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ในสวนที่จะนําเสนอตอไปนี้ ไมไดคาดหวังวาหลังจากจบการบรรยายแลว ทุกคนที่เขารับ
การฝกอบรมตองสามารถสรางระบบสารสนเทศได แตขอเพียงแคใหเขาใจ Concept ของระบบสา
รนสนเทศวาคืออะไร มีวิธีการในการจัดเก็บอยางไร จะนําเอาสารสนเทศมาใชอยางไร
ในทางปฏิบัติ เมื่อจะเริ่มสรางระบบสารสนเทศ จะพบวามีขอมูลที่ตองการมากมาย ปญหาที่
ผูรับผิดชอบในการสรางระบบสารสนเทศมักจะประสบอยูเสมอก็คือ จะตองเก็บขอมูลอะไรบาง จะเห็นวา
พอจะเริ่มทํางานจริงๆ มักจะเริ่มตนไมถูกวาจะทําอยางไร ไมรูวาจะเริ่มตนที่ไหน ในขณะเดียวกันผู
ใชสารสนเทศก็มักจะเจอปญหาในการใช กลาวคือ ขอมูลที่ตองการใชมักจะไมมีและขอมูลที่มีก็มัก
จะไมตองการใช จึงตองใชขอมูลจากความรูสึกนึกคิดวานาจะเปนอยางนั้น นาจะเปนอยางนี้ ซึ่งอาจ
ไมตรงตามความเปนจริงได ดังนั้นในการเริ่มทําเรื่องขอมูล จึงตองมีการวางแผนไวลวงหนาวาจะใช
ขอมูลอะไร เมื่อไร เพื่อจะทราบวาจะตองเก็บขอมูลอะไรบางและจัดเก็บอยางไร อะไรคือขอมูล
อะไรคือสารสนเทศที่เราตองการ
เมื่อพูดถึงเรื่องระบบสารสนเทศ เรามักจะคุนเคยกับคําวาขอมูล และใชคํานี้แทนสารสนเทศ
แตในทางวิชาการ ขอมูลกับสารสนเทศมีความหมายแตกตางกัน ขอมูล (Data) เปนความจริงที่
ปรากฏอยู เชน เรื่องราว เหตุการณ หรือปรากฏการณตางๆ เรื่องราวเกี่ยวกับคน สัตว สิ่งของ เชน
ปริมาณน้ําฝน จํานวนประชากรของประเทศไทยมี 61 ลานคน เปนตน จะเห็นไดวาขอมูลยังไม
สามารถเอามาใชประโยชนได เพราะยังเปนความรูที่ไมสมบูรณ ซึ่งอาจกลาวไดวาขอมูลยังเปนของ
ดิบอยู ตองนํามาปรุงใหสุกกอน จึงจะเกิดประโยชนตอผูที่จะนําไปใช คือ ตองมีการประมวลผล
กอน โดยการนําขอมูลไปสัมพันธกับขอมูลตัวอื่น เชน เอาจํานวนประชากรไปสัมพันธกับพื้นที่ จะ
ไดเปนความหนาแนนของประชากร ทําใหผูใชขอมูลรูไดในทันทีวา พื้นที่ใดมีประชากรหนาแนน
บริเวณใดมีคนอยูนอย ซึ่งสามารถนําสารสนเทศตัวนี้ไปใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนได
องคประกอบในการทําขอมูลใหเปนสารสนเทศ ประกอบดวยการนําเขา (Input) แลวผาน
กระบวนการประมวลผลขอมูล (Process) จึงจะไดผลลัพธเปนรายงาน หรือ (Output) ออกมา Input
ในที่นี้คือ ขอมูล หรือ Data ซึ่งยังดิบอยู นํามาผานกระบวนการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การจัดกลุม
การเรียงลําดับ หรือเอามาหาความสัมพันธกัน ผลลัพธหรือรายงานที่ไดจะเปนสารสนเทศที่ตองการ
ดังนั้น ความหมายของระบบสารสนเทศก็คือ การนําขอมูลมาประมวลผล ไดผลลัพธเปนสารสนเทศ
ดังแสดงในรูปที่ 1
**
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แผนผังแสดงระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System (MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [Management Information System (MIS)] เปนระบบสาร
สนเทศที่เก็บรวบรวมขอมูลนํามาประมวลผล เพื่อสรางสารสนเทศเพื่อการดําเนินการจัดการและตัด
สินใจในองคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารสามารถใชสารสนเทศดังกลาวในการวิเคราะหปญหา แก
ปญหา และตัดสินใจดําเนินงานขององคกรได
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แบงออกเปน 4 ระบบยอย ดังนี้
1. ระบบประมวลผลรายการ [Transaction Processing System (TPS)] เปนระบบที่รวบรวม
ขอมูลจากการปฏิบัติงานประจําวันขององคกร เชน ขอมูลทะเบียนราษฎรที่มีการแจงเกิด ตาย ยายถิ่น
การบันทึกขอมูลเหลานี้จะทําใหสามารถนําขอมูลไปประมวลผลเพื่อทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงประชากร วามีการเพิ่ม - ลด อยางไร และสามารถนําขอมูลประชากรไปคาดประมาณ
ประชากรในอนาคต หรือนําไปเชื่อมโยงกับขอมูลอื่น ใหเปนสารสนเทศซึ่งนํามาใชประกอบการตัด
สินใจในการวางแผน
2. ระบบการจัดการรายงาน [Management Reporting System (MRS)] เปนระบบที่ชวยใน
การเตรียมรายงานใหกับผูบริหารกอนการตัดสินใจ ขอมูลที่ใชในการรายงานรวบรวมมาจากระบบ
TPS และสรุปมาในลักษณะของรายงานสรุป
3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [Decision Support System (DSS)] เปนระบบที่นําขอมูล
จาก TPS และ MRS มาประมวลผล โดยการปรับเปลี่ยนคาตัวแปร และคํานวณวิเคราะหใหม และ
นําสารสนเทศที่ไดไปประกอบการตัดสินใจ

4. ระบบสนับสนุนผูบริหาร [Executive Support System (ESS)] เปนระบบที่ใชในระดับกล
ยุทธขององคกร โดยมีการพิจารณาขอมูลทั้งจากภายในขององคกร และภายนอกองคกร นํามา
ประกอบการตัดสินใจในปญหาที่มีโครงสรางหรือรูปแบบที่ไมแนนอน ระบบนี้จึงเปนระบบสาร
สนเทศที่ใชในการแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือใชในการวางแผนกลยุทธระดับนโยบายขององคกร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรคืออะไร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เหมือนกับ MIS หรือระบบสารสนเทศทั่วไปที่กลาวมาขางตน
ตางกันที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะมีการนําขอมูลที่อางอิงพิกัด หรือขอมูลภูมิศาสตรเขามาเกี่ยว
ของดวย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ Geographic Information System (GIS) หมายถึง ระบบ
ที่นําคอมพิวเตอรมาใช เปนระบบที่มี Hardware, Software และกระบวนการที่ไดออกแบบเพื่อชวย
ในการจัดการและจัดเก็บขอมูล วิเคราะห และแสดงผลลัพธจากการประมวลผลขอมูล อันมีตําแหนง
ที่แนนอนในพื้นผิวโลก เพื่อใชในการแกปญหา และการวางแผนอันซับซอน เปนระบบที่สามารถ
ประมวลผลขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลที่ไมใชเชิงพื้นที่รวมกันได
GIS ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล และผูใช
ฮารดแวร คือเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงทั้งหลาย เชน พล็อตเตอร ปริ้นเตอร จอ
ภาพ เปนตน
ซอฟตแวร หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่สั่งการใหเครื่องทํางาน มีหลายโปรแกรม เชน
Arc/Info, Inter graph, Pamap เปนตน
คนซึ่งเปน ผูใช GIS นับวาเปนสวนสําคัญที่สุด ที่จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถ
ควบคุมการทํางานไดตามตองการ ผูใช GIS จะตองผานการฝกอบรมมาเปนอยางดี
ฐานขอมูลที่ใชใน GIS แบงออกเปน 2 ชนิดคือ ขอมูลเชิงพื้นที่หรือขอมูลที่มีพิกัดทาง
ภูมิศาสตร และขอมูลเชิงพรรณนา ขอมูลเชิงพื้นที่จะเกี่ยวของกับตําแหนงที่ตั้งบนพื้นผิวโลกที่แน
นอน แสดงดวยพิกัด และแสดงความสัมพันธกับขอมูลอื่นที่อยูขางเคียง ขอมูลเหลานี้ไดแก ลักษณะ
ทางธรณี ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน แหลงแร ปาไม เปนตน สวนขอมูลเชิงพรรณนาจะไดแก
คุณลักษณะตางๆ ของขอมูลภูมิศาสตร หรือตําแหนงที่ตั้งบนพื้นผิวโลก เชน ชื่อหมูบาน รหัส
ไปรษณีย ความเปนกรดเปนดางของน้ําของลําน้ําปง บริเวณสะพานเนาวรัตน เปนตน
การจัดเก็บขอมูลของ GIS จะพยายามจัดเก็บขอมูลหลายประเภทเขาไวในที่เดียวกันเพื่อใช
ประโยชน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาตางๆ ขอมูลที่สําคัญไดแก แผนที่ ซึ่ง
ไดมาจากการสํารวจ ภาพถายทางอากาศ ภาพถายระยะไกล ขอมูลเชิงพรรณนา หาไดจากแหลง
ทุติยภูมิ เชน สํามะโนประชากร หลักฐาน เอกสารของรัฐ และรายงานตางๆ นอกจากนี้ยังอาจลงไป
สํารวจใหมก็ได

การบันทึกขอมูล GIS ลงในคอมพิวเตอร มี 2 วิธี ที่แตกตางกัน คือ การบันทึกแบบ Vector
และ Raster แบบ vector ถือวาทุกจุดบนพื้นผิวโลกตอเนื่องกัน แตละจุดสามารถกําหนดพิกัดหรือ
ตําแหนงบนผิวโลกได โดยใชตัวเลขพิกัด x,y (เมื่อ x เปนระยะทางตามแนวตั้งและ y เปนระยะทาง
ตามแนวนอน) ทําใหสามารถแสดงขอมูลภูมิศาสตรได เชน จุดบนแผนที่อาจใชแสดงที่ตั้งของหมู
บาน ที่ตั้งของโรงเรียน หรือที่ตั้งของโรงไฟฟา GIS จะเก็บขอมูลเปนคาพิกัด x,y แตถาหากเปนขอมูล
ระบบเสนทางน้ํา ในแผนที่จะแสดงดวยเสนซึ่งเสนก็คือ จุดที่ตอเนื่องกัน คอมพิวเตอรจะเก็บขอมูล
เปนคาพิกัด ของจุดซึ่งเรียงตอกันเปนเสน สําหรับขอมูลที่เปนพื้นที่หรืออาณาบริเวณ เชน พื้นที่ปาไม
อาณาเขตหมูบาน ในแผนที่จะบันทึกเปนเสนรอบรูป ซึ่งจะมีคาพิกัดของจุดเริ่มตนและสุดทายที่เดียว
กัน จะเก็บเปนคาตัวเลขจุดของพิกัด x,y ที่มีจุดเริ่มตนและจุดสุดทายเปนจุดเดียวกัน
ในแบบ Raster จะแบงพื้นที่บนผิวโลกออกเปนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ (grid) ในแตละ
ชองสี่เหลี่ยมจะบอกถึงขอมูลบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับภูมิประเทศ
ถาขอมูลบนแผนที่เปนจุด
คอมพิวเตอรจะเก็บขอมูลไว 1 กริดเซลล สําหรับขอมูลที่เปนเสนจะแทนดวย กริดเซลลที่เรียงตอกัน
และหากขอมูลแผนที่เปนเสนรอบรู เครื่องก็จะเก็บเปนกริดเซลลที่วางตอกันเปนพื้นที่ ในการบันทึก
ขอมูลคอมพิวเตอรจะบันทึกคาของขอมูลในกริดเซลล และตําแหนงของกริดเซลลนั้นวาอยูในแถวใด
คอลัมภอะไร ซึ่งลักษณะการเก็บขอมูลจะเหมือนกับการจัดเก็บขอมูลรูปภาพ ในโครงสรางแบบ
Raster นี้ หนึ่ง layer จะเก็บขอมูลไดอยางเดียว เชน ขอมูลดิน เปนตน
GIS ทั้ง 2 แบบ มีขอไดเปรียบและเสียเปรียบที่แตกตางกันไมมีแบบใดที่ดีทั้งหมด GIS ในยุค
ปจจุบันจึงออกแบบมาใหใชไดทั้ง 2 แบบ
ขอมูลแผนที่ไมวาจะจุด เสน หรือเสนรอบรูป เมื่อ GIS บันทึกเขาสูคอมพิวเตอรแลว มันจะ
ไปสรางตารางขอมูลของจุด หรือเสน หรือเสนรอบรูป เพื่อใหเราสามารถนําเอาขอมูลหรือคุณ
ลักษณะอื่นๆ บันทึกเพิ่มลงในตารางได เชน ถาขอมูลแผนที่เราบันทึกเปนจุด ซึ่งแทนที่ตั้งของหมู
บาน สมมุติวามี 5 หมูบาน ใน GIS จะมีพิกัด x,y อยู 5 จุด หลังจากบันทึกขอมูลแผนที่แลว GIS จะไป
สรางตารางซึ่งมีอยู 5 แถว และมีขอมูลบอกวาในแตละแถวนั้นอางถึงจุดใดในแผนที่ สวนคุณสมบัติ
อื่นๆ ของจุด (ในที่นี้คือที่ตั้งหมูบาน) เราอาจเติมไดในภายหลัง เชน ชื่อหมูบาน จํานวนประชากรของ
หมูบาน พื้นที่หมูบาน ความหนาแนนประชากร และอื่นๆ และในทํานองเดียวกันหากขอมูลเปนเสน
หรือเสนรอบรูป GIS จะจัดการสรางขอมูลตารางของเสนหรือเสนรอบรูปรอไวใหเราสามารถเพิ่มเติม
ขอมูลเชิงคุณลักษณะของเสนหรือเสนรอบรูปนั้นได
ดวยเหตุที่ GIS จัดเก็บขอมูลแยกไว 2 สวน คือ สวนที่เปน graphic หรือรูปภาพ และสวนที่
ไมใช graphic หรือขอมูลเชิงคุณลักษณะ ทําใหสามารถนําขอมูลทั้ง 2 ชนิดมาวิเคราะหรวมกันได
เชน เราสามารถนําเอาขอมูลความหนาแนนประชากรไปลงในแผนที่ได โดยสรางเปนแผนที่ใหม
และนําไปวิเคราะหกับขอมูลอื่นๆ ไดอีกดวย

การทํางานของ GIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยทั่วไปจะทํางาน 6 อยาง ดวยกันคือ
1) การนําขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอร (Input) กอนที่ขอมูลภูมิศาสตรจะสามารถใชไดใน
GIS ขอมูลแผนที่จะตองแปลงไปอยูในฟอรมที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอรกอน ซึ่งไดแก ขอมูลตัวเลข
กระบวนการในการเปลี่ยนขอมูลจากแผนที่กระดาษไปเปนขอมูลใน GIS นั้น ทําไดโดยการใชเครื่อง
มือที่เรียกวา Scanner ซึ่งมักจะใชในโครงการใหญๆ เพราะคาเครื่องมือแพง สําหรับในโครงการเล็กๆ
จะมีเครื่องลากเสนที่เรียกวา digitizer ซึ่งมีลักษณะเปนกระดานไฟฟา เมื่อเอาแผนที่วางบนโตะไฟฟา
และใชเมาสลากเสนแผนที่ ขอมูลแผนทีนั้นจะถูกแปลงเปนตัวเลขและบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร อยาง
ไรก็ตาม ในปจจุบันมีขอมูลภูมิศาสตรที่สําเร็จรูปเปนแผนที่ดิจิตอลขายแลว มีใหเลือกซื้อตามตองการ
และสามารถนํามาใชกับ GIS ไดเลย
2) การทรานฟอรมขอมูลในกรณีที่ขอมูลไมไดอยูในฟอรมที่ GIS ของเราสามารถใชได
หรือการที่มีแผนที่ตางสเกลกัน กอนที่จะนําขอมูลดังกลาวมาใชงานกับระบบของเรา จําเปนตองมีการ
แปลงขอมูลเหลานั้นใหอยูในฟอรมเดียวกัน หรือสเกลเดียวกันกอน GIS จะมีโปรแกรมที่ทําหนาที่
แปลงขอมูลในสวนนี้ให
3) การบริการจัดการขอมูลของ GIS ขอมูลเชิงพรรณนาใน GIS จะมีซอรฟแวรจัดการอยูซึ่ง
จะชวยบันทึก จัดระเบียบ และจัดการขอมูล ซอฟตแวรตัวนี้เรียกวา ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล หรือ
DBMS (Data Base Management System) DBMS สวนใหญที่ใชใน GIS จะเปนระบบฐานขอมูลเชิง
สัมพันธ (Relational model) ซึ่งขอมูลจะบันทึกในตาราง โดยมีขอมูล field หนึ่งในตารางเปนตัวบอก
วาเปนขอมูลของตําแหนงใดในขอมูลแผนที่ ทําใหสามารถเชื่อมโยงระหวางขอมูลในตารางกับขอมูล
แผนที่ หรือขอมูล graphic ได
4) การตั้งคําถาม GIS เมื่อเรามีระบบ GIS และมีขอมูลพรอมแลว เราอาจวิเคราะหขอมูลหา
คําตอบจาก GIS โดยการปอนคําถามใหระบบตอบใหดังนี้
∗ ใครเปนเจาของที่ดินแปลงที่หัวมุมถนน
∗ ระยะทางจากที่เราอยูถึงโรงพยาบาล
∗ โซนเกษตรกรรมอยูในบริเวณใดบาง
และเราอาจปอนคําถามที่ตองมีการวิเคราะหที่เปนคําถามที่ยากขึ้น เชน
∗ พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกบานพักอาศัย
∗ พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกลําไย
∗ ถาตัดถนนผานแนวนี้ ใครจะไดรับผลกระทบบาง

ในการตั้งคําถามให GIS ตอบ มีทั้งระบบที่ใหผูใช click ตัวเลือกที่เตรียมไวแลว หรือปอนคํา
ถามที่เปนภาษา SQL ในปจจุบัน GIS สามารถวิเคราะหขอมูลไดลึกซึ้งขึ้น เชน สามารถที่จะวิเคราะห
หาแนวโนมอนาคตได เชน ถามวา ถาปริมาณฝนเทากับเทานี้ น้ําจะทวมบริเวณใดบาง เปนตน
5) การนําแผนที่มาซอนทับ (Overlay Analysis) เปนการนําเอาขอมูลมากกวา 1 layer มา
บูรณาการ เพื่อใหเกิดผลลัพธหรือ layer ใหมขึ้น เชนการนําเอา layer ดิน สมรรถนะของดิน ความลาด
ชัน การใชที่ดิน เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก เปนตน
6) แสดงผลลัพธ จากการประมวลผลขอมูล หลังจาก GIS ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว จะใหผลลัพธ
ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของแผนที่ หรือกราฟ หรือตาราง
การประยุกตใช GIS
ในการประยุกตใช GIS ในการวางแผนกายภาพนั้น ในขั้นตนใหทําความเขาใจกับแนวความ
คิดเบื้องตน เรื่อง GIS วาคืออะไร ทํางานอยางไร จะประยุกตใชในงานการวางแผนกายภาพไดอยาง
ไรบาง จากนั้นจึงคอยกําหนดวาจะตองใชขอมูลอะไรบาง ขอมูลที่นักวางแผนตองการทราบก็คือ
สภาพปจจุบันของพื้นที่ ซึ่งขอมูลสวนใหญจะเปนขอมูลกายภาพหรือแผนที่ เชน การใชที่ดิน
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน ลักษณะธรณี ความสูง เสนทางคมนาคม น้ําผิวดิน น้ําใตดิน
เปนตน ขอมูลอีกสวนหนึ่งที่นักวางแผนตองการคือ สภาพปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะไดวางแผนและจัด
ทําโครงการเพื่อแกไขปญหาตอไป
จะเห็นไดวาขอมูลที่ตองใชแบงเปน 2 กลุม คือ ขอมูลแผนที่ และขอมูลที่ไมใชแผนที่ ใน
สวนของขอมูลแผนที่ยิ่งมากเทาไรยิ่งดี และอยางนอยที่สุดตองมีแผนที่ของสภาพปจจุบัน สําหรับ
แผนที่ยอนหลัง ถามีจะทําใหเราสามารถวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และวิเคราะหถึงแนว
โนมในอนาคตไดดวย
ขอมูลอื่นๆ ที่ไมใชขอมูลแผนที่ ไดแก ขอมูลสภาพปญหา ซึ่งตองลงพื้นที่ไปจัดเก็บขอมูล
และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนในการวางแผน ไดแก จํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร ฯลฯ
จากความตองการสารสนเทศที่กลาวมาขางตน นักวางแผนจะตองทํารายการสารสนเทศที่
ตองการโดยละเอียดวาอะไรบาง สารสนเทศดังกลาวตองใชขอมูลอะไรบาง วิธีการวิเคราะหขอมูล
การประยุกตใช GIS ไดมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับกําลังความสามารถและ ทรัพยากรที่เรามี
อยู ในที่นี้จะแยกการใชงานออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
ในกรณีที่ 1 หากหนวยงานยังไมไดใชคอมพิวเตอรในการทํางาน เราทําไดโดยการสราง
แผนที่ลงในแผนใส และเก็บขอมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่ตองการลงในแผนที่ ไวในแฟมกระดาษ โดย
แยกแฟมขอมูลเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งขอมูลแตละเรื่องจะอธิบายรายละเอียดของแผนที่ ขอมูลในแผนที่
ตองระบุไววาเปนขอมูลของตําแหนงของแผนที่ใด ในการใชงานเราอาจนําเอาแผนที่ ซึ่งเขียนบน
แผนใสมาวิเคราะหโดยการซอนทับกัน เพื่อหาคําตอบที่เราตองการได

สรุป
ที่นําเสนอมาทั้งหมดเปนภาพรวมของระบบ GIS วาคืออะไร ทํางานไดอยางไร จะใชอยาง
ไร ซึ่งสรุปไดวา GIS เปนระบบสารสนเทศที่มีความแตกตางจากระบบสารสนเทศอื่นๆ เพราะ GIS
สามารถที่จะจัดการขอมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศ
และวิเคราะหขอมูลภูมิประเทศรวมกับขอมูลคุณ
ลักษณะของพื้นที่ได GIS ที่มีอยูในปจจุบัน สามารถที่จะทํา inventory ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แสดงผลขอมูลที่บันทึกไวไดและสามารถวิเคราะหขอมูลในลักษณะที่ซับซอนได แตความสามารถ
ในการวิเคราะหยังมีจํากัดอยู อยางไรก็ตามเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ในอนาคตอันใกลนี้
GIS จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการสรางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
จะตองพิจารณาถึงวัตถุประสงคของระบบสาร
สนเทศนั้นวา เปนเรื่องอะไร ผลิตใหใครใช ขอมูลที่ตองการคืออะไร มีรูปแบบของขอมูลอยางไร
ขอมูลที่ตองการมีอยูแลว หรือตองสํารวจใหม มีเครือขายของการเก็บอยางไร (ใครเปนผูรวบรวมขอ
มูล ความถี่ในการเก็บ) สําหรับขอมูลที่มีอยูแลวก็จะตองพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสม โดยคํานึงถึง
แหลงผลิตขอมูล ปที่ผลิต และเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต แลวจึงพิจารณาเลือก GIS ที่เหมาะสม
กับลักษณะงาน หากไมมีการเตรียมการวางแผนในเรื่องดังกลาวมาขางตน จะมีปญหาในการใชขอมูล
ในภายหลัง
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