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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 
 
5.1  สรุปผล 
 การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการติดตามคุณภาพน ้า โดยใช้ดัชนี
ชี วัดทางกายภาพ ในพื นที่ลุ่มน ้าแม่งัด อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการติดตามคุณภาพน ้าโดยใช้ดัชนีชี วัดทางกายภาพ ในพื นที่ลุ่มน ้าแม่งัด 
อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท้าการแบ่งลุ่มน ้าออกเป็นสามจุดใหญ่ๆ คือ แหล่งต้นน ้า  แหล่ง
กลางน ้า และแหล่งปลายน ้า และแต่ละแหล่งน ้านั นท้าการเก็บข้อมูลน ้าที่เป็นจุดศึกษาแหล่งละ 2 จุด 
รวมทั งหมด 6 จุด ที่ถือเป็นตัวอย่างของแหล่งน ้าที่ใช้เป็นตัวแทนของลุ่มน ้าแม่งัด แต่ละจุดจะท้าการ
เก็บข้อมูลของแหล่งน ้า ซึ่งใช้ดัชนีชี วัดทางกายภาพดังนี  ความขุ่นของน ้า , กลิ่นของน ้า , สีของน ้า , 
อุณหภูมิน ้า , อุณหภูมิอากาศ , ความเร็วกระแสน ้า , ความลึกของแหล่งน ้า , ความลึกของแสงที่ส่อง
ถึง , ความเป็นกรดด่าง , ปริมาณออกซิเจนละลาย และ ปริมาณออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ จากนั น
จึงท้าการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน ้าเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ผลคุณภาพน ้า
ในพื นที่ลุ่มน ้าแม่งัด โดยป้อนข้อมูลคุณภาพน ้าที่วัดค่าได้ตามดัชนีชี วัดทางกายภาพเข้าสู่ระบบดังกล่าว 
จากนั นระบบจึงท้าการวิเคราะห์ผลคุณภาพน ้าทั ง 6 จุด จาก 3 แหล่งน ้า ได้ผลดังนี  แหล่งต้นน ้า (จุด
เก็บข้อมูลจุดที่ 1 กับ จุดที่ 2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.0 ซึ่งแปลผลได้ว่า คุณภาพน ้าในแหล่งต้นน ้ามี
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี  แหล่งกลางน ้า (จุดเก็บข้อมูลจุดที่ 3 กับ จุดที่ 4) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.1 ซึ่ง
แปลผลได้ว่า คุณภาพน ้าในแหล่งกลางน ้ามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  และ แหล่งปลายน ้า (จุดเก็บข้อมูล
จุดที่ 5 กับ จุดที่ 6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.1 ซึ่งแปลผลได้ว่า คุณภาพน ้าในแหล่งปลายน ้ามีคุณภาพอยู่
ในระดับ ดี  จากคุณภาพน ้าที่วิเคราะห์ได้จะเห็นว่า แหล่งต้นน ้ามีค่าคุณภาพน ้าอยู่ในระดับที่ดีกว่า 
แหล่งกลางน ้า และ แหล่งปลายน ้า อาจเนื่องมากจากการใช้น ้าจากลุ่มน ้าแม่งัดโดยส่วนมากจะอยู่ใน
ส่วนกลางน ้าและปลายน ้า ท้าให้คุณภาพน ้าของแหล่งกลางน ้า และ ปลายน ้ามีค่าอยู่ในระดับที่ด้อย
กว่าแหล่งต้นน ้า แต่ทั งนี ทั งนั นจากผลคุณภาพน ้าที่วิเคราะห์ได้ของแหล่งกลางน ้าและปลายน ้าก็ยังถือ
ว่ายังอยู่ในคุณภาพดี เช่นกัน และภาพรวมทั งหมดของลุ่มน ้าแม่งัด มีค่าดัชนีชี วัดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.1 
แสดงว่า คุณภาพน ้าในลุ่มน ้าแม่งัด มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  
  
5.2  อภิปรายผล 

การวิจัยในครั งนี  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการติดตาม
คุณภาพน ้าโดยใช้ดัชนีชี วัดทางกายภาพ ในพื นที่ลุ่มน ้าแม่งัด อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ท้า
การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน ้า โดยให้ระบบท้าการวิเคราะห์คุณภาพน ้าจาก
ข้อมูลการวัดค่าน ้าตามดัชนีชี วัดที่ได้ท้าการเก็บข้อมูลจากจุดศึกษาที่ถือเป็นจุดตัวอย่างของแหล่งน ้า
ลุ่มน ้าแม่งัด โดยใช้จุดตัวอย่างทั งหมด 6 จุด และเป็นตัวแทนของแหล่งน ้าของลุ่มน ้าโดยแบ่งเป็น 
แหล่งต้นน ้า  แหล่งกลางน ้า และแหล่งปลายน ้า ซึ่งหลังจากที่ท้าการป้อนข้อมูลจากทั ง 6 จุดเข้าสู่
ระบบ  ระบบสามารถท้าการวิเคราะห์ค่าคุณภาพน ้าจากแต่ละแหล่งได้ โดยสามารถแสดงทั งค่าระดับ
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คุณภาพน ้าแต่ละจุดในแต่ละตัวชี วัด ซึ่งในระบบแบ่งระดับคุณภาพน ้าในแต่ละตัวชี วัดเป็น 4 ระดับคือ 
ระดับ 1 แสดงคุณภาพน ้าดีมาก ระดับ 2 แสดงคุณภาพน ้าดี ระดับ 3 แสดงคุณภาพน ้าปานกลาง 
และ ระดับ 4 แสดงคุณภาพน ้าไม่เหมาะสมหรือ คุณภาพแย่  ซึ่งระบบสามารถแสดงผลคุณภาพน ้าแต่
ละตัวชี วัดได้ทั งค่าตัวเลขระดับคุณภาพน ้า หรือ เป็นรูปกราฟ รวมทั งสามารถวิเคราะห์คุณภาพน ้าตาม
แหล่งน ้าได้ โดยแบ่งเป็นแหล่งต้นน ้า  แหล่งกลางน ้า และ แหล่งปลายน ้า เพ่ือให้เห็นสภาพของ
คุณภาพน ้าตามเส้นทางการไหลของน ้าได้ อีกทั งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าโดย
ภาพรวมของลุ่มน ้าแม่งัดได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งผลการวิ เคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบครั งนี ได้ค่าเฉลี่ย
ภาพรวมของคุณภาพน ้าคือ 2.1 แสดงว่าคุณภาพน ้าในลุ่มน ้าแม่งัด มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี จากผล
การท้างานของระบบท้าให้เห็นว่า ระบบสามารถวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากข้อมูลที่เก็บจากจุดศึกษาได้
จริง นอกจากนี ระบบยังสามารถเก็บข้อมูลแหล่งน ้าจุดเดิมได้ในระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั น 
ผู้ใช้ระบบจึงสามารถที่จะดูการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าจุดเดิมได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
เพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน ้าตามเวลาที่เปลี่ยนไปได้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (2552) ที่กล่าวว่า ในระดับท้องถิ่นระบบควรจะต้องให้สารสนเทศด้าน
คุณภาพน ้าและด้านระบบสาธารณูปโภคเพ่ิมเติม โดยเริ่มด้าเนินการในพื นที่ต้าบลน้าร่องร่วมกับ
นักวิจัยท้องถิ่น ดังนั น ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน ้าที่พัฒนาขึ นนี จึงเป็นระบบหนึ่งที่
สามารถช่วยให้ท้องถิ่นสามารถติดตามคุณภาพน ้าของแหล่งน ้าในชุมชนที่อาศัยอยู่ได้เพราะ ข้อมูลที่ใช้
ในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า เป็นดัชนีชี วัดทางกายภาพที่สามารถท้าการวัดและเก็บข้อมูลได้ง่าย และ
สามารถท้าได้ด้วยตัวเอง อีกทั งระบบสามารถที่จะเพ่ิมตัวชี วัดอ่ืนๆ เข้าไปได้หากต้องการวัดคุณภาพ
น ้าด้วยตัวชี วัดที่ละเอียดมากขึ น หรือแม้กระทั่งสามารถท้าการปรับค่าคุณภาพของระดับได้เช่นกัน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ระบบสามารถแสดงคุณภาพน ้าในแต่ละจุด หรือ แต่ละแหล่งน ้าได้ แต่หากสามารถ
แสดงเป็นภาพที่เห็นเป็นเส้นทางน ้าได้ จะท้าให้สามารถมองภาพของคุณภาพน ้าในแต่ละจุดได้ชัดเจน
มากขึ น ดังนั น หากผู้สนใจจะท้าการพัฒนาเพ่ิมเติม ผู้วิจัยขอเสนอในส่วนของการแสดงภาพเส้นทาง
การไหลของแหล่งน ้าหรือใช้ลักษณะของภูมิศาสตร์เข้ามาร่วมในระบบได้จะท้าให้เห็นภาพได้ชัดเจน
มากขึ น 

5.3.2 การแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าอาจจะใช้สีแทนลักษณะของคุณภาพน ้า 
ประกอบการแสดงผล หากสามารถแสดงผลด้วยรูปภาพของเส้นทางของแม่น ้า เช่น สีแดงแสดงน ้า
คุณภาพแย่มาก หรือ สีฟ้าสดแสดงคุณภาพน ้าอยู่ในระดับดีมาก จะท้าให้เห็นลักษณะของคุณภาพน ้า
ได้ชัดเจนมากขึ น 
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