
 
 
 

รายงานการวิจัย 
เร่ือง 

การมีสวนรวมของประชาชน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า : ศึกษากรณี 

ลุมนํ้าสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 

Peoples Participation to word Management of Water  
Resources : A Case Study of Sub basin Palain Changwat Trang 

 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 
Water Resources Regional office,8 

 
 
 

กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
Department of Water Resources 

 Ministry of Natural Resources and Environment 
2551     



รายงานการวิจัยวิจัย  รายงานการ

เร่ืองเร่ือง  

การมีสวนรวมของประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน  

ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า :  ศึกษาศึกษากรณีกรณี  :

ลุมนํ้าสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรังลุมนํ้าสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง  

PPeeoopplleess  PPaarrttiicciippaattiioonn  ttoo  wwoorrdd  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  WWaatteerr    

RReessoouurrcceess  ::  AA  CCaassee  SSttuuddyy  ooff  SSuubb  bbaassiinn  PPaallaaiinn  CChhaannggwwaatt  TTrraanngg  

  

  

  
  

นายไกรสร  เพ็งสกุลนายไกรสร  เพ็งสกุล  

MMrr..KKrraaiissoorrnn  PPhheennggssaakkuull  

  

  

  
  

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8  8

WWaatteerr  RReessoouurrcceess  RReeggiioonnaall  ooffffiiccee,,88  

กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  

  MMiinniissttrryy  ooff  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  aanndd  EEnnvviirroonnmmeenntt  

22555511          



 (ก) 

รายงานการวิจัย 
 
เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา : ศึกษา

กรณีลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง  
 
คําสําคัญ  การมีสวนรวมของประชาชน  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
หัวหนาโครงการวิจัย  นายไกรสร  เพ็งสกุล 
ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว. 
สังกัด   สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 กรมทรัพยากรน้ํา 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ปงบประมาณ  2551 
 

บทคัดยอ 
 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
 
  1. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
  2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 
  3. เพื่อเปนขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไข การดําเนินการสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 2 กลุม คือ ประชาชนท่ีมีตําแหนง
ตางๆ ในชุมชนและมีถ่ินอาศัยอยูในบริเวณพื้นท่ีลุมน้ําในพ้ืนท่ีตนน้ํา กลางน้ํา และทายน้ํา จํานวน 
103 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบ Group Interview และ Focus Group และกลุม
ประชาชนท่ัวไปท่ีมีถ่ินอาศัยในบริเวณลุมน้ําท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และทายน้ํา จํานวน 398 คน การรวบรวม
ขอมูลใชแบบสัมภาษณประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของ
ประชาชน ท้ังผูท่ีมีตําแหนงในชุมชนและประชาชนท่ัวไป สวนท่ี 2 แบบวัดระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซ่ึงครอบคลุมใน 6 ดานของกระบวนการ 



 (ข) 

 

ผลการวิจัยพบวา 
 
  1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ํา
สาขาคลองปะเหลียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงระดับการมีสวนรวมในดานประโยชน
ท่ีประชาชนไดรับจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาเปนดาน
กําหนดแผนงานเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําซ่ึงอยูในระดับปานกลาง แตภาพรวมใน
ดานกําหนดแผนงานเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พบวา เม่ือเกิดเหตุการณหรือปญหา
เกี่ยวกับสถานการณน้ําในพื้นท่ี ประชาชนมีสวนรวมรับรูเท็จจริงและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน
มากท่ีสุด แตการมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดแผนงานเพ่ือแกปญหาดังกลาวมีระดับการ        
มีสวนรวมนอยท่ีสุด 
  2. ปจจัยสวนบุคคลสงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในพื้นท่ีลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    จากการเก็บ
ขอมูลสวนบุคคลพบวา สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 79.44) มีอายุตั้งแต 41 – 50 ป (รอยละ 34.33)  
มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา  (รอยละ  39.12)  สมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน (รอยละ 47.71) 
มีรายไดเฉล่ีย 5,001 – 10,000 บาท ตอเดือน  (รอยละ 51.30) อาชีพหลักของประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพทําสวน (รอยละ 53.29) สวนใหญไมไดดํารงตําแหนงใดๆ ในชุมชน (รอยละ 36.33)  
แตเปนสมาชิกของกลุมอาชีพตางๆ ในปจจุบัน (รอยละ 46.91) 
  3. ปจจัยสวนบุคคลท้ัง 6 ดาน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียของครัวเรือน
ตอเดือน อาชีพหลัก การดํารงตําแหนงในชุมชน โดยภาพรวมมีความสัมพันธและสงผลให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  4. ขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานทรัพยากรน้ํา ตองกําหนดทิศ
ทางการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบทางส่ือตางๆ อยางท่ัวถึงแพรหลายและมากคร้ังข้ึน 
เพื่อเปนการกระตุนในเชิงบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนใหเขามามีสวนรวมอยางแทจริงใน
ทุกข้ันตอนของการดําเนินกิจกรรมการแกปญหา และการพัฒนาของภาครัฐ    
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Abstract 
  

The objectives of study are as following 
1. To study people participation level in water resource management in Palain 

Sub Basin, Trang Province 
2. To identify the factors affected people participation level in water resource 

management 
3. To suggest the methods for improving people participation level and 

efficiency in water resource management 
 

Study groups are consisted of 1) Government official members; 103 people who 
works in organizations in upstream, midstream and downstream area, using focus group interview 
methods 2) Community members; 398 people who lived in upstream, midstream and downstream 
area, using interviews methods. The collecting data is consisted of 3 parts as following  
Part 1) The part collected demographical and primary data of the two study group Part 2) The test 
of people participation level in water resource management focused on six aspects in participation 
process as in information receiving, decision making, planning, management, following-up and 
evaluating and gaining advantages from water resources utilizing. Part 3) Difficulties and 
suggestions in participation level improvements 



 (ง) 

1. The level of people participation in Palain Sub Basin, Trang Province is rated 
in average level. The participation in gaining advantages from water resources utilizing is rated 
high level, the participation in water resources planning and management is rated average. 
However, people participation level in water resources planning and management is rated highest 
especially when the difficulties are met. In contrast, people participation level in water resources 
planning and management is rated average in order to terminate the problems is rated lowest. 

2. The personal factors that affected water resources management in Palain Sub 
Basin, Trang Province is rated average. The population data are as following; the most population 
is count male gender (79.44 percentages), the age is in between 41-50 years old (34.33 
percentages),Education  leval Pratomsuksa  (39.12 percentages) the family is consisted of 3-4 
members (47.71 percentages), the average income is between 5,001-10,000 baht per month (51.30 
percentages), the main occupation is farming (57.29 percentages), the most of population aren’t 
the members of government organization title (36.33 percentages), and the most of population are 
members of occupational centers (46.91 percentages). 

3. The personal factors including gender, age, educational background, income, 
main occupation, and membership of government organization is related directly with people 
participation in water resource management in Palain Sub Basin, Trang Province. In the otter 
words, these factors are significant in…. 

4. The suggestions for assign water resources activities is to promote directly to 
related people via many wells-selected media in order to creating positive point of view in water 
management resources participations. Moreover, the government organization should give 
opportunities to related people to join water management process and solving problems. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  รายงานการวิจัย   เร่ือง   การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ํา  ศึกษากรณีลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน  จังหวัดตรัง ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวย      
ความกรุณาของผูบริหารกรมทรัพยากรน้ํา โดยเฉพาะสํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา ในฐานะเจาภาพ  
ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณ พรอมท้ังไดมีการติดตามใหขอเสนอแนะ  และใหกําลังใจในการ
ดําเนินการจนสําเร็จลุลวงดวยดี 

  การศึกษาขอมูลภาคสนามไดรับความชวยเหลือ และความรวมมือดวยดีจาก
เจาหนาท่ี สวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันตกทุกคน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังประชาชนในพื้นท่ีตนน้ํา กลางน้ํา  และทายน้ํา ของลุมน้ําสาขาคลอง
ปะเหลียน ท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูล  ในการสัมภาษณเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

  ณ โอกาสนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดกลาวมาขางตน จนสงผลใหการวิจัย
คร้ังนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยหวังวา ผลการวิจัยจะเปนประโยชนกับผูมีหนาท่ีในการดําเนินการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและผูเกี่ยวของตอไป 

 
        
 
 คณะผูวจิัย 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  8 
  กันยายน   2551 



 (ฉ) 

คํานํา 
 

  ปญหาวิกฤติของทรัพยากรน้ํา เปนปญหาท่ีมีความสําคัญยิ่งของประเทศในปจจุบัน                
วิกฤติดังกลาวเกิดมาจากผลการพัฒนาท่ีผานมา ท่ีเนนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหการใช
ทรัพยากรนํ้า และทรัพยากรอื่นท่ีเกี่ยวของ เพื่อการผลิต การอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค
มากเกินกวาท่ีจะฟนคืนกลับสูความสมดุลของระบบธรรมชาติได การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
โดยการมีสวนรวมของประชาชน จึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองให
ประชาชนทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีลุมน้ํารวมมือกันอยางจริงจังในการรับรูปญหา คนหาสาเหตุของ
ปญหา และกําหนดแนวทางแกไขปญหา เพื่อทรัพยากรน้ําท่ีมีอยูเทาเดิม และคุณภาพไดลดลงจนไม
สามารถนํามาใชในกิจกรรมตาง ๆ ได จะไมถูกทําลายและเกิดวิกฤติมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

  การวิจัย  เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา                 
ศึกษากรณี  ลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวม               
ของประชาชน ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมตลอดจนปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนไดเปนอยางดี             
อันจะนําขอคนพบท่ีเปนประโยชนไปปรับปรุงการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยการ           
มีสวนรวมของประชาชนใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอไป 

 
                   

คณะผูวจิัย 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  8 

 กันยายน   2551 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 (ช) 

สารบัญ 
         หนา 

บทคัดยอ           (ก) 
Abstract            (ค) 
กิตติกรรมประกาศ          (จ) 
คํานํา            (ฉ) 
สารบัญ            (ช) 
สารบัญตาราง           (ฌ) 
สารบัญภาพ           (ฎ) 
บทท่ี 1 บทนํา            1 
 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา        1 
 วัตถุประสงคของการวิจยั          4 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ         4 
 ขอบเขตของการวิจัย          5 
บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเก่ียวของ           8 
 แนวคิดเกีย่วกบัการมีสวนรวมของประชาชน       8 
 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา       23 
 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ      26 
 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ          27 
บทท่ี 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย         33 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย          33 
 สมมติฐานในการวิจยั          35 
 นิยามศัพทปฏิบัติการ          35 

ประชากรและกลุมตัวอยาง         37 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย          38 
 การวิเคราะหขอมูล          39 
บทท่ี 4 ผลการวิจัย           41 
 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง         41 
 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา     44 
 ลุมน้ําคลองปะเหลียน 



 (ซ) 

 การทดสอบสมมติฐาน          51     
บทท่ี 5 สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ        63 

บรรณานุกรม            
ภาคผนวก 
ผนวก  ก  แบบสัมภาษณ 
ผนวก  ข  ภาพถาย  Group  interview 
ผนวก  ค  คณะทํางานการวิจัย 
ประวัติผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ฌ) 

สารบัญตาราง  
 

ตาราง          หนา 
  

1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชน       22 
 2. กรอบแนวคิดท่ีใชในการวจิัย        34 

3. ขอมูลท่ัวไปของประชากรกลุมตัวอยาง       41 
4. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา    44 

       โดยภาพรวม จําแนกเปนรายดาน       
 5. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการรับรูขาวสาร    45 

     เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา       
  6. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการกําหนดแผนงาน   46 
       เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 7. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอนท่ีประชาชน    47
     ผูมีสวนไดสวนเสียควรเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   
  8. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในบทบาทการมีสวนรวม   48 
            การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 9. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเขามามีบทบาทการ    49 

     มีสวนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแตละรูปแบบ    
10. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนท่ีไดรับประโยชน     49 

        จากการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
11. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผล   50 
      การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
12. แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ      51 

       และสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   
      ลุมน้ําคลองปะเหลียน จําแนกตามเพศ 
 13. แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ      52 

      และสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
      ลุมน้ําคลองปะเหลียน จําแนกตามอายุ 

  



 (ญ) 

14. แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ     53 
                    และสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร 
                    จัดการทรัพยากรน้ํา  ลุมน้ําคลองปะเหลียน  จําแนกตามระดับการศึกษา   
 15. แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ    54 

      และสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
      ลุมน้ําคลองปะเหลียน จําแนกตามจํานวนสมาชิกท่ีอาศัยในครัวเรือน 

 16. แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ     55 
      และสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
      ลุมน้ําคลองปะเหลียน จําแนกตามรายได  
17. แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ      56 
      และสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
      ลุมน้ําคลองปะเหลียน จําแนกตามอาชีพหลัก 
18. แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ     57 
      และสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
      ทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน โดยจําแนกตามการดํารงตําแหนง 
      ผูนําในชุมชน 

   19.  แสดงคารอยละของปจจัยสวนบุคคลท่ีเขามามีสวนรวม                                            58 

                   ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน  
                   โดยจําแนกตามการดํารงตําแหนงผูนําในชุมชน   

20. แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลทางดานสังคมท่ีมีความสัมพันธ   59 
      และสงผลตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน  

           จําแนกตามการเปนสมาชิกกลุม   
21. แสดงคารอยละของปจจัยสวนบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ  60 
      ทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน โดยจําแนกตามการการเปนสมาชิกกลุม 
22. แสดงรอยละของปญหาในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  61 
      ของประชาชน  ลุมน้ําคลองปะเหลียน จําแนกรายประเด็น 
23. ปญหาและอุปสรรคของประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 62

       ทรัพยากรน้ําในแตละประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
 
 



 (ฎ) 

 

สารบัญภาพ 
 
             ภาพ          หนา 
 1. แผนท่ีแสดงขอบเขตลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน       6 

2. แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครองในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน 
3. ทฤษฎีแรงจงูใจ          13 

 4.  แสดงผลกระทบและเก่ียวของกันระหวางกิจกรรมการมีสวนรวม     15 
 5.  การมีสวนรวม 3 ระดับ         48 
  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  1 
บทนํา 

 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 
  วิกฤตของปญหาทรัพยากรน้ําอยางตอเนื่องทุกปจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนปญหา
ดานการขาดแคลนน้ํา น้ําทวมและน้ําเสีย กอใหเกิดความเสียหายและสูญเสียงบประมาณใน 
การแกปญหาดังกลาวแตละปเปนจํานวนมาก ปญหาหลักสําคัญท่ีกอใหเกิดวิกฤติดังกลาว คือ  
การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรและมีการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยในกิจกรรมตางๆ ของมนุษย
เนื่องจากคุณภาพของประชากรที่ถูกอบรม ขัดเกลา (Socialization) ใหคิดและมองปญหาแบบแยกสวน
มองเฉพาะในสวนท่ีตนไดและเสียประโยชน มิไดมองปญหาแบบเชื่อมโยงเปนองครวม ทําให การ
แกปญหายิ่งแกยิ่งเพิ่มปญหาไมจบส้ิน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนระบบลุมน้ําถือเปน
โจทยหลักท่ีมีความสําคัญท่ีจะสงผลใหคนคิดเปนระบบแบบเช่ือมโยง 
  ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามหลักอุทกวิทยา ไดแบงพื้นท่ีประเทศไทย
ออกเปน 25 ลุมน้ําหลัก 254 ลุมน้ําสาขา และ 5,000 ลุมน้ํายอย ลุมน้ําหลักภาคใตท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 มีจํานวน 4 ลุมน้ําหลัก ประกอบดวย 
  1. ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันออกสวนท่ี 2 นครศรีธรรมราช (รหัสลุมน้ําท่ี 22)
  2. ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันออกสวนท่ี 3 และปตตานี (รหัสลุมน้ําท่ี 24) 
  3. ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (รหัสลุมน้ํา 23) 
  4. ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันตกสวนท่ี 2 ตรัง (รหัสลุมน้ําท่ี 25) 
  ลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียนมีรหัสลุมน้ําท่ี 25.10 (ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตลุมน้ํา พ.ศ. 2538) เปนลุมน้ําสาขาของลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันตก มีพื้นท่ีลุมน้ํา
ประมาณ 713 ตารางกิโลเมตร ตนน้ํากําเนิดจากเทือกเขาบรรทัดทางทิศตะวันออกไหลลง              
สูทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก 
  ท่ีตั้งและขอบเขตของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ เทือกเขาบรรทัดดานจังหวัดพัทลุง 
  ทิศใต  ติดตอกับ อําเภอกันตังไหลลงสูทะเลอันดามัน 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทือกเขาบรรทัด 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอกันตัง  และไหลลงสูทะเลอันดามัน 
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สภาพภูมิประเทศสภาพลุมน้ําและการแบงลุมน้ํายอย 
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียนประกอบดวย  
ภูมิประเทศหลายลักษณะมีท้ังท่ีราบลุมชายฝงทะเล เนินเขา และภูเขาสูง ดานทิศตะวันออกเปน 
แนวเทือกเขาบรรทัดติดไปตามแนวทิศเหนือ ดานทิศใตและทิศตะวันตกเปนชายฝงทะเลอันดามัน 
ลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียนไหลลงสูทะเลบริเวณอําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง สภาพบริเวณ 
ปากแมน้ําเปนท่ีราบปาชายเลน สภาพคอนขางสมบูรณ สวนพื้นท่ีตอนตนโดยท่ัวไปมีสภาพปาไมท่ี
สมบูรณตามแนวเทือกเขาบรรทัดมีความลาดชันสูง พื้นดินสวนใหญเปนท่ีราบสูงสลับท่ีเนิน การ
ใชท่ีดินสวนใหญปลูกยางพาราเปนพืชหลัก สวนพื้นท่ีตอนกลางเกือบท้ังหมดเปนสวนยางพารา  
สวนผลไม  สลับกับท่ีนา และสวนปาลมเล็กนอย 
  ลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน สามารถแบงเปนลุมน้ํายอยไดท้ังส้ิน จํานวน  5   ลุมน้ํายอย   ดังนี้ 

1. ลุมน้ํายอยคลองลําชาน 
2. ลุมน้ํายอยคลองบาดหลุด 
3. ลุมน้ํายอยคลองลําแคลง 
4. ลุมน้ํายอยคลองลําปลอก 
5. ลุมน้ํายอยคลองลําพิกุล 
ลุมน้ําคลองปะเหลียน ครอบคลุมอําเภอยานตาขาว บางสวนของอําเภอนาโยง  

อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รวม 17 อบต. 2 เทศบาลตําบล 118 หมูบาน เปนลุมน้ําท่ีหลอเล้ียง
ชุมชนในพื้นท่ีดังกลาว มีความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม แตปจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลง ขาดความสมดุลทางระบบนิเวศ โดยเฉพาะ
ระบบนิเวศตนน้ํา ปาไม น้ํา และดินถูกทําลาย เพื่อบุกเบิกพื้นท่ีการเกษตร ทําใหเกิดปญหาอุทกภัย  
สรางความเสียหาย สูญเสีย ทรัพยสินและชีวิต ปริมาณน้ําสําหรับการรักษาระบบนิเวศในชวง 
ฤดูแลงมีไมเพียงพอ สงผลใหน้ําเค็มลุกลํ้ากินอาณาเขตในพื้นดินแหลงน้ําจืดทุกป เกิดภัยแลง 
ในพื้นท่ีลุมน้ําเพิ่มข้ึน สวนพื้นท่ีบริเวณกลางนํ้าจะเปนเขตชุมชน มีการกอสรางขวางทางนํ้าไหล  
ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในแหลงน้ํา และการปลอยน้ําเสียพื้นท่ีการเกษตรจากท่ีอยูอาศัยและกิจกรรม 
ดานอุตสาหกรรมทําใหเกิดน้ําเสีย สงผลกระทบตอชุมชนปลายน้ํา ดานคุณภาพชีวิตการประกอบ
อาชีพและระบบนิเวศ 
  ปจจุบันพื้นท่ีลุมน้ําปะเหลียน มีการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร  การขยายตัว
ของชุมชนท้ังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเท่ียวอยางรวดเร็วสงผลใหการบุกรุกพ้ืนท่ี  
ประกอบกับความตองการใชน้ําอุปโภค บริโภค และการใชน้ําเพ่ือภาคสวนตางๆ มากข้ึน ทําให
ระบบนิเวศขาดความสมดุล กอใหเกิดสภาวะภัยแลง น้ําทวม การรุกลํ้าของน้ําทะเล  น้ําเสีย        
การบุกรุกลําน้ํา การพังทลายของดินริมฝง 
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  การแกไขปญหาลุมน้ําคลองปะเหลียนท่ีผานมา ไดมีการรวมกลุมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนท้ังภาครัฐรวมกับภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนใน 
เขตลุมน้ํา จํานวน 17 อบต. จึงไดมีความคิดเห็นจําเปนตองมีการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อ
บรรเทาการเกิดวิกฤตธรรมชาติดังกลาว จึงไดมีการรวมมือกันวางแผนในการแกไขปญหา           
ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี ภูมิประเทศ ความเปนจริงและตามความตองการของชุมชน ประชาชน         
ท่ีประสบปญหา และมีจิตสํานึกตอภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อรองรับปญหาท่ีจะเกิดข้ึน เร่ือง
น้ําตนทุนท่ีจะเพียงพอตอการบริโภค อุปโภค อุตสาหกรรม การทองเท่ียว การเกษตร น้ําเพื่อ      
การรักษาระบบนิเวศ  ท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายนํ้า โดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ํา โดยการ   
มีสวนรวมของทุกภาคสวน  ในการรางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อสนองนโยบายรัฐ   
ลุมน้ํา และวิสัยทัศนของจังหวัดตรัง “สวรรคแหงการทองเท่ียวเชิงนิเวศ พัฒนาการเกษตรสูสากล” 
และใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และระบบนิเวศลุมน้ํา เพื่อสนองความ
ตองการของประชาชนทุกภาคสวนอยางเพียงพอและยั่งยืน 
  ในสภาวะท่ีประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา แตภาครัฐยังมีขอจํากัด จึง 
ทําใหสถานการณตางๆ ไมกาวหนา ซ่ึงขอจํากัดในภาครัฐในการจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมมีดังนี้ (กนกศักดิ์  แกวเทพ, 2535 : 20 – 21) 
  (1) ขอจํากัดดานนโยบายไมชัดเจน ในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพของส่ิงแวดลอม  
ขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติ 
  (2) ปญหาเร่ืองงบประมาณ  และบุคลากรท่ีจะใชในการควบคุมดูแลใหมี           
การปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ท่ีกําหนดไวไมเพียงพอ 
  (3) ปญหาในเร่ืองการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ เพราะปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับขอบเขตท่ีกวางขวาง ซ่ึงยากตอการควบคุม และตองใชความ
รวมมือของหนวยงานหลายฝาย 
  จากขอจํากัดของภาครัฐดังกลาวขางตน จึงไดพิจารณาศักยภาพของประชาชน 
นอกภาครัฐ  อันไดแก  องคกรเอกชน และประชาชนโดยท่ัวไป ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมกับภาครัฐ โดยมีหลักการพื้นฐานของการมีสวนรวม  คือ  
การปลูกจิตสํานึกและพัฒนาประชาชนในลุมน้ํา  ใหมีขีดความสามารถในการกําหนดความตองการ
แกไขปญหาของตนเอง และยังสามารถกําหนดโครงการพัฒนาเพื่อสนองตอบความตองการข้ัน
พื้นฐานดังกลาว นอกจากนี้ประชาชนยังมีสวนชวยใหโครงการดําเนินการตอไป โดยอาศัยความ
ชวยเหลือจากภายนอกนอยท่ีสุด หรือไมตองการความชวยเหลือเลย ในเชิงยุทธศาสตรการพัฒนา
ของภาครัฐนั้น การใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเหมาะสม จะชวยปองกัน
ไมใหประชาชนเกิดความรูสึกวาถูกพรากจากส่ิงแวดลอม และถูกแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงจะ
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  ในการศึกษาค ร้ังนี้   จึงไดตัดสินใจเ ลือกเอาโครงการนํ ารองลุมน้ํ าสาขา                         
คลองปะเหลียน จังหวัดตรัง เปนพ้ืนท่ีศึกษา โดยพิจารณาเห็นวาประชาชนในพื้นท่ีดังกลาว           
ไดรวมกลุมกันเปน ชุมชน  สมาคม  เครือขาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา อยางเขมแข็งและ
มีประสิทธิภาพ มีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการกับปญหาตางๆ กอนท่ีปญหาจะยุงยากเกิน
กวาจะแกไขไดในโอกาสตอไป    

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
   
  ในการวิจัย  การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
ศึกษากรณีลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้คือ 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน 
  2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน 
  3. เพื่อเปนขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แกไข การดําเนินงาน สงเสริม 
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
   

ในการวิจัยเร่ืองนี้  คาดวาจะมีประโยชนในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ทําใหทราบระดับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนท่ีมีสวนรวมในการ
ดําเนินการลุมน้ําคลองปะเหลียน 
  2. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
  3. นําผลการวจิัยไปใชประโยชนในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม 
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ขอบเขตของการวิจัย 
   

ในการวิจัยคร้ังนี้  มีขอบเขต ดังนี ้
  1. พื้นท่ีการวิจัย  พื้นท่ีลุมน้ํา 713 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี อําเภอ 
ยานตาขาว บางสวนของอําเภอนาโยง อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รวม 17 อบต. 2 เทศบาลตําบล 
จํานวน 118 หมูบาน   
  2. ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนทั่วไป และประชาชน ท่ีมีตําแหนง
ในชุมชนท่ีมีภูมิลําเนาในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน ท้ัง 3 อําเภอ ขางตน 
  3. เนื้อหาการวิจัย เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมและปจจัยท่ีสงเสริมการ             
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง 
โดยเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมแตละกิจกรรมและปจจัยท่ีสงเสริมกับการมีสวนรวม ตลอดจน
ประมวลปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย เพื่อนําไปใชในการพัฒนา และยกระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี  และสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับลุมน้ําอ่ืน          
ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ     
มีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจากเอกสารตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางใน
การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย   จําแนกแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของไวดังนี ้
  1.  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
  3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ 
  4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
2.1.1 ความหมายของการมีสวนรวม 
  ไพรัตน  เตชะรินทร (2527 : 6-7) ใหความหมายและหลักการสําคัญของการ        

มีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาวา หมายถึง กระบวนการที่รัฐทําการสงเสริม 
ชักนํา สนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชนและชุมชน ท้ังในรูปของสวนบุคคล กลุมคน  
ชมรม  สมาคม มูลนิธิ และองคการอาสาสมัครรูปตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน   
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนา            
ท่ีกําหนดไว 

 ยุวัฒน  วุฒิเมธี (2526 : 20) ใหความหมายวา การมีสวนรวมของประชาชน   หมายถึง
การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ   
และรวมรับผิดชอบในเร่ืองตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 

 อคิน  ระพีพัฒน (2527 : 320) การมีสวนรวมของประชาชน  คือ การใหประชาชน
เปนผูคิดคนปญหา เปนผูนํา ทุกอยางตองเปนเร่ืองของประชาชนท่ีคิดข้ึนมา 

 นดา  ดําริหเลิศ (2542 : 21) ไดใหแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึง 
การท่ีประชาชนมีการปฏิบัติรวมกันในการพัฒนาชุมชน โดยความสมัครใจ ในลักษณะของการ 
รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน รวมประเมินผล รวมบํารุงรักษา และรวมรูสึกเปนเจาของ 

 ปาริชาติ วลัยเสถียร (2542 : 138-139) ใหความหมายของการมีสวนรวมใน
ลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาต้ังแต
เร่ิมตนจนส้ินสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา วางแผนการตัดสินใจ การระดม
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 Frankly Lisk  (1985. อางในชินวัฒน  สมสืบ. 2539  :  23) กลาววา การมีสวนรวม
คือ การเขารวมอยางแข็งขันของประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ของกิจกรรมตาง  ๆ  ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  และโดยเฉพาะในบริบท                   
ของกระบวนการวางแผนท่ีมีการกําหนดรูปแบบ แนวคิดการมีสวนรวมสัมพันธกับการเขารวม 
ของมวลชนอยางกวางขวาง ในการเลือกการบริหารและการประเมินผลของแผนงานและโครงการ 
ตาง ๆ ท่ีจะนํามาซ่ึงการยกระดับความเปนอยูใหสูงข้ึน 

 Frankly  Lisk  (1985. อางในชินวัฒน สมสืบ. 2539 ; 23) เพิ่มเติมความหมายของ
การมีสวนรวม  3  ประการ คือ 

 1) อิทธิพลของประชาชนตอการตัดสินนโยบายท่ีเกี่ยวกับการจัดสรร (allcocation)  
และการใชประโยชน (utilization) ของทรัพยากรเพื่อการผลิต 

 2)  เกี่ยวของกับความจําเปนท่ีการเขารวมของประชาชนในการวางแผน และ
ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ จะสรางโอกาสดานสังคม เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายไดและการจาง
แรงงานและเพิ่มการกินดีอยูดี 

 3)  การมีสวนรวมท่ีสนองตอส่ิงท่ีจะเขาถึงซ่ึงการปรับปรุงใหคนจนไดรับ
ประโยชนเพื่อการผลิตหลัก ๆ การบริการ  และส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะดวย  ฉะนั้น      
การมีสวนรวมทางการเมือง  จึงเปนส่ิงจําเปนท่ีจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจและ
สังคม  การมีสวนรวมทางการเมือง  นํามาซ่ึงการกระจายอํานาจทางการบริหาร  และทรัพยากรไปสู
ระดับทองถ่ิน  เพื่อเปนขอยืนยันวาการตัดสินใจของประชาชนจะมีไดและไดรับการปฏิบัติตาม
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง   
             (วีรวัฒน  นนทบุตร, 2535 ; 53)คําวาการมีสวนรวมของประชาชนนั้น  ในปจจุบัน
ไดมีผูใหความหมายไวแตกตางกันหลายประการ  ดังนี้ 
             องคการสหประชาชาติ  เนนวา  การมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีความหมาย
ครอบคลุม  3  ประการ คือ 
  1.  การท่ีประชาชนมีสวนรวมในผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนา 
  2.  การท่ีประชาชนมีสวนรวมชวยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ 
  3.  การท่ีประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตลอดกระบวนการพัฒนา         
              วิทวัส  แกลวทะนง (2541 : 21) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมของประชาชนคือ     
การท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการจัดการทองถ่ิน การตัดสินใจ การลงมือ
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  นิรันดร  จงวุฒิเวศย  (2527 :  183)  ก็ไดกลาวไววา  การมีสวนรวม  หมายถึง    
การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ (Mental and emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่ง       
ในสถานการณกลุม (Group situation) ซ่ึงผลของการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการ
ให (Contribution) บรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น  กับท้ังทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม
ดังกลาวดวย 
  การมีสวนรวมของประชาชน ในลักษณะของกระบวนการที่ รัฐบาลทําการ
สงเสริม  ชักนํา สนับสนุนและสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนท้ังในรูปสวนบุคคล กลุมคน 
ชมรม  สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัครรูปตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองรวมกัน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว  
ดังนี้ 
  1. รวมทําการศึกษา  คนควาปญหา  และหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
รวมตลอดจนความตองการของชุมชน 
  2. รวมศึกษา  และสรางรูปแบบ  และวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหาของ
ชุมชน หรือเพ่ือสรางสรรคส่ิงใหมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน  หรือสนองความตองการของชุมชน 
  3. รวมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแกไขปญหา     
ท่ีสนองตอบความตองการของชุมชน 
  4. รวมตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 
  5. รวมจัดการหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  6. รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
  7. รวมปฏิบัติการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีวางไว 
  8. รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีได
ทําไวท้ังโดยเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 
  9. การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการดําเนินงานรวมพลังประชาชน
กับองคกรของรัฐ หรือองคกรเอกชน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาหรือแกไขปญหาของชุมชนโดย
ยึดหลักการวาสมาชิกในชุมชนน้ัน ๆ จะตองรวมมือกันวางแผน และปฏิบัติงานเพ่ือสนองความ



 11 

  (สมปราชญ  ผลชู,  มปป. :  7-10) การมีสวนรวมของประชาชน (Participation) 
ประกอบดวย มิติตาง ๆ 4 มิติ  เปนอยางนอย  ดังนี้   
  1. การวางแผนและการตัดสินใจ (planning and Decision) ประชาชนจะตอง        
มีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา  จัดลําดับความสําคัญ  ตั้งเปาหมาย  กําหนดการใชทรัพยากร  
กําหนดวิธีติดตามและประเมินผลและการรวมตัดสินใจ  ในเร่ืองเหลานี้ 
  2. การดําเนินกิจกรรม (Implementation) ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการ
จัดการและการบริหารการใชทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงินและ
บริการ 
  3. การไดรับผลประโยชน (Beneficiary) ประชาชนจะตองไดรับการแจกจาย
ผลประโยชนจากชุมชนในปริมาณท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจเปนประโยชนสวนตัวหรือสวนรวมก็ได 
  4.  การประเมินผล (Evaluation) ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการควบคุมและ
ตรวจสอบกิจกรรมท้ังหมดภายในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
  กลาวโดยสรุป การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ในกิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ ของรัฐ มีความเปนอิสระในการรวมแรง รวมใจ  รวมทรัพย             
รวมความคิด  รวมวางแผน รวมปฏิบัติ และรวมประเมินผลในโครงการตาง ๆ ในลักษณะเปน
กระบวนการที่ตอเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนและสนองตอบความตองการของชุมชน 

2.1.2  ทฤษฎีการมีสวนรวมของประชาชน 
(อํานาจ อนันตชัย, 2526 : 124-130  อางถึงใน สนธยา พลศรี, 2535 : 156) 

นอกจากแนวคิดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการหรือแผนงาน
ตาง ๆ  ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนในอันท่ีจะชวยใหโครงการหรือแผนงานเหลานั้น ประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ท่ีวางไว  แต เนื่องจากชุมชนตางๆ มีลักษณะทางดานกายภาพและ                
ดานสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีแตกตางกัน จึงทําใหเกิดทฤษฎีท่ีทําใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาท่ีแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชนตาง ๆ เหลานั้น  
ทฤษฎีท่ีทําใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา จึงมีเนื้อหาแตกตางกัน มีดังนี้   
  1.  ทฤษฎีการเกล้ียกลอมมวลชน  (Mass Persuation Theory)  กลาวถึงการใช
คําพูดหรือการเขียนเพื่อใหเกิดความเช่ือถือและการกระทําโดยใชหลักพฤติกรรมของมนุษย       
การเกล้ียกลอมตองอาศัยชนสวนใหญ  และใชเวลามาก  ในการเกล้ียกลอมตองอาศัยพฤติกรรม  
สัญชาตญาณการศึกษาอบรมและความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมรอบตัว  การเกล้ียกลอมจะให
ผลดีตองสรางความสนใจในเรื่องท่ีจะเกล้ียกลอมใหเขาใจแจมแจง  ใหเกิดศรัทธาตรงกับ         
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  2. ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของชนในชาติ (National Morale Theory)  
กลาวถึงการสรางกําลังใจหรือการสรางขวัญข้ึนมาเพื่อใหคนเกิดกําลังใจในการทํางานในการฝาฟน
อุปสรรคตาง ๆ คนท่ีมีขวัญในการทํางานดีจะเกิดความรูสึกรับผิดชอบตอสวนรวมมากกวาคนท่ี   
ไมมีขวัญและกําลังใจ เม่ือคนมีสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม  ก็จะทําใหเขามีความคิดท่ีจะเขาไป    
มีสวนรวมกับสังคมในดานตาง ๆ  เพื่อท่ีจะพิทักษรักษาทรัพยสมบัติของสวนรวมเอาไว 
  3.  ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership Theory) ทฤษฎีนี้กลาวถึงการจูงใจให
คนทํางานดวยความเต็มใจ  เพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน  ชนหมูมากจําเปนจะตองมีผูนําท่ีมี
ความสามารถในการตัดสินใจ  รูจักประนีประนอม  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  และอดทน       
ตอคําวิพากษวิจารณ  ผูนําชวยใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานกันอยางมีขวัญและกําลังใจ   
ทําใหคนหมูมากเขามารวมคิด  รวมทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได การสรางผูนําจึงเปน
การสงเสริมการมีสวนรวมอยางหนึ่ง เพราะผูนําท่ีดี สามารถจูงใจใหคนคลอยตาม และเต็มใจท่ีจะ
ใหความรวมมือดวยดี 
  4.  ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administrative System and  
Method Theory) กลาววาการใชระบบการบริหารเปนวิธีการในการระดมความรวมมือท่ีงายท่ีสุด  
เพราะใชกฎหมายระเบียบแบบแผนในการดําเนินการ  แตผลของการรวมมือยังไมมีระบบใดดีท่ีสุด  
ระบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ  ถือวาเปนหัวใจสําคัญของแนวการพัฒนาท่ีมุงใหประชาชน 
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ในการตัดสินใจ การประเมินผลโครงการและอ่ืน ๆ ไมวา
ประชาชนจะเขารวมโดยตรง หรือเขารวมโดยออม ผานผูแทนหรือไมก็ตาม 
  5.  ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Human Motivation) 
  มาสโลว ไดอธิบายวา  การที่จะจูงใจคนนั้น  จะตองรูความตองการตามลําดับข้ัน
ของคน และการปฏิบัติการเพ่ือสนองตอบความตองการเหลานั้น มาสโลว แบงลําดับความตองการ
ของคนออกเปน  5  ระดับ โดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ (จํานง ไพโรจน, 2533 ; 16-18) 
         1.  ความตองการทางกายหรือทางสรีระวิทยา (Physiological Needs) 
         2.  ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)  
         3.  ความตองการทางสังคม (Social Needs) 
         4.  ความตองการเกียรติยศหรือช่ือเสียงและการยกยอง (Esteem  Needs) 
         5.  ความตองการท่ีจะประสบความจริงในตนเอง หรือแสดงความสามารถให
ประจักษในตนเอง (Self-Actualization Needs) 
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                                      ความ              
                                                                          ตองการ 
       ประจักษตน 
       
            ความตองการมีเกียรต ิ
 
           ความตองการทางสังคม 
 
        ความตองการความปลอดภัย 
 
        ความตองการทางสรีระวิทยา 
 
 

ภาพประกอบ  1  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 

ท่ีมา  : จํานง  ไพโรจน (2533) 
 

 

  ลําดับความตองการทั้ง  5  ข้ัน  สามารถอธิบายได  ดังนี้ 
  1. ความตองการทางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐาน  
(Basic Needs) ของมนุษย เปนความตองการท่ีเกี่ยวกับปจจัยในการดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ํา อากาศ  
ท่ีอยูอาศัย  เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค 
  2. ความตองการความม่ันคงและปลอดภัย (Safety Needs) เม่ือความตองการทาง
รางกายไดรับการบําบัดแลวความตองการของคนไมไดหยุดอยูเพียงเทานั้น ความตองการมีสุขภาพ
ดีความปลอดภัยจากอันตราย ตลอดจนความม่ันคงในอาชีพ การงาน เปนจุดสูงสุดของความปรารถนา
อยางหน่ึงของเรา เปนความตองการท่ีมีความตอเนื่องจากความตองการทางรางกาย คนเรายอมมี
ความตองการตรงกันในเร่ืองนี้เสมอ โดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
  3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) คือ ความตองการท่ีจะอยูรวมกับบุคคลอ่ืน 
รวมท้ังมีสถานภาพทางสังคมสูงข้ึน นอกจากน้ียังตองการความรัก ความเอาใจใสจากคนรอบขางดวย   
บุคคลจึงมีพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อเรียกรองความตองการทางสังคม รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมกับ
กิจกรรมตาง ๆ ทางสังคม เพื่อจะไดเปนท่ียอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืนเพิ่มข้ึน เปนตน 
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  4. ความตองการมีเกียรติ ช่ือเสียง และการยกยองนับถือ (Esteem Needs) เปน
ความตองการที่จะใหคนอ่ืนยอมรับวาเปนคนสําคัญ มีช่ือเสียง มีเกียรติเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปทั้ง
ใกลและไกล จึงเปนแรงกระตุนใหคนเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนของสวนรวม     
ดวยความต้ังใจอุทิศท้ังแรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ และตนจะไดรับ
การยกยอง  นับถือจากบุคคลอ่ืน จากผลสําเร็จของงานนั้น ๆ เปนตน 
  5. ความตองการท่ีจะประสบความเปนจริงในตนเอง (Self Actualization)  
เปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษย  ซ่ึงจะเกิดเมื่อความตองการข้ันตํ่าไดรับการตอบสนองเปนท่ี
พอใจแลว 
  ทฤษฎีตาง ๆ เหลานี้สามารถนํามาประยุกตใชกับงานดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําได แตจะตองเลือกใชทฤษฎีใหมีความเหมาะสมกับสถานการณหรือตามสมควรกับ
กรณีท่ีศึกษาวิจัย และถูกตองกับสภาพภูมิศาสตรและสภาพแวดลอมของสังคม 
  

 2.1.3  ลักษณะของการมีสวนรวม 
(ปธา  สุวรรณมงคล, 2527 : 83) องคประกอบของการมีสวนรวมประกอบดวย

กิจกรรมใหญ ๆ 4 ลักษณะ คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล
โครงการ ซ่ึงสามารถอธิบายและขยายความไดดังตอไปนี้ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (Participation in Decision-making) หมายถึง  
เปนข้ันเร่ิมตนของการมีสวนรวม ท้ังนี้จะตองกําหนดระดับของการมีสวนรวม กําหนดวิธีการเขามา
มีสวนรวม กําหนดตัวบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวม และกําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ ซ่ึงในขั้นนี้
เปนการรวมตัดสินใจหรือกําหนดรายละเอียดท่ีจะดําเนินโครงการ อาจจะเปนการตัดสินใจโดย
คณะกรรมการของกลุมหรือชุมชน (Abraham Sagle and Meni Koslowsky, 2000 : 33-35) 
  2. การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ(Participation in Implementation) โดยการท่ี
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการ โดยรวมแรงงาน รวมสมทบคาใชจาย  
รวมสมทบวัสดุอุปกรณ และ รวมในการใหขาวสารขอมูลท่ีจําเปน  ตลอดจนเขามามีสวนรวมโดยเปน
กรรมการของคณะกรรมการที่เกี่ยวของในโครงการ หรือรวมในการบริหารและการประสานงาน 
  3. การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน (Participation in Benefits)  
คือ ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการมีสวนรวมในโครงการพัฒนา เชน มีรายไดเพ่ิมข้ึน  มีเคร่ืองมือ  
เคร่ืองใชตาง ๆ เพ่ิมข้ึน  หรือมีการกระจายโอกาสทางการศึกษา  ประชาชนไดรับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
มีจํานวนบุคลากรดานการแพทยตอประชาชนเพ่ิมข้ึน  หรือมีอํานาจในการปกครองเพิ่มข้ึน  เปนตน 
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  4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ (Participation in Evaluation)  
หมายถึง การประเมินผลดานการมีสวนรวมของประชาชนวา เปนไปอยางสมํ่าเสมอหรือไม  และมี
อํานาจมากนอยเพียงใดในการเขาไปมีสวนรวม  รวมถึงการประเมินโครงการโดยผานกระบวนการ
ทางการเมือง หรือผานส่ือมวลชนตาง ๆ  
  จากท่ีกลาวมาแลวขางตน  สามารถแสดงความเก่ียวของและผลกระทบตอกัน
ระหวางกิจกรรมตาง ๆ ของการมีสวนรวมดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 
 
 

Decision-making 

Implementation 

Benefits 

Evaluation 

 
 
 
 
  
 
 
 

2.1.4  หลักการในการมีสวนรวมของประชาชน 
  (บํารุง  บุญปญญา, 2528 : 87  อางถึงใน  วีรวัฒน  นนทบุตร,  2535  :  54-55)  ในการที่จะให 

ภาพประกอบ  2  แสดงผลกระทบและเก่ียวของกันระหวางกิจกรรมการมีสวนรวม 
ท่ีมา  ;  Norman  Uphoff, 1981  อางจาก  อคิน  รพีพัฒน,  2527  ;  101 

 
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาหรือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานตามวัตถุประสงค  และประสบความสําเร็จจะตองยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักการในการมีสวนรวมของประชาชนซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้   
           1.  ตองถือวาชาวบาน คือ  ตัวหลัก (Main Actor) ในการแกปญหาของตนเอง
องคกรภายนอกเปนเพียงตัวเสริมหรือผูสนับสนุนเทานั้น  โดยใหความสําคัญแกบทบาทของ     
ผูนําทองถ่ินในการชักจูงชาวบาน 
           2.  เม่ือชาวบานเปนตัวหลักข้ึนมาแลว  ก็ใหเขาไดมีโอกาสประเมินดวยตนเองวา
อะไรที่ถือวาสําเร็จ  อะไรลมเหลว  ตามมาตรฐานของชุมชน  ซ่ึงบางคร้ังชาวบานอาจมองเห็น
ตรงกันขามกับท่ีหนวยงานของรัฐไดประเมินไวแลว  ซ่ึงจะทําใหภาครัฐไดซึมซับหรือไดเรียนรู
ประสบการณของประชาชนได  และจะปรับปรุงแนวความคิด  วิธีการและโครงสรางขององคกร
ตลอดจนกําหนดบทบาทใหม  เพื่อใหหนวยงานไปมีสวนรวมกับประชาชนได 
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          3.  องคกรภายนอก  จะตองปรับทัศนะของตนเองใหยอมรับทัศนะของประชาชน
เพื่อจะไดจับกระแสความคิดของประชาชนใหได 
          4.  กิจกรรมการพัฒนาจะตองเ ร่ิมจากพื้นฐานของชุมชน   กิจกรรมพัฒนา             
ท่ีนําเสนอตองสอดคลองกับกรอบแนวคิดและวัฒนธรรมชนบท 
          5.  หนวยงานพัฒนาควรจะมองเปาหมายรวมของประเทศ  ใหมีสวนสนับสนุน
เปาหมายชุมชน 
 

 2.1.5  ปจจัยท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม 
         (นิรันดร  จงวุฒิเวศย,  2527 : 184) จากการท่ีมีผูใหความหมายในการมีสวนรวม
ไวหลายความหมายดังกลาวแลวขางตน จะเห็นไดวาการมีสวนรวมของประชาชนมีปจจัย               
3 ประการดวยกันท่ีเขามาเกี่ยวของ  ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีดังนี้   
          1.  การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ  เปนการเกี่ยวของท้ังตัว (Self)  ไมใช
เฉพาะเพียงแตเกี่ยวของดานกําลังกายหรือทักษะ  กลาวคือ  ผูมีสวนรวมจะมีสวนเกี่ยวของทางจิต  
(Ego-involved)  ไมเพียงแตเฉพาะดานการงาน  (Task-involved) 
          2.  การกระทําการเปนสวนชวย  เม่ือผูมีสวนรวมไดบังเกิดความเกี่ยวของดาน
จิตใจและอารมณแลวก็เทากับเปดโอกาสใหเขาไดแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค  กระทําการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม  โดยเหตุนี้การมีสวนรวมจึงเปนมากกวาการยินยอม  (Consent)  
ท่ีจะกระทําตามคําส่ัง ซ่ึงเปนการกระทําโดยปราศจากการยินยอมพรอมใจและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค การมีสวนรวมจึงเปนความสัมพันธทางอารมณและจิตใจแบบ “ยุคลวิถี” คือ มีการ
ติดตอ  ส่ือสารท้ังไปและกลับระหวางบุคคลนั้นและกลุม (นิรันดร  จงวุฒิเวศย, 2527 ; 184) 
         3.  การรวมรับผิดชอบ  เม่ือเกิดการเกี่ยวของดานจิตใจ  อารมณ  และไดกระทํา
การเปนสวนชวยในสถานการณกลุมแลวนั้น  ผูมีสวนรวมจะเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม
นั้นดวย  เพราะการมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของ  (Self-involved)  
กับกลุม และตองการเห็นผลสําเร็จของการทํางานนั้นดวย  จึงเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม 
  (นิรันดร  จงวุฒิเวศย,  2527 : 183) จากแนวคิดและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการ          
มีสวนรวมดังกลาวนี้ สรุปไดวาการมีสวนรวมเกิดจากแนวคิดสําคัญ  3  ประการ คือ     

1.  ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซ่ึงเกิดจากความสนใจและความ     
หวงกังวลสวนบุคคลซ่ึงบังเอิญพองตองกันกลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน       
ของสวนรวม 
  2.  ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกัน  ท่ีมีตอสถานการณท่ีเปนอยูนั้น
ผลักดันใหมุงไปสูการรวมกลุม  วางแผน  และลงมือกระทําการรวมกัน 
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  3.  การตกลงใจรวมกันท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางท่ี             
พึงปรารถนา  การตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะทําใหเกิดความริเร่ิมกระทําการ       
ท่ีสนองตอบความเห็นของคนสวนใหญท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น 
  อยางไรก็ตาม  การมีสวนรวมยังอาจเกิดจากแนวคิดอ่ืน ๆ ไดอีกเชนกัน  ซ่ึง
แนวคิดดังกลาวมีดังนี้   
  1.  ความศรัทธาท่ีมีตอความเช่ือถือบุคคลสําคัญ และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ทําใหประชาชน
มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การลงแขก การบําเพ็ญประโยชน การสรางโบสถวิหาร เปนตน 
  2.  ความเกรงใจ ท่ีมีตอบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศตําแหนง ทําให
ประชาชนเกิดความเกรงใจท่ีจะมีสวนรวมดวย ท้ัง ๆ ท่ียังไมมีความศรัทธาหรือความเต็มใจอยาง
เต็มเปยมท่ีจะกระทํา เชน ผูใหญออกปากขอแรง ผูนอยก็ชวยแรง เปนตน 
  3.  อํานาจบังคับ ท่ีเกิดจากบุคคลท่ีมีอํานาจเหนือกวา ทําใหประชาชนถูกบีบบังคับ
ใหมีสวนรวมในการกระทําการตาง ๆ เชน บีบบังคับใหทํางานเยี่ยงทาส เปนตน 
  (กนกศักดิ์  แกวเทพ,  2535  :  43-46) การที่จะใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อชวยแบงเบาภารกิจในภาครัฐลงนั้น อีกทางหน่ึง    
ก็จะเกิดประโยชนโดยตรงตอชุมชนทองถ่ินดวย ทําใหทรัพยากรธรรมชาติมีสภาพท่ีเอ้ืออํานวย   
ตอการใชประโยชนของชุมชนและสภาวะดานส่ิงแวดลอมเอ้ือประโยชนตอการดํารงชีพของคนใน
ชุมชนนั้น ๆ และชุมชนใกลเคียงซ่ึงในการมีสวนรวมของประชาชนน้ัน มียุทธวิธีในการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้   
 2.1.6  รูปแบบลักษณะและขั้นตอนของการมีสวนรวม 
  มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  และข้ันตอนของ
การมีสวนไว  ซ่ึงมีท้ังแนวคิดท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกันพอสรุปไดดังนี้ 
  กรรณิกา  ชมดี  (2524 : 13) ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน              
10  รูปแบบ  คือ 
  1)  การมีสวนรวมประชุม  (Attendance  of  Meetings) 
  2)  การมีสวนรวมออกเงิน  (Financial  Contribution) 
  3)  การมีสวนรวมเปนกรรมการ  (Membership  on committees) 
  4)  การมีสวนรวมเปนผูนํา  (Position  of  Leadership) 
  5)  การมีสวนรวมสัมภาษณ  (Interviewer) 
  6)  การมีสวนรวมเปนผูชักชวน  (Solicitor) 
  7)  การมีสวนรวมเปนผูบริโภค  (Customers) 
  8)  การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิมหรือผูริเร่ิม  (Initiator) 
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  9)  การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน หรือเปนลูกจาง  (Employer) 
  10)  การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ  (Material  Contribution) 
  ฉอาน  วุฑฒิกรรมรักษา  (2526  :  16) ไดจําแนกการเขามามีสวนรวมไว เปน  
5  ข้ันตอน คือ 
  1)  ข้ันกําหนดความตองการ 
  2)  ข้ันวางแผนการดําเนินการ 
  3)  ข้ันตัดสินใจ 
  4)  ข้ันดําเนินการ 
  5)  ข้ันติดตามผลงาน 
  เจิมศักดิ์  ปนทอง (2527 :10) ไดสรุปการมีสวนรวมของประชาชนไว  4 ข้ันตอน  คือ 
  1)  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 
  2)  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงานกิจกรรม 
  3)  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
  4)  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
  ไพรัตน  เตชะรินทร  (2527  :  6-7) กลาวถึงข้ันตอนของการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว คือ 
  1)  รวมทําการศึกษา  คนควา  ปญหา  และสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน
รวมตลอดจนความตองการของชุมชน 
  2)  รวมคิดหา  และสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาของชุมชนหรือ
เพื่อสรางสรรคส่ิงท่ีเปนประโยชนตอชุมชน  หรือสนองความตองการของชุมชน 
  3)  รวมวางโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแกปญหา
และสนองความตองการของชุมชน 
  4)  รวมติดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัด  ใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
  5)  รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน  ตามขีดความสามารถของ
ตนเองและของหนวยงาน 
  6)  รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน  โครงการและกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย
ท่ีวางไว 
  นิรันดร  จงวุฒิเวศย  (2527  :  188) จําแนกรูปแบบของการมีสวนรวมไว  3  ประการ  
ดังนี้ 

1)  การท่ีประชาชนมีสวนรวมโดยตรง  โดยผานองคกรจัดต้ังของประชาชน  เชน  
การรวมกลุมเยาวชนกลุมตาง ๆ 
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  2)  การท่ีประชาชนมีสวนรวมทางออม  โดยผานองคผูแทนของประชาชน  เชน  
กรรมการกลุมหรือชุมชน  กรรมการหมูบาน 
  3)  การท่ีประชาชนมีสวนรวม  โดยการเปดโอกาสใหโดยผานองคกรท่ีไมใช
ผูแทนของประชาชน เชน  สถาบันหรือหนวยงานท่ีเชิญชวนหรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามา    
มีสวนรวมเม่ือไหรก็ไดทุกเวลา 
  อคิน  ระพีพัฒน  (2539 :  49)  กลาวถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาของคนใน
ชุมชนไว  5  ข้ันตอน  คือ 
  1)  มีสวนรวมในการคนหาปญหาการพิจารณาปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
  2)  มีสวนรวมในการคนหาสาเหตุแหงปญหา 
  3)  มีสวนรวมในการคนหาและพิจารณาแนวทางวิธีการในการแกไขปญหา 
  4)  มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหา 
  5)  มีสวนรวมในการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา 
  เฉลียว บุรีภักดี (2545 : 115) จําแนกรูปแบบของการมีสวนรวมไว 3 ประการ  
ดังนี้ 
  1)  การมีสวนรวมแบบชายขอบ  (Marginal Participation) เปนการมีสวนรวม      
ท่ีเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจไมเทาเทียมกัน  ฝายหนึ่งรูสึกดอยอํานาจกวา หรือมีทรัพยากร
หรือความรูดอยกวา  เปนตน 
  2)  การมีสวนรวมแบบบางสวน  (Partial Participation) รัฐเปนผูกําหนดนโยบาย
ลงมาวาตองการอะไร โดยท่ีรัฐไมรูความตองการของชาวบาน  ดังนั้นการมีสวนรวมก็เพียงแสดง
ความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสวนเทานั้น 
  3) การมีสวนรวมแบบสมบูรณ  (Full Participation)   เปนการมีสวนรวม             
ในทุกข้ันตอน ตั้งแตการกําหนดปญหา ความตองการการตัดสินใจในแนวทางแกปญหาและ   
ความเทาเทียมกันของทุกฝาย 
 

 2.1.7  ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน 
          (ทะนงศักดิ์  คุมไขน้ํา,  2539  :  4) การท่ีประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ใดกิจกรรมหน่ึง ในลักษณะของการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  รวม              
รับผลประโยชนและรวมติดตามผล เปนกระบวนการท่ีกลุมเปาหมายไดรับโอกาสและใชโอกาสท่ี
ไดรับแสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิด ในการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของตนเอง  
หรือของชุมชนโดยอาศัยความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกนอยท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ 
มีประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้   
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  1.  ชวยใหประชาชนยอมรับโครงการมากย่ิงข้ึน  เนื่องจากเปนโครงการท่ีตรงกับ
ปญหาและความตองการของประชาชน 
  2.  ประชาชนจะมีความรูสึกผูกพัน  รูสึกเปนเจาของโครงการมากข้ึน 
  3.  การดําเนินโครงการจะราบร่ืน  ไดรับความรวมมือจากประชาชนมากข้ึน 
  4.  โครงการจะใหประโยชนแกประชาชนเพ่ิมข้ึน  และมีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนามากข้ึน 
  5.  จะชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน 
 

 2.1.8  มาตรวัดการมีสวนรวมของประชาชน 
         Kasperson,  R.E. และ  Breitbandm, (Kasperson, R.E. และ Breitbandm,         
1974  : 3-4  อางถึงใน ไชยชนะ สุทธิวรชัย,  2536 : 17) ในการมีสวนรวมของประชาชนน้ัน มีปจจัย
ประกอบอ่ืนอีกหลายประการที่มีสวนในการกําหนดระดับการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน  
ซ่ึงไดมีผูนําเสนอทัศนะเพื่อกําหนดมาตรวัดการมีสวนรวมของประชาชน ไดเสนอมาตรวัดระดับ
แรกของการจําแนกวา การกระทําอะไรจึงจะถือวาเปนการมีสวนรวมหรือไมถือวาเปนการ             
มีสวนรวม ซ่ึงสรุปได 3 ประการ  ดังนี้  คือ 
  1.  การกระทําโดยแตละบุคคลมิใชเปนการกระทําโดยกลุม  ซ่ึงอาจทําใหการ
วิเคราะหหรือไดขอมูลท่ีไมถูกตอง  เพราะการแสดงออกของแตละบุคคลในกระบวนการ              
มีสวนรวมนั้น  จะเห็นไดถึงคานิยม  ความรับรู  และพฤติกรรมของแตละบุคคล  กลาวคือ  กริยาท่ี 
ถือวาเปนสวนรวมก็คือ  กริยาท่ีมีการแสดงตอผลและการกระทํานั้น  โดยตรงของแตละบุคคล 
  2.  ความหนาแนนของการกระทํา  ซ่ึงแสดงออกโดยการรวมกระทําท่ีบอยคร้ัง
ระยะเวลาของกิจกรรมท่ียาวนานหรือมีความผูกพัน  และมีแรงจูงใจการกระทํา 
  3.  คุณภาพของการเขารวม  ซ่ึงดูแลผลและผลกระทบของการกระทําในเบ้ืองแรก  
เชน  ความรับผิดชอบ  การตัดสินใจ  การเปดกวางยอมรับความสามารถ  และความคิดเห็น  มีการทําการประเมินผล 
  Arnstein  (Arnstein, 1962 : 2  อางถึงใน  ไชยชนะ  สุทธิวรชัย,  2536  : 17-19)  
ไดเสนอมาตรวัดการมีสวนรวมในรูปแบบท่ีเรียกวา  “บันได  8  ข้ัน  ของการมีสวนรวม”  ซ่ึง  Arnstein  
เสนอวาจะเปนการชวยลดความสับสนของการมีสวนรวม  อันเปนการชวยการวิเคราะหผลใน     
ข้ันสุดทาย 
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ระดับขั้นบันไดท้ัง  8  นี้  ยังแยกไดเปนการมีสวนรวม  3  ระดับ  ดังรูปตอไปนี้ 
 8.  การควบคุมโดยประชาชน 
      (Citizen  Control) 
 7.  การมอบอํานาจ   ระดับท่ีอํานาจเปนของประชาชน 
      (Delegated  Power)         (Degree of Citizen Power) 
 6.  การทําใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม 
      (Partnership) 
 5.  การปลอบประโลม 
      (Placation) 
 4.  การไดรับการปรึกษาหารือ   ระดับของสัญลักษณ 
      (Consultation) 
 3.  การไดรับแจงขาวสาร 
      (Information) 
 2.  การถูกบําบัดรักษา 
      (Therapy)       ระดับท่ีไมถือเปนการมีสวนรวม 
 1.  การถูกจัดการ     (Non participation) 
      (Manipulation) 
   

ระดับลางของบันได  คือ  ข้ันท่ี  1  การถูกจัดการ  ถูกเชิดใหทํา  และข้ันท่ี  2     
การถูกบําบัดรักษา  ท้ัง  2  ช้ันนี้ถือวาไมเปนการมีสวนรวม  ซ่ึงประชาชนจะไมสามารถมีสวนรวม
ในการวางแผน หรือกําหนดโครงการ  แตสําหรับผูถืออํานาจนั้น  จะใชการใหการศึกษา  และ
เยียวยาผูเขารวมได 
  ระดับกลางของบันได  คือ  ข้ันท่ี  3  การไดรับแจงขาวสาร  และข้ันท่ี  4  การไดรับ
การปรึกษาหารือ  ซ่ึงถือเปนระดับของสัญลักษณท่ีผูถืออํานาจจะเปดโอกาสใหผูมี     สวนรวมไดฟง
และคิด  แตจะไมมีอํานาจกระทําใด ๆ  โดยมีข้ันท่ี  5  คือ  การปลอบประโลมเปนช้ันสูงสุดของระดับ
การเปนสัญลักษณโดยผูมีอํานาจรูถึงสิทธิในการตัดสินใจแตไดจํากัดอํานาจ นั้นไว 
  ระดับสูงของบันได  คือ  ข้ันท่ี  6  การมีสวนรวม  ซ่ึงประธานสามารถจะเจรจา
ตอรองและจัดการใหการสับเปล่ียนกับผูถืออํานาจเดิม  และข้ันสูงสุดของบันไดคือ  ช้ันท่ี 7        
การมอบอํานาจ  และข้ันท่ี 8  การควบคุมโดยประชาชน  เปนระดับท่ีประชาชนจะสามารถ          
ใชอํานาจในการตัดสินใจและการจัดการโดยสมบูรณ 

(โรจนัจฉริย  ดานสวัสดิ์,  2541 : 4-11)  ในสวนของระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชน  โดยท่ัว ๆ ไประดับการมีสวนรวมของประชาชนควรจะเร่ิมตนท่ีการรับรูขอมูลขาวสาร
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ตางรางท่ี 1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

วิธีการมีสวนรวมของประชาชน กลไก/เคร่ืองมือของการมีสวนรวม 

1. การรับรูขอมูลขาวสาร การติดตามขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ การพัฒนาระบบขอมูล/การประชาสัมพันธ/
สื่อสารมวลชนประเภทตาง ๆ 

2. การเสนอขอมูลความ 
คิดเห็น 

การใหขอมูลความคิดเห็นผานส่ือตาง ๆ ผานตัวแทน 
ผานแบบสอบถาม/การสัมภาษณ 

การสํารวจ (ความคิดเห็น) สาธารณะ  
การสัมภาษณ ออกแบบสอบถาม   
การประเมินผลกระทบทางสังคม 

3. การแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น 

การติดตาม/รับรูขอมูลขาวสาร รวมคิดและเสนอขอมูล/
แลกเปล่ียนขอมูล/ความคิดเห็นผานจดหมายขาว/ 
ที่ประชุม หรือคณะทํางาน 

การปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการ 
การประชุมรับฟงความคิดเห็น 
- การประชุมรวมกับชุมชน 
- การประชุมรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ 
- การประชุมประชาพิจารณ 

4. การเจรจาตอรอง การติดตาม/รับรูขอมูลขาวสาร รวมคิดและเสนอขอมูล
ความคิดเห็น จัดสรรประโยชนและผลักดันขอเสนอท่ี
เลือกผานคนกลางประชุม หรือคณะทํางาน เพื่อใหแตละ
ฝายไดรับประโยชนที่สามารถรับได 

การเจรจาตอรอง 

5. การมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจในบางขั้นตอน 

การติดตาม/รับรูขอมูลขาวสาร รวมคิดและเสนอขอมูล
ความคิดเห็นและรวมตัดสินใจในบางขั้นตอนของ
กระบวนการวางแผน/การจัดการผานท่ีประชุม หรือ
คณะทํางานระดับนโยบาย / ตัด สินใจ  เพื่ อ รักษา
ผลประโยชนในระดับที่เหมาะสมของแตละฝาย 

การประชุมในระดับตัดสินใจ 

6. การมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจทุกขั้นตอน 

การติดตาม/รับรูขอมูลขาวสาร รวมคิดและเสนอขอมูล
ความคิดเห็นและรวมตัดสินใจในทุกขั้นตอน  ของ
กระบวนการวางแผน/การจัดการผานท่ีประชุมหรือ
คณะทํางานระดับนโยบาย / ตัด สินใจ  เพื่ อ รักษา
ผลประโยชนในระดับที่เหมาะสมของแตละฝาย 

การประชุมในระดับตัดสินใจ 

7. การมีสวนรวมในการ 
ปฏิบัติการ 

การดําเนินโครงการ ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งผาน
ขั้นตอนที่ ไดมีการตัดสินใจรวมกัน  เพื่อใหบรรลุ
ประโยชนในระดับที่เหมาะสมของแตละฝาย 

การจัดทําแผนงานการจัดหาทรัพยากร 
แบงงาน และปฏิบัติงานตามแผน 

8. การมีสวนรวมในการ 
ประเมินผล 

การรวมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติ หรือการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนท่ีทุกคนเห็นชอบรวมกันเพื่อตรวจสอบ
การบรรลุประโยชนในระดับท่ีเหมาะสมซ่ึงแตละฝาย
คาดหวังไว 

การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
ท่ีมา : โรจนัจฉริย  ดานสวัสดิ์, 2541 : 4-12 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
     

 2.2.1  ความหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
  ไดมีการศึกษาและใหความหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไว  ดังนี้ 
  เกษม  จันทรแกว (2530) ใหความหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
หมายถึง วิธีการดําเนินการในพื้นท่ีรับประโยชนจากน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังในดานการจัดหา  
การพัฒนา  การเก็บรักษาซอมแซมส่ิงสึกหรอใหคืนสูสภาพ  การฟนฟูแหลงเส่ือมโทรมใหใช
ประโยชนไดตอไป  เพื่อใหส่ิงท่ีดําเนินการนั้นบังเกิดผลอยางยั่งยืนตอมวลมนุษยและธรรมชาติ 
  ปธาน  สุวรรณมงคล  (2540) ใหความหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา     
เปนวิธีการหรือกิจกรรมดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงน้ํา  การจัดสรรน้ํา  การปองกัน
และแกไขภัยธรรมชาติดานน้ํา  และการปองกัน  แกไขมลพิษทางน้ํา  เพ่ือใหสามารถใชน้ําใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  กฤตเมธ  สุทธิหาญ  (2545 : 17)  ใหความหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
เปนการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดหา  การพัฒนา  การจัดสรรและใชประโยชน  การปองกัน
และการฟนฟูภาวะทางน้ํา  เพื่อใหไดรับประโยชนอยางเสมอภาคและยั่งยืน 
  กรมทรัพยากรน้ํา  (2546 : 27)  ใหความหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา    
เปนกระบวนการในการจัดหาน้ํา  จัดสรร  อนุรักษ  ฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา      
อยางยั่งยืน  ตลอดจนการแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในทุกพ้ืนท่ี 
  ความหมายโดยรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  หมายถึง  มาตรการ
วิธีการหรือกระบวนการตาง ๆ ไมวาจะเปนการศึกษาปญหา  การวางแผน  การกําหนดนโยบาย  
การพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินการจัดหา  จัดสรร  อนุรักษฟนฟู ใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา
และแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  เสมอภาค  เปนธรรมและย่ังยืน 
 

 2.2.2  หลักการจัดการทรัพยากรน้ํา 
  ทรัพยากรน้ํามีความสัมพันธเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เชน ดิน ปาไม  
สัตว เปนตน ไมสามารถแยกการจัดการน้ําไดเพียงอยางเดียว การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา          
มีขอบเขตของการจัดการท่ีเกี่ยวของเชื่อมโยงกันในดานการพัฒนาและอนุรักษแหลงน้ํา             
การจัดสรรน้ํา  การปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การปองกันมลพิษทางนํ้า  และการบําบัดน้ําเสีย  
ซ่ึงมีผลตอการกําหนดนโยบาย  และแนวทางในการดําเนินการจัดการทรัพยากรน้ําใหเกิดความ
ยั่งยืนตอไป  ตองอาศัยหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน โดยมีผูใหหลักการและ
แนวทางไว ดังนี้ 
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  ปธาน  สุวรรณมงคล  (2540)  ไดใหหลักการจัดการทรัพยากรน้ําวา  ตองคํานึงถึง
หลักการดังตอไปนี้ 
  1)  การพัฒนาอยางองครวม (holistic approach)น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทหน่ึงท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติอยางใกลชิด  เชน ดิน  ปาไม  ในมิติ
ตาง ๆ ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง ฯลฯ 
  2)  มีลักษณะของสหวิทยาการ  (interdisciplinary) การจัดการทรัพยากรน้ํา       
เปนการนําความรูจากหลายหลายวิธีมาใชในการจัดการทรัพยากรน้ํา  เชน  ดานวิศวกรรมศาสตร  
ดานเศรษฐศาสตร  นิติศาสตร  รัฐศาสตร  และดานสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา  ครอบคลุมตั้งแต
การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนจากน้ํา  เทคโนโลยีการกอสรางเพ่ือนําน้ํามาใช
ประโยชนการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนตามนโยบายผูบริหารประเทศ  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีเกี่ยวกับน้ําในชุมชน  รวมถึงการแกไขปญหาความขัดแยงในการใชน้ําระหวางกลุมคนใน
สังคม  เปนตน 
  3) อยูภายใตกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) เปนการผสมผสาน
การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนกับสังคม  ในขณะเดียวกันก็มีการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสมกับของทรัพยากรตาง ๆ 
  4)  มีความเปนเอกภาพ (unity) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้ังหลาย จะตองมี
ความเช่ือมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหสอดคลองกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
  5)  มีความเปนเครือขาย (network) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะตองเนน
เครือขาย ในท่ีนี้หมายถึง เครือขายของทรัพยากรธรรมชาติท้ังหลาย และเครือขายของผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้น  อันไดแก รัฐ  เอกชน  และประชาชน 
  6)  การมีสวนรวมของประชาชน (people participation) น้ําจัดเปนสมบัติ
สาธารณะท่ีทุกฝายในสังคมตองมีสวนรวมในการจัดการ เพื่อจัดหาน้ําท่ีมีคุณภาพและตอบสนอง
วัตถุประสงคของการใชน้ําได นับตั้งแตการจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รวมไป
จนถึงการธํารงรักษาวงจรชีวิตของส่ิงมีชีวิตในน้ําได 
  Canada Water Resources Association (CWRA) (1997 อางถึงในสถาบัน 
ดํารงราชานุภาพ, 2543) เปนองคกรจัดการทรัพยากรน้ําประเทศแคนาดา ไดใชหลักการจัดการ
ทรัพยากรน้ําใหประสบความสําเร็จ และเกิดความยั่งยืนวาตองคํานึงถึงดุลยภาพของระบบนิเวศ  
และ ความเทาเทียมกันของคนในสังคมสําหรับคนรุนปจจุบันและอนาคต มีองคประกอบการ
จัดการทรัพยากรน้ํา ดังนี้ 
  1) การจัดการทรัพยากรน้ําอยางผสมผสาน โดยการเช่ือมโยงคุณภาพและปริมาณนํ้า
กับการจัดการทรัพยากรประเภทอ่ืน ๆ ความตระหนักถึงความสัมพันธระหวางระบบ  สถาบันท่ี
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  2) สนับสนุนการอนุรักษ และคุมครองคุณภาพน้ํา โดยตระหนักถึงคุณคาของ
ปริมาณนํ้าท่ีมีอยูจํากัด  รวมท้ังคาใชจายในการจัดการท้ังปริมาณและคุณภาพ  สรางความสมดุลใน
ดานการศึกษาการใชน้ํา  กลไกตลาดและกฎเกณฑเพื่อสนับสนุนทางเลือกใหกับผูใช  และตระหนกั
ถึงความรับผิดชอบและประโยชนท่ีผูใชตองรับผิดชอบจากการใชทรัพยากรน้ํา 
  3)  การแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ํา  โดยนําเอาระบบการวางแผน  ติดตาม
ประเมินผลและการวิจัยมาใช นําเอาระบบขอมูลทุกดานมาประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนใหมี
การปรึกษาหารือและการมีสวนรวมจากสาธารณชน มีการนํากลยุทธการเจรจาตอรอง  และการ
ไกลเกล่ียมาใชเพื่อหาฉันทามติ รวมทั้งสนับสนุนใหสาธารณชนรับทราบถึงขอมูลขาวสาร       
อยางโปรงใส  และใหการศึกษากับประชาชน 
   

2.2.3  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ปธาน  สุวรรณมงคล (2540) ไดเสนอปจจัยบางประการท่ีมีผลตอการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1) การจัดองคกร ไดแก การจัดรูปแบบโครงสรางองคการบริหารในรูปของ

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จําเปนตอง
สอดคลองกับลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ท่ีเช่ือมโยงกันเปนเครือขาย  และพึ่งพิงซ่ึงกัน 
และกัน ไดแก ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปาไม ท่ีอยูในเขตลุมน้ํา อนึ่ง ลักษณะการจัดองคกร มีผล  
ตอการจัดการทรัพยากรน้ําแตกตางกัน  กลาวคือ  การจัดองคกรแบบตามหนาท่ี  เปนการจัดองคกร
ในแนวด่ิง  องคกรลักษณะนี้ทําใหการดําเนินงานขาดความเช่ือมโยงตอเนื่องกัน ในขณะท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันในแนวราบ ดังนั้น การจัดองคการที่ดี  ตองจัดให
เหมาะสมกับความเช่ือมโยงของทรัพยากรธรรมชาติ ในลักษณะเครือขาย โดยจัดใหมีระบบการ
ประสานงานระหวางองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 

2) งบประมาณ ในการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณเปนปจจัยสําคัญหนึ่งท่ีทําให
การดําเนินงานเกิดการขับเคล่ือนของทรัพยากรการบริหารไปสูเปาหมายที่วางไว  งบประมาณท่ี
จัดสรรในแตละดาน  จึงเปนตัวช้ีวัดทิศทางการพัฒนาขององคการวาใหความสําคัญกับงานดานใด 
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2.3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ 
2.3.1 วิสัยทัศนน้ําแหงชาติ 

 ภายในป พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมีน้ําใชอยางเพียงพอและมีคุณภาพโดยมี
ระบบการบริหารจัดการ  องคกรระบบกฎหมายในการใชทรัพยากรน้ําท่ีเปนธรรมยั่งยืน             
โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและการมีสวนรวมในทุกระดับ 

(มติครม. 25 กรกฎาคม 2543) 
2.3.2 นโยบายน้ําแหงชาติ 

1)  เรงรัดใหมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําเปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศ  โดยทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติท่ีมีอยู  และเรงดําเนินการตาม
ข้ันตอนเพื่อใหสามารถนําไปสูการมีผลบังคับให  รวมท้ังจะตองพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมาย
และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของใหสอดคลอง 

2)  จัดใหมีองคการเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังในระดับชาติ  ในระดับ     
ลุมน้ํา  และระดับทองถ่ิน ท่ีมีกฎหมายรองรับ  โดยใหองคกรระดับชาติมีหนาท่ีในการกําหนด
นโยบาย  กํากับและประสานใหเกิดการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  และใหองคกรระดับลุมน้ําและ
ระดับทองถ่ินมีหนาท่ีในการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ํา  โดยใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวม 

3)  เนนการจัดสรรน้ําท่ีเหมาะสมและเปนธรรมสําหรับการใชน้ําดานตาง ๆ        
ท้ังเพื่อตอบสนองตามความจําเปนพื้นฐานดานเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค  โดยจัดลําดับ
ความสําคัญของประเภทการใชน้ําในแตละพ้ืนท่ี  เพื่อใหมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
ภายใตกติกาการจัดสรรนํ้าท่ีชัดเจน  และใหผูใชน้ํามีสวนรับผิดชอบในการไดรับบริการ  ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับความสามารถในการมีสวนรวมของผูรับบริการและระดับการใหบริการ 

4)  กําหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการจัดหานํ้าและพัฒนาแหลงน้ํา  เพื่อจัดหา          
น้ําตนทุนท่ีสอดคลองกับศักยภาพและความตองการ  มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับทุกกิจกรรม         
โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  และส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของเปนสําคัญ 

5)  จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหแกเกษตรกรอยางท่ัวถึงและ         
เปนธรรม  เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานในการทําการเกษตร  และอุปโภคบริโภค  
เชนเดียวกับการใหบริการข้ันพื้นฐานของรัฐดานอ่ืน ๆ 
  6)   พัฒนาและบรรจุความรู เ ร่ืองน้ํ าในหลักสูตรของทุกระดับการศึกษา             
เพ่ือปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาของน้ํา  เขาใจความสําคัญของการใชน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพความจําเปนและหนาท่ีในการรักษาสภาพแวดลอมของแหลงน้ําธรรมชาติและ  
แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
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  7)  สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวม  พรอมท้ังกําหนดรูปแบบการมีสวนรวม  
สิทธิและหนาท่ีอยางชัดเจนของประชาชน  องคกรเอกชนและหนวยงานของรัฐ  ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอยางชัดเจน  ท้ังการใชน้ํา  การดูแลรับผิดชอบ  การอนุรักษแหลงน้ํา  และ    
การตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ํา  เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
  8) เรงรัดใหมีการวางแผนการบรรเทาและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง          
ท้ั งการเ ตือนภัย  การกํ าหนดแนวทางการบรรเทาและการฟนฟู บูรณะภายหลังการเกิดภัย                                 
อยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยคํานึงถึงการใชท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกี่ยวของ 
  9) สนับสนุนงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติการตามนโยบาย รวมทั้งการวิจัย  
การประชาสัมพันธ การรวบรวมขอมูลขาวสาร และการถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเร่ืองน้ํา        
ตอสาธารณชนอยางเพียงพอและตอเนื่อง 

(มติครม. 31 ตุลาคม 2543) 
 
2.4  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
  สมใจ  เลมะรัตน  (2544  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม
ผูใชน้ําในการจัดการแหลงน้ําขนาดเล็กในจังหวัดขอนแกน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
  1)  สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของสมาชิกกลุมผูใชน้ํา             
ในจังหวัดขอนแกน 
  2)  สภาพการจัดการแหลงน้ํา  การใชประโยชนจากแหลงน้ํา  และปญหาและอุปสรรค
ในการจัดการแหลงน้ําขนาดเล็ก 
  3)  ศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมผูใชน้ําในการจัดการแหลงน้ําขนาดเล็ก   
  4)  เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในจัดการแหลงน้ําของสมาชิกกลุมผูใชน้ําท่ีมีสภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจแตกตางกัน  โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ําในโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กจังหวัดขอนแกน จํานวน  153  คน  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ  ในเดือนตุลาคม  -  พฤศจิกายน  2543  
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  for  Windows  เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติคาความถ่ี  คารอยละ คาสูงสุด  คาเฉล่ียเลขคณิต  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาสถิติ  t – test  
และ  F – test  ผลการวิจัยมีดังนี้ 
  ระดับการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําของสมาชิกกลุมผูใช  พบวา  สมาชิก
กลุมผูใชน้ํามีสวนรวมอยูในระดับมาก  จํานวน  8  เร่ือง  มีสวนรวมอยูในระดับนอย  จํานวน  14  เร่ือง  และ  
ไมมีสวนรวม  จํานวน  9  เร่ือง  โดย  5  เร่ืองแรกท่ีสมาชิกกลุมมีสวนรวมมากท่ีสด  ไดแก  การเขา
รวมประชุมเพื่อรับฟงขอมูลการกอสราง  การสมทบแรงงานในการขุดคลองสงน้ํา  การกําจัดวัชพืช
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  จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะในการพัฒนากลุมผูใชน้ําเพื่อเพ่ิมการ  มีสวนรวม
ของสมาชิกกลุม  ดังนี้ 

 1)  ควรสงเสริมใหสมาชิกกลุมผูใชน้ําเขารวมกิจกรรมบํารุงรักษาแหลงน้ําและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบกลุมและคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําควรมีการประสานแผนงานกับหนวยงาน          
ท่ีเกี่ยวของเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมตอเนื่อง 

2)  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ควรจัดฝกอบรมหรือใหความรูแกกรรมการและสมาชิก
กลุมในเร่ืองการบริหารจัดการกลุม  กฎระเบียบขอบังคับกลุม  บทบาทสมาชิกกลุม  การดําเนินงานกลุมผูใชน้ํา    
และการผลิตทางการเกษตร   

3)  ควรสงเสริมใหกลุมผูใชน้ํามีการจัดประชุมอยางสม่ําเสมอ  มีการจัดทําแผนงาน
ประจําป  และมีการติดตามผลการดําเนินงานของกลุมอยางนอยปละ  1  คร้ัง 
  นิศาชล  ทองขาว  (2547  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชาวบานโดยการแกไข
ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา  :  กรณีศึกษาลุมน้ําแมตาชาง  อําเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม   

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุของเกิดความขัดแยงเกี่ยวกับการใชน้ําและบทบาท  การ     
มีสวนรวมของชาวบานในการจัดการความขัดแยงในการใชน้ําจากลุมน้ําแมตาชาง  กลุมตัวอยางประกอบดวย
ชาวบาน            ในพื้นท่ีลุมน้ําแมตาชางตอนกลางที่อาศัยอยูในตําบลบานปง  จํานวน  367  คน  และผูนําชุมชน  
กํานัน  ผูใหญบาน  จํานวน  20  คน  โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึกเพื่อถามความคิดเห็น        
ถึงสาเหตุของการเกิดปญหาความขัดแยง  การเขามามีบทบาทและสวนรวมในการแกไขปญหา       
ความขัดแยง  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา  การวิเคราะหขอมูลจะทําใน  2  ลักษณะ  คือ 
 1.  การสํารวจและวิเคราะหขอมูลเชิงลึกหรือวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 



 29 

  2.     การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตร  
SPSS  ใชสถิติการแจกแจงความถ่ี  คารอยละ  และใชคา  Chi – square  หาคาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 
  ผลการศึกษาพบวา 

1.  การเพิ่มของประชากรและผูประกอบการรีสอรท  โรงแรม  มีสวนสําคัญท่ีเปน
สาเหตุทําใหเกิดปญหาความขัดแยงรุนแรงในการแยงชิงน้ําโดยเฉพาะผูประกอบการที่เปนนายทุน            
ท่ีกักเก็บน้ําไวใชเฉพาะกิจการของตนโดยไมคํานึงถึงสวนรวม  ความขัดแยงในการแยงชิงน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
แมตาชาง  จัดเปนปญหาทางดานสังคมและเปนปญหาสาธารณะท่ีชาวบานในทองถ่ินสวนใหญ            
เสียประโยชนจากกลุมนายทุนท่ีเขามาบุกรุกเพื่อแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  ทําใหการเอ้ือเฟอ
แบงปนมีนอยลง 

2.  การรวมตัวกันของชาวบานในการแกไขปญหาการจัดสรรทรัพยากรน้ํามีสาเหตุ
หลายประการ  คือ  ปญหาการเพ่ิมของประชากรและผูประกอบการรีสอรท  โรงแรม  ปญหาขาดแคลนน้ําในการ
อุปโภคบริโภค   ปญหาการบุกรุกตัดไมทําลายปา   ปญหาการรุกลํ้าลําน้ําสาธารณะ  ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปน
ปจจัยสําคัญ            ท่ีผลักดันใหชาวบานเกิดความตระหนักและรวมตัวกัน  แตชาวบานสวนใหญยังไมมี
บทบาทเทาท่ีควร       และไมมีสวนรวมในการแกไขปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการใชทรัพยากรนํ้า  ถาจะมี   
ก็เพียงเขารวมประชุมในหมูบาน  หรือรวมแสดงความคิดเห็นในเวทีอ่ืนๆ เทานั้น  
  เสือ  อภิชาตเกรียงไกร  (2543  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการจัดการทรัพยากรน้ํากรณีพื้นที่ลุมน้ําลําตะคอง  จังหวัดนครราชสีมา   

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาตาง  ๆของลุมน้ําในปจจุบัน  ซ่ึงหนวยงาน
ราชการ    ตาง ๆ   รวมท้ังภาคประชาชนไดมีความพยายามท่ีจะใชกระบวนการตาง  ๆ มาแกปญหา  แตก็ยัง
ไมมีผูหนึ่งผูใดหรือองคกรหนึ่งองคกรใดมีความสามารถแกไขปญหาไดอยางครบถวนและมีความ
ยั่งยืน ขอบเขตของการศึกษาคร้ังนี้มุงเนนเฉพาะปญหาเร่ืองทรัพยากรน้ําเทานั้น   
  เพื่อวิเคราะหถึงบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน  ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน         
โดยมีฐานความเช่ือวาหากประชาชนผูซ่ึงเปนผูไดรับประโยชนจากทรัพยากรน้ําโดยตรง  มีบทบาท
ในการจัดการทุกข้ันตอนของกระบวนการจะทําใหการจัดการปญหาตางๆ  มีประสิทธิภาพและ     
มีประสิทธิผลยิ่ง  การศึกษาไดคนหาความตองการของประชาชนในการเขามามีสวนรวมอยางเปนทางการ
หรือไมเปนทางการอยางหนึ่งอยางใด  โดยพิจารณาจากความเปนไปไดจากบริบทของสังคมไทย  
โดยเฉพาะเง่ือนไขจากนโยบายและกฎหมายตาง ๆ  ท่ีมีอยู 
  วิธีการศึกษาไดใชวิธีการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
คร้ังนี้   ใชท้ังการสอบถามไปยังกลุมตัวอยางชุมชนมหาชัย  จํานวน  205  คน  ใชการสัมภาษณกับผูให
ขอมูลหลักซ่ึงเปนเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  ใชการเดินทางสํารวจหาขอเท็จจริงและการสังเกตอยาง                 



 30 

  ผลการศึกษาพบวา  ประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําตะคอง เคยมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรน้ําคอนขางนอยหรือนอยมาก  ท้ังบทบาทในการนําเสนอปญหา  แจงหรือเขารวม
ประชุมเพื่อคนหาสาเหตุ  บทบาทในการรวมวางแผนดําเนินการ  บทบาทในการออกคาใชจาย  บทบาทในการ
ออกแรงหรือเขารวมแกไขปญหา  และบทบาทในการรวมติดตามหรือประเมินผล  การเขารวมกิจกรรม
ตางๆ นั้นมักมีแรงจูงใจจากการชักนํา  หรือริเร่ิมจากหนวยงานราชการตางๆ ทั้งนี้เพราะประชาชน
คิดวาหนาท่ีในการจัดการนั้นเปนเร่ืองของหนวยงานราชการเทานั้น ประชาชนไมควรยุงเกี่ยว               
แตหากหนวยงานราชการใดๆ มาชักชวนหรือขอรองก็พรอมท่ีจะเขารวมมือดวย  สวนใหญแลวยังไมมี
โครงการความรวมมือดังกลาวอยางเปนระบบและจริงจังจะมีแตโครงการระยะส้ันในรูปแบบงาย ๆ  
ตามนโยบายเฉพาะหนา  บทบาทของประชาชนยังไมไดรับการสงเสริมอยางจริงจัง  ในขณะท่ี
หนวยงานราชการระดับลาง  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ํา           
และองคกรพัฒนาเอกชนมีบทบาทมากข้ึน  และไดพยายามท่ีจะผสานบทบาทของทุกภาคสวน      
ท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําลุมน้ําลําตะคองน้ี  เพื่อรวมกันบริหารจัดการแตยังไมประสบความสําเร็จ
เพราะการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของแตละภาคสวนนั้นยังไมไดเร่ิมแตอยางใดโอกาสตาง ๆ       
ยังเปนเพียงขอบัญญัติในนโยบายและกฎหมายเทานั้น 
  โสรัจจ  ตาปณานนท  (2543  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของชาวบาน       
ในการจัดการพื้นท่ีตนน้ําในพื้นท่ีลุมน้ําแมคําปอง  จังหวัดแพร   

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการพ้ืนท่ีตนน้ําของชาวบานท่ีอาศัยอยู
ในหมูบานท่ีมีการดําเนินโครงการปกปองปาไมเมืองไทยเพื่อเรงรัดฟนฟูตนน้ําลําธาร  (รฟต.)  และเพื่อ
ศึกษาปจจัยดานผูนําชุมชน  การทํางานในหนวยงานปาไม  และการติดตามงานของเจาหนาท่ีปาไมท่ี
มีผลตอการมีสวนรวมของชาวบาน   วิธีการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  วิธีการรวบรวม
ขอมูล ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักท่ีเปนผูนําหมูบาน  จํานวน  10  คน  และชาวบานบาน
บุญแจมและบานหวยเอียด  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  จํานวน  144  คน  สุมตัวอยางใชเทคนิควิธีการแบง
โควตา  และการจับฉลาก 
  ผลการศึกษาพบวาในข้ันตอนการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาชาวบาน            
มีสวนรวม  ในระดับปานกลาง  ข้ันตอนการวางแผนแกไขปญหาชาวบานมีสวนรวมในระดับตํ่า  ข้ันตอน
การปฏิบัติตามแผนชาวบานมีสวนรวมในระดับปานกลาง  ข้ันตอนการติดตามประเมินผลชาวบาน        
มีสวนรวม  ในระดับตํ่า  และภาพรวมของการมีสวนรวมในการจัดการพื้นท่ีตนน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํา    
แมคําปอง ของชาวบานอยูในระดับตํ่า 
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  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของชาวบานพบวา 
  -  ชาวบานท่ียอมรับและไวใจในตัวผูนําตางกัน 
  -  มีสวนรวมในข้ันตอนการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา  ไมแตกตางกัน  
  -  มีสวนรวมในข้ันตอนการวางแผนแกปญหา  แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ  0.05 
  -  มีสวนรวมในข้ันตอนการปฏิบัติตามแผน  ไมแตกตางกัน 
  -  มีสวนรวมในข้ันตอนการติดตามประเมินผล  แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ท่ีระดับ  0.05 
  -  มีสวนรวมในภาพรวมของการมีสวนรวมไมแตกตางกัน 
  ชาวบานท่ีทํางานกับหนวยงานปาไมมีสวนรวมในการจัดการพื้นท่ีตนน้ํามากกวาชาวบาน
กลุมอ่ืนในทุกข้ันตอนของการมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ตนน้ําและภาพรวมของการมีสวนรวม         
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.05    และชาวบานท่ีไดรับการติดตามงานจากเจาหนาท่ีตางกันมีสวนรวม     
ในการจัดการพื้นท่ีตนน้ําแตกตางกันในทุกข้ันตอนของการมีสวนรวมและภาพรวมของการมีสวนรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
  วิเชียร  พงษเมษา  (2550  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของกลุม
เกษตรกร ผูใชน้ําชลประทานตอโครงการอางเก็บน้ําหวยบังพวน  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย             
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
  1)  ศึกษาระดับการมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานตอโครงการ
อางเก็บน้ําหวยบังพวน  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย 
  2)  เปรียบเทียบการมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานตอโครงการ   
อางเก็บน้ําหวยบังพวน  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย  จําแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 
และรายได ในครัวเรือน 
  3)  ศึกษาขอเสนอแนะ  และความตองการในการพัฒนาการมีสวนรวมของ     
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานตอโครงการอางเก็บน้ําหวยบังพวน  อําเภอทาบอ  จังหวัด
หนองคาย   
  กลุมตัวอยาง  คือ  เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานตอโครงการ     
อางเก็บน้ําหวยบังพวน  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย จํานวน  211  คน  เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม            
ชนิดมาตรฐานสวนการประมาณคา  การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห
ทางสถิติ  สังคมศาสตร  สถิติท่ีใช  ไดแก  คารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t – test  และ  F – test    
(One – Way  Analysis  of  Variance)  และการเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธีของ  Scheffe’s  Method 
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  ผลการวิจัย  พบวา   
  1.  การมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานตอโครงการอางเก็บน้ํา    
หวยบังพวน  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย  โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 
  2.  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานตอโครงการ
อางเก็บน้ําหวยบังพวน  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย  ท่ีมี  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และรายได   
ในครัวเรือน  แตกตางกัน  มีสวนรวมไมแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
  
 
 



บทที่ 3 
กรอบแนวคิดและวธิีการวิจัย 

   
  การวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา : 
ศึกษากรณีลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย โดย             
จะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
2. สมมติฐานในการวิจัย 
3. นิยามศัพทปฏิบัติการ 
4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
6. การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  (Conceptual frame work) 
         
  จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน
ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปรและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังตอไปนี้ คือ 
  3.1.1  ตัวแปรในการวิจัย 
   1) ตัวแปรอิสระ (Independent variables)  
   กําหนดใหสถานภาพสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายไดของครอบครัว เปนสมาชิกกลุมหรือองคกร
ตางๆ เปนตัวแปรอิสระ 
   2) ตัวแปรตาม (Dependent variables)  
   กําหนดใหการมีสวนรวมของประชาชนในการดานตางๆ 4 ดาน ดังนี้ คือ 
รวมรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมปรึกษาหารือและตัดสินใจ
กําหนดแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมรับประโยชนและรวมติดตามประเมินผล 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

ตารางท่ี 2  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ตัวแปรอิสระ (IV)     ตัวแปรตาม (DV) 
         Independent Variables              Dependent Variables 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. จํานวนสมาชิก 
ในครอบครัว 
7. รายไดของครอบครัว 
8. เปนสมาชิกของกลุม 
 หรือองคกรตางๆ  

การมีสวนรวมของประชาชน 
ตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน 

มีสวนรวมมาก 

มีสวนรวมปานกลาง 

มีสวนรวมนอย 

รวมรับรูขอมูลขาวสาร 
เกี่ยวกับการบรหิารจัดการนํ้า 

รวมปรึกษาหารือและตัดสินใจกําหนด
แผนงานการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า 

รวมรับประโยชน 

รวมติดตามประเมินผล 
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3.2 สมมติฐานในการวิจัย 
 
  มีสมมติฐานในการวิจัยคร้ังนี้ หลักๆ จํานวน 2 ประเด็น คือ 
  1. ปจจัยสวนบุคคลสงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในระดับปานกลาง 
  2. ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีลุมน้ํา มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
สาขาคลองปะเหลียนในระดับปานกลาง 
 

3.3 นิยามศัพทปฏิบัติการ 
   

 ในการวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   
คร้ังนี้ มีคําศัพทท่ีใชเฉพาะ ซ่ึงจําเปนตองใหความหมาย  เพื่อความเขาใจตรงกันระหวางผูอานกับ
ผูทําการวิจัย ดังนี้ 
  การมีสวนรวมในการจัดการของประชาชน  หมายถึง  การท่ีประชาชน                   
มีสวนรวมกับภาครัฐในข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1. มีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ 
2. มีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผน 
3. มีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน 
4. มีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ หมายถึง ประชาชนจะตองมีสวนรวม

ในการวิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญ ตั้งเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนด           
วิธีติดตามและประเมินผล 

การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผน หมายถึง ประชาชนจะตองมีสวนรวม       
ในการจัดการและการบริหารการใชทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 
และบริการ 

การมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน หมายถึง ประชาชนจะตองไดรับการ
แจกจายผลประโยชนจากชุมชนในปริมาณท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจเปนประโยชนสวนตัวหรือ
สวนรวมก็ได 

การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล  หมายถึง  ประชาชนจะตอง              
มีสวนรวมในการควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมท้ังหมดภายในขอบเขตท่ีเหมาะสม 

การจัดการ  หมายถึง  ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน 
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ทรัพยากรน้ํา  หมายถึง น้ําบนผิวดิน น้ําใตดิน และนํ้าในทะเลอาณาเขตท่ีอยูใน
แหลงน้ําธรรมชาติ หรือท่ีมนุษยสรางข้ึน รวมท้ังแหลงน้ําระหวางประเทศไทย อาจนํามาใช
ประโยชนได 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ การจัดการ
การใชประโยชน การบํารุงรักษา การพัฒนา การปองกัน การแกไขปญหา การอนุรักษ การฟนฟู
และการดําเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา 

ลุมน้ํา หมายถึง บริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงครอบคลุมลําน้ําธรรมชาติ ซ่ึงเปนแหลงท่ีรวมน้ํา  
ตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติกําหนดตามลักษณะภูมิศาสตร และวัตถุประสงคในการ
บริหาร 
  สถานภาพสวนบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลมีความแตกตางกันในเร่ืองตอไปนี้ 
  1. เพศ หมายถึง ความแตกตางทางรางกายและจิตใจท่ีแบงบุคคลออกเปนหญิงและชาย 
  2. อายุ หมายถึง อายุตามปปฏิทิน นับถึงวันท่ีตอบแบบสอบถาม กําหนดแบบเจาะจง 
  การศึกษา หมายถึง การไมไดรับการศึกษา และการไดรับการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี และสูงกวา
ปริญญาตรี 
  สถานภาพดานครอบครัว หมายถึง การมีบุคคลมีความแตกตางกันในเร่ืองตอไปนี้ 
  1. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง จํานวนบุคคลท่ีรวมอยูอาศัยรวมกันใน
ครอบครัวหนึ่งๆ 
  สถานภาพดานเศรษฐกิจ หมายถึง การม่ีบุคคลมีความแตกตางกันในเร่ืองตอไปนี้ 
      1. อาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพของบุคคลแตละบุคคล วาประกอบอาชีพอะไร 
เปนอาชีพหลักหรือประกอบอาชีพอ่ืนดวย เชน ทํานา ทําไร ทําสวน คาขาย และรับจางแรงงาน เปนตน  
  2. รายได หมายถึง ผลลัพธท่ีเปนจํานวนเงิน ท่ีตัวแทนของครอบครัวไดจาก
คาตอบแทนในการประกอบอาชีพโดยเฉล่ียตอเดือนในรอบ 1 ป ซ่ึงไมรวมกับรายไดของบุคคลอ่ืน
ในครอบครัวแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ ตั้งแต  3,000 บาทลงมา  3,000 – 5,000 บาท                 
5,001 – 10,000  บาท    10,001 – 15,000 บาท    และ 15,000 บาทข้ึนไป 
  สถานภาพดานสังคม หมายถึง การท่ีบุคคลมีความแตกตางกันในเร่ืองตอไปนี้ 
  1. ผูนํา หมายถึง ประชาชนที่มีตําแหนงเปนผูนํา หรือเคยเปนผูนํา หรือเคยเปน
ผูนําของกลุมองคกรตางๆ ในชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ประธานกลุมออมทรัพย ประธานกลุม
แมบาน เปนตน 
  2. ประชาชนธรรมดา หมายถึง ประชาชนท่ีไมมีตําแหนงเปนผูนํา 
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  3. การเปนสมาชิกกลุม หมายถึง การท่ีประชาชนไดเขาเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ 
หรือเคยเปนสมาชิกกลุมตางๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนในหมูบาน เชน กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน เปนตน 
  4. การไดรับขอมูลขาวสารตางกัน หมายถึง การท่ีประชาชนไดรับขาวสารจาก 
ทุกแหลงท้ังจากส่ือมวลชนทุกชนิด จากเพื่อนบาน และอ่ืนๆ 
    5. การติดตอสัมพันธกับบุคคลภายนอกชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชน
เดินทางไปติดตอกับชุมชนภายนอก 
  6. การติดตอสัมพันธกับบุคลากรของรัฐ  หมายถึง  ความสัมพันธระหวาง
ประชาชนกับพนักงานหรือลูกจางของรัฐ  ท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการพื้นท่ีลุมน้ํา            
คลองปะเหลียนในลักษณะตางๆ ดังนี้ การติดตอส่ือสาร การประสานงาน ท้ังท่ีเปนขาราชการและ
สวนตัวการชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันในดานตางๆ กอใหเกิดความรูสึกท่ีดี และเปนท่ี
ยอมรับของประชาชนในชุมชน 
  7. ความรูสึกวาตนเองเปนที่ยอมรับนับถือของบุคคลอื่น หมายถึง ความคิดหรือ
ความรูสึกของบุคคลแตละคน วาตนเองเปนท่ียอมรับและใหความนับถือจากบุคคลอ่ืนมากนอย
เพียงใด 
  สถานภาพดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หมายถึง การที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของหรือ            
มีสวนไดเสียกับพื้นท่ีลุมน้ําคลองปะเหลียน แตกตางกันในเร่ืองตอไปนี้ 
  1. เคยไดรับประสบการณจากภัยธรรมชาติชนิดตางๆ เชน น้ําทวม น้ําแลง น้ําเสีย 
เปนตน ทําใหตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนและเพ่ือนบานไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติตางๆ 
เหลานั้น 
  2 .  การได รับผลประโยชน  หมายถึง  การที่ประชาชนเห็นคุณคาหรือได รับ
ผลตอบแทนจะเปนตัวเงินหรือไมก็ได จากพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
 

3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
  กลุมตัวอยางประกอบดวย 2 กลุม คือ ประชาชนท่ีมีถ่ินอาศัยอยูในพื้นท่ีลุมน้ํา 
ท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป ทุกหมูบาน ตําบล อําเภอ รวม 17 อบต. 2 เทศบาลตําบล รวม 150 หมูบาน 
จํานวน 398 คน และกลุมตัวอยางประชาชนผูมีตําแหนงตางๆ ในชุมชน จํานวน 103 คน รวมท้ังส้ิน 
501 คน  
  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนท่ัวไป โดยวิธีการคัดเลือกหมูบาน 
ทุกหมูบานในเขตบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเขา
รวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จากการคัดเลือกดังกลาวจะไดหมูบานเปาหมาย 150 หมูบาน 
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  สูตร n =  

  N 

1 + N (e)2 
   
   N = จํานวนประชากรทั้งหมดท่ีศึกษา 
   e = คาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางไมเกินรอยละ 0.05  
   n = ขนาดกลุมตัวอยาง 
 

  แทนคาในสูตร 
 
   n =        = 397.69 
 
 

  และกลุมตัวอยางของประชาชนท่ีมีตําแหนงในชุมชน โดยทําการคัดเลือก 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงผูมีตําแหนงในชุมชนบริเวณตนน้ํา 33 คน บริเวณกลางน้ํา 35 คน และบริเวณ 
ทายน้ํา 35 คน 
 

3.5  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดออกแบบสัมภาษณ ซ่ึงประกอบดวย
คําถามแบบปลายปด  ท้ังหมด  3  ข้ันตอน 
  ตอนท่ี 1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอ่ืนๆ
  ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ลักษณะคําถามท่ีเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) มีลักษณะเปน 
การประเมินคาคําตอบ โดยระดับการมีสวนรวม 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง และมาก ตามเกณฑ
การประเมินของ เบสต (Best) มีคาเฉล่ีย ซ่ึงมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
 
 
 
   

  1 + 112,903 (0.05)2 

คะแนนเฉล่ียสูงสุด – คะแนนเฉล่ียตํ่าสุด   

                   จํานวนระดับ                 

     112,903 

   = 
3

13−  =    0.666  
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  ระดับคะแนน 0.00 – 1.00 ระดับการมีสวนรวมนอย 
  ระดับคะแนน 1.01 – 2.00 ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2.01 – 3.00 ระดับการมีสวนรวมมาก 
 
  ตอนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับปญหาอุปสรรค ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการ       
มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ํา ปญหาอุปสรรคในการเขามามีสวนรวม ลักษณะคําตอบ    
เปนแบบกาเคร่ืองหมายถูก ( ) หนาขอท่ีคิดวาเกี่ยวของตอการเขามามีสวนรวม เพื่อเปดโอกาส        
ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นในการแกปญหาและขอเสนอแนะ 
 
  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  ตรวจสอบความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับ
ประชาชนท่ี หมูท่ี – ตําบล นาชุมเห็ด อําเภอ ยานตาขาว จังหวัดตรังซ่ึงไมใชหมูบานเปาหมาย
จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ดวยวิธีสัมประสิทธ์ิของ ครอบบาซ Cronbach’s 
Coefficient Alpha ไดคาความเช่ือม่ัน 0.75 แลวนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ และสังเกตกับกลุมตัวอยาง 
ตามหมูบานเปาหมายท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยคลองปะเหลียนท้ัง 17 อบต. จํานวน 150 หมูบาน 
กลุมตัวอยาง  501 คน  โดยมีเจาหนาท่ีของสวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ํา  ภาคใต                
ฝงตะวันตกสวนท่ี 2 ตรัง เปนผูแจกแบบสัมภาษณพรอมช้ีแจงใหกลุมตัวอยางเขาใจวัตถุประสงค  
ของการวิจัย คณะผูจัดทําจะทําการสัมภาษณ สังเกตประกอบ แลวทําการเก็บรวบรวมขอมูล       
จากกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล 
 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 
 

  1. การประมวลผลขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร SPSS 11.5 For Window (Statistical Product and Service Solution)โดยตรวจสอบ
ครบถวนและความสมบูรณของขอมูลกอนจะนําไปลงรหัส บันทึกขอมูลท่ีเปนรหัสในแบบบันทึกขอมูล 
แลวประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย 
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2. การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค โดยสมมุติฐาน 
ดังนี้ 
  วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอ่ืนๆ โดยหาคา     
รอยละ  (percentage) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา โดยหาคาเฉล่ีย (arithmetic mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation S.D) 
และวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา โดยใช Chi – Square ( 2)   χ



บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 

   การวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
กรณีศึกษาลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยนําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัยประกอบดวย
รายละเอียด ดังนี้ 
   1. ขอมูลท่ัวไปของประชากรกลุมตัวอยางท่ีวิจัย 
  2. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน ตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
   3. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการเขามา            
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลุมน้ําคลองปะเหลียน 
   4. ปญหาและขอเสนอแนะในการเขามามีสวนรวมของประชาชน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
    

4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 

ตาราง 3 ขอมูลท่ัวไปของประชากรกลุมตัวอยาง 
 

จํานวน  (คน)      
              ขอมูลท่ัวไป   (N  =  501) รอยละ 
1. เพศ 
 - ชาย   398 79.44 
 - หญิง     103 20.56  
 
2. อายุ 
 - 18 – 30 ป     51 10.18 
 - 31 – 40 ป     114 22.75 
 - 41 – 50 ป    172 34.33 
 - 51 – 60 ป   110 21.96 
 - 61 ปข้ึนไป     54 10.78 
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ตารางท่ี  3 ขอมูลท่ัวไปของประชากรกลุมตัวอยาง (ตอ) 
 

จํานวน  (คน)      
              ขอมูลท่ัวไป   (N  =  501) รอยละ 
3. ระดับการศึกษา 
 - ไมไดรับการศึกษา     5   0.99 
 - ประถมศึกษา    196 39.12 
 - มัธยมศึกษาตอนตน    79 15.77  
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย  111 22.16  
 - อนุปริญญา/ปวส.    31   6.19  
 - ปริญญาตรี     76 15.17  
 - สูงกวาปริญญาตรี      3   0.60  
  
4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 - 1 – 2 คน     39   7.78 
 - 3 – 4 คน     239 47.71 
 - 5 – 6 คน   191 38.12 
 - 6 คน ข้ึนไป    32   6.39 
 
5.  รายได 
 - ตั้งแต 3,000 บาท ลงมา    14  2.79 
 - 3,001 – 5,000 บาท      84 16.77 
 - 5,001 – 10,000 บาท  257 51.30 
 - 10,001 – 15,000 บาท  100 19.96 
 - 15,000 บาท ข้ึนไป     46   9.18  
 
 
 
 
 



 43 

ตารางท่ี  3 ขอมูลท่ัวไปของประชากรกลุมตัวอยาง (ตอ) 
 

จํานวน  (คน)      
              ขอมูลท่ัวไป   (N  =  501) รอยละ 
6. อาชีพหลัก 
 - รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   61 12.18 
 - คาขาย      62 12.38 
 - รับจางภาคอุตสาหกรรม   16   3.19 
 - ทํานาทําสวน  267 53.29 
 - อนุปริญญา/ปวส.   29   5.79  
 - รับจางภาคเกษตร   26   5.19 
 - อ่ืนๆ         40   7.98 
  
7.  การดํารงตําแหนงผูนําในชุมชน 
 - ปจจุบันดํารงตําแหนง  176 35.13 
 - เคยดํารงตําแหนง    143 28.54 
 - ไมเคยดํารงตําแหนง  182 36.33 
  

การเปนสมาชิกกลุม 8.  
 - เปนสมาชิกกลุมในปจจุบัน  235 46.91 
 - เคยเปนสมาชิก     60 11.98 
 - ไมเคยเปนสมาชิกกลุม  206 41.11 
  
   จากตารางท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของประชากรกลุมตัวอยาง  พบวา  สวนใหญเปน    
เพศชายรอยละ  79.44  และเพศหญิง  รอยละ  20.56  มีอายุระหวาง  41 – 50 ป มากท่ีสุด  รองลงมา
อายุระหวาง  31 – 40 ป  รอยละ  22.75   อายุ  51 – 60 ป  รอยละ  21.96  อายุ  61 ป ข้ึนไป  รอยละ  
10.78  และ  อายุ  18 – 30 ป  รอยละ  10.18  ตามลําดับ  สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มากท่ีสุด   รอยละ  39.12  รองลงมา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
รอยละ  22.16  มัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ  15.77  ปริญญาตรี  รอยละ  15.17 ไมไดรับการศึกษา  
รอยละ  0.99  และสูงกวาปริญญาตรี  รอยละ  0.60  ตามลําดับ   มีจํานวนสมาชิกอาศัยในครัวเรือน  
สวนใหญ  3 – 4 คน  รอยละ  47.71  รองลงมา  5 – 6 คน  รอยละ  38.12   จํานวนสมาชิก  1 – 2  คน  
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4.2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
  
ตารางท่ี 4 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยภาพรวม จําแนก
เปนดานตางๆ 

 

การมีสวนรวม 
 

คา 
เฉลีย่ 

คา
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. รับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 1.35 0.499 ปานกลาง 
2. การกําหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 1.82 0.701 ปานกลาง 
3. การมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอนท่ีประชาชนผูมีสวนได  
   สวนเสีย ควรเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

1.79 0.689 ปานกลาง 

4. บทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมบริหารจัดการ  
    ทรัพยากรนํ้าในข้ันตอนการวางแผนและตัดสินใจ 

1.74 0.658 ปานกลาง 

5. การเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ 
    ประชาชนในแตละรูปแบบ 

1.78 0.666 ปานกลาง 

6. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรน้ํา 

2.15 0.633 มาก 

7. การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผล 
     การบริหารจดัการทรัพยากรน้ําในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

1.36 0.500 ปานกลาง 

รวม 1.71 0.593 ปานกลาง 
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   จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษา พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน โดยภาพรวม  การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับ       
ปานกลาง  คาเฉล่ียรวมเทากับ  1.71  ซ่ึงอธิบายไดวา ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอยูในระดับท่ีไมสูงนัก  เม่ือพิจารณาจะเห็นวา ดานประโยชนท่ีประชาชนไดรับ
จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด  รองลงมาเปนดานการกําหนด
แผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  การมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอน             
ท่ีประชาชนผูมีสวนไดเสีย  ควรเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  การเขามา        
มีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประชาชนในแตละรูปแบบ  บทบาทของประชาชน
ในการมีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในข้ันตอนการวางแผนและตัดสินใจ  การมีสวนรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในรูปแบบ             
ท่ีเหมาะสม  และการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  คาเฉล่ียเทากับ  
2.15  1.82  1.79  1.78  1.74  1.36  และ  1.35  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 5 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
 

 

การมีสวนรวม 
 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. โทรทัศน 2.09 0.702 มาก 
2. วิทยุ 1.51 0.689 ปานกลาง 
3. หนังสือพิมพ 1.50 0.663 ปานกลาง 
4. วารสาร/นิตยสาร 1.40 0.621 ปานกลาง 
5. เอกสารทางราชการ 1.53 0.688 ปานกลาง 
6. อ่ืนๆ 0.09 0.413 นอย 

รวม 1.35 0.499 ปานกลาง 
 
   จากตารางท่ี 5 ผลการศึกษา พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน  ดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ียรวมเทากับ  1.35  โดยประชาชนรับรู
ขาวสารจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด  คาเฉล่ียเทากับ  2.09  และประชาชนรับรูขาวสารจากส่ืออ่ืนๆ 
นอยท่ีสุด  คาเฉล่ียเทากับ  0.09 
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ตารางท่ี 6 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการกําหนดแผนงานเก่ียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 
 

 

การมีสวนรวม 
 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. เม่ือเกิดเหตุการณหรือปญหาเก่ียวกับสถานการณน้ํา 
    ในพื้นท่ี มีสวนรวมท่ีจะรับรูถึงขอเท็จจริง สาเหตุของ  
    ปญหาท่ีเกิดขึ้น 

2.12 0.701 มาก 

2.  มีสวนรวมในการศึกษาถึงสภาพปญหาและสาเหตุ 
     ของปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในการ   
     ประชุมหรือสัมมนาอยางเปนทางการ 

1.73 0.779 ปานกลาง 

3. มีสวนรวมในการคิดหาแนวทางท่ีจะชวยแกไขปญหา 
     ท่ีเกิดขึ้นและปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
     ในดานตางๆ 

1.73 0.737 ปานกลาง 

4.  มีสวนรวมในการกําหนดแผนงานบริหารจัดการ 
     ทรัพยากรน้ําในดานตางๆ ของชุมชน 

1.73 0.752 ปานกลาง 

5. มีสวนรวมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร 
    จัดการทรัพยากรน้ําใหกับประชาชนและกลุมผูใชน้ํา  
    ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของภารกิจหนาท่ีท่ีทาน   
     รับผิดชอบ 

1.78 0770 ปานกลาง 

รวม 1.82 0.701 ปานกลาง 
 
   จากตารางท่ี  6  ผลการศึกษา พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียนดานการกําหนดแผนงานเก่ียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ียรวมเทากับ  1.82  โดยประชาชนเขา
มามีสวนรวมในดานการกําหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในประเด็นเม่ือเกิด
เหตุการณหรือปญหาเกี่ยวกับสถานการณน้ําในพ้ืนท่ีและมีสวนรวมรับรูถึงขอเท็จจริง สาเหตุของ
ปญหาที่เกิดข้ึน มากท่ีสุด  คาเฉลี่ยเทากับ  2.12   และประเด็นการประชุมหรือสัมมนาอยางเปน
ทางการ  เม่ือศึกษาถึงสภาพปญหา และสาเหตุของปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ประเด็น
การคิดหาแนวทาง แกไขปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในดานตางๆ  และประเด็นการ
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ตารางท่ี 7 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอนท่ีประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียควรเขามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

 

การมีสวนรวม 
 

คาเฉลีย่ 
คาเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. มีสวนรวมในการศึกษา สถานการณทรัพยากรนํ้า ปญหา
หรือความตองการนํ้าระดับใด 

1.87 0.664 มาก 

2. มีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหาและจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา 

1.93 0.666 ปานกลาง 

3. มีสวนรวมในการคิดหาแนวทางแกไขปญหาท่ีสําคัญท่ีมี
ความจําเปนเรงดวน 

1.81 0.738 ปานกลาง 

4. มีสวนรวมในการวิ เคราะหความเปนไปไดของแนว
ทางแกไขปญหาหรือเพื่อสนองความตองการของชุมชนอยาง
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

1.77 0.751 ปานกลาง 

5 .  มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทางเพื่อจัดทํา
แผนงาน/โครงการ เพ่ือแกไขปญหา หรือสนองความตองการ
ของชุมชน 

1.78 0.785 ปานกลาง 

6. มีสวนรวมในการรับผิดชอบ สนับสนุนหรือประสานการ
ดํา เนินงานตามแผน /โครงการ  ท่ีไดตกลงกันใหบรรลุ
วัตถุประสงค 

1.75 0.759 ปานกลาง 

7. มีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงานความกาวหนา
และประเมินผลสําเร็จของงาน 

1.68 0.720 ปานกลาง 

8. มีสวนรวมในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแกชุมชน 
ทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรอืน่ๆ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ชุมชนใกลเคียง 

1.71 0.735 ปานกลาง 

รวม 1.79 0.689 ปานกลาง 

 
   จากตารางท่ี  7 ผลการศึกษา  พบวา  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน ในข้ันตอนท่ีประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย     
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ตารางท่ี 8 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในบทบาทการมีสวนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

 

การมีสวนรวม 
 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. รวมประชุมและวางแผน 1.85 0.737 ปานกลาง 
2. รวมแสดงความคิดเห็น 1.96 0.680 ปานกลาง 
3. รวมกําหนดกิจกรรม 1.62 0.703 ปานกลาง 
4. รวมกําหนดกฎระเบียบตางๆ 1.53 0.713 ปานกลาง 

รวม 1.74 0.658 ปานกลาง 
 
   จากตารางท่ี   8 ผลการศึกษา   พบวา   ระดับการมีสวนรวมของประชาชน            
ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ลุมน้ําคลองปะเหลียน  ในดานการวางแผนและตัดสินใจ       
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ียรวมเทากับ  1.74       
โดยประชาชน เขามามีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจในดานการรวมแสดงความคิดเห็น 
มากท่ีสุด  คาเฉล่ียเทากับ  1.96  และดานรวมกําหนดกฎระเบียบตาง ๆ  มีสวนรวมนอยท่ีสุด                  
คาเฉล่ียเทากับ  1.53 
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ตารางท่ี 9 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเขามามีบทบาทการมีสวนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในแตละรูปแบบ 
 

 
การมีสวนรวม 

 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. รวมออกแรง 1.93 0.651 ปานกลาง 

2. เปนผูบริจาคทรัพยสิน/ส่ิงของ 1.65 0.650 ปานกลาง 
3. เปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร 1.73 0.767 ปานกลาง 
4. รวมเปนผูประสานงาน 1.77 0.767 ปานกลาง 
5. รวมเปนผูนาํกลุม 1.73 0.795 ปานกลาง 
6. รวมเปนสมาชิกกลุม 1.89 0.689 ปานกลาง 

รวม 1.78 0.666 ปานกลาง 
 
   จากตารางท่ี  9 ผลการศึกษา  พบวา  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ลุมน้ําคลองปะเหลียน  ดานการเขามามีสวนรวมบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในแตละรูปแบบ ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ียรวมเทากับ  1.78  โดย
การเขามามีสวนรวมในรูปแบบการรวมออกแรงมากท่ีสุด  คาเฉล่ียเทากับ  1.93  และการมีสวนรวม
ในการบริจาคทรัพยสิน/ส่ิงของ นอยที่สุด  คาเฉล่ียเทากับ  1.65 
 
ตารางท่ี 10 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 
 

 
การมีสวนรวม 

 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. ทําใหเปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสมบูรณขึ้น 2.48 0.662 มาก 

2. เปนท่ีมาของรายได 1.80 0.741 ปานกลาง 
3. เปนแหลงทองเท่ียวและพักผอนหยอนใจ 2.03 0.700 มาก 
4. สรางช่ือเสียงใหกับชุมชน 1.97 0.729 ปานกลาง 
5. ชวยปองกนัภัยพิบัตติางๆ ท่ีเกิดจากทรัพยากรน้ํา 2.47 0.668 มาก 

รวม 2.15 0.633 มาก 
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   จากตารางท่ี  10 ผลการศึกษา  พบวา  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ลุมน้ําคลองปะเหลียน  ดานประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในภาพรวม  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ียรวมเทากับ  2.15  โดย
ประโยชนท่ีประชาชนไดรับในดานทําใหเปนแหลงตนน้ํา ลําธารสมบูรณข้ึน มากท่ีสุด  คาเฉล่ีย
เทากับ  2.48  และประโยชนในดานเปนแหลงท่ีมาของรายได  นอยท่ีสุด  คาเฉล่ียเทากับ  1.80 
 
ตารางท่ี 11 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 

 
การมีสวนรวม 

 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. รวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตาม สถานการณทรัพยากรน้ําของชุมชน 

1.94 0.796 ปานกลาง 

2. ชวยดูแลทรัพยากรน้ําเปนการสวนตัว 1.93 0.691 ปานกลาง 
3. อ่ืนๆ 0.23 0.649 นอย 

รวม 1.36 0.500 ปานกลาง 
 
   จากตารางท่ี  11 ผลการศึกษา  พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน  ในดานการตรวจสอบและประเมินผล            
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในรูปแบบท่ีเหมาะสม ในภาพรวมของแตละรูปแบบ  อยูในระดับ
ปานกลาง  คาเฉล่ียรวมเทากับ  1.36  โดยรูปแบบการตรวจสอบประเมินผลในรูปแบบรวมเปน
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม สถานการณทรัพยากรน้ําของชุมชน เปนรูปแบบท่ีเหมาะสม   
มากท่ีสุด  คาเฉล่ียเทากับ  1.94  และรูปแบบการตรวจสอบและประเมินผลรูปแบบอ่ืน ๆ                
มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด  คาเฉล่ียเทากับ  0.23 
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4.3 การทดสอบสมมติฐาน  
   

   สมมุติฐานในการวิจัย  ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธและสงผลตอการเขามา   
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  สามารถอธิบายสมมติฐานท่ีตั้งไวได
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 12 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ และสงผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ลุมน้ําคลองปะเหลียน  จําแนกตามเพศ 
 

การมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา      

ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
  
  
 นอย  ปานกลาง มาก 

รวม 
  

 
    X2 
    

 
P – value 
(Asymp. 

Sig.) 

จํานวน 24 273 104 401 ชาย 
  รอยละ 6.0% 68.1% 25.9% 100.0% 

จํานวน 20 39 41 100 

เพศ 
  
  
  

หญิง 
  รอยละ 20.0% 39.0% 41.0% 100.0% 

จํานวน 44 312 145 501 รวม 
  รอยละ 8.8% 62.3% 28.9% 100.0% 

 
 

35.046 

 
 

0.000 

 

   จากตารางท่ี 12 ผลการศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา      
ของประชาชน  ลุมน้ําคลองปะเหลียน  พบวา  เพศชายสวนใหญเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา  อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  68.10  และเพศหญิงสวนใหญเขามา    
มีสวนรวมในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  41.00   และพบวาเพศมีความสัมพันธและสงผลตอการ    
มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ   0.01  
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ตารางท่ี 13 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ และสงผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน จําแนกตามอายุ 

 
 

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา    

ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
  
  
  นอย ปานกลาง มาก 

รวม 
  

       
X2 

 

P – value 
(Asymp. 

Sig.) 

จํานวน 16 4 33 53   18-30ป 
  รอยละ 30.2% 7.5% 62.3% 100.0% 

จํานวน 8 64 42 114 31-40ป 
  รอยละ 7.0% 56.1% 36.8% 100.0% 

จํานวน 0 155 19 174 41-50ป 
  รอยละ .0% 89.1% 10.9% 100.0% 

จํานวน 0 69 43 112 51-60ป 
  รอยละ .0% 61.6% 38.4% 100.0% 
61 ปข้ึน
ไป 

จํานวน 
20 20 8 48 

อาย ุ
  
  
  
  
  
  
  

  รอยละ 41.7% 41.7% 16.7% 100.0% 
จํานวน 44 312 145 501 รวม 

  รอยละ 8.8% 62.3% 28.9% 100.0% 

210.089 0.000 

  
  จากตารางท่ี  13 ผลการศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประชาชาชน ลุมน้ําคลองปะเหลียน  พบวา  สวนใหญ ชวงอายุ  41 – 50 ป เขามามีสวนรวม  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มากท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 89.10  และพบวา  
อายุมีความสัมพันธและสงผลตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
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ตารางท่ี 14 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธและสงผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ลุมน้ําคลองปะเหลียน  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   

ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
 
  
  นอย  ปานกลาง มาก 

รวม 
  

 
X2 

 

P – 
value 

(Asymp 
Sig.) 

จํานวน 1 3 2 6   ไมไดรับ
การศึกษา รอยละ 16.7% 50.0% 33.3% 100.0% 

จํานวน 23 93 80 196 ประถม 
ศึกษา รอยละ 11.7% 47.4% 40.8% 100.0% 

จํานวน 0 55 25 80 มัธยม 
ศึกษา
ตอนตน 

รอยละ .0% 68.8% 31.3% 100.0% 

จํานวน 0 106 8 114 มัธยม 
ศึกษาตอน
ปลาย 

รอยละ .0% 93.0% 7.0% 100.0% 

จํานวน 0 25 7 32 อนุปริญญา
/ปวส. รอยละ .0% 78.1% 21.9% 100.0% 

จํานวน 17 30 23 70 ปริญญาตรี 
รอยละ 24.3% 42.9% 32.9% 100.0% 
จํานวน 3 0 0 3 

ระดับ
การ 
ศึกษา 
  
  
  
  
  
  
  
 

สูงกวา 
ปริญญาตรี รอยละ 100.0% .0% .0% 100.0% 

จํานวน 44 312 145 501 รวม 
  รอยละ 8.8% 62.3% 28.9% 100.0% 

132.519 0.000 

 
  จากตารางท่ี  14 ผลการศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประชาชน ลุมน้ําคลองปะเหลียน  พบวา  สวนใหญ สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา เขามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มากท่ีสุด  อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  
47.40  และพบวา   ระดับการศึกษา มีความสัมพันธและสงผลตอการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
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ตารางท่ี 15 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ และสงผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน จําแนกตามจํานวนสมาชิกท่ี
อาศัยในครัวเรือน 
 

การมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   

ลุมน้ําคลองปะเหลียน 

 
  
  
  นอย  ปานกลาง มาก 

รวม 
  

 
 

X2 
 

P – 
value 

(Asymp. 
Sig.) 

จํานวน 16 5 19 40 1-2 คน 
รอยละ 40.0% 12.5% 47.5% 100.0% 
จํานวน 8 158 75 241 3-4 คน 

รอยละ 3.3% 65.6% 31.1% 100.0% 
จํานวน 1 149 43 193 5-6 คน 
รอยละ .5% 77.2% 22.3% 100.0% 
จํานวน 19 0 8 27 

สมาชิกที่
อาศัยอยู
รวมกัน 
ในครัว 
เรือน 
  
  
  

6 คนข้ึน
ไป 
 

รอยละ 
70.4% .0% 29.6% 100.0% 

จํานวน 44 312 145 501 รวม 
รอยละ 8.8% 62.3% 28.9% 100.0% 

 
232.365 

 
0.000 

 
  จากตารางท่ี 15 ผลการศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา       
ของประชาชน ลุมน้ําคลองปะเหลียน พบวา สวนใหญจํานวนสมาชิกท่ีอาศัยรวมกันในครัวเรือน   
3 – 4  คน  เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มากท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง     
คิดเปนรอยละ  65.60  และ พบวา จํานวนสมาชิกมีความสัมพันธและสงผลตอการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
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ตารางท่ี 16 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธและสงผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน จําแนกตามรายได 
 

การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา         
ลุมน้ําคลองปะเหลียน 

  
  
  
  นอย  

ปาน
กลาง มาก 

รวม 
  

 
 

X2 
 

P – 
value 

(Asymp. 
Sig.) 

จํานวน 3 3 7 13   ต้ังแต 3000 
บาทลงมา รอยละ 23.1% 23.1% 53.8% 100.0% 

จํานวน 21 23 43 87 3001 - 5000 
บาท รอยละ 24.1% 26.4% 49.4% 100.0% 

จํานวน 0 213 46 259 5001 - 
10000 บาท รอยละ 

.0% 
82.2

% 
17.8% 100.0% 

จํานวน 0 65 38 103 10001  - 
15000  บาท รอยละ .0% 63.1% 36.9% 100.0% 

จํานวน 20 8 11 39 

รายได 
โดยเฉลีย่
ประมาณ
เดือนละ 
  
  
  
  
  
  
  
 

15000  บาท
ข้ึนไป รอยละ 51.3% 20.5% 28.2% 100.0% 

จํานวน 44 312 145 501 รวม 
 รอยละ 8.8% 62.3% 28.9% 100.0% 

215.887 0.000 

 
  จากตารางท่ี 16 ผลการศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ
ประชาชน  ลุมน้ําคลองปะเหลียน  พบวา  สวนใหญ ท่ีมีรายไดโดยเฉล่ียประมาณเดือนละ           
5,001 – 10,000 บาท เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามากท่ีสุด อยูในระดับ   
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 82.20 และพบวา รายไดมีความสัมพันธและสงผลตอการมีสวนรวม      
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
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ตารางท่ี 17 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ และสงผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน จําแนกตามอาชีพหลัก 
 

  
  

การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา         
ลุมน้ําคลองปะเหลียน 

  
  นอย  

ปาน
กลาง มาก 

รวม 
  

 
 
      X2 

 

P – 
value 

(Asymp. 
Sig.) 

จํานวน 24 15 25 64 รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

รอยละ 
37.5% 23.4% 39.1% 100.0% 

จํานวน 0 24 40 64 คาขาย 
รอยละ .0% 37.5% 62.5% 100.0% 
จํานวน 0 7 11 18 รับจางภาค 

อุตสาหกรรม รอยละ .0% 38.9% 61.1% 100.0% 
จํานวน 0 239 53 292 ทํานา    

ทําสวน รอยละ .0% 81.8% 18.2% 100.0% 
จํานวน 0 19 10 29 รับจางภาค

เกษตร รอยละ .0% 65.5% 34.5% 100.0% 
จํานวน 20 8 6 34 

อาชีพ 
หลัก 
  
  
  
  

อื่น ๆ 
รอยละ 58.8% 23.5% 17.6% 100.0% 
จํานวน 44 312 145 501 รวม 

  รอยละ 8.8% 62.3% 28.9% 100.0% 

 
289.194 

 
0.000 

 
  จากตารางท่ี 17 ผลการศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา        
ของประชาชน ลุมน้ําคลองปะเหลียน  พบวา  สวนใหญ ประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน เขามา         
มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มากท่ีสุด  อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  
81.80 และ พบวา  อาชีพ มีความสัมพันธและสงผลตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
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ตารางที่ 18 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธและสงผลตอการมีสวนรวม     
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน โดยภาพรวม จําแนก     
ตามการดํารงตําแหนงผูนําในชุมชน   
 

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ   

ลุมน้ําคลองปะเหลียน 

 นอย  ปานกลาง มาก 
รวม 

 

 
 

X2 
 

 
P – 

value 
(Asymp. 

Sig.) 
จํานวน 24 59 94 177   ปจจุบัน

ดํารง
ตําแหนง 

รอยละ 
13.6% 33.3% 53.1% 100.0% 

จํานวน 0 116 30 146 เคยดํารง
ตําแหนง รอยละ .0% 79.5% 20.5% 100.0% 

จํานวน 20 137 21 178 

การดํารง
ตําแหนง
ในชุมชน  

ไมเคยดํารง
ตําแหนง รอยละ 11.2% 77.0% 11.8% 100.0% 

จํานวน 44 312 145 501 รวม 
  รอยละ 8.8% 62.3% 28.9% 100.0% 

112.879 0.000 

 
  จากตารางท่ี 18 ผลการศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา         
ของประชาชน ลุมน้ําคลองปะเหลียน  พบวา  สวนใหญ ผูดํารงตําแหนงผูนําชุมชนในปจจุบัน     
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มากท่ีสุด  อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  
53.10  และพบวา  การดํารงตําแหนงผูน้ําชุมชนในปจจุบันมีความสัมพันธและสงผลตอการ           
มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
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ตารางท่ี 19 แสดงคารอยละของปจจัยสวนบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ลุมน้ําคลองปะเหลียน โดยจําแนกตามการดํารงตําแหนงผูนําในชุมชน   
 

ดํารงตําแหนง ไมเคยดํารง
ตําแหนง 

รวม   

ตําแหนง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.กํานัน 6 1.20 495 98.80 501 100 
2.สารวัตรกํานัน 5 1.00 496 99.00 501 100 
3.ผูใหญบาน 33 6.59 468 93.41 501 100 
4.สมาชิก  อบต. 105 20.96 396 79.04 501 100 
5.ผูนําสตรี 5 1.00 496 99.00 501 100 
6.ผูนําเยาวชน 11 2.20 490 97.80 501 100 
7.อ่ืน ๆ  86 17.17 415 82.83 501 100 

   

  จากตารางท่ี 19 ผลการศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประชาชน  
ลุมน้ําคลองปะเหลียน พบวาสวนใหญมีผูดํารงตําแหนงสมาชิก อบต. มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 20.96  
รองลงมาเปนผูดํารงตําแหนงอ่ืน ๆ เชน  นายก  อบต. รองนายก อบต. ประธานกองทุนหมูบาน  
เปนตน  คิดเปนรอยละ17.17 ตําแหนงผูใหญบานคิดเปนรอยละ 6.59 ตําแหนงผูนําเยาวชน  คิดเปน
รอยละ 2.20 ตําแหนงกํานัน คิดเปนรอยละ 1.20 ตําแหนงสารวัตรกํานัน และตําแหนงผูนําสตรี  
คิดเปนรอยละ   1.00    ตามลําดับ  
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ตารางท่ี  20 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนบุคคลทางดานสังคมท่ีมีความสัมพันธและสงผลตอการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า  ลุมน้ํ าคลองปะเหลียน   จํ าแนกตามการเปนสมาชิกกลุม   
ซ่ึงประกอบดวย  กลุมเกษตรกร  แมบาน  ออมทรัพยเพ่ือการเกษตร  ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตร  
สมาชิกสหกรณการเกษตร  และกลุมอ่ืนๆ  เปนตน 
 
 

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   

ลุมน้ําคลองปะเหลียน 

 
 

X2 
 

P – value 
(Asymp. 

Sig.) 

  
 นอย  ปานกลาง มาก 

รวม 
    

จํานวน 24 118 94 236 เปน
สมาชิก
กลุมอยู
ใน
ปจจุบัน 

รอยละ 

10.2% 50.0% 39.8% 100.0% 

จํานวน 0 63 0 63 เคยเปน
สมาชิก
กลุม 

รอยละ 
.0% 100.0% .0% 100.0% 

จํานวน 20 131 51 202 

การเปน
สมาชิก
กลุม 
  
  
  
  

ไมเคย
เปน
สมาชิก
กลุม 

รอยละ 
9.9% 64.9% 25.2% 100.0% 

จํานวน 44 312 145 501 รวม 
รอยละ 8.8% 62.3% 28.9% 100.0% 

 
55.514 

 
0.000 

 
  จากตารางท่ี  20 ผลการศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา        
ของประชาชน ลุมน้ําคลองปะเหลียน  พบวา  สวนใหญ การเขาเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ  เขามา         
มี สวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  มากท่ีสุด  อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 
50.00  และ พบวา  การเปนสมาชิกกลุมตางๆ มีความสัมพันธและสงผลตอการมีสวนรวมใน      
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
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ตารางท่ี 21 แสดงคารอยละของปจจัยสวนบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ลุมน้ําคลองปะเหลียน โดยจําแนกตามการการเปนสมาชิกกลุม 
 

เปนสมาชิก ไมเคยเปนสมาชิก รวม   

การเปนสมาชกิกลุม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เกษตรกร 85 16.97 416 83.03 501 100 
2. แมบาน 24 4.79 477 95.21 501 100 
3. ออมทรัพยเพื่อการเกษตร 70 13.97 431 86.03 501 100 
4. ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตร 159 31.74 342 68.26 501 100 
5. สมาชิกสหกรณการเกษตร 68 13.57 433 86.43 501 100 
6. อ่ืน ๆ  23 4.59 478 95.41 501 100 

   

  จากตารางท่ี 21 ผลการศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา           
ของประชาชน ลุมน้ําคลองปะเหลียน  พบวา  สวนใหญเปนสมาชิกกลุมลูกคาธนาคารเพ่ือ
การเกษตร  มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  31.74  รองลงมาเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร   คิดเปนรอยละ  
16.97    สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการเกษตร   คิดเปนรอยละ  13.97  สมาชิกกลุมสหกรณ
การเกษตร      คิดเปนรอยละ  13.57  สมาชิกกลุมแมบาน  คิดเปนรอยละ  4.79  และสมาชิกกลุม 
อ่ืน ๆ เชน สมาชิกกองทุนหมูบาน  คิดเปนรอยละ  4.59  ตามลําดับ  
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4.4 ปญหาในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประชาชน ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
  
ตารางท่ี 22 แสดงรอยละของปญหาในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประชาชน  
ลุมน้ําคลองปะเหลียน จําแนกเปนรายประเด็น 
 

N = 501 

เปนปญหา ไมเปนปญหา 

 
 

ประเด็น จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

 
 

รวม 

1. กําหนดนโยบายและแผนงานดานการบริหาร  
    ทรัพยากรนํ้า 

253 50.50 248 49.50 501 
(100%) 

2. ไมมีองคกรบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใน  
    ระดับพ้ืนท่ีท่ีเปนเอกภาพและดําเนินการให   
    เปนรูปธรรมได 

301 60.08 200 39.92 501 
 (100%) 

3. ขาดขอมูลดานทรัพยากรนํ้าท่ีสมบูรณเพื่อใช 
    ประกอบในการตัดสินใจดําเนินการได 

388 77.45 113 22.55 501 
 (100%) 

4. งบประมาณท่ีไดรับแตละปกระจัดกระจาย 
    และหลายหนวยงานตางคนตางทํา 

421 84.03 80 15.97 501 
 (100%) 

5. ขาดการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 437 87.23 64 12.77 501 
 
(100%) 

 
   จากตารางท่ี 22 ผลการศึกษา ปญหาในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประชาชน ลุมน้ําคลองปะเหลียน  พบวา  ประเด็นขาดการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและ
ตอเนื่อง เปนปญหามากท่ีสุด  รองลงมาเปนประเด็นงบประมาณท่ีไดรับแตละปกระจัดกระจาย 
และหลายหนวยงานตางคนตางทํา ประเด็นขาดขอมูลดานทรัพยากรน้ําท่ีสมบูรณ เพ่ือใชประกอบ
ในการตัดสินใจดําเนินการได  ประเด็นไมมีองคกรบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับพื้นท่ีท่ีเปน
เอกภาพและดําเนินการไดใหเปนรูปธรรมได  และประเด็นกําหนดนโยบายและแผนงานดาน     
การบริหารทรัพยากรน้ํา  คิดเปนรอยละ  87.23  84.03  77.45  60.08  และ  50.50  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  23 ปญหาและอุปสรรคของประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ในแตละประเด็น  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้ 
 

N = 215  

ปญหาและอุปสรรค 
จํานวน (คน) รอยละ 

1. ไมทราบเปาหมายของการเขาไปมีสวนรวม 215 100.00 
2. ไมมีโอกาสในการเขามามีสวนรวม 168 78.10 
3. ไมพรอมในทางเศรษฐกิจ ตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบ 
     อาชีพเล้ียงครอบครัว 

105 48.80 

4. ทางราชการไมมีการสนับสนุนใหเขาไปมีสวนรวม 100 46.50 
5. คิดวาตนเองไมมีความสามารถเพียงพอ 91 42.30 
6. คิดวาจะมีผลทําใหตนเองเดือดรอนหรือยุงยากเพิ่มข้ึน 47 21.90 
7. อ่ืน ๆ 22 10.20 
8. นิสัยสวนตัวไมชอบการทํางานรวมกับผูอ่ืน 19 8.80 
9. ขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 5 2.30 

 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา : กรณีศึกษาลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยกําหนดวัตถุประสงค 
ไวดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
  2 .  เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
  3. เพื่อศึกษาเสนอแนะแนวทางการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 
  ดังนั้น เพื่อใหไดท่ีสรุปท่ีกําหนดไวไดมีการศึกษาจากประชาชนจํานวน 398 คน 
ไดแบบสัมภาษณ/สอบถาม กลับคืนมาจํานวน 398 ชุด และแบบสัมภาษณ/สอบถาม ผูนําทองถ่ิน
คณะทํางาน คณะกรรมการดานตางๆ ในชุมชนจํานวน 103 คน รวมท้ังส้ิน  501  ชุด  คิดเปนรอยละ 
100  หลังจากไดนําแบบสัมภาษณ/สอบถามท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS 11.5 
For Window (Statistical Product and Service Solution)โดยตรวจสอบครบถวน และความสมบูรณของ
ขอมูลกอนจะนําไปลงรหัส บันทึกขอมูลท่ีเปนรหัสในแบบบันทึกขอมูล แลวประมวลผลขอมูล 
ตามจุดมุงหมายของการวิจัย โดยหาคารอยละ (percentage) และหาคาเฉล่ีย (arithmetic mean)  
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation S.D) และวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
กับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยใช ใช Chi – Square ( 2)   χ

 

5.1 สรุปผลวิจัย 
 
  5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของประชากรกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ผูตอบแบบสัมภาษณ/
สอบถาม สวนใหญเปนผูชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป การศึกษาระดับประถมศึกษาเปน
สวนใหญ รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนใหญจะมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 3 – 4 คน มีรายไดสวนใหญระหวาง 5,001 – 10,000 บาท อาชีพหลักสวนใหญทํานา ทําสวน  
การดํารงตําแหนงผูนําชุมชน สวนใหญไมเคยดํารงตําแหนง และการเขาเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ 
สวนใหญเปนสมาชิกกลุมอยูในปจจุบัน 
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  5.1.2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา      
ลุมน้ําคลองปะเหลียน พบวา สวนใหญจะมีระดับการมีสวนรวมในระดับปานกลาง ไมสูงนัก       
แตจะเห็นวา ดานประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ระดับการ           
มีสวนรวมมากท่ีสุด รองลงมาเปนดานกําหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา    
ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
  5.1.3 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
ประชาชนรับรูขาวสารจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด และจากส่ืออ่ืน ๆ นอยท่ีสุด 
  5.1.4 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในดานการกําหนดแผนงานเก่ียวกับการ
บริหารจัดการลุมน้ําคลองปะเหลียน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในประเด็นเม่ือเกิด
เหตุการณ หรือปญหาเกี่ยวกับสถานการณน้ําในพ้ืนท่ี และมีสวนรวมรับรูถึงขอเท็จจริง สาเหตุของ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด และประเด็นการกําหนดแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในดานตาง ๆ 
ของชุมชน ระดับการมีสวนรวมนอยท่ีสุด 
  5.1.5 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในข้ันตอนท่ีประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ควรเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน พบวา ในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยประเด็นการเขามามีสวนรวมในข้ันตอนคนหาสาเหตุของปญหาและ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา การเขามามีสวนรวมมากท่ีสุด และประเด็นการเขามามีสวนรวมใน
ข้ันตอนการติดตามผลการดําเนินงาน ความกาวหนา และประเมินผลสําเร็จของงาน การเขามา       
มีสวนรวมนอยท่ีสุด 
  5.1.6 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในบทบาทการมีสวนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ในการวางแผนและการตัดสินใจ พบวา ในดานการวางแผนและตัดสินใจใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการวางแผนและการตัดสินใจในดานการรวมแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด และดานรวมกําหนด
กฎ ระเบียบตางๆ มีสวนรวมนอยท่ีสุด 
  5.1.7 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการเขามามีบทบาทการมีสวนรวม
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแตละรูปแบบ พบวา ดานการเขามามีสวนรวมบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในแตละรูปแบบ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยการเขามามีสวนรวมใน
รูปแบบการรวมออกแรงมากท่ีสุด และการมีสวนรวมในการบริจาคทรัพยสิน  ส่ิงของนอยท่ีสุด 
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  5.1.8 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ท่ีไดรับประโยชนจากการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีในดานทําใหเปนแหลงตนน้ํา ลําธาร
สมบูรณข้ึน และประโยชนในดานเปนแหลงท่ีมาของรายไดนอยท่ีสุด 
  5.1.9 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในรูปแบบท่ีเหมาะสม พบวา ในดานตรวจสอบและประเมินผล  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในรูปแบบท่ีเหมาะสม ในภาพรวมของแตละรูปแบบอยูในระดับ
ปานกลาง โดยรูปแบบการตรวจสอบและประเมินผลในรูปแบบรวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตาม สถานการณทรัพยากรน้ําของชุมชน เปนรูปแบบท่ีเหมาะสมที่สุด และรูปแบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลรูปแบบอ่ืนๆ มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
 

5.2 แสดงคาเฉล่ียปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธและสงผลตอการเขามามีสวนรวม
ของประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
 
  พบวา เพศชายสวนใหญเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
อยูในระดับปานกลาง และเพศหญิงสวนใหญเขามามีสวนรวมฯ ในระดับมาก สวนใหญชวง 
อายุ 41 – 50 ป เขามามีสวนรวมฯ อยูในระดับปานกลาง สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
เขามามีสวนรวมฯ อยูในระดับปานกลาง จํานวนสมาชิกท่ีอาศัยรวมกันในครัวเรือน 3 – 4 คน  
สวนใหญเขามามีสวนรวมฯ อยูในระดับปานกลาง สวนใหญรายไดโดยเฉล่ีย ประมาณเดือนละ 
5,001 – 10,000 บาท เขามามีสวนรวมฯ ในระดับปานกลาง สวนใหญผูดํารงตําแหนงผูนําชุมชน 
ในปจจุบัน เขามามีสวนรวมฯ อยูในระดับมาก สวนใหญมีผูดํารงตําแหนงสมาชิก อบต. มากท่ีสุด 
สวนใหญการเขาเปนสมาชิกกลุมตางๆ เขามามีสวนรวมฯ อยูในระดับปานกลาง 
  ท้ังหมดที่กลาวมานี้ มีความสัมพันธและสงผลตอการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

5.3 แสดงคารอยละของปจจัยสวนบุคคล ที่เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าของประชาชน ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
 
  พบวาสวนใหญเปนสมาชิกกลุมลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรมากท่ีสุด รองลงมา
เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร 
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5.4 แสดงรอยละของปญหาในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประชาชน 
ลุมน้ําคลองปะเหลียน 
 
  ผลการศึกษาพบวา ประเด็นขาดการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง 
เปนปญหามากที่สุด รองลงมาเปนประเด็นงบประมาณท่ีไดรับแตละป กระจัดกระจาย และ 
หลายหนวยงานตางคนตางทํา ประเด็นขาดมูลดานทรัพยากรน้ําท่ีสมบูรณ เพ่ือใชในการตัดสินใจ
ดําเนินการได ประเด็นองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไมมีในระดับพื้นท่ีท่ีเปนเอกภาพ และ
ดําเนินการไดใหเปนรูปธรรมได และประเด็นกําหนดนโยบายและแผนงานดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากน้ํา 
 

5.5 แสดงปญหาและอุปสรรคของประชาชน ในการเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าในแตละประเด็น โดยจําแนกจากมากไปหานอย คือ 
 

1. ไมทราบเปาหมายของการเขาไปมีสวนรวม 
2. ไมมีโอกาสในการเขามามีสวนรวม 
3. ไมพรอมในทางเศรษฐกิจ ตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพเล้ียง

ครอบครัว 
4. ทางราชการไมมีการสนับสนุนใหเขาไปมีสวนรวม 
5. คิดวาตนเองไมมีความสามารถเพียงพอ 
6. คิดวาจะมีผลทําใหตนเองเดือดรอน หรือยุงยากเพิ่มข้ึน 

 

5.6 อภิปรายผล 
 
  จากการศึกษาวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ํ า  ลุมน้ํ าคลองปะเหลียน  ผลการศึกษาวิจัยพบวา  ระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยสวนบุคคลสงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในพื้นท่ีลุมน้ําคลองปะเหลียนในระดับปานกลาง และประชาชนในเขต
พื้นท่ีลุมน้ําเขามามีสวนรวมในระดับปานกลาง ซ่ึงระดับการมีสวนรวมในดานประโยชนท่ีประชาชน
ไดรับจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีระดับมาก แตในข้ันการกําหนดแผนงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการลุมน้ําคลองปะเหลียนอยูในระดับปานกลาง แตจะรับทราบสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน
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  ปจจัยสวนบุคคลสงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  แนวทางการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
ลุมน้ําคลองปะเหลียน จะตองกําหนดทิศทางการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบทางส่ือตาง ๆ 
มากข้ึน และใหโอกาสแกประชาชนทุกคนเขามามีสวนรวมมากข้ึน 
  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้ันตอนท่ีประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย     
ควรเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ควรใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย         
มีสวนรวมในกระบวนการตางๆ มากข้ึน ไมไดมุงเนนแตคณะทํางาน คณะกรรมการ ท่ีไดรับ
คัดเลือกเขามาแกไขโดยตรงเทานั้น 
 

5.7 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 
  5.7.1 ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําคลองปะเหลียน ซ่ึงจะตองดําเนินการตอไป คือ ตองเพ่ิมศักยภาพการกระตุนใน
เชิงบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนมากข้ึน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธตางๆ ในทางส่ือทุกชนิด 
และสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการในสวนนี้อยางพอเพียง 
  5.7.2 ใหภาครัฐท่ีดําเนินการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมมากข้ึน ทุกข้ันตอน ไมใชข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง 
  5.7.3 ผูท่ีมีสวนรวมท่ีมีประสบการณทํางานเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
สวนใหญจะเปนผูดําเนินการตลอดมา ไมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
โดยตรง 
  5.7.4 ภาครัฐตองเขาถึงพื้นท่ี ประชาชนมากยิ่งข้ึน และกระตุนใหประชาชนเห็น
ความสําคัญของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  5.7.5 การวางแผนการแกไขปญหาทรัพยากรน้ํา ควรเนนการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 
โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน ไมใชเพียงติดตามรับทราบปญหาและการแกไขปญหา
เพียงแคประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรน้ําเทานั้น แตตองใหมีสวนรวมทุกข้ันตอนจนถึง       
ข้ันติดตามผลและผลสัมฤทธ์ิของการแกไขปญหา 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 
  1. ควรขยายขอบเขตการวิจัยไปยังพื้นท่ีลุมน้ําอ่ืนๆ เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ  
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จะไดเปรียบเทียบวาจะมีปจจัยกระตุน
หรือตัวแปรอะไรบางในการมีสวนรวม 
  2. ควรทําการศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในประเด็น
อ่ืนๆ ท่ียังไมเคยมีผูทําการศึกษา หรือเคยมีการศึกษามาบางแลว แตยังมีการวิจัยอยูจํานวนนอย เชน 
 กลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การจัดลําดับความสําคัญในแกไขปญหา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา หรือการดูแลรักษาปาตนน้ํา การกักเก็บ การเก็บคาใชจายในการใช
น้ําเบ้ืองตน ผลการกระจายอํานาจในการดูแลรักษาส่ิงกอสรางสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เปนตน เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นท่ีลุมน้ําครอบคลุมในทุก ๆ ดาน   
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ภาคผนวก 



ผนวก  ก 
 
ช่ือผูใหขอมูล..................................................... 

      บานเลขท่ี............................หมูท่ี.................. 
      ตําบล.....................อําเภอ..............จังหวัดตรัง 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  :  ศึกษากรณี 
ลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

 

คําชี้แจง  แบบสัมภาษณชุดนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัย  เร่ือง  การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทาน  โปรดตอบ
ตามความจริงจากประสบการณและความคิดเห็นของทาน  สําหรับขอมูลท่ีทานตอบนี้ขอรับรองวา
จะเก็บไวเปนความลับและใชเพื่อการวิจัยเทานั้น 

---------------------------------------- 
ตอนท่ี  1  ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 
 

 1.  เพศ 
  (     )  ชาย  (     )  หญิง 
 

 2.  ปจจุบันทานมีอายุ............................ป 
 

 3.  ระดับการศึกษา 
  (     )  ไมไดรับการศึกษา  (     )  อนุปริญญา/ปวส. 
  (     )  ประถมศึกษา  (ช้ัน......) (     )  ปริญญาตรี 
  (     )  มัธยมศึกษาตอนตน (     )  สูงกวาปริญญาตรี 
  (     )  มัธยมศึกษาตอนปลาย (     )  อ่ืน  ๆ  (ระบุ.................) 
 

 4.  สมาชิกท่ีอาศัยอยูรวมกันในครัวเรือน  จํานวน.....................คน  เปนชาย...................คน 
      หญิง.....................คน 
 

 5.  ทานมีรายไดโดยเฉล่ียประมาณเดือนละ 
  (     )  ตั้งแต  3,000  บาทลงมา (     )  3,001  -  5,000  บาท 
  (     )  5,001  -  10,000  บาท (     )  10,001  -  15,000  บาท 
  (     )  15,000  บาทข้ึนไป 
 

 6.  อาชีพหลัก 
  (     )  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ (     )  ทํานา  ทําสวน 
  (     )  คาขาย    (     )  รับจางภาคเกษตร 
  (     )  รับจางภาคอุตสาหกรรม  (     )  อ่ืน  ๆ  (ระบุ..............................) 
 
 



- 2 - 

 7.  ปจจุบันทานดํารงตําแหนงใดในชุมชนของทาน  เชน  กํานัน  ผูใหญบาน สมาชิก  อบต.     
                   ประธานกลุมแมบาน  ผูนําเยาวชน  กรรมการฝายตางๆ ในชุมชน  เปนตน 
  1.  (     )  ปจจบัุนดํารงตําแหนง 
  2.  (     )  เคยดาํรงตําแหนง 
  3.  (     )  ไมเคยดํารงตําแหนงใด  (ไมตองตอบขอ  8) 

 8.  ถาดํารงตําแหนงหลายตําแหนง  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
  (     )  ตําแหนงกํานัน 
  (     )  ตําแหนงสารวัตรกํานนั 
  (     )  ตําแหนงผูใหญบาน 
  (     )  ตําแหนงสมาชิก  อบต. 
  (     )  ตําแหนงผูนําสตรี 
  (     )  ตําแหนงผูนําเยาวชน 
  (     )  ตําแหนงอ่ืน ๆ  (ระบุ.....................................................................................) 

 9.   ทานเปนสมาชิกกลุมใดบาง  เชน  กลุมเกษตรกร  กลุมแมบาน  กลุมยุวเกษตร           
                  กลุมเยาวชน   กลุมออกทรัพย เพื่อการผลิต   กลุมลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตร              
                  กลุมสมาชิกสหกรณการเกษตร บางหรือไม 
  1.  (      )  เปนสมาชิกกลุมอยูในปจจุบัน 
  2.  (     )  เคยเปนสมาชิกกลุม 
  3.  (     )  ไมเคยเปนสมาชิกกลุม  (ไมตองตอบขอ  10) 

 10. ถาเปนหรือเคยเปนสมาชิกกลุม  เปนจํานวน.........................กลุม  ไดแกกลุมอะไรบาง 
  (     )  กลุมเกษตรกร 
  (     )  กลุมแมบาน 
  (     )  กลุมออมทรัพยเพื่อการเกษตร 
  (     )  กลุมลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตร 
  (     )  กลุมสมาชิกสหกรณการเกษตร 
  (     )  กลุมอ่ืน ๆ  (ระบุ............................................................................................) 
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ตอนท่ี  2  การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  เชน  การรวมคิด  รวมวางแผน        
การอนุรักษหรือดูแลปองกัน  การฟนฟูใหมีสภาพดีข้ึน  และการใชประโยชนจากทรัพยากรน้าํอยาง
ถูกตองตามหลักการทานมีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ  เชน  การรับรูปญหา   รวมคิดแกไข           
การวางแผนและตัดสินใจ  การนําแผนปฏิบัติ  การไดรับผลประโยชน  การติดตามและประเมินผล  
อยูในระดับใด 
 

1.   ประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  

ขอความ ใช ไมใช 
1.  กําหนดนโยบายและแผนงานดานการบริหารทรัพยากรน้ํา            
2.  ไมมีองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับพื้นท่ีท่ีเปน   
     เอกภาพและดําเนินการใหเปนรูปธรรมได 

  

3.  ขาดขอมูลดานทรัพยากรน้ําท่ีสมบูรณเพื่อใชประกอบในการ 
     ตัดสินใจดําเนินการได 

  

4.   งบประมาณท่ีได รับแตละปกระจัดกระจายและหลาย 
      หนวยงานตางคนตางทํา 

  

5.  ขาดการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง   
 
2.  การมีสวนรวมในการรับรูขาวสารเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

ระดับการรับรู 
ประเภทของส่ือ 

มาก ปานกลาง นอย 
โทรทัศน    
วิทย ุ    
หนังสือพิมพ    
วารสาร/นิตยสาร    
เอกสารทางราชการ    
อ่ืน ๆ  ระบุ…………………………………………    

 

หมายเหตุ 
 

1.  ตอบ      มากกวา  4  คร้ัง  /  สัปดาห  ระดับการเรียนรู  =  มาก 
2.  ตอบ      มากกวา  2  ไมเกนิ  4  คร้ัง  /  สัปดาห  ระดับการเรียนรู  =  ปานกลาง 
3.  ตอบ      นอยกวา  2  คร้ัง  /  สัปดาห  ระดับการรับรู  =  นอย 
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3.  การมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

ระดับการมีสวนรวม 
ขอท่ี ขอความ 

มาก ปานกลาง นอย 
1 เม่ือเกิดเหตุการณหรือปญหาเกี่ยวกับสถานการณน้ํา

ในพื้นท่ีทานมีสวนรวมท่ีจะรับรู ถึงขอเท็จจริง  
สาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน 

   

2 ในการปฏิบัติงานท่ีผานมา   ทานเคยมีสวนรวม   
ในการศึกษาถึงสภาพปญหาและสาเหตุของปญหา
ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในการประชุม
หรือสัมมนาอยางเปนทางการ 

   

3 ในการปฏิบัติงานท่ีผานมาทานเคยมีสวนรวมในการ
คิดหาแนวทางท่ีจะชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในดานตางๆ 

   

4 ในการปฏิบัติงานท่ีผานมาทานเคยมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในดาน
ตาง ๆ ของชุมชน 

   

5 ทานมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําใหกับประชาชนและกลุมผูใชน้ํา  
ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของภารกิจหนาท่ีท่ีทานรับผิดชอบ 
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4.  การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในขั้นตอนใดท่ีประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย 
     ควรมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

ระดับการมีสวนรวม 
ขอความ 

มาก ปานกลาง นอย 
1.  ทานมีสวนรวมในการศึกษา  สถานการณทรัพยากรน้ํา   
     ปญหาหรือความตองการน้ําระดับใด 

   

2.  ทานมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหาและ 
     จัดลําดับความสําคัญของปญหาระดับใด 

   

3.  ทานมีสวนรวมในการคิดหาแนวทางแกไขปญหา   
     ท่ีสําคัญท่ีมีความจําเปนเรงดวนระดับใด 

   

4.  ทานมีสวนรวมในการวิเคราะหความเปนไปไดของ 
     แนวทางแกไขปญหาหรือเพื่อสนองความตองการ 
     ของชุมชนอยางเหมาะสมและสมเหตุสมผลระดับใด 

   

5.  ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทางเพ่ือ 
     จัดทําแผนงาน/โครงการ  เพื่อแกไขปญหา หรือ 
     สนองความตองการของชุมชนระดับใด 

   

6.  ทานมีสวนรวมในการรับผิดชอบ  สนับสนุนหรือ 
     ประสานการดําเนินงานตามแผน/โครงการ  ท่ีได  
     ตกลงกันใหบรรลุวัตถุประสงคระดับใด 

   

7.  ทานมีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงาน 
     ความกาวหนาและประเมินผลสําเร็จของงานระดับใด 

   

8.  ทานมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
     แกชุมชน  ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรอ่ืนๆ ผู มี   
    สวนไดสวนเสีย  และชุมชนใกลเคียงระดับใด 
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5.  ทานคิดวาตนเองมีบทบาทในการมีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในการวางแผนและการ 
     ตัดสินใจในสวนใด /ระดับใด 
 

ระดับการมีสวนรวม 
ขอความ 

มาก ปานกลาง นอย 
1.  รวมประชุมและวางแผน    
2.  รวมแสดงความคิดเหน็    
3.  รวมกําหนดกิจกรรม    
4.  รวมกําหนดกฎระเบียบตาง  ๆ    

 
6.  ทานคิดวาตนเองมีบทบาทในการมีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลักษณะใด/ระดับใด 
 

ระดับของการมีสวนรวม 
ขอความ 

มาก ปานกลาง นอย 
1.  รวมออกแรง    
2.  เปนผูบริจาคทรัพยสิน / ส่ิงของ    
3.  เปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร    
4.  รวมเปนผูประสานงาน    
5.  รวมเปนผูนํากลุม    
6.  รวมเปนสมาชิกกลุม    

 
7.  ทานคิดวาไดประโยชนจากการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามขอความ 
     ตอไปนี้อยางไร / ระดับใด 
 

ระดับการมีสวนรวม 
ขอความ 

มาก ปานกลาง นอย 
1.  ทําใหเปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสมบูรณข้ึน    
2.  เปนท่ีมาของรายได    
3.  เปนแหลงทองเท่ียวและพักผอนหยอนใจ    
4.  สรางช่ือเสียงใหกับชุมชน    
5.  ชวยปองกนัภัยพิบัติตาง ๆ  ท่ีเกิดจากทรัพยากรน้ํา    
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8.  ทานคิดวาการตรวจสอบและประเมินผลควรจะอยูในรูปแบบใดท่ีเหมาะสม  /  ระดับใด 
 

ระดับของการมีสวนรวม 
ขอความ 

มาก ปานกลาง นอย 
1. รวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม 
    สถานการณทรัพยากรน้ําของชุมชน 
2. ชวยดแูลทรัพยากรน้ําเปนการสวนตัว 
3. อ่ืน ๆ.................................................................... 

   

 
ตอนท่ี  3  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ํา 
ทานมีปญหาและอุปสรรคในการเขามามีสวนรวมอยางไร  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ)  (     ) 
 (     )  ไมทราบเปาหมายของการเขาไปมีสวนรวม 
 (     )  นิสัยสวนตัวไมชอบการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 (     )  ขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
 (     )  คิดวาจะมีผลทําใหตนเองเดือดรอนหรือยุงยากเพิ่มข้ึน 
 (     )  ไมพรอมในทางเศรษฐกิจ  ตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพเล้ียง
ครอบครัว 
 (     )  ไมมีโอกาสในการเขามามีสวนรวม 
 (     )  คิดวาตนเองไมมีความสามารถเพียงพอ 
 (     )  ทางราชการไมมีการสนับสนุนใหเขาไปมีสวนรวม 
 (     )  อ่ืน ๆ   
 

 ขอเสนอแนะ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
  

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ 
ดวยความปรารถนาดี  จาก............. 

                                                                                                 ทีมงานการวิจัยฯ 
                                                                                                 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  8 

                                                                                                  กรมทรัพยากรน้ํา 



 
 
 
 

ผนวก ข 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 



ผนวก  ค 
 

คณะท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 
1. นายสมหวัง จันทรทอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 8 
2. นายอภินันท วัฒนรัตน  ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ํา 
3. ผศ.วาท่ี พ.ต. ดํารง โลหะลักษณาเดช อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
4. นายเอกสิทธ์ิ ฉายศิริพันธ  ผูอํานวยการสวนพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ํา 
5. นายธรรมนูญ เบญจพงศ  ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา 
 
 

คณะทํางานการวิจัย 
  
1. นายไกรสร เพ็งสกุล  ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตร หัวหนาคณะวิจัย 
2. นายสัมพันธ ดุลยาภรณ ผูอํานวยการสวนประสานและ ผูชวยหัวหนาคณะวิจัย 

บริหารจัดการลุมน้ําชายฝงทะเล 
ภาคใตฝงตะวันตก   

3. นายสุทัศน นุยเล็ก  วิศวกรโยธา 7 วช.  คณะวิจัย 
4. นายชํานาญ ชูแกว  จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว.  คณะวิจยั 
5. นายประดิษฐา  พรหมจรรย นายชางโยธา 6   คณะวิจัย 
6. นางสาวสุชาดา  แซเซียว เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย คณะวิจัยและเลขานุการ 

และแผน 7 ว.  
 

ผูชวยนักวิจัย 
 

1. นางสาวนิตยา  สาคะโร  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว.  
2. นางสาวกรรณิการ ไกรมุย  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3. เจาหนาท่ีสวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันตกสวนท่ี 2 ตรัง 
 



ประวัติผูวิจัย 
 
 
ชื่อ – สกุล  นายไกรสร   เพ็งสกุล                    
 
การศึกษาสูงสุด  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต                      
   (พบ.ม.)  ทางพัฒนาสังคม                   
 
ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  8  ว.                   
 
สังกัด   กลุมยุทธศาสตร สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  8                  

กรมทรัพยากรน้ํา         
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                

  
ท่ีอยูท่ีทํางาน  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  8  เลขท่ี  100  หมูท่ี  6  ถนนทุงควนจนี    
                                         ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา  90110   
   โทรศัพท  :  074- 251155 - 8     
   โทรสาร  :   074 - 251157      

   อีเมล  :   ksp_02@hotmail.com                     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผูวิจัย 
 
 
ชื่อ – สกุล  นายสัมพันธ  ดุลยาภรณ                    
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  รป.ม.  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ                                                                     
                                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                     
 
ตําแหนง  ผูอํานวยการสวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ํา                 

  ชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวนัตก                    
 
สังกัด   สวนประสานและบริหารจดัการลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใต                

ฝงตะวันตกสวนท่ี  2  (ตรัง)                   
  
ท่ีอยูท่ีทํางาน  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  8  เลขท่ี  100  หมูท่ี  6  ถนนทุงควนจนี    
                                         ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา  90110   
   โทรศัพท  :   086 - 9686852     
   โทรสาร  :   075 - 573072      

   อีเมล  :   pancaan@hotmail.com      
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