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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ และเปรียบเทียบ

คุณภาพน้ำในคลองบางเขนใหม เมื่อมีความแตกตางกันระหวางฤดูกาล และจุดเก็บตัวอยางน้ำ ซึ่งปจจัย

เหลานี้อาจเปนปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ โดยทำการเก็บตัวอยางทั้งหมด 50 

ตัวอยาง จากจุดเก็บตัวอยาง 5 จุด ซึ่งมีระยะหางกันประมาณ 300 เมตร เปนระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 

ครอบคลุม 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2564) ฤดูรอน (เดือนมีนาคม 

ถึง เดือนพฤษภาคม 2564) และฤดูฝน (เดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2564) โดยทำการวิเคราะหดัชนีชี้วัด 

คุณภาพน้ำทั้งทางเคมี และทางกายภาพ จำนวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบดวยคาพีเอช (pH) ปริมาณ

ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen, DO) และคาการนำไฟฟา (Electrical Conductivity, EC) 

พบวา จากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของคาเฉลี่ยในชวงเวลา 3 ฤดูกาล คาพีเอช (pH) เฉลี่ยมีคาอยู

ระหวาง 7.10 - 7.74 คาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เฉลี่ยเทากับ 1.80 - 2.84  มิลลิกรัมตอลิตร 

(mg/L) และคาการนำไฟฟา (EC) เฉลี่ยอยูในชวง 327 - 517 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร (µs/cm) และ

เมื่อทำการศึกษาเชิงลึกดวยวิธีการทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพน้ำ โดยใชวิธีการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) พบวา ความแตกตางระหวาง

ฤดูกาลมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในทุกดัชนีชี้วัดท่ีทำการศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 จากนั้นทำการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู (Multiple Comparison) ดวยวิธีของ Scheffe พบวา คาพี

เอช (pH) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ในฤดูฝน มีความแตกตางกันกับฤดูหนาว และฤดูรอน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 สำหรับคาการนำไฟฟา (EC) ฤดูรอน มีความแตกตางกันกับฤดูหนาวอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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Abstract 

 

This research aimed to study the causes of changes in water quality and compare 

the water quality in Khlong Bang Khen Mai when the seasons and sampling points are 

different. These factors may cause a change in water quality. A total 50 of water samples 

were collected from 5 sampling points, each point approximately 300 meters apart, for a 

total distance of 1.5 kilometers. They cover three seasons such as winter (October 2020 to 

February 2021), summer (March to May 2021), and rainy (June and July 2021). Three 

parameters of this research which consist of both the chemical and physical quality 

parameters are pH, Dissolved Oxygen (DO), and Electrical Conductivity (EC). The result 

shows that the average pH has ranged from 7.10 - 7.74, the dissolved oxygen (DO) was in 

1.80 - 2.84 mg/L, and the electrical conductivity (EC) was in the range of 327 - 517 µs/cm. 

A two-way analysis of variance is a statistical method used to compare the water quality in 

Khlong Bang Khen Mai. The results indicate that the test differences between seasons 

affected the change in water quality in all parameters with a statistically significant level of 

0.05. Afterward, the comparison of multiple comparisons by Scheffe's method showed that 

the pH and dissolved oxygen (DO) in the rainy season were significantly different from winter 

and summer at the level of 0.05. For the electrical conductivity (EC), there was significant 

differences between summer and winter at the 0.05 level. 

 

Keywords: pH, Dissolved Oxygen, Electrical Conductivity, Two-way Analysis of Variance.  
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 บทนำ 
 

1.1  ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

จากขอมูลการศึกษาในปจจุบันพบวาน้ำเสียซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของชุมชนในประเทศไทยมีปริมาณ

เทากับ 14 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ในขณะที่มีเพียงประมาณ 3 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ที่ถูกรวบรวม

และนำไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียแบบศูนยรวม (central wastewater treatment plant) ซึ่งระบบ

บำบัดน้ำเสียแบบดังกลาวมีจำนวนเพียง 90 กวาแหง ท่ัวประเทศ  

สำหรับการจัดการน้ำเสียโดยทั่วไปของบานเรือน รานอาหาร มักมีเพียงระบบจัดการน้ำเสีย

เบื้องตน ซึ่งไดแก บอเกรอะ-บอซึม ซึ่งใชบำบัดน้ำเสียเพียงบางสวนเทานั้น นอกจากนี้ในชุมชนเมืองอีก

หลายแหงของประเทศยังไมมีระบบการจัดการน้ำเสีย ทำใหน้ำเสียที่เกิดขึ้นถูกระบายลงสูทางระบายน้ำ

สาธารณะและแหลงน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณชุมชนหรือสถานประกอบการที่ตั ้งอยูใกล

บริเวณแหลงน้ำ น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมชุมชนดังกลาวสามารถสงผลตอแหลงน้ำอยางรวดเร็วจนในที่สุด

อาจไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ำดังกลาวได จากเหตุผลดังกลาวผูว ิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสราง

กระบวนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากกิจกรรมของชุมชนที่อยูใกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยพระนครเหนือ บริเวณแหลงกำเนิดขางคลองบางเขนใหมซ่ึง

มีความยาวของคลองประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแต

ละฤดูกาลเพ่ือเปนการเผยแพรสถานการณปจจุบันของคลองและสงเสริมปองกันมิใหมีการระบายน้ำเสียลง

สูแหลงน้ำโดยตรง โดยไดนำหลักการทางสถิติ มาประยุกตใชในการวางแผนการทดลอง และ วิเคราะห

ความแปรปรวนของคุณภาพน้ำในแตละฤดูกาล ซึ่งจะทำใหหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลคลองดังกลาว มี

ฐานขอมูลท่ีจะนำไปวางมาตรการปองกันการระบายน้ำท้ิงและฟนฟูสภาพคลองในอนาคตได 

ในการวิเคราะหขอมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อนำมาใชในการวางมาตรการปองกันเชิงพื้นที่ มี

ความจำเปนที่จะตองนำวิธีการทางสถิติเขามาใชรวมดวย ซึ่งจะทำใหผลลัพธที่ไดนั้นเปนที่ยอมรับมากข้ึน 

และหากกอนการเก็บขอมูลไดมีการดำเนินการออกแบบการทดลองกอนจะทำใหประหยัดเวลา กำลังคนใน

การเก็บขอมูล และตรวจวัดตัวอยาง ซึ่งในงานวิจัยนี้เก็บขอมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำที่มี

คุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก คาพีเอช (pH), ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 

(Dissolved Oxegen, DO) และ คาการนำไฟฟา (Electrical Conductivity, EC) จากนั ้นนำว ิธ ีการ

วิเคราะหทางสถิติไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) 

(ชลิตา, 2558) มาใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ และใชการวางแผนการ

ทดลองแบบบล็อกสุ มสมบูรณ (Randomized Complete Block Design) ในการวางแผนสำหรับเก็บ

ขอมูล โดยศึกษาจากดัชนีชี ้วัดแตละตัว รวมจำนวน 3 ตัวชี้วัด ซึ่งจะพิจารณาปจจัยที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ ไดแก จุดเก็บตัวอยางน้ำ ซึ่งแบงออกเปน 5 จุด ตลอดคลอง

บางเขนใหม และนำฤดูกาลเขามาพิจารณาดวย เนื ่องจากเห็นวา อาจจะเปนปจจัยหนึ ่งที ่ทำใหการ
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เปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำมีความแตกตางกัน ซึ่งแบงฤดูกาลที่ทำการศึกษาออกเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดู

หนาว ฤดูรอน และฤดูฝน และทำการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู (Multiple Comparison) ดวยวิธีของ 

Scheffe (บุญออม, 2549) ซึ่งวิธีทางสถิติดังกลาวจะทำใหขอมูลมีความนาเชื่อถือมากขึ้น และอาจเปน

ประโยชนในการตอยอดพัฒนางานวิจัยในอนาคต เชนเรื่องการศึกษาความสัมพันธของคาดัชนีชี้วัดคุณภาพ

น้ำอื ่นๆ เชน คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) คาของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids, SS) และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเร ียทั ้งหมด (Total Coliform bacteria, TCB) เปนตน 

นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการบริหาร และจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมในแตละ

ฤดูกาลของคลองบางเขนใหมได 

 

1.2  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย         

1. เพ่ือศึกษา และหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในคลองบางเขนใหม 

 2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่สงผลตอคุณภาพน้ำในของคลองบางเขนใหม 

ไดแก จุดเก็บตัวอยาง และฤดูกาล 

 

1.3  ขอบเขตของโครงการวิจัย        

 การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาภายใตขอบเขตการวิจัย ดังนี้      

1. พ้ืนท่ีในการวิจัย คือ คลองบางเขนใหม เปนคลองท่ีแยกจากแมน้ำเจาพระยาฝงพระนคร อยูใน

เขตบางซื่อ จากนั้นไหลขึ้นไปทางทิศเหนือและไปบรรจบกับคลองบางเขน ปจจุบันลำคลองกวางประมาณ 

10-20 เมตร ความยาวประมาณ 1,550 เมตร (ขอมูลจาก: บัญชีคลองในกรุงเทพมหานคร-สำนักการระบาย

น้ำ) โดยแบงพื้นที่เก็บตัวอยางเปน 3 สถานี (5 จุดเก็บ) ไดแก บริเวณชวงตนน้ำ ชวงระยะกลางลำคลอง 

และปลายทางของคลองบางเขนใหม ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 

ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีของคลองบางเขนใหม และตำแหนงจุดเก็บตัวอยางน้ำ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
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 สำหรับรายละเอียดของจุดเก็บน้ำตัวอยางมีดังนี้ และภาพดังแสดงในภาคผนวก ก 

- บริเวณชวงตนน้ำ แบงเปน 2 จุด ไดแก จุดที่ 1 บริเวณขางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร และจุดท่ี 2 บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

-  ชวงระยะกลางลำคลอง ไดแก จุดที่ 3 บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

-  ปลายทางของคลองบางเขนใหม แบงเปน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 4 บริเวณหลังวัดฝาง และจุดท่ี 

5 บริเวณขางวัดปากน้ำ    

     2.  ฤดูกาลในประเทศไทยโดยท่ัว ๆ ไปสามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูหนาว ฤดูรอน และ

ฤดูฝน ซ่ึงแตละฤดูมีการเก็บขอมูลแบงตามเดือน ดังนี้  

 -  ฤดูหนาว เก็บขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 

 -  ฤดูรอน เก็บขอมูลตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 

 -  ฤดูฝน เก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 

 3.  การวิเคราะหดัชนีชีวัดคุณภาพน้ำซึ่งพิจารณาทั้งทางเคมี (Chemical quality parameters)  

ไดแก คาพีเอช (pH) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen, DO) และดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ

ทางกายภาพ (Physical quality parameter) ไดแก คาการนำไฟฟา (Electrical Conductivity, EC)  เพ่ือ

ประเมินคุณภาพน้ำ โดยพิจารณาท้ังขอมูลพ้ืนฐาน และขอมูลเชิงลึกของแตละตัวชี้วัด 

 

1.4  สมมติฐานงานวิจัย 

ฤดูกาล และตำแหนงของจุดเก็บตัวอยางน้ำท่ีแตกตางกัน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำ

ในคลองบางเขนใหม 

 

1.5  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปร กระบวนการ ผลผลิต 

1. คุณภาพน้ำ (Water Quality) 

2. คาพีเอช (pH) 

3. ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 

(Dissolved Oxygen, DO) 

4. คาการนำไฟฟา (Electrical 

Conductivity, EC) 

1. วิเคราะหคุณภาพน้ำโดยใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบสอง

ทาง 

2. ศึกษา และวิเคราะหความ

แตกตางของคุณภาพน้ำในแตละ

ฤดูกาล  

3. ประเมินสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำใน

คลองบางเขนใหม 

1. ไดผลการวิเคราะหขอมูล

คุณภาพน้ำ ท่ีมีความแมนยำ

โดยอาศัยวิธีการทางสถิติท่ี

เหมาะสม 

2. จัดทำแผนหรือมาตรการ

ปองกัน การเปลี่ยนแปลงของ

คุณภาพน้ำ และการดูแล

รักษาคลองบางเขนใหม 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในคลองบางเขนใหม 

 2. ทำใหทราบสถานการณของคุณภาพน้ำในปจจุบันของคลองบางเขนใหม 

3. เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานในพ้ืนท่ีคอยเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในแตละฤดูกาล  
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยนี้แบงสวนของเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของเปน 2 สวน โดยสวนแรกเปน ทฤษฎี และวิธีการ

ทางสถิติท่ีเก่ียวของในงานวิจัย สำหรับสวนท่ีสองเปนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  

ทฤษฎี และวิธีการทางสถิติท่ีเกี่ยวของในงานวิจัย 

 

1. การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)    

 บุญออม (2549), Montgomery (2013) การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance : 

ANOVA) เปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของประชากรที่มากกวา 2 กลุม (ตั้งแต 3 

กลุมข้ึนไป) และเปนสวนหนึ่งของการวางแผนการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของประชากร โดย

มีขอกำหนดเบื้องตนวา ประชากรนั้นจะตองมีการแจกแจงแบบปกติ ตัวอยางที่สุมมาตองมีความเปนอิสระ

ตอกัน และมีความแปรปรวนเทากัน ซ่ึงการวิเคราะหความแปรปรวนสามารถวิเคราะหไดหลายแบบ ข้ึนอยู

กับลักษณะของตัวแปรและขอมูล ในงานวิจัยนี้จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way 

Analysis of Variance หรือ Two-Way ANOVA) ซึ่งมีความแตกตางจากการ วิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียวคือ ในการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวหนวยตัวอยาง ภายในกลุมเดียวกันจะตองมีความ

แตกตางกันนอยมาก เพื่อที่จะมั่นใจไดวาเมื่อเกิดความแปรปรวนในการทดลอง จะนำไปสูขอสรุปไดชัดเจน

วาเปนความแปรปรวนระหวางกลุม แตในทางปฏิบัติ อาจพบวาการใชหนวยตัวอยางที่เหมือนกันหรือมี

ความคลายคลึงกันจะเปนไปไดยากมาก เชน ถาจะเปรียบเทียบยอดขายประกันของบริษัทจากวิธีขายท่ี

แตกตางกัน 3 วิธี อาจเปนไดวาความสามารถที่ แตกตางกันของพนักงานก็เปนสวนหนึงที่ทำใหยอดขาย

แตกตางกันได แมจะใชวิธีขายวิธีเดียวกัน ดังนั้นเม่ือเกิดความแปรปรวนของขอมูล จึงทำใหสรุปไดไมชัดเจน

วาเปนเพราะวิธีขายที่ตางกัน หรือเปนเพราะความสามารถของพนักงานที่แตกตางกันที่เปนสาเหตุทำให

ยอดขายแตกตางกัน ดังนั้นจึงอาจจะแบงหนวยทดลองออกเปนกลุม ๆ เรียกวา บล็อก (Block) โดยให

ภายในแตละบล็อค ประกอบไปดวยหนวยตัวอยางที่มีความคลายคลึงกัน สวนในตางบล็อคก็จะเปนหนวย

ตัวอยางที่ แตกตางกัน และจำนวนหนวยทดลองภายในแตละบล็อกจะไดรับทรีทเมนตตาง ๆ ครบชุด     

(ชลิตา, 2558) หรือยกตัวอยางเชน การวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณน้ำตาลในเลือดของผูปวย

โรคเบาหวาน ปจจัยท่ี 1 ยาท่ีใชในการรักษาโรคเบาหวาน 4 ชนิด (สิ่งทดลอง หรือ Treatment) ปจจัยท่ี 2 

อาการโรคเบาหวาน 3 ระยะ (บล็อก) ซึ่งความแปรปรวนของปริมาณน้ำตาลในเลือดมาจาก 3 แหลง ไดแก 

ความแปรปรวนที่เกิดจากการใชยาที่ตางกัน ความแปรปรวนที่เกิดจากระยะอาการของโรคที่เปนตางกัน 

และความแปรปรวนท่ีเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการทดลอง เปนตน     
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2.  การวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุมสมบูรณ (Randomized Complete Block design: RCBD) 

(บุญออม, 2549), (Montgomery, 2013) 

 การวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุมสมบูรณ เปนการทดลองที่ตองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอตัว

แปรผลตอบ ( )y  ซึ่งจะมีการจัดกลุมของหนวยทดลองออกเปนกลุมๆ หรือบล็อก (Block) ซึ่งลักษณะของ

แผนการทดลองแบบบล็อกสุมสมบูรณ มีดังนี้ 

 1) ทรีตเมนตท่ีใชในการทดลองมีจำนวน r  ทรีตเมนต  

 2) หนวยทดลองมีความแตกตางกัน แบงเปนบล็อก ดังนี้  

  - หนวยทดลองที่อยูภายในบล็อกเดียวกันจะมีลักษณะเหมือน ๆ กัน และมีจำนวนเทากับ

จำนวนของทรีตเมนต t หนวยทดลอง  

  - หนวยทดลองท่ีอยูตางบล็อกกันจะมีลักษณะตางกัน แบงเปน c  บล็อก  

  - มีหนวยทดลองท้ังหมด rc  หนวยทดลอง  

 3) การสุมจัดทรีตเมนตใหกับหนวยทดลอง แบงเปน 2 ข้ันตอน คือ  

  - สุมบล็อก  

  - สุมจัดทรีตเมนตใหกับหนวยทดลองในบล็อก (แบบสุมสมบูรณ) เมื่อสุมเสร็จแลวจะตอง

ไดวา แตละบล็อกไดรับครบทุกทรีตเมนต / แตละทรีตเมนตถูกใชครบทุกบล็อก  

 หมายเหตุ เปน RCBD เพราะแตละบล็อกไดรับครบทุกทรีตเมนต มีงานทดลองบางประเภทที่ไม

สามารถจัด ทรีตเมนต ใหกับแตละบล็อกไดครบทุกทรีตเมนตเพราะมีหนวยทดลองนอยกวาจำนวนทรีต

เมนต แผนการทดลองดังกลาวเรียกวา แผนการทดลองแบบบล็อกสุมไมสมบูรณ (Incomplete Block 

Design) 

 ขอสมมติเบื้องตน (Assumption) มีดังนี้  

1) ขอมูลของประชากรมีการแจกแจงแบบปกต ิ

2) ความแปรปรวนของแตละกลุมประชากรเทากัน  

3) อิทธิพลของบล็อกและทรีตเมนตเปนไปในเชิงแบบบวก (Additive) หรือไมมีปฏิสัมพันธ

ระหวางบล็อกกับทรีตเมนต (No Interaction)  

  

 ตัวแบบเชิงเสน (Linear Effects Model) 
 

   ; 1, 2,..., ; 1, 2,...,ij i j ijy i r j cµ τ β ε= + + + = =   (1) 
  

 โดยท่ี  ijy    แทนคาสังเกตจากทรีทเมนตท่ี i  และจากบล็อกท่ี j  

   µ    แทนคาเฉลี่ยรวม 

   iτ   แทนอิทธิพลของทรีทเมนตท่ี i   

   jβ   แทนอิทธิพลของบล็อกท่ี j  

  ijε  แทนความคลาดเคลื่อนสุม 



7 

 

 

 การวิเคราะหความแปรปรวน ใชสำหรับทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย (Mean) ที่ไดจาก

กลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป โดยกลุมตัวอยางมีตัวแปรอิสระ 2 ตัว (ปจจัยที่ตองการศึกษา 2 ปจจัย) 

เพ่ือตรวจสอบวาตัวแปรอิสระตัวใดสงผลตอตัวแปรตาม และสงผลแตกตางกันหรือไม สำหรับอิทธิพลของท

รีทเมนต (ปจจัย) จะมีทั้งอิทธิพลแบบคงที่ (Fixed effect) และอิทธิพลแบบสุม (Random effect) ซึ่งจะ

ตางกันตรงการตั้งสมมติฐาน และการสรุปผลการวิเคราะห 

 

 การทดสอบสมมติฐานสำหรับอิทธิพลแบบคงท่ี (Fixed effect) 

  เม่ือ  ; 1, 2,..., ; 1, 2,...,ij i j ijy i r j cµ τ β ε= + + + = =  

  โดยท่ี   2(0, )ij Nε σ  และ 2( , )ij i jy N µ τ β σ+ +  

1) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางทรีทเมนต 

0 1 2: ... 0rH τ τ τ= = = =  

1 : 0 ; , 1, 2,...,i iH i rτ τ≠ ∃ =  

2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางบล็อก 

0 1 2: ... 0cH β β β= = = =  

1 : 0 ; , 1, 2,...,j jH j cβ β≠ ∃ =  

 

 การทดสอบสมมติฐานสำหรับอิทธิพลแบบสุม (Random effect) 

  เม่ือ  ; 1, 2,..., ; 1, 2,...,ij i j ijy i r j cµ τ β ε= + + + = =  

  โดยท่ี   2(0, )i N ττ σ , 2(0, )j N ββ σ , 2(0, )ij Nε σ  และ 
2 2 2( , )ijy N τ βµ σ σ σ+ +  

1) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางทรีทเมนต 
2

0 : 0H τσ =  
2

1 : 0H τσ >  

2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางบล็อก 
2

0 : 0H βσ =  
2

1 : 0H βσ >  

 

 การวิเคราะหความแปรปรวนในกรณีที่อิทธิพลของทรีทเมนต และบล็อกเปนแบบคงที่ทั้งคู หรือ

แบบสุมทั้งคู หรือแบบผสม (อิทธิพลของทรีทเมนตเปนแบบคงที่ แตอิทธิพลของบล็อกเปนแบบสุม) การ

คำนวณคาคางๆ ในการวิเคราะหความแปรปรวนของแผนการทดลองแบบบล็อกสุมสมบูรณจะไมแตกตาง

กัน เพียงแตการตั้งสมมติฐานกับการสรุปผลการทดลองนั้นจะตองสอดคลองกับอิทธิพลของทรีทเมนตและ

บล็อกนั้น 
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ตารางท่ี 1  ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนสำหรับแผนการทดลองแบบบล็อกสุมสมบูรณ 

 
Solve of Variation 

(SOV) d.f. SS MS F 

ทรีทเมนต 1r −  TrtSS  Trt
Trt

SSMS =
r -1

 1
Trt

E

MSF
MS

=  

บล็อก 1c −  BSS  B
B

SSMS =
c -1

 2
B

E

MSF
MS

=  

ความคลาดเคลื่อน ( 1)( 1)r c− −  ESS  
( 1)( )

E
E

SSMS =
r c -1−

  

รวม 1rc −  TSS    

  

 โดยท่ี   
2 2
. ..

1

r
i

Trt
i

y ySS
c N=

= −∑ ,  
2 2
. ..

1

c
j

B
j

y ySS
r N=

= −∑ , 
2

2 ..

1 1

r c

T ij
i j

ySS y
N= =

= −∑∑  และ 

E T Trt BSS SS SS SS= − −  

 

 การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมติฐานสำหรับคาเฉลี่ยระหวางทรีทเมนต (Treatment) 

1) จะปฏิเสธ 0H  ถา 1
TRT

E

MSF
MS

=   มีคามากกวาคาท่ีเปดไดจากตาราง 1 1 1,r ,( r )( c )Fα − − −  

2) ไมปฏิเสธ 0H  ถา 1
TRT

E

MSF
MS

=  มีคานอยกวาหรือเทากับคาท่ีเปดไดจากตาราง 1 1 1,r ,( r )( c )Fα − − −  

  

 การทดสอบสมมติฐานสำหรับคาเฉลี่ยระหวางบล็อก (Block) 

1) จะปฏิเสธ 0H  ถา 2
B

E

MSF
MS

=   มีคามากกวาคาท่ีเปดไดจากตาราง 1 1 1,c ,( r )( c )Fα − − −  

2) ไมปฏิเสธ 0H  ถา 2
B

E

MSF
MS

=  มีคานอยกวาหรือเทากับคาท่ีเปดไดจากตาราง 1 1 1,c ,( r )( c )Fα − − −  

 

 จากผลสรุปการวิเคราะหความแปรปรวน ถาพบวามีคาเฉลี่ยของทรีทเมนต หรือบล็อก อยางนอย 

1 คูท่ีไมเทากัน สามารถทำการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบคู (Multiple Comparison Test) เพ่ือให

ทราบวาคาเฉลี่ยของทรีทเมนตคูใดบางที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งมีหลายวิธีในการวิเคราะห ใน

งานวิจัยนี้จะใชวิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบคู ดวยวิธีของ Scheffe 
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3. การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียแบบคู (Multiple Comparison Test) (บุญออม, 2549) 

 เปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทีละคูวามีคาเฉลี่ยคูใดบางท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญซ่ึงสามารถทำ

ไดหลายวิธี ในงานวิจัยนี้จะใชวิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบคู ดวยวิธีของ Scheffe 

 

 สมมติฐานสำหรับการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบคู 

  0 : ; ; , 1, 2,...,i jH i j i j a= ≠ =µ µ  

  1 : i jH ≠µ µ  

 

 วิธีของ Scheffe 

  ( , )t et f fdS S f Fα α=  

 

 เม่ือ 
1 1

d
i j

S MSE
n n

 
= +  

 
  ,  ( , )t ef fFα  เปนคาท่ีเปดไดจากตารางเอฟ ท่ีมีระดับนัยสำคัญ

เทากับ α  มีคา degree of freedom (องศาอิสระ) เปน tf  และ ef  โดยที่ tf  เปนองศาอิสระของทรีท

เมนต (ปจจัย) และ ef  เปนองศาอิสระของความคลาดเคลื่อนสุม 

 

4. การวัดดัชนีคุณภาพน้ำทางเคมี (Chemical quality parameters)   

           1)  คาพีเอช (pH) ความเปนกรด – ดางของน้ำ หรือคา pH เปนดัชนีที่แสดงใหทราบวาน้ำนั้นมี

สมบัติเปน กรดหรือดาง โดยแสดงในรูปปริมาณความเขมขนของคาไฮโดรเจนไอออนที่มีอยูํในแหลงน้ำ 

ระดับความ เปนกรด – ดาง (pH) ของน้ำจะมีคาอยูระหวาง 0 – 14 โดยท่ีคา pH = 7 แสดงถึงสภาพท่ีเปน

กลาง pH > 7 แสดงถึงสภาพท่ีเปนดาง และคา pH < 7 แสดงถึงสภาพเปนกรด นอกจากนี้ คา pH ของน้ำ

ในแหลงน้ำธรรมชาตินั้นมีคาระหวาง 4 – 9 ซึ่งมีสภาพเปนดางเล็กนอย เนื่องจากมีคารบอเนต และไบ

คารบอเนตละลายอยูในน้ำ หรืออาจเปนผลมาจากการสังเคราะหดวยแสงของสาหรายหรือพืชน้ำ คอนขาง

สูง จึงทำใหปริมาณคารบอนไดออกไซดในน้ำลดลง แตปริมาณออกซิเจนกลับเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อัตรา

การหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ำมีคาสูง ทำใหปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีละลายอยูในน้ำ มีปริมาณมากและ

ออกซิเจนมีปริมาณนอย สงผลใหคาความเปนกรด – ดางลดลง นอกจากนี้ คา pH ยัง ทำหนาที่ในการ

ควบคุมระบบคารบอนไดออกไซด – คารบอเนต – ไบคารบอเนต กลาวคือ ที่คา pH มี คาต่ำอยูระหวาง 4 

– 6 มักพบคารบอนไดออกไซดอยูในรูปของกรดคารบอนิก และเมื่อคา pH เพิ่มขึ้น ระหวาง 7 – 10 กรด

คารบอนิกจะแตกตัวมากขึ ้น และหากคา pH มีคาสูงกวา 10 คารบอนไดออกไซดอาจอยู ในรูปของ

คารบอเนตเทานั้น ซ่ึงจะทำใหเกิดตะกอนของเกลือแคลเซียมคารบอเนต (ม่ันสิน, 2545) 
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           2)  ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen, DO) พืชน้ำและสัตวน้ำตางอาศัยออกซิเจน

ที่ละลายอยูในน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ดังนั้น ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายอยูในน้ำจึงมีความสำคัญตอการดำรง

ชีพของสิ่งมีชีวิตเหลานี้ นอกจากนี้ปริมาณออกซิเจนยังมีความสัมพันธกับความสกปรกของน้ำอีกดวย 

กลาวคือ ถาน้ำมีความสกปรกมาก ปริมาณออกซิเจนในน้ำที่ละลายอยูจะตองถูกนำมาใชในการยอยสลาย

สารสกปรก และถาในน้ำมีจำนวนแบคทีเรียมาก แบคทีเรียก็ตองการออกซิเจนมากเชนกัน ทำใหปริมาณ

ออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ำจะลดลงจนกระทั่งหมดไป ดังนั้น ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ำจึงเปนตัว

บงบอกสภาวะของแหลงน้ำไดเปนอยางดี ในสภาวะธรรมชาติ แหลงน้ำ จะไดรับออกซิเจนจาก 2 ทาง

ดวยกัน คือ  

  2.1) จากบรรยากาศผิวน้ำ  แตออกซิเจนจะสามารถละลายไดเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้อาจ

ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก อุณหภูมิของน้ำ อัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ำ อัตราการสังเคราะหดวย

แสงของพืชน้ำหรือสาหราย ความลึกของน้ำ รวมทั้งความดันบรรยากาศ ตลอดจนชวงเวลาและฤดูกาล 

ปริมาณของสารอินทรีย และประสิทธิภาพในการยอยสลายสารอินทรียของ จุลินทรียที่ตองใชออกซิเจน 

เปนตน โดยความสามารถในการละลายของแก็สออกซิเจนในแหลงน้ำจืดมีคาอยูระหวาง 14.6 mg/l ท่ี

อุณหภูมิ 0 o c และ 6.9 mg/l ที่อุณหภูมิ 35 o c  ในสภาพความดัน 1 บรรยากาศ เมื ่อคาความดัน

บรรยากาศเปลี ่ยนแปลงไป เชน ในระดับความสูงที ่เพิ ่มขึ ้นจะทำใหความสามารถในการละลายของ

ออกซิเจนเปลี่ยนแปลงไปดวย นอกจากนี้ออกซิเจนจะละลายน้ำไดนอยลง เมื่ออุณหภูมิของน้ำมีคาสูงข้ึน 

เชนเดียวกับน้ำท่ีมีความเค็มสูง ทำใหออกซิเจนละลายน้ำไดนอยลงดวย  

  2.2) การสังเคราะหดวยแสงของแพลงกตอนพืช โดยกระบวนการสังเคราะหดวยแสงใน

แหลงน้ำที่มีความอุดมสมบูรณสูงเกินไป อาจจะทำใหปริมาณความตองการใชออกซิเจนจากกระบวนการ

หายใจในเวลากลางคืนจนถึงชวงใกลสวางมีมากขึ้นและอาจเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ำได เพราะ

แพลงกตอนพืชเองก็ตองใชออกซิเจนในการหายใจในชวงเวลากลางคืน แตกลับไมมีกระบวนการสังเคราะห

ดวยแสงเพ่ือมาชวยเพ่ิมปริมาณออกซิเจนใหกับแหลงน้ำ (ไมตร ีและจารุวรรณ, 2528) 

 

5.  การวัดดัชนีคุณภาพน้ำทางกายภาพ (Physical quality parameter) 

          การนำไฟฟา (Electrical Conductivity, EC) คาการนำไฟฟาเปนการวัดความสามารถของน้ำท่ี

ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน คุณสมบัตินี้จะขึ้นอยูกับความเขมขนและชนิดของไอออนที่มีอยูในแหลงน้ำ 

ตลอดจนอุณหภูมิของน้ำที่มี ไอออนของสารตางๆ ซึ่งสามารถนำไฟฟาไดทั้งสิ้น นอกจากนี้ในสนามไฟฟา 

กระแสไอออนบวกจะเคลื่อนที่ไปยังอิเลคโทรดขั้วลบและไอออนลบจะเคลื่อนที่ไปยังอีเลคโทรดของขั้วบวก 

โดยกรด ดาง และ เกลืออนินทรีย เชน HCL, Na2CO3 และ NaCl จะมีความสามารถในการเปนตัวนำไฟฟา

ไดดีเพราะแตกตัว ใหไอออนบวกและลบ ในทางตรงกันขาม สารอินทรีย เชน ซูโครสและเบนซีนนั้นจะไม

แตกตัวในน้ำ จึงไมสามารถนำไฟฟาได ซึ่งการนำไฟฟาไมไดเปนคาเฉพาะของไอออนตัวใดตัวหนึ่ง แตเปน

คารวมของไอออน ท่ีเกิดจากสารละลายหลายชนิด คานี้จึงไมสามารถบอกใหทราบถึงชนิดของสารท่ีละลาย

อยูในแหลงน้ำ แตบอกไดเพียงการเพิ่มหรือลดลงของไอออนที่ละลายในน้ำเทานั้น ดังนั้น ถาคานำไฟฟา
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เพิ่มขึ้น แสดงถึงสารที่แตกตัวไดในน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้น หรือถาคําการนำไฟฟาลดลง แสดงวาสารที่แตกตัว

ได ในน้ำมีปริมาณลดลง เปนตน  

          หนวยพ้ืนฐานท่ีใชวัดการนำไฟฟา คือ โมห (mho) หรือ ซีเมนต (siemens) คาการนำไฟฟาวัดเปน

ไมโครโมหตอเซนติเมตร (μmho/cm) หรือ โมโครซีเมนตตอเซนติเมตร (μs/cm) สำหรับคาการนำไฟฟา

การนำไฟฟาของน้ำในแหลงน้ำธรรมชาตินั้น โดยทั่วไปมีคามาตรฐานอยูระหวาง 150 – 300 μs/cm   แต

ในแหลงน้ำบางแหงอาจมีคาสูงถึง 5,000 μs/cm ซึ่งความแตกตํางของคาการนำไฟฟาของน้ำในแมน้ำ

ตางๆ นั้นจะเปนไปตามระยะทางตลอดจนอิทธิพลของสภาพแวดลอมของแหลงน้ำนั้น ๆ ไดแก ลักษณะทาง

เคมีของดิน สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยาของผืนดิน ปริมาณน้ำฝน กระบวนการทางชีวเคมีใน

แหลงน้ำ และกิจกรรมของคนท่ีอาศัยอยูท้ังสองฝงน้ำ ตั้งแตตนน้ำเรื่อยไปจนถึงทายน้ำ (ม่ันสิน, 2545) 

 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 ถนอม และคณะ (2558)  ศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโต และองคประกอบซากของไกพ้ืนเมืองท่ี

เลี้ยงดวยขาวเปลือกงอกใชแผนการทดลองแบบบล็อกสุมสมบูรณ (RCBD) แบงการทดลองออกเปน 2 ทรีต

เมนตๆ ละ 3 บล็อกๆ ละ 2 ซ้ำๆ ละ 6 ตัว ใชไกพื้นบานทั้งหมด 72 ตัว แยกเปนเพศผูและเพศเมีย อยาง

ละ 36 ตัว สัตวทดลองมีน้ำหนักเริ่มตนอยูระหวาง  460-540 กรัม, 541- 620 กรัม และ 680-760 กรัม ใช

เวลาในการศึกษาเปนระยะเวลา 84 วัน จากนั้นทำการชำแหละแยกชิ้นสวน เพื่อหาองคประกอบของซาก 

สรุปไดดังนี้ สมรรถภาพการเจริญเติบโตพบวา ไกพื้นเมืองที่เลี้ยงดวยขาวเปลือกไมงอก มีน้ำหนักเริ ่มตน 

น้ำหนักสุดทาย และน้ำหนักกอนถูกฆา ส ูงกว าไกพื ้นเมืองที ่ เล ี ้ยงดวยขาวเปลือกงอก (p<0.05) 

ประสิทธิภาพของการใชอาหาร พบวาการใชอาหารของไกพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยงดวยขาวเปลือกงอก มีปริมาณการ

กินไดทั้งหมด ปริมาณอาหารที่กินไดตอตัวอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ำหนักตัวทั้งหมด มีคาสูงกวาไก

พื้นเมืองที่เลี้ยวดวยขาวเปลือกไมงอก (p<0.05) องคประกอบของซากไกพื้นเมืองสวนที่กินได พบวาไก

พื้นเมืองที่เลี้ยงดวยขาวเปลือกงอก มีเนื้ออก เนื้อสันใน เนื้องนอง เนื้อสะโพก ปกบน ปกลาง โครงกระดูก 

แขง และคอ ตํ่ากวาไกพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยงดวยขาวเปลือกไมงอก (p<0.05) องคประกอบของซากสวนท่ีกินไมได 

พบวา ไกพื้นเมืองที่เลี้ยงดวยขาวเปลือกไมงอก มีเปอรเซ็นหัวสูงกวาไกพื้นเมืองที่เลี้ยงดวยขาวเปลือกงอก 

(p<0.05) อวัยวะภายในพบวา กึ๋นและลําไสของไกพื้นเมืองที่เลี้ยงดวยขาวเปลือกไมงอก มีคาสูงกวาการ

เลี้ยงดวยขาวเปลือกงอก (p<0.05) และไกท่ีเลี้ยงดวยขาวเปลือกงอกมีตับ หัวใจ และมาม ไมแตกตางกันกับ

การเลี้ยงดวยขาวเปลือก (p>0.05) จากผลของงานวิจัยนี้แสดงไดวา การวางแผนการทดลองทางสถิติ

สามารถนำไปประยุกตใชประโยชนในภาคเกษตรกรรมได 

 

 ปวีณา และคณะ (2552) ทำการศึกษาการบำบัดน้ำเสียจากโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี ดวยธูปษีในระบบดินสภาพน้ำขังสลับแหงรวมกับพืช ซึ่งการบำบัดน้ำเสียขึ้นอยูกับ

ประสิทธิภาพการกำจัด BOD และ COD จากน้ำเสียของโรงฆาสัตว จึงออกแบบการทดลองใหบำบัดดวย
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ระบบดินน้ำขัง 5 วัน สลับแหง 2 วัน รวมกับธูปษี (Typha angustifolia Linn.) โดยปลูกในแปลงดิน 

จากนั้นนำน้ำเสียของโรงฆาสัตวที่ผานการบำบัดจากบอผึ่งที่ 1 และ 2 มาศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดใน

แปลงท่ีมีธูปษีและแปลงท่ีไมมีพืช ท้ังหมด 12 รอบ โดยใชแผนการทดลองแบบบล็อกสุมสมบูรณ (RCBD) 

ผลการวิจัยนี้พบวา ประสิทธิภาพการบำบัด BOD, COD, ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ, คาการนำไฟฟา และ

ของแข็งที่ละลายน้ำ น้ำเสียที่ผานการบำบัดแลวจากบอผึ่งที่ 1 ในแปลงที่มีธูปษี คือ 73.18, 61.92, 82, 

31.12 และ 50.23 เปอรเซ็นตตามลำดับ มีคาสูงกวานำ้เสียที่ผานการบำบัดแลวจากบอผึ่งที่ 2 ในแปลงที่มี

ธูปษี คือ 61.65, 47.44, 7.05, 26.07 และ -2.12 เปอรเซ็นตตามลำดับ และแปลงที่มีธูปษีสามารถ

บำบัดไดดีวาแปลงที่ไมมีธูปษี ดังนั้นจึงควรใชธูปษีรวมกับการบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากมีประสิทธิภาพ

การบำบัดดีท่ีสุด  

 

 ทิพวรรณ และคณะ (2561) ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภูเขาดานกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพของหมูบานนางแลใน และเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพน้ำประปาดื่มไดของกรมอนามัย พ.ศ.2553 

โดยทำการเก็บตัวอยางน้ำ จำนวน 6 จุด ตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ังหมด 3 ครั้ง ไดแก เดือนมีนาคม มิถุนายน 

และกรกฎาคม พ.ศ.2559 ผลการวิจัยพบวา คุณภาพน้ำดานกายภาพ ไดแก ความขุน มีคาอยูระหวาง 

3.13±1.83 – 8.32±9.75 NTU และคาพีเอชมีคาอยู ระหวาง 7.69±0.61 – 7.82±0.81 ซึ ่งคุณภาพ

น้ำประปาภูเขา ดานกายภาพผานเกณฑ ยกเวนคาความขุนไมผานเกณฑ ดานเคมี ความกระดางมีคาอยู

ระหวาง 47.00±16.52 – 53.00±6.28 มิลลิกรัมตอลิตร ฟลูออไรดมีคาอยู ระหวาง 0.36±0.18 – 

0.62±0.24 มิลลิกรัมตอลิตร แมงกานีส มีคาอยูระหวาง 0.50±0.27 – 0.80±0.42 มิลลิกรัมตอลิตร เหล็กมี

คาอยู ระหวาง 0.04±0.03 – 0.11±0.05 มิลลิกรัมตอลิตร และไนเตรทไนโตรเจนมีคาอยู ระหวาง 

0.40±0.10 – 0.70±0.31 มิลลิกรัมตอลิตร สรุปไดวาดานเคมีผานเกณฑ ยกเวนปริมาณแมงกานีสไมผาน

เกณฑคุณภาพน้ำประปาดื่มไดของกรมอนามัย พ.ศ.2553 ดานชีวภาพ ไดแก ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

มีคาอยูระหวาง 2.2 ถึงมากกวา 23 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย มีคาอยู

ระหวาง 1.1 ถึงมากกวา 23 MPN/100 มิลลิลิตร โดยพบวาทั้ง 2 คาของทุกจุดเก็บตัวอยางไมผานเกณฑ

คุณภาพน้ำประปาดื่มไดของกรมอนามัย พ.ศ.2553 ดังนั้นจากการตรวจสอบคุณภาพท้ัง 3 ดาน พบวา เพ่ือ

ความปลอดภัยตอสุขภาพ ไมควรนำน้ำประปาภูเขามาบริโภค และอุปโภคโดยตรง จึงตองผานการกรองน้ำ 

และตมน้ำกอนเพ่ือใหน้ำมีความใส อีกท้ังยังชวยฆาเชื้อจุลินทรียในน้ำได 

 

 Priya, Das and Vareethiah (2559) ไดทำการประเมินคุณภาพน้ำในแมน้ำ Tambaraparani 

เมือง Kanyakumari ประเทศอินเดีย ซึ่งเปนระบบนิเวศน้ำจืดที่สำคัญและมีความสำคัญอยางยิ่งตอการ

พัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาคุณภาพน้ำเปนสิ่งจำเปนในการศึกษานี้ไดทำการวิเคราะหพารามิเตอรทางเคมี – 

กายภาพ ของแมน้ำดังกลาวตามสถานีจำนวน 4 สถานี โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง 

(Two-way ANOVA) เพื่อวิเคราะหความแตกตางระหวางฤดูกาล และสถานีที่เก็บตัวอยาง ซึ่งผลการศึกษา

ปจจุบันพบวา คาการนำไฟฟาสูงสุด (134 ± 10.5 µs / cm) ถูกตรวจวัดที่สถานีที่ 4 และเมื่อพิจารณาถึง
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การละลายของของแข็งสูงสุด  (90 ± 6.8 mg / l) ถูกตรวจวัดที่สถานีท่ี 2 ซึ่งคาพารามิเตอรทั้งสอง ไมมี

ความแตกตางกันในแตละฤดูกาล แตมีความแตกตางกันในแตละสถานีตรวจวัดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สำหรับการตรวจวัดคา pH สูงสุด (7.51 ± 0.008) ถูกตรวจวัดที่สถานีที่ 2 และคาพารามิเตอรนี้ไมมีความ

แตกตางกันทั้งในแตละฤดูกาล และสถานีตรวจวัด การตรวจวัดคาความดาง (32 ± 2.4 mg / l) และความ

กระดาง (48 ± 3.3 mg / l) พบวาทั้งสองพารามิเตอรมีคาสูงสุดที่สถานีที่ 4 ซึ่งผลจากการวิเคราะหความ

แปรปรวนของทั้งสองพารามิเตอร พบวา มีความแตกตางกันในแตละฤดูกาล และสถานีตรวจวัดอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ งานวิจัยนี ้บงบอกไดว า การวิเคราะหขอมูลทางสถิติสามารถใหขอสรุปในการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำของพารามิเตอรตางๆ ในแตละฤดูกาลได 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย  

 3.1.1  เครื่องมือท่ีใชในการวัดคาดัชนีชี้วัดท่ีศึกษา 

  1)  เครื่องวัดพีเอช (pH meter) 

  2)  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen meter) 

  3)  เครื่องวัดคาการนำไฟฟา (Electroconductivity meter)  

 3.1.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 

  1)  โปรแกรม Microsoft Excel  

  2)  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

 

3.2  วิธีดำเนินการวิจัย (methodology) 

งานวิจัยนี้เก็บขอมูลตัวอยางน้ำในคลองบางเขนใหม โดยกำหนดสถานีสำหรับเก็บตัวอยางน้ำ โดย

แบงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางเปน 3 สถานี ไดแก  

1)  บริเวณชวงตนน้ำ (จุดที่ 1 บริเวณขางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และจุดที่ 2 

บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ)  

2)  ชวงระยะกลางลำคลอง (จุดที่ 3 บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ)  

3)  ปลายทางของคลองบางเขนใหม (จุดท่ี 4 บริเวณหลังวัดฝาง และจุดท่ี 5 บริเวณขางวัดปากน้ำ)  

รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ซึ่งทำการเก็บตัวอยางน้ำเดือนละ 1 ครั้ง ครอบคลุม 3 ฤดูกาล 

ไดแก ฤดูหนาว ฤดูรอน และ ฤดูฝน จากท้ัง 5 จุดเก็บ จะไดจำนวนตัวอยางท้ังหมดเทากับ 50 ตัวอยาง  

 

 ฤดูกาลที่ใชศึกษา แบงออกไดเปน 3 ฤดู และดำเนินการเก็บตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนของฤดูตางๆ 

ไดแก ฤดูหนาว เก็บขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 ฤดูรอน เก็บขอมูลเดือน

กุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 และฤดูฝน เก็บขอมูลเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2564 

จากนั้นนำตัวอยางน้ำมาวัดหาคาดัชนีชี้วัดที่ตองการศึกษา ไดแก คาพีเอช (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย

น้ำ (Dissolved Oxygen, DO) และคาการนำไฟฟา (Electrical Conductivity, EC) เพ่ือศึกษาคาสูงสุด คา

ต่ำสุด คาเฉลี่ย รวมท้ังคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตละเดือนจากจุดเก็บตัวอยางน้ำท้ัง 5 จุดเก็บ 
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 จากนั้นทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำของคลองบางเขนใหม โดยนำวิธีการวิเคราะหทาง

สถิติไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) มาใชในการ

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำตามฤดูกาลตางๆ และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู (Multiple 

Comparisons) ดวยวิธีของ Scheffe ซึ่งสามารถสรุปเปนแผนภาพขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ดังแสดงใน

ภาพท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  ข้ันตอนการดำเนินงานวิจัย 

สำรวจพ้ืนท่ีในการทำวิจัย (คลองบางเขนใหม) 

และกำหนดจุดเก็บตัวอยางน้ำ 5 จุด 

 

เก็บตัวอยางน้ำ จากจุดเก็บ 5 จุด  

ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกรกฎาคม 2564 

(เก็บขอมูล 10 เดือนๆ ละ 1 ครั้ง) 

 

ใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรเพ่ือตรวจวัดคาดัชนีชี้วัด

คุณภาพน้ำท่ีทำการศึกษาจำนวน 3 คาดังนี้ 

1. คาพีเอช (pH) 

2. ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 

3. คาการนำไฟฟา (EC) 

วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของดัชนีชี้วัดคุณภาพ

น้ำ ไดแก คาเฉลี่ย, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, 

คาสูงสุด, คาต่ำสุด 

วิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยของคาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำแตละตัว (pH, DO, 

EC) เม่ือฤดูกาล และจุดเก็บตัวอยางน้ำมีความแตกตาง

กัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง 

และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยใชวิธีของ Scheffe 

สรุปผลการวิจัย 



16 

 

 

  

ผลการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในคลองบางเขนใหม เมื่อมีความแตกตางกัน

ระหวางฤดูกาล และจุดเก็บตัวอยางน้ำ ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจเปนปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

คุณภาพน้ำ โดยการเก็บตัวอยางน้ำในคลองบางเขนใหม เริ่มเก็บขอมูลในชวงเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน

กรกฎาคม 2564 ซึ่งเก็บตัวอยางน้ำจากจุดเก็บตัวอยาง จำนวน 5 จุดเก็บ ดังนั้นตัวอยางน้ำทั้งหมดจำนวน 

50 ตัวอยาง ซึ่งเก็บขอมูลครอบคลุม 3 ฤดูกาล ไดแก ฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน สามารถประเมิน

ลักษณะคุณภาพน้ำในคลองบางเขนใหมตามการเปลี ่ยนแปลงของคาดัชนีชี ้วัดที ่ทำการศึกษา ไดแก 

คุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพ ซึ ่งการวิเคราะหดัชนีคุณภาพน้ำทางเคมี (Chemical quality 

parameters)  ประกอบดวย คาพีเอช (pH) และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen, DO)  

และดัชนีคุณภาพน้ำทางกายภาพ (Physical quality parameter) ไดแก คาการนำไฟฟา (Electrical 

Conductivity, EC)   

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

1) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของดัชนีชี ้วัดแตละตัว (pH, DO, EC) ไดแก คาเฉลี ่ย, คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน, คาสูงสุด, คาต่ำสุด  

2) การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ ซึ่งพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยของดัชนีชี้

วัดแตละตัว (pH, DO, EC) เมื่อมีความแตกตางระหวางปจจัย 2 ปจจัย คือ ฤดูกาล และจุดเก็บตัวอยางน้ำ 

โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง   
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4.1  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ำ 

1. การเปลี่ยนแปลงคาพีเอช (pH) ของน้ำในคลองบางเขนใหมในชวงเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน

กรกฎาคม 2564 ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ผลการตรวจวัดคาพีเอช (pH) ในคลองบางเขนใหมท้ัง 5 จุด เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน

กรกฎาคม 2564  (หนวย:  -) 

 

เดือน 
พีเอช (pH) 

คาเฉล่ีย SD Min Max 
จุดท่ี 1 จุดท่ี 2 จุดท่ี 3 จุดท่ี 4 จุดท่ี 5 

ต.ค. 63 7.18 7.10 7.03 6.94 7.25 7.10 0.12 6.94 7.25 

พ.ย. 63 7.15 7.20 7.10 7.05 7.27 7.15 0.09 7.05 7.27 

ธ.ค. 63 7.20 7.15 7.15 7.20 7.34 7.21 0.08 7.15 7.34 

ม.ค. 64 7.17 7.10 7.23 7.10 7.14 7.15 0.05 7.10 7.23 

ก.พ. 64 7.30 7.20 7.17 7.07 7.23 7.19 0.08 7.07 7.30 

มี.ค. 64 7.20 7.40 7.24 7.32 7.35 7.30 0.08 7.20 7.40 

เม.ย. 64 7.23 7.15 7.14 7.15 7.20 7.17 0.04 7.14 7.23 

พ.ค. 64 7.40 7.10 7.25 7.30 7.20 7.25 0.11 7.10 7.40 

มิ.ย. 64 7.14 7.21 7.11 7.26 7.18 7.18 0.06 7.11 7.26 

ก.ค. 64 7.74 7.71 7.78 7.78 7.68 7.74 0.04 7.68 7.78 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองบางเขนใหม คาพีเอช (pH) มีคาเฉลี่ยแปรผัน

อยูในชวง 7.10 - 7.74  โดยตรวจวัดคาพีเอช (pH) สูงสุด คือ 7.78  ในเดือนกรกฎาคม 2564 ณ จุดที่ 3 

บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และจุดที่ 4 บริเวณใกลวัดฝาง นอกจากนี้

พบวามีคาพีเอช (pH) ต่ำสุดคือ 6.94 ในชวงเดือนตุลาคม 2563 สามารถพิจารณาภาพรวมของการ

เปลี่ยนแปลงคาพีเอช (pH) ไดดังแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3  การเปลี่ยนแปลงคาพีเอช (pH) ในคลองบางเขนใหมในชวงเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม  

2564 

 

เนื่องจากผลการตรวจวัดคาพีเอช (pH) จากจุดเก็บน้ำตัวอยางท้ัง 5 จุด พบวามีคาเฉลี่ยพีเอช (pH) 

ในทุกฤดูกาลมีคาเปนกลาง ไมสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต โดยมีคาเทียบเทากับมาตรฐานน้ำผิวดินท่ัวไป ท้ังนี้

มาตรฐานน้ำดื่มของการประปานครหลวงไดกำหนดคาพีเอช (pH) ที่ยอมใหมีไดในน้ำดื่มเทากับ 6.8 - 8.2 

อยางไรก็ตามไมแนะนำใหนำน้ำในคลองบางเขนใหมไปใชอุปโภคหรือบริโภคโดยตรง แตหากมีความ

ตองการนำไปใชจะตองผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำกอนถึงจะสามารถนำไปใชงานได ยกเวนการ

นำไปรดน้ำตนไม จะสามารถนำไปใชไดโดยตรงโดยไมตองผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
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2. การเปลี่ยนแปลงคาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ของน้ำในคลองบางเขนใหมในชวงเดอืน

ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) แสดงในภาพท่ี 4 
 

ตารางที่ 3  ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ในคลองบางเขนใหมทั้ง 5 จุด เดือนตุลาคม 

2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 (หนวย: mg/L) 
 

เดือน 
DO (mg/L) 

คาเฉล่ีย SD Min Max 
จุดท่ี 1 จุดท่ี 2 จุดท่ี 3 จุดท่ี 4 จุดท่ี 5 

ต.ค. 63 2.4 2.1 2.4 1.9 2.1 2.15 0.20 1.90 2.35 

พ.ย. 63 2.2 2.3 2.0 2.1 2.3 2.18 0.13 2.00 2.30 

ธ.ค. 63 2.5 2.1 2.3 2.0 2.1 2.20 0.20 2.00 2.50 

ม.ค. 64 2.3 2.4 2.1 2.3 2.2 2.26 0.11 2.10 2.40 

ก.พ. 64 2.5 2.2 2.3 2.0 2.4 2.28 0.19 2.00 2.50 

มี.ค. 64 2.4 2.3 2.6 2.2 2.3 2.36 0.15 2.20 2.60 

เม.ย. 64 1.7 1.9 1.8 1.7 1.9 1.80 0.10 1.70 1.90 

พ.ค. 64 2.1 2.0 2.2 2.1 2.2 2.12 0.08 2.00 2.20 

มิ.ย. 64 2.2 2.3 2.1 2.2 2.3 2.22 0.08 2.10 2.30 

ก.ค. 64 2.8 2.7 2.9 2.7 3.1 2.84 0.17 2.70 3.10 
 

 
 

ภาพท่ี 4  การเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ของคลองบางเขนใหมในชวงเดือนตุลาคม 

2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 



20 

 

 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) พบวามีคาเฉลี่ยอยูในชวง  

1.80 - 2.84  มิลลิกรัมตอลิตร (mg/L)  สำหรับปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) สูงสุด คือ 3.10 mg/L 

ในเดือนกรกฎาคม 2564  ณ จุดที่ 5 บริเวณขางวัดปากน้ำ และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มีคา

ต่ำสุดคือ 1.70 mg/L ในชวงเดือนเมษายน 2564 ณ จุดที่ 1 บริเวณขางมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร และจุดท่ี 4 บริเวณวัดปากน้ำ  

สำหรับปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ที่ตรวจวัดในคลองบางเขนใหมตลอดทั้ง 5 จุด มีการ

เปลี่ยนแปลงนอยมาก โดยปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ท่ีตรวจวัดไดในคลองในชวงฤดูรอน คอนขางมี

คาต่ำกวาฤดูอื่นอยางเห็นไดชัด ซึ่งมีความแตกตางจากชวงฤดูหนาวไมมาก แตจะแตกตางกันอยางชัดเจน

ในชวงฤดูฝนที่มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) สูงขึ้น เนื่องจากการไหลของน้ำลงสูคลองในชวงฝนตก

และการเกิดการปนปวนในคลองทำใหปริมาณออกซิเจนสูงข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

3. การเปลี่ยนแปลงคาการนำไฟฟา (EC) ของน้ำในคลองบางเขนใหมในชวงเดือนตุลาคม 2563 

ถึง ดือนกรกฎาคม 2564 ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  ผลการตรวจวัดคาการนำไฟฟา (EC) ในคลองบางเขนใหมทั้ง 5 จุด เดือนตุลาคม 2563 จนถึง

เดือนกรกฎาคม 2564 (หนวย: µS/cm) 

 

เดือน 
EC (µS/cm) 

คาเฉล่ีย SD Min Max 
จุดท่ี 1 จุดท่ี 2 จุดท่ี 3 จุดท่ี 4 จุดท่ี 5 

ต.ค. 63 354 370 372 366 349 362 10 349 372 

พ.ย. 63 368 363 367 362 365 365 3 362 368 

ธ.ค. 63 373 375 377 377 421 385 20 373 421 

ม.ค. 64 407 408 401 393 397 401 6 393 408 

ก.พ. 64 466 368 371 425 407 407 41 368 466 

มี.ค. 64 339 330 328 321 315 327 9 315 339 

เม.ย. 64 393 390 383 362 346 375 20 346 393 

พ.ค. 64 506 523 536 513 506 517 13 506 536 

มิ.ย. 64 369 368 374 384 404 380 15 368 404 

ก.ค. 64 377 364 398 412 420 394 23 364 420 

 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองบางเขนใหม ซึ่งพบวา คาการนำไฟฟา 

(EC) มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 327 - 517 µS/cm โดยมีพบวามีคาการนำไฟฟา (EC) สูงสุด คือ 536 µS/cm ใน

เดือนพฤษภาคม 2564 ณ จุดที่ 3 บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมี
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คาการนำไฟฟา (EC) ต่ำสุดคือ 315 µS/cm ในเดือนมีนาคม 2564 ณ จุดที่ 5 บริเวณขางวัดปากน้ำ ซ่ึง

สามารถสรุปภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงคาการนำไฟฟา (EC) ของน้ำในคลองบางเขนใหม ดังแสดงใน

ภาพท่ี 5 

 

 

ภาพท่ี 5  การเปลี่ยนแปลงคาการนำไฟฟา (EC) ของน้ำในคลองบางเขนใหม ชวงเดือนตุลาคม 2563 ถึง 

เดือนกรกฎาคม 2564 

 

 คาการนำไฟฟา (EC) ของน้ำในคลองบางเขนใหมมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากในจุดเก็บตัวอยางน้ำ

ท้ัง 5 จุด อยางไรก็ตามคาการนำไฟฟาท่ีตรวจวัดได สามารถบอกแนวโนมของสารประกอบอินทรียท่ีละลาย

อยูในคลองได เชน แอนไอออนของคลอไรด โบรไมด ไนเตรท และฟอสเฟต เปนตน ซึ่งอาจจะเกิดจาก

กิจกรรมของชุมชนท่ีมีการปลอยน้ำเสียลงสูคลองท่ีมาจากกิจกรรมตางๆในชีวิตประจำวัน 

 

4.2  การวิเคราะหคุณภาพน้ำโดยใชวิธีการทางสถิติ 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ ซึ่งพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยของดัชนีชี้วัด

แตละตัว (pH, DO, EC) เม่ือมีความแตกตางระหวางปจจัย 2 ปจจัย คือ ฤดูกาล และจุดเก็บตัวอยางน้ำ โดย

ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) และถาความแตกตาง

ระหวางฤดูกาล หรือจุดเก็บตัวอยางน้ำมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในดัชนีชี้วัดใดก็ตาม สามารถใช

วิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ดวยวิธีของ Scheffe เพ่ือทำการศึกษาวา ฤดูกาลคูใด หรือจุดเก็บตัวอยาง

น้ำคูใด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ขอมูลที่นำมาวิเคราะหความแปรปรวนนั้น เปนคาเฉลี่ยของดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำท่ีสนใจศึกษา 

ไดแก คาพีเอช (pH) ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) และคาการนำไฟฟา (EC)  ที่แบงตามชวงของ

ฤดูกาลตางๆ ไดแก ฤดูหนาว (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564)  ฤดูรอน (เดือนกุมภาพันธ ถึง 

เดือนพฤษภาคม 2564) และฤดูฝน (เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2564)  จากจุดเก็บตัวอยางน้ำท้ัง 

5 จุด ท่ีกำหนดไว ขอมูลดังกลาวแสดงในตารางท่ี 5 ถึงตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 5  คาเฉลี่ยของคาพีเอช (pH) ท่ีใชในการวิเคราะห โดยแบงตามฤดูกาล และจุดเก็บตัวอยางน้ำ 

 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 

ฤดูกาล 

ฤดูหนาว 

(ต.ค. 63 - ม.ค. 64) 

ฤดูรอน 

(ก.พ. - พ.ค. 64) 

ฤดูฝน 

(มิ.ย. - ก.ค. 64) 

จุดท่ี 1 7.18 7.28 7.44 

จุดท่ี 2 7.14 7.21 7.46 

จุดท่ี 3 7.13 7.20 7.45 

จุดท่ี 4 7.07 7.21 7.52 

จุดท่ี 5 7.25 7.25 7.43 

 

ตารางที่ 6  คาเฉลี่ยของปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ที่ใชในการวิเคราะห โดยแบงตามฤดูกาล และ

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 

 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 

ฤดูกาล 

ฤดูหนาว 

(ต.ค. 63 - ม.ค. 64) 

ฤดูรอน 

(ก.พ. - พ.ค. 64) 

ฤดูฝน 

(มิ.ย. - ก.ค. 64) 

จุดท่ี 1 2.3 2.2 2.5 

จุดท่ี 2 2.2 2.1 2.5 

จุดท่ี 3 2.2 2.2 2.5 

จุดท่ี 4 2.1 2.0 2.5 

จุดท่ี 5 2.2 2.2 2.7 
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ตารางที่ 7  คาเฉลี่ยของคาการนำไฟฟา (EC)  ท่ีใชในการวิเคราะห โดยแบงตามฤดูกาล และจุดเก็บ

ตัวอยางน้ำ 

 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 

ฤดูกาล 

ฤดูหนาว 

(ต.ค. 63 - ม.ค. 64) 

ฤดูรอน 

(ก.พ. - พ.ค. 64) 

ฤดูฝน 

(มิ.ย. - ก.ค. 64) 

จุดท่ี 1 375.50 426.00 373.00 

จุดท่ี 2 379.00 402.75 366.00 

จุดท่ี 3 379.25 404.50 386.00 

จุดท่ี 4 374.50 405.25 398.00 

จุดท่ี 5 383.00 393.50 412.00 

 

 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) ถูกนำมาใชในการ

วิเคราะหความแตกตางระหวางฤดูกาล และตำแหนงจุดเก็บตัวอยางน้ำ สงผลตอคาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำท่ี

กำหนดทั ้ง 3 ตัวแตกตางกันหรือไม โดยใชโปรแกรม SPSS สำหรับวิเคราะหความแปรปรวน และ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของ Scheffe 

 

ตารางท่ี 8  ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) ของคาพีเอช (pH) 

 

Source SS df MS F P-value 

ฤดูกาล 0.254 2 0.127 47.420 0.000* 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 0.006 4 0.001 0.552 0.704 

ความคลาดเคลื่อน 0.021 8 0.003   

รวม 0.281 14    

 

ตารางที่ 9  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของคาพีเอช (pH) ในแตละฤดูกาล (เดือนตุลาคม 2563 ถึง

เดือนกรกฎาคม 2564) 

 

ฤดูกาล คาเฉล่ีย±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบ F คา P-value 

ฤดูหนาว 7.15±0.07a 47.42 0.000* 

ฤดูรอน 7.23±0.03a 

ฤดูฝน 7.46±0.04b 
a, b เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีของ Scheffe ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 8 สรุปไดวา ความแตกตางระหวางจุดเก็บตัวอยางน้ำทั้ง 5 จุด ไมมีอิทธิพลตอคาพี

เอช (pH) (F = 0.552 ; p > 0.05) แตความแตกตางระหวางฤดูกาลจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ย

ของคาพีเอช (pH) ท่ีแตกตางกัน (F = 47.42 ; p < 0.05) และเม่ือทำการทดสอบรายคูโดยวิธีของ Scheffe 

ผลแสดงในตารางที่ 9 พบวา ในฤดูฝน จะมีคาเฉลี่ยของคาพีเอช (pH) แตกตางกับฤดูหนาว และฤดูรอน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ตารางท่ี 10  ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) ของปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ำ (DO) 

 

Source SS df MS F P-value 

ฤดูกาล 0.465 2 0.233 53.692 0.000* 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 0.049 4 0.012 2.846 0.097 

ความคลาดเคลื่อน 0.035 8 0.004   

รวม 0.549 14    

 

ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ในแตละฤดูกาล 

(เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564)  

 

ฤดูกาล 
คาเฉล่ีย±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(mg/L) 
คาสถิติทดสอบ F คา P-value 

ฤดูหนาว 2.2±0.1a 53.692 0.000* 

ฤดูรอน 2.1±0.1a 

ฤดูฝน 2.5±0.1b 
a, b เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีของ Scheffe ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางที่ 10 สรุปไดวา ความแตกตางระหวางจุดเก็บตัวอยางน้ำทั้ง 5 จุด ไมมีอิทธิพลตอ

ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) (F = 2.846 ; p > 0.05) แตความแตกตางระหวางฤดูกาลจะสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยของปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ที่แตกตางกัน (F = 53.692 ; p < 0.05) 

และเมื่อทำการทดสอบรายคูโดยวิธี Scheffe ผลแสดงในตารางที่ 11 พบวา ในฤดูฝน จะมีคาเฉลี่ยของ

ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) แตกตางกับฤดูหนาว และฤดูรอน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  
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ตารางท่ี 12  ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) ของคาการนำไฟฟา (EC) 

 

Source SS df MS F P-value 

ฤดูกาล 2075.575 2 1037.788 4.892 0.041* 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 301.358 4 75.340 0.355 0.834 

ความคลาดเคลื่อน 1697.217 8 212.152   

รวม 4074.150 14    

 

ตารางท่ี 13  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของคาการนำไฟฟา (EC) ในแตละฤดูกาล (เดือนตุลาคม 

2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564) 

 

ฤดูกาล 
คาเฉล่ีย±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(µs/cm) 
คาสถิติทดสอบ F คา P-value 

ฤดูหนาว 378.25±3.38a 4.892 0.041* 

ฤดูรอน 406.40±11.93b 

ฤดูฝน 387.00±18.60a,b 
a, b เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีของ Scheffe ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางที่ 12 สรุปไดวา ความแตกตางระหวางจุดเก็บตัวอยางน้ำทั้ง 5 จุด ไมมีอิทธิพลตอคา

การนำไฟฟา (EC)  (F = 0.355 ; p > 0.05) แตความแตกตางระหวางฤดูกาลจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง

คาเฉลี่ยของคาการนำไฟฟา (EC) ที่แตกตางกัน (F = 4.892 ; p < 0.05) และเมื่อทำการทดสอบรายคูโดย

วิธี Scheffe ผลแสดงในตารางท่ี 13 พบวา ในฤดูรอน จะมีคาเฉลี่ยของคาการนำไฟฟา (EC) แตกตางกับฤดู

หนาว อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

สรุป 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองบางเขนใหม ซึ่งประกอบดวยคาพีเอช (pH) 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) และคาการนำไฟฟา (EC) พบวา คุณภาพน้ำของคลองบางเขนใหมอยูใน

เกณฑมาตรฐานแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งหากมีความตองการนำน้ำในคลองไปใชประโยชนในการ

อุปโภค หรือบริโภคจะตองผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำกอนนำไปใช และเนื่องจากบริเวณริมฝง

คลอง มีชุมชนที่อาศัยอยูเปนจำนวนมากจึงทำใหการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำในคลอง อาจไดรับ

ผลกระทบจากการระบายน้ำท้ิงจากชุมชน อยางไรก็ตามเนื่องจากคลองบางเขนใหมมีการเชื่อมตอกับแมน้ำ

เจาพระยา ซึ่งการเปดประตูระบายน้ำในแตละชวงเวลาจะเปนการชวยปรับคุณภาพน้ำในคลองใหดีขึ้นได 

เพราะน้ำในคลองบางเขนใหมจะมีการไหลเคลื่อนที่ ไมอยูในสภาพน้ำนิ่งที่อาจทำใหคุณภาพน้ำเนาเสียได 

โดยสังเกตจากคาพีเอช pH ท่ีวัดไดก็อยูในชวงคากลาง สำหรับปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มีคาเฉลี่ย

มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร ในทุกชวงฤดูกาล รวมท้ังคาการนำไฟฟา (EC) ก็อยูในระดับปกติของมาตรฐาน

คุณภาพแหลงน้ำผิวดินทั่วไป โดยปจจัยของการเก็บตัวอยางน้ำในเวลาเดียวกัน แตจุดเก็บตัวอยางน้ำ

แตกตางกันมีผลตอความแตกตางของคุณภาพน้ำนอยมาก อาจเนื่องมาจากลักษณะกิจกรรมตลอดริมคลอง

บางเขนใหมมีลักษณะท่ีคลายกัน แตการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล จะทำใหคาตัวชี้วัดคุณภาพน้ำบางตัวชี้วัด

มีความแตกตางกันอยางชัดเจน ท้ังนี้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในคลอง สวนใหญจะเห็นไดชัด

ในชวงฤดูฝน แตการประเมินคุณภาพน้ำในภาพรวมของคลองบางเขนใหมถึงแมจะมีแหลงชุมชนตลอดแนว

คลองแตผลการศึกษาวิจัยพบวา คุณภาพน้ำยังอยูในเกณฑท่ีดี 

 

นอกจากนี้นำคาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำทั้ง 3 ตัวชี้วัดที่ตรวจวัดได มาทำการประเมินคุณภาพน้ำใน

คลองบางเขนใหม โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) 

เพื ่อวิเคราะหวา ความแตกตางระหวางฤดูกาล และตำแหนงของจุดเก็บตัวอยางน้ำ สงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยจากดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำที่สนใจศึกษาทั้ง 3 คา แตกตางกันหรือไม พบวา ความ

แตกตางระหวางตำแหนงของจุดเก็บน้ำตัวอยาง ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในทุกดัชนี้ชี้วัด

ท่ีศึกษา ในทางตรงกันขามความแตกตางระหวางฤดูกาลมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในทุกดัชนีชี้วัด

ที่ทำการศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อทำการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู (Multiple 

Comparisons) ดวยวิธี Scheffe พบวาคาพีเอช (pH) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ในชวงฤดูฝน 

มีความแตกตางกันกับชวงฤดูหนาว และฤดูรอนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในสวนของคาการนำไฟฟา 

(EC) ในชวงฤดูรอน มีความแตกตางกันกับชวงฤดูหนาวอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งวิธีทางสถิติ

ดังกลาวแสดงใหเห็นวาการวิเคราะหคุณภาพน้ำในคลองบางเขนใหม จะเปนประโยชนในการตอยอดพัฒนา
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งานวิจัยในอนาคต ในสวนของการศึกษาความสัมพันธของคาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำอ่ืนๆ เชน คาบีโอดี (BOD) 

คาของแข็งแขวนลอย (SS) และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด (TCB) เปนตน และเพ่ือเปนแนวทาง

ในการวางแผนการบริหารการจัดการคุณภาพน้ำท่ีเหมาะสมในแตละฤดูกาลของคลองบางเขนใหม 

 

อภิปรายผล 

 

คุณภาพน้ำของคลองบางเขนใหมในแตละฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงไมเหมือนกัน ถึงแมกิจกรรมท่ี

อยูตลอดริมฝงคลองยังเหมือนเดิม ซ่ึงฤดูท่ีวิกฤติคือฤดูรอน ท่ีมีปริมาณน้ำในคลองนอยแตปริมาณน้ำท้ิงจาก

ชุมชนอาจจะมากขึ้น เนื่องจากชวงที่ทำการวิจัยอยูในชวงสถานการณของโรคระบาด สงผลใหคนทำงานท่ี

บานมากข้ึน ทำใหการระบายน้ำท้ิงของภาคชุมชนมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน ซ่ึงในชวงฤดูฝนปริมาณน้ำ

ที่เพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกลงมาจะทำใหคาคุณภาพน้ำบางคาลดลง เชน คาการนำไฟฟา และ สังเกตไดวาการ

เปลี่ยนแปลงของคาออกซิเจนละลายน้ำกลับเพ่ิมข้ึน เนื่องจากกระแสน้ำในคลองท่ีปนปวนรวมท้ังฝนท่ีตกลง

มายังชวยเจือจางคาความสกปรกในน้ำอีกดวย 

 

ในสวนของแนวทางการรักษาและอนุรักษน้ำในคลองสามารถทำไดหลายวิธี เชน การรณรงคให

ชวยกันลดการทิ้งขยะลงสูแมน้ำลำคลอง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขั้นตนตามบานเรือนและรานอาหาร 

ดวยการติดตั้งถังดักไขมัน เปนตน อยางไรก็ตามปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุด คือ การรวมมือในการปลูกจิตสำนึกท่ีจะ

ชวยกันดูแลสภาพแวดลอมของชุมชนริมฝงคลองจะเปนปจจัยที่สำคัญในการรักษาคุณภาพน้ำในคลอง

บางเขนใหมใหมีสภาพท่ีดีไดอยางยั่งยืน 

 

ในการศึกษาวิจัยนอกจากการใชเทคนิควิธีการในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อใหไดชุดขอมูล ท่ี

สามารถนำมาประเมินสถานการณคุณภาพน้ำของคลองบางเขนใหมแลว การนำเครื่องมือและหลักการ

วิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนเขามารวมในงานวิจัยครั้งนี้ ยิ่งทำใหการแปลผลการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในพื้นที่ศึกษามีความแมนยำและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งชวยสะทอนสถานการณ

คุณภาพน้ำในคลองบางเขนใหมไดเปนอยางดี 
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ขอเสนอแนะ 

 

 ในท่ีนี้ผูวิจัยเสนอแนวทางสำหรับผูท่ีทำการศึกษาวิจัยในอนาคต 

1. ศึกษาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำตัวอ่ืนๆ เชน คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) คา

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids, SS) และคาปริมาณโคลิฟอร มแบคทีเร ียทั ้งหมด (Total 

Coliform bacteria, TCB) เปนตน 

2. ศึกษาอิทธิพลรวมที่เกิดขึ้นระหวางปจจัยที่ทำการศึกษา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน

ภายใตแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial design) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

การสำรวจขอมูลภาคสนาม 
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การวิจัยครั้งนี้ ไดทำการแบงบริเวณของคลองบางเขนใหม ออกเปน 3 สถานี ไดแก บริเวณชวงตน

น้ำ ชวงระยะกลางลำคลอง และปลายทางของคลองบางเขนใหม จากทั้ง 3 สถานี แบงออกเปน 5 จุดเก็บ

ตัวอยางน้ำ ซึ่งแตละจุดเก็บมีระยะหางกันประมาณ 300 เมตร รายละเอียดดังแสดงในภาพผนวกที่ 1 ถึง 

ภาพผนวกท่ี 5  

 

  

 

ภาพผนวกท่ี 1 จุดเก็บตัวอยางน้ำท่ี 1 บริเวณขางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

  

 

ภาพผนวกท่ี 2 จุดเก็บตัวอยางน้ำท่ี 2 บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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ภาพผนวกท่ี 3 จุดเก็บตัวอยางน้ำท่ี 3 บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

  

 

ภาพผนวกท่ี 4 จุดเก็บตัวอยางน้ำท่ี 4 บริเวณหลังวัดฝาง 

 

  

 

ภาพผนวกท่ี 5 จุดเก็บตัวอยางน้ำท่ี 5 บริเวณขางวัดปากน้ำ 
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ภาคผนวก ข 

การวิเคราะหตัวอยางน้ำในหองปฏิบัติการ 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหคาดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ำ 

1) เครื่องวัดพีเอช (pH meter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO meter) 

3) เครื่องวัดคาการนำไฟฟา (Electroconductivity meter) 
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การวิเคราะหตัวอยางน้ำในหองปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก ค 

การวิเคราะหตัวอยางน้ำดวยการทดสอบ ANOVA 
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ตารางผนวกท่ี 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาพีเอช (pH) โดยแบงตามฤดูกาล และจุดเก็บ

ตัวอยางน้ำ 

 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 

ฤดูกาล 

ฤดูหนาว 

(ต.ค. 63 - ม.ค. 64) 

ฤดูรอน 

(ก.พ. - พ.ค. 64) 

ฤดูฝน 

(มิ.ย. - ก.ค. 64) 

จุดท่ี 1 7.18 7.28 7.44 

จุดท่ี 2 7.14 7.21 7.46 

จุดท่ี 3 7.13 7.20 7.45 

จุดท่ี 4 7.07 7.21 7.52 

จุดท่ี 5 7.25 7.25 7.43 

คาเฉล่ีย 7.15 7.23 7.46 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.07 0.03 0.04 

 

ตารางผนวกท่ี 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) โดยแบงตาม

ฤดูกาล และจุดเก็บตัวอยางน้ำ 

 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 

ฤดูกาล 

ฤดูหนาว 

(ต.ค. 63 - ม.ค. 64) 

ฤดูรอน 

(ก.พ. - พ.ค. 64) 

ฤดูฝน 

(มิ.ย. - ก.ค. 64) 

จุดท่ี 1 2.3 2.2 2.5 

จุดท่ี 2 2.2 2.1 2.5 

จุดท่ี 3 2.2 2.2 2.5 

จุดท่ี 4 2.1 2.0 2.5 

จุดท่ี 5 2.2 2.2 2.7 

คาเฉล่ีย 2.2 2.1 2.5 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.1 0.1 0.1 
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ตารางผนวกท่ี 3  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาการนำไฟฟา (EC)  โดยแบงตามฤดูกาล และ

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 

 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 

ฤดูกาล 

ฤดูหนาว 

(ต.ค. 63 - ม.ค. 64) 

ฤดูรอน 

(ก.พ. - พ.ค. 64) 

ฤดูฝน 

(มิ.ย. - ก.ค. 64) 

จุดท่ี 1 375.50 426.00 373.00 

จุดท่ี 2 379.00 402.75 366.00 

จุดท่ี 3 379.25 404.50 386.00 

จุดท่ี 4 374.50 405.25 398.00 

จุดท่ี 5 383.00 393.50 412.00 

คาเฉล่ีย 378.25 406.40 387.00 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.38 11.93 18.60 

 

ตารางผนวกท่ี 4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคาพีเอช (pH) ในฤดูกาล และจุดเก็บ

ตัวอยางน้ำท่ีแตกตางกัน 

 

Source SS df MS F P-value 

ฤดูกาล 0.254 2 0.127 47.420 0.000* 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 0.006 4 0.001 0.552 0.704 

ความคลาดเคลื่อน 0.021 8 0.003   

รวม 0.281 14    

 

ตารางผนวกท่ี 5  การเปรียบเทียบคาพีเอช (pH) เฉลี่ย เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe จำแนกตามฤดูกาล 
 

(I) season (J) season 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

ฤดูหนาว ฤดูรอน -0.0760 0.03272 0.127 

ฤดูฝน -0.3060* 0.03272 0.000 

ฤดูรอน ฤดูหนาว 0.0760 0.03272 0.127 

ฤดูฝน -0.2300* 0.03272 0.000 

ฤดูฝน ฤดูหนาว 0.3060* 0.03272 0.000 

ฤดูรอน 0.2300* 0.03272 0.000 
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ตารางผนวกท่ี 6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ใน

ฤดูกาล และจุดเก็บตัวอยางน้ำท่ีแตกตางกัน 

 

Source SS df MS F P-value 

ฤดูกาล 0.465 2 0.233 53.692 0.000* 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 0.049 4 0.012 2.846 0.097 

ความคลาดเคลื่อน 0.035 8 0.004   

รวม 0.549 14    

 

ตารางผนวกท่ี 7  การเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เฉลี่ย เปนรายคูดวยวิธีของ 

Scheffe จำแนกตามฤดูกาล 
 

(I) season (J) season Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

ฤดูหนาว ฤดูรอน 0.060 0.0416 0.397 

ฤดูฝน -0.340* 0.0416 0.000 

ฤดูรอน ฤดูหนาว -0.060 0.0416 0.397 

ฤดูฝน -0.400* 0.0416 0.000 

ฤดูฝน ฤดูหนาว 0.340* 0.0416 0.000 

ฤดูรอน 0.400* 0.0416 0.000 

 
ตารางผนวกท่ี 8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคาการนำไฟฟา (EC) ในฤดูกาล และจุด

เก็บตัวอยางน้ำท่ีแตกตางกัน 

 

Source SS df MS F P-value 

ฤดูกาล 2075.575 2 1037.788 4.892 0.041* 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ 301.358 4 75.340 0.355 0.834 

ความคลาดเคลื่อน 1697.217 8 212.152   

รวม 4074.150 14    
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ตารางผนวกท่ี 9  การเปรียบเทียบคาการนำไฟฟา (EC) เฉลี่ย เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe จำแนกตาม

ฤดูกาล 

 

(I) season (J) season 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

ฤดูหนาว ฤดูรอน -28.1500* 9.21199 0.045 

ฤดูฝน -8.7500 9.21199 0.652 

ฤดูรอน ฤดูหนาว 28.1500* 9.21199 0.045 

ฤดูฝน 19.4000 9.21199 0.171 

ฤดูฝน ฤดูหนาว 8.7500 9.21199 0.652 

ฤดูรอน -19.4000 9.21199 0.171 

 
หมายเหตุ Source = Source of Variation ท่ีมาของความแปรปรวน 

 SS = Sum of Square  ผลรวมกำลงัสองของความแปรปรวน 

 MS = Mean of Square  คาเฉลี่ยกำลังสองของความแปรปรวน 

 df = degree of freedom  องศาเสรี/องศาอิสระ 

 F = สถิติทดสอบท่ีใชในการวิเคราะหความแปรปรวน 

 P-value = เปนคาท่ีใชในการตัดสินความแตกตางกันทางสถิติ 
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-  การว ัดประส ิทธ ิภาพของแบบจำลองภ ูม ิอากาศโลกในการพยากรณการเก ิดมรสุม
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7.  ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน

การทำการวิจัยวาเปนผูอำนวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผู รวมวิจัยในแตละ

ผลงานวิจัย  

 7.1 ผูอำนวยแผนงานวิจัย :  - 

7.2 หัวหนาโครงการวิจัย :  

       - การว ัดประส ิทธ ิภาพของแบบจำลองภ ูม ิอากาศโลกในการพยากรณการเก ิด  มรสุม
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      - การพัฒนาเง่ือนไขขอบเขตของแบบจำลองน้ำตื้นเพ่ือขยายการทำนายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

      - แบบรูปของฝนในประเทศไทยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอน 

      - การพัฒนาตัวแบบวัดการพยากรณมรสุมฤดูหนาวในประเทศไทย 

      - การพัฒนาเลขชี้กำลังไลยาพูนอฟมากที่สุดในการวัดการพยากรณมรสุมฤดูหนาวบริเวณประเทศ

ไทย 

 7.3 งานวิจัยท่ีทำเสร็จแลว :      

      - การว ัดประส ิทธ ิภาพของแบบจำลองภ ูม ิอากาศโลกในการพยากรณการเก ิดมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือดวยเลขชี้กำลังไลยาพูนอฟซูพรีมัม 

 - การพัฒนาระบบใหคำปรึกษาดานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย     เทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

      - การพ ัฒนา เ ง ื ่ อน ไขขอบ เขตของแบบจำลองน ้ ำต ื ้ น เพ ื ่ อขยายการทำนายมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

     - แบบรูปของฝนในประเทศไทยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอน 

 - การพัฒนาตัวแบบวัดการพยากรณมรสุมฤดูหนาวในประเทศไทย 

 - การพัฒนาเลขชี้กำลังไลยาพูนอฟมากที่สุดในการวัดการพยากรณมรสุมฤดูหนาวบริเวณประเทศ

ไทย 

7.4 งานวิจัยท่ีกำลังทำ :  

- การพยากรณปริมาณน้ำฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทยภายใตภาวะโลกรอนโดยใชโครงขาย
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7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน

การทำการวิจัยวาเปนผูอำนวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผู รวมวิจัยในแตละ

ผลงานวิจัย 

  7.1 ผูอำนวยแผนงานวิจัย :  - 

    7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : - 

  7.3 งานวิจัยท่ีทำเสร็จแลว :    

       -  ความพึงพอใจของนักศึกษา มทร.พระนคร ท่ีมีตอการบริหารงานดานกิจการนักศึกษา 

  -  การศึกษาลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 -  การว ัดประส ิทธ ิภาพของแบบจำลองภ ูม ิอากาศโลกในการพยากรณการเก ิดมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือดวยเลขชี้กำลังไลยาพูนอฟซูพรีมัม 

   - การพัฒนาเง่ือนไขขอบเขตของแบบจำลองน้ำตื้นเพ่ือขยายการทำนายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

7.4 งานวิจัยท่ีกำลังทำ :  

- การพยากรณปริมาณน้ำฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทยภายใตภาวะโลกรอนโดยใชโครงขาย

ประสาทเทียม 
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