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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการให้ 
ค่าน้ำหนักความสำคัญกับปัจจัย และการให้ค่าความเหมาะสมกับระดับย่อยของปัจจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้าน 
สิ่งแวดล้อม 3 ท่าน แล้วทำการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขยะมูลฝอย ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นขนาดพื้นที่ 
ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะมูลฝอย จากนั้นนำค่าดังกล่าวและเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในระบบสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์เพื่อการคัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอย แล้วนำระบบที่พัฒนาขึ้นทั้ง 2 ส่วนไปทดสอบ 
ความสามารถในการใช้งานได้กับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ อบต.บ้านเกาะ อบต.สุรนารี และ 
อบต.มะเกลือเก่า ผลที่ได้จากการพัฒนาเกณฑ์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านธรณีวิทยา ด้าน 
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการคมนาคม และด้านความหนาแน่น ผลจากการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ 
ของระบบการจัดการฐานข้อมูลขยะมูลฝอย พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.21 แสดงให้เห็นว่าระบบมีความสามารถในการใช้ 
งานได้อยู่ในระดับมากที่สุด และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการคัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอย 
มีค่าเฉลี่ย 4.19 แสดงให้เห็นว่าระบบมีความสามารถในการใช้งานได้อยู่ในระดับมาก 

Abstract 
 This research aimed was to develop the criteria for selecting areas for solid waste  
management in terms of importance of factors and the fitness with the minor levels of factors 
by 3 environmental experts. Result of database management system was suitable areas for solid 
waste management. The developed criteria and the result of the suitable areas for solid waste 
management was transferred to Geographic Information System (GIS) in order to select areas for 
solid waste management. The developed system was then tested by the public health and 
environment officials in 3 local administration offices, consisting of Ban Koh, Suranaree, and 
Maklue Kao local administration offices. The criteria retrieved from this investigation comprises 
5 factors in terms of following aspects; geology, economy, sociology, transportation and density.  
According to the results of the usability of the database management system was 4.21 and  
geographic information system was 4.18, it was seen that the users could use the system in  
solid waste management in a suitable manner. 
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1.บทนำ

 ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหา 
ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมไป  
ถึงปัญหาขยะมูลฝอย ที่จำเป็นต้องได้รับการ  
จัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาขยายตัว 
รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและแผนการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2540-2559 อันได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ขยะมูลฝอย ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ในอนาคต (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, www, ม.ป.ป.) ใน 
ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ส่วน  
คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ 
องค์การบริหารส่วนตำบล ถือได้ว่ามีหน้าที่
โดยตรงต่อการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดย
ได้มีการประกาศไว้ในพระราชบัญญัติอย่างชัดเจน  
คือ 1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,  
2542: 2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2496); และ  
3) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (สำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา, 2537) 

 สืบเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอันประกอบด้วย องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน 
ตำบล ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทำงานตามภารกิจ เกิดบูรณา- 
การและเอกภาพในระบบข้อมูล (สถาบันวิจัยและ 
ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,  
2548) แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีจำนวนทั้งสิ้นถึง 7,851 แห่ง (สำนักงานคณะ 
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่น, 2551) และแต่ละแห่งยังขาดบุคลากรที่มี 
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การ 
พัฒนาเป็นไปอย่างไร้ทิศทางและขาดความ 
ต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีผู้ที่พัฒนาระบบฐานข้อมูล  
พร้อมทั้งประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ 
ใช้งานเฉพาะพื้นที่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบ
ที่เป็นกลางสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยไม่จำกัด 
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่พัฒนา ขึ้นเป็นระบบที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการ 
บันทึกข้อมูล ปริมาณ และการกำจัดขยะมูลฝอย  
ตลอดจน การจัดทำรายงาน การพยากรณ์ และ 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการคัดเลือก 
พื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอย อันเป็นการ 
ประยุ กต์ ร ะบบสารสน เทศทางภู มิ ศ าสตร์  
(Geographic Information System: GIS) อัน 
เป็นระบบการจัดทำแผนที่ที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว 

ตลอดเวลา (Dynamic Mapping System) มี 
การประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่และมีความสามารถ 
ให้ผู้ใช้ระบบตั้งคำถามหรือสอบถามได้ (Spatial  
Data-Processing and Querying Capabilities) 
(Gorr, W.L. and Kurland, K.S., 2007) เข้ามา 
สำหรับการหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการจัดการขยะ 
มูลฝอย เพื่อช่วยให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการจัดการขยะมูลฝอย ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีระบบ 
ยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยให้การจัดหาพื้นที่สำหรับการ 
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จัดการขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อ 
ลดผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อมที่ เ กิ ดขึ้ นกับ
ประชาชนในพื้นที่ 

2.วิธีการศึกษา

 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยประยุกต์  
(Applied Research) ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

 2.1 การพัฒนาเกณฑ์เพื่อเลือกพื้นที่สำหรับ 
จัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการให้ค่าน้ำหนัก 
ความสำคัญกับปัจจัย และค่าความเหมาะสมของ 
ปัจจัยย่อยด้วยแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้าน 
สิ่งแวดล้อม 3 ท่าน 

 2.2 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ขยะมูลฝอย ผู้วิจัยทำการพัฒนาระบบผ่านทาง 
เว็บไซต์ โดยใช้ภาษา PHP (Lash, D.A., 2003)  
และใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ในการ 
ใช้งานผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลการจัดการขยะ 
มูลฝอย รวมทั้งสามารถเรียกดูรายงาน การ 
พยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอยได้ โดยผลลัพธ์ที่ได้ 
จากระบบการจัดการฐานข้อมูล คือ ขนาดพื้นที่ 
ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะมูลฝอย 

 2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศทาง 
ภูมิศาสตร์เพื่อการคัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดการ 
ขยะมูลฝอย ผู้วิจัยพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม  
ArcGIS โดยใช้ข้อมูลเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและ 
ผลลัพธ์ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการ 
ขยะมูลฝอยที่ได้จากระบบการจัดการฐานข้อมูล 
มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบ ในการใช้งานผู้ใช้ต้อง 
เลือกแผนที่ และป้อนข้อมูลปัจจัยย่อย เพื่อ 
วิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการ 
ขยะมูลฝอย  

 2.4 การทดสอบความสามารถในการใช้งาน 
ของระบบกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านเกาะ องค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี และ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จังหวัด 
นครราชสีมา โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของ 
ประชากรต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.)  
เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรจะมีผล 
กระทบโดยตรงต่อการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมใน 
การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งมีผลต่อการจัดการ 
ขยะมูลฝอย โดย อบต.บ้านเกาะเป็นตัวแทนพื้นที่ 
ที่มีความหนาแน่นสูง เฉลี่ย 1,314 คนต่อตร.กม.  
อบต.สุรนารีเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีความหนาแน่น 
ปานกลาง เฉลี่ย 317 คนต่อ ตร.กม. อบต. 
มะเกลือเก่า เป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำ 
เฉลี่ย 68 คนต่อตร.กม. 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ 
สอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ใช้ 
งาน เป็นคำถามปลายปิดและคำถามปลายเปิด  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้งานระบบ ประกอบด้วย  
ระบบการจัดการฐานข้อมูลขยะมูลฝอย และ 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการคัดเลือก 
พื้นที่ ในการจัดการขยะมูลฝอย การแปลผล 
คะแนนแบบสอบถามแบ่งระดับเพื่อวัดความ 
สำคัญของแต่ละปัจจัยออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  
คะแนน 4.21-5.00 คือ มากที่สุด คะแนน 3.41- 
4.20 หมายถึง มาก คะแนน 2.61-3.40 คือ 
ปานกลาง คะแนน 1.81-2.60 คือ น้อย คะแนน 
1.00-1.80 คือ น้อยที่สุด และได้จำแนกหลัก 
เกณฑ์ในการประเมินความสามารถในการใช้งาน 

ได้ของระบบออกเป็น 5 ด้าน คือ ความมี
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ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
ความเชื่อถือได้ในการใช้งาน (Reliability) และ 
ความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability)  
(Folmer, E. and Bosch, J., 2004) (Seffah, A.,  
Donyaee, M., Kline, R.B. and Padda, H.K.,  
2006) 

3.ผลการศึกษาและอภิปรายผล

 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
ส่วนแรก คือ ผลการพัฒนาเกณฑ์เพื่อเลือกพื้นที่ 
สำหรับจัดการขยะมูลฝอย ส่วนที่สอง คือ ผลการ 
พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขยะมูลฝอย  
ส่วนที่สาม คือ ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์ เพื่อการคัดเลือกพื้นที่สำหรับ 
จัดการขยะมูลฝอย และส่วนสุดท้าย คือ ผลการ 

ทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ  
รายละเอียด ดังนี้  

3.1ผลการพัฒนาเกณฑ์เพื่อเลือกพื้นที่สำหรับ

 จัดการขยะมูลฝอย

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการพัฒนาเกณฑ์ 
เพื่อเลือกพื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอย ประกอบ 
ด้วย ค่าน้ำหนักความสำคัญกับปัจจัย และค่าความ 

เหมาะสมของปัจจัยย่อย โดยจะคัดเลือกเฉพาะ 
ปัจจัยย่อยที่มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยสูงสุดของ 
แต่ละปัจจัยหลักมาไปใช้เป็นเกณฑ์สำหรับพัฒนา 
ระบบ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีปัจจัยย่อยที่มีค่า 
ความเหมาะสมเฉลี่ยสูงสุดไม่สามารถใช้หาพื้นที่ 
ที่ เหมาะสมได้ ผู้ วิจัยจะนำค่าปัจจัยย่อยที่มี 
ค่าเฉลี่ยถัดไปมาใช้งานแทนในแต่ละปัจจัยหลักนั้น 

ตารางที่ 1 เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอย 

 ปัจจัยหลัก * ปัจจัยย่อย ** 

1. ด้านธรณีวิทยา 1.1 ประเภทของดิน 4.00 หิน 2.00 

     ดินทราย 1.67 

     ดินร่วน 4.00 

     ดินเหนียว 5.00 

     ดินลูกรัง 3.00 

  1.2 ระดับความสูง 4.00 ต่ำกว่า 300 เมตร 3.50 

   ของพื้นที่  301-600 เมตร 1.50 

     601-900 เมตร 2.00 

     901-1,200 เมตร 2.00 

     สูงกว่า 1,200 เมตร 1.00 

  1.3 ระยะห่างจาก 4.67 น้อยกว่า 300 เมตร 0.33 

   แหล่งน้ำธรรมชาติ  301-600 เมตร 1.67 

     601-900 เมตร 2.67 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) 

 ปัจจัยหลัก * ปัจจัยย่อย ** 

     901-1,200 เมตร 4.33 

     มากกว่า 1,200 เมตร 4.67 

2. ด้านเศรษฐกิจ 2.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 4.33 ที่รกร้างว่างเปล่า 5.00 

     เกษตรกรรม 3.67 

     ชุมชนหนาแน่นน้อย 4.00 

     ชุมชนหนาแน่นปานกลาง 3.33 

     ชุมชนหนาแน่นมาก/พาณิชยกรรม 3.00 

  2.2 ราคาที่ดิน 4.00 ที่ดินได้รับการบริจาคพื้นที่สาธารณประโยชน์ 5.00 

     ราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 100% 3.67 

     ราคามากกว่าหรือน้อยกว่าราคาประเมิน 100% 2.67 

     ราคาสูงกว่าราคาประเมิน 100-200% 2.67 

     ราคาสูงกว่าราคาประเมินมากกว่า 200% 2.00 

3. ด้านสังคม 3.1 ระยะห่างจาก 4.67 น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 0.67 

   แนวเขตโบราณสถาน  1-2 กิโลเมตร 2.00 

     2-3 กิโลเมตร 2.67 

     3-4 กิโลเมตร 3.33 

     4-5 กิโลเมตร 4.00 

     5-6 กิโลเมตร 3.67 

     6-7 กิโลเมตร 4.00 

     7-8 กิโลเมตร 4.00 

     8-9 กิโลเมตร 4.00 

     9-10 กิโลเมตร 4.33 

     10 กิโลเมตรขึ้นไป 4.00 

  3.2 ระยะห่างจาก 4.33 น้อยกว่า 500 เมตร 1.00 

   ชุมชนหลัก  501-1,000 เมตร 1.67 

     1,001-1,500 เมตร 3.00 

     1,501-2,000 เมตร 4.33 

     มากกว่า 2,000 เมตร 5.00 

     3.3 ระยะห่างจาก 4.00 0-300 เมตร 1.33 

   ถนนสายหลัก  301-600 เมตร 2.67 

     601-900 เมตร 3.67 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) 

 ปัจจัยหลัก * ปัจจัยย่อย ** 

     901-1,200 เมตร 4.33 

     1,201-1,500 เมตร 3.67 

4. การคมนาคม 4.1 การคมนาคม 4.33 ห่างจากชุมชนไม่เกิน 1 กม. และมีถนนตัดผ่าน 1.00 

     ห่างจากชุมชนไม่เกิน 2 กม. และมีถนนตัดผ่าน 1.67 

     ห่างจากชุมชนไม่เกิน 3 กม. และมีถนนตัดผ่าน 2.33 

     ห่างจากชุมชนไม่เกิน 4 กม. และมีถนนตัดผ่าน 2.67 

     ห่างจากชุมชนไม่เกิน 5 กม. และมีถนนตัดผ่าน 3.33 

     ห่างจากชุมชนไม่เกิน 6 กม. และมีถนนตัดผ่าน 3.33 

     ห่างจากชุมชนไม่เกิน 7 กม. และมีถนนตัดผ่าน 3.67 

     ห่างจากชุมชนไม่เกิน 8 กม. และมีถนนตัดผ่าน 3.00 

     ห่างจากชุมชนไม่เกิน 9 กม. และมีถนนตัดผ่าน 2.33 

     ห่างจากชุมชนไม่เกิน 10 กม. และมีถนนตัดผ่าน 2.67 

     ห่างจากชุมชนเกิน 10 กม. และมีถนนตัดผ่าน 1.00 

5. ด้านความ 5.1 ความเหมาะสม 5.00 รองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 10 ปี 3.00  

 หนาแน่น  ในการรองรับปริมาณ  รองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 20 ปี 4.67 

   ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต  รองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 30 ปี 4.00 

  5.2 ความเหมาะสมกับ 3.67 รองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 10 ปี 2.67 

   จำนวนโรงงาน  รองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 20 ปี 3.67 

     รองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 30 ปี 3.33 

     5.3 ความเหมาะสมกับ 4.67 รองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 10 ปี 3.33 

   จำนวนประชากร  รองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 20 ปี 4.67 

     รองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 30 ปี 4.00 

ค่า* คือ ค่าน้ำหนักของปัจจัย, ค่า** คือ ค่าความเหมาะสมของปัจจัยย่อย 
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3.2 ผลการพัฒนาระบบSW-DBMS(Solid

 Waste Database Management

 System)

 ระบบ SW-DBMS มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยจากผู้เชี่ยวชาญทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อม และจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ออกแบบระบบ  
และพัฒนาระบบ (ดังรูปที่ 1) 

 ระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) การ 
จัดการข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการ
ขยะมูลฝอย การจัดการข้อมูลปริมาณขยะของ 
บ้านเรือน/สถานประกอบการต่าง ๆ และการ 
จัดการข้อมูลการกำจัดขยะในรูปแบบต่าง ๆ  
2) แสดงรายงานขยะมูลฝอย ได้แก่ แสดงรายงาน 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ดำเนินการจัดเก็บ แสดง 
รายงานการกำจัดขยะมูลฝอย และแสดงรายงาน 
การพยากรณ์แนวโน้มปริมาณขยะมูลฝอยที่คาดว่า 
จะเกิดขึ้นในอนาคต (ดังรูปที่ 2) 

รูปที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูลรวมในระดับที่ 0  
 (DFD Level 0) ของระบบ SW-DBMS 

รูปที่ 2 หน้าจอของระบบ SW-DBMS 

3.3 ผลการพัฒนาระบบ GIS-SWM (GIS

 forSolidWasteManagement)

 จากรูปที่ 3 เป็นการวิเคราะห์หาพื้นที่สำหรับ 
จัดการขยะมูลฝอย ข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกพื้นที่ 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 1. กลุ่มการเลือกพื้นที่ คือ พื้นที่ที่เหมาะสม 
สำหรับใช้เป็นพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย ประกอบ 
ด้วย 3 ชั้นข้อมูล ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ประเภทของดิน และระดับความสูงของพื้นที่ 

 2. กลุ่มสร้างพื้นที่กันชน คือ พื้นที่ที่ ไม่ 
เหมาะสมสำหรับใช้เป็นพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย  
ประกอบด้วย 4 ชั้นข้อมูล ได้แก่ แนวเขตโบราณ 
สถาน ชุมชนหลัก ถนนสายหลัก และแหล่งน้ำ 
ธรรมชาติ 

 3. กลุ่มการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม คือ การ 
เลือกพื้นที่ในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ได้พื้นที่ที่มี 
ความเหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบ 
ด้วย 2 ชั้นข้อมูล ได้แก่ การคมนาคม และขนาด 
พื้นที่ 
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 หลังจากทำการแบ่งกลุ่มข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว 
จะทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอน คือ นำ 
ข้อมูลจากกลุ่มการเลือกพื้นที่ข้างต้นมาทำการ 
ซ้อนทับแบบ intersect จะได้ผลลัพธ์แสดง 
ขอบเขตพื้นที่ที่ซ้ำกันของทั้ง 3 ชั้นข้อมูล อันเป็น 
พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะมูลฝอย  
และนำข้อมูลจากกลุ่มการสร้างพื้นที่กันชนมา 
ทำการซ้อนทับแบบ union จะได้ผลลัพธ์แสดง 
ขอบเขตพื้นที่ทั้งหมดของทั้ง 4 ชั้นข้อมูล อันเป็น 
พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะมูลฝอย  
จากนั้นนำผลลัพธ์จากการซ้อนทับแบบ union  
และ intersect มาทำการ erase จะได้ผลลัพธ์ 
เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะมูลฝอย 
ขั้นต้น นำผลลัพธ์ที่ได้มาทำการเลือกโดยการใช้  
Select by location และ Select by attribute  
เพื่อให้ได้พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

 จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ระบบที่ได้ไป 
ใช้ในการพัฒนาระบบ โดยระบบ GIS-SWM จะมี 
ลักษณะเป็นโมเดลที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำไป 
ใช้ประมวลผลได้หลายครั้งกับหลาย ๆ พื้นที่ โดย 
ใช้โมเดลและกระบวนการเดิม เพียงแต่เปลี่ยน 
ข้อมูลแผนที่ชุดใหม่เท่านั้น (ดังรูปที่ 4)  

รูปที่ 3 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ 
 การคัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอย 

รูปที่ 4 หน้าจอของระบบ GIS-SWM 

3.4 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้

 (UsabilityTesting)ของระบบ

 ผลการทดสอบความสามารถใช้งานได้ของ 
ระบบ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ผลการทดสอบ 
ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ SW- 
DBMS และผลการประเมินความสามารถในการ 
ใช้งานได้ของระบบ GIS-SWM มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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 3.4.1 ผลการทดสอบความสามารถใน
การใช้งานได้ของระบบ SW-DBMS 

 1. ด้านประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด (X = 4.25, S.D. = 0.44) แสดงให้เห็น 
ว่าผู้ใช้สามารถทำงานได้บรรลุผลสำเร็จของงาน 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ SW-DBMS ด้านประสิทธิผล 

  ด้านประสิทธิผล X S.D. ระดับ 

 ระบบมีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 4.33 0.58 มากที่สุด 
 สำนวนภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม ชัดเจนถูกต้องทำให้ท่านเข้าใจได้โดยง่าย 4.33 0.58 มากที่สุด 
 จำนวนขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นเหมาะสมทำให้ง่ายต่อการใช้งาน 4.00 0.00 มาก 
 ลำดับขั้นตอนการทำงานมีความสอดคล้องกันซึ่งมีความง่ายในการใช้งาน 4.33 0.58 มากที่สุด 
 โดยรวม 4.25 0.44 มากที่สุด 




 2. ด้านประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด (X = 4.22, S.D. = 0.39) แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้สำเร็จตามเป้าหมาย 

ที่ตั้งไว้อย่างคุ้มค่าและสมบูรณ์ ทั้งการป้อนข้อมูล 
การดูรายงานได้โดยง่าย และภาพรวมของระบบมี
ความสะดวกต่อการใช้งาน ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ SW-DBMS ด้านประสิทธิภาพ 

  ด้านประสิทธิภาพ X S.D. ระดับ 

 ท่านสามารถป้อนข้อมูลด้านการจัดการต่าง ๆ ได้โดยง่าย 4.33 0.58 มากที่สุด 
 ท่านสามารถเลือกดูรายงานต่าง ๆ ได้ง่าย 4.33 0.58 มากที่สุด 

 ภาพรวมของระบบมีความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน 4.00 0.00 มาก 
 โดยรวม 4.22 0.39 มากที่สุด 



 3. ด้านความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.07, S.D. = 0.47) แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ใช้พึงพอใจต่อรูปแบบต่าง ๆ ของระบบ ทั้งด้าน 

สีสัน การจัดวางปุ่มหรือข้อความต่าง ๆ ขนาดตัว 
อักษร และรูปแบบของระบบมีความสวยงาม 
สะอาดตา ดังตารางที่ 4 

 

ตามที่วางไว้ โดยระบบมีการวางหมวดหมู่ 
เหมาะสม สำนวนภาษา จำนวนขั้นตอน และลำดับ 
ขั้นตอนการทำงานมีความเหมาะสม ทำให้ง่ายต่อ 
การใช้งาน ดังตารางที่ 2 
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 4. ด้านความเชื่อถือได้ในการใช้งานโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.33, S.D. = 0.58)  
แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้อย่าง 

ถูกต้อง ทั้งด้านผลลัพธ์จากการกรอกข้อมูล 
รายงานที่ ได้จากระบบ และผู้ ใช้คิดว่าระบบ
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ ดังตารางที่ 5 

 5. ด้านความสามารถในการเรียนรู้ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก (X = 4.17, S.D. = 0.29) แสดง 
ให้เห็นว่าผู้ใช้สามารถเรียนรู้ระบบการทำงานได้ 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ SW-DBMS ด้านความพึงพอใจ 

  ด้านความพึงพอใจ X S.D. ระดับ 

 สีสันของระบบมีความเหมาะสม 4.33 0.58 มากที่สุด 

 ขนาดตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 3.67 0.58 มาก 

 การจัดวางปุ่มหรือข้อความต่าง ๆ มีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 

 รูปแบบของระบบมีความสวยงามน่าใช้ 3.67 0.58 มาก 

 รูปแบบของระบบดูสะอาดตา 4.00 0.00 มาก 

  โดยรวม 4.07 0.47 มาก 
 



ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ SW-DBMS ด้านความเชื่อถือได้ในการใช้งาน 

  ด้านความเชื่อถือได้ในการใช้งาน X S.D. ระดับ 

 ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ท่านกรอกข้อมูล 4.33 0.58 มากที่สุด 

 ระบบสามารถแสดงรายงานได้ถูกต้องตามข้อมูลที่ท่านกรอกข้อมูล 4.33 0.58 มากที่สุด 

 ท่านสามารถนำระบบไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน 4.33 0.58 มากที่สุด 

  โดยรวม 4.33 0.58 มากที่สุด 



อย่างรวดเร็ว และเข้าใจรูปแบบการทำงานโดย 
รวมของระบบเป็นอย่างดี 
 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ SW-DBMS ด้านความสามารถในการเรียนรู้ 

  ด้านความสามารถในการเรียนรู ้ X S.D. ระดับ 

 ท่านสามารถเข้าใจรูปแบบการทำงานของระบบโดยรวมได้ดี 4.00 0.00 มาก 

 ท่านสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 4.33 0.58 มากที่สุด 

  โดยรวม 4.17 0.29 มาก 
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 3.4.2 ผลการทดสอบความสามารถใน
การใช้งานได้ของระบบ GIS-SWM  

 1. ด้านประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก (X = 4.00, S.D. = 0.00) แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ใช้สามารถทำงานได้บรรลุผลสำเร็จของงานตาม 

ที่วางไว้ โดยจำนวนขั้นตอนการทำงานมีจำนวน 
ที่พอเหมาะ และลำดับขั้นตอนการทำงานมีการ 
เรียงลำดับอย่างถูกต้อง ไม่ซับซ้อน ทำให้ง่าย 
ต่อการใช้งาน ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ GIS-SWM ด้านประสิทธิผล  

  ด้านประสิทธิผล X S.D. ระดับ 

 จำนวนขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นเหมาะสมทำให้ง่ายต่อการใช้งาน 4.00 0.00 มาก 

 ลำดับขั้นตอนการทำงานมีความสอดคล้องกันซึ่งมีความง่ายในการใช้งาน 4.00 0.00 มาก 

  โดยรวม 4.00 0.00 มาก 



 2. ด้านประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด (X = 4.22, S.D. = 0.39) แสดงให้เห็น 
ว่าผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้สำเร็จตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้อย่างคุ้มค่าและสมบูรณ์ ทั้งการป้อนข้อมูล 
แผนที่ ข้อมูลเกณฑ์ได้โดยง่าย โดยหน้าจอสำหรับ 

ป้อนข้อมูลมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ และ 
เรียงลำดับตามรูปแบบของโมเดล ทำให้ง่ายต่อ
การใช้งาน และภาพรวมของระบบมีความสะดวก
ต่อการใช้งาน ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ GIS-SWM ด้านประสิทธิภาพ  

  ด้านประสิทธิภาพ X S.D. ระดับ 

 ท่านสามารถป้อนข้อมูลแผนที่ต่าง ๆ ได้โดยง่าย 4.33 0.58 มากที่สุด 

 ท่านสามารถป้อนค่าเกณฑ์ต่าง ๆ ได้โดยง่าย 4.33 0.58 มากที่สุด 

 ภาพรวมของระบบมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน 4.00 0.00 มาก 

  โดยรวม 4.22 0.39 มากที่สุด 



 3. ด้านความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก (X = 4.17, S.D. = 0.29) แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ใช้พึงพอใจต่อรูปแบบของระบบทั้งด้านความ 

สวยงามและความสะอาดตาของระบบดังตาราง 
ที่ 9 
 

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ GIS-SWM ด้านความพึงพอใจ 

  ด้านความพึงพอใจ X S.D. ระดับ 

 รูปแบบของระบบมีความสวยงามน่าใช้ 4.33 0.58 มากที่สุด 

 รูปแบบของระบบดูสะอาดตา 4.00 0.00 มาก 

  โดยรวม 4.17 0.29 มาก 
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 4. ด้านความเชื่อถือได้ในการใช้งาน โดย
รวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.16, S.D. = 0.29) 
แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้อย่าง 
ถูกต้อง ทั้งด้านผลลัพธ์พื้นที่สำหรับจัดการขยะ

 5. ด้านความสามารถในการเรียนรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.33, S.D. = 0.58) 
แสดงให้เห็นว่าผู้ ใช้สามารถเรียนรู้ระบบการ
ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจรูปแบบการ

มูลฝอยที่ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่จริงกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดการ
ขยะมูลฝอยจริง และผู้ใช้คิดว่าระบบสามารถใช้ 
ในการปฏิบัติงานจริงได้ ดังตารางที่ 10 

ทำงานโดยรวมของระบบเป็นอย่างดี เพราะระบบ
มีการจัดวางรูปแบบไว้เป็นระเบียบ มีขั้นตอน 
การทำงานที่ไม่ซับซ้อน และใช้คำที่สื่อความหมาย 
ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ GIS-SWM ด้านความเชื่อถือได้ในการใช้งาน 

  ด้านความเชื่อถือได้ในการใช้งาน X S.D. ระดับ 

 พื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอยที่ได้จากระบบมีความเหมาะสม 4.33 0.58 มากที่สุด 

 ท่านสามารถนำระบบไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน 4.00 0.00 มาก 

  โดยรวม 4.16 0.29 มาก 



ตารางที่ 11 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ GIS-SWM ด้านความสามารถในการเรียนรู้ 

  ด้านความความสามารถในการเรียนรู ้ X S.D. ระดับ 

 ท่านสามารถเข้าใจรูปแบบการทำงานของระบบโดยรวมได้ดี 4.33 0.58 มากที่สุด 

 ท่านสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 4.33 0.58 มากที่สุด 

  โดยรวม 4.33 0.58 มากที่สุด 

 



4.สรุป

4.1สรุปผลการศึกษา

 จากการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์การเลือก 
พื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอยในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ผลที่ได้จากการพัฒนาเกณฑ์ ได้ 
เกณฑ์ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

 ด้านธรณีวิทยา ได้แก่ ประเภทของดิน 
จำนวน 5 ข้อ ระดับความสูงของพื้นที่จำนวน 5  
ข้อ ระยะห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 5 ข้อ 

 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จำนวน 5 ข้อ ราคาที่ดินจำนวน 5 ข้อ 

 ด้านสังคม ได้แก่ ระยะห่างจากแนวเขต 
โบราณสถานจำนวน 11 ข้อ ระยะห่างจากชุมชน 
หลักจำนวน 5 ข้อ ระยะห่างจากถนนสายหลัก 
จำนวน 5 ข้อ 

 ด้านการคมนาคม ได้แก่ การคมนาคม  
จำนวน 11 ข้อ 

 ด้านความหนาแน่น ได้แก่ ความเหมาะสม 
ในการรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจำนวน 
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3 ข้อ ความเหมาะสมกับจำนวนโรงงานจำนวน 
3 ข้อ ความเหมาะสมกับจำนวนประชากรจำนวน  
3 ข้อ 

 เกณฑ์ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญจะถูกนำไปใช้ใน 
การพัฒนาระบบ GIS-SWM โดยจะคัดเลือก 
ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละปัจจัยมาใช้ 
เป็นเกณฑ์สำหรับพัฒนาระบบ แต่ในกรณีที่ปัจจัย 
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไม่สามารถใช้หาพื้นที่ที่ 
เหมาะสมได้ ผู้วิจัยจะนำค่าปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ย 
ถัดไปมาใช้งานแทนในปัจจัยนั้น 

 ในการพัฒนาระบบ ระบบที่พัฒนาขึ้น 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ระบบ SW-DBMS  
2) ระบบ GIS-SWM  

 ระบบSW-DBMS พัฒนาระบบผ่านทาง 
เว็บไซต์ โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา และใช้  
MySQL ในการสร้างฐานข้อมูล ระบบที่พัฒนาขึ้น 
จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย  
โดยผลลัพธ์ที่ ได้จากระบบ คือ ขนาดพื้นที่ที่ 
เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะมูลฝอย 

 ระบบ GIS-SWM พัฒนาระบบโดยใช้ 
โปรแกรม ArcGIS และใช้ข้อมูลจากการพัฒนา 
เกณฑ์การเลือกพื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอยใน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลลัพธ์ขนาด 
พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่ได้จากระบบ SW-DBMS มาใช้ในการวิเคราะห์ 
ระบบ โดยผลลัพธ์จากระบบ คือ พื้นที่ที่เหมาะสม 
สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 หลังจากพัฒนาระบบเสร็จสิ้นผู้วิจัยได้นำ 
ระบบไปทดสอบความสามารถในการใช้งานได้กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ผลการศึกษา 

ความสามารถในการใช้งานได้ พบว่า สำหรับ 
ระบบ SW-DBMS สิ่งที่เป็นจุดแข็งของระบบ คือ  
ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล และ 
ความเชื่อถือได้ในการใช้งาน แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ 
งานเชื่อถือการทำงานของระบบว่าสามารถนำไป 
ใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถ 
ใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และบรรลุผลสำเร็จ 
ของงานได้ตรงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ สิ่งที่เป็น 
จุดอ่อนของระบบ คือ ด้านความพึงพอใจ ผู้ใช้งาน 
เห็นว่าขนาดของตัวอักษรเล็กเกินไป และระบบ  
ควรปรับปรุงด้านความสวยงาม สำหรับระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการคัดเลือกพื้นที่ในการ 
จัดการขยะมูลฝอยสิ่งที่เป็นจุดแข็งของระบบ คือ  
ความมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการ 
เรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานสามารถใช้งาน 
ระบบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเรียนรู้ระบบ 
ได้ดี ส่วนที่เป็นจุดอ่อนของระบบ คือ ด้านความมี 
ประสิทธิผล ผู้ใช้งานเห็นว่าจำนวนขั้นตอนการ 
ทำงานยังมีมากเกินไป และลำดับการทำงานยัง 
ขาดความสอดคล้องกัน 

4.2ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

 การพัฒนาระบบ SW-DBMS เพื่อให้ระบบ 

มีการทำงานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นควรศึกษาข้อมูล 
เพิ่มเติมสำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ เช่น ข้อมูล 
คำร้องให้จัดการทางด้านสุขาภิบาล และการ
ดำเนินการตามคำร้องดังกล่าว ข้อมูลค่าธรรมเนียม 
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

5.กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจาก 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้เชี่ยวชาญ 
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ด้านสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่จาก อบต. ทั้ง 3 แห่ง  
ที่ช่วยให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่ง รวมไปถึงการ 
ได้รับอนุเคราะห์เงินทุนสนับสนุนในการทำวิจัย 
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโน- 
โลยีสุรนารี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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