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บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงพื นที่ ข้อมูลคุณภาพน ้า และ
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน ้าล้าตะคอง 2) เพ่ือพัฒนาเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพน ้าและสนับสนุนการวางแผนจัดการมลพิษทางน ้า และ 3) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการ 
บูรณาการข้อมูลคุณภาพน ้า ข้อมูลเชิงพื นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยอิงฐานความรู้ 
 โครงการย่อยที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแบบจ้าลองปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน ้าตามจุด
ตรวจวัดคุณภาพน ้าของแม่น ้าล้าตะคอง 2) เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพ่ือวางแผนการจัดการมลพิษทางน ้า โดยอัลกอริทึมที่ใช้ในการสร้างแบบจ้าลองคือ C4.5 
ส้าหรับระบบที่พัฒนาใช้ภาษา PHP และอาศัยตัวจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
แบบจ้าลองที่ได้ให้ค่าความถูกต้อง 78.21% ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า
ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.34) และผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย
ผู้ใช้งานพบว่าระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.37) 
 โครงการย่อยที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เกี่ยวกับ
คุณภาพน ้าและสถานที่ส้าคัญบริเวณโดยรอบแม่น ้าล้าตะคอง 2) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือการค้นคืนและแสดงข้อมูลคุณภาพและมลพิษทางน ้าอิงฐานความรู้ ส้าหรับแม่น ้า
ล้าตะคอง 3) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการค้นคืนและแสดง
ข้อมูลคุณภาพและมลพิษทางน ้าอิงฐานความรู้ ส้าหรับแม่น ้าล้าตะคอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และภาษา PHP ผลการวิจัยพบว่า 1) ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
เกี่ยวกับคุณภาพน ้าที่พัฒนาสามารถจัดเก็บข้อมูลตามอ้าเภอที่แม่น ้าล้าตะคองไหลผ่าน ได้แก่ ข้อมูล
คุณภาพน ้าบริเวณสถานีจุดตรวจวัดทั ง 15 จุดระหว่างปี 2551- 2556 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ที่อยู่
อาศัย พานิชยกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันราชการ สถาบันศึกษา โรงพยาบาล สถานีน ้ามัน 
โรงแรม สนามกอล์ฟ ปศุสัตว์ และฟาร์ม) และข้อมูลพื นที่เกษตรกรรม (นาข้าว มันส้าปะหลัง ข้าวโพด 
อ้อย)  2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่พัฒนา มีการบูรณาการข้อมูลเชิงพื นที่ (ขอบเขตต้าบล เส้นทาง
คมนาคม เส้นแม่น ้าล้าตะคอง ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื นที่เกษตรกรรม) กับข้อมูลคุณภาพน ้า 
ที่สามารถค้นคืนสารสนเทศคุณภาพน ้าน้าเสนอในเชิงพื นที่ได้ 3) การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) และการ
ประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งานพบว่าระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.48) 
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ABSTRACT 
  
 The purposes of this research were 1) to study and collect the data of 
water quality and land-use on the Lamtakong river 2) to modeling of factors 
for analysis and management support of water pollution and 3) to develop the 
information systems to integrate the water quality data and spatial data on land-
user based on knowledge base. 
 The first project research aims to 1) to develop a model of factors that 
influence water quality based on the measurement of water quality of the 
Lamtkong river and 2) to develop and assess the effectiveness of decision 
support system for managing water pollution. Using by a decision tree technique 
and C4.5 algorithm for modeling. The development of DSS using PHP and MySQL 
database. The results of first project were as follow: the first, the model provides 
the accuracy 78.21% and the second, the result of the evaluation by experts 
revealed that the DSS shows a level of good overall sufficiency (�̅� = 4.34), an 
equally good sufficiency in term of end users (�̅� = 4.37) 
 The second project research aims to 1) to create a database of 
geographical information about water quality and land-uses surrounding the 
Lamtakong river 2) to develop a Geographic Information System to Retrieve and 
display data quality and Water Pollution knowledge base for the Lamtakong 
river: GIS_IRWP 3) to evaluate the effectiveness of GIS_IRWP. Using by MySQL, 
PHP and Java scripts for development of system. The results found that: 1) The 
database is storing data of water quality from 15 points of monitoring stations in 
year 2551 to 2556, land-uses data and agricultural areas 2) The GIS_IRWP 
integrate spatial data and water quality, the system can retrieve an information 
presented in spatial form and 3) The evaluation the effectiveness of the system 
by experts found that the system is effective in high-level (x̅ = 4.07) and an 
evaluation by users found the system effectiveness at high-level (x̅ = 4.48). 


