจมีพารามิเตอรไดมากกวาหนึ่งตัว 
 

7.2.9 ชนิดคาคุณภาพขอมูล (Data quality value type) 
 
ชนิดคาคุณภาพขอมูล หมายถึงชนิดของคาท่ีใชในการรายงานผลลัพธคุณภาพขอมูล 
ชนิดคาคุณภาพขอมูลตองถูกระบุใหไวสําหรับผลลัพธคุณภาพขอมูล  ชนิดขอมูลท่ีนิยามไว

ใน ISO/TS 19103 ตองถูกใชเม่ือเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 2 – ตัวอยางของชนิดคาคุณภาพขอมูล 
Boolean 
Real 
Integer 
Ratio (numerator of type integer : denominator of type integer) 
Percentage 
Measure (s) [value(s) + unit(s)] 
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7.2.10  โครงสรางคาคุณภาพขอมูล (Data quality value structure) 
 
โครงสรางคาคุณภาพขอมูล ใหโครงสรางสําหรับการรายงานผลลัพธคุณภาพขอมูลท่ี

ซับซอน 
ผลลัพธคุณภาพขอมูลอาจประกอบดวยคาหลายคา  ในกรณีนี้ ผลลัพธคุณภาพขอมูลตองถูก

จัดโครงสรางโดยใชโครงสรางคาคุณภาพขอมูล ตามท่ีใหไวในตารางท่ี 3  โครงสรางอาจ
ประกอบดวยชนิดคาคุณภาพขอมูลแบบเอกพันธุ (homogeneous) หรือแบบวิวิธพันธุ 
(heterogeneous)  ชนิดคาคุณภาพขอมูลท่ีเปนไปไดนั้นใหไวในหัวขอ 7.2.9 

 
ตารางท่ี 3 – โครงสรางชนิดคาคุณภาพขอมูล 
Bag 
Set 
Sequence 
Table 
Matrix 
Coverage 

  
หมายเหตุ: คาภายในโครงสรางอาจมีหลายคา (multiple)  ตัวอยางเชน เมทริกซความแปรปรวนรวม 

(covariance matrix) ตามที่แสดงไวในตารางท่ี D.32 ถูกรายงานไววาเปนเมทริกซของ
ตัวช้ีวัด (matrix of measure)  โดยท่ีสวนยอยของเมทริกซอาจมีหนวยท่ีแตกตางจากหนวย
ของตัวช้ีวัด  รายการ (list) หนึ่ง ๆ อาจประกอบดวยชนิดคาคุณภาพขอมูลท่ีแตกตางกัน 
 

7.2.11  แหลงท่ีมาอางอิง (Source reference) 
 
แหลงท่ีมาอางอิงใหขอมูลระบุอางอิง (citation) ของแหลงท่ีมาของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
เม่ือตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลซ่ึงมีขอสนเทศเพ่ิมเติมใหไวในแหลงขอมูลภายนอก ไดถูกเพิม่เขา

มาในรายการตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลมาตรฐาน การอางอิงไปยังแหลงท่ีมานั้นอาจถูกใหไวใน
สวนประกอบนี้ 
หมายเหตุ: สวนประกอบ แหลงท่ีมาอางอิง ถูกกําหนดไวในมาตรฐานพ้ืนฐานสําหรับการจด

ทะเบียน, ISO 19135) 
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7.2.12  ตัวอยาง (Example) 
 
ตัวอยางอาจแสดงตัวอยางของการประยุกตใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล หรือผลลัพธท่ีได

สําหรับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
ตัวอยางมากกวาหนึ่งตัวอยางอาจถูกใหไว 
 

7.2.13  รหัสประจําตัวชี้วัด (Identifier) 
 
รหัสประจําตัว ประกอบดวยตัวเลขจํานวนเต็มซ่ึงไมซํ้ากันท่ีระบุจําแนกตัวช้ีวัดคุณภาพ

ขอมูล 
หากตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลถูกบริหารจัดการในทะเบียน (register) คารหัสประจําตัวนี้จะถูก

กําหนดโดยผูจัดการทะเบียน (register manager) เทานั้น 
หมายเหตุ: สวนประกอบ รหัสประจําตัว ถูกกําหนดไวในมาตรฐานพ้ืนฐานสําหรับการจดทะเบียน, 

ISO 19135) 
 

7.2.14  พันธะของสวนประกอบท่ีแสดงไวขางตน (Obligation of the above-listed components) 
 
สวนประกอบท่ีใชอธิบายตัว ช้ีวัดคุณภาพขอมูลบางตัวเปนสวนประกอบบังคับ 

(mandatory) สวนประกอบอ่ืนเปนแบบตามเง่ือนไข (conditional) หรือเปนแบบทางเลือก (optional)  
ตารางท่ี B.1 ใหขอสนเทศเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพันธะของแตละสวนประกอบทางเทคนิค 

 
7.3  Standardized data quality measures 
 

เพื่อให metadata สวนท่ีเกี่ยวของคุณภาพขอมูล และรายงานคุณภาพขอมูลสามารถ
เปรียบเทียบกันได ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีเปนมาตรฐานตองถูกใชในการประเมินและรายงาน
คุณภาพขอมูล เม่ือมีความเหมาะสม  ภาคผนวก D ใหรายการของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีใชอยู
โดยท่ัวไปพรอมท้ังสวนประกอบท่ีตองการสําหรับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลตามท่ีกําหนดไวใรเอกสาร
ขอกําหนดทางเทคนิคฉบับนี้ 
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ภาคผนวก A (normative) 
ชุดทดสอบเชิงนามธรรม (Abstract test suite) 

 
A.1 การทดสอบองคประกอบ (Component test) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: เพื่อระบุการไดตามมาตรฐานโดยทําใหแนใจวา
สวนประกอบท่ีจําเปนท้ังหมดของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลไดถูกใหไว 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจดูรายละเอียดของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลและตรวจสอบวา
สวนประกอบไดถูกใหไวตามท่ีกําหนดไวในตารางท่ี B.1 

c) ขอมูลอางอิง: ขอ 7.2 และภาคผนวก B 
d) ชนิดของการทดสอบ: Capability 

 
A.2 การทดสอบชื่อ (Name test) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวามีการใชช่ือท่ีแตกตางกันสําหรับแตละตัวช้ีวัด
คุณภาพขอมูล 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบชื่อของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลวาไมซํ้ากับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล
อ่ืน ๆ ท่ีมีแนวคิดแตกตางกัน และตรวจสอบวาช่ือไมขัดแยงกับตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ อ่ืน ๆ และ
ไมขัดแยงกับคํานิยามและคําอธิบายของตัวมันเอง 

c) ขอมูลอางอิง: ขอ 7.2.1 
d) ชนิดของการทดสอบ: Capability  

 
A.3 การทดสอบองคประกอบ และองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล (Data quality element and 
subelement test) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวา 
- มีการระบุคาองคประกอบคุณภาพขอมูล และองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล 
- นําคามาจากรายการองคประกอบ และองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล ใน ISO 19113 หรือ

เปนองคประกอบคุณภาพขอมูลเพิ่มเติมท่ีสรางข้ึนตามกฎเกณฑท่ีกําหนดไวใน ISO 19113 
- ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสอดคลองกับองคประกอบ และองคประกอบยอยคุณภาพขอมูลท่ี

ระบุไว 



ภาคผนวก ก รางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ก-23 

รางมาตรฐาน 19138_FN-4:9/6/2553  โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล” 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบวาคาท่ีเหมาะสมไดถูกระบุไวในสวนประกอบองคประกอบ 
และองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล และตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลมีความสอดคลองกับคา
ดังกลาว 

c) ขอมูลอางอิง: หัวขอ 7.2.3 และ 7.2.4 
d) ชนิดของการทดสอบ: Capability 

 
A.4 การทดสอบตัวชี้วัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล (Data quality basic measure test) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลไดถูกปรับสรางข้ึนอยาง
เหมาะสมจากตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล  

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบวามีตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ ท่ีเหมาะสมสําหรับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล
หรือไม และหากมี ตรวจสอบวาไดมีการนําตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ นั้นมาใชสรางตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูล ตามขอกําหนดทางเทคนิคนี้ 

c) ขอมูลอางอิง: หัวขอ 7.2.5 
d) ชนิดของการทดสอบ: Capability 

 
A.5 การทดสอบคํานิยาม (Definition test) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาคํานิยามท่ีใหไวมีความเหมาะสม ถูกตองและ
ครบถวน  

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบวาคํานิยามท่ีใหไวไมมีสวนใดท่ีคลุมเครือ และเปนไปตาม
คุณลักษณะของคํานิยามตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน ISO 19135 หัวขอ 7.3.1 

c) ขอมูลอางอิง: หัวขอ 7.2.6 และ ISO 19135:2005 ขอ 7.3.1 
d) ชนิดของการทดสอบ: Capability 

 
A.6 การทดสอบคําอธิบาย (Description test) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาคําอธิบายท่ีใหไวมีความชัดเจน  
b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบวาคําอธิบายท่ีใหไวประกอบดวยการอธิบายท่ีครอบคลุมชัดเจน 

มีสูตรการคํานวณท่ีจําเปนตอการประยุกตใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนั้น 
c) ขอมูลอางอิง: หัวขอ 7.2.7 
d) ชนิดของการทดสอบ: Capability 
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A.7 การทดสอบพารามิเตอร (Parameter test) 
a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาพารามิเตอรท่ีตองการไดมีการใหไว  
b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบวาพารามิเตอรท้ังหมดท่ีปรากฏในคําอธิบาย ไดถูกระบุไวใน

สวนประกอบพารามิเตอร 
c) ขอมูลอางอิง: หัวขอ 7.2.8 
d) ชนิดของการทดสอบ: Capability 

 
A.8 การทดสอบชนิดคาคุณภาพขอมูล (Data quality value type test) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาชนิดคาคุณภาพขอมูลท่ีเหมาะสมไดถูกใหไว  
b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบวาชนิดคาคุณภาพขอมูลท่ีใหไวเปนหนึ่งในรายการในตารางท่ี 3 
c) ขอมูลอางอิง: หัวขอ 7.2.9 
d) ชนิดของการทดสอบ: Capability 

 
A.9 การทดสอบแหลงท่ีมาอางอิง (Source reference test) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาแหลงท่ีมาอางอิงท่ีเหมาะสมไดถูกใหไว  
b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบวาแหลงท่ีมาอางอิงท่ีอางอิงไปถึงนั้นมีอยูจริง และตรวจสอบวา

มันสะทอนแนวคิดของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
c) ขอมูลอางอิง: หัวขอ 7.2.11 
d) ชนิดของการทดสอบ: Capability 

 
A.10 การทดสอบตัวอยาง (Example test) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาตัวอยาง หากมีการใหไว เปนตัวอยางท่ีถูกตอง
สําหรับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนั้น ๆ  

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบวาตัวอยางไมมีความคลาดเคล่ือน และเปนตัวอยางท่ีเปนตัวแทน
ของการใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 

c) ขอมูลอางอิง: หัวขอ 7.2.12 
d) ชนิดของการทดสอบ: Capability 
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ภาคผนวก B  
(informative)  

โครงสรางตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล   
(Structure of data quality measures) 

 
 

B.1 องคประกอบท่ีนิยามตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล 
 
ตารางท่ี B.1 ตองถูกใชในการจัดทําขอกําหนดทางเทคนิคของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลทุกตัว 

โดยท่ี ลักษณะการบังคับ  (Obligation/condition) ของแตละองคประกอบ  อาจมีค า เปน  M 
(mandatory), C (conditional) หรือ O (optional) 
 
ตารางท่ี B.1  องคประกอบท่ีใชนิยามตวัช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
Line Components Descriptions Obligation/condition 
1 Name ช่ือของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีนํามากับ

ขอมูล 
M 

2 Alias ช่ืออ่ืนท่ีเปนท่ีรูจัก อักษรยอ หรือช่ือยอ
ของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลเดียวกันนี้ 

O 

3 Data quality element ช่ือขององคประกอบคุณภาพขอมูล ซ่ึง
คุณภาพถูกรายงาน 

M 

4 Data quality subelement ช่ือขององคประกอบยอยคุณภาพขอมูล 
ซ่ึงคุณภาพถูกรายงาน 

M 

5 Data quality basic measure ช่ื อของ ตัว ช้ี วั ดภาพพื้ นฐาน ท่ี เปน
พื้นฐานท่ีมาของตัวช้ีวัดคุณภาพนี้ 

C / หากมีการสราง
ข้ึนจากตัวช้ีวดั
คุณภาพพื้นฐาน 

6 Definition คํานิยามของแนวคิดพื้นฐานสําหรับ
ตัวช้ีวัดคุณภาพนี้ 

M 

7 Description คําอธิบายตัวช้ีวัดคุณภาพ ซ่ึงรวมไปถึง
สูตรทางคณิตศาสตรตาง  ๆ  ท้ังหมด

C / หากคํานิยามไม
เพียงพอในการทํา
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Line Components Descriptions Obligation/condition 
และ/หรือภาพประกอบที่จําเปนสําหรับ
การประยุกตใชตัวช้ีวัดนี้ใหไดผลลัพธ 

ความเขาใจแนวคิด
ของตัวช้ีวัดคุณภาพ

ขอมูลนั้น 
8 Parameter ตัวแปรเสริมตาง ๆ ท่ีใชโดยตัวช้ีวัด

คุณภาพ โดยอธิบายช่ือ นิยาม คําอธิบาย
เพิ่มเติมตามความจําเปน 

C / หากจําเปน 

9 Data quality value type ชนิดของคาสําหรับรายงานผลลัพธ
คุณภาพขอมูล 

M 

10 Data quality value 
structure 

โครงสรางสําหรับรายงานคาผลลัพธ
คุณภาพขอมูลท่ีซับซอน 

O 

11 Source reference แหลงอางอิงสําหรับรายการท่ีนํามาจาก
แหลงภายนอก 

C / หากมีการแหลง
อางอิงภายนอก 

12 Example ตัวอยางการใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลนี้ O 
13 Identifier ตัวเลขจํานวนเต็มท่ีไมซํ้ากัน ใชในการ

จําแนกบงช้ีตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
C / หากตัวช้ีวดั
คุณภาพขอมูลถูก
บริหารจัดการใน 

register 
 
B.2 การจับคูเทียบองคประกอบ กับ ISO19115 และ ISO19135 
 
ตารางท่ี B.2  การจับคูเทียบขององคประกอบ กับ ISO19115 และ ISO19135 
Line Components ISO 19115 element name ISO 19135 element name 
1. Name nameOfMeasure name 
2. Alias - alternativeExpression 
3. Data quality element DQ_Element - 
4. Data quality subelemnt Lines 108-127 (B.2.4.3 Data 

quality element information) 
- 

5. Data quality basic measure - - 
6. Definition - defintion 
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Line Components ISO 19115 element name ISO 19135 element name 
7. Description measureDescription description 
8. Parameter - - 
9. Data quality value type - - 
10. Data quality value structure - - 
11. Source reference - sourse 
12. Example - - 
13. Identifier measureIdentification itemIdentifier 
 

B.3 UML-diagram for data quality measures 
 
ภาพท่ี B.1 นิยามสวนประกอบตาง ๆ ของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล  และภาพท่ี B.2 นิยาม

ความสัมพันธของตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลกับรายการขอมูลจาก ISO 19135  ท้ังสองภาพใช UML 
notation ในการนําเสนอ  

 แบบจําลอง UML นั้นอธิบายแบบจําลองของเนื้อหา (content model) หากไดมีการจัดทํา 
register สําหรับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลไว 

คลาส RE_registeredItem นั้นไดถูกนิยามไวใน ISO 19135 
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ภาพท่ี B.1 ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล   
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ภาพท่ี B.2  ความสัมพันธระหวางรายการ register จาก ISO 19135 กับตัวช้ีวดัคุณภาพขอมูล   

 
 

 Item name Definition Obligation/ 

Condition 

Maximum 

occurrance 

Data type Domain 

1 name ชื่อ (Name) M 1 CharacterString Free text 

2 alias สมนาม (Alias) O N CharacterString Free text 

3 dataQualityEleme
nt 

องคประกอบคุณภาพขอมูล 
(Data quality element) 

M N TypeName See ISO 19115 

4 dataQualitySubel
ement 

องคประกอบยอยคุณภาพขอมูล 
(Data quality subelement) 

M 1 TypeName See ISO 19115 

5 basicMeasure ตัวชี้วัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพ
ขอมูล (Data quality basic 
measure) 

M 1 class DQM_BasicMeasu
re 

6 definition คํานิยาม (Definition) M 1 CharacterString Free text 

7 description คําอธิบาย (Description) O 1 Description  

8 example ตัวอยาง (Example) O 1 Description  

9 parameter พารามิเตอร (Parameters) C  class DQM_Parameter 



ภาคผนวก ก รางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ก-30 

รางมาตรฐาน 19138_FN-4:9/6/2553  โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล” 

 Item name Definition Obligation/ 

Condition 

Maximum 

occurrance 

Data type Domain 

10 dataQualityValue
Type 

ชนิดคาคุณภาพขอมูล (Data 
quality value type) 

M    

11 dataQualityValue
Structure 

โครงสรางคาคุณภาพขอมูล 
(Data quality value structure) 

O    

12 sourceReference แหลงที่มาอางอิง (Source 
reference) 

O N class CI_Citation 

13 identifier รหัสประจําตัวชีว้ดั (Identifier) M 1 CharacterString Free text 
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ภาคผนวก C 
(normative)  

ตัวชี้วัดพ้ืนฐานสําหรับคุณภาพขอมูล (Data quality basic measures) 
 

C.1 วัตถุประสงคของตัวชี้วัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล (Data quality basic measures) 
 

แนวคิดของ “ตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล (data quality basic measure)” นั้นไดถูก
นํามาใชในขอกําหนดทางเทคนิคนี้เพื่อหลีกเล่ียงการใหการนิยามซํ้าซอน สําหรับแนวคิดเดียวกัน  
เนื่องจากมีตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลหลายตัวท่ีมีแนวคิดรวมกันอยูบางสวน ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลแบบท่ีเปนการนับจะใชกับแนวคิดของการนับจํานวนความคลาดเคล่ือน  จํานวนความคลาด
เคล่ือนนี้อาจถูกใชในการสรางตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีแตกตางกันหลายชนิด  แนวคิดของการสราง
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลเหลานี้ถูกนิยามไวในตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล และตองถูก
นํามาใชสําหรับการสรางตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีใชแนวคิดดังกลาวนี้รวมกันตัวช้ีวัดตาง ๆ สามารถ
จําแนกออกเปน ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีสัมพันธกับการนับ (counting-related) และตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูลท่ีสัมพันธกับความไมแนนอน (uncertainty-related) ดังนั้นในภาคผนวกนี้จะประกอบดวย
ตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ สองชนิดดังกลาว  ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีสัมพันธกับการนับจะใชแนวคิดของการ
นับจํานวนคาคลาดเคล่ือนหรือคาท่ีถูกตอง   ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีสัมพันธกับความไมแนนอนจะ
ใชแนวคิดของการสรางแบบจําลองความไมแนนอนของการวัดดวยวิธีทางสถิติ  ปริมาณท่ีวัดได
สามารถถูกฝง (embedded) ไวในมิติท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ ท่ีแตกตางกันตองถูก
นํามาใชสรางตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล ท้ังนี้ข้ึนอยูกับมิติของคุณภาพท่ีตองการวัด 

ภาคผนวก D ใชตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูลในภาคผนวก C ตามความเหมาะสม  
เม่ือมีความเหมาะสม การสรางตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลใหมตองถูกสรางข้ึนจากหนึ่งในตัวช้ีวัดพื้นฐาน
ฯ ตอไปนี้ 

 
C.2 ตัวชี้วัดพืน้ฐานท่ีสัมพนัธกับการนับ (Counting-related data quality basic measures) 

  
ตัวช้ีวัดพื้นฐานสําหรับคุณภาพขอมูล ท่ีใชวิธีการที่แตกตางกันเกี่ยวกับการนับจํานวนความ

คลาดเคล่ือน หรือการนับจํานวนคาท่ีถูกตอง ถูกแสดงไวในตารางท่ี C.1  
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ตารางท่ี C.1  ตัวช้ีวดัพื้นฐานฯ สําหรับตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลท่ีสัมพันธกับการนับ 

 
หมายเหตุ 1  จํานวนรายการถูกนิยามโดยใชจํานวนรายการในเอกภพของสรรพสาระสําหรับชุด

ขอมูลซ่ึงถูกกําหนดโดยขอบเขตคุณภาพขอมูล  
ตัวอยาง  ใชจํานวนรายการท่ีพบในโลกความจริงหรือในชุดขอมูลอางอิง 
หมายเหตุ 2  รายการของชนิดคาคุณภาพขอมูลไดใหไวในตารางท่ี 1 (ดูหัวขอ 7.2.9) 
 

 
C.3 ตัวชี้วัดพืน้ฐานฯ ท่ีสัมพันธกับความไมแนนอน (Uncertainty-related data quality basic 
measures) 

 
C.3.1  บทท่ัวไป (General) 

 
คาเชิงเลขท่ีไดจากกระบวนการการวัดบางชนิดนั้น สามารถถูกวัดไดท่ีระดับความละเอียด

ถูกตองระดับหนึ่งเทานั้น  เม่ือพิจารณาปริมาณท่ีวัดมา (เมเชอรแรนด, measurand) เปนตัวแปรสุม 
เราจะสามารถกําหนดคาความไมแนนอนดังกลาวได  วิธีการท่ีแตกตางกันในการอธิบายความไม
แนนอนดวยวิธีทางสถิติ ไดถูกนํามาใชในการนิยามตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ ท่ีสัมพันธกับความไมแนนอน
นี้ 

วิธีทางสถิติ ไดถูกนํามาใชในการนิยามตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ ท่ีสัมพันธกับความไมแนนอนนั้น
มีพื้นฐานอยูบนสมมติฐานจํานวนหนึ่ง 

- ความไมแนนอนนั้นมีลักษณะเอกพันธ (homogeneous) สําหรับคาสังเกตทุกคา 
- คาสังเกตไมมีความสัมพันธกัน 
- คาสังเกตมีการกระจายตัวแบบปกติ (normal distribution) 
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C.3.2  ตัวแปรสุมหนึ่งมิติ (One-dimensional random variable, Z ) 

 
สําหรับเมเชอรแรนด (measurand) แบบตอเนื่องตัวหนึ่ง (ปริมาณท่ีวัด ซ่ึงมีโดเมนของคา

เปนจํานวนจริง) มันเปนไปไมไดท่ีจะใหคาความเปนไปไดของการท่ีคาเดี่ยวหนึ่ง ๆ จะเปนคาท่ี
ถูกตอง  แตเปนไปไดท่ีจะใหคาความเปนไปไดสําหรับการท่ีคาท่ีถูกตองจะอยูในชวงคาหนึ่ง ๆ   
ชวงคาดังกลาวเรียกชวงความเช่ือม่ัน (confidence interval)  ซ่ึงจะถูกอธิบายโดยคาความเปนไปได P 
ท่ีคาท่ีถูกตองจะอยูระหวางขีดจํากัดลาง (lower limit) และขีดจํากัดบน (upper limit)  โดยคาความ
เปนไปได P ดังกลาวยังถูกเรียกวา ระดับนัยสําคัญ (significance level) 

 

P (lower limit ≤ true value ≤ upper limit) =  P 
 
หากทราบคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) σ คาขีดจํากัดจะสามารถหาได

ดวยคา quantile u ของการแจกแจงปรกติ (แบบ Guassian)  
 

P (zt - u.σ  ≤ true value ≤  zt + u.σ )  =  P 
 

ตารางท่ี C.2 ความสัมพันธระหวาง quantile ของการแจกแจงปรกติและระดับนยัสําดญั 

 
 
หากไมทราบคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  σ  แตมีการวัดซํ้าคาตัวแปรสุมแบบหนึ่งมิติ Z มา เปน

จํานวน N คาสังเกตท่ีเปนอิสระตอกันแลว  ก็จะเปนไปไดท่ีจะประมาณคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากคา
สังเกตดังกลาว 
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เม่ือ zmi แทนคารังวัดท่ี ith ของคาขอมูลท่ีสนใจ  หากทราบคาท่ีแทจริง zt ของ Z  คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานจะสามารถประมาณคาไดจาก 

 

2)(1
1

t

N

i
miz zz

r
s −= ∑

=

 

 
เม่ือความซํ้าซอน r คือจํานวนคาสังเกต r = N  หากคาจริงไมทราบคา มันอาจถูกประมาณ

คาดวยคาเฉล่ียทางคณิตศาสตรของคาสังเกต  ∑
=

=
N

i
mit zz

1
 

จากนั้น คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอาจถูกประมาณคาโดยใชสูตรเดียวกัน โดยคา r = N-1 
หากคาเบ่ียงเบนมาตรฐานไดจากการประมาณคาโดยคารังวัดท่ีซํ้าซอน  คาชวงความเช่ือม่ัน

ก็จะสามารถคํานวณไดจากการแจกแจงแบบ Student’s t-distribution ดวยคาพารามิเตอร r 
 

P(-t.sz ≤ Z-zt ≤ t.sz) = P  โดย  (Z-zt)/sz  t(r) 
 

ตารางท่ี C.3  ความสัมพันธระหวาง quantiles ของการแจกแจงแบบ Student’s t-distribution กับ
ระดับนยัสําคัญ สําหรับคาความซํ้าซอน r ท่ีแตกตางกัน 
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ตารางท่ี C.4  ตัวช้ีวดัพื้นฐานฯ สําหรับความเปนไปได P ท่ีแตกตางกนั ของปริมาณหนึ่งมิติใด ๆ 
เม่ือคาเบ่ียงเบนมาตรฐานถูกประมาณจากคารังวัดท่ีซํ้าซอน 

 
 
ตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ สําหรับความไมแนนอนของปริมาณหนึ่งมิติ ไดใหไวในตาราง C.2  และ 

C.4  ตารางท้ังสองตางมีเปาหมายท่ีจะวัดความไมแนนอนโดยการใหคาขีดจํากัดบนและขีดจํากัดลาง
ของชวงความเช่ือม่ัน  ความแตกตางอยูท่ีการที่คาเบ่ียงเบนมาตรฐานไดมาอยางไร  ในกรณีท่ีทราบ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูกอนแลวก็ใชตารางท่ี C.2  แตหากคาเบ่ียงเบนมาตรฐานไดจากการประมาณ
คาจากคารังวัดท่ีซํ้าซอน ก็ตองใชตาราง C.4 รวมกับตาราง C.3 

 
C.3.3  ตัวแปรสุมสองมิติ  X และ Y 

 
กรณีของตัวแปรสุมหนึ่งมิติ Z จะสามารถถูกขยายเปนสองมิติได เม่ือคารังวัดประกอบดวย

คาสังเกต 2 คาเสมอ  คารังวัดจะถูกใหโดยคู X และ Y  นี่จะมีสมมุติฐานเดียวกับกรณีตัวแปรสุมหนึ่ง
มิติ 

ในกรณีตัวแปรสุมสองมิตินั้น คาสังเกตคือ xmi และ ymi   และคาท่ีเทียบเทากับชวงความ
เช่ือม่ันในหนึ่งมิติ คือพื้นท่ีแหงความเช่ือม่ัน (confidence area) ซ่ึงโดยปกติถูกอธิบายดวยพื้นท่ี
วงกลมซ่ึงลอมรอบคาโดยประมาณท่ีดีท่ีสุดของคาท่ีถูกตอง (true value)   ความเปนไปไดท่ีคาท่ี
ถูกตองจะตกอยูในพื้นท่ีดังกลาวนี้สามารถคํานวณไดจากการหาปริพันธเชิงพื้นท่ี (area integration) 
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เหนือฟงกชันความหนาแนนสองมิติของการแจกแจงปรกติ   พื้นท่ีวงกลมดังกลาวถูกกําหนดดวย
ระยะรัศมี R ซ่ึงจะถูกใชเปนตัวช้ีวัดสําหรับคาความละเอียดถูกตองของตัวแปรสุมสองมิติ 

 
 
ซ่ึงสําหรับความเปนไปไดเฉพาะบางรายการนั้น คารัศมีจะสามารถถูกคํานวณไดโดยข้ึนอยู

กับคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน σx และ σy 
 
ตารางท่ี C.5 – ความสัมพันธระหวางคาความเปนไปได P และคารัศมีของพื้นท่ีวงกลม (พื้นท่ีความ

เช่ือม่ัน) 

 
 
 
C.3.4  ตัวแปรสุมสามมิติ  X, Y, Z 

 
กรณีของตัวแปรสุมหนึ่งมิติ Z นั้นสามารถถูกขยายเปนสามมิติได เม่ือคารังวัด (measurand) 

ประกอบดวยคาสังเกต 3 คาเสมอ  คารังวัดจะถูกใหโดยชุด X ,Y, Z   คารังวัดท้ังสามคาดังกลาวอยู
บนสมมุติฐานเดียวกับกรณีตัวแปรสุมหนึ่งมิติ 

ในกรณีตัวแปรสุมสองมิตินั้น คาสังเกตคือ xmi, ymi  และ Zmi  ymi   และคาท่ีเทียบเทากับชวง
ความเช่ือม่ันในหนึ่งมิติ คือปริมาตรแหงความเช่ือม่ัน (confidence volume) ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวจะถูก
อธิบายดวยรูปทรงกลมซ่ึงลอมรอบคาโดยประมาณท่ีดีท่ีสุดของคาท่ีถูกตอง (true value)   ความ
เปนไปไดท่ีคาท่ีถูกตองจะตกอยูในรูปทรงกลมดังกลาวนี้สามารถคํานวณไดจากการหาปริพันธเชิง
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ปริมาตร (volume integration) เหนือฟงกชันความหนาแนนสามมิติของการแจกแจงปรกติ   
ปริมาตรของทรงกลมดังกลาวถูกกําหนดดวยระยะรัศมีของทรงกลมน้ัน และคารัศมีของทรงกลม
ดังกลาวถูกใชเปนตัวช้ีวัดสําหรับคาความละเอียดถูกตองของตัวแปรสุมสามมิติ 

 
ตารางท่ี C.6 – ความสัมพันธระหวางคาความเปนไปได P และคารัศมีของปริมาตรทรงกลม 

(ปริมาตรความเช่ือม่ัน) 
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ภาคผนวก D  
 (normative)  

รายการตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล (List of data quality measures) 
 

D.1  ความครบถวน (Completeness) 
 
D.1.1  บทนํา 

 
ภาคผนวกน้ีนิยามตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล   โดยเพื่อใหไดมาซ่ึงขอสนเทศดานคุณภาพท่ีมี

ความหมายชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบกันไดนั้น สมควรอยางยิ่งท่ีจะทําการประเมินและ
รายงานคุณภาพขอมูลโดยใชตัวช้ีวัดคุณภาพเหลานั้น  อยางไรก็ตาม รายการตัวช้ีวัดคุณภาพท่ี
กําหนดไวดังกลาวไมสามารถทําใหสมบูรณครบถวนได เนื่องจากธรรมชาติของคุณภาพ และของ
ภูมิสารสนเทศ ดังนั้น ยอมมีกรณีท่ีผูใชเอกสารขอกําหนดทางเทคนิคฉบับนี้ตองจัดสรางตัวช้ีวัด
คุณภาพเพ่ิมเติมข้ึน  ในกรณีท่ีตัวช้ีวัดคุณภาพท่ีกําหนดโดยผูใชมีความเกี่ยวของกับการนับความ
คลาดเคล่ือน (error counts) หรือมีมีความเกี่ยวของกับความไมแนนอน (uncertainty) ตัวช้ีวัด
คุณภาพฯ เหลานั้นตองถูกนิยามโดยใชโครงสรางท่ีใหไวในภาคผนวก B ของมาตรฐานฉบับนี้   

 
D.1.2  Commission 

 
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสําหรับองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล Commission ใหไวในตาราง

ท่ี D.1 ถึง D.4 
 



ภาคผนวก ก รางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ก-39 

รางมาตรฐาน 19138_FN-4:9/6/2553  โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล” 

ตารางท่ี D.1  Excess item 

 
 

ตารางท่ี D.2  Number of excess items 
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ตารางท่ี D.3  Rate of excess items 

 
 
ตารางท่ี D.4  Number of duplicate feature instances 
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D.1.3  Omission 
 
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสําหรับองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล omission ใหไวในตารางท่ี 

D.5 ถึง D.7 
 
ตารางท่ี D.5  Missing item 
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ตารางท่ี D.6  Number of missing items 

 
 
ตารางท่ี D.7  Rate of missing items 
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D.2  Logical consistency 
 
D.2.1  Conceptual consistency 
 

ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสําหรับองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล Conceptual consistency ให
ไวในตารางท่ี D.8 ถึง D.13 
 
ตารางท่ี D.8  Conceptual schema noncompliance 
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ตารางท่ี D.9  Conceptual schema compliance 

 
 
ตารางท่ี D.10  Number of items not compliant with the rules of the conceptual schema 
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ตารางท่ี D.10 (ตอ)  Number of items not compliant with the rules of the conceptual schema 
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ตารางท่ี D.11  Number of invalid overlaps of surfaces 

 
 
ตารางท่ี D.12  Noncompliance rate with respect to the rules of the conceptual schema 
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ตารางท่ี D.13  Compliance rate with the rules of the conceptual schema 

 
 
D.2.2  Domain consistency 
 

ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสําหรับองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล domain consistency ใหไวใน
ตารางท่ี D14 ถึง D.18 
 
ตารางท่ี D.14  Value domain nonconformance 
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ตารางท่ี D.15  Value domain conformance 

 
 
ตารางท่ี D.16  Number of items not in conformance with their value domain 
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ตารางท่ี D.17  Value domain conformance rate 

 
 
ตารางท่ี D.18  Value domain nonconformance rate 

 
 
D.2.3  Format consistency 
 

ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสําหรับองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล format consistency ใหไวใน
ตารางท่ี D19 ถึง D.20 
 



ภาคผนวก ก รางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ก-50 

รางมาตรฐาน 19138_FN-4:9/6/2553  โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล” 

 
ตารางท่ี D.19  Physical structure conflict 

 
 
ตารางท่ี D.20  Physical structure conflict rate 

 
 
D.2.4  Topological consistency 
 

ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลในตาราง D.21 ถึง D.27 ไดถูกออกแบบทดสอบความคงเสนคงวาทาง
ทอพอโลยี (topological consistency) ของเรขาคณิตซ่ึงนําเสนอฟเจอร  ตัวช้ีวัดฯ ดังกลาวไมสามารถ
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ทําหนาท่ีวัดความคงเสนคงวาของคําอธิบายอยางชัดเจน (explicit description) ของทอพอโลยีซ่ึงใช
วัตถุเชิงทอพอโลยีท่ีกําหนดไวใน ISO 19107  
 
ตารางท่ี D.21  Number of faulty point-curve connections  
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ตารางท่ี D.22  Rate of faulty point-curve connections  

 
 
ตารางท่ี D.23  Number of missing connection due to undershoots  
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ตารางท่ี D.24  Number of missing connection due to overershoots  
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ตารางท่ี D.25   Number of invalid slivers 
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ตารางท่ี D.25  (ตอ)  Number of invalid slivers  

 
 

ตารางท่ี D.26  Number of invalid self intersect errors 
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ตารางท่ี D.27  Number of invalid self overlap errors 

 
 
 
D.3  ความละเอียดถูกตองทางตําแหนง (Positional accuracy) 
 
D.3.1  ความละเอียดถูกตองสัมบูรณ หรือความละเอียดถูกตองภายนอก (Absolute or external 
accuracy) 
 
D.3.1.1 ตัวชีวั้ดท่ัวไปสําหรับความไมแนนอนทางตําแหนง (General measures for positional 
uncertainties) 
 

ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสําหรับความไมแนนอนทางตําแหนง สําหรับองคประกอบยอย
คุณภาพขอมูล Absolute or external accuracy ใหไวในตารางท่ี D.28 ถึง D.32 
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ตารางท่ี D.28  Mean value of positional uncertainties 
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ตารางท่ี D.29  Mean value of positional uncertainties excluding outliers 
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ตารางท่ี D.30  Number of positional uncertainties above a given threshold 
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ตารางท่ี D.31  Rate of positional errors above a given threshold 
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ตารางท่ี D.32  Covariance matrix 
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ตารางท่ี D.32 (ตอ)  Covariance matrix 

 
 
D.3.1.2  Vertical positional uncertainties 
 
คารังวัดความสูงคือคาสังเกตทางตําแหนงในหนึ่งมิติ  ดังนั้นคารังวัดความสูงจึงอาจถูก

พิจารณาเปนตัวแปรสุมหนึ่งมิติ  ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสําหรับความไมแนนอนทางตําแหนงจึงอยู
บนพื้นฐานของตัวช้ีวัดพื้นฐาน “ตัวแปรสุมหนึ่งมิติ” 

ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสําหรับความไมแนนอนทางตําแหนงทางดิ่ง สําหรับองคประกอบ
ยอยคุณภาพขอมูล Absolute or external accuracy ใหไวในตารางท่ี D.33 ถึง D.41 
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ตารางท่ี D.33  Linear error probable 

 
 
ตารางท่ี D.34  Standard linear error 
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ตารางท่ี D.35   Linear map accuracy at 90% significance level 

 
 
ตารางท่ี D.36   Linear map accuracy at 95% significance level 
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ตารางท่ี D.37   Linear map accuracy at 99% significance level 

 
 
ตารางท่ี D.38   Near certainty linear error 
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ตารางท่ี D.39   Root mean square error 

 
 
ตารางท่ี D.40   Absolute linear error at 90% significance level of biased vertical data (Alternative 1) 
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ตารางท่ี D.41   Absolute linear error at 90% significance level of biased vertical data 

 



ภาคผนวก ก รางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล” ก-69 

รางมาตรฐาน 19138_FN-4:9/6/2553  โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล” 

 
 

D.3.1.3  ความไมแนนอนเชงิตําแหนงทางราบ (Horizontal positional uncertainties) 
 
ตําแหนงทางราบของจุดใด ๆ  นิยามโดยคาพิกัด 2 มิติ  ความไมแนนอนของตําแหนงของ

จุดใด ๆ จึงสามารถอธิบายไดดวยตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ สําหรับตัวแปรสุมสองมิติ ตามท่ีอธิบายไวใน
หัวขอ C.3.3   ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสําหรับความไมแนนอนทางตําแหนงทางราบ สําหรับ
องคประกอบยอยคุณภาพขอมูล Absolute or external accuracy ใหไวในตารางท่ี D.42 ถึง D.51 

 
ตารางท่ี D.42   Circular standard deviation 
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ตารางท่ี D.43   Circular error probable 

 
 

ตารางท่ี D.44   Circular map accuracy standard 
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ตารางท่ี D.45   Circular error at 95% significance level 

 
 

ตารางท่ี D.46   Circular near certainty error 
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ตารางท่ี D.47   Root mean square error of planimetry 

 
 
ตารางท่ี D.48   Absolute circular error at 90% significance level of biased data (Alternative 2) 
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ตารางท่ี D.49   Absolute circular error at 90% significance level of biased data 
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ตารางท่ี D.50   Uncertainty ellipse 
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ตารางท่ี D.51   Confidence ellipse 
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D.3.2   ความละเอียดถูกตองสัมพัทธ หรือความละเอียดถูกตองภายใน (Relative or internal 
accuracy) 

 
องคประกอบยอยคุณภาพขอมูลนี้ใชชุดตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลชุดเดียวกับ ความละเอียด

ถูกตองสัมบูรณ หรือความละเอียดถูกตองภายนอก (ดูหัวขอ D.3.1)  ความแตกตางเพียงอยางเดียวก็
คือวิธีการประเมินเทานั้น 

ความละเอียดถูกตองสัมพัทธระหวางฟเจอรนั้น สามารถถูกอธิบายโดยใชตัวช้ีวัดคุณภาพ
ขอมูล Relative Horizontal CE90 และ Relative Vertical LE90  ตัวช้ีวัดฯ ท้ังสองนิยามไวในตารางท่ี 
D.52 ถึง D.53 
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ตารางท่ี D.52   Relative vertical error 
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ตารางท่ี D.53   Relative horizontal error 
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D.3.3  ความละเอียดถูกตองเชิงตําแหนงของขอมูลกริด (Gridded data position accuracy) 
 
ความละเอียดถูกตองของขอมูลกริดสามารถถูกอธิบายไดโดยใชตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล

เชนเดียวกับสําหรับความไมแนนอนทางตําแหนงทางราบ (D.3.1.3) 
  

D.4  Temporal accuracy 
 

D.4.1  Accuracy of a time measurement 
 
คารังวัดเวลานั้นสามารถถูกพิจารณาเปนตัวแปรสุมหนึ่งมิติ  ดังนั้นตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลใน

ตาราง D.54 ถึง D.59  จึงสรางข้ึนจากตัวช้ีวัดพื้นฐานฯ ท่ีอธิบายไวในหัวขอ C.3.2   
 

ตารางท่ี D.54   Time accuracy at 68.3% significance level 
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ตารางท่ี D.55   Time accuracy at 50% significance level 

 
 

ตารางท่ี D.56   Time accuracy at 90% significance level 
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ตารางท่ี D.57   Time accuracy at 95% significance level 

 
 

ตารางท่ี D.58   Time accuracy at 99% significance level 
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ตารางท่ี D.59   Time accuracy at 99.8% significance level 

 
 

D.4.2   ความสอดคลองทางเวลา (Temporal consistency) 
 
ไมมีตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลใหไวสําหรับองคประกอบยอยคุณภาพขอมูลนี้ 
 

D.4.3  ความสมเหตุสมผลทางเวลา (Temporal validity) 
 
ความสมเหตุสมผลทางเวลา (Temporal validity) นี้สามารถวัดไดดวยตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล

เชนเดียวกับขอมูลลักษณะประจํา (attribute) ซ่ึงมีคาโดเมนเฉพาะเจาะจง  (ดูตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล 
15-19 ในตาราง D.15 ถึง D.19 ขององคประกอบยอยคุณภาพขอมูล ความคงเสนคงวาของโดเมน 
(domain consistency) 

 
D.5  Thematic accuracy 

 
D.5.1  Classification correctness 

 
การจําแนกคาขอมูลหนึ่งไปยังกลุมใด ๆ อาจถูกตองหรือไมถูกตองก็ได  ตัวช้ีวัดคุณภาพ

ขอมูลสําหรับองคประกอบยอยคุณภาพขอมูลนี้ ใหไวในตารางท่ี D.60 – D.64  ข้ึนอยูกับขอมูลท่ีถูก
จําแนก   
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ตารางท่ี D.60   Number of incorrectly classified features 

 
 

ตารางท่ี D.61   Misclassification rate 
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ตารางท่ี D.62   Misclassification matrix 

 
 

ตารางท่ี D.63   Relative misclassification matrix 
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ตารางท่ี D.64   Kappa coefficient 

 
 

D.5.2  ความถูกตองของขอมูลลักษณะประจําท่ีไมเปนเชิงปริมาณ (Non-quantitative attribute 
correctness) 

 
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสําหรับองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล Non-quantitative attribute 

correctness  ใหไวในตารางท่ี D.65 – D.67 
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ตารางท่ี D.65   Number of incorrect attribute values 

 
 

ตารางท่ี D.66   Rate of correct attribute values 
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ตารางท่ี D.67   Rate of incorrect attribute values 

 
 

D.5.3   ความละเอียดถูกตองของขอมูลลักษณะประจําเชิงปริมาณ (Quantitative attribute 
accuracy) 

 
ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูลสําหรับองคประกอบยอยคุณภาพขอมูล Quantitative attribute 

accuracy  ใหไวในตารางท่ี D.68 – D.73 
 

ตารางท่ี D.68   Attribute value uncertainty at 68.3% significance level 
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ตารางท่ี D.69   Attribute value uncertainty at 50% significance level 

 
 

ตารางท่ี D.70   Attribute value uncertainty at 90% significance level 
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ตารางท่ี D.71   Attribute value uncertainty at 95% significance level 

 
 

ตารางท่ี D.72   Attribute value uncertainty at 99% significance level 
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ตารางท่ี D.73   Attribute value uncertainty at 99.8% significance level 
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ภาคผนวก ข  
รายชื่อผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบติัการ และการสัมมนา 

 
 



ภาคผนวก ข รายช่ือผูเขารวมการสัมมนา ข-2 
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ข.1  รายชื่อผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

คณะท่ีปรึกษาไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
"สารสนเทศภูมิศาสตร - ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล" "Geographic Information/ Geomatics - Data 
quality measures" เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 10 กันยายน 2552 ณ หองประชุม 804 อาคารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยมีผูเขารวมการประชุมท้ังส้ิน 67 คน ดังรายช่ือแสดงในตารางท่ี ข-1 
ตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี ข-1  รายช่ือผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ลําดับ ชื่อ หนวยงาน กระทรวง 

1 พันโท อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม 
2 รอยตรี ธานี วิพุทธิกุล กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม 
3 นางวิภาพร วรสาร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
4 นายพิชิต ขุมทรพัย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5 นายราชวัลย กันภัย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
6 นายสรรเพชร พูลศิริ สํานักงานปฎิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

7 นางสาวสุรียพร โคตรประทุม สํานักงานปฎิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8 นายเทเวศร ปญญาแกว สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

9 คุณรุงทิพย กรรณกุลสุนทร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
10 นายปรีชา สมผุด กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
11 นายสุชีพ ตันติวุฒิพงศ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
12 นางสาววรลักษณ เมธาจารย สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม 
13 นายนิรุติ  คูณผล กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
14 น.ส. กัลยาณี  สุวรรณประเสริฐ   กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
15 นายจีรศักด์ิ นิลอุบล กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
16 นายณัฐฒ  พ่ึงเย็น กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 
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ตารางท่ี ข-1  รายช่ือผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ลําดับ ชื่อ หนวยงาน กระทรวง 

17 นายสมใจ ธาระพุฒ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

18 นายชัยสิทธิ์ บุญยะศิรินันท กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

19 นายอนุชิต  คนแคลว สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

20 นายปรเมศร อมาตยกุล กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

21 นายสุรพันธ  พรหมศร   สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

22 นายณัฐพจน  จันทพร                 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

23 นายอรุณ  สีแดง                       สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

24 นายสํารวย สุขสมเชาว   สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

25 นายสุทธิรักษ  กรรณลวน          สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

26 นางสาวรวมพร  ศิริรักษตระกูล สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

27 นายตอศักด์ิ ต้ังชัยรัตน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
28 นางสาวปรมัตถพร พูลศรี กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
29 นายพิศาล ขยันสํารวจ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
30 นายกานต พฤกษาวรรณสาขา การไฟฟานครหลวง กระทรวงมหาดไทย 
31 นายณัฐวัฒน หรรษาภิพัฒน การไฟฟาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 
32 นางเสาวลักษณ  วชิรนภาลัย การไฟฟาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 
33 นางสาวอรรวรณ ปใหม สํานักบริหารการปกครองทองที่ กระทรวงมหาดไทย 
34 นายสมาน เคิ้ลมวิลัย สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย 
35 นายจรัญโรจน บถดําริห สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 
36 ดร.วิชา จิวาลัย สภาวิศวกร องคกร/สมาคมวิชาชีพ 
37 นายวรวุฒิ บุษใจวรรณะ บริษัท เทเลแอตลาส (ประเทศไทย) บริษัทเอกชน 
38 นายอภิชัย เจียรกมลช่ืน บริษัท นูแมพ จํากัด บริษัทเอกชน 
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ตารางท่ี ข-1  รายช่ือผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ลําดับ ชื่อ หนวยงาน กระทรวง 

39 นายสมจิตร คงมี บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด บริษัทเอกชน 
40 นายสมบัติ ตันเจริญ บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด บริษัทเอกชน 
41 คุณมงคล สิทธิราช    บริษัท พิสุทธิ์เทคโนโลยี จํากัด บริษัทเอกชน 
42 คุณนวรัตน  เจนการกิจ   บริษัท พิสุทธิ์เทคโนโลยี จํากัด บริษัทเอกชน 
43 ดร.ภัทระ เกียรติเสวี บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จํากัด บริษัทเอกชน 
44 นางสาวชอลัดดา สุมานัส บริษัท อัลทิเมท โพซิช่ันน่ิง จํากัด บริษัทเอกชน 
45 นายบุญเลิศ  นิติวัฒนานนท บริษัท เอบีเอสซี พร็อมพท จํากัด บริษัทเอกชน 
46 นายประสงค  ปทีปเพ่ิมพงศ บริษัท ไอบิทซ จํากัด บริษัทเอกชน 
47 นางสาวชาลิณี  พลชํานาญ บริษัท ไอบิทซ จํากัด บริษัทเอกชน 

    
48 คุณสิริพร  กมลธรรม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

49 คุณอนุสรณ  ขันอาสา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

50 นางสาวชลธิชา  จิตรไพบูลย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

51 นางสาวฐิตวดี  สุวัจนานนท สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

52 นางสาวธนาภา  วงศเจริญ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

53 นางสาวสุมาลี  เที่ยงพรอม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

54 นางสาวอุษาวดี  ผากุหลาบแดง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

55 รศ.ดร.ชนินทร ทินนโชติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
56 รศ.ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
57 อ.สมชาย เกรียงไกรวศิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
58 นายสุคณิศร สกาวรัตนานนท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
59 นางนาวสินีนาถ เส็งหนองแบน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
60 นางสาวเจริญพร สุขประสิทธิ ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
61 นางรายวะลา  ก้ีประเสริฐทรัพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
62 นางสาวเพ็ญพรรณ บุญเดิม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตารางท่ี ข-1  รายช่ือผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ลําดับ ชื่อ หนวยงาน กระทรวง 

63 นายทศพร ประดิษฐาราม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
64 วาที่ ร.ต. วรวุฒิ ไชยวงษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
65 ร.อ. พงศธร ออนสําลี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
66 นายบวร  หนอแกว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
67 นายวรพล  มวงกูล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ข.2  รายชื่อผูเขารวมการสัมมนาทางวิชาการ 
 

คณะท่ีปรึกษาไดจัดสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง การจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
"สารสนเทศภูมิศาสตร - ตัวช้ีวัดคุณภาพขอมูล" "Geographic Information/ Geomatics - Data 
quality measures" เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 14 มกราคม 2553 ณ หองประชุม ศุภชัย วานิชวัฒนา ช้ัน 2 
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยมี
ผูเขารวมการประชุมท้ังส้ิน 73 คน ดังรายช่ือดังรายช่ือแสดงในตารางท่ี ข-2 ตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี ข-2  รายช่ือผูเขารวมสัมมนาทางวิชาการ 
ลําดับ ชื่อ หนวยงาน กระทรวง 

1 พันเอกศรัณยพงศ  พราหมณ
เสนห 

กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม 

2 นายทิติพงษ  ภูเกษมวรางกูร กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 
3 วาที่รอยโท อินทนนท  นักสวน สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
4 นายชัชวาล ปญญาวาทีปตย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5 นางวิภาพร  วรสาร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
6 นางสาวนฤมล  เวียงวัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
7 นายภานุมาศ  อําพาศ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
8 นายเทเวศวร  ปญญาแกว สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

9 นายสุรพล  โปรงเฉลยลาภ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
10 นางจุฬาลักษณ นวีภาพ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
11 นางสาวนริศรา  ดอนพันพล กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
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ตารางท่ี ข-2  รายช่ือผูเขารวมสัมมนาทางวิชาการ 
ลําดับ ชื่อ หนวยงาน กระทรวง 

12 นางสาวกตัญชลี  จินา สํานักงานนโยบายแผนแผนการ
ขนสงและจราจร 

กระทรวงคมนาคม 

13 นางพิดาลัด วงศพานิช กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

14 นางกัญญารัตน บุญเรืองศรี กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

15 นายกรกฎ  สราญสุทธิ ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

16 นางสาววันเพ็ญ  อวมใจบุญ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

17 นายไพรัตน  จรรยหาญ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

18 น.ส. กัลยาณี  สุวรรณประเสริฐ   กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

19 นายบุญชัย  หาญมงคลพิพัฒน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

20 นายบุญเลิศ   เลิศพฤกษสุกิจ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

21 นางสาวกนกวรรณ หิรัญวิทย กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

22 นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

23 นายสุวัฒน  วรรณพินิจ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

24 นายสมใจ  ธาระพุฒ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

25 นางสาวฤทัยรัตน มั่งศิลป สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

26 นายนิวัติ มณีขัติย สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

27 นายอนุชิต คนแคลว สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 



ภาคผนวก ข รายช่ือผูเขารวมการสัมมนา ข-7 

รางมาตรฐาน 19138_FN-4:9/6/2553  โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล” 

ตารางท่ี ข-2  รายช่ือผูเขารวมสัมมนาทางวิชาการ 
ลําดับ ชื่อ หนวยงาน กระทรวง 

28 นายกฤติชัย เหลืองวิวัฒนากุล สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

29 นายปราบศรี  อมาตยกุล กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

30 นายสุชัย  ภิญญภาพ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

31 นางสาวมานะวรัตน  
บุณยศิโรตม 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

32 นายศุปกิจ  สกลเสาวภาคย กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
33 นายเอกชัย  ชีวทยนนท กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
34 นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสขุ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
35 นายพิศาล ขยันสํารวจ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
36 นายสวาง  กันธะวัง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
37 นายณัฐวัฒน  หรรษาภิพัฒน การไฟฟาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 
38 นางสาวจิตตินันทน  ต้ัง

ประเสริฐ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 

39 นางสาวอินทิรา  เมษะมัท ศูนยสารสนเทศฯ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
40 นางสาวนุจรีย  พงษเฉลิม สํานักการจราจรและขนสง 

กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงมหาดไทย 

41 นายสุริยัณฑ  แกวเพ่ิม สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย 
42 นายธีรวุฒิ  ชิยานนท คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
กระทรวงศึกษาธิการ 

43 นายวุฒินันทน  อุเทศนันทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กรุงเทพ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

44 นางสาวชาลิณี  พลชํานาญ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 
45 นายเกียรติศักด์ิ  คิวขุนทด สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ

การเกษตร 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

46 นางสาวปราถนา  ดีประเสริฐกุล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ
การเกษตร 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

47 นางสาวจันทรา ชวยนคร สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 
48 นายอภิชัย  เจียรกมลช่ืน บริษัท นูแมพ จํากัด บริษัทเอกชน 
49 นายประดิษฐ ทองศรีสัน บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด บริษัทเอกชน 
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50 นายอนุเทพ  เชาวนลิขิต บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด บริษัทเอกชน 
51 นายธนะกิจ  สมติทันต บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด บริษัทเอกชน 
52 นายณัฐพร  ยอดแกว บริษัท เมตะมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด บริษัทเอกชน 
53 นายประสงค  ปทีปเพ่ิมพงศ บริษัท ไอบิทซ จํากัด บริษัทเอกชน 
54 นายแกว นวลฉวี สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

55 นายเชาวลิต  ศิลปทอง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

56 นายทวีศิลป อุคหปญญากุล สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

57 นายอนุสรณ ขันอาษา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

58 นางสาวสิริพร กมลธรรม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

59 นางสาวฐิตวดี สุวัจนานนท สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

60 นางสาวอุษาวดี ผากุหลาบแดง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

61 นางสาวธนาภา วงศเจริญ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

62 นางสาวชลธิชา จิตรไพบูลย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

63 นายคติวิช  กันธา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

64 นางสาวกาญจนศิริ ปานอุไร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

65 นายภานุ  เน่ืองจํานงค สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

66 นางสาวธนปติ  ชุมนุมมณี สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

67 นายชายฉัตร  มุษะนะ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
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68 รศ.ดร.ชนินทร ทินนโชติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
69 อ.สมชาย เกรียงไกรวศิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
70 นางรายวะลา  ก้ีประเสริฐทรัพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
71 นายสุคณิศร สกาวรัตนานนท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
72 อ.พรรณี  ชีวินศิริวัฒน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 
73 นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 


