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การอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา (ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใชบริการฯ) 2) การศึกษาปจจัยท่ี
มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ 3) เพ่ือหา
ขอเสนอแนะตอแนวทางการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบริการ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา แบบผสมผสาน โดยแบงเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1
การวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมประชาชนผูใชน้ํา จํานวน 480 คน
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง
สถิติ สถิติท่ีใชไดแก สถิติท่ีใชไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสวนท่ี 2
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 77 คน
โดยใชวิธีการสนทนากลุม

ผลการวิจัยพบวา
1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 326 คน คิดเปนรอยละ 67.9 ชวงอายุ

ระหวาง 50 – 59 ป จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 37.7 โดยมีรายไดตอเดือนอยูท่ี 5,000 – 9,999
บาท คิดเปนรอยละ 39.2 ระดับการศึกษาประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 51.9 สวนใหญมีอาชีพทําเกษตร
คิดเปนรอยละ 84.8

2) ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการใชบริการฯในภาพรวม
มีความคิดเห็นในระดับมาก (X = 3.72) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ (โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย)
พบวา (1) ผูใชบริการฯ มีความพึงพอใจในทําเล/สถานท่ีตั้ง ในระดับมาก (X = 3.92) (2) ผูใชบริการ
มีความพึงพอใจในขนาด/รูปแบบโครงการฯ ในระดับมาก (X = 3.81) (3) ผูใชบริการฯ พึงพอใจตอ
ปริมาณน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีไดจากโครงการฯ ในระดับมาก (X = 3.76) (4) ผูใชบริการฯ มีความพึงพอใจใน
คุณภาพน้ํา ในระดับมาก (X = 3.63) (5) ผูใชบริการฯ มีความพึงพอใจสภาพแวดลอม ภูมิทัศน
บริเวณโครงการฯ ในระดับมาก (X = 3.69) (6) ผูใชบริการฯ มีความพึงพอใจตอระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการฯ ในระดับมาก (X = 3.66) (7) ผูใชบริการฯมีความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธ
การรับรูขอมูลขาวสาร การดําเนินโครงการฯ ในระดับมาก (X = 3.63) และ (8) ผูใชบริการฯมีความ
พึงพอใจตอระบบนิเวศ/ความสมดุลของแหลงน้ํา ในระดับมาก (X = 3.58)
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3) การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
ของผูใชบริการ พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจ, ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานการเมือง มีความสัมพันธ
ตอการใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางตรง, การใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําทางออม และการใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโดยรวม

4) ขอเสนอแนะแนวทางในโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเปนการพัฒนาแหลงน้ําใหสามารถ
กักเก็บน้ําไดเพ่ิมข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ พบวา ในเบื้องตนความตองการใชน้ําของประชาชนมีเพ่ิมข้ึน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงขอการสนับสนุนโครงการขุดลอกแหลงน้ําเพ่ิมเติม ดานความกวาง ลึก
เพ่ิมข้ึน แลวเสริมดวยฝายชะลอน้ําและแกมลิงจะไดเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง จัดทําระบบกระจายน้ําเพ่ือ
กระจายน้ําถึงพ้ืนท่ีเพาะปลูกของประชาชนผูใชน้ําท่ีใกลและไกลแหลงน้ําไดใชน้ําเทาเทียมกัน นําน้ํา
มาใชผลิตประปาหมูบานใหประชาชนมีน้ําประปาใชน้ําอยางเพียงพอตลอดท้ังป ตองการแหลงน้ําใต
ดินเพ่ิมเติมดวยการเจาะบอน้ําบาดาลเพ่ือผูใชน้ําทําการเกษตรจะมีน้ําใชเพ่ิมข้ึน และตอยอดแหลงน้ํา
ใหเปนแหลงทองเท่ียว สวนสาธารณะสถานท่ีพักผอนของประชาชนในพ้ืนท่ี ความตองการเหลานี้ เปน
ความตองการท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไดใชประโยชนจากโครงการ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาโครงการสามารถ
จะดําเนินการอยางไรใหเกิดประโยชนเพ่ิมข้ึนอยางแทจริงในพ้ืนท่ีและมีคุณประโยชนอยางมากตอ
ประชาชนในพ้ืนท่ีผูใชน้ํา นอกจากนี้ จังหวัดหนองคาย มีความตองการเพ่ิมเติมระบบการบริหาร
จัดการแหลงน้ําท้ังระบบ
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This objective this research were 1) to study the level of users' satisfaction
with the water conservation project, 2) to study of Factors Relating to Utilization of
Water User Conservation Project of user, and 3) to find recommendations for the
implementation guidelines of the water conservation project to meet the needs of
users. This research is a descriptive research using Mixed Method. This was divided
into 2 parts: Part 1 Quantitative research using Survey research. The sample in this
study was Water user group. The respondents were 480. The Instrument used in the
research was a questionnaires. The data were analyzed using statistical computer
program, Which was includes: frequency, percentage, mean and standard deviation.
Part 2 Qualitative research. The sample of this study was representatives of the local
government organization that had a water conservation project in Water Resource
Regional Office 3 Area were 77 persons, using Fucus group discussion.

The result were found that:
1) Water users group responded to the questionnaires was the majority of

respondents were 326 males (67.9%). 181 people aged 50-59 years old (37.7%), the
monthly income is 5,000 - 9,999 baht of 39.2%, Primary education Accounted for 51.9% .
Most of them are agricultural professionals accounted for 84.8%.

2) Water users who responded to the questionnaire found that: The results of
the assessment of the respondents' opinions on the use of the Water Resources
Conservation Project as a whole, Have a high level. Mean is 3.72 When considering
each item (In descending order) found that (1) Water conservancy project users are
satisfied with location / location. Water Resources Conservation Project, have a high
level. Mean is 3.92 (2) Water conservancy project users are satisfied with the size and
the model of water conservation project, have a high level. Mean is 3.81 (3)
Consumers of the Water Conservation Conservation Project are satisfied with the
increased water content of the water conservation project. Have a high level. Mean is
3.76 (4) Water conservancy project users are satisfied with the water quality of the
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project, have a high level. Mean is 3.63 (5) Water conservancy project users are
satisfied with the landscape environment of the water conservation project, have a
high level. Mean is 3.69 (6) The users of the Water Resources Conservation Project
Satisfaction with the timing of the rehabilitation project is appropriate, have a high
level. Mean is 3.66 (7) The users of the Water Resources Conservation Project have
satisfied the public relations. Perceive information Implementation of water
conservation project, have a high level. Mean is 3.63 and (8) Water conservation
project users are satisfied with the ecosystem / water balance, have a high level.
Mean is 3.58,

3) The study of factors related to the utilization of water conservation project
of the user found that: Economic, social and political factors Relation to Direct,
Indirect and Overview Of utilization of water conservation project.

4) Suggestions for the Water Resources Conservation Project are the
development of water resources to effectively water storage. Found that: Initially,
the demand for water has increased. Local government organizations are also seeking
additional dredging projects. The depth is increased, and then weaned by water weirs
and cheeks, the monkeys will store water for the dry season. Water distribution
system to distribute water to the cultivation area of the people. Water users near
and far. Water sources use equal water. The water used to produce the village water
supply to people with water supply enough water throughout the year. Additional
groundwater is needed by drilling ground wells for water users. And water resources
as a tourist attraction. Parks, public places of rest in the area. These requirements. It
is a requirement that people in the area take advantage of the project. This reflects
how the project can be implemented to bring real benefits to the area and has
significant benefits to the people in the water user community. In addition, Nong
Khai. There is an additional need for a systematic water management system.



กิตติกรรมประกาศ

รายงานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง
หลายทาน คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ ทานอธิบดี ทานรองอธิบดี และทานผูอํานวยการ
สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา ที่ไดใหความสนใจ แนะแนวทางในการ
บริหารจัดการงานวิจัยครั้งนี้ดําเนินการไปไดดวยดี คณะผูวิจัยขอขอบคุณตอสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่ไดรับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีใหทําหนาที่พิจารณา
ตรวจสอบขอเสนอการวิจัย และไดพิจารณาใหการสนับสนุนตอกรมทรัพยากรน้ําในการดําเนิน
โครงการวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคณุ คุณอภินันท วัฒนรัตน อดีตหัวหนาผูตรวจราชการกรมทรพัยากรน้ํา คุณฉัฐสุรีย
หาญวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ํา อาจารย ดร.วาสนา
จรูญศรีโชติกําจร อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป อาจารยประจําโปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร และ ดร.เบญจวรรณ สุภารัตน ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 9 (อุดรธานี) ที่ใหความ
อนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ตรวจทานแกไขขอบกพรองในเนื้อหา และให
คําปรึกษากระบวนการวิจัย พรอมแนวคิด ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ ที่เปน
ประโยชนในการวิจัยเปนอยางดี

ขอขอบคุณ คณะที่ปรึกษาสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ทุกทานที่ใหขอมูลตางๆ ที่เอื้อตอ
การทํางานวิจัย จนทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี

ในโอกาสนี้  คณะผูวิจัยขอขอบคุณ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
ผูอํานวยการสวน และเจาหนาที่ในสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 3 ทุกทานที่ไดใหความรวมมือ
อยางดีในระหวางการดําเนินการวิจัยในกิจกรรมตางๆ คณะผูวิจัยขอถือโอกาสนี้แสดงความ
ซาบซึ้งในไมตรีจิตร และความเอื้อเฟอที่ดีตอคณะผูวิจัยในรูปแบบตางๆ ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จ
ตามเปาหมายอยางดีย่ิง

คณะผูวิจัย
สาํนักงานทรัพยากรน้ําภาค 3

กรมทรัพยากรน้าํ
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บทที่ 1
บทนํา

1. ความเปนมา
น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและเอื้ออํานวยประโยชนตอมนุษยนานัปการ มนุษย

ตองใชน้ําในการดํารงชีวิตทั้งอุปโภคบริโภค ความสัมพันธระหวางมนุษย แหลงน้ํา การจัดการ
ทรัพยากรน้ํา และการพัฒนาแหลงน้ํา เปนกิจกรรมที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือให
แหลงน้ําตางๆ มีปริมาณน้ําที่เหมาะสมเพียงพอตอความตองการตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน
ปริมาณน้ําในแหลงน้ําเหลานั้น ตองไมมากจนกอใหเกิดความวิบัติเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
มนุษยไดพยายามดําเนินการเพ่ือใหน้ําในแหลงน้ํามคีุณภาพที่ดีเพียงพอ (พีรญา เชตุพงษ และคณะ,
2551: 1 อางอิงมาจาก สมบูรณ ลุวีระ, 2540: 1) สําหรับการอุปโภคบริโภค และภาคการผลิต
ในระบบเศรษฐกิจ การเกษตรใชน้ําเพ่ือการเจริญเติบโตของพืชและสัตว ภาคอุตสาหกรรม
นําน้ําไปใชในกระบวนการผลิต รวมทั้งการชะลางกากและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ของโรงงาน ทรัพยากรน้ํายังใชประโยชนในดานอื่นๆ อีกมากมาย ไดแก การคมนาคม-ขนสง
การประมง การอุปโภคบริโภคและอื่นๆ ซึ่งการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําอยางฟุมเฟอย
และขาดการดแูลรกัษาฟนฟู ทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว เกิดภาวะขาดแคลนน้ํา
เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรและการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนปญหาที่
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ของประเทศ สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งมาจากการเรงพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทําใหไมไดคํานึงถึงผลกระทบในภาพรวมอยางแทจริง และเปนไปโดยขาดการวางแผนจัดการ
ดานตางๆ อยางเหมาะสม เปนผลใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยูจํากัดอยางฟุมเฟอย
เกินความสามารถที่ทรัพยากรจะฟนฟูตัวเองได ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงเกิดความ
เสื่อมโทรมลง

ปจจุบันสถานการณปญหาดานทรัพยากรน้ําไดทวีความรุนแรงขึ้นมาก ทั้งในดาน
ภาวการณขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง น้ําทวมในฤดูฝน ความขัดแยงระหวางกลุมผูใชน้ําตางๆ
ตลอดจนการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมทําใหคุณภาพน้ําเสียไป และปญหาแหลงน้ําเสื่อมโทรม ในสวน
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ของการจัดการทรัพยากรน้ําก็เชนกัน พบวา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ขาดการบูรณาการ
การจัดการแบบแยกสวนเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา แนวคิดการจัดการน้ํา
แบบบูรณาการ จะสามารถนํามาซึ่งประโยชนสูงสุด คือ ความสมดุลและย่ันยืนของทรัพยากรน้ํา
ซึ่งจะทําใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดีขึ้น โดยไมสงผลกระทบตอความย่ัน
ยืนของระบบนิเวศ อันถือไดวาเปนรูปแบบของการจัดการทรัพยากรน้ําที่ย่ังยืน จึงไดหันมาให
ความสําคัญในการหาแนวทางในการแกไขปญหาวิกฤตน้ํา โดยในประเทศไทยกําหนดใหมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนระบบลุมน้ํา ในชวงที่มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อป พ.ศ. 2545
ที่ไดจัดตั้งกรมทรัพยากรน้ําขึ้นสังกัดในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สมคิด สิงสง,
2553) ไดมีการรวมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ซึ่งมี
ไมนอยกวา 32 หนวยงาน มาจัดตั้งเปนกรมทรัพยากรน้ําขึ้นมาเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลัก
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยทําหนาที่เปนหนวยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย
แผนแมบท กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรการในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู
การใชประโยชนและการแกไขปญหาเกี่ยวกบัทรัพยากรน้ํา รวมทั้งกํากับและประสานใหเกิดการ
นําไปสูการปฏิบัติ พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐานและถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากร
น้ํา ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุมน้ํา เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ําที่เปนเอกภาพและย่ังยืน
ซึ่งจากภารกิจดังกลาวถือไดวากรมทรัพยากรน้ําเปนองคกรหลักในการกําหนดนโยบาย กํากับ
ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการเปนระบบลุมน้ํา หรือก็คือ “ผูบริหารลุมน้ํา”
ตามกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ปฎิบัติงานภายใตภารกิจกรมทรัพยากรน้ํา มีพ้ืนที่กํากับ
ดูแล 8 จังหวัด ประกอบดวยจังหวดั อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู สกลนคร นครพนม
บึงกาฬ และมุกดาหาร ตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมน้ําโขงสวนที่ 2 และโขงสวนที่ 3 ภารกิจหลักที่
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 คือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนระบบลุมน้ํา และ
แกปญหาของลุมน้ํา ในการปฏิบัติตามนโยบาย สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ไดดําเนินการ
พัฒนาแหลงน้ํา โดยกําหนดแผนงานโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ซึ่งเปนโครงการที่ดําเนินการ
เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู แหลงน้ําที่เสื่อมโทรมใหฟนคืนสภาพที่ดีและเกื้อกูลตอระบบนิเวศ และ
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สิ่งแวดลอม เพ่ือยังประโยชนใหประชาชนในพ้ืนที่ ไดแก ประโยชนทางตรง เพ่ือการ
เกษตรกรรม ประมง การอุปโภค บริโภค การปองกันอุทกภัย ฯลฯ ประโยชนทางออม เปน
สถานที่ทองเที่ยว เกิดสังคมใหมชุมชน อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ในการที่จะดําเนิน
โครงการอนุรักษฟ นฟูแหลงน้ํา ในพ้ืนที่ใดๆ ตองไดรับการรองขอและความเห็นชอบจาก
ประชาชนเจาของพ้ืนที่เสียกอน และกอนการดําเนินการ ตองมีการใหขอมูลจากทางภาครัฐแก
ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับทราบขอมูลของโครงการที่จะดําเนินการในพ้ืนที่อยางครบถวน เมื่อผาน
กระบวนการดงักลาวแลว ก็นําสูแผนงานโครงการที่ดําเนินการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ในระหวาง
ดําเนินโครงการฯ จะมกีระบวนการติดตามประเมินระหวางดําเนินโครงการเฉพาะผลสําเร็จของ
โครงการจากผลผลิต (Output) ที่ไดจากการดําเนินโครงการ แตความสําเร็จของโครงการ
จะตองพิจารณาทั้งผลผลิต (Output) ผลลัพธ(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ดวย ซึ่ง
เราเรียกวา “การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์” (Result Base Management) ดังนั้นการที่จะ
ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการตางๆ ไดนั้น จําเปนจะตองอาศัยกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลที่เปนระบบ ขอมูลจากการใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเทานั้น ดังนั้น
หากขาดการติดตามและประเมินผลหลังโครงการแลวเสร็จ ในขณะที่ดานความชํารุดเสียหาย
ของโครงการเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ไมวาจะเกิดขึ้นจากความเสื่อมสภาพของโครงการ เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ และการกระทําของมนุษย ซึ่งทําใหประสิทธิภาพการใชงานโครงการฯ ลดลง การ
ที่หนวยงานตองความสรางความกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพและย่ันยืน เพ่ือตอบสนองการใช
น้ําของประชาชนอยางเพียงพอ จําเปนตองทราบขอมูลการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ําจากผูใชบริการในพ้ืนที่ดวยขอเท็จจริง เกี่ยวกับ การใชประโยชน ปญหา อุปสรรค
ผลกระทบ รูปแบบ ความพึงพอใจ และความตองการพัฒนาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําให
เกิดประโยชนที่ ย่ันยืน จากประเด็นปญหาดังกลาว สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรม
ทรัพยากรน้ํา จําเปนตองการที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการในพ้ืนที่รวมทั้งระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ วาโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ไดยังประโยชนแกประชาชนมาก/นอย เพียงใด รวมทั้งไดนํามาซึ่ง
ขอเสนอแนะ ความตองการของประชาชนที่คาดหวังจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เพ่ือ
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สามารถนําขอมูลจากงานวิจัย มาใชเปนแนวทางประกอบในการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกประชาชนในพ้ืนที่ตอไป

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
2.1 เพ่ือใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอโครงการอนุรักษฟนฟู

แหลงน้ํา
2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากโครงการ

อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ
2.3 เพ่ือหาขอเสนอแนะตอแนวทางการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําให

สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ
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3. กรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย
การศึกษาวิจัยมุงศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล (อายุ เพศ การศึกษา

สถานะ อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได), ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม,
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ที่มีตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา

ตารางท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

.

กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตน (X) ตัวแปรตาม (Y)

ปจจัยสวนบุคคล(อายุ เพศ
การศึกษาอาชีพหลัก อาชีพรอง
รายได)

ปจจัยดานเศรษฐกิจ, สังคม
ประเพณีและวัฒนธรรม

ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมี
ตอการใชประโยชนในโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา

ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ํา
1. ประโยชนทางตรง

- การอุปโภค บริโภค
- เกษตรกรรม
- อุตสาหกรรม
- การประมง

2. ประโยชนทางออม
- รักษาระบบนิเวศ
- สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
- การทองเท่ียว พักผอน และกีฬา
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4. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย
4.1 กลุมท่ี 1

ทดสอบความสัมพันธของปจจัยที่มีตอการใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
ของผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา

ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
ตัวแปรตาม ไดแก ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ

4.2 กลุมท่ี 2
ทดสอบความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของ

ผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา
ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได
ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของการดําเนินการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา

5. สมมุติฐาน
5.1 ปจจัยสวนบุคคล อายุ เพศ รายได การศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง ตางกัน มีผล

ตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําแตกตางกัน
5.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม มีความสัมพันธกับการใช

ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
6.1 เปนขอสนเทศในการพัฒนาการดําเนินงานของโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
6.2 ทราบถึงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนที่มีตอโครงการ

อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
6.3 สามารถนําผลการศึกษามาใชวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ

อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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6.4 สรางความตื่นตัวในการรักษาสิทธิ์การใชน้ํา การตรวจสอบโครงการภาครัฐของ
ประชาชนในพ้ืนที่

6.5 เปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่มีเปาหมาย
ความสําเร็จที่ชัดเจน

6.6 เปนแนวทางการศึกษาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําแกผูที่สนใจ และเกี่ยวของ
ตอไป

7. นิยามและความหมาย
ทรัพยากรน้ํา หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาตมิีลักษณะเปนของเหลว มีน้ําบนผิวดิน น้ําใต

ดิน และน้ําทางทะเล น้ําเปนสิ่งจําเปนแกการดํารงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด นํามาใชทํา
เกษตรกรรม อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม คมนาคม การผลิต รักษาระบบนิเวศน และศูนยรวม
กิจกรรมและนันทนาการในชุมชน

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา หมายถึง การทําโครงการตามความตองการของ
ประชาชน เพ่ือแกปญหาแหลงน้ําอยางเหมาะกับพ้ืนที่ ที่มุงจัดการปญหาเกี่ยวกับน้ําแลง น้ําทวม
ความตองการน้ําดื่ม น้ําใช น้ําทําเกษตรกรรม และน้ําในระบบผลิตอุตสาหกรรมของประชาชน
นอกจากนี้ ยังชวยในการคมนาคมที่สะดวก ชวยรักษาระบบนิเวศน เปนสถานที่พักผอนและ
จัดงานประเพณีกิจกรรมรวมกันในชุมชน

การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา หมายถึง การใชน้ําจากแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ใหสามารถกักเก็บน้ําไดเพ่ิมขึ้นแลว มีการใชน้ําจากแหลงน้ํานั้น
ในการทําเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมชุมชน ถือวาเปนลักษณะการใชแหลงน้ํา
ทางตรง สวนการใชแหลงน้ํารวมกันจัดกิจกรรม งานประเพณีและวัฒนธรรม การทองเที่ยวและ
พักผอนในชุมชน ถือวาเปนลักษณะการใชแหลงน้ําทางออม

การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่หนวยงานกําหนดขึ้นเพ่ือใหประชาชนหรือผูมี
สวนไดเสีย และผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามามีบทบาทรวมแสดงความคิดเห็นการ
ดําเนินโครงการ ตั้งแตเริ่มโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ และรวมประเมินผลโครงการ ซึ่งใน
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กระบวนการมสีวนรวมจะตองมีการประชุม กําหนดประเด็นพูดคุย และไดขอสรุปประเด็นจากที่
ประชุม หนวยงานภาครัฐจะนําขอสรุปจากกระบวนการมีสวนรวมนี้ ไปใชวิเคราะหความ
ตองการ จัดการปญหา และ ตอยอดโครงการ เพ่ือใหผลการดําเนินงานเกิดประโยชนแก
ประชาชนสูงสุด

ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชน และผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชประโยชน
จากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา โดยการใชน้ํา เพ่ือการอุปโภค บริโภค ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และประกอบกิจกรรม และจัดงานประเพณี ในชุมชน รวมถึงการดูแลและรักษาให
อยูในสภาพใชงานไดปกติ

พ้ืนที่ของผูรับบริการ หมายถึง พ้ืนที่ในการดูแลของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี สกลนคร เลย หนองคาย และนครพนม

ความพึงพอใจของผูใชบริการ หมายถึง ความพึงพอใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีตอความ
ตองการใชผลิตภัณฑแลวสามารถตอบสนองความตองการของผูใชจนเกิดความพอใจ ชอบใจ
และหากผลิตภัณฑนั้นมีองคประกอบดาน ขนาด รูปแบบ สถานที่ ปริมาณ และเวลา ที่
เหมาะสมดวยแลว จะสรางความพึงพอใจเพ่ิมมากย่ิงขึ้น



บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยจัดลําดับเนื้อหา
สาระสําคัญ ดังนี้

1. ทรัพยากรน้ํา
2. โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา และการใชทรัพยากรน้ํา
3. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
5. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
6. สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ทรัพยากรนํ้า
1.1 ความหมายทรัพยากรนํ้า (Water Resource)

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2559) ไดใหความหมายของทรัพยากรน้ําวา เปน
สิ่งจําเปนแกการดํารงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไดมีการนําน้ํามาใชในดานเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม บานเรือน นันทนาการและกิจกรรมตางๆ รวมทั้งดานสิ่งแวดลอม และ เว็บไซต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ม.ป.ป.)ไดใหความหมายวา น้ําเปนปจจัยสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของมนุษยและเปนองคประกอบที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

กรมทรัพยากรน้ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2552: 54) ไดใหความหมาย
ทรัพยากรน้ําวา น้ําบนผิวดิน น้ําใตดิน และน้ําในทะเล อาณาเขตที่อยูในแหลงน้ําธรรมชาติหรือ
ที่มนุษยสรางขึ้นรวมทั้งแหลงน้ําระหวางประเทศที่ประเทศไทยอาจนํามาใชประโยชนได

โสภิดา สุรินทะ (2553) ไดใหความหมายของทรัพยากรน้ําวา เปนของเหลวเกิด
จากการรวมตัวกันของกาซไฮโดรเจนและกาซออกซิเจนในภาวะที่เหมาะสม หรือความหมายใน
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ลักษณะเปนทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิ่งที่นํามาใชอุปโภค บริโภค ชําระลางรางกาย ใชใน
การเพาะปลูก การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางทางน้ํา การผลิตพลังงาน
ทรัพยากรน้ํา ยังเปนทรัพยากรประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นทดแทนอยูตลอดเวลาเปนวัฏจักร

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ.2550
ไดใหความหมายของทรัพยากรน้ําวา น้ําบนผิวดิน น้ําใตดิน และน้ําในทะเลอาณาเขต ที่อยูใน
แหลงน้ําธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้น รวมทั้งแหลงน้ําระหวางประเทศที่ประเทศไทยอาจ
นํามาใชประโยชนได

การวิจัยครั้งนี้ไดสรุปวา ทรัพยากรน้ํา หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะ
เปนของเหลว มีน้ําบนผิวดิน น้ําใตดิน และน้ําทางทะเล น้ําเปนสิ่งจําเปนแกการดํารงชีวิต ของ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด นํามาใชทําเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม คมนาคม การผลิต
รักษาระบบนิเวศน และศูนยรวมกิจกรรมและนันทนาการในชุมชน

1.2 ความสําคัญของทรัพยากรนํ้า
“น้ําคือชีวิต” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรน้ํา ดังมีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับน้ําไวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2529 ที่พระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐานวา “หลักสําคัญวา ตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพ่ือการเพาะปลูก
เพราะวา ชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถาไมมีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟา
ไมมีน้ําคนอยูไมได” ดวยทรงตระหนักวาประชาชนสวนใหญของประเทศดํารงชีวิตดวย
เกษตรกรรม จําเปนตองพึงพาน้ําในการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค ยามใดที่น้ําขาดแคลน
ยอมกอใหเกิดความแหงแลงกันดาร นําความทุกขยากมาสูราษฎรที่อาศัยอยูในพ้ืนที่นั้นๆ ในทาง
ตรงขาม หากมีน้ํามากเกินไปจนเกิดภาวะน้ําทวม ก็เกิดความเสียหายตอบานเรือน ไรนา และ
สัตวเลี้ยงไดเชนกัน (ไพรฑูรย, 2542, อางถึงใน อรวรรณ อินทรขาว, 2552)

สํานักสงเสริมและประสานมวลชน สวนสงเสริมการมีสวนรวม กรมทรัพยากรน้ํา
(2550) น้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิตทั้งปวง โดยเฉพาะอยางย่ิงดาน
สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค และ ระบบนิเวศน พอสรุปไดดังนี้
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1.2.1 ความสําคัญของน้ําในดานสุขภาพอนามัย น้ําเปนปจจัยสําคัญตอการ
ดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานสุขภาพอนามัย คนเราใชประโยชนจากน้ําเพ่ือใหเกิด
สุขภาพอนามัยที่ดีใน 3 ไดแก

1.2.1.1 ใชในการบริโภค น้ําที่คนเราใชบริโภคมีประโยชนตอสุขภาพ
อนามัยหลายประการ ที่สําคัญคือชวยใหอวัยวะตางๆ ทํางานไดปกติและมีประสิทธิภาพ
เนื่องจาก“น้ํา” เปนองคประกอบที่สําคัญในการทํางานของระบบตางๆ ของรางกาย ดังนั้น ถา
รางการขาดน้ําหรือเสียความสมดุลของน้ําในรางกายก็จะเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยดวย เชน
ถารางกายขาดน้ําจะทําใหผิวหนังแหง แตก และเปนแผลไดงาย ในทางตรงกันขาม ถาเราดื่มน้ํา
เพียงพอก็จะทําใหรางกายเปลงปลั่ง สวยงาม และสามารถปองกันโรคอื่นดวย รางกายขาดน้ํา
เพียง 2-3 วัน อาจจะทําใหเสียชีวิตได

1.2.1.2 ใชในการบริโภค คนเราใชน้ําในการอุปโภคใน 2 ลักษณะ คือ
เพ่ือทําความสะอาดชําระรางกาย และการทําความสะอาดเสื้อผา สิ่งของ เครื่องใชตางๆ เพ่ือให
มีสุขภาพที่ดี

1.2.1.3 ใชในการนันทนาการและการกีฬา เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ดวยการนันทนาการและการกีฬา หรือการพักผอน แหลงน้ําตางๆ โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงน้ําตก ทะเล แมน้ํา เปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่สําคัญ ทั้งนี้ เพราะแหลงน้ําทั่วไป มี
ทิวทัศนธรรมชาติที่สวยงาม อีกทั้งในน้ํายังมีสัตวน้ําและปะการังหลากหลายชนิดที่ใหความ
เพลิดเพลินและความสุขทางใจไดเปนอยางดี สําหรับการออกกําลังกายหรือเลนกีฬาประเภท
ตางๆ หลายชนิด เชน กระดานโตคลื่น สกีน้ํา ตกปลา วางน้ํา และกีฬาทางน้ําอื่นๆ ซึ่งชวยให
สุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง

1.2.2 ความสําคัญของน้ําในดานเศรษฐกิจ
“น้ํา” เปนวัตถุดินที่สําคัญย่ิงประการหนึ่งในการประกอบกิจกรรมตางๆ

ทางดานเศรษฐกิจ เชน
1.2.2.1 การเพาะปลูก น้ําเปนปจจัยหลักในการเพาะปลูก การเพาะปลูก

ที่มีน้ําเพียงพอจะชวยใหมีผลผลิตที่ดีในทางตรงกันขามถาขาดแคลนน้ําหรือมีน้ําไมเพียงพอ
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สงผลใหเกิดความเสียหาย เชน ไดผลผลิตไมเต็มเม็ดเต็มหนวยซึ่งทําใหรายไดของเกษตรกรนอย
ไปดวย และยังสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําสําหรบัการเพาะปลกู
ที่เพียงพอ รัฐบาลจึงไดทําการกักเก็บน้ําในหลายรูปแบบ เชน เหมือง ฝาย คลองสงน้ํา และอาง
เก็บน้ําตางๆ มีกระจายอยูทุกภาคของประเทศ

1.2.2.2 การเลี้ยงสัตว การเลี้ยงสัตวทุกชนดิตองอาศัยน้าํเปนปจจัยสําคญั
ทั้งเพ่ือใหสตัวกิน ทําความสะอาดสัตว คอกหรือที่อยูอาศัยของสัตว เพ่ือใหสัตวมีการเจริญเติบโต
ที่ดี และปองกันโรคที่เกิดจากสัตว อีกทั้งยังชวยลดมลภาวะ ตลอดจนการแพรระบาดของเชื้อ
โรคไดอีกทางหนึ่งดวย

1.2.2.3 การประมง แหลงน้ําเปนแหลงอาหารที่ใหญที่สุดของมนุษย
เพราะแหลงน้ําเปนที่อาศัยของสัตวและพืชนานาชนิดที่มนษุยสามารถนาํมาใชเพ่ือบริโภค ดังนั้น
ประเทศใดที่มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณดวยสัตวน้ําประชากรของประเทศก็จะสามารถใชแหลงน้ํา
เพ่ือทําการประมงไดเปนอยางดี ซึ่งเปนอาชีพหนึ่งที่ทํารายไดใหแกชาวประมง นอกจากนี้ยังใช
เปนสินคาสงออกที่ทํารายไดใหประเทศเปนอยางดี

1.2.2.4 การอุตสาหกรรม ในการประกอบโรงงานตางๆ น้ําเปนปจจัย
สําคัญอยางหนึ่งในกระบวนการผลิตเชน ใชในการหลอเย็นเครื่องจักร การชําระลางทําความ
สะอาดวัตถุดิบทางการผลิตบางอยาง การทําความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณตางๆ หรือเปน
สวนผสมในการผลิตของอุตสาหกรรมบางชนิด เชน น้ําแข็ง สุรา เครื่องดื่มผลไมกระปอง ฯลฯ
ถาขาดน้ําหรือน้ําไมเพียงพอจะทําใหกระบวนการผลิตไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่
กอใหเกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจทั้งตอผูประกอบการเองโดยตรง และของประเทศ

1.2.2.5 การทองเที่ยว แหลงน้ําตามธรรมชาติจํานวนมากเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ สามารถทํารายไดใหกับคนในทองถิ่นหรือประเทศปหนึ่งๆ จํานวนมหาศาล
เชน ประเทศไทยมีแหลงน้ําที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงามอยูมากมายในทุกภาค เชน น้ําตก
ไทรโยค วังตะไคร หมูเกาะอางทอง ฯลฯ ปหนึ่งๆ ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวของ
ชาวตางประเทศนับเปนหมื่นๆ ลาน แหลงน้ําธรรมชาติจึงนับไดวามีความสําคัญอยางย่ิงตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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1.2.3 ความสําคัญของน้ําในดานระบบนิเวศน

ภาพท่ี 1 ความสําคัญของน้าํในดานระบบนิเวศน
(สํานักสงเสริมและประสานมวลชน สวนสงเสริมการมีสวนรวม กรมทรัพยากรน้ํา (2550))

ธรรมชาติของน้ําจะมีการเปลี่ยนสภาพอยูเสมอจากสภาพหนึ่งไปเปนอีกสภาพ
หนึ่งหมุนเวียนกันไปไมรูจบสิ้นเปนวัฏจักร ถาเริ่มตนที่ผิวโลกก็จะเห็นวาน้ําอยูตามแหลงตางๆ
เชน ในลําคลอง แมน้ํา ทะเล มหาสมุทร ฯลฯ เมื่อไดรับความรอนจากดวงอาทิตย จนระเหย
เปลี่ยนจากสภาพของเหลวกลายเปนไอลอยสูบรรยากาศเบื้องบน ไอน้ําที่อยูในบรรยากาศนี้
นอกจากจะไดมาจากการระเหยจากแหลงน้ําตางๆ แลว มีบางสวนไดมาจากการคายน้ําของพืช
และการระเหยในขณะที่ฝนกําลังตกเมื่อไอน้ําลอยตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ความรอนของไอน้ําก็จะ
ลดลงเปนปฏิภาคกัน เมื่อกระทบกับบรรยากาศเบื้องบนซึ่งเย็นกวาไอน้ําก็จะจับกันเปนกลุม
กอนกลายเปนเมฆฝน มีน้ําหนักมากขึ้นและลดระดับเคลื่อนตัวต่ําลงมาตามแรงดึงดูดของโลก
เมื่อเมฆเคลื่อนตัวต่าํลงมานั้นจะไดรบัความรอนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนฝนตกลงมาสูพ้ืนโลก
ในที่สุด น้ําสวนหนึ่งจะซึมลงไปอยูใตดิน และบางสวนจะถูกพืชดูดซึมไปเปนอาหารและเมื่อ
ไดรับความรอนจากดวงอาทิตยอีกครั้งหนึ่ง น้ําในสภาพตางๆ ดังกลาวนี้ก็จะระเหยกลายเปนไอ
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กลับไปสูชั้นบรรยากาศอีกหมุนเวียนกันอยูเชนนี้ตลอดไป สภาวะเชนนี้เปนการรักษาความ
สมดุลของธรรมชาติ หากวัฏจักรของน้ําเสียไปจะเนื่องดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม เชน การตัดไม
ทําลายปาของมนุษย มีผลใหฤดูกาลของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวยสงผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมชีีวิตทุกชนดิ วัฏจักรของน้ําจึงมีความสําคัญย่ิงตอระบบนิเวศน เชน ชวยรักษา
ระดับอุณหภูมิของบรรยากาศ กลาวคือ น้ําในบรรยากาศซึ่งอยูในรูปของไอน้ํา ละอองน้ํา หรือ
เกล็ดน้ําแข็งซึ่งมีปริมาณไมมากนักจะชวยดูดซับรังสีความรอนที่สะทอนจากผิวโลก ทําใหอุณหภูมิ
ของโลกไมรอนจนเกินไปในขณะที่ฝนตกลงมา น้ําฝนยังชวยชะลางสิ่งสกปรกในบรรยากาศ เชน
ฝุนละออง หมอกควัน กาซพิษตางๆ เชน โอโซน ซัลเฟอรไดออกไซด รวมทั้งกาซคารบอนไดออกไซด
ที่ทําใหโลกรอน เราจะสังเกตเห็นไดวาหลังจากฝนตกหนัก บรรยากาศในที่นั้นจะสดชื่นแจมใส
ขึ้นมาอยางเห็นไดชดั วงจรน้ําจึงเปนเครื่องฟอกอากาศขนาดมหึมาที่ธรรมชาติมอบใหเรา จากที่
กลาวมาทั้งหมดแมจะเปนเพียงสวนหนึ่งแตก็สามารถชี้ใหเหน็วาน้ํามีความสําคัญอยางย่ิงตอชีวิต
ทุกชีวิตในโลก ดังคํากลาวที่วา “หากปราศจากน้ําก็ปราศจากชีวิต”

1.3 ความตองการใชนํ้า
บทสรุปผูบริหาร แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558: 2-5,

2-6) ในพ้ืนที่เกษตรที่อยูใกลกับแหลงน้ํา จะมีการปลูกพืชในฤดูแลง โดยเฉพาะพ้ืนที่เกษตร
ชลประทาน ทําใหมีการใชน้ําเพ่ือการเกษตรเปนปริมาณมาก อีกทั้งการเพ่ิมขึ้นของประชากร
การขยายตัวของ พ้ืนที่ชุมชนเมือง และการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ทําให
ความตองการใชน้ําโดยรวม เพ่ิมขึ้นดวย สรุปไดดังนี้

1.3.1 การใชน้ําเพ่ือการเกษตร มีปริมาณการใชน้ํามากกวารอยละ 75 ของ
ปริมาณการใชน้ํา ทั้งหมด โดยแบงเปน

1.3.1.1 พ้ืนที่เกษตรในเขตชลประทานเปนการใชน้ําจากอางเก็บน้าํขนาด
ใหญ กลาง และ ขนาดเล็ก ผานระบบชลประทาน ซึ่งมีการเพาะปลูกพืชฤดูแลง จึงมีการใชน้ํา
เปนปริมาณมาก โดยเฉพาะใน พ้ืนที่โครงการเจาพระยาใหญ ซึ่งพบวา ในเขตชลประทานทั่ว
ประเทศทั้งสิ้น 30.22 ลานไร ไดจัดสรรนาให รวมทั้งปเฉลี่ย 65,000 ลานลูกบาศกเมตร
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1.3.1.2 พ้ืนที่นอกเขตชลประทานมีทั้งสิ้น 120 ลานไร เปนการใชน้ําฝน
โดยตรงเปนสวนใหญ และบํารุงสวนจากการสูบน้ําบาดาลและน้ําทาบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียง การ
ขาดแคลนน้ําขึ้นกับปริมาณน้ําฝน และการกระจายของฝนในแตละปรวมทั้งสภาพภูมิประเทศ
ชนิดพืชและชวงเวลาที่ปลูก จึงตองการปริมาณน้ํา เพ่ือปองกันผลผลิตเสียหายในชวงฝนทิ้งชวง
อีกประมาณปละ 48,960 ลานลูกบาศกเมตร (คิดเฉพาะการปลูกฤดูฝนเทานั้น)

1.3.2 การใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและการทองเที่ยว : ปจจุบัน (ปพ.ศ. 2557) มี
ความตองน้ํา อุปโภคบริโภค 6,490 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งในอนาคต (ป พ.ศ. 2570) คาดการณ
ความตองการน้ําจํานวน 8,260 ลานลูกบาศกเมตร เนื่องจากการขยายตัวภาคบริการของ
ประเทศ มีการขยายตัวคอนขางมาก เปนการ ขยายตัวดานการทองเที่ยว และภาคการคาใน
ระดับทองถิ่นและในระดับภูมิภาค ทําใหเมืองหลักในภูมิภาค เชน จ.เชียงใหม จ.อุดรธานี จ.สงขลา
และแหลงทองเที่ยวสําคัญที่มีชื่อเสียงติดระดับโลก เชน กรุงเทพมหานคร ชายฝงทะเลอันดามัน
และเกาะสมุย มีความตองการใชน้ําเพ่ิมขึ้น มีจํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ประมาณ 14
ลานคน ซึ่งยังคงมีการขยายตัวอยางอเนื่อง และมีแนวโนมที่จะขยายการตอทองเที่ยวบริเวณ
ชายฝง ทะเลตะวันตกใน จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ และ จ.ชุมพร มีการขยายตัวภาคบริการ
ภาคการคา ทั้งในประเทศและการค้ําชายแดน เชน ภาคเหนือใน จ.เชียงใหม จ.เชียงราย จ.ตาก
และ จ.พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน จ.อุดรธานี จ.นครราชสีมา และ จ.มุกดาหาร
ภาคกลางในกรุงเทพมหานคร จ.นครสวรรค จ.ชลบุรี จ.ระยอง และภาคใตใน จ.สุราษฎรธานี
จ.สงขลา และ จ.ภูเก็ต

1.3.3 การใชน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม : ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2557) ภาคอุตสาหกรรมมี
ความตองการ 4,206 ลานลูกบาศกเมตรคาดการณความตองการน้ําในอนาคต (พ.ศ. 2570) จํานวน
7,515 ลานลูกบาศกเมตร โดยพ้ืนที่หลักที่มีโรงงานและกลุมอุตสาหกรรมคือ กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใกลเคียง และพ้ืนที่ในภาค ตะวันออกซึ่งเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ
สําหรับในภาคอื่นๆ อุตสาหกรรมสวนใหญเปน อุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคเกษตรและการผลิต
เพ่ือใชในทองถิ่น
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1.3.4 การใชน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศ : ปริมาณความตองการน้ําเพ่ือการรักษา
ระบบนิเวศในฤดู แลงรวมทั้งประเทศปละมากกวา 27,090 ลานลูกบาศกเมตร

โดยสรุป ความตองการน้ํารวมทั้งประเทศ (ปพ.ศ. 2557) ประมาณ 151,750
ลานลูกบาศกเมตร สามารถเขาถึงแหลงน้ําในรูปแบบตางๆ อาทิแหลงเก็บกักน้ํา อาคารพัฒนา
แหลงน้ํา แหลงน้ํา/ล้ําน้ําธรรมชําติ และน้ําบาดาล เปนตน จํานวน 102,140 ลานลูกบาศกเมตร
ที่เหลือยังไมสามารถจัดสรรน้ําใหกับพ้ืนที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน และน้ําอุปโภค
บางสวนอีกประมาณ 49,610 ลานลูกบาศกเมตร

1.4 ปญหาทรัพยากรนํ้า
สุภาวรรณ วงคคําจันทร และคณะ (2553: 12) ไดเรียบเรียงสภาพปญหา

ทรัพยากรน้ํา สรุปไดดังนี้
1.4.1 ปญหาการขาดแคลนน้ํา มีหลายสาเหตุทั้งปริมาณน้ําฝนตกนอย ลักษณะ

ภูมิประเทศลักษณะดินไมอุมน้ํา พืชพรรณธรรมชาติ หรือปาถูกทําลาย ขาดการวางแผนการใช
น้ําอยางเหมาะสม ขาดการบํารุงรักษาแหลงน้ําแบบมีสวนรวมของประชาชน และเกิดมลพิษ
ทางน้ํา สงผลกระทบใหเกดการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค พืชผลเสียหา สัตวน้ําขาดแหลง
อาศัย วิธีแกไขก็โดยการเก็บกักน้ําไวในรูแบบตางๆ ตองวางแผนการใชน้ําสํารวจหาแหลงน้ําบา
ดา รูจักใชน้ําหมุนเวียน รวมมือกันลดการใชน้ําทุกรูปแบบ หรือแมแตการทําฝนเทียม การ
บําบัดน้ําเสีย การปองกันการระเหยของน้ํา

1.4.1.1 ปญหาน้ําทวม เกิดจากน้ําฝนตกหนักติดตอกันเปนเวลานานกวา
ปกติ หรือเกิดจากปริมาณน้ําจากแหลงอื่นไหลลงมาสมทบและระบายออกสูทะเลไมทันสงผล
กระทบตอชีวิตและทรัพยสินของชุมชน ตลอดจนพืชผลถูกทําลาย เกิดมลพิษทางน้ํา สงผลตอ
ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งวิธีแกไขมีหลายรูปแบบ เชน การสรางเขื่อนหรือทํานบกั้นน้ํา
การปลูกปา การฟนฟูลําน้ํา อพยพ โยกยายประชากรไปหาที่อยูใหม เปนตน

1.4.1.2 ปญหามลพิษทางน้ํา เกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก น้ําทิ้งจากแหลง
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่การเกษตร ฟารมปศุสัตว เหมืองแร โรงงานผลิตกระแสไฟฟา
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และน้ําธรรมชาติทั้งหมดนี้ จะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ผลกระทบตอ
ระบบการผลิตประปา การะประมง การเกษตร การพักผอนหยอยใจ ซึ่งตองทําการแกไขโดย
การประชาสัมพันธ ใหความรู การบังคับใชกฎหมาย การกําจัดน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ
ตางๆ เชน ชุมชน โรงงาน โรงพยาบาล เปนตน รวมทั้งการเพ่ิมปริมาณน้ําจืดลงในแหลงน้ํา การ
กําจัดตะกอนและสารพิษจากเหมือนแร และการปรับปรุงกระบวนการเกษตรกรรม

1.4.2 บทสรุปผูบริหาร แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558:
2-7, 2-9) สภาพปญหาทรัพยากรน้ํา ปญหาทรัพยากรน้ํา ประกอบดวยการขาดแคลนน้ํา น้ํา
ทวม น้ําเสีย และน้ําเค็ม เกิดขึ้น เนื่องจากสําเหตุตางๆ ไดแก ปริมาณน้ําฝนที่ไมเพียงพอหรือ
มากเกินไป การบุกรุกพ้ืนที่ปาตนน้ําและแหลงน้ําสาธารณะ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
ขยายตัวของชุมชนเมือง การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจการขยายตัว ดานอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
พิเศษ การปลูกพืชที่ไมเหมาะสมกับสภาพดินและน้ํา การสรางสิ่งกีดขวาง ทางน้ํา การปลอย
มลพิษลงสูแมน้ําล้ําคลองการขาดแหลงเก็บกักน้าํตนทุนที่เพียงพอ และกํารบริหารจัดการ ที่ไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งจะแตกตางกันตามสภาพพ้ืนที่ในแตละลุมน้ําเปนตนสรุปรายปญหาได
ดังนี้

1.4.2.1 ปญหาการขาดแคลนน้ํา
ในรอบ 40 ปที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาภัยแลงหลาย

ครั้ง คือ ป พ.ศ. 2510, 2511, 2515, 2520, 2522, 2529, 2530, 2533, 2537, 2542, 2545
และ พ.ศ. 2548 กอใหเกิดผลกระทบตอรายได ของเกษตร และความเสียหายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนอยางมากทั้งทางดานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ที่ตองอาศัยผลผลิตทาง
การเกษตรเปนวัตถุดิบ ภัยแลงครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2522, 2537 และ พ.ศ. 2542 เกิด
เปนบริเวณกวางในเกือบทุกภาคของประเทศ

ชวง 10 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2548-2556) มีพ้ืนที่แลงซ้ําซากเพ่ิม
มากขึ้น อันมีสําเหตุมาจาก ฝนตกนอยกวาปกติหรือฝนตกไมเปนไปตามฤดูกาล ซึ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัย
แลงในระดับตางๆ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ สภาพดิน ปริมาณฝน ดวย โดยพ้ืนที่เสี่ยงภัยใน
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ระดับรุนแรง (เกิดมากกวา 6 ครั้ง/10 ป) และระดับปานกลาง (เกิด 4-5 ครั้ง/10ป) มีพ้ืนที่รวม
ประมาณ 26.8 ลานไร

สําหรับปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค พบวา
หมูบานทั้งประเทศไทย (ปพ.ศ. 2556) จํานวน 70,372 หมูบาน มีปญหาหมูบานที่ไมมีระบบ
ประปา ทั้งสิ้น 7,490 หมูบาน

1.4.2.2 ปญหาน้ําทวม
ในรอบ 30 ปที่ผานมา ประเทศไทยไดประสบปญหาน้ําทวม

เกือบทุกจังหวัดของประเทศถึง 13 ครั้ง ในปตางๆ ดังนี้ ป พ.ศ. 2515, 2518, 2521, 2523,
2526, 2532, 2538, 2544, 2545, 2548, 2549, 2553และ พ.ศ. 2554 โดยมีอุทกภัยในลุมน้ํา
เจาพระยาที่มีความรุนแรงถึง 8 ครั้ง คือ ป พ.ศ.2518, 2526, 2538, 2545, 2548, 2549,
2553 และ พ.ศ. 2554 ตามลําดับ กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน และ เศรษฐกิจของ
ประเทศมากมายมหาศาลดังเชนป พ.ศ. 2554 มีความเสียหายทางเศรษฐกิจเปนมูลค่ํา 1.44
ลาน ลานบาท

พ้ืนที่น้ําทวมขัง ซ้ําซาก ของทั้งประเทศ ระดับปานกลาง คือ 4-5
ครั้งในรอบ 9 ป และ ระดับสูง คือ มากกวา 5 ครั้งในรอบ 9 ป รวมทั้งสิ้น 10 ลานไร

พ้ืนที่เสี่ยงตอดินโคลนถลม รวมทั้งสิ้นกวา 6,042 หมูบาน มีสาเหตุ
จากฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่ ลุมน้ํา และจากสภาพทางกายภาพของลุมน้ํา ที่เปนภูเขาสูงชัน และ
พ้ืนที่ปาตนน้ําตอนบนถูกทําลาย

1.4.2.3 ปญหาคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเทศไทย มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี รอยละ 29 พอใช รอย

ละ 49 และเสื่อมโทรม รอยละ 22 ของแหลงน้ําหลักทั่วประเทศ (จํานวน 52 แหลงน้ํา) ไมพบ
คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมาก และเสื่อมโทรมมาก อยางไรก็ตาม คุณภาพน้ําในชวง 10 ป
ยอนหลัง (ป พ.ศ. 2548-2557) พบวา แหลงน้ําที่อยูในเกณฑดมีีแนวโนม ลดลง ขณะที่แหลงน้ํา
ที่อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น สําเหตุสําคัญของปญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
มาจากการระบายน้ําเสียจากชุมชน การชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตร และการปศสุัตว
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โดยปจจุบัน (ป พ.ศ. 2557) มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชนเกิดขึ้น 10.3 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน
ขณะที่ระบบบําบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสีย ที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ 31 พ้ืนที่ที่มีน้ําเสียชุมชน
เกิดขึ้นมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร โดยมีน้ําเสียประมาณ 2 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน
ในขณะที่ระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครสามารถบําบัดน้ําเสียไดรอยละ 38 ของ
ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น

ในสวนของปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม เกิดขึ้นในตอนลางของ
แมน้ําเจาพระยา ทาจีน บางปะกง และแมกลอง ทําใหเกิดผลกระทบตอการเพาะปลูกพืช การ
ประปา การประมง การอุตสาหกรรม ตลอดจน การอุปโภค-บริโภคของราษฎรที่อยูริมฝงแมน้ํา
การจัดสรรน้ําเพ่ือผลักดันน้ําเค็ม เปนการจัดสรรน้ําจากแหลง เก็บน้ําในพ้ืนที่ตอนบนของลุมน้ํา
เชน จากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนปาสัก เขื่อนขุนดานประการชล รวมถึงเขื่อนศรีนครินทร
และเขื่อนวชิราลงกรณ ในฤดูแลงปละมากกวา 2,800 ลานลูกบาศกเมตร เพ่ือควบคุม ความเค็ม
ของน้ํา ณ จุดควบคุม ไมใหเกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา

1.4.2.4 ปญหาคุณภาพน้ําบาดาล
คุณภาพน้ําบาดาลโดยทั่วไปจะอยูในเกณฑมาตรฐานที่ใชบริโภค

ไดอยางไรก็ตาม ยังมีบางพ้ืนที่ ที่มีปริมาณเหล็กและฟลูออไรดสูงเกินมาตรฐานน้ําดื่ม เชน พ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม ล้ําพูน แพร ลําปาง และ กาญจนบุรี เกิดจากชั้นหินใหน้ําที่มีความสัมพันธกับ
รอยเลื่อนและแหลงน้ําพุรอนในพ้ืนที่ บางแหงพบปญหา การรุกล้ําของน้ําเค็มสูชั้นน้ําบาดาล
เชน ตามแนวลําน้ําแมน้ําเจาพระยา และชายฝงทะเลอาวไทย อีกทั้งพ้ืนที่ จ.สงขลา มีการ
เปลี่ยนแปลงกรอยเค็มเพ่ิมขึ้น สําเหตุอาจเกิดจากสูบใชน้ําบาดาลที่มากจนเกินสมดุล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพ้ืนที่มีคุณภาพน้ํากรอย-เค็ม ไมเหมาะสําหรับใชเพ่ือการเกษตร
และอุปโภคบริโภค เชน จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร และ จ.บุรีรัมย และพบ
สารหนู ในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช สําเหตุอาจเกิดจากปนเปอนตามธรรมชาติของชั้นหินใหน้ํา
และการทําเหมืองแรดีบุก นอกจากนี้บางแหงมีปญหา การลักลอบทิ้งขยะมีพิษน้ําเสียหรือของ
เสียจากบานเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการปนเปอน ในชั้นน้ําบาดาล
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1.5 ประโยชนของทรัพยากรนํ้า
คุณประโยชนของน้ําไว 4 ดาน (กรมทรัพยากรน้ํา: 2550) ไดแก
1.5.1 น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งเปนการใชน้ําเพ่ือดํารงชีวิต เพ่ือการบรรเทา

ภัยแลง เพ่ือการชะลาง เพ่ือสุขภาพและนันทนาการ ตลอดจนเพ่ือการจรรโลงศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี

1.5.2 น้ําเพ่ือการเกษตร ซึ่งเปนใชน้ําเพ่ือการเพาะปลูก การปศุสัตว การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการอนุรักษดิน

1.5.3 น้ําเพ่ือการผลิต ซึ่งเปนการใชน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน
การคมนาคมทางน้ํา และการทองเที่ยว

1.5.4 น้ําเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ ซึ่งเปนการใชน้ําเพ่ือหลอเลี้ยงลําน้ํา เพ่ือ
บรรเทาความรุนแรงจากน้ําเสีย เพ่ือปองกันการบุกรุกของน้ําเค็ม เพ่ือเชื่อมโยงระบบนิเวศบก
กับทะเล ตลอดจนเพ่ือใชดับไฟปา เปนตน

นอกจากนี้ มุทิตา ได แดงกลาหาญ (2012) ยังไดกลาวถึงประโยชนของน้ํา ไววา
น้ําเปนสวนประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งพืช และสัตว ประมาณรอยละ 70

ของน้ําหนัก จึงมีการนําน้ําไปใชประโยชนในดานตางๆ อาทิ
1) การใชน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม
2) การใชน้ําเพ่ือการคมนาคม
3) การใชน้ําเพ่ือการบริโภคและอุปโภค
4) การใชน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม
5) การใชน้ําเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา
6) การใชน้ําเพ่ือการทองเทียวและนันทนาการ

คมกฤช บัวไพบูลย (2559) ยังไดกลาวถึงประโยชนของน้ําไวอีกวา น้ําเปน
แหลงกําเนิดชีวิตของสัตวและพืชคนเรามีชีวิตอยูโดยขาดน้ําไดไมเกิน 3 วัน และน้ํายังมีความ
จําเปนทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งสรุปประโยชนของน้ํา ไดแก



23

1) น้ําเปนสิ่งจําเปนที่เราใชสําหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร ชําระ
รางกาย ฯลฯ

2) น้ํามีความจําเปนสําหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว แหลงน้ําเปนที่อยูอาศัย
ของปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ซึ่งคนเราใชเปนอาหาร

3) ในการอุตสาหกรรม ตองใชน้ําในขบวนการผลิตใชลางของเสียใชหลอ
เครื่องจักรระบายความรอน

4) การทํานาเกลือโดยการะเหยน้ําเค็มจากทะเล
5) น้ํ า เปนแหลงพลังงาน พลังงานจากน้ํ าใชทําระหัด ทําเขื่อนผลิต

กระแสไฟฟาได
6) แมน้ํา ลําคลอง ทะเล มหาสมุทร เปนเสนทางคมนาคมขนสงที่สําคัญ
7) ทัศนียภาพของริมฝงทะเลและน้ําที่ใสสะอาจเปนแหลงทองเที่ยวของ

มนุษย

2. โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า และการใชทรัพยากรนํ้า
2.1 ความหมายโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า

2.1.1 ความหมายโครงการ
กิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2557) ไดใหความหมายของโครงการวา เปน

กระบวนการทํางานที่ประกอบไปดวยกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม ซึ่งมีการทําโครงการเปนไป
ตามลําดับ โดยการทํางานจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชนการผลิตสินคา หรือ
ทํางานบริการ โดยจะมีการกําหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จํากัด ในการดําเนินงาน
โครงการจะตองมีผูที่มีหนาที่รับผิดชอบตอโครงการ มีหนาที่ทําการบริหารงาน กิจกรรมตางๆ
ใหเปนไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว

สํานักงบประมาณ (2551: 7-8) ไดใหความหมายของโครงการวา เปน
ผลผลิตของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหเกิดการใหบริการทั้งในรูปแบบของ
การใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวตัถสุิ่งของหรือสิ่งกอสราง เพ่ือนําไปใชในการใหบริการแก
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ประชาชน องคกรภายนอกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น โดยมีกําหนดเปาหมาย ระยะเวลา
และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แนนอน รวมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ เวลา และคาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือที่กําหนด
ขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ

คลีแลนด (Cleland, 1995, p.56) อางถึงใน ดวงรัตน เรือนอุไร (2554:
เว็บไซต) ไดใหความหมายของโครงการวา โครงการเปนประเภทหนึ่งที่ถูกกําหนดขึ้นในองคกร
เพ่ือที่แปลงเจตนารมณในเชิงกลยุทธ (strategic intent) ของผูบริหารระดับสูงใหกลายเปน
กลวิธี (tactics) ที่จะนําไปสูการจัดการในระดับปฏิบัติการใหไดผลตามความตองการของลูกคา
หรือผูรับบริการ

การวิจัยครั้งนี้ไดสรุปโครงการ หมายถึง การนําคําขอหรือความตองการ
ของประชาชนมาจัดทําเปนแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่มีเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ
วงเงินงบประมาณ และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือสรางผลผลิตใหไดผลตามคําขอหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ

2.1.2 ความหมายการอนุรักษ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 พิษณุโลก กรมปาไม (2012) ไดให

ความหมายของการอนรุักษวา เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด โดยใช
ใหนอย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใชใหยาวนาน และกอใหเกิดผล
เสียหายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมทั้งตองมีการกระจายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางทั่วถึง

ทวี ทองสวาง และทัศนีย ทองสวาง (2523: 1) ไดใหความหมายของการ
อนุรักษวา เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติดวยวิธีการฉลาดเหมาะสม โดยใชอยางประหยัด ให
เกิดประโยชนและเกิดคุณคามากที่สุด รวมทั้งการปรับปรุงของเสียใหนํากลับมาใชใหม เพ่ือให
เกิดการสูญเสียนอยที่สุด

สุรภี โรจนอารยานนท (2526: 9) ไดใหความหมายการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติวา เปนการรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาดใหเปนประโยชนตอ
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มหาชนมากที่สุด และใชเปนเวลานานที่สุด ทั้งนี้ตองใหสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเปลา
ประโยชนนอยที่สุด และจะตองกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงกันดวย

การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน (2559) ไดใหความหมายของการอนุรักษวา เปนการดูแล รักษา เพ่ือใหคงคุณคาไว
และใหหมายรวมถึง การปองกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ และการบูรณะดวย

สุภาวรรณ วงคคําจันทร และคณะ (2553: 7) ไดใหความหมายของการ
อนุรักษทรัพยากรน้ําวา เปนแนวความคิด ความเชื่อ ในการดูแลปองกัน รักษาทรัพยากรแหลง
น้ํา และสิ่งแวดลอม ไมใหถูกทําลายหรือเสื่อมสภาพลง ไดแก การสงเสริมการอนุรักษแหลงน้ํา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวของหรือ การอนุรักษ
สิ่งที่ดีใหคงอยู

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) ไดใหความหมายของ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวา เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางฉลาด โดยใชใหนอย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการ
ใชใหยาวนาน และกอใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมทั้งตองมีการกระจายการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางทั่วถึง อยางไรก็ตาม ในสภาพปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความเสื่อมโทรมมากขึน้ ดังนั้นการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงมี
ความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย

เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน, ไพรัช แกวจินดา (2559) ไดใหความหมายของ
การอนุรักษน้ําวา เปนการปองกันปญหาที่พ่ึงจะเกิดขึ้นกับน้ํา และการนําน้ํามาใชเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการดํารงชีพของมนุษย การอนุรักษน้ําสามารถดําเนินการไดดังนี้

1) การปลูกปา โดยเฉพาะการปลูกปาบริเวณพ้ืนที่ตนน้ํา หรือบริเวณพ้ืนที่
ภูเขา เพ่ือใหตนไมเปนตัวกักเก็บน้ําตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใตดิน แลวปลดปลอยออกมา
อยางตอเนื่องตลอดป

2) การพัฒนาแหลงน้ํา เนื่องจากปจจุบันแหลงน้ําธรรมชาติตางๆ เกิด
สภาพตื้นเขินเปนสวนใหญ ทําใหปริมาณน้ําที่จะกักขังไวมีปริมาณลดลง การพัฒนาแหลงน้ํา
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เพ่ือใหมีน้ําเพียงพอจึงจําเปนตองทําการขุดลอกแหลงน้ําใหกวางและลึกใกลเคียงกับสภาพเดิม
หรือมากกวา ตลอดจนการจัดหาแหลงน้าํเพ่ิมเตมิ อาจจะกระทําโดยการขุดเจาะน้ําบาดาลมาใช
ซึ่งตองระวังปญหาการเกิดแผนดินทรุด หรือการขุดเจาะแหลงน้ําผิวดินเพ่ิมเติม

3) การสงวนน้ําไวใช เปนการวางแผนการใชน้ําเพ่ือใหมีปริมาณน้ําที่มี
คุณภาพมาใชประโยชนตลอดทั้งปโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง ดวยวิธีการตางๆ เชน การทําบอ
หรือสระเก็บน้ํา การหาภาชนะขนาดใหญเพ่ือกักเก็บน้ําฝน (เชน โองหรือแท็งคน้ํา) รวมทั้งการ
สรางอางเก็บน้ํา และระบบชลประทาน

4) การใชอยางประหยัด เปนการนําน้ํามาใชประโยชนหลายอยางอยาง
ตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งดานการอนุรักษน้ําและตัวผูใชน้ําเอง กลาวคือ สามารถลด
คาใชจายเกี่ยวกับคาน้ําลงได ปริมาณน้ําเสียที่จะทิ้งลงแหลงน้ํามีปริมาณนอยลง และปองกัน
ปญหาการขาดแคลงน้ํา

5) การปองกันการเกิดมลพิษของน้ํา ปญหาสวนใหญจะเกิดขึ้นในเมือง
ใหญๆ ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยูอยางหนาแนน หรือยานอุตสาหกรรม การปองกันปญหามลพิษ
ของน้ํา จะตองอาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือ และเจาหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกทรัพยากรน้ําอยางเครงครัด

6) การนําน้ําที่ใชแลวกลับไปใชใหม น้ําที่ถูกนําไปใชแลว ในบางครั้งยังมี
สภาพที่สามารถนําไปใชประโยชนดานอื่นได เชน น้ําจากการลางภาชนะอาหารสามรถนําไปใช
รดน้ําตนไม หรือจากการซักผาสามารถนําไปถูกบาน สุดทายนําไปใชรดน้ําตนไม เปนตน

การวิจัยครั้งนี้ไดสรุปการอนุรักษ หมายถึง การบํารุงรักษาทรัพยากรไวใช
อยางชาญฉลาด เกิดความคุมคาสูงสุด และใชทรัพยากรใหไดนานที่สุด ซึ่งตองมีการวิธีการเพ่ิม
ปริมาณทรัพยากรที่มีอยู และนําทรัพยากรกลับมาใชใหม เพ่ือไมใหทรัพยากรนั้นหมดไป

2.1.3 ความหมายการฟนฟู
การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพ้ืนที่ชุมน้ํา ประจําป 2556 (2556)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดนิยามศัพท (ตามพจนานุ
กรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) ไววา ฟนฟู หมายความวา ทําใหกลับเจริญงอกงามขึ้น
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ภูมิปญญาชาวบานในสังคมปจจุบนั (2558) ไดใหความหมายของการฟนฟู
วา เปนการรื้อฟนสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือกําลังจะเลิก ใหกลับมาเปนประโยชน

สุภาวรรณ วงคคําจันทร และคณะ (2553: 7) ไดใหความหมายของการ
ฟนฟูทรัพยากรน้ําวา เปนแผนและกระบวนการบํารุงรักษาและซอมแซมแหลงน้ําและเสนทาง
น้ํา และ/หรือ การพัฒนาทรัพยากรน้ําที่มีปญหา ทั้งที่เปนคุณภาพน้ํา และสิ่งแวดลอม รวมถึง
การฟนฟูอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกร

การวิจัยครั้งนี้ไดสรุปการฟนฟู หมายถึง การทําเพ่ือรื้อฟนสิ่งที่หายไป
สูญเสียไปใหกลับมาใชใหมที่ดีงาม และเกิดประโยชนเพ่ิมขึ้น

2.1.4 ความหมายแหลงน้ํา
วิกิพีเดีย (2558) ไดใหความหมายของแหลงน้ํา หรือ พ้ืนที่น้ํา (อังกฤษ:

water body)วา เปนบริเวณที่มีการสะสมของน้ําบนพ้ืนผิวโลกหรือบนผิวดาวเคราะห เชน
มหาสมุทร ทะเล แมน้ํา ไปจนถึง คลอง หรือ พ้ืนที่ชุมน้ํา

จิระพร จิตบํารุง (2544) ไดใหความหมายของแหลงน้ําวา เปนสวนของ
เปลือกโลกบริเวณที่มีน้ําสะสมหรือปกคลุมอยู โดยเราสามารถจําแนกแหลงน้ําเปนประเภท
ใหญๆ ได 2 ประเภท คือ แหลงน้ําตามธรรมชาติและแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น

1) แหลงน้ําตามธรรมชาติ หมายถึง แหลงน้ําที่เกิดขึ้นจากการกระทําของ
ธรรมชาติ นักธรณีวิทยา แบงออกเปน น้ําผิวดิน น้ําใตดิน และน้ําในอากาศ

2) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น มนุษยสรางแหลงน้ําขึ้นมาก็เพ่ือวัตถุประสงค
ตางๆ กัน เชน ผลิตกระแสไฟฟา น้ํากินน้ําใช ทําการเกษตร ปองกันอุทกภัย แหลงน้ําที่มนุษย
สรางขึ้นไดแก บอน้ํา อางเก็บน้ํา เขื่อน เปนตน

แหลงน้ําแบงไดเปนสองประเภทตามการกําเนิดคือ แหลงน้ําที่เกิดโดย
ธรรมชาติเชน มหาสมุทร ทะเล แมน้ํา และแหลงน้ําที่เกิดจากการสรางโดยมนุษยเชน อางเก็บ
น้ํา คลอง นอกจากนี้ยังสามารถแบงไดตามการเคลื่อนที่ของน้ํา เชน แมน้ํา และคลอง กลาวถึง
แหลงน้ํามีการไหลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ในขณะที่ ทะเลสาบ น้ําจะไมมีการไหลไปแหลงอื่น
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แหลงน้ําที่มีการสัญจรจะถูกเรียกวาทางน้ํา สําหรับสวนบริเวณของภูมิประเทศที่มนี้ําเปนจาํนวน
หนึ่งแตไมเรียกวาแหลงน้ํา เชน น้ําตก

กรมทรัพยากรน้ํา (ม.ป.ป.: 2-1) ไดใหความหมายของแหลงน้ําวา ตาม
ความหมายของชุมชน จะมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน แมน้ํา หวย หนอง บึง คู คลอง
ทะเลสาบ กวาน สนุน เขื่อง อางเก็บน้ํา สระน้ํา บอปลา นากุง นาเกลือ หนองน้ํากรอย ปาพรุ
ปาโกงกาง ปาจาก ปาแสม ปาเลน ปาชายเลน หาดหิน หาดกรวด หาดทราย หายโคลน และ
หาดเลน เปนตน พ้ืนที่เหลานี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของกับชุมชนรินน้ํา สามารถใช
ประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม ที่สําคัญไดแก การใชน้ําเพ่ือการดํารงชีวิต แหลงประมง
แหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา แหลงพืชน้ําที่ใชเปนอาหาร

การวิจัยครั้งนี้ไดสรุปแหลงน้ํา หมายถึง บริเวณสะสมน้ําบนพ้ืนดินที่มี
ลักษณะกักเก็บน้ําไวได ที่มีความแตกตางกันตามแหลงกักเก็บ ซึ่งมีชื่อเรียกตามลักษณะแหลง
น้ํา เชน อางเก็บน้ํา แมน้ํา หวย หนอง คลอง บึง ปาพุง ทะเล เปนตน แหลงน้ําเหลานีเ้ปนแหลง
น้ําธรรมชาติที่อาจเกิดความสูญเสียตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยมีการจัดการซอมแซม และ
บํารุงรักษาเพ่ือใหใชประโยชนไดตามความเหมาะสมของพ้ืนที่

จากการสรุปความหมายดังกลาวขางตน กลาวสรุปไดวา โครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํา หมายถึง การทําโครงการตามความตองการของประชาชน เพ่ือแกปญหาแหลงน้าํ
อยางเหมาะกับพ้ืนที่ ที่มุงจัดการปญหาเกี่ยวกับน้ําแลง น้ําทวม ความตองการน้ําดื่ม น้ําใช น้ํา
ทําเกษตรกรรม และน้ําในระบบผลิตอุตสาหกรรมของประชาชน นอกจากนี้ ยังชวยในการ
คมนาคมที่สะดวก ชวยรักษาระบบนิเวศน เปนสถานที่พักผอนและจัดงานประเพณีกิจกรรม
รวมกันในชุมชน

2.1.5 มาตรการและแนวทางการดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและใชประโยชน
แหลงน้ํา

สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา (ม.ป.ป.: 5-1) ได
อธิบายการกําหนดมาตรการและแนวทางดําเนินงาน เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา บํารุงรักษา
และใชประโยชนแหลงน้ําอยางย่ังยืน จะพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศของแหลงน้ํา คุณภาพ
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และปริมาณน้ํา ความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ ศักยภาพ
และสภาพปญหาของแหลงน้ํา สภาพเศรษฐกิจสังคมและประชาชน กฎหมายและขอกําหนด
ตางๆ นโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดการแหลงน้ําและความตองการของประชาชนในพ้ืนที่
รวมทั้งการใชประโยชนแหลงน้ําของชุมชนในสภาพปจจุบัน เพ่ือกําหนดขอบเขตอนุรักษหรือ
เขตคุมครองเขตฟนฟู และเขตพัฒนา เพ่ือการใชประโยชนแหลงน้ํา ทั้งการอุปโภคบริโภค
เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

มาตรการและแนวทางการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ํา จะกําหนด
มาตรการปองกัน อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ํา ควรดําเนินการอยางบูรณาการ เนื่องจากมี
ความเกี่ยวของกันหลายหนวยงาน และมีกฎหมายควบคุมหลายฉบับ โดยกําหนดใหประชาชน
เปนจุดศูนยกลางของการพัฒนา เพ่ือใชแหลงน้ําเปนฐานการดํารงชีวิต สามารถใชประโยชนทั้ง
การอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม นันทนาการ การทองเที่ยว การคมนาคมขนสง
และแหลงอารยะธรรมโดยไมสงผลตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงน้ํา เพ่ือใหใช
ประโยชนไดอยางตอเนื่อง สามารถกําหนดมาตรการและแนวทางดําเนิน พอสรุปได ดังนี้

1) กําหนดและประกาศขอบเขตการใชที่บริเวณโดยรอบแหลงน้ํา โดย
กําหนดแนวทางดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับชุมชน กําหนดใชขอบังคับ
ทองถิ่น หรือขอบัญญัติทองถิ่น ในการใชประโยชนแหลงน้ํา และรอบแหลงน้ํา ดวยการจัด
ระเบียบของชุมชนริมน้ํา โดยใชมาตรการทางกฎหมายของทองถิ่นในการควบคุม ดูแล กิจกรรม
ตางๆ และพัฒนาพ้ืนที่วาง และพ้ืนที่สาธารณะริมน้ํา โดยปรับสภาพภูมิทัศนใหเปนพ้ืนที่สีเขียว
และแหลงพักผอนของชุมชน

2) เพ่ิมปริมาณเก็บกักและฟนฟูคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา โดยกําหนด
แนวทางดําเนินการ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบังคับทองถิ่น หรือขอบัญญัติทองถิ่น
ใหบานเรือนที่ตั้งอยูริมแหลงน้ํา และไมไดอยูในพ้ืนที่บริการระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชน ตั้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ทําการขุดลอกแหลงน้ํา ที่ตื้นเขิน และ
กําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ และสรางการมีสวนรวมในการเฝาระวังการลักลอบปลอยน้ําเสีย
อุตสาหกรรม น้ําเสียจากอาการบานเรือน และรานอากาศลงสูแหลงน้ําสาธารณะ
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3) การอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศแหลงน้ําและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
โดยกําหนดแนวทางดาํเนนิการ ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห สถานภาพของระบบนิเวศแหลงน้ํา
เพ่ือใหทราบถึงคุณคาความสําคัญและภัยคุกคามที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรม แลวประกาศเขต
พ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม พ้ืนที่มีระบบนิเวศทางน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ และถูกทําลาย เพ่ือ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด แลวควรใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ในการ
ดําเนินการใดๆ ที่จะสงผลกระทบตอระบบนิเวศแหลงน้ํา

4) อนุรักษและฟนฟูแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม บริเวณโดยรอบแหลงน้ํา โดยกําหนดแนวทางดําเนินการ สํารวจ รวบรวม และ
จัดทําขอมูลแหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรมที่มีคุณคาความสําคัญริมน้ํา เพ่ือ ฟนฟู ดูแล
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ที่มีคุณคาความสําคัญ ในแหลงน้ํา หรือบริเวณ
โดยรอบ ดวยความรวมมือของทุกฝาย โดยมีแผนดําเนินการที่ชัดเจนและเปนไปตามหลัก
วิชาการ และ ฟนฟูประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือสงเสริม
การทองเที่ยวและสรางรายไดเสริมสําหรับชุมชน

2.1.6 การบํารุงรักษาและใชประโยชนแหลงน้ํา
สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา (ม.ป.ป.: 5-8) ได

อธิบายวา แหลงน้ํา เปนแหลงกําเนินของปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน เปนแหลงน้ําดิบ
เพ่ือการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม แหลงประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คมนาคม
ขนสง และยังมีคุณคาทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น
นันทนาการ และความสําคัญตอระบบนิเวศ แหลงน้ําบางแหงไดตกอยูสภาพถูกคุกคามโดยการ
บุกรุกพ้ืนที่และกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ รวมทั้งบางพ้ืนที่ขาดการดูและบํารุงรักษา
จึงเปนสาเหตุใหแหลงน้ํามีสภาพทุดโทรม ตื้นเขิน และความสมดุลของระบบนิเวศที่เคยมีอาจ
เกิดการสูญหายไป ดังนั้นจึงไดกําหนดมาตรการบํารุงรักษาและใชประโยชนแหลงน้ํา ดังนี้

2.1.6.1 สงเสริมการใชประโยชนจากแหลงน้ํา ที่ไมสงผลกระทบตอระบบ
นิเวศ และวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบแหลงน้ํา โดยกําหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี้
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1) จัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางน้ํา ที่ ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมวิถีชีวิตชุมชน

2) จัดฝกอบรมและพัฒนาอาชีพเสริม ทั้งทางดานการเกษตร
อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน และการทองเที่ยว ที่ตองพ่ึงพาแหลงน้ําเปนฐานการผลิต เชนการ
เลี้ยงปลาในกระชัง และการปลูกพืชน้ํา เปนตน

2.1.6.2 สรางความเขมแข็งและเครือขายชุมชนโดยรอบแหลงน้ํา โดย
กําหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี้

1) สรางองคความรู จิตสํานึกและสรางเครือขายปองกันและ
อนุรักษแหลงน้ํา

2) สงเสริมกิจกรรทางน้ํา เชน คายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม การ
ฝกอบรมเรื่องการใชเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางงาย สําหรับกลุมเครือขายอนุรักษเพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งอยางย่ังยืน

3) เผยแพรขอมูลขาวสรางเพ่ือใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
คุณคาและความสําคัญของแหลงน้ํา

2.1.7 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนดไวในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไว ดังนี้

2.1.7.1 การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
1) การสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการบริหารจัดการลุมน้ํา

อยางเปนระบบโดยตอยอดภาคประชาสังคมจังหวัด ขยายออกเปนภาคประชาสังคมลุมน้ํา ที่ผูมี
สวนไดสวนเสียทุกภาคสวนมีสวนรวมอยางแทจริง พรอมทั้งเชื่อมโยงใหเปนเครือขาย ในการ
รวมบริหารจัดการและใชประโยชนรวมกับลุมน้ําใกลเคียงเพ่ือเฉลี่ยน้ําตนทุนระหวางกัน
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2) การสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นจัดทําแหลงน้ําขนาดเล็กและ
ฝายแมว (check dam) เพ่ือชะลอน้ํา เสริมความชุมชื้น เพ่ือคืนความสมบูรณใหกับปา และดัก
ตะกอน

3) การจัดระบบฐานขอมูลน้ําใหทันสมัยใหสามารถใชประโยชน
การวางแผนสนบัสนนุกิจกรรมของภาคการผลิต และในการเปนระบบเตอืนภัยถึงสถานการณน้าํ

4) กําหนดใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคิดรวมคาบําบัด
น้ําเสียไวในคาน้ําประปา โดยใหคิดในอัตราที่กาวหนา โดยสนับสนุนใหมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบรวบรวมและบําบัดใหมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพ้ืนที่ ควบคูไปกับ
การสงเสริมใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ฟารมเลี้ยงสัตว
ภาคบริการและครัวเรือน

5) การใชโอกาสในการมีความรวมมือในระดับภูมิภาคกับ
ประเทศเพ่ือนบานเพ่ือบริหารจัดการลุมน้ําระหวางประเทศใหตางไดประโยชนรวมกัน เชน การ
เจรจากับจีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพมา ภายใตอนุสัญญาความรวมมือของกลุมประเทศ
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekhong Sub – region : GMS) เพ่ือหาขอตกลงรวมกันใน
การบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําในกลุมน้ําโขง เปนตน

2.1.7.2 การสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคี โดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางแทจริง โดยใหความสําคัญเปน
ลําดับแรกกับการเขารวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกชุมชนภายใน
ทองถิ่น ทั้งนี้ภายใตขอบเขตแหงสิทธิและหนาที่ที่ชัดเจนตลอดกระบวนการเขามีสวนรวม โดย
จะตองไมเปนการลิดรอนผลประโยชนของคนทั้งชาติโดยรวม

2.1.8 แนวทางการบริหารจัดการแหลงน้ํา
การบริหารจัดการแหลงน้ํา ควรมีความสอดคลองกับกรอบแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ พ.ศ.2550-2554 กฎหมายดานสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับประเทศที่เกี่ยวของ โดยทั้งอยูบนพ้ืนฐานของการ
พัฒนาอยางย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะสมดุลทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม



33

และสิ่งแวดลอม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเนนความสําคัญดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน และบูรณาการในทุกภาคสวน รวมกันบริหารจัดการแหลงน้ําหรือพ้ืนที่ชุมน้ํา ตาม
หลัก พ้ืนที่ หนาที่ และการมีสวนรวมของสังคม (Area-Function-Participation หรือ AFP)
ภายใตกรอบแนวคิดการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและใชประโยชนอยางชาญฉลาด

แนวทางการบริหารจัดการแหลงน้ํา ควรเนนการอนุรักษ ฟนฟู ปรับปรุง
และใชประโยชนแหลงน้ําอยางย่ังยืน ในแตละพ้ืนที่ลุมน้ําจะมีความซับซอนของปญหาแตกตาง
กันไป แนวทางการบริหารจัดการแหลงน้ํา มีรายละเอียด ดังนี้

2.1.8.1 สํารวจ จัดลําดับความเรงดวนและกําหนดขอบเขตการใช
ประโยชนพ้ืนที่แหลงน้ํา การจัดการแหลงน้ําควรดําเนินการใหใกลเคียงกับสภาพธรรมชาติของ
แหลงน้ําธรรมชาตอิันควรสงวนรกัษา โดยหลักการจะตองไมทําใหลักษณะที่โดดเดนของเหลงน้ํา
ดอยคุณคา รวมถึงการใชประโยชนพ้ืนที่โดยรอบแหลงน้ํา ตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอเหลงน้าํ
ควรกําหนดขอบเขตและพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟูและพัฒนาแหลง
น้ํา สามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ ดังนี้

1) กลุมกิจกรรมดานการอนุรักษแหลงน้ํา เปนการดําเนินการ
เพ่ือใหแหลงน้ําที่มีสภาพดี คุณภาพน้ําดี และปริมาณน้ําเพียงพออยูแลว สามารถใชประโยชนได
อยางย่ังยืน และเปนธรรมกับทุกภาคสวน

2) กลุมกิจกรรมดานการปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ํา เปนการ
ดําเนินการเพ่ือฟนคืนแหลงน้ําที่มีสภาพเสื่อมโทรม ตื้นเขิน มีวัชพืชหนาแนน และคุณภาพน้ําไม
ดี ใหสามารถใชประโยชนไดดังเดิม

3) กลุมกิจกรรมการพัฒนาแหลงน้ํา เปนการดําเนินการเพ่ือเพ่ิม
สภาพการเก็บกัก การนําไปใชประโยชน โดยที่แหลงน้ํานั้นตองมีศักยภาพ เชน คุณภาพน้ําดี
ปริมาณน้ําทาเพียงพอ สภาพพ้ืนที่เหมาะสมทางดานวิศวกรรม หรือเปนการดําเนินเพ่ือแกไข
การขาดแคลนน้ําหรือน้าํทวม หรือกลุมแหลงน้ําที่ตองดําเนินการสรางขึ้นใหมเพ่ือใหเพียงพอกับ
การใชประโยชน
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2.1.8.2 ดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ํา หลังจาก
กําหนดประเภทและขอบเขตการใชประโยชนพ้ืนที่โดยรอบแหลงน้ํา ควรดําเนินการอนุรักษ
ฟนฟู ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ํา รวมทั้ง แกไขปญหาผลกระทบตอพ้ืนที่โดยรอบแหลงน้ํา
ดังนี้

1) พ้ืนที่สงวน ควรกําหนดแนวเขตใหชัดเจน แลวจัดทําประกาศ
แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนที่อยูโดยรอบพ้ืนที่รับทราบ เพ่ือปองกันการบุกรุกและ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

2) พ้ืนที่อนุรักษ ไมควรมีการใชประโยชนมากนัก เพราะอาจมี
ผลกระทบตอแหลงธรรมชาติได เชน บริเวณริมน้ําไมควรมีการใชประโยชนเพราะจะสงผลตอ
คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา หรือการชะพังทลายของดิน เปนตน

3) พ้ืนที่บริการเพ่ือการทองเที่ยวและนันทนาการ ควรกําหนด
บริเวณที่ชัดเจน เขาถึงสะดวก ปลอดภัย ควรมีการจัดระเบียบการเขามาและใชประโยชนพ้ืนที่
อยางระมัดระวัง เพ่ือใหเกิดความสวยงามและสะดวกในการติดตอเพ่ือขอรับบริการดวย

4) ดําเนินการลดมลพิษสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ ไดแก ปริมาณขยะ
มูลฝอย มลพิษน้ําและสารพิษที่เกิดจากชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม บริเวณ โดยรอบ
พ้ืนที่แหลงน้ํา

2.1.8.3 การบริหารจัดการ อนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ํา
โดยชุมชนมีสวนรวมสอดคลองกับสภาพ้ืนที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น รวมถึงการ
ประเมินสถานภาพปญหา แกไขปญหาแบบบูรณาการและมีสวนรวมในทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน วิธีการของการสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน แบงเปน
4 รูปแบบ ไดแก

1) การทําแผนที่แบบมสีวนรวม (Village mapping) ชวยใหมองเห็น
รูปธรรมของขอมูลและตําแหนงของพ้ืนที่ที่ตองการศึกษา และใชประกอบการศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานของชุมชนที่ใชประโยชนจากแหลงน้ําและลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ โดยรอบ
แหลงน้ํา
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2) การวิเคราะหและจัดลําดับ (matrix ranking) ชวยใหมองเห็น
ประเภท/ชนิดและปริมารของสิ่งที่ตองการศึกษา เชน ชนิดและปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทของผูใชประโยชน ปริมาณการใชประโยชน เปนตน

3) การวิเคราะหฤดูกาล (seasonal analysis) ชวยใหมองเห็น
ปรากฏการณดานตางๆ ที่เกิดขึ้น ที่สัมพันธกับชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน การใชประโยชนจาก
แหลงน้ําของผูมีสวนที่ไดเสียในรอบ 1 ป ชนิดและปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใน
พ้ืนที่ชุมน้ําในรอบ 1 ป เปนตน

4) การจัดทําแผนภูมิความสัมพันธ (Venn diagram) ชวยให
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลหลายมิติเขาดวยกัน เชน การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางกลุมผูใชประโยชนหรือผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่โดยรอบแหลงน้ํา วิเคราะหสภาพปญหา
และผลกระทบที่เกิดขึ้น เปนตน

2.1.8.4 การเสริมสรางความรู จิตสํานึก และสรางเครือขายชุมชน เพ่ือ
การอนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ํา กลุมองคกรที่อยูในพ้ืนที่หรือผูรักษากฎระเบียบ
ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ และรอบๆ พ้ืนที่อนุรักษ รวมทั้งกลุมที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่
อนุรักษ และนักทองเที่ยว จะตองมีความรูความเขาใจในองครวมของแหลงน้ํา ซึ่งทุกชีวิตมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันรวมทั้งกฎหมายที่ใชบังคับ ดังนี้ การเสริมสรางความเขาใจใหรูถึง
คุณคาของแหลงธรรมชาต ิจะชวยใหประชาชนและชุมชนมจีิตสํานกึรวมกันเฝาระวังและรวมกัน
สรางมาตรการปองกันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสรางความรู จิตสํานึก และสรางเครือขาย
ของชุมชนในทองถิ่น ประกอบดวย

1) การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการศึกษาสํารวจและจัดลําดับ
ความสําคัญของแหลงน้ํา

2) การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผนจัดการอนุรักษ
ปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ํา

3) การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ทั้งทางดาน
แรงงาน อุปกรณ หรือเงินทุน
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4) การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจาก
แหลงน้ําแบบกระจายทั่วถึงและเปนธรรม

5) การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการติดตามและประเมิน
ผลการดําเนินงาน

2.1.8.5 สรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางหนวยงานทองถิ่นในการ
บริหารจัดการแหลงน้ํา ดําเนินการสรางเครือขายการจัดกากรแหลงน้ําระหวางโดยหนวยงานรัฐ
ที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการจัดการอนุรักษ
ปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ํา อยางประสิทธิภาพและตอเนื่อง ซึ่งจะตองรวมมือกันและ
ดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้

1) สํารวจและประเมินสภาพปญหาของแหลงน้ําตามธรรมชาติเดิม
ที่เคยประกาศไวแลวทุกแหลง โดยใชแบบประเมินสภาพแหลงน้ําระดับทองถิ่น ที่จัดทําโดย
กรมทรัพยากรน้ํา

2) ใหทองถิ่นและนักวิชาการในทองถิ่น ศึกษาและพัฒนาแหลง
น้ําตามธรรมชาติอันควรอนุรักษเพ่ิมเติม

3) ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยทั่วไป วาพ้ืนที่ใดเปน
แหลงน้ําธรรมชาติอันควรอนุรักษโดยเฉพาะหนวยงานตางๆ ที่จะมีสวนเกี่ยวของกับการเขาใช
พ้ืนที่ดังกลาว

4) สรางเครือขายองคกรในพ้ืนที่ไวคอยดแูลใหแหลงน้ําธรรมชาติ
อันควรอนุรักษคงสภาพเดิม มีการรวบรวมขอมูลและรายงานเขาสูหนวยงานรับผิดชอบเปน
ประจําและดําเนินการขจัดปญหาที่เกิดขึ้นทันที

2.1.8.6 การอนุรักษแหลงธรรมชาติ ฟนฟูและสรางความหลายหลายทาง
ชีวภาพในแหลงน้ําและบริเวณโดยรอบ เชน การสรางแหลงอาหารและแหลงที่อยูอาศัยของพืช
สัตว ทองถิ่น นกอพยพ และสัตวที่หายาก ที่มีแนวโนมใกลสูญพันธ หรือมีคุณคาพิเศษตอการ
ดํารงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ หรือมีคุณคาพิเศษตอการดํารงอยูของชนิดพันธุ หรือ
สังคมหรือสัตวพ้ืนเมืองที่สําคัญตอการดํารงชีพของชุมชนโดยรอบแหลงน้ํา การอนุรักษแหลงน้ํา
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ธรรมชาติที่สวยงามและทรงคุณคาเฉพาะดาน บริเวณโดยรอบแหลงน้ํา เพ่ือสรางแรงจูงใจ
สําหรับนักทองเที่ยว และทองถิ่นสามารถพัฒนาเปนแหลงน้ําทองเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

2.1.8.7 การอนุรักษ ฟนฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม สรางความหลากหลายของกิจกรรม
บริเวณโดยรอบแหลงน้ํา รวมทั้งการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหเปนเอกลักษณและ
สรางรายไดแกชุมชน เชน

1) การรื้อฟนประเพณีการแขงเรือ การทอดกฐินทางน้ํา และ
ตลาดน้ํา ฯลฯ

2) การบูรณะวัดวาอาราม และโบราณสถาน โดยรอบแหลงน้ํา
3) ประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสรางสินคาเดนประจํา

ทองถิ่น และเพ่ิมรายไดแกชุมชน
2.1.9 การประเมินสถานภาพปญหาของแหลงน้ํา

ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการบุกรุกพ้ืนที่แหลงน้ําเปน
ปญหาที่เกิดขึ้นมาชานาน สาเหตุหลักเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจในคุณคาของความ
อุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงน้ํา ขาดการมีสวนรวมของชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการวางแผนการจัดการแหลงน้ํา ทําใหแหลงน้ําหลายแหงถูก
บุกรุกและมีสภาพเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว

การกําหนดเกณฑการจัดลําดับความสําคัญเรงดวน ดานการอนุรักษ ดาน
การปรับปรุงฟนฟู และดานการพัฒนา/เพ่ิมศักยภาพการใชประโยชนจากแหลงน้ํา ตามความ
จําเปนเรงดวน (ระยะเรงดวน ระยะกลาง และระยะยาว) ของแหลงน้ําทั้ง 3 กลุมกิจกรรม ที่
จําแนกไว มีปจจัยสําคัญ 3 ปจจัย ดังนี้

1) ความสําคัญและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หมายถึง คุณคาของแหลง
น้ําเพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ําในดานตางๆ ทั้งการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม รวมทั้งจํานวนของประชาชนผูไดรับประโยชนจากแหลงน้ํานั้นๆ เปนตน
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2) ความรุนแรงของปญหา/ศักยภาพ/ระบบนิเวศ หมายถึง สภาพปญหา
ตางๆ ที่กอใหเกิดผลกระทบตอแหลงน้ํา ทั้งในดานกายภาพและชีวภาพ เชน คุณภาพของน้ําสิ่ง
ปนเปอน แหลน้ําตื้นเขิน วัชพืชหนาแนน การระบาดของพืช/สัตวตางถิ่น การปลอยน้ําเสียลงสู
แหลงน้ํา ตลอดจนการบุกรุกแหลงน้ํา ปริมาณน้ําไมพอใชประโยชน และมีสิ่งบอกเหตุวาแหลง
น้ําจะไดรับผลกระทบจากภายนอก เปนตน

3) ปญหาดานการบริหารจัดการ หมายถึง ความพรอมของชุมชนในการ
ดําเนินการดูแลรักษา และการมีสวนรวมของชุมชนหรือความรวมมือของประชาชนในพ้ืนที่ ใน
การบริหารจัดการแหลงน้ํา

2.1.10ประเภทของงานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
สุภาวรรณ วงคคําจันทร และคณะ (2553: 17-18) อางถึงใน โครงการ

แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร (2551) งานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ที่นิยมกอสรางกันทั่วไปมี 4
ประเภท ดังนี้

2.1.10.1การสรางอางเก็บน้ํา
อางเก็บน้ํา คือบริเวณหรือแหลงเก็บน้ําที่ไหลมาตามรองน้ํา หรือ

ลําน้ําธรรมชาติ โดยการสรางเขื่อนปดกั้นระหวางหุบเขา หรือเนินสูง อางเก็บน้ําสรางขึ้นเพ่ือนํา
น้ํามาใชเพ่ือการเกษตรสวนใหญ น้ําในอางเก็บน้ําสามารถสงออกไปตามทอสงน้ํา เพ่ือใชทํานา
ปลูกพืชไร ปลูกพืชผักและเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนในหมูบาน นอกจากนี้ยังใชเปน
แหลงเพาะพันธุปลาและกุงน้ําจืด ตลอดจนชวยปองกันและบรรเทาน้ําทวมแกพ้ืนที่เพาะปลูก
อางเก็บน้ําเพ่ือการเกษตรสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในทองที่ตางๆ ไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะอยางย่ิงการเก็บน้ําไวใชตลอดฤดูแลง

2.1.10.2การสรางสระเก็บน้ํา
สระเก็บน้ําคือแหลงเก็บขงัน้าํฝนหรือน้ําที่ไหลออกจากดิน ขนาด

ความยาว ความกวางและความลึกของสระขึ้นอยูกับปริมาณของน้ําที่ตองการไวใชงาน นิยม
สรางในทองที่ซึ่งไมมีลําน้ําธรรมชาติ หรือในสภาพภูมิประเทศที่ไมเอื้ออํานวยตอการสรางอาง
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เก็บน้ํา สระเก็บน้ําสามารถนาํน้ํามาใชเพ่ือการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว ตลอดจนใชอุปโภค
บริโภคภายในหมูบาน

2.1.10.3การขุดลอกหนองและบึง
เปดงานขุดลอกดินในหนองและบึงธรรมชาติที่ตื้นเขิน ใหมีความ

ลึกจนสามารถเก็บน้ําไดเพ่ิมมากขึ้น หนองและบึงโดยทั่วไปจะมีลักษณะแบนและตื้น เนื่องจาก
น้ําที่ไหลลงหนองและบึงจะชะพาดินลงไปตกตะกอนทับถมกันอยูทุกป จึงทําใหเก็บน้ําไวไดไม
ลึกและไมมีน้ําเพียงพอตลอดฤดูแลง การเพ่ิมปริมาณน้ําเก็บกักในหนองและบึงที่ตื้นเขินใหมาก
ขึ้นอาจจะกระทําได โดยการสรางเขื่อนดนิขนาดเล็กใหปดกั้นชองต่าํที่เปนทางระบายน้าํ วิธีนี้จะ
เสียคาใชจายถูกแตมีปญหากลาวคือน้ําจะแผกวางไปทวมพ้ืนที่เพาะปลูก การขุดลอกดินที่กน
หนองและบึงจึงเปนวิธกีารเพ่ิมปรมิาณน้าํใหเพียงพอกับความตองการวิธหีนึง่ โดยมีระดับน้าํเกบ็
กักเทาเดิม

2.1.10.4ฝายทดน้ํา
เปนวัสดุที่สรางขึ้นเพ่ือปดขวางทางน้ําไหล เพ่ือทดน้ําที่ไหลมาให

มีระดับสูงขึ้นจนสามารถผันน้ําเขาไปตามคลองหรือคูสงน้ําใหกับพ้ืนที่เพาะปลูกตามบริเวณสอง
ฝงริมน้ํา สวนน้ําที่เหลือจะไหลลนขามฝายไปเอง ถ้ําลําน้ํามีขนาดใหญและมีน้าํไหลมากในฤดฝูน
จะนิยมสรางเปนเขื่อนทดน้ํา ซึ้งมีลักษณะไมทึบตันเหมือนฝาย เรียกวา “เขื่อนระบายน้ํา” โดย
เขื่อนสามารถทดน้ําใหสูงขึ้นไดทุกระดับตามที่ตองการ ในฤดูน้ําหลากเขื่อนระบายน้ําสามารถ
ระบายน้ําใหผานไปไดทันที ในปริมาณที่มากกวาฝาย คลายกับน้ําซึ้งไหลมาตามลําน้ําธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมีงานเกี่ยวกับการเกษตรไดแก งานสูบน้ํา คลองสงน้ํา

2.1.10.5แนวทางการใชประโยชนแหลงน้ํา
สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา (ม.ป.ป.) การ

ใชประโยชนแหลงน้ํา ควบคูกับการดูแลรักษาแหลงน้ําและคุณภาพสิ่งแวดลอม ควรดําเนินการ
บนพ้ืนฐานการใชแบบย่ังยืน หมายถึง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมปีระสิทธภิาพที่สุด เนน
การใชประโยชนแบบสมดุลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยมีของเสียและ
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มลภาวะเกิดขึ้นนอย กอใหเกิดการฟนตัวของคุณภาพน้ํา ทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดลอมตาม
สภาพธรรมชาติ ทําใหมีศักยภาพในการใหผลผลิตอยางตอเนื่องและย่ังยืน ที่สําคัญ ไดแก

การกําหนดลักษณะการใชทรัพยากรแหลงน้ํา มนุษยมีการใช
ทรัพยากรน้ําเพ่ือสนองความตองกร ทั้งที่เปนประโยชนทางตรงและเปนองคประกอบเพ่ือการ
สรางบรรยากาศที่ดี โดยการใชทรัพยากรน้ําจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอแหลงน้ําและ
สิ่งแวดลอม ลักษณะการใชประโยชน ประกอบดวย

การใชประโยชนโดยตรง หมายถึง การใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและเพ่ือการผลิตพลังงาน

การใชประโยชนโดยออม เชน การทองเที่ยว การกีฬาและ
นันทนาการ

การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพในแหลงน้ําเชน การจับสัตวน้ํา
การเก็บพืชน้ํา เปนตน

การกําหนดหลักปฏิบัติในการใชประโยชนแหลงน้ําใหเกิดความ
ย่ังยืน เพ่ือใหมีการใชน้ําในแหลงน้ําอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด จะตองมีการกําหนด
มาตรการการใชน้ําที่เก็บกักไวไมใหเกินกวาน้ําตนทุนแหลงน้ํา มีการจัดการมลพิษน้ํา และนําน้ํา
เสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชใหเกิดประโยชนใหม มีการสงวนรักษา ปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนา
แหลงน้ํา เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน

การจัดองคประกอบภายในแหลงน้ําใหสมดุล ทั้งการรักษา
สิ่งแวดลอมคุณภาพและระบบนิเวศใหมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง ชนิด ปริมาณ สัดสวน
และการกระจาย ภายใตเกณฑมาตรฐานภาวะสมดุลตามธรรมชาติ

การกําหนดรูปแบบการใชประโยชนแหลงน้ําอยางย่ังยืน การเก็บ
กักน้ําในแหลงน้ําการรักษาสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบแหลงน้ํา โดยใหมี
การเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด ถาหากไมสามารถรักษาสมดุลของระบบได จะกอใหเกิดปญหาและ
ผลกระทบตอแหลงน้ํา นั้น
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1) การเก็บกักน้ําในแหลงน้ํา เปนการควบคุมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา โดยการเก็บกักน้ําและอนุรักษทรัพยากรชีวภาพเพ่ือใชในอนาคต หรือกิจกรรมอื่น
ควรกําหนดวตัถุประสงคการเก็บกักใหชัดเจน เชน ใชในอนาคต หรือกิจกรรมอื่น กําหนดวิธีการ
เก็บกักโดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ และการบริหารจัดการแหลงน้ํา
โดยการสรางกระบวนการมีสวนรวมในทุกภาคสวน

2) การรักษา/ซอมแซมและการกอสราง แหลงน้ําหรือขอบฝงน้ํา
ที่มีการทําลายจากมนุษยหรือโดยธรรมชาติ จําเปนตองปรับปรุงหรือเพ่ิมโครงสรางทางกายภาพ
ใหครบถวน เพ่ือใหการทํางานของกลไกธรรมชาติ เปนไปตามปกติ

3) การปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ําและทรัพยากรชีวภาพ ใหคืน
สภาพปกติ อาจใหคืนสภาพปกติ อาจตองใชภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี หรือใชวิถีธรรมชาติ
เขาชวยปรับปรุง ฟนฟู

4) การพัฒนาแหลงน้ําและทรัพยากรชวีภาพ ควรนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช เพ่ือใหเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยตองคํานึงถึงวาเมื่อตองดําเนินการแลว
ยังคงมีทรัพยากรใชในอนาคตและคุมคาตอการดําเนินงาน

5) การปองกันการบุกรุกทําลายแหลงน้ํา เปนการกําหนดวิธีการ
ที่จะปดปองการลุกล้ําหรือการบุกรุกแหลงน้ํา ปดปองและรักษาทรัพยากรชีวภาพที่ถูกทําลาย
หรือมีแนวโนมวาจะถูกทําลาย ใหกลับคืนสูสภาพปกติหรือสมดุล

6) การสงวนและรักษาพ้ืนที่ตนน้ํา เปนการเก็บรักษาพ้ืนที่ตนน้ํา
หรือแหลงน้ําซับซอนแหลงน้ํา เพ่ือเปนการรักษาไวไมใหเสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทําลาย มีการ
กําหนดมาตรการสงวนและรักษารวมทั้งบทลงโทษสําหรับผูละเมิดอยางชัดเจน

7) การแบงเขตอนุรักษและเขตการใชประโยชนแหลงน้ํา เปน
การแบงพ้ืนที่แหลงน้ําเพ่ือใชประโยชน เชน การเกษตร การประมง ที่อยูอาศัย โดยประเทศไทย
มีการกําหนดมาตรการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้าํ 5 เขต คือเขตตนน้ํา(อนุรักษ) เขตปาไม เขตปา
เศรษฐกิจ เขตปาไมรวมกับไมผล เขตพืชไร และเขตเกษตรกรรม
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2.2 การใชทรัพยากรนํ้า
สุภาวรรณ วงคคําจันทร และคณะ (2553: 7) ไดใหความหมายของการใช

ประโยชนจากทรัพยากรน้ําวา เปน แผน กฎ กติกา และบทลงโทษเกี่ยวกับการใชน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค การเกษตร และอื่นๆ อยางประหยัด รวมทั้งการใชประโยชนในระบบการผลิต
ของชุมชน และการใชประโยชนจากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงน้ํา
ดวย ซึ่งการนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในวิถีชีวิตที่สอดคลองกับวัฒนธรรม ความเชื่อ
ประเพณี และสมดุลธรรมชาติ

การใชน้ํา (มุทิตา ได แดงกลาหาญ, 2012) ไดกลาวถึงการใชน้ําของมนุษย ดังนี้
1) มนุษยใชน้ําดื่ม น้ําชนิดนี้ตองสะอาดปลอดภัย สิ่งเหลานี้เริ่มสําคัญและ

จําเปนมากขึ้นเมื่อตอนรูจักวาน้ําไมสะอาดนั้นเปรียบเสมือนยาพิษ
2) มนุษยใชในบานเรือน เชน ใชอาบ ใชซักฟอก ใชปรุงอาหาร ชําระลาง

ถายเทของเสีย กะกันวาคนหนึ่งๆ ถาจะใชน้ําใหพอดีๆ คนหนึ่งๆ จะตองใชน้ํา 100 ลิตร ตอวัน
3) ใชในดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทุกชนิดตองใชน้ํา โดยเฉพาะอยางย่ิง

การอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุงเหล็ก ตองใชน้ําเปนจํานวนมาก คือจะใชมากหรือนอยขึ้นอยู
กับอุตสาหกรรมแตละชนิด บางครั้งถาโรงงานอุตสาหกรรมขาดแคลนน้ํามากเขาก็อาจเลิก
กิจการการอุตสาหกรรมใชน้ํา ดังนี้

3.1) ใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ
3.2) ใชเปนตัวละลายวัตถุที่ใชในอุตสาหกรรม
3.3) ใชเปนตัวทําความสะอาดลางวัตถุดิบ
3.4) ใชกําจัดของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม

4) น้ําเปนที่อยูอาศัยของปลา และสัตวน้ํา
5) ใชเปนที่พักผอนหยอนใจ เชน วายน้ํา พายเรือ และอื่นๆ
6) ใชเปนทางคมนาคม การขนสงทางน้ํามีความสําคัญมาก เพราะเสียคาใชจาย

นอยที่สุด
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7) น้ําใหพลังงาน อาจจะนําพลังงานไปใชในโรงงานโดยตรง หรือนําไป
เปลี่ยนเปนกระแสไฟฟา

8) ใชในการเกษตรเปนเรื่องสําคัญ เพราะน้ําจําเปนสําหรับความเจริญงอก
งามของพืชซึ่งหมายถึงพืชที่มนุษยเพาะปลูกดวย น้ําที่ใชในการนี้มีมากกวาการใชน้ําประเภท
อื่นๆ

การวิจัยครั้งนี้ไดสรุป การใชทรัพยากรน้ํา หมายถึง การนําทรัพยากรน้ําไป อยางมี
ระบบ ระเบียบกอใหเกิดประโยชนตอผูใชอยางสูงสุด ดวยการกําหนดแผนการใชน้ํา มีกลุมผูใช
น้ํา ที่ปฏิบัติตามกฎ กติกา รวมกันในชุมชน การใชน้ําในชุมชนสวนใหญจะใชในการอุปโภค
บริโภค ทําเกษตร ประมงพ้ืนบาน เลี้ยงสัตว และอุตสาหกรรมครัวเรือน สวนการใชน้ํารวมกัน
คือใชประกอบกิจกรรมและประเพณีตางๆ ในชุมชม และการใชเพ่ือการรักษาระบบนิเวศนทาง
ธรรมชาติ

จากการสรุปความหมายดังกลาวขางตน กลาวสรุปไดวา การใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา หมายถึง การใชน้ําจากแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ให
สามารถกักเก็บน้ําไดเพ่ิมขึ้นแลว มีการใชน้ําจากแหลงน้ํานั้นในการทําเกษตรกรรม อุปโภค
บริโภค และอุตสาหกรรมชุมชน ถือวาเปนลักษณะการใชแหลงน้ําทางตรง สวนการใชแหลงน้ํา
รวมกันจัดกิจกรรม งานประเพณีและวัฒนธรรม การทองเที่ยวและพักผอนในชุมชน ถือวาเปน
ลักษณะการใชแหลงน้ําทางออม

3. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
นักวิชาการกําหนดแนวคิดการมีสวนรวมที่มีความหมายหลากหลาย ซึ่งนํามาสรุป ดังนี้
ไพรัตน เตชะรินทร (2527) ไดใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนวา เปน

กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา สนับสนุน การสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนทั้ง
รูปแบบสวนบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคการอาสาสมัครรูปแบบตางๆ ใหเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว คือ
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1) รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
2) รวมคิดหาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแกไขและลดปญหาของ

ชุมชน
3) รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแกไข

ปญหาและสนองความตองการของชุมชน
4) รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม
5) รวมจัดหรือปรับปรุงในระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6) รวมการลงทุนในกิจกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
7) รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่

วางไว
8) รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่

ไดทําไวจากบุคคลภายนอกหรืองคกรตางๆ ใหสามารถใชประโยชนไดตอไป
อคิน รพีพัฒน (2527) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชาชนวา เปนการ

ประชาชนเปนผูคิดคนปญหา เปนผูที่ทําทุกอยางซึ่งไมใชการกําหนดจากภายนอกแลวให
ประชาชนเขามารวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากแตทุกอยางจะตองเปนเรื่องที่ประชาชนคิดเอง ซึ่ง
อาจแบงการมีสวนรวมออกได 5 ขั้นตอน

1) การมีสวนรวมในการคนหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา
2) รวมในการวิเคราะหถึงสาเหตุและที่มาของปญหา
3) รวมในการเลือกวิธีการและวางแผนในการแกปญหา
4) รวมในการดําเนินตามแผน
5) รวมในการประเมินผล วิเคราะหปญหาและอุปสรรค และปจจัยที่มีสวนทําให

เกิดผลสําเร็จ
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2551: 39-40 (อางถึงใน คณพิชญ นามราช และคณะ,

2557: 23) ไดใหความหมายวาการมีสวนรวมของประชาชนวา เปนกระบวนการซึ่งประชาชน
หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอชีวิตความ
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เปนอยูของประชาชนรวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายและการตดัสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารใน ระบบ
เปด กลาวคือเปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งประกอบไป
ดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีใน
สังคม ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ การลด
คาใชจายและสูญเสียเวลาเปนการสรางฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติอีกทั้งชวย
หลีกเลียงการเผชิญหนาใน “กรณีที่อาจจะรุนแรง” ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือและความชอบ
ธรรมและชวยใหทราบความหวงกงัวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชนรวมทั้งเปนการ
พัฒนาความเชียวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน

คะนึงนิจ ศรีบุญเอี่ยน และคณะ, 2545: 33 (อางถึงใน คณพิชญ นามราช และคณะ,
2557: 23) ไดใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนวา เปนการกระจายโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ
รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2543 (อางถึงใน คณพิชญ นามราช และคณะ, 2557:
23) ไดใหการมีสวนรวมของประชาชนวา เปนรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางมาสูสวนทองถิ่น เพราะประชาชนในทองถิ่น คือ ผูที่รูปญหาและความ
ตองการของทองถิ่นตนเองดกีวาผูอื่น การมีสวนรวมของประชาชน ยังเปนการเปดกวางในความ
คิดเห็น โดยการสื่อสารสองทางในประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาชน ซึ่งในแตละประเด็นนั้นไม
สามารถใชเกณฑหนึ่งมาตัดสินใจไดเหมือนกัน
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3.1 รูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวม
เฉลิม อินสม และคณะ, 2552: 16-18 (อางถึงใน คณพิชญ นามราช และคณะ,

2557: 24-26) รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนที่ดําเนินอยูโดยทั่วไป สามารถสรุปไดเปน 5
รูปแบบ คือ

3.1.1 การรับรูขาวสาร (Public Information)
การมีสวนรวมในรูปแบบนี้ ประชาชนผูมีสวนไดเสีย และบุคคลหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองไดรับการแจงใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการ
รวมทั้งผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การไดรับแจงขาวสารดังกลาว จะตองเปนการแจง
กอนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ

3.1.2 การปรึกษาหารือ (Public Consultation)
การปรึกษาหารือ เปนรูปแบบการมีสวนรวมที่มีการจัดการหารือระหวาง

ผูดําเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวของและไดรับผลกระทบ เพ่ือที่จะรับฟงความคิดเห็น
และตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมหรือประกอบการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเปนอีกชองทางหนึ่งในการกระจายขอมูลขาวสารไปยังประชาชน
ทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น และ
เพ่ือใหมีการใหขอเสนอแนะเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ

3.1.3 การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public Meeting)
การประชุมรับฟงความคิดเห็น มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนและฝายที่

เกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรม และผูมีอํานาจตัดสินใจในการทําโครงการหรือกิจกรรมนั้น
ไดใชเวทีสาธารณะในการทําความเขาใจ และคนหาเหตุผลที่จะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใน
พ้ืนที่นั้นหรือไม  การประชุม รับฟงความคิดเหน็มหีลายรปูแบบ รูปแบบที่พบเห็นกันบอย ไดแก

3.1.3.1 การประชุมระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุม
ลักษณะนี้จะตองจัดขึ้นในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยเจาของโครงการหรือ
กิจกรรมจะตองตัวแทนเขารวมเพ่ืออธิบายใหที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบ
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ที่คาดวาจะเกิดขึ้นและตอบขอซักถาม การประชุมในระดับนี้อาจจะจัดในระดับที่กวางขึ้นได
เพ่ือรวมหลายๆ ชุมชน ในคราวเดียวกัน ในกรณีที่มีหลายชุมชนไดรับผลกระทบ

3.1.3.2 การประชุมรับฟงความคิดเห็นในเชิ งวิชาการ (Technical
Hearing) สําหรับโครงการที่มขีอโตแยงในเชิงวชิาการ จําเปนจะตองมีการจัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นในเชิงวิชาการ โดยเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาชวยอธิบายซักถาม และ
ใหความเห็นตอโครงการ การประชุมอาจจะจัดในที่สาธารณะทั่วไป ผลการประชุมจะตอง
นําเสนอตอสาธารณะและผูเขารวมประชุมตองไดรับทราบผลดังกลาวดวย

3.1.4 การประชาพิจารณ (Public Hearing) เปนการประชุมที่มีขั้นตอนการ
ดําเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น เปนเวทีในการเสนอขอมูลอยางเปดเผยไมมีการปดบัง ทั้งฝาย
เจาของโครงการและฝายผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ การประชุมและคณะกรรมการจัดการ
ประชุมจะตองมีองคประกอบของผูเขารวมที่เปนที่ยอมรับมีหลักเกณฑและประเด็นในการ
พิจารณาที่ชัดเจนและแจงใหทุกฝายทราบทั่วกัน ซึ่งอาจมาจากการรวมกันกําหนดขึ้น ทั้งนี้
รูปแบบการประชุมไมควร จะเปนการมากนัก และไมเกี่ยวของกับนัยของกฎหมายที่จะตองมี
การชี้ขาดเหมือนการตัดสินในการกฎหมายการจัดประชุมจึงอาจจัดในหลายวันและไมจําเปนวา
จะตองเพียงครั้งเดียวหรือสถานที่เดียวตลอดไป

3.1.5 การรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) เปาหมายสูงสุดของการมี
สวนรวมของประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติที่จะใหประชาชนเปนผูตัดสินใจตอประเด็นปญหานั้นๆ
ไมสามารถดําเนินการใหเกิดขึ้นไดงายๆ อาจดําเนินการใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบ เลือก
ตัวแทนของตนเขาไปนั่งในคณะกรรมการใดคณะหนึ่งที่มีอํานาจตัดสินใจ รวมทั้งไดรับเลือกใน
ฐานะที่เปนตัวแทนขององคกรที่ทําหนาที่เปนผูแทนประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งประชาชนจะมีบทบาท
ชี้นําการตัดสินใจ ไดเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้นๆ วาจะเปน
การวางน้ําหนักของประชาชนไวเพียงใด

3.1.6 การใชกลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ ไมถือวาเปนการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยตรงในเชิงของการปองกันแกไขแตเปนลักษณะของการเรียกรองและปองกันสิทธิ
ของตนเอง อันเนื่องมาจากการไมไดรับความเปนธรรมและเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ตนเอง
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คิดวาควรจะไดรับ โดยในปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดใหหลักการ
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไวในหลายมาตราไดแก มาตราที่ 44 46 48 56 60 62 70 74
76 78 79 84 282 283 284 และ 290 เปนตน ซึ่งประชาชนสามารถใชสิทธิของตนตาม
รัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปจเจกและในรูปขององคกร ตามที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติ
ตางๆ ที่ไดบัญญัติขึ้นจากมาตราดังกลาวขางตน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เปนตน การใช
กลไกทางกฎหมายนี้จะทําใหเกิดความยืดเย้ือตอการดําเนินโครงการหรือการยุติโครงการ
รวมทั้งมีภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้น ความเห็นของประชาชน การปรึกษาหารือการวางแผนรวมกัน
การรวมปฏิบัติ และการควบคุมติดตามโดยประชาชน โดยเปนการเริ่มจากการสื่อสารทางเดียว
ซึ่งเปนการใหขอมูลแตเพียงอยางเดียวไปจนถึงสื่อสารสองทางที่เปนการปรึกษาหารือรวมคิด
รวมวางแผน และเมื่อสื่อสารกันเขาใจตรงกันแลว จึงเปนการรวมทําและในที่สุด เปนการรวม
ติดตามควบคุม ซึ่งนับเปนขั้นของการมีสวนรวมสูงสุด แตจํานวนประชาชนที่เกี่ยวของมากนอย
แลวแตระดับชั้น

มงคล จันทรสอง (2544) ไดกําหนดรูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวมของ
บุคคลไววาองคประกอบรูปแบบของการมีสวนรวม มีอยู ดาน ดังนี้

1) การมีสวนรวมจะตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่ชัดเจน การใหบุคคล
เขารวมกิจกรรมจะตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนวา จะทํากิจกรรมนั้นๆ ไป เพ่ือ
อะไร ผูเขารวมกิจกรรมจะไดตัดสินใจถูกวาควรจะเขารวมหรือไม

2) การมีสวนรวมจะตองมีกิจกรรมเปาหมาย การใหบุคคลเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมจะตองระบุลักษณะของกิจกรรมวามีรูปแบบและลักษณะอยางไร เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมสามารถตัดสินใจไดวาจะเขารวมกิจกรรมหรือไม

3) การเขารวมจะตองมีบุคคลหรือกลุมเปาหมาย การที่จะใหบุคคลเขามา
มีสวนในรวมกิจกรรมนั้นจะตองระบุกลุมเปาหมายดวย อยางไรก็ตามโดยทั่วไปบุคคลกลุมเปาหมาย
มักถูกจํากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงคของการมีสวนรวมอยูแลวเปนพ้ืนฐาน
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โคเฮน และอัพฮอฟฟ (1980) ไดกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมออกเปน 4 แบบ
คือ

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของ
ตัดสินใจนั้น ประการแรกสุด คือ การกําหนดความตองการและจัดลําดับความสําคัญ จากนั้น
เลือกนโยบาย และประชากรที่เกี่ยวของการตัดสินใจในชวงเริ่มตนการตัดสินใจในชวง
ดําเนินการวางแผนและการตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว

2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ( Implementation) ในสวนที่ เปน
องคประกอบของการดําเนินงานตามโครงการนั้นจะไดมาจากคําถามที่วาใครจะทําประโยชนใน
แกโครงการไดบาง และจะทําประโยชนไดโดยวิธีใดเชน การสนับสนุนดานทรัพยากรการ
บริหารงานการประสานงานและการขอความชวยเหลือ เปนตน

3) การมีสวนรวมในการับผลประโยชน (Benefits) ในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชน
นอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและคุณภาพแลวยังตองพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชนภายในกลุม ผลประโยชนของโครงการนี้รวมทั้งผลประโยชนในทางบวก
และผลที่เกิดขึ้นในทางลงที่เปนผลเสียของโครงซึ่งจะเปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลใน
สังคมดวย

4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งสําคัญที่จะตองสังเกต
คือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวังซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคลในกลุมตางๆ ได

ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2558) ไดกลาววา หลักสําคัญของการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน มีดังนี้

1) หลักการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางทางราชการกับประชาชน
โดยยึดถือความศรัทธาของประชาชนที่มีตอหนวยงาน หรือ ตอบุคคล

2) หลักการขจัดความขัดแยง ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชน และเรื่อง
ความคิดจะมีอิทธิพลตอการดําเนินงานพัฒนาเปนอยางมาก เพราะจะทําใหงานหยุดชะงักและ
ลมเหลว
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3) หลักการสรางอุดมการณและ คานิยมในดานความขยัน ความอดทน การ
รวมมือ การซื้อสัตย และการพ่ึงตนเอง เพราะอุดมการณเปนเรื่องจะจูงใจประชาชนใหความ
รวมมือสนับสนุนนโยบายและ เปาหมายการดําเนินงานและอาจกอใหเกิดขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

4) การใหการศึกษาอบรมอยางตอเนื่องเปนการสงเสริมใหคนมีความรู
ความคิด ของตนเองชวยใหประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การใหการศึกษาอบรมโดยให
ประชาชนมีโอกาส ทดลองคิดปฏิบัติ จะชวยใหประชาชนสามารถคุมครองตนเองได รูจัก
วิเคราะหเห็นคุณคาของงาน และนําไปสงการเขารวมในการพัฒนา

5) หลักการทํางานเปนทมี สามารถนําไปใชแสวงหาความรวมมอืในการพัฒนา
ไดดี

6) หลักการสรางพลังชุมชน การรวมกลุมกันทํางานจะทําใหเกิดพลังในการ
ทํางาน และทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ

Chapin (1997, p. 317) ไดแบงการมีสวนรวมในงานออกเปน 4 ประเภทดังนี้
1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือการิเริ่มตัดสินใจ

ดําเนินการ การมีอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินงานหรือออกเสียงคัดคาน และตัดสินใจ
ปฏิบัติการในสิ่งที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ ไมวาจะเรื่องของการจัดระบบการทํางาน วิธีการ
ทํางาน ใครเปนผูกระทําและทําอยางไร

2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ คือ การมีสวนรวมในการสนับสนุนดาน
ทรัพยากร การบริหาร การประสานความรวมมือ การทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนการปรับปรุง
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

3) การมีสวนรวมในผลประโยชนไมวาจะเปนผลประโยชนทางดานวัตถุ
ผลประโยชนทางสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล

4) การมีสวนรวมในการประเมินผล คือ การมีสวนรวมในงานในการใหขอมูล
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสนอแนวคิดในการ
ปรับปรุงและแกไขงานตางๆ ใหดีย่ิงขึ้น
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ทศพล กฤตยพิสิฐ (2538) ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวม 5 ลักษณะ คือ
1) การมีสวนรวมในขั้นริเริมการพัฒนา
2) การมีสวนรวมในขั้นการวางแผนการพัฒนา
3) การมีสวนรวมในขั้นการดําเนินงานการพัฒนา
4) การมีสวนรวมในขั้นรับผลประโยชนจากการพัฒนา
5) การมีสวนรวมในขั้นประเมินผล

3.2 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน
เรณุมาศ รักษาแกว (2559) ไดเรียบเรียงประโยชนของการมีสวนรวมของ

ประชาชน โดยสรุปไดดังนี้
3.2.1 คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับ

สาธารณชนจะชวยสรางความกระจางใหกับวัตถุประสงคและความตองการของโครงการหรือ
นโยบาย และบอยครั้งที่การมีสวนรวมของประชาชนนํามาสูการพิจารณาทางเลือกใหมๆ ที่
นาจะเปนคําตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได

3.2.2 ใชตนทุนนอยและลดความลาชาลง แมวาการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมจะตองใชเวลาและมีคาใชจายมากกวาการตัดสินใจฝายเดียว แตการตัดสินใจฝายเดียว
ที่ไมคํานึงถึงความตองการแทจริงของประชาชนนั้น อาจนํามาซึ่งการโตแยงคัดคานหรือการ
ฟองรองกัน อันทําใหตองเสียคาใชจายสูงในระยะยาว เกิดความลาชา และความลมเหลวของ
โครงการไดในที่สุด

3.2.3 การสรางฉันทามติ การมีสวนรวมของประชาชนจะสรางขอตกลงและขอ
ผูกพันอยางมั่นคงในระยะยาวระหวางกลุมที่มีความแตกตางกัน ชวยสรางความเขาใจระหวาง
กลุมตางๆ ลดขอโตแยงทางการเมืองและชวยใหเกิดความชอบธรรมตอการตัดสินใจของรัฐบาล

3.2.4 การนําไปปฏิบัติงายขึ้น การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทําให
ประชาชนมีความรูสึกของการเปนเจาของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจไดเกิดขึ้น
พวกเขาก็อยากเห็นมันเกิดผลในทางปฏิบัติ และยังอาจเขามาชวยกันอยางกระตือรือรนอีกดวย
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3.2.5 การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาที่เลวรายที่สุด เพราะการเปดโอกาสใหฝาย
ตางๆ เขามาแสดงความตองการและขอหวงกังวลตั้งแตเริ่มตนโครงการ จะชวยลดโอกาสของ
การโตแยงและการแบงฝาย ที่จะเปนปจจัยใหเกิดการเผชิญหนาอยางรุนแรงได

3.2.6 การคงไวซึ่งความนาเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการ
ตัดสินใจที่โปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม จะสรางความนาเชื่อถือตอ
สาธารณชนและเกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อตองมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโตแยงกัน

3.2.7 การคาดการณความหวงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดมาทํางานรวมกับสาธารณชนในกระบวนการมีสวนรวม พวกเขาจะได
รับรูถึงความหวงกังวล และมุมมองของสาธารณชนตอการทํางานขององคกร ซึ่งจะทําให
เจาหนาที่สามารถคาดการณปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนตอกระบวนการและการ
ตัดสินใจขององคกรได

3.2.8 การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชนอยางหนึ่งของการมีสวนรวมของ
ประชาชนคือ ทําใหประชาชนมีความรูทั้งในสวนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจ
ของรัฐ รวมทั้งเปนการฝกอบรมผูนํา และทําใหประชาชนไดเรียนรูทักษะการทํางานรวมกันเพ่ือ
แกปญหาตางๆ อยางมีประสิทธิภาพในอนาคต

จากการสรุปความหมายดังกลาวขางตน การมีสวนรวม หมายถึง
กระบวนการที่หนวยงานกําหนดขึ้นเพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย และผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เขามามีบทบาทรวมแสดงความคิดเห็นการดําเนินโครงการ ตั้งแตเริ่ม
โครงการ จนสิ้นสุดโครงการ และรวมประเมินผลโครงการ ซึ่งในกระบวนการมีสวนรวมจะตองมี
การประชุม กําหนดประเด็นพูดคุย และไดขอสรุปประเด็นจากที่ประชุม หนวยงานภาครัฐจะนํา
ขอสรุปจากกระบวนการมีสวนรวมนี้ ไปใชวิเคราะหความตองการ จัดการปญหา และตอยอด
โครงการ เพ่ือใหผลการดําเนินงานเกิดประโยชนแกประชาชนสูงสุด
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ

(2559) ไดกลาววา ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากหนวยงานหรือองคกรของรัฐ
โดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสารอื่นๆ ซึ่งจะตองเปนผูรับบริการหลัก รวมถึงบุคคล
ประชาชน หรือองคกรเอกชน องคกรรัฐและองคกรในลักษณะอื่นๆ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2558: 28) ไดกลาวถึงผูรับบริการ
หมายถึง ผูใชและผูที่คาดวาจะใชผลผลิตและการบริการของสวนราชการ ผูรับบริการอาจ
รวมถึงสมาชิก ผูเสียภาษี ประชาชน ผูรับบริการ ผูปวย นักเรียน นักศึกษา ลูกความ และผู
ไดรับประโยชนโดยตรง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2525) ไดใหคําจํากัดความของคําวา การบริการ
หมายถึง การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตางๆ เชน ใหบริการหรือใชบริการ เปนตน

สอาด สุขเสดาะ และคณะ (2553: 27) อางถึงใน กุลธน ธนาพงศธร (2537:34) ให
ความหมายในเรื่องหลักการใหบริการที่ดี โดยมีหลักการดังนี้

1) ใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของคนสวนใหญ
2) ใหบริการ โดยยึดหลักความสม่ําเสมอ
3) ใหบริการ โดยยึดหลักความเสมอภาค
4) ใหบริการ โดยยึดหลักความประหยัด
5) ใหบริการ โดยยึดหลักความสะดวก

สอาด สุขเสดาะ และคณะ, 2553:27 อางถึงใน พูลพร แสงบางปลา, 2539: 28-29
กลาววา คุณภาพเปนไปตามความตองการหรือความพึงพอใจของลูกคาที่ใหความสําคัญระดับ
แรกกับความตองการและความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก และการดําเนินการตองมีหลักการที่
ดี การบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีเทคนิคที่ทันสมัย และไดมาตรฐานเชิงวิชาชีพ

ชัชวาล อรวงศศุภทัต (2011) คุณภาพการใหบริการ (service quality) หมายถึง
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของธุรกิจใหบริการ คุณภาพของบริการเปนสิ่ง
สําคัญที่สุดที่จะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได การเสนอคุณภาพการ
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ใหบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการเปนสิ่งที่ตองกระทํา ผูรับบริการจะพอใจถา
ไดรับสิ่งที่ตองการ เมื่อผูรับบริการมีความตองการ ณ สถานที่ที่ผูรับบริการตองการ และใน
รูปแบบที่ตองการ

คุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ จัดไดวาเปนเรื่องหรือแนวคิดใหมที่
หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการตามกรอบและบริบทของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของ
ไทย โดยเฉพาะนับแตไดมีการรื้อปรับระบบราชการครั้งใหญเมื่อป พ.ศ.2545 อันเปนผลมาจาก
ทั้งนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น (สมัยพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) และ
ขอกําหนดจากบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายวาดวยการปรับปรุงสวนราชการ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนตน ประกอบกับการนําแนวคิดของการบริหารงาน
ราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ไดทําใหหนวยงานราชการตางๆ
มุงกําหนดเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร (Strategic Core Objective) ในการจัดบริการ
ประชาชนทุกระดับเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ อัน
เปนไปตามเจตนารมณในการพัฒนาระบบราชการในเชิงการจัดระบบบริหารราชการแผนดินที่
เนนความมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
โดยเฉพาะอยางย่ิงตามบทบัญญัติที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546

การวิจัยครั้งนี้ไดสรุป การบริการ หมายถึง การสรางผลผลิต (โครงการ) ที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยการจัดทําโครงการตามคําขอของประชาชนในพ้ืนที่
ที่สามารถแกปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําไดอยางมีคุณภาพ และคุมคา

4.1 องคประกอบของการบริการ
4.1.1 ผูรับบริการ หรือลูกคา ซึ่งนับวาเปนองคประกอบของการบริการที่มี

ความสําคัญที่สุด เนื่องจากเปาหมายหลักของการบริการ คือ ความพึงพอใจอยางสูงสุดของ
ผูรับบริการ องคประกอบอื่นๆ อีก 4 องคประกอบ นั้นตางก็ถูกกําหนดหรือสรางสรรคขึ้นมา
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เพ่ือการสรางความพึงพอใจอยางสูงสุดใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการทั้งสิ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ
ผูรับบริการ เปนจุดเริ่มตนของการบริการ หากไมมีผูรับบริการแลว องคประกอบอื่นๆ ยอมไม
เกิดขึ้น

4.1.2 หนวยบริการ หมายถึง หนวยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือผลิตงานบริการในดาน
ตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกหรอืชวยเหลือแกบคุคลอืน่ โดยอาจดําเนินการในลักษณะเจาของ
คนเดียว หางหุนสวน หรือบริษัทจํากัดก็ได และเปนไดทั้งหนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชน
หนวยงานบริการจะมีบุคคลหรือกลุมบุคคลเปนผูนําในการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งเรียกวา
ผูบริหารหนวยงาน โดยผูบริหารหนวยงานมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดคุณภาพของการ
บริการ เนื่องจากอยูในฐานะผูนําของหนวยงานที่มีอํานาจโดยตรงและมีหนาที่ความรับผิดชอบ
หลักในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของหนวยงาน โดยกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธการ
บริการ จัดสรรทรัพยากร วางระเบียบและกฎเกณฑตางๆ ตลอดจนเปนผูนําของผูปฏิบัติงาน
ใหบริการของหนวยงานดวย

4.1.3 ผูปฏิบัติใหงานบริการ เปนผูที่ดําเนินการบริการ หรือลงมือใหบริการตอ
ผูรับบริการโดยตรง โดยอาจจะมีปฏิสัมพันธและปรากฏตัวผูรับบริการหรือไมก็ได

4.1.4 ผลิตภัณฑบริการ เปนกระบวนการ หรือวิธีการนําเสนออรรถประโยชน
หรือคุณคาตางๆ ที่หนวยงานบริการและผูปฏิบัติงานใหบริการมอบใหกับผูรับบริการ

4.1.5 ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของการบริการ หมายถึง สิ่ง
ตางๆ ที่ผูรับบริการสามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหา ไมวาจะเปนการมองเห็น การได
กลิ่น การไดยิน การไดลิ้มรสชาด และการสัมผัส องคประกอบทางกายภาพจึงครอบคลุมถึงสิ่ง
ตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนตวัอาคาร ลานจอดรถ การตกแตง อุปกรณเครื่องมอืเครือ่งใช บรรยากาศ
และแมกระทั่งเครื่องแบบของพนักงาน
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4.2 หลักการท่ีดีของงานบริการ
สุนันทา ทวีผล, (2550; 14-15) การบริการที่ดีไดมีผูแสดงความคิดเห็นไวหลายๆ

ดาน กลาวถึง ลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพ โดยมีตัวแปรที่จะนํามาใชในการกําหนด
คุณภาพของบริการ ดังนี้

4.2.1 ความถูกตองตามกฎหมาย หมายถึง บริการที่จัดใหมีขึ้นตามกฎหมาย
โดยเฉพาะ บริการที่บังคับใหประชาชนตองมาใชบริการ เชน บริการรับชําระภาษีอากร
จําเปนตองควบคุมให ถูกตองตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเปนสําคัญ

4.2.2 ความเพียงพอ หมายถึง บริการที่มีจํานวนและคุณภาพเพียงพอกับความ
ตองการของ ผูรับบริการ ไมมีการรอคอยหรือเขาคิวเพ่ือขอรับบริการ

4.2.3 ความทั่วถึง เทาเทียม ไมมีขอยกเวน ไมมีอภิสิทธิ์ หมายถึง บริการที่ดีตอง
เปดโอกาส ใหประชาชนในทุกพ้ืนที่ กลุมอาชีพ เพศ วัย ไดใชบริการประเภทเดียวกัน คุณภาพ
เดียวกันไดอยาง ทั่วถึงเทาเทียมกัน โดยไมมีขอยกเวน

4.2.4 ความสะดวก รวมเร็ว เชื่อถือได หมายถึง การใหบริการที่ดีมีคุณภาพนั้น
จะตองมี ลักษณะที่สําคัญ ดังนี้

4.2.4.1 ผูใชบริการจะตองไดรบัความสะดวก คือ สามารถใชบริการได ณ
ที่ตางๆ และ สามารถเลือกใชวิธีการไดหลายแบบตามสภาพของผูใชบริการ นอกจากนั้นความ
สะดวกอาจ พิจารณาไดจากกระบวนการใหบริการ เชน การจัดใหมีจุดให – รับบริการ เพียงจุด
เดียว (One -Stop Service)

4.2.4.2 ความรวดเรว็ หมายถึง ประชาชนตองไดรับการบริการทันที โดย
ไมตองรอคิว คอยรับบริการนานเกินสมควร

4.2.4.3 ความนาเชื่อถือไดของระบบบริการ หมายถึง บริการที่มีคุณภาพ
จะตองมี ความตอเนื่องสม่ําเสมอ มีระเบียบแบบแผนการใหบริการที่แนนอน คาดการณ
ลวงหนาไดแนนอน เปนที่พ่ึงพาของผูรับบริการไดเสมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดนอย
ที่สุด
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4.2.5 ความไดมาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การ
ใหบริการ ประเภทที่ตองอาศัยความรูความชํานาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ เชน การเงิน
การบัญชีบริการ ทางการแพทย เศรษฐกิจ กฎหมาย ฯลฯ บริการดังกลาวนี้จะมีคุณภาพดีก็
ตอเมื่อมีบุคลากรและ กระบวนการใหบริการที่ไดมาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ

4.2.6 การเรียกเก็บคาบริการที่เหมาะสมตนทุนการใหบริการต่ํา หมายถึง การ
ใหบริการของ รัฐประเภทที่มีการเรียกเก็บคาบริการจากผูรับบริการตองมีคาบริการที่เหมาะสม
และตองมีระบบ การจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ มีตนทุนการดําเนินงานต่ํา เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการที่มีคุณภาพ ดี และมีคาบริการที่ไมสูงเกินไป

4.3 การพัฒนาดานการบริการแบบครบวงจร
พิษณุพร รุโจปการ (2559) การพัฒนาดานการบริการแบบครบวงจร จะทําให

บุคลากรผูใหบริการและผูใชบริการ (People) สถานที่ (Place) และกระบวนการ (Process) มี
การพัฒนาที่สําคัญดังนี้

4.3.1 การพัฒนาบุคลากรผูใหบริการ (People) ใหเปนผูที่มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมในการใหบริการเชน มีทัศนคติ ที่ถูกตองในการใหบริการ มีมิตรไมตรี สามารถ
ใหบริการดวยความรวดเร็ว มีความรูในเรื่องที่ใหบริการเปนอยางดีมีความ สุภาพ มีความเต็มอก
เต็มใจชวยเหลือ และใหบริการดวยความเสมอภาค

4.3.2 การพัฒนาสถานที่ (Place) และสภาพแวดลอม จะมีความเหมาะสมตอ
การใหบริการที่จะชวยใหผูรับบริการ ไดรับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ทําเกิดความพึง
พอใจและประทับใจมากขึ้น

4.3.3 การพัฒนากระบวนการ (Process) จะตองเอื้อใหเกิดความถูกตองแมนยํา
รวดเร็ว การใหบริการแบบ ครบวงจรทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการไดงาย มีความ
ชัดเจนของขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการบริการที่สื่อให ผูใชบริการไดรับทราบ มีการติดตามผลการ
บริการในดานตางๆ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป
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จากการสรุปความหมายดังกลาวขางตน กลาวสรุปไดวา ผูรับบริการ หมายถึง
ประชาชน และผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ํา โดยการใชน้ํา เพ่ือการอุปโภค บริโภค ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบ
กิจกรรม และจัดงานประเพณี ในชุมชน รวมถึงการดูแลและรักษาใหอยูในสภาพใชงานไดปกติ
พ้ืนที่ของผูรับบริการ หมายถึง พ้ืนที่ในการดูแลของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ประกอบดวย
จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร เลย และนครพนม

5. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
5.1 ความหมายความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ มีผูใหความหมายไว แตละ”แนวคิด” ดังนี้
Praserk rk (2555) อางโดย Shelly อางโดย ประกายดาว (2536) ไดใหแนวคิด

เกี่ยวกับความพึงพอใจวา เปนความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึก
ทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิด
ความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่นๆ กลาวคือ เปน
ความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความรูสึกทางบวกเพ่ิมขึ้นไดอีก ดังนั้น
จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวา
ความรูสึกในทางบวกอื่นๆ ขณะที่วิชัย (2531) กลาววา แนวคิดความพึงพอใจ มีสวนเกี่ยวของ
กับความตองการของมนุษย กลาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการของ
มนุษยไดรับการตอบสนอง ซึ่งมนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการขั้นพ้ืนฐานไมตางกัน

อรพรรณ จันทรอินทรและคณะ (2554: 20) ไดใหความหมายความพึงพอใจวา
เปนความรูสึกความประทับใจหรือการมีทัศนคติที่ดีที่มีตอสิ่งนั้นๆ โดยมีความพึงพอใจแลวก็จะ
แสดงออกมาทางพฤติกรรม

ทฤษฎีของ Herzberg สามารถตีความได 5 แงมุม คือ
1) ปจจัยจูงใจทุกตัวตางรวมกันสงผลตอความพึงพอใจมากกวาความไม

พึงพอใจ
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2) ปจจัยจูงใจทุกตัวรวมกันสงผลตอความพึงพอใจมากกวา ความไมพึงพอใจ
และปจจัยค้ําจุนทุกตัวตางรวมกันสงผลตอความไมพึงพอใจมากกวาปจจัยจูงใจทุกตัวรวมกัน

3) ปจจัยจูงใจแตละตัวสงผลตอความไมพึงพอใจมากกวาความพึงพอใจ
4) ปจจัยค้ําจุนแตละตัวสงผลตอความไมพึงพอใจมากกวาปจจัยจูงใจตัวใด

และในการกลับกันปจจัยจูงใจแตละตัวสงผลตอความพึงพอใจมากกวาปจจัยค้ําจุนตัวใดๆ
5) ปจจัยจูงใจเทานั้นที่สงผลตอความพึงพอใจและมีเฉพาะปจจัยค้ําจุนเทานั้น

สงผลตอความไมพึงพอใจ
ชนะดา วีระพันธ (2555: 8-9) ไดสรุปทัศนะวา เปนความพึงพอใจของประชาชน

ที่มีตอการบริการของหนวยงานภาครัฐนั้นของ มิลเลทท (Millet, 1954, p.397 อางถึงใน
นพคุณ ดิลกภากรณ, 2546, หนา 12) โดยได ประเด็นวา เปาหมายที่เปนที่นิยมมากที่สุดที่ผูปฏิบัติ
ตองยึดถือไวเสมอในหลักการ 5 ประการ คือ

1) การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความ
ยุติธรรมในการบริหาร งานภาครัฐที่มีฐานของความคิดวาทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นประชาชน
ทุกคนจะไดรับการปฏิบัติ อยางเทาเทียมกันในทุกแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันใน
การใหบริการประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการให
บริการเดียวกัน

2) การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการใหบริการ
จะตองมองวา การใหบริการจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไม
มีประสิทธิผลเลย ถาไมมีการตรงเวลาซึ่งจะสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน

3) การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการ
จะตองมีลักษณะ ที่มีจํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The right
quantity at the right geographical Location) มิลเลทท (Millett) เห็นวาความเสมอภาค
หรือการตรงเวลาจะไมมี ความหมายเลย ถามีจํานวนการใหการบริการที่ไมเพียงพอและสถาน
ที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไม ยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกผูรับบริการ
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4) การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) คือ การใหบริการที่
เปนไป อยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณชนเปนหลักไมใชยึดตามความพอใจของ
หนวยงานที่ ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได

5) การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) คือ การใหบริการที่มี
การปรับปรุง คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถที่จะ ทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม จากความหมายของความพึง
พอใจที่ไดรวบรวมมานี้พอสรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ความชอบ ความพอใจ
และความตองการของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งความรูสึกพึงพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับใน
สิ่งที่ตองการซึ่งในที่นี้ไดหมายถึง การบริการที่ดี ความรูสึกพึงพอใจจะ เกิดขึ้นเมื่อผูใชบริการ
ไดรับตอบสนองในสิ่งที่ตองการหรือบรรลุเปาหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงไม
เกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง

พรอมนี้ สรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ความชอบ ความพอใจ
และความตองการของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งความรูสึกพึงพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับใน
สิ่งที่ตองการซึ่งในที่นี้ไดหมายถึง การบริการที่ดี ความรูสึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อผูใชบริการ
ไดรับตอบสนองในสิ่งที่ตองการหรือบรรลุเปาหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลง
ไมเกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง

5.2 ลักษณะความพึงพอใจ
ลักษณะความพึงพอใจผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนํามา

เสนอ ลักษณะของความพึงพอใจของนักวิชาการ ดังนี้
ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558: 11-12) ไดกลาววา ลักษณะความพึง

พอใจไว ดังนี้
5.2.1 ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกทางบวก ของ

บุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรูความพึงพอใจ จําเปนตองมีการปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม
รอบตัว การตอบสนองความตองการของมนุษย สวนบุคคลดวยการโตตอบกับบุคคลอื่นและ
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สิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวันทําใหแตละคนมีประสบการณรับรู เรียนรู สิ่งที่ไดรับการตอบสนอง
แตกตางกันไป และ หากสิ่งที่ไดรับเปนไปตามความตองการก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจ

5.2.2 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตาง ระหวางสิ่งที่คาดหวงักับ
สิ่งที่ ไดรับจริงในสถานการณ บริการกอนที่ลูกคาจะมาใชบริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของ
การบริการ นั้นไวในใจอยูกอนเสมอแลว ซึ่งมีแหลงอางอิงมาจากคุณคาหรือเจตคติที่ยึดถือตอ
บริการ ประสบการณดั้งเดิมที่เคยใชบริการ การบอกเลาของผูอื่น การรับทราบขอมูล การ
รับประกันบริการ จากโฆษณา การใหคํามั่นสัญญาของผูใหบริการเหลานี้เปนปจจัยพ้ืนฐาน ที่
ผูใชบริการเหลานี้เปน ปจจัยพ้ืนฐานที่ผูรับบริการ คาดหวังในสิ่ง ที่คิดวาไดรับมีอิทธิพลตอ
ชวงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหวางผู ใหบริการและผูรับบริการเปนอยาง
มาก เพราะผูรับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ไดรับจรงิใน กระบวนการบริการที่เกดิขึน้กบั
ความหวังเอาไวหากสิ่งที่ไดรับเปนไปตามความ คาดหวังถือวาเปนการยืนยันที่ถูกตองกับความ
คาดหวังที่มีผูรับริการยอมเกิดความ พึงพอใจตอการบริการดังกลาว แตถาไมเปนไปตาม
คาดหวังอาจจะสูงหรือต่ํากวานับวาเปนการยืนยัน ที่คลาดเคลื่อนความคาดหวังดังกลาว ทั้งนี้
ชวงความแตกตาง ที่เกิดขึ้นจะชี้ใหเห็นระดับความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจมากนอยได ถา
ยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวก แสดงถึงความพึงพอใจ ถาไปในทางลบแสดงถึงความไมพอใจ

5.3 องคประกอบของความพึงพอใจ
เพ็ญนภา จรัสพันธ, 2557: 9 ความพึงพอใจ เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวย

ใหงานสําเร็จโดยเฉพาะอยางย่ิง ถาเปนงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการ นอกจากผูบริหารจะ
ดําเนินการใหผูปฏิบัติงานใหบริการเกิดความพึงพอใจในการทางานแลว ยังจําเปนตอง
ดําเนินการที่จะใหผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจดวย เพราะความเจริญเติบโตของงานบริการ
ปจจัยที่เปนตัวบงชี้ คือ จํานวนผูมาใชบริการ ดังนั้น ผูบริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอยางย่ิงที่จะ
ศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่จะทําให เกิดความพึงพอใจทั้งผูใหบริการและ
ผูรับบริการ
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ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไม ขึ้นอยูกับการใหบริการขององคกรประกอบกับ
ระดับ ความรูสึกของผูมารับบริการในมิติตางๆ ของแตละบุคคล ดังนั้นการวัดระดับความพึง
พอใจ สามารถกระทําไดหลายวิธีตอไปนี้

5.3.1 การใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย โดยการขอ
ความรวมมือ จากกลุมบุคคลที่ตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่กําหนด

5.3.2 การสัมภาษณ ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่
จะจูงใจให ผูตอบคําถามตอบตามขอเท็จจริง

5.3.3 การสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมทั้งกอนการรับบรกิาร ขณะรับบริการ
และหลัง การรับบริการ การวัดโดยวิธีนี้จะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอนจะ
เห็นไดวา การวัดความพึงพอใจตอการใหบริการนั้นสามารถกระทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับความ
สะดวก เหมาะสมตลอดจนจุดมุงหมายของการวัดดวย จึงจะสงผลใหการวัดนั้นมีประสิทธิภาพ
และนาเชื่อถือได

5.4 ปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ
ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจนั้น สามารถพิจารณาไดจากแนวคิดเกี่ยวกับ

หลักการของการใหบริการสาธารณะ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉพาะ
พระเกียรติ จังหวัดตรัง, 2553: 11-12 )

ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยทําใหงานประสบผลสําเร็จ
โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเปนงานที่เกี่ยวกับการใหบริการ นอกจากผูบริการจะดําเนินการใหผูทํา
งานเกิดความพอใจในการทํางานแลว ยังจําเปนตองดําเนินการที่จะใหผูมาใชบริการเกิดความ
พึงพอใจดวย เพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่เปนตัว
บงชี้ คือ จํานวนผูมาใชบริการ ดังนั้นผูบริการที่ชาญฉลาดจึงควรอยางที่จะศึกษาใหลึกซึ่งถึง
ปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจทั้งผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการ
เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งในการ
ใหบริการ เปาหมายสําคัญของการบริการคือ การสรางความพึงพอใจการใหบริการ มิลเลท
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(Millet 1954,394-400) ไดใหทัศนะวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการของ
หนวยงานของรัฐวา ควรพิจารณาสิ่งตางๆ เหลานี้ คือ

5.4.1 การใหบริการอยางเสมอภาพ (equitable service) หมายถึง ความ
ยุติธรรมใชการบรหิารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่วา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคน
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุนของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกัน ในการ
ใหบริการ ประชาชนจะไดรับปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรการใหบริการเดียวกัน

5.4.2 การใหบริการที่ตรงเวลา (timely service) หมายถึง การใหบริการจะตอง
มองวา ใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลของการปฏิบัติงานภาครัฐจะถือวาไมมี
ประสิทธิภาพเลยถาไมมีการตรงเวลา ซึ่งจะสรางความไมพอใจใหกับประชาชน

5.4.3 การใหบริการอยางเพียงพอ (ample service) หมายถึง การใหบริการ
จะตองมองวาใหบริการสาธารณะจะตองมีลักษณะมีจํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการ
อยางเหมาะสม (the right quantity at the right geographical location) นอกจากนี้ มิลเลท
ยังเห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมมีความหลายเลยถาจํานวนการบริการที่
ไมเพียงพอและสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมแกผูมารับบริการ

5.4.4 การใหบริการอยางตอเนื่อง (continuous service) หมายถึง การใหบริการ
สาธารณะที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนสาธารณะเปนหลัก ไมยึดความพึงพอใจของ
หนวยงานที่ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ตาม

5.4.5 การใหบริการอยางกาวหนา (progressive service) หมายถึง การใหบริการ
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
หรือสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม

จากการสรุปความหมายดังกลาวขางตน กลาวสรุปไดวา ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ หมายถึง ความพึงพอใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีตอความตองการใชผลิตภัณฑแลว
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชจนเกิดความพอใจ ชอบใจ และหากผลิตภัณฑนั้นมี
องคประกอบดาน ขนาด รูปแบบ สถานที่ ปริมาณ และเวลา ที่เหมาะสมดวยแลว จะสราง
ความพึงพอใจเพ่ิมมากย่ิงขึ้น
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6. สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 กรมทรัพยากรนํ้า
6.1 กรมทรัพยากรนํ้า

6.1.1 วิสัยทัศน
"สังคมมีน้ําใชที่มั่นคง มีความสมดุลทางธรรมชาติอยางย่ังยืน"

6.1.2 พันธกิจ
6.1.2.1 จัดทํานโยบาย และแผน สงเสริมความรวมมือ การบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการอยางเปนระบบ ระดับประเทศและระหวางประเทศ
6.1.2.2 สงเสริม สนับสนุน และเพ่ิมศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อน

องคกร และเครือขายลุมน้ํา
6.1.2.3 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลระบบ

นิเวศของ แหลงน้ําและพ้ืนที่ชุมน้ํา
6.1.2.4 พัฒนาองคความรู ระบบขอมูล กําหนดมาตรฐานดานบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําและระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพ่ือใหเกิดการนําไปใชของทุกภาคสวน
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบน้ําอุปโภคบริโภค

6.2 สํานักงานทรัพยากรนํ้า
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของกรม

ทรัพยากรน้ํา
6.2.1 วิสัยทัศน

มีน้ําเพียงพอ หลอเลี้ยงชีวิต เศรษฐกิจย่ังยืน ฟนฟูธรรมชาติ
รวมยุทธศาสตรประเทศเพ่ือนบาน

6.2.2 พันธกิจ
6.2.2.1 จัดหา พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู แหลงน้ํา
6.2.2.2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหทั่วถึง
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6.2.2.3 รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน สราง
มูลคาเพ่ิมใหผลผลิต

6.2.2.4 ใหชุมชนมีสวนรวมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

6.2.2.5 ประสานความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน
6.2.3 ภารกิจหนาที่

6.2.3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน
ระดับลุมน้ํา และทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

6.2.3.2 พัฒนา เสริมสรางขีดความสามารถ รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ําแกผูมีสวนไดสวนเสีย

6.2.3.3 จัดทําแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้ง
ดําเนินการสํารวจออกแบบ และพัฒนาอนุรักษ ฟนฟูการใชประโยชนและการแกไขปญหาของ
ลุมน้ํา

6.2.3.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลและเปนศูนย เครือขายขอมูลและ
สารสนเทศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ํา

6.2.3.5 สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษาดานเทคนิควิชาการ
มาตรฐานและกฎเกณฑเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแกหนวยงานของรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

6.2.3.6 ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

6.2.3.7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

6.2.4 อํานาจหนาที่
6.2.4.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน

ระดับลุมน้ําและทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
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6.2.4.2 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ รวมทั้งดําเนินการสํารวจ
ออกแบบและพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู การใชประโยชนและการแกไขปญหาของลุมน้ํา

6.2.4.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลและเปนศูนย เครือขายขอมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการกรมทรัพยากรน้ํา ในระดับลุมน้ํา

6.2.4.4 สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษาดานเทคนิควิชาการ
มาตรฐาน และกฎเกณฑ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แกหนวยงานของรัฐ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

6.2.4.5 ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคระกรรมและคณะ
อนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

6.2.4.6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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โครงสรางสํานักงานทรัพยากรนํ้า ภาค 3

ผูอํานวยการสํานักงานทรพัยากรนํ้าภาค 3

ผูอํานวยการสวนประสานและ
บริหารจัดการลุมน้ําโขงสวนที่ 3

ผูอํานวยการ
สวนอํานวยการ

ผูอํานวยสวนยุทธศาสตรผูอํานวยการสวนวิชาการ

ผูอํานวยการสวนประสานและ
บริหารจัดการลุมน้ําโขงสวนที่ 2

ผูอํานวยการสวนอทุกวทิยา
(หนองคาย)

ผูอํานวยการ
สวนพัฒนาและฟนฟูแหลงน้าํ

ผูอํานวยการ
สวนบริหารจดัการน้ํา
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มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด

ลุมน้ําโขงสวนท่ี 2
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดเลย

ลุมน้ําโขงสวนท่ี 3
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดบึงกาฬ

จ. บึงกาฬ
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7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ชลธิรา ปญญา และปุณญภัส กมลเนตร (2558) ไดศึกษาความเปนไปไดในการแกไข

ปญหาความมั่นคงในการถือครองที่ดินของเกษตรกร โดยใชรูปแบบสิทธิการใชประโยชนที่
เหมาะสมสําหรับที่ดินเอกชนที่ไมใชประโยชน กรณีศึกษา เกษตรกรรายยอยกลุมปฏิรูปที่ดิน
บานโปง ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จากผลการศึกษา พบวา การปรับตัว
และการบริหารจัดการที่ดิน มีการเขาใชประโยชนที่ดินเอกชนรกรางของเกษตรกรรายยอยกลุม
ปฏิรูปที่ดินบานโปง ทําใหเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงที่ดิน เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
และคุณคา ความมั่นคงในการดํารงชีพของครอบครัวเกษตรกรรายยอย การเขาปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือใหเกิดความมั่นคงในการถือครองที่ดินอยางย่ังยืนทําใหเกษตรกรตองพัฒนา ระบบการ
จัดการที่ดินแบบ “สิทธิรวม” การสรางกลไกการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
การปรับปรุงกฎระเบียบขอตกลงสําหรับใชเปนแนวปฏิบัติที่สรางความมั่นคงในการถือครอง
ที่ดินในระดับชุมชนทองถิ่นได

สุภาวรรณ วงคคําจันทร และบุญแสน เตียวนุกุลธรรม (2554) ไดศึกษาการใช
ประโยชน อนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากรน้ําอยางมีสมดุล จากผลการศึกษา พบวาผลการถอด
บทเรียน ป 2554 จังหวัดนครสวรรค ประสบปญหาอุทกภัย 10 อําเภอชุมแสงพ้ืนที่น้ําทวมมาก
ที่สุด (รอยละ 25.27) แตอําเภอเมืองมีคาความเสียหายสูงสุด (32,000 ลานบาท) สวนแนวทาง
ในการใชประโยชน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําอยางมีสมดุล ไดแก สงเสริมการมีสวนรวม
สรางเครือขายการเตรียมพรอม และการปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนัก ซึ่งตองชวยกัน
อนุรักษปาตนน้าํ แหลงน้ําธรรมชาตสิําคญั และฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมโดยยึดหลักความสมดุล
ของระบบนิเวศ สูความมั่นคงดานทรัพยากรน้ํา ผลการพัฒนาคูมือวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา
จํานวน 1,000 เลม สูการเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการ
ใชประโยชน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรน้ําอยางมีสมดุล

นายกล พรมสําลี และคณะ (2550) ไดศึกษารูปแบบการจัดการน้ําที่มีอยูอยางจํากัดให
มีประสิทธิภาพสูงสุด กรณีบานผาชัน ตําบลสําโรง อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มี
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปริมาณแหลงน้ําที่มีอยูของชุมชนบานผาชัน เพ่ือศึกษาปริมาณการใช
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น้ําในใชอุปโภคบริโภคของชาวบานผาชัน เพ่ือศึกษาวิธีการใชน้ําที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ วิถีชีวิตของชาวบานผาชัน
เพ่ือหารูปแบบการบริหารจัดการน้ําที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับชาวบานผาชันโดย
การนําภูมิปญญาเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ มาใช ซึ่งการศึกษาเก็บขอมูลครั้งนี้ได
ทําการศึกษาขอมูลตางๆ หลากหลายวิธีการ จากผลการศึกษา พบวา แหลงน้ําในชุมชนมีและมี
อยูกระจายทั่วไปมีจํานวน 14 แหลง ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและสรางขึ้น ในสวนปริมาณการใช
น้ําในการอุปโภคบริโภคของชาวบานผาชัน จํานวน 134 ครัวเรือน ใชน้ําทั้งหมด 16,104
ลูกบาศกเมตรตอป จากการศึกษาภูมิปญญาตั้งเดิมในวิธีการใชน้ําอยางประหยัดและเปน
ประโยชนที่สุด ไดคนพบวิธีการดังนี้ การตัดน้ําโดยใชคุ กอนที่จะหาบน้ํา ไดนําใบไมวางที่ปากคุ
เวลาหาบน้ําจะไดไมกระฉอก หมอดินที่เก็บน้ําดื่มจะเก็บไวไดรมหรือในที่รมเพ่ือรักษาความชุมชื่น
ไมใหน้ําระเหยออกและยังทําใหน้ําเย็นนาดื่ม เวลาอาบน้ําอาบใตตนไม ปลูกผักสวนครัวไวใกล
กับที่ลางถวยลางจาน สามารถกําหนดเปนรูปแบบการบริหารจัดการน้ําของชุมชนบานผาชัน
แลวมีการทดลองปฏิบัติการจนไดขอสรุปวา รูปแบบการบริหารจัดการน้ําที่มีความเหมาะสม
และสอดคลองกันชาวบานผาชัน คือ 1.การน้ําภูมิปญญาดั้งเดิมในวิธีการใชน้ําอยางประหยัด
และเกิดประโยชนสูงสุด มาปรับใชใหมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ วิถีชีวิตในปจจุบันของ
บานผาชัน คือ การนําน้ําที่ใชแลวกลับมาใชอีกกิจกรรมหนึ่ง 2.หมั่นตรวจสอบตนไมเพ่ือรักษา
ความชุมชื่น 3.ลดพลังงานของเครื่องสูบน้ําจากฝายวังอีแรง โดยการติดตั้งระบบการลักน้ํา
4.การบริหารจัดการระบบประปาหมูบานที่รวมกันกําหนดขึ้น 1) จัดระบบการจัดสรรน้ําใหครบ
ทุกครัวเรือน 2) การกําหนดระเบียบการชําระคาน้ําและคาธรรมเนียม 3) การกําหนดขอหาม
ในการดูแลรักษาฝายหัววังอีแรง และบุงพะละคร ที่นํามาใชระบบประปาหมูบาน 4) ใหมี
คณะกรรมการมาจากการเลือกตัง้ในเวทีประชุมหมูบานในการควบคุมดูแลระบบประปาหมูบาน

สายบัว เข็มเพ็ชร และสํารวจ ผัดผล (2557) ไดศึกษาโครงการการพัฒนาฐานขอมูล
การใชประโยชนที่ดินเพ่ือการจัดทําแผนชุมชนสําหรับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
จังหวัดนาน วัตถุประสงคเพ่ือทําแผนที่และขอมูลประกอบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
ปาไมและการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมในชวงป 2530 - 2556 เพ่ือนํารองการสราง
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กระบวนการเรียนรูจากขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน จากพ้ืนที่ปาไมและการใช
ประโยชนที่ดิน และจัดทําแผนการจัดการการใชประโยชนที่ดิน แบบมีสวนรวมในพ้ืนที่นํารอง
15 ตําบล และเพ่ือพัฒนากลไกระดับตําบลเพ่ือจัดการทรัพยากรอยางมีสวนรวม และการ
พัฒนาอาชีพที่ย่ังยืน จากผลการศึกษา พบวา จังหวัดนานเปนจังหวัดที่มีเขตการปกครอง 15
อําเภอ 99 ตําบล มีพ้ืนที่ประมาณ 7,651,738 ไร ซึ่งในป พ.ศ. 2507 รัฐบาลไทยไดกําหนดและ
ประกาศเขตพ้ืนที่จังหวัดนานใหเปนพ้ืนที่ปาสงวน แหงชาติซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 6,541,696 ไร
นอกจากนั้นพ้ืนที่ปาจังหวดันานถือวาเปนพ้ืนที่ปาตนน้ําที่สําคัญโดยเฉพาะพ้ืนที่ปาตนน้ําชั้น 1A
ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาจังหวัดนานมีพ้ืนที่ปาตนน้ําชั้น 1A อยู 3,426,620 ไร ปาตนน้ําของ
จังหวัดนานนี้มีสวนสําคัญในการผันน้ําลงสูที่ราบลุมภาคกลางกวา 20% จากสถานการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นกับจังหวัดนานกวา 20 ปที่ผานมาทําใหจังหวัดนาน สูญเสียพ้ืนที่ปาไม โดยเฉพาะเขต
ปาไมที่อยูในเขตประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ และปาในเขตชั้น ลุมน้ํา 1A ดวยเหตุการณ
และสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับจังหวัดนานในชวงที่ผานมาดังกลาวได กอใหเกิดปญหาทั้ง
ทางกายภาพ (การสูญเสียพ้ืนที่ปาไม) ชีวภาพ (ความหลากหลายทางชีวภาพ) เศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งตอชุมชนเมืองและชุมชนในพ้ืนที่ อยางไรก็ตามจากผลการวิเคราะหการ เปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ปาไมและการใชประโยชนที่ดินจากโครงการ “การพัฒนาฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
เพ่ือการจัดทําแผนชุมชนสําหรับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม จังหวัดนาน” พบวา
ปญหาดังกลาวโดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่ปาไม และผืนปาตนน้ําชั้น 1A มิไดเกิดขึ้นและมีความ
รุนแรง ในทุกตําบล จากผลการวิเคราะหสรุปไดวาพ้ืนที่ระดับตําบลที่มีการสูญเสียพ้ืนที่ปาไม
จากชวงป พ.ศ. 2507 ซึ่งเปนปที่ประกาศเขตพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติจังหวัดนาน ถึงป พ.ศ.
2556 มากกวา 50% ไดแก ตําบลดูพงษ ตําบลปาแลวหลวง อําเภอสันติสุข ตําบลผาตอ อําเภอ
ทาวังผา ตําบลจอมจันทร ตําบล ไหลนาน อําเภอเวียงสา ตําบลน้ําปาย อําเภอแมจริม และ
ตําบลสกาด อําเภอปว ซึ่งการวิเคราะห พบวา พ้ืนที่ปาที่สูญเสียไปนั้นเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนที่
ปลูกพืชไรเชิงเดี่ยวบนที่สูง โดยเฉพาะขาวโพดที่ เกษตรปลูกเปนพืชเดี่ยว ในสวนของผลการ
วิเคราะหการพ้ืนที่ปาตนน้ําชั้น 1A นั้น พบเชนเดียวกันวาแตละตําบลมี เปอรเซ็นตการสูญเสีย
พ้ืนที่ปาตนน้ําชั้น 1A ที่ตางกัน ทั้งนี้ดวยสาเหตุหลักสองประการไดแก การกระจายตัวของพ้ืนที่
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ปาตนน้ําชั้น 1A ที่มีความหลากหลายในพ้ืนที่ และการบุกรุกพ้ืนที่ปาของชุมชนเพ่ือใชประโยชน
ของแตละตําบลที่ไมเหมือนกัน ผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นวา ตําบลที่มีการบุกรุกพ้ืนที่ ปาเพ่ือใช
ในการท าการเกษตรบนที่สูงในพ้ืนที่ปาตนน้ําชั้น 1A (ระหวางป พ.ศ. 2507-2513) มากกวา
50% ไดแกตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา ตําบลน้ําปาย อําเภอแมจริม ตําบลศรีภูมิ อําเภอทา
วังผา และตําบลสกาด อําเภอปว จากผลการผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมและ
การใชประโยชนที่ดนิดงักลาว นักวิจัยไดสงตอใหคณะนักวิจัยในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือนําขอมูลดังกลาว
เขาสูกระบวนการการจัดทําแผนการ จัดการการใชประโยชนที่ดินแบบมีสวนรวมของชุมชน
(Participatory Land Use Planning: PLP) ใน 15 ตําบลที่ถูกคัดเลือกใหเปนตําบลนํารอง ซึ่ง
การจัดทําแผนชุมชนมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้ 1) การคนหา และกลไกทํางานระดับพ้ืนที่
2) ศึกษา สํารวจและรวบรวมขอมูล 3) วิเคราะห สังเคราะหขอมูล 4) พัฒนาและยกรางแผน
ชุมชนดานการจัดการการใชประโยชนที่ดนิ และ 5) การคืนขอมูลและประชาพิจารณแผนชุมชน
ในดานการใชประโยชนที่ดิน ผลการวิจัยพบวาพ้ืนที่นํารอง 15 ตําบล ไดมีการนําภาพถายไปใช
ประโยชน เพ่ือการอภิปราย และกําหนดขอบเขตรายแปลงของพ้ืนที่ทํากิน ขอบเขตพ้ืนที่ปา
แหลงน้ํา ความอุดมสมบูรณของปาไม และการบริหารจัดการการรับมือกับภัยพิบัติ ดังนั้นจึง
นําไปสูกระบวนการการจัดทํากลไกแบบมีสวนรวม ซึ่งแบงเปนระยะกอตัว ระยะสรางทีม และ
การนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และขยายผลตอไปยัง 34 ตําบล รวมถึงการทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือ พรอมทั้งแตงตั้งคณะทํางานการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นวาดวย
“การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” สูการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคมที่ย่ังยืน
ระดับอําเภอและระดับตําบล ตามวาระจังหวัดนาน “สรางเมืองนานนาอยูคูปาตนน้ํา”

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา (2555) ไดศึกษาการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับผลผลิต
ที่ 2 : การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์
(ผลผลิต ผลลัพธ) ของโครงการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา
ความพึงพอใจของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียตอการไดรับบริการดานแหลงน้ําและเพ่ือ
เปดโอกาสใหผูรับบริการไดรวมแสดงความตองการใหกรมทรัพยากรน้ํา ไดทราบและนําขอมูล /
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ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขคุณภาพการใหบริการใหมีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จากผล
การศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษและฟนฟู
เพ่ือแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการเมื่อ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10 รวม
ทั้งสิ้น 50 จังหวัด จํานวน 204 โครงการโดยสวนใหญ (รอยละ 98.0) เปนโครงการอนุรักษ
ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํา สวนที่เหลือเปนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ซึ่งรอยละ 83.8 ตั้งอยูใน
เขตประกาศเปนพ้ืนที่ภัยแลง/น้าํทวม ของหนวยงานราชการ ขณะที่รอยละ16.2 ไมไดอยูในเขต
ประกาศฯ สําหรับงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานโครงการอยูระหวาง 490,000 –26,776,000
บาท (เฉลี่ย 2,037,688 บาทตอโครงการ) โดยใชระยะเวลาดําเนินการระหวาง 30 – 420 วัน
(เฉลี่ย 142.47 วัน) สามารถเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนได 6,829,141 ลูกบาศกเมตร (เฉลี่ย
34,490.61 ลูกบาศกเมตรตอโครงการ) หรือคิดเปนรอยละ 113.73 ของปริมาณน้ําตนทุนที่
เพ่ิมขึ้น สวนอีกกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ที่ไดรับประโยชนหรือเปนผูมี
สวนไดสวนเสียจากโครงการฯ ทั้ง 204 โครงการ รวมจํานวน 1,020 คน โดยสวนใหญ (รอยละ
72.0) เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 19 – 71 ป (เฉลี่ย 47.80 ป) รอยละ 62.2 เปนหัวหนา
ครอบครัว จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 40.3 และสวนใหญ (รอยละ
60.1) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กลุมตัวอยางสวนใหญมีน้ําดื่มน้ําใช และน้ําเพ่ือการเกษตร
เพียงพอกับความตองการ รวมถึงไมมีปญหาในเรื่องคุณภาพน้ํา และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
ตอการไดรับบริการดานแหลงน้ําในประเด็นตางๆ ไดแก การประสานงาน/การรับรูขอมูล
ขาวสารการเปดโอกาสใหเขาไปมีสวนรวม การรับฟงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา/การให
ความรูดานการจัดการน้ําและ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ํา ในระดับปาน
กลางในดานการมีสวนรวม พบวา สวนใหญ (รอยละ 82.4) มีสวนรวมในการดํา เนินโครงการ
และมีสวนรวมในเรือ่งตางๆ มากกวา 1 เรื่อง ถึงรอยละ 45.7 โดยเรื่องที่มีสวนรวมมากที่สุด คือ
การรับรูโครงการรอยละ 76.1 รองลงมา คือ การระดมความคิดเห็น และการเสียสละ คิดเปน
รอยละ 37.7 และรอยละ 26.2 ตามลําดับ และเมื่อนํามาหาความสัมพันธกันระหวางระดับ
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ความพึงพอใจตอการมีสวนรวม พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 99.9%

สําหรับขอเสนอแนะอื่นๆ ที่พบ ไดแก ตองการไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุง อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําเพ่ิมเติมตลอดทั้งแนวลําน้ํา เพ่ือใหมี
ปริมาณน้ําตนทุนมากพอตอความตองการและใหมีระบบกระจายน้ํา/ระบบสงน้ํา เขาไปในพ้ืนที่
ของเกษตรกรอยางทั่วถึง เพ่ือการแกไขปญหาภัยแลงและสามารถระบายน้ําไดดีขึ้นในชวงเวลา
ที่เกิดอุทกภัย



บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) แบบผสมผสาน (Mixed
Method) โดยแบงเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) ใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ที่มุงศึกษาถึงขอมูลประชาชนผูใชบริการ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ไดแก ความตองการโครงการการใชประโยชนจากโครงการ
ความพึงพอใจโครงการ และขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ วิเคราะหโดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือสํารวจตัวแปรในการศึกษาโดยวิธีการลงพ้ืนที่เพ่ือ
เก็บขอมูลจากครัวเรือนที่ใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําในพ้ืนที่สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 3 รวม 5 จังหวัด ไดแก อุดรธานี สกลนคร เลย หนองคายและนครพนม และ
สวนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชวิธีการสนทนากลุม (Focus
Group Research) จากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําใน
พ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้าํภาค 3 รวม 5 จังหวัด ไดแก อุดรธานี สกลนคร เลย หนองคายและ
นครพนม ดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ดวยการจัดเวทีประชุมแบงกลุมสนทนา
เปน 5 จังหวัดดวยกัน ซึ่งใหโจทยแบบสอบถามชุดเดียวกันทุกกลุมแลวตอบแบบสอบถามดวย
การบันทึกใสกระดาษชารท แลวใหตัวแทนแตละกลุมนาํเสนอสรุปและขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ประชุมกลุม ในขณะที่ตัวแทนกลุมนําเสนอสรุปจะทําการจัดเก็บขอมูลดวยการบันทึกยอเฉพาะ
แตละจังหวัดที่มีใจความสําคัญที่ทําใหจดจําเนื้อเรื่อง สามารถนํามาเขียนขยายความในภายหลัง
ประกอบกับการบันทึกเสียง และภาพถายเปนระยะๆ เครื่องมือเหลานี้ เมื่อนําขอมูลมา
ประกอบการเขียนจะทําใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและนาเชื่อถือมากที่สุดในแบบสัมภาษณ
ที่ใชในการสนทนากลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จะเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการใช
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลง
น้ําการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาเมื่อโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเกิดการชํารุด และความ
คิดเห็นเสนอแนะตอโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถาม
เก็บขอมูลจากตัวอยางที่กําหนด โดยตรวจสอบคาความเที่ยงตรง (Validity) จากการนําเสนอ
แบบสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน เปนผูตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงคการวิจัยซึ่งยอมรับคา IOC (Index of item objective congruence)
ที่ระดับมากกวา 0.5 จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Pre-test) จํานวน 30 ชุด เพ่ือ
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ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของดัชนีกับกลุมตัวอยางโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิอัลฟา
(Cronbach’s alpha) ยอมรับคาความเชื่อมั่นมากกวา 0.7 จึงถือวา เชื่อถือไดเมื่อทดสอบคา
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นผานตามเกณฑมาตรฐาน จึงนําแบบสอบถามไปใชกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือเก็บขอมูลตอไป

1. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ในพ้ืนที่สํานักงาน

ทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา ผูวิจัยไดใชแนวการศึกษาวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและรูปแบบ การใชประโยชน
จากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมประเพณีที่มีความสัมพันธตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของ
ผูใชบริการ และเพ่ือใหขอเสนอแนะตอแนวทางการจัดการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ําใหสอดคลองกับศักยภาพของโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําและความตองการ
ของผูใชบริการ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.1 ขั้นตอนท่ี 1 คําถามการวิจัย ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ผูวิจัยมีคําถามในการวิจัยที่ไดจดบันทึกไวเมื่อมีหัวหนาผูตรวจราชการกรม

ทรัพยากรน้ํามาตรวจ แลวไดตั้งคําถามในตอนบรรยายสรุปผลการตรวจงานวา “ควรมี
การศึกษาการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
ดําเนินการวาประชาชนไดรับประโยชนอยางไร”ผูวิจัยจึงไดเริ่มตนศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยเชิงประจักษที่เกี่ยวของ ซึ่งไดมีผูศึกษาไวแลวในอดีต ผลจากการทบทวนวรรณกรรมทํา
ใหผูวิจัยไดทราบถึงความตองการใชประโยชนของแหลงน้ําซึ่งนําไปสูการกําหนดหัวขอการวิจัย

1.2 ขั้นตอนท่ี 2 กําหนดจุดมุงหมายของการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย
หลังจากขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยไดกําหนดเรื่องที่วิจัยเกี่ยวกับ “การใชประโยชนจาก

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรม
ทรัพยากรน้ํา”จึงไดกําหนดวัตถุประสงคของวิจัยที่แสดงถึงการศึกษาประโยชนของโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่ผูใชบริการไดรับอยางแทจริงและขอเสนอแนะที่นําสูการพัฒนาโครงการ
อนุรักษฟนแหลงน้ํา ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย และพัฒนาสมมติฐาน รวมทั้งได
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กําหนดขอบเขตของการวิจัย ไดแก ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดานประชากร ขอบเขตดาน
พ้ืนที่ และขอบเขตดานเวลา

1.3 ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบงานวิจัย
เพ่ือทดสอบสมมุติฐานที่กําหนดขึ้น ผูวิจัยไดออกแบบงานวิจัยโดยการกําหนดให

การวิจัยครั้งเปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกันกับการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลในพ้ืนที่และการจัดเวทีประชุมสนทนากลุมเพ่ือตรวจสอบ
ความสัมพันธกันอยางไร (How)ระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี ที่มี
ความสัมพันธตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการผูวิจัยไดกลุม
ตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร คํานวณหาขนาดตัวอยาง (n)โดยกําหนดใหคาความคลาด
เคลื่อนที0่.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากนั้น ผูวิจัยไดกําหนดเทคนิคการเลือกตัวอยางโดย
ใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตอจากนั้น ผูวิจัยไดกําหนด
วิธีการเก็บรวบรวม ขอมูล วิธีการวัดแนวคิดที่ศึกษา และเทคนิคสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1.4 ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามและปรับปรุงแกไข
แบบสอบถามที่ไดรับการพัฒนาขึ้น ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง

(Validity) โดยใชดัชนีวัดความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence = IOC)
และตรวจความนาเชื่อถือ (Reliability) หรือความสอดคลองภายในของประเด็นคําถาม โดยใช
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach, 1970ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของประเด็น
คําถาม ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ทานชวยตรวจสอบและผูวิจัยไดรับขอแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 4 ทานมาทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม จากนั้น ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงพัฒนาแลวจํานวน 30 ชุด ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําเอา
ขอมูลเชิงประจักษจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความนาเชื่อถือของประเด็นคําถาม และไดทํา
การปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่งกอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจริง และชุด
แบบสอบถามที่ใชในการสัมภาษณการจัดเวทีประชุมสนทนากลุม ผูวิจัยไดจัดประชุมรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 4 ทานเพ่ือหารือตรวจสอบแลวทําการปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถามที่ใชในการ
จัดเวทีประชุมสนทนากลุมและทําการทดสอบดวยการซักถามผูวิจัยเพ่ือทําความเขาใจ
แบบสอบถามแลวนําไปใชในการจัดเวทีประชุมสนทนากลุมเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจริง
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1.5 ขั้นตอนท่ี 5 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงและมีความนาเชื่อถือตามเกณฑที่กําหนดไดนําลง

ภาคสนามในพ้ืนที่เก็บขอมูลกลุมตัวอยาง(ประชาชน) และแบบสอบถามที่ใชในการสัมภาษณ
การจัดเวทีประชุมสนทนากลุมเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง (ผูแทน อปท.) แลวนําขอมูลที่ไดกลุม
ตัวอยาง(ประชาชน) ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และขอมูลที่ไดจากลุม
ตัวอยาง(ผูแทน อปท.)วิเคราะหเขียนบรรยายเชิงคุณภาพ

1.6 ขั้นตอนท่ี 6 เขียนรายงานผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได

นํามาเขียนเปนรายงานการวจิัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรและเพ่ือนําไปใชประโยชนในทางวชิาการและ
ในทางปฏิบัติตอไป

2. ขอบเขตการวิจัย
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟู

แหลงน้ําของผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา ผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้

2.1 ขอบเขตดานเน้ือหา
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาในปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชน

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ไดแก ทรัพยากรน้ําและการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ําความตองการ เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม เกี่ยวกับการบริการและการ
ใชบริการ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนําไปสูการคนหาและนําเสนอโมเดล ปจจัยการใช
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา

2.2 ขอบเขตดานประชากรและตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิจัยแบบผสมผสาน โดยไดแบงเปน 2 สวนดวยกัน

ได การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) ดังนี้
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2.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบง
ออกเปน ครัวเรือนที่ใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา จากการประสานขอมูลจาก
สวนพัฒนา และฟนฟูแหลงน้ํา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 เกี่ยวกับโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ํา ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ไดแก อุดรธานี สกลนคร เลย นครพนม และหนองคาย แตไมทราบ
จํานวนผูใชน้ําจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําในแตละจังหวัดที่จะสามารถนํามาคํานวณเปน
กลุมตัวอยางได จึงทําการกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน แตเพ่ือใหเกิดผลการวิจัยที่
เที่ยงตรงมากขึ้นผูวิจัยจึงเพ่ิมขนาดกลุมตัวอยางอีก 20 เปอรเซ็นต เปน 480 คน

2.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้มีความเกี่ยวของกับการดูแลและใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ใชวิธีการ
เลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเก็บรวบรวมขอมูลวิธีการสนทนากลุม
(Focus Group Research) โดยกลุมตัวอยางในการศึกษา แหงละ 1 คน/ตัวอยาง จํานวน 83
แหง

2.3 ขอบเขตดานสถานท่ี
พ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา ประกอบดวย 8 จังหวัด

ไดแก อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู มุกดาหาร และนครพนม แตใน
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาประชากรเพียง 5 จังหวัดไดแก อุดรธานี เลย สกลนคร
หนองคาย และนครพนม สวน 3 จังหวัดที่ไมทําการศึกษา เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬ มีโครงการ
จํานวนนอย จังหวัดหนองบัวลําภู พ้ืนที่ลุมน้ําเปนลุมน้ําชีอยูในเขตลุมน้ําของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 4 และจังหวัดมุกดาหาร จากการปรับลดขนาดพ้ืนที่หรือจังหวัดในการดูแล
ของสํานักงานทรพัยากรน้าํภาค จึงทําใหจังหวัดมุกดาหารถกูตดัไปอยูในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 11 ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงทําการวิจัยเพียง 5 จังหวัด

2.4 ประชากรและตัวอยาง
2.4.1 วิธีการเชิงปริมาณ

2.4.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก หัวหนา/ผูแทน

ครัวเรือน ที่ใชน้ําจากโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้าํ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3ไดแก
อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย และนครพนมขอมูลประชากรผูใชน้ําในพ้ืนที่ศึกษาไมมีผู
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รวบรวมขอมูลไว(สวนพัฒนาและฟนฟูแหลงน้าํ สํานักงานทรัพยากรน้าํภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา
2559)

2.4.1.2 กลุมตัวอยาง
เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน การเลือกเก็บขอมูล

กลุมตัวอยางคือผูใชน้ําจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปน 400
ครัวเรือน/คน ซึ่งเปนจํานวนตามตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie&
Morgan, 1970) และเพ่ือใหกลุมตัวอยางมีความเที่ยงตรง แมนยํามากย่ิงขึ้นจึงทําการเก็บขอมูล
กลุมตัวอยางเพ่ิมอีกรอยละ 20 โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
sampling ) จากครัวเรือนผูใชน้ําจากแหลงน้ําที่มีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่อยูในพ้ืนที่
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ที่คัดเลือกไว 5 จังหวัด ไดแก อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร
และนคนพนม และเปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จระหวางป 2553-2557 รวมกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด 480 ตัวอยางดังตารางที่ 3 การสุมตัวอยาง

ตารางท่ี 3 จํานวนการสุมตวัอยาง

จังหวัด จํานวนโครงการ กลุมตัวอยาง (ครวัเรือนผูใชนํ้า)
อุดรธานี 480(140/506) 133
หนองคาย 480(63/506) 60
เลย 480(83/506) 79
สกลนคร 480(127/506) 120
นครพนม 480(93/506) 88

รวม 506 480

2.4.2 วิธีการเชิงคุณภาพ
2.4.2.1 ประชากร

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา อยูในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 โดยใชการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) แลวสุมอยางงายเพ่ือใหไดจํานวนกลุม
ตัวอยางตามสัดสวนของขนาดกลุมตัวอยาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบชั้นภูมิ
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(Stratified sampling)โดยทําการสุมตัวอยางผูบรหิารหรือผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
โครงการอนุรักษฟนฟูอยูในพ้ืนที่ ในแตละแหงอยางนอยแหงละ 1 ตัวอยางจํานวน 83 แหง
ดังตารางที่ 4

ตารางท่ี 4 จํานวนประชากร กลุมตวัอยาง และกลุมตัวอยางที่เขารวมประชมุ

จังหวัด ประชากร กลุมตัวอยาง จํานวนเชิญ
กลุมตัวอยาง

จํานวนกลุมตวัอยาง
ท่ีเขารวมประชุม

อุดรธานี 89 21 26 13
สกลนคร 87 20 24 17
เลย 68 16 24 13
หนองคาย 42 10 20 17
นครพนม 67 16 26 17

รวม 353 83 120 77

3. เครื่องมือ และวิธีการในการสุมตัวอยาง
3.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ผูวิจัยเลือกใช แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการศึกษา เพราะ
แบบสอบถามเนนถามความเปนจริง (Fact) และความรูสึกนึกคิดของผูตอบแบบสอบถามตอ
สถานการณตางๆ ตามที่แบบสอบถามกําหนด การกําหนดรูปแบบคําถาม นํากรอบ
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประยุกตใช โดยรูปแบบของคําถามจะแบงออกเปน

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล เปนคําถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามทั่วๆ ไป
เชน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา อาชีพ เปนตน

สวนที่ 2 ขอมูลดานความพึงพอใจ เปนคําถามความพึงพอใจการดําเนินโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเกี่ยวกับ รูปแบบ สถานที่ ระยะเวลา ปริมาณน้ํา คุณภาพน้ํา และระบบ
นิเวศ ของแหลงน้ํา

สวนที่ 3 ขอมูลดานความตองการ เปนคําถามเกี่ยวกับความตองการใชประโยชน
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ปจจัยที่มีผลตอความตองการ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ประเพณี วัฒนธรรม
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สวนที่ 4 ขอมูลใชประโยชน เปนคําถามเกี่ยวกับการใชประโยชนโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํา แบงเปนทางตรง ไดแก การอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม
และทางออม ไดแก การรักษาระบบนิเวศ ทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และการทองเที่ยว

สวนที่ 5 ขอคิดเห็น เสนอแนะ เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นตอ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่ดําเนินการแลว และขอเสนอแนะตอความตองการใหดําเนิน
โครงการในครั้งตอไป

3.2 การทดสอบเครื่องมือ
แบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นใหกลุมตัวอยางตอบนั้น ผูวิจัยไดทําการทดสอบความ

ตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง ดังนี้
คือ

3.2.1 การตรวจสอบความตรง (Validity)
ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ งานวิจัยเชิงประจักษ และ

แบบสอบถามจากผลการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของ นํามาใชเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม
หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ทาน ได
ตรวจสอบ พิจารณาในดานความเที่ยงตรง ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใช
ภาษา และความชัดเจนของคําถามในแบบสอบถาม เพ่ือใหแบบสอบถามสามารถสื่อความหมาย
ไดตรงตามความประสงคของผูวิจัย และความเหมาะสมของภาษาที่ใช โดยตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) ตามเทคนิค IOC (Index of item objective congruence) ซึ่งผลการ
ตรวจสอบพบวามีผลเทา 1.0 หลังจากนั้นผูศึกษานาํเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
กอนนําไปหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและนําไปใชจริง

3.2.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยนําแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณที่ผานการปรับปรุงหาความ

เที่ยงตรงแลวไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะใช
จริง เพ่ือวัดความรู ความเขาใจในแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณวา สามารถนําไปใชกับ
กลุมตัวอยางไดจริงหรือไม จะไดนําขอบกพรองที่พบมาปรับปรุงแกไขใหดีย่ิงขึ้น โดยการศึกษา
ครั้งนี้ไดนําไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่อยู
ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา รวมเปน 30 ตัวอยางและนําแบบสอบถามที่ผานการ
ทดสอบมาวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น โดยใชเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
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coefficient) ของครอบบัค (Cronbach) (ลวนสายยศ และอังคณาสายยศ.2538 : 200) ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดเทากับ 0.896และระดับความเชื่อมั่นรายขออยูระหวาง
0.888 – 0.903 (ดังภาคผนวก ข)

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
3.3.1 ดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม ตามจํานวนเทากับจํานวนของกลุมตัวอยาง

พรอมกับตรวจสอบเอกสาร
3.3.2 ศึกษาขอมูลโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําในพ้ืนที่เปาหมาย แลวทําการ

คัดเลือกกลุมตัวอยาง
3.3.3 การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยทําการสัมภาษณดวยตนเอง โดยใช

แบบสอบถามเดียวในกลุมตัวอยางที่คัดเลือกมา โดยดําเนินการดังนี้
3.3.3.1 ขออนุญาตและนัดหมายกลุมตัวอยางเพ่ือทําการสัมภาษณ
3.3.3.2 แนะนําตัวและชี้แจงวัตถุประสงคของการสอบถาม
3.3.3.3 สอบถามกลุมตัวอยาง โดยการบันทึกคําตอบไวในแบบสอบถาม

3.3.4 การเก็บขอมูลดวยตนเอง เมื่ อทําการสอบถามกลุมตัวอยางตาม
แบบสอบถามเสร็จ จะทําการตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถามทันที เมื่อพบ
แบบสอบถามที่ไมครบถวน สมบรูณ จะการสอบถามเพ่ิมเติมทันทีเพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวน
สมบูรณ ตามแบบสอบถาม

3.3.5 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณเพ่ือนํามา
วิเคราะหขอมูล

4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
4.1 การจัดกระทําขอมูล

การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป โดยแบงไดดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาความถี่และรอยละ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเหน็เกีย่วกับระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทีม่ี
ตอโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโดยใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติพรรณนา นําขอมูลที่
รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยาย
และสรุปผลการดําเนินการวิจัย ซึ่งกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถาม ดังนี้

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามในสวนที่มีขอคําถามเปนมาตราสวนเปนคา 5
ระดับของ ไลเคิรท (Likert scale) ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะการตอบระดับความคิดเห็นเปน 5
ระดับ แลวกําหนดคาคะแนนและความหมายดังนี้ (สรชัย พิศาลบุตร, 2550)

ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด

4.2 เกณฑการแปลงความหมายของคะแนน
ผูวิจัยไดจัดเกณฑแปลผลแบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก

เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด จากนั้นนํามาหาระดบัเฉลี่ย โดยกําหนด
ความหมาย ดังนี้ (สรชัย พิศาลบุตร, 2550)

ระดับคะแนนเฉลี่ย แปลผล
1.00–1.80 หมายถึง ระดับความเห็นดวยสําคัญนอยที่สุด
1.81–2.60 หมายถึง ระดับความเห็นดวยสําคัญนอย
2.61–3.40 หมายถึง ระดับความเห็นดวยสําคัญปานกลาง
3.41–4.20 หมายถึง ระดับความเห็นดวยสําคัญมาก
4.21– 5.00 หมายถึง ระดับความเห็นดวยสําคัญมากที่สุด
ตอนที่ 3 การทดสอบความสัมพันธดานเศรษฐกิจ/สังคม/ประเพณีและวัฒนธรรม

ตอประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําในทางตรง,ทางออมโดยใชการวิเคราะห
สหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple correlation Analysis)ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)
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4.3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
4.3.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก

4.3.1.1 รอยละ (Percentage)
4.3.1.2 คาเฉลี่ย (Mean)
4.3.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

4.3.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยการทดสอบความตรง
(Validity) ตามเทคนิค IOC (Index of item objective congruence)และทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใชเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอบบัค
(Cronbach)

4.3.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับ โดยใชคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด,
2545)

4.3.4 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)

5. วิธีการเชิงคุณภาพ
เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ ผูวิจัยทําวิธีการสนทนากลุม

(Focus Group Research) กับบุคคลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา คือ ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งหมด 83 แหง

โดยวางกรอบประเด็นสําคัญในการแตละหัวขอของการสัมภาษณเชิงลึกตามแนวทางที่
ใชในการศึกษา เพ่ือนําขอมูลมายืนยันสนับสนุนขอคนพบจากการวิจัยเชิงปริมาณเพราะขอมูลที่
ไดจากบุคคลที่สัมภาษณเชิงลึกเปนขอมูลที่มีความเหมาะสมในการเขาถึงขอคนพบที่ตอบสนอง
วัตถุประสงคได (Pipe et al., 2005) และในระหวางการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการบันทึกเสียงและ
ภาพเพ่ือใชเปนหลักฐานยืนยัน

5.1 วิธีการเก็บขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Research) จัดเวที

ประชุมสนทนากลุม เพ่ือหาขอมูลเชิงลึกของแตละกลุม/จังหวัด เกี่ยวกับประเด็น การใช
ประโยชน
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5.2 การบันทึก (Recording)
5.2.1 ผูวิจัยจดบันทึกในกระดาษคลิบชารทในการจัดสนทนากลุม
5.2.2 ผูวิจัยใชเครื่องบันทึกเสียงในขณะที่มีการเสนอความคิดเห็น
5.2.3 ผูวิจัยใชกลองเก็บภาพการจัดประชุมจริง เพ่ือประกอบการศึกษาวิจัย

5.3 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําผลขอมูลที่ไดจากการจัดเวทีประชุมสนทนากลุม ดวยการอัดเทป การ

บันทึกภาพ ผูวิจัยจะนํามาวิเคราะห เพ่ือสรุปผลการศึกษาตามความมุงหมายของการวิจัย โดย
หลักการและวิธีการวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของสุภางคจันทวานิช (2540) ไดแก การ
วิเคราะหแบบอุปมัย (Analytic lnduction) การวิเคราะหโดยการจําแนกขอมูล (Typological
Analysis) และวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Content Comparison)

6. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ

ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งแบงการศึกษาเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม กลุมตัวอยางของงานวิจัย ประกอบไปดวยกลุมผูใชน้ําจากโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ํา รวมกลุมตัวอยาง 480 ตัวอยาง ในการดําเนินการสรางแบบสอบถามฉบับรางที่สราง
ขึ้นพรอมแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดวย
วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) พิจารณาตรวจสอบตามเทคนิค
IOC (item objective congruent) โดยมีจํานวนขอคําถามที่เห็นตามวัตถุประสงคทั้งหมด 48
ขอ ซึ่งผานเกณฑมาตรฐานที่ยอมรับไดที่มากกวา 0.5 และตรวจสอบคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา จํานวน 30 ชุด ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Alpha
coefficient) ของครอบนาค (Cronbach) ซึ่งผลการตรวจสอบพบวาไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งชุดเทากับ 0.896และระดับความเชื่อมั่นรายขออยูระหวาง 0.888 – 0.903 จึง
ถือวาแบบสอบถามเชื่อถือได สําหรับงานวิจัยครัง้นีส้ถิตทิี่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ (Frequencies) รอยละ (Percentages) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group
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Research) โดยใชแบบสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําของผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือนําไปเปน
แนวทางพัฒนาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําตอไป



บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่อง การใชประโยชนจากโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการในพ้ืนที่
สํานักงานทรัพยากรน้าํภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงระดับความ
พึงพอใจของผู ใชบริการที่มีตอโครงการอนุรักษฟนฟูแหล งน้ํา2) การศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ และ 3) เพ่ือ
หาขอเสนอแนะตอแนวทางการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบริการ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) แบบผสมผสาน
(Mixed Method) โดยแบงเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) มุงศึกษาถึงขอมูลประชาชนผูใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลง
น้ํา และ สวนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)) โดยใชวิธีการสนทนากลุม
(Focus Group Research) จากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยไดดังนี้

1. การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แยกออกเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ

อายุรายไดเฉลี่ย ระดับการศึกษาอาชีพหลัก และอาชีพรอง แสดงเปนตารางจํานวนและคา
รอยละ

ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับความพึงพอใจในปจจัยที่มีผลตอการใชบริการโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํา ของผูใชบริการในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา โดยรวม
และรายขอแสดงเปนตารางคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 3 วิเคราะหระดับความพึงพอใจในปจจัยที่มีผลตอความตองการใชประโยชนจาก
โครงการฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา
โดยรวม รายดานและรายขอแสดงเปนตารางคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 4 วิเคราะหระดับความพึงพอใจในปจจัยที่มีผลตอขอมูลการใชประโยชนจาก
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรม
ทรัพยากรน้ําโดยรวม รายดานและรายขอแสดงเปนตารางคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตอนที่ 5 การทดสอบความสัมพันธดานเศรษฐกิจ/สังคม/ประเพณีและวัฒนธรรมตอ
การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโดยรวม, การใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางตรงและการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางออม

1.1 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

เพศ อายุรายไดเฉลี่ย ระดับการศึกษาอาชีพหลัก และอาชีพรอง แสดงเปนตารางจํานวนและคา
รอยละ มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวน และรอยละของขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ
1. เพศ

ชาย 326 67.9
หญิง 154 32.1

รวม 480 100
2. อายุ

นอยกวา 40 ป 45 9.4
40 - 49 ป 156 32.5
50 – 59 ป 181 37.7
60 ป ขึน้ไป 98 20.4

รวม 480 100
3. รายไดตอเดือน

นอยกวา 5,000 บาท 127 26.5
5,000 – 9,999 บาท 188 39.2
10,000 – 14,999 บาท 70 14.6
15,000 บาท ขึ้นไป 95 19.8

รวม 480 100
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวน และรอยละของขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ
4. ระดับการศึกษา

ประถมศกึษา 249 51.9
มัธยมตน 81 16.9
มัธยมปลาย/ ปวช. 103 21.5
อนุปรญิญา/ ปวส. 10 2.1
ปริญญาตรี 24 5.0
สูงกวาปรญิญาตรี 7 1.5
ไมไดเรียนหนังสือ 6 1.3

รวม 480 100
5. อาชีพหลัก

ทําเกษตร 407 84.8
เลี้ยงสัตว 15 3.1
ประมง 4 0.8
รับจาง 8 1.7
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจางรัฐบาล 18 3.8
คาขาย/ประกอบธรุกิจสวนตัว 17 3.5
อื่นๆ 11 2.3

รวม 480 100
6. อาชีพรอง

ไมมีอาชีพรอง 253 52.7
มีอาชีพรอง 227 47.3

รวม 480 100



93

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลตามปจจัยสวนบุคคลของตอบแบบสอบถามซึ่ง
เปนตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จํานวน480 คน พบวาประชาชนที่มาใชบริการสวนใหญเปนเพศ
ชายจํานวน 326 คน คิดเปนรอยละ67.9 มีอายุอยูระหวาง 50 – 59 ป คิดเปนรอยละ 37.7
โดยมีรายไดตอเดือนอยูที่ 5,000 – 9,999 บาทคิดเปนรอยละ 39.2 ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 51.9 สวนใหญมีอาชีพทําเกษตร คิดเปนรอยละ 84.8 และมีไมมี
อาชีพรองคิดเปนรอยละ 52.7

1.2 ตอนท่ี 2 วิเคราะหระดับความพึงพอใจในปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า ของผูใชบริการในพ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 กรม
ทรัพยากรนํ้า

ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับความพึงพอใจในปจจัยที่มีผลตอการใชบริการโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ของผูใชบริการในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา
โดยรวมและรายขอแสดงเปนตารางคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอการใชบริการ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา

การใชบริการโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงนํ้า X S.D. แปรผล ลําดับ
1 ทานพอใจในขนาด/รปูแบบโครงการอนุรกัษฟนฟู

แหลงน้ํามากนอยเพียงใด
3.808 0.937 มาก 2

2 ทานพอใจในทําเล/สถานทีต่ัง้ โครงการอนุรกัษฟนฟู
แหลงน้ํามากนอยเพียงใด

3.919 0.932 มาก 1

3 ทานคดิวาระยะเวลาในการดําเนินโครงการอนรุักษ
ฟนฟูแหลงน้ํามคีวามเหมาะสมมากนอยเพียงใด

3.660 0.911 มาก 6

4 ทานพอใจสภาพแวดลอม ภูมิทัศน บรเิวณโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามากนอยเพียงใด

3.692 0.952 มาก 5

5 ทานพอใจปริมาณน้ําที่เพ่ิมขึน้ที่ไดจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา มากนอยเพียงใด

3.758 1.007 มาก 3

6 ทานพอใจในคุณภาพน้ําของโครงการระดับไหน 3.715 0.963 มาก 4
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ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอการใชบริการ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา (ตอ)

การใชบริการโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงนํ้า X S.D. แปรผล ลําดับ
7 ทานพอใจ การประชาสมัพันธ รับรูขอมูลขาวสาร

การดําเนนิโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา มากนอย
เพียงใด

3.627 0.965 มาก 7

8 ระบบนิเวศ/ความสมดุล ของแหลงน้าํ 3.583 1.045 มาก 8
การใชบริการโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงนํ้ารวม 3.723 0.678 มาก

จากตารางที่ 6 พบวาจากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอการใช
บริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา อยูในเกณฑ“มาก” มีคาเฉลี่ยเทา3.723สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.678 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยที่มีผลตอความ
ตองการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา และเมื่อวิเคราะหเปนรายขอสามารถ
จําแนกไดเปนขอเรียงตามคาเฉลี่ยที่มากที่สุด ดังนี้

ทานพอใจในทําเล/สถานที่ตั้ง โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามากนอยเพียงใด
มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.919 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.937 อยูในระดับมาก

ทานพอใจในขนาด/รูปแบบโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย
( X ) เทากับ 3.808 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.937 อยูในระดับมาก

ทานพอใจปริมาณน้ําที่เพ่ิมขึ้นที่ไดจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา มากนอยเพียงใด
มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.758 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.007 อยูในระดับมาก

ทานพอใจในคุณภาพน้ําของโครงการระดับไหน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.715
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.963 อยูในระดับมาก

ทานพอใจสภาพแวดลอม ภูมิทัศน บริเวณโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามากนอย
เพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.692 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.952 อยูในระดับ
มาก

ทานคิดวาระยะเวลาในการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีความเหมาะสมมาก
นอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.660 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.911 อยูใน
ระดับมาก
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ทานพอใจ การประชาสัมพันธ รับรูขอมูลขาวสาร การดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ํา มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.627 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
0.965 อยูในระดับมาก

ระบบนิเวศ/ความสมดุล ของแหลงน้ํา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.583 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.045 อยูในระดับมาก

1.3 ตอนท่ี 3 วิเคราะหระดับความพึงพอใจในปจจัยท่ีมีผลตอความตองการใช
ประโยชนจากโครงการฟนฟูแหลงนํ้าของผูใชบริการในพ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3
กรมทรัพยากรนํ้า

ตอนที่  3 วิเคราะหระดับความพึงพอใจในปจจัยที่มีผลตอความตองการใช
ประโยชนจากโครงการฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรม
ทรัพยากรน้ําโดยรวม รายดานและรายขอแสดงเปนตารางคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางท่ี 7 แสดงคาเฉลี่ย( X )คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอความตองการ
ใชประโยชนจากโครงการฟนฟูแหลงน้ํา โดยรวม

ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการใชประโยชนจากโครงการ
ฟนฟูแหลงนํ้า

X S.D. แปรผล ลําดับ

1 ดานเศรษฐกิจโดยรวม 3.051 0.689 ปานกลาง 3
2 ดานสงัคมโดยรวม 3.230 0.789 ปานกลาง 2
3 ดานประเพณี วฒันธรรมโดยรวม 3.308 0.805 ปานกลาง 1

โดยรวม 3.196 0.658 ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบวา จากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มี
ผลตอความตองการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา โดยรวมอยูในระดับ“ปาน
กลาง” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.196สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.658 และเมื่อ
วิเคราะหเปนรายดานสามารถจําแนกไดเปนดานตางๆ ซึ่งในแตละดานเรียงตามคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยไดดังนี้
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ดานประเพณี วัฒนธรรมโดยรวมมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.308 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 0.805 อยูในระดับปานกลาง

ดานสังคมโดยรวม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.230 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 0.789 อยูในระดับปานกลาง

ดานเศรษฐกิจโดยรวม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.277 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 1.087 อยูในระดับปานกลาง

ตารางท่ี 8 แสดงคาเฉลี่ย( X )คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอความตองการ
ใชประโยชนจากโครงการฟนฟูแหลงน้ํา ดานเศรษฐกิจ

ดานเศรษฐกิจ X S.D. แปรผล ลําดับ
1 กอนมโีครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ําในฤดเูพาะปลกู

ทาน ทานสามารถทําการเกษตรในพ้ืนทีไ่ดเพียงใด
3.108 1.216 ปานกลาง 4

2 กอนมโีครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา นอกฤดู
เพาะปลูกทาน ทานสามารถทําการเกษตรไดเพียงใด

2.560 1.183 นอย 6

3 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ในฤดูเพาะปลูก
ทานสามารถทําการเกษตรในพ้ืนที่ไดเพียงใด

3.831 1.067 มาก 1

4 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา นอกฤดู
เพาะปลูกทานสามารถทําการเกษตรไดเพียงใด

3.277 1.087 ปานกลาง 2

5 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ไดสรางรายได
ใหแกครัวเรือนของทานมากนอยเพียงใด

3.229 1.037 ปานกลาง 3

6 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ครวัเรอืนทานมี
เงินออมเพ่ิมขึน้

2.856 1.047 ปานกลาง 5

7 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ครวัเรือนทานมี
หนี้สิน้เพ่ิมขึน้

2.492 1.095 นอย 7

ดานเศรษฐกิจโดยรวม 3.051 0.689 ปานกลาง
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จากตารางที่ 8 พบวาจากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มี
ผลตอความตองการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานเศรษฐกิจ อยูในระดับ
“ปานกลาง” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.051 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.689 และ
เมื่อวิเคราะหเปนรายขอสามารถจําแนกไดเปนรายขอ ซึ่งในแตละดานเรียงตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอยไดดังนี้

เมื่อมีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ในฤดูเพาะปลูกทานสามารถทําการเกษตรในพ้ืนที่
ไดเพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.831 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.067 อยูใน
ระดับมาก

เมื่อมีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา นอกฤดูเพาะปลูกทานสามารถทําการเกษตรได
เพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.277คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.087 อยูในระดับ
ปานกลาง

เมื่อมีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ไดสรางรายไดใหแกครัวเรือนของทานมากนอย
เพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.229 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.037 อยูในระดับ
ปานกลางกอนมีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําในฤดูเพาะปลูกทาน ทานสามารถทําการเกษตร
ในพ้ืนที่ไดเพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.108 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.216
อยูในระดับปานกลาง

เมื่อมีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ครัวเรือนทานมีเงินออมเพ่ิมขึ้น มีคาเฉลี่ย ( X )
เทากับ 2.856 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.047 อยูในระดับปานกลางกอนมโีครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา นอกฤดูเพาะปลูกทาน ทานสามารถทําการเกษตรไดเพียงใด มีคาเฉลี่ย
( X ) เทากับ 2.560 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.183 อยูในระดับปานกลาง

เมื่อมีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ครัวเรือนทานมีหนี้สิ้นเพ่ิมขึ้น มีคาเฉลี่ย ( X )
เทากับ 2.492 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.095 อยูในระดับปานกลาง
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ตารางท่ี 9 แสดงคาเฉลี่ย( X )คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยที่มีผลตอความตองการ
ใชประโยชนจากโครงการฟนฟูแหลงน้ํา ดานสังคม

ดานสังคม X S.D. แปรผล ลําดับ
1 ชุมชนไดใชประโยชนโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา

ในการจดักิจกรรมมากนอยเพียงใด
3.085 1.261 ปานกลาง 4

2 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ําชวยกระตุนใหเกดิ
ความสมัพันธอันดีของประชาชนในชมุชน มากนอย
เพียงใด

3.621 1.008 มาก 3

3 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํามีสวนชวยลดปญหา
ความขัดแยงของประชาชนเกี่ยวกับใชน้ําเพียงใด

3.083 1.353 ปานกลาง 5

4 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํามีสวนชวยกระตุนให
ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรน้ําเพียงใด

3.821 0.963 มาก 1

5 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํามีสวนทําใหเกดิความ
รวมมือกนัในการดแูลรกัษาทรัพยากรน้าํเพียงใด

3.796 0.909 มาก 2

6 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํามีสวนทําใหมีการจดัตั้ง
กลุมผูใชน้ํา เพ่ือดแูลรกัษาทรัพยากรน้าํเพียงใด

2.992 1.250 ปานกลาง 6

7 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํามีสวนทําใหไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทรัพยากรน้าํ

2.979 1.264 ปานกลาง 7

8 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ของรัฐ/
หนวยงานราชการ

2.923 1.219 ปานกลาง 8

9 ลดการไปทาํงานตางถิน่ 2.767 1.227 ปานกลาง 9
ดานสังคมโดยรวม 3.230 0.789 ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบวาจากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มี
ผลตอความตองการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานสังคม อยูในระดับ
“ปานกลาง” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.230 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.789 และ
เมื่อวิเคราะหเปนรายขอสามารถจําแนกไดเปนรายขอ ซึ่งในแตละดานเรียงตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอยไดดังนี้
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โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีสวนชวยกระตุนใหชุมชนเกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรน้ําเพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.821 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.963
อยูในระดับมาก

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีสวนทําใหเกิดความรวมมือกันในการดูแลรักษา
ทรัพยากรน้ําเพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.796 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.909
อยูในระดับมาก

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชวยกระตุนใหเกิดความสัมพันธอันดีของประชาชนใน
ชุมชน มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.621 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
1.008 อยูในระดับมาก

ชุมชนไดใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําในการจัดกิจกรรมมากนอยเพียงใด
มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.085 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.261 อยูในระดับ

ปานกลาง
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีสวนชวยลดปญหาความขัดแยงของประชาชนเกี่ยวกับ

ใชน้ําเพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.083 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.353 อยูใน
ระดับปานกลาง

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีสวนทําใหมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา เพ่ือดูแลรักษา
ทรัพยากรน้ําเพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.992 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.250
อยูในระดับปานกลาง

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีสวนทําใหไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา มี
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.979 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.264 อยูในระดับปานกลาง

ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ของรัฐ/หนวยงานราชการ มี ค า เ ฉลี่ ย
( X ) เทากับ 2.923 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.219 อยูในระดับปานกลาง

ลดการไปทํางานตางถิ่น มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.767 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 1.227 อยูในระดับปานกลาง
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ตารางท่ี 10 แสดงคาเฉลี่ย( )คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอความตองการ
ใชประโยชนจากโครงการฟนฟูแหลงน้ํา ดานประเพณี วัฒนธรรม

ดานประเพณี วัฒนธรรม X S.D. แปรผล ลําดับ
1 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา มีสวนชวยให

เกิดการอนุรักษวฒันธรรมและประเพณีดัง้เดมิ
เพียงใด

2.973 1.265 ปานกลาง 3

2 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา มีสวนชวยใหชมุชน
เกิดงานเทศกาลเกี่ยวกับทองเที่ยวเพียงใด

2.765 1.288 ปานกลาง 4

3 ชุมชนมคีวามสามคัคี 3.694 0.971 มาก 2
4 ชุมชนมคีวามหวงใย ความเอื้ออาทร

คอยชวยเหลือกนั
3.802 0.794 มาก 1

ดานประเพณี วัฒนธรรมโดยรวม 3.308 0.805 ปานกลาง

จากตารางที่ 10 พบวาจากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มี
ผลตอความตองการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานประเพณี วัฒนธรรม
อยูในระดับ“ปานกลาง” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.308 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
0.805 และเมื่อวิเคราะหเปนรายขอสามารถจําแนกไดเปนรายขอ ซึ่งในแตละดานเรียงตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้

ชุมชนมีความหวงใย ความเอื้ออาทร คอยชวยเหลือกัน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.802
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.794 อยูในระดับมาก

ชุมชนมีความสามัคคี มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.694 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 0.971 อยูในระดับมาก

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา มีสวนชวยใหเกิดการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี
ดั้งเดิมเพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.973 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.265 อยูใน
ระดับปานกลาง

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา มีสวนชวยใหชุมชนเกิดงานเทศกาลเกี่ยวกับทองเที่ยว
เพียงใด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.765 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.288 อยูในระดับ
ปานกลาง
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1.4 ตอนท่ี 4 วิเคราะหระดับความพึงพอใจในปจจัยท่ีมีผลตอขอมูลการใช
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าของผูใชบริการในพ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้า
ภาค 3 กรมทรัพยากรนํ้า

ตอนที่ 4 วิเคราะหระดับความพึงพอใจในปจจัยที่มีผลตอขอมูลการใชประโยชน
จากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรม
ทรัพยากรน้ําโดยรวม รายดานและรายขอแสดงเปนตารางคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉลี่ย( X )คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอขอมูลการใช
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา โดยรวม

ปจจัยท่ีมีผลตอขอมูลการใชประโยชน
จากโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงนํ้า

X S.D. แปรผล ลําดับ

1 ดานการใชประโยชนทางตรงโดยรวม 2.661 0.883 ปานกลาง 1
2 ดานการใชประโยชนทางออมโดยรวม 2.761 0.971 ปานกลาง 2

โดยรวม 2.710 0.869 ปานกลาง

จากตารางที่ 11 พบวาจากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มี
ผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา โดยรวม อยูในระดับ“ปาน
กลาง” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.710 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.869 และเมื่อ
วิเคราะหเปนรายดานสามารถจําแนกไดเปนดานตางๆ ซึ่งในแตละดานเรียงตามคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยไดดังนี้

ดานการใชประโยชนทางตรง มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.661 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 0.883 อยูในระดับปานกลาง

ดานการใชประโยชนทางออม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.761 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 0.971 อยูในระดับปานกลาง



102

ตารางท่ี 12 แสดงคาเฉลี่ย( X )คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอขอมูลการใช
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางตรง
โดยรวม

ปจจัยท่ีมีผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า ดานการใชประโยชน

ทางตรง โดยรวม

X S.D. แปรผล ลําดับ

1 ดานการอุปโภคบริโภครวม 2.606 1.218 ปานกลาง 2
2 ดานการเกษตรกรรมรวม 3.145 0.914 ปานกลาง 1
3 ดานการอุตสาหกรรมรวม 2.233 1.156 นอย 3

โดยรวม 2.661 0.883 ปานกลาง

จากตารางที่ 12 พบวาจากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มี
ผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางตรง
โดยรวม อยูในระดับ“ปานกลาง” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.661 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 0.883และเมื่อวิเคราะหเปนรายดานสามารถจําแนกไดเปนดานตางๆ ซึ่งในแตละดาน
เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้

ดานการเกษตรกรรมรวม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.145 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 0.914 อยูในระดับปานกลาง

ดานการอุปโภคบริโภครวม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.606 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 1.218 อยูในระดับปานกลาง

ดานการอุตสาหกรรมรวม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.233 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 1.156 อยูในระดับปานกลาง
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ตารางท่ี 13 แสดงคาเฉลี่ย( X )คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอขอมูลการใช
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางตรงดาน
การอุปโภคบริโภค

ปจจัยท่ีมีผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า ดานการใชประโยชนทางตรง

ดานการอุปโภคบริโภค

X S.D. แปรผล ลําดับ

1 ผลิตน้ําประปา 2.773 1.485 ปานกลาง 2
2 ชําระลางรางกาย 2.785 1.419 ปานกลาง 1
3 ทําความสะอาดบาน 2.538 1.425 นอย 3
4 ดื่ม, ปรุงอาหาร 2.539 1.410 นอย 4

การอุปโภคบริโภครวม 2.606 1.218 ปานกลาง

จากตารางที่ 13 พบวาจากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มี
ผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางตรง
ดานการอุปโภคบริโภค อยูในระดับ“ปานกลาง” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.606 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.218และเมื่อวิเคราะหเปนรายขอสามารถจําแนกไดเปนขอตางๆ ซึ่ง
ในแตละขอเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้

ชําระลางรางกายมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.785 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
1.419 อยูในระดับปานกลาง

ผลิตน้ําประปามีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.773 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
1.485 อยูในระดับปานกลาง

ทําความสะอาดบานมคีาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.538 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
1.425 อยูในระดับนอย

ดื่ม, ปรุงอาหารมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.539 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
1.410 อยูในระดับนอย
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ตารางท่ี 14 แสดงคาเฉลี่ย( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอขอมูลการใช
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางตรงดาน
การเกษตรกรรม

ปจจัยท่ีมีผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า ดานการใชประโยชนทางตรง

ดานการเกษตรกรรม

X S.D. แปรผล ลําดับ

1 การเพาะปลูก 3.585 1.357 มาก 1
2 การประมง 3.044 1.337 ปานกลาง 2
3 การปศุสัตว 2.873 1.230 ปานกลาง 4
4 การอนุรักษดิน 3.079 1.230 ปานกลาง 3

การเกษตรกรรมรวม 3.145 0.914 ปานกลาง

จากตารางที่ 14 พบวาจากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มี
ผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางตรง
ดานการเกษตรกรรม อยูในระดับ“ปานกลาง” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.145 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.914 และเมื่อวิเคราะหเปนรายขอสามารถจําแนกไดเปนขอตางๆ ซึ่ง
ในแตละขอเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้

การเพาะปลูก มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.585 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
1.357 อยูในระดับมาก

การประมง มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.044 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.337
อยูในระดับปานกลาง

การอนุรักษดิน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.873 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
1.230 อยูในระดับปานกลาง

การปศุสัตว มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.079 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.914
อยูในระดับปานกลาง
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ตารางท่ี 15 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอขอมูลการใช
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางตรงดาน
การอุตสาหกรรม

ปจจัยท่ีมีผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า ดานการใชประโยชนทางตรง

ดานการอตุสาหกรรม

X S.D. แปรผล ลําดับ

1 อุตสาหกรรมในครัวเรือน 2.377 1.364 นอย 1
2 การคมนาคม/ขนสง 2.110 1.282 นอย 3
3 ผลิตพลังงาน 2.210 1.349 นอย 2

การอุตสาหกรรมรวม 2.233 1.156 นอย

จากตารางที่ 15 พบวาจากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มี
ผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางตรง
ดานการอุตสาหกรรม อยูในระดับ“นอย” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.233สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 1.156และเมื่อวิเคราะหเปนรายขอสามารถจําแนกไดเปนขอตางๆ ซึ่งในแตละขอ
เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้

อุตสาหกรรมในครัวเรือน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.377 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 1.364 อยูในระดับนอย

ผลิตพลังงาน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.210 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
1.349 อยูในระดับนอย

การคมนาคม/ขนสง มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.110 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 1.282 อยูในระดับนอย
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ตารางท่ี 16 แสดงคาเฉลี่ย( X )คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอขอมูลการใช
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางออม
โดยรวม

ปจจัยท่ีมีผลตอขอมูลการใชประโยชน จากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า ดานการใชประโยชน

ทางออม โดยรวม

X S.D. แปรผล ลําดับ

1 ดานการรักษาระบบนิเวศรวม 3.078 0.916 ปานกลาง 1
2 ดานทางสังคม ประเพณี วฒันธรรมรวม 2.735 1.203 ปานกลาง 2
3 ดานการทองเที่ยวรวม 2.468 1.266 นอย 3

โดยรวม 2.761 0.971 ปานกลาง

จากตารางที่ 16 พบวาจากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มี
ผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางออม
โดยรวม อยูในระดับ“ปานกลาง” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.761 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 0.971 และเมื่อวิเคราะหเปนรายดานสามารถจําแนกไดเปนดานตางๆ ซึ่งในแตละดาน
เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้

ดานการรักษาระบบนิเวศรวม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.078 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 0.916 อยูในระดับปานกลาง

ดานทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรมรวม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.735 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.203 อยูในระดับปานกลาง

ดานการทองเที่ยวรวม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.468 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 1.266 อยูในระดับนอย
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ตารางท่ี 17 แสดงคาเฉลี่ย ( X )คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยที่มีผลตอขอมูลการใช
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางออมดาน
การรักษาระบบนิเวศ

ปจจัยท่ีมีผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า ดานการใชประโยชนทางออม

ดานการรกัษาระบบนิเวศ

X S.D. แปรผล ลําดับ

1 เพ่ือหลอเลี้ยงลาํน้ํา 3.163 1.333 ปานกลาง 2
2 บรรเทาความรนุแรงจากน้าํเสีย 3.152 1.279 ปานกลาง 3
3 ปองกนัน้ําทวม 2.925 1.373 ปานกลาง 4
4 ดับไฟปา 2.896 1.397 ปานกลาง 5
5 ดูแลสตัวน้ํา 3.256 1.259 ปานกลาง 1

ดานการรกัษาระบบนิเวศรวม 3.078 0.916 ปานกลาง

จากตารางที่ 17 พบวาจากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มี
ผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางออม
ดานการรักษาระบบนิเวศรวมอยูในระดับ“ปานกลาง” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.078 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.916 และเมื่อวิเคราะหเปนรายขอสามารถจําแนกไดเปนขอ
ตางๆ ซึ่งในแตละขอเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้

ดูแลสัตวน้ํา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.256 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.259
อยูในระดับปานกลาง

เพ่ือหลอเลี้ยงลําน้ํา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.163 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
1.333 อยูในระดับปานกลาง

บรรเทาความรุนแรงจากน้ําเสีย มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.152 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 1.279 อยูในระดับปานกลาง

ปองกันน้ําทวม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.925 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
1.373 อยูในระดับปานกลาง

ดับไฟปา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.896 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.397
อยูในระดับปานกลาง
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ตารางท่ี 18 แสดงคาเฉลี่ย( X )คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอขอมูลการใช
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางออมดาน
ทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

ปจจัยท่ีมีผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า ดานการใชประโยชนทางออม

ดานทางสังคม ประเพณี วฒันธรรม

X S.D. แปรผล ลําดับ

1 ประกอบกิจกรรมชุมชนตามประเพณีทางศาสนา
ตางๆ

2.740 1.331 ปานกลาง 1

2 ชุมชนมรีะบบ ระเบียบ กตกิาการใชน้ํา 2.731 1.332 ปานกลาง 2
ดานทางสังคม ประเพณี วฒันธรรมรวม 2.735 1.331 ปานกลาง

จากตารางที่ 18 พบวาจากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มี
ผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางออม
ดานทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรมรวมอยูในระดับ“ปานกลาง” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.735
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.331 และเมื่อวิเคราะหเปนรายขอสามารถจําแนกได
เปนขอตางๆ ซึ่งในแตละขอเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้

ประกอบกิจกรรมชุมชนตามประเพณีทางศาสนาตางๆ มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.740
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.331 อยูในระดับปานกลาง

ชุมชนมีระบบ ระเบียบ กติกาการใชน้ํา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.731 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.332 อยูในระดับปานกลาง
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ตารางท่ี 19 แสดงคาเฉลี่ย( X )คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับปจจัยที่มีผลตอขอมูลการใช
ประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางออมดาน
การทองเที่ยว

ปจจัยท่ีมีผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า ดานการใชประโยชนทางออมดาน

การทองเท่ียว

X S.D. แปรผล ลําดับ

1 กิจกรรมกีฬาชุมชน 2.481 1.323 นอย 1
2 พักผอนหยอนใจ 2.454 1.381 นอย 2

ดานการทองเท่ียวรวม 2.468 1.266 นอย

จากตารางที่ 19 พบวา จากผลสํารวจแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่
มีผลตอขอมูลการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการใชประโยชนทางออม
ดานการทองเที่ยวรวม อยูในระดับ“นอย” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.468สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.266และเมื่อวิเคราะหเปนรายขอสามารถจําแนกไดเปนขอตางๆ ซึ่ง
ในแตละขอเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้

กิจกรรมกีฬาชุมชนน้ํา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.481 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 1.323 อยูในระดับนอย

พักผอนหยอนใจ น้ํา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.454 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 1.381 อยูในระดับนอย
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1.5 ตอนท่ี 5 การทดสอบความสัมพันธดานเศรษฐกิจ/สังคม/ประเพณีและ
วัฒนธรรม ตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าโดยรวม, การใชประโยชน
จากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าทางตรงและการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงนํ้าทางออม

ตอนที่ 5 การทดสอบความสัมพันธดานเศรษฐกิจ/สังคม/ประเพณีและวัฒนธรรม
ตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโดยรวม, การใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางตรงและการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางออม
รายดานและรายขอแสดงเปนตารางคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางท่ี 20 การทดสอบความสัมพันธของปจจัยดานเศรษฐกิจดานสังคมและดานประเพณีและ
วัฒนธรรมตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโดยรวม

ปจจัยท่ีมีผลตอการใชประโยชน
จากโครงการอนุรกัษฟนฟู

แหลงนํ้า

การใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าโดยรวม

t p-value
สัมประสิทธิ์

ถดถอย
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน
คาคงที่ 0.288 0.136 2.121 0.034**
ดานเศรษฐกิจ 0.198 0.049 4.028 0.000**
ดานสงัคม 0.506 0.055 9.256 0.000**
ดานประเพณีและวฒันธรรม 0.231 0.050 4.647 0.000**
R= 0.738AdjR2=0.542 SEest = 0.588 F= 190.217
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 20 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลง
น้ําดานเศรษฐกิจดานสังคมและดานประเพณีและวัฒนธรรมมีความสัมพันธและผลกระทบเชิง
บวกตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ(R) เทากับ
0.738คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง (Adjusted R2 ) รอยละ 0.542 และคาความ
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คาดเคลื่อนมาตรฐานเนื่องจากการวัด (SEest ) เทากับ0.588 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ
การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโดยรวม ดังนี้

TTDLID=0.288 + 0.198 TECO** + 0.506 TSO** + 0.231 TCO**

ตารางท่ี 21 การทดสอบความสัมพันธของปจจัยดานเศรษฐกิจดานสังคมและดานประเพณีและ
วัฒนธรรมตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางตรง

ปจจัยท่ีมีผลตอการใชประโยชน
จากโครงการอนุรกัษฟนฟู

แหลงนํ้า

การใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าทางตรง

t p-value
สัมประสิทธิ์

ถดถอย
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน
คาคงที่ 0.196 0.150 1.304 0.193
ดานเศรษฐกิจ 0.242 0.054 4.463 0.000**
ดานสังคม 0.439 0.060 7.273 0.000**
ดานประเพณีและวัฒนธรรม 0.212 0.055 3.875 0.000**
R= 0.681AdjR2=0.460 SEest = 0.649 F= 137.070
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 21 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลง
น้ําดานเศรษฐกิจดานสังคมและดานประเพณีและวัฒนธรรมมีความสัมพันธและผลกระทบเชิง
บวกตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางตรง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ(R) เทากับ
0.681 คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง (Adjusted R2 ) รอยละ 0.460 และคาความ
คาดเคลื่อนมาตรฐานเนื่องจากการวัด(SEest ) เทากับ0.649 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ
การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางตรง ดังนี้

TTDL= 0.196 + 0.242 TECO** + 0.439 TSO** + 0.212 TCO**
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ตารางท่ี 22 การทดสอบความสัมพันธของปจจัยดานเศรษฐกิจดานสังคมและดานประเพณีและ
วัฒนธรรมตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางออม

ปจจัยท่ีมีผลตอการใชประโยชน
จากโครงการอนุรกัษฟนฟู

แหลงนํ้า

การใชประโยชนจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าทางออม

t p-value
สัมประสิทธิ์

ถดถอย
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน
คาคงที่ 0.381 0.160 2.384 0.018*
ดานเศรษฐกิจ 0.154 0.058 2.662 0.000**
ดานสังคม 0.573 0.064 8.915 0.000**
ดานประเพณีและวัฒนธรรม 0.249 0.058 4.265 0.000**
R= 0.704AdjR2=0.493 SEest = 0.691 F= 156.126
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 22 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลง
น้ําดานเศรษฐกิจดานสังคมและดานประเพณีและวัฒนธรรมมีความสัมพันธและผลกระทบเชิง
บวกตอการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ(R) เทากับ
0.704คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง (Adjusted R2) รอยละ 0.493 และคาความ
คาดเคลื่อนมาตรฐานเนื่องจากการวัด (SEest ) เทากับ0.691 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ
การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโดยรวม ดังนี้

TTID=0.381 + 0.154 TECO** + 0.573 TSO** + 0.249 TCO**
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการวิจัยครั้งนี้ นอกจากคณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและนํา

ขอมูลมาวิเคราะหผลและนําเสนอไวดังขางตนแลว คณะผูวิจัยได นําเสนอผลการจัดเวทีประชุม
สนทนากลุม ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 77 ตัวอยาง เพ่ือทราบการใชประโยชน
จากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรม
ทรัพยากรน้ํา ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบดวย อุดรธานี สกลนครเลย หนองคาย และนครพนม
ซึ่งมีประเด็นที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้

2.1 ประเด็นท่ี 1 โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้าท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีมีโครงการ
ประเภทอะไรบาง

2.1.1 จังหวัดอุดรธานี
2.1.1.1 ประเภทขุดลอก แหลงน้ําที่ดําเนินการ ไดแก หนองแกว หนองคํา

ตู หนองคํา ลําหวยทวน ลําหวยแสง หนองเบ็ญจ แหลงน้ําบานโคกสวาง หนองเอียด หนองบอ
หวยดาน ลําหวยโลด ลําหวยฮวก หวยโคน หวยขี้กวาง หนองเบ็ญจใหญ แหลงน้ําวังหลุม หนอง
เรือคํา ลําหวยเจียม หนองแวงโคก ลําหวยลาดแกว ขุดลอกแหลงน้ําบานโนนตาล ฟนฟูหนอง
บัวสะอาด ขุดลอกแหลงน้ําหนองหญาออ ขุดลอกหวยเสียว

2.1.1.2 ประเภทฝายเก็บน้ํา แหลงน้ําที่ดําเนินการ ไดแก หลุบหัววัด หลุบ
อีอวย

2.1.2 จังหวัดสกลนคร
2.1.2.1 ประเภทขุดลอก แหลงน้ําที่ดําเนินการ ไดแก หวยกอกม หวย

แสนพัน หนองบัวรวม หนองแซง หนองบัว หนองใส หนองแวง หวยสายบาตร หวยผาน หนอง
ตาหิต หนองกงทราย หวยกุดเตา หวยอีนูน

2.1.2.2 ประเภทฝาย แหลงน้ําที่ดําเนินการ ไดแก หวยอีตอน
2.1.3 จังหวัดเลย

2.1.3.1 ประเภทขุดลอก แหลงน้ําที่ดําเนินการ ไดแก หวยน้ําฮวย หวย
เหิ่น น้ําหมัน หวยสวย ฟนฟูฝายหวยสีโสมตอนบน หวยตูม หวยหวา หวยโปง หวยปุม

2.1.3.2 ประเภทอางเก็บน้ํา แหลงน้ําที่ดําเนินการ ไดแก หวยน้ํามี
2.1.3.3 ประเภทอางเก็บน้ําพรอมระบบกระจายน้ํา แหลงน้ําที่ดําเนินการ

ไดแก ซํามวง
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2.1.4 จังหวัดหนองคาย
2.1.4.1 ประเภทขุดลอก แหลงน้ําที่ดําเนินการ ไดแก น้ําสงครามตอนบน

หนองกุดบาน หนองกุดโงง หนองปุง หนองตูดี หนองแสนตอ หนองพันแน หนังบังพวน หวยคํา
จําปา หวยน้ําบุน หวยกระเบื้อง หวยหนองบัวเงิน หนองสวยหลง หนองนาผาย หวยวังทอง
หนองบัวหลวง บึงขามหวาน หนองสิงห หนองหมื่น หนองใหญ หวยเรือ

2.1.5 จังหวัดนครพนม
2.1.5.1 ประเภทขุดลอก แหลงน้ําที่ดําเนินการ ไดแก หวยจําปาชวง 2

หวยน้ําเที่ยง หวยขาวสาร ลําคลองหวยบง หนองกานเหลือ หวยบังฮวก หวยสระหลวง หนอง
ตาอัน หนองตาอันชวง 2 หวยหัวซัน หวยทราย หวยอี้ตู หวยคํา หนองสิม หวยชะโนด

2.1.5.2 ประเภทฝาย แหลงน้ําที่ดําเนินการ ไดแก ขุดลอก พรอมระบบ
กระจายน้ํา ไดแก หวยจําปา ตอนบน

2.1.5.3 ประเภทอางเก็บน้ํา แหลงน้ําที่ดําเนินการ ไดแก หนองบอกอก

2.2 ประเด็นท่ี 2 การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีของ
ทานในดานใดบาง

2.2.1 จังหวัดอุดรธานี
2.2.1.1 ทางตรง

1) การเกษตร ไดแก ทํานาป นาปรัง ปลูกผัก
2) การเลี้ยงสัตว ไดแก วัว ควาย ไก หมู และปลา
3) การอุปโภค บริโภค ไดแก ประปาหมูบาน

2.2.1.2 ทางออม
1) แหลงเก็บกักน้ําในพ้ืนที่ไวใชในการเกษตรฤดูแลง
2) ปองกันน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก
3) แหลงทองเที่ยว ไดแก แขงเรือประจําป
4) เปนแหลงน้ําในการดับอัคคีภัย/ไฟปา
5) ขยายพันธุสัตวน้ํา อนุรักษพันธุปลา เตา ตะพาบน้ํา
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2.2.2 จังหวัดสกลนคร
2.2.2.1 ทางตรง

1) การเกษตร ไดแก ทํานาป นาปรัง ขาวโพด ขาวโพดฟกออน
แตงโม มะเขือเทศ สับปะรด และตนหมอน

2) การเลี้ยงสัตว ไดแก วัว ความ เปด ไก และปลา(กระชัง) และ
แหลงปลาธรรมชาติ

3) การอุปโภค บริโภค ไดแก ประปาหมูบาน และบางแหงชวยให
การผลิตประปาไดในชวงฤดูแลงเพ่ิมขึ้น

2.2.2.2 ทางออม
1) แหลงเก็บกักน้ําในพ้ืนที่ไวใชในการเกษตร และประมง ในฤดูแลง
2) แหลงระบายน้ําลงสูแมน้ําสงคราม ปองกันน้ําทวมในพ้ืนที่
3) แหลงทองเที่ยว แหลงประมงธรรมชาติมีกิจกรรมจับปลา
4) นันทนาการ เปนสวนสุขภาพ และที่พักผอนหยอยใจในชุมชน

2.2.3 จังหวัดเลย
2.2.3.1 ทางตรง

1) การเกษตร ไดแก ทํานา ปลูกขาวโพด ปลูกถัวเหลือง ไมดอก
ไมประดับ (บางตําบล)

2) การเลี้ยงสัตว ไดแก วัว หมู ควาย
3) การอุปโภค บริโภค ผลิตประปาใชในครัวเรือน

2.2.3.2 ทางออม
1) แหลงทองเที่ยวในงานประเพณตีาง ๆไดแก การแขงเรือ ลอยกระทง
2) แหลงคาขาย ในเทศกาลตางๆ
3) กีฬาทางน้ํา (เจ็ทสกี)
4) การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก ระหัดวิดน้ํา (ลําน้ําหมัน)
5) วันสําคัญ จัดกิจกรรม ปลอยปลา ปลูกตนไม ปรับปรุงภูมิทัศน

2.2.4 จังหวัดหนองคาย
2.2.4.1 ทางตรง

1) การเกษตร ไดแก ทํานาป นาปรัง ปลูกบัวหลวง
2) การเลี้ยงสัตว ไดแก วัว ควาย ไก หมู และปลา
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3) การอุปโภค บริโภค ไดแก ประปาหมูบาน
2.2.4.2 ทางออม

1) แหลงเก็บกักน้ําในพ้ืนที่
2) ปองกันน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก
3) แหลงทองเที่ยวตามประเพณี ไดแก แขงเรือประจําป ลองแพ

ลอยกระทง
4) อนุรักษพันธุปลา
5) เปนแหลงน้ําในการดับอัคคีภัย/ ไฟปา
6) นันทนาการ (สวนสุขภาพ)
7) เปนสถานีสูบน้ํา

2.2.5 จังหวัดนครพนม
2.2.5.1 ทางตรง

1) การเกษตร ไดแก ทํานาป นาปรัง ไรยาสูบ ขาวโพด ถั่วเหลือง
2) การเลี้ยงสัตว ไดแก วัว ควาย ไก และปลา
3) การอุปโภค บริโภค ไดแก ประปาหมูบาน
4) แหลงกระจายน้ํา ตอคลองสงน้ํา

2.2.5.2 ทางออม
1) แหลงเก็บกักน้ําในพ้ืนที่
2) กิจกรรมวันสําคัญ ไดแก พัฒนานําเศษไมและขยะออกจาก

แหลงน้ํา
3) ปรับปรุงภูมิทัศน
4) แหลงทองเที่ยวตามประเพณี ไดแก แขงเรือประจําป ลอยกระทง

สงกรานต
5) นันทนาการ เปนสวนสุขภาพ และที่พักผอนหยอยใจในชุมชน
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2.3 ประเด็นท่ี 3 การดูแลและบํารุงรักษาโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้าใน
พ้ืนท่ีของทาน ทําอะไรบาง

2.3.1 จังหวัดอุดรธานี
2.3.1.1 ปลูกไมใชสอยบริเวณแหลงน้ํา (ไผ ขี้เหล็ก ตนเบญจ)
2.3.1.2 มีกฎ เกณฑ การใชประโยชนรวมกัน
2.3.1.3 ขุดลอกบางพ้ืนที่ที่ตื้นเขิน โดยใชงบทองถิ่นได
2.3.1.4 ปรับปรุง คันคู เพ่ือใชเปนถนนขนสงผลผลิตทางการเกษตร
2.3.1.5 กิจกรรมกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
2.3.1.6 ปองกันการรุกล้ํา บุกรุก เขตพ้ืนที่แหลงน้ํา โดยประชาชนเอง
2.3.1.7 หามปลูกยูคาลิปตัสริมหวยเพราะทําลายแหลงอาศัยของปลาในน้ํา
2.3.1.8 จัดสรรงบประมาณของทองถิ่นดูแลโครงการภายหลังรับการถายโอน
2.3.1.9 ชาวบานรวมกันดูแลรักษาแหลงน้ํา

2.3.2 จังหวัดสกลนคร
2.3.2.1 ไมมีงบประมาณในการดําเนินการซอมแซม (ไมจัดตั้งงบประมาณ

ไวในแผนประจําป)
2.3.2.2 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของเขาดําเนินการ

2.3.3 จังหวัดเลย
2.3.3.1 ใชงบประมาณ 5 ลานบาท ปรับปรุงภูมิทัศน (ไมดอกไมประดับ)

เปนแหลงทองเที่ยว
2.3.3.2 จัดชาวบานใหมีหนาที่ตัดหญาบนสันฝายเปนประจํา
2.3.3.3 มีการวางทอระบายน้ําเพ่ิมเติมเพ่ือปองกันน้ําทวมพ้ืนที่ชาวบาน
2.3.3.4 มีการสรางคันกั้นน้ําใหแข็งแรง และมีการตัดหญาอยูเปนประจํา
2.3.3.5 ตัดตนไมใหญที่เกิดบนคันฝาย ปองกันดินพังทลาย
2.3.3.6 ปลูกกลวยน้ําหวา และกลวยไข ปองกันดินพังทลาย

2.3.4 จังหวัดหนองคาย
2.3.4.1 กิจกรรมปลูกตนไมรอบบริเวณโครงการ
2.3.4.2 กิจกรรมกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
2.3.4.3 ซอมถนน คันดิน อาคารระบายน้ํา
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2.3.4.4 วางทอระบายน้ําเพ่ิมเติมจากโครงการ โดยใชงบประมาณจาก
ทองถิ่น

2.3.4.5 ปรับปรุงจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลา
2.3.4.6 ขุดลอกเฉพาะจุดตื้นเขิน (งบประมาณจากทองถิ่น)
2.3.4.7 จัดทําแผนงานพัฒนาซอมแซมคู คันดิน และรักษา บรรจุไวใน

แผนประจําปและแผน 3 ป ของทองถิ่น
2.3.5 จังหวัดนครพนม

2.3.5.1 ไมมีงบประมาณในการดําเนินการซอมแซม (ไมจัดตั้งงบประมาณ
ไวในแผนประจําป)

2.3.5.2 หนวยงานทองถิ่นสามารถดําเนินการไดในกรณีที่ซอมแซมเพียง
เล็กนอย เชน ซอมราวสะพาน ประตูฝายเล็กนอย เปลี่ยนทอแตก เปนตน

2.3.5.3 คันดินพังทลายทําการปลูกหญาพยุงดินไว
2.3.5.4 มีการบริหารจัดการการใชน้ํา ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา
2.3.5.5 แจงหนวยงานเจาของโครงการเขามาดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม

2.4 ประเด็นท่ี 4 ความคิดเห็นเสนอแนะตอโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า
2.4.1 ความพึงพอใจโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา

2.4.1.1 จังหวัดอุดรธานี
ผูตอบ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด 13 ทาน มี

ระดับความพึงพอใจในระดับ 80 จํานวน 4 ทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ 90 จํานวน 5
ทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ 100 จํานวน 4 ทาน สรุป ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย คิด
เปนรอยละ 93.08

2.4.1.2 จังหวัดสกลนคร
ผูตอบ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด 17 ทาน มี

ระดับความพึงพอใจในระดับ 50 จํานวน 1 ทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ 70 จํานวน 3
ทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ 75 จํานวน 4 ทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ 80
จํานวน 5 ทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ 90 จํานวน 4 ทาน สรุป ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย คิดเปนรอยละ 74.71
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2.4.1.3 จังหวัดเลย
ผูตอบ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด 13 ทาน มี

ระดับความพึงพอใจในระดับ 90 จํานวน 3 ทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ 100 จํานวน
10 ทาน สรุประดับความพึงพอใจเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 97.50

2.4.1.4 จังหวัดหนองคาย
ผูตอบ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด 17 ทาน มี

ระดับความพึงพอใจในระดับ 70 จํานวน 1 ทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ 80 จํานวน 3
ทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ 100 จํานวน 13 ทาน สรุป ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ 94.71

2.4.1.5 จังหวัดนครพนม
ผูตอบ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด 17 ทาน มี

ระดับความพึงพอใจในระดับ 70 จํานวน 3 ทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ 80 จํานวน 7
ทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ 85 จํานวน 3 ทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ 100
จํานวน 4 ทาน สรุป ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 83.82

2.4.2 ความตองการพัฒนาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพ่ิมเติม
2.4.2.1 จังหวัดอุดรธานี

1) ของบประมาณขุดลอกเพ่ิมเติม
2) ทําฝายชะลอน้ําและแกมลิง
3) ทุกโครงการมีระบบกระจายน้ํา
4) ตอยอดใหเปนแหลงทองเที่ยว สวนสาธารณะ

2.4.2.2 จังหวัดสกลนคร
1) ทุกโครงการมีระบบกระจายน้ํา
2) พัฒนาแหลงน้ํา ผลิตประปาหมูบาน
3) ขุดลอกหนองเพ่ิมเติม และขุดลอกหนองใหม
4) ขุดลอกแหลงน้ําเดิมเพ่ิมเติม ตลอดพ้ืนที่แหลงน้ํา

2.4.2.3 จังหวัดเลย
1) ขุดลอกฝายน้ําลาน
2) เจาะน้ําบอบาดาล พ้ืนที่ทําการเกษตรทุกหมูบาน
3) ทําฝายกักเก็บน้ํา,ฝายแกมลิง
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4) อางกักเก็บน้ํา
5) ขยายอางเก็บน้ํา พรอมระบบกระจายน้ํา
6) ขุดลอก พรอมกอสรางฝายกักเก็บน้ํา
7) ประตูระบายน้ําพรอมขุดลอก

2.4.2.4 จังหวัดหนองคาย
1) ขุดลอกเฉพาะจุดตื้นเขิน
2) ซอมถนน คันดิน อาคารระบายน้ํา
3) พัฒนาแหลงน้ําใหเปนระบบทั้งแหลงน้ํา
4) ทุกโครงการมีระบบกระจายน้ํา

2.4.2.5 จังหวัดนครพนม
1) ขุดลอกกลางหนองน้ํา และเพ่ิมระบบทอสงน้ํา
2) ขุดลอกหวยเพ่ิมเติม ความกวาง ความยาว
3) ขยายทอสงพ้ืนที่การเกษตร
4) ฝายชะลอน้ํา
5) ทุกโครงการมีระบบกระจายน้ํา

2.4.3 ปญหาอุปสรรคในการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
2.4.3.1 จังหวัดอุดรธานี

1) การเขาดําเนินโครงการ ขอใหหลีกเลี่ยงฤดูฝน หรือฤดูทํานา
2) ใหจัดทําโครงการตามคําขอประชาชน
3) ควรขุดลอกใหมีความลึกเพ่ิมขึ้น
4) ควรทําโครงการพัฒนาแมน้ําสายหลักที่สําคัญในพ้ืนที่ เชน

แมน้ําสงคราม หวยหลวง
5) ปญหาในการขอความยินยอมการอุทิศที่ดินของเกษตรกรที่มี

พ้ืนที่ใกลกับโครงการ
6) ถนนเดิมชํารุดจากการขนดินไปทิ้งของโครงการ

2.4.3.2 จังหวัดสกลนคร
1) ควรใหทองถิ่นมีสวนรวมในการออกแบบโครงการ เพ่ือให

โครงการตรงตามความตองการของประชาชนย่ิงขึ้น
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2) พ้ืนทีห่นองน้ํามีขนาดใหญจํานวน 600 ไร แตไดรับการพัฒนา
เพียงบางสวนจึงทําใหหนองน้ํารับน้ําไมเพียงแกความตองการของประชาชน

3) ทําคันดินสูงและวางทอน้ําสูงกวาที่นาทําใหไมสามารถใชน้ําได
4) ไมมีทอกระจายน้ําถึงพ้ืนที่การเกษตร
5) น้ําที่กั้นไวไมสะดวกในการน้ํามาใช
6) พัฒนาระบบประปาใหมีประสิทธิมากขึ้น และใหสามารถดื่มได

จะดีย่ิงขึ้น
2.4.3.3 จังหวัดเลย

1) โครงการไมสามารถกักเก็บน้ําไดตามวัตถุประสงค เนื่องจากไม
มีอาคารกั้นน้ํา

2) ประชาชนตองการโครงการ แตไมยอมเสียสละที่ดิน
3) ชาวบานบุกรุกที่ดินสาธารณะ
4) หลักจากกอสรางฝายไมสามารถกักเก็บน้ําได
5) หลักจากกอสรางฝายแหลงน้ําตื่นเขิน
6) ตองการใหดําเนินโครงการในพ้ืนที่เขตปาสงวน ปาอนุรักษ

และปาเสื่อมโทรม
2.4.3.4 จังหวัดหนองคาย

1) โครงการมีการพัฒนาไมตอเนื่อง ทําใหแหลงน้ําตื่นเขิน
2) แนวเขตที่ดินไมชัดเจน มีการบุกรุกแหลงน้ําโครงการ
3) เมื่อถายโอนโครงการใหทองถิ่นแลว ไมมีงบประมาณสนับสนุน

ดูแล ซอมแซม ปรับปรุงใหกับทองถิ่น เพราะบางทองถิ่นไมมีงบประมาณเพียงพอดําเนินการใน
สวนนี้

4) ในการเขาดําเนินโครงการ ขอใหประสานพ้ืนที่และแจงหนวยงาน
ในทองถิ่นทราบ หรือรวมดําเนินการดวย

5) การทิ้งดินของโครงการในพ้ืนที่ ไมมีที่สาธารณะประโยชนที่
เพียงพอในการทิ้งดิน

6) การจัดสรรงบประมาณนอยเกินไป ดําเนินการไดไมครอบคลุม
ทั้งพ้ืนที่ ทําใหพ้ืนที่เก็บน้ําของโครงการไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
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2.4.3.5 จังหวัดนครพนม
1) การขุดลอกไมมีโครงการที่สามารถขุดลอกหวยบังฮวกให

เชื่อมตอกันในพ้ืนที่ 2 ตําบล
2) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําไมมีการถายใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการดูแลรักษา
3) ฝายตื้นเขิน ทําใหเก็บกักน้ําไดนอย
4) ชาวบานบุกรุกที่ดินสาธารณะ



บทที่ 5
การอภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ
ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการใช
ประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของประชาชนที่จะนําไปพัฒนาเปนแนวทางการจัดการ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) แบบผสมผสาน (Mixed
Method) โดยแบงเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) สวนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษาวิจัยปจจัยการใช
ประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานเศรษฐกิจ สังคมประเพณีและวัฒนธรรม และดาน
ความพึงพอใจของผูใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําซึ่งในการวิจัยไดศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยการผูใชบรกิารโครงการพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยในบทนี้เปนการสรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะมีลําดับ
เนื้อหาดังนี้

1. สรุปผลการศึกษาจากการประมวลผลขอมูลของแตละกลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแก
กลุมกลุมประชาชนผูใชน้ําและกลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําอยูในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3

2. อภิปรายผลการศึกษา
3. สรุปขอเสนอแนะ

1. สรุปผลการศึกษาจากการประมวลผล
ขอมูลของแตละกลุมตัวอยางที่ศึกษาการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา

ของผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา จากกลุมเปาหมาย 2
กลุม คือ กลุมที่ 1 คือ กลุมประชาชนผูใชน้ําที่ตอบแบบสอบถาม และ กลุมที่ 2 คือ กลุมผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําอยูในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 3 โดยการประชุมกลุมยอย ผลการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตางๆดังกลาวจะไดผลลัพธดังนี้
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1.1 กลุมท่ี 1 กลุมประชาชนผูใชนํ้าท่ีตอบแบบสอบถาม
1.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
ของผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ําโดยเก็บขอมูลจํานวน
480คนสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน326คนคิดเปนรอยละ
67.9อายุ50 – 59 ป จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 37.7 โดยมีรายไดตอเดือนอยูที่ 5,000 –
9,999 บาทคิดเปนรอยละ 39.2 ระดับการศึกษาประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 51.9 สวนใหญมี
อาชีพทําเกษตร คิดเปนรอยละ 84.8 และมีไมมีอาชีพรอง คิดเปนรอยละ 52.7

1.1.2 วัตถุประสงคที่ 1 เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา (ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชบริการโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํา)

กลุมประชาชนผูใชน้ําที่ตอบแบบสอบถามพบวาผลการประเมินระดับความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําในภาพรวม มี
ความคิดเห็นในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย X = 3.72 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ(โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย) พบวา

1.1.1.1 ผูใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีความพึงพอใจใน
ทําเล/สถานที่ตั้ง โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา มีความคิดเห็นในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย =
3.92

1.1.1.2 ผูใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีความพึงพอใจใน
ขนาด/รูปแบบโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา มีความคิดเห็นในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย =
3.81

1.1.1.3 ผูใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําพอใจปริมาณน้ํามีความ
พึงพอใจที่เพ่ิมขึ้นที่ไดจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา มีความคิดเห็นในระดับมาก คิดเปน
คาเฉลี่ย = 3.76

1.1.1.4 ผูใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีความพึงพอใจใน
คุณภาพน้ําของโครงการมีความคิดเห็นในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย = 3.63
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1.1.1.5 ผูใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีความพึงพอใจ
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน บริเวณโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีความคิดเห็นในระดับมาก คิด
เปนคาเฉลี่ย = 3.69

1.1.1.6 ผูใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีความพึงพอใจใน
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีความเหมาะสมมีความคิดเห็นในระดับ
มาก คิดเปนคาเฉลี่ย = 3.66

1.1.1.7 ผูใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีความพึงพอใจการ
ประชาสัมพันธ รับรูขอมูลขาวสาร การดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย = 3.63

1.1.1.8 ผูใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีความพึงพอใจตอ
ระบบนิเวศ/ความสมดุลของแหลงน้ํามีความคิดเห็นในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย = 3.58

1.1.2 วัตถุประสงคที่ 2 การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจาก
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลง
น้ําของผูใชบริการพบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจ, ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานการเมือง มี
ความสัมพันธตอการใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางตรง,การใชประโยชน
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางออม และการใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
โดยรวม

1.2 กลุมท่ี 2 คือ กลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงนํ้าอยูในพ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 โดยการประชุมกลุมยอย

กลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําอยูใน
พ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 โดยการประชุมกลุมยอย จากการวิจัยเรื่อง การใชประโยชน
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรม
ทรัพยากรน้ํา สรุปผลการวิจัย ใน 4 ประเด็น ไดแก 1) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่ดําเนินการ
ในพ้ืนที่มีโครงการประเภทอะไรบาง 2) การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําใน
พ้ืนที่ของทานมีทางใดบาง 3) การดูแลและบํารุงรักษาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําในพ้ืนที่
ของทาน ทําอะไรบาง และ 4) ความคิดเห็นเสนอแนะตอโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา (4.1)
ความพึงพอใจโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา (4.2) ความตองการพัฒนาโครงการอนุรักษฟนฟู
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แหลงน้ําเพ่ิมเติม และ (4.3) ปญหาอุปสรรคในการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลง
น้ํา

1.2.1 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่ดําเนินการในพ้ืนที่มีโครงการประเภท
อะไรบาง

จากการจัดเวทีประชุมสนทนากลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พบวา โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่ดําเนินการในพ้ืนที่ 5 จังหวัด มีดังนี้

จังหวัดอุดรธานี มีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําประเภทขุดลอกมากที่สุด
รองลงมาเปนประเภทฝายเก็บน้ํา

จังหวัดสกลนคร มีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําประเภทขุดลอกมากที่สุด
รองลงมาเปนประเภทฝายเก็บน้ํา

จังหวัดเลย มีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําประเภทขุดลอกมากที่สุด
รองลงมาเปนประเภทอางเก็บน้ํา และอางเก็บน้ําพรอมระบบกระจายน้ํา

จังหวัดหนองคาย มีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําประเภทขุดลอก เพียง
ประเภทเดียว

จังหวัดนครพนม ไดรับโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําประเภทขุดลอกมาก
ที่สุด รองลงมาเปนประเภทฝาย และอางเก็บน้ํา

1.2.2 การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําในพ้ืนที่ของทานมีทาง
ใดบาง

จากการจัดเวทีประชุมสนทนากลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พบวา มีการใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ซึ่งจําแนกได 2 ทางในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
มีดังนี้

จังหวัดอุดรธานี พบวา มีการใชประโยชน 2 ทาง คือ 1) ทางตรง ใชใน
การเกษตร การเลี้ยงสัตว และการอุปโภค บริโภค (ประปาหมูบาน) และ 2) ทางออม ใชเปน
แหลงเก็บกักน้ําในพ้ืนที่ไวใชในการเกษตรฤดูแลง ปองกันน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก แหลงทองเที่ยว
เปนแหลงน้ําในการดับอัคคีภัย/ไฟปาขยายพันธุสัตวน้ําและอนุรักษพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดสกลนคร พบวา มีการใชประโยชน 2 ทาง คือ 1) ทางตรง ใชใน
การเกษตร การเลี้ยงสัตว และการอุปโภคบริโภค (ประปาหมูบาน) และ 2) ทางออม ใชเปน
แหลงเก็บกักน้ําในพ้ืนที่ไวใชในการเกษตร และประมงในฤดูแลง แหลงระบายน้ําลงสูแมน้ํา
สงคราม ปองกันน้ําทวมในพ้ืนที่ แหลงทองเที่ยว นันทนาการ
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จังหวัดเลย พบวา มีการใชประโยชน 2 ทาง คือ 1) ทางตรง ใชใน
การเกษตร การเลี้ยงสัตว และการอุปโภค บริโภค (ประปาหมูบาน) และ 2) ทางออม ใชเปน
แหลงทองเที่ยวจัดงานประเพณีแหลงคาขายในเทศกาลตางๆ กีฬาทางน้ํา (เจ็ทสกี) การอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก ระหัดวิดน้ํา (ลําน้ําหมัน)

จังหวัดหนองคาย พบวา มีการใชประโยชน 2 ทาง คือ 1) ทางตรง ใชใน
การเกษตร การเลี้ยงสัตว และการอุปโภค บริโภค (ประปาหมูบาน) และ 2) ทางออม ใชเปน
แหลงเก็บกักน้ําในพ้ืนที่ ปองกันน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก แหลงทองเที่ยวตามประเพณี อนุรักษ
พันธุปลา เปนแหลงน้ําในการดับอัคคีภัย นันทนาการ (สวนสุขภาพ) และเปนสถานีสูบน้ํา

จังหวัดนครพนม พบวา มีการใชประโยชน 2 ทาง คือ 1) ทางตรง ใชใน
การเกษตร การเลี้ยงสัตว การอุปโภค บริโภค(ประปาหมูบาน) และกระจายน้ําตอคลองสงน้ํา
และ 2) ทางออม ใชเปนแหลงเก็บกักน้ําในพ้ืนที่ จัดกิจกรรมวันสําคัญ ปรับปรุงภูมิทัศนเปน
แหลงทองเที่ยว และนันทนาการ

1.2.3 การดูแลและบํารุงรักษาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของทาน ทําอะไรบาง
จากการจัดเวทีประชุมสนทนากลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พบวา การดูแลและบํารุงรักษาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําในพ้ืนที่ 5 จังหวัด มีดังนี้
จังหวัดอุดรธานี พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นได ทําการดูแลและ

บํารุงรักษาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ปลูกไมใชสอยรอบแหลงน้ํา ขุดลอกพ้ืนที่ตื่นเขินโดย
ใชงบประมาณทองถิ่น ปรับปรุง คันคู เพ่ือใชเปนถนนสัญจร ปองกันการรุกล้ํา บุกรุก เขตพ้ืนที่
แหลงน้ําโดยประชาชนดูแล

จังหวัดสกลนคร พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นได ไมมีงบประมาณ
ทองถิ่นในการดูแลและบํารุงรักษาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา จะแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการเมื่อมีความชํารุดเสียหาย

จังหวัดเลย พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นได ทําการดูแลและ
บํารุงรักษาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดวยการจัดตั้งงบประมาณประจําป ในการปรับปรุง
ภูมิทัศนใหเปนแหลงทองเที่ยว วางทอระบายน้ําเพ่ิมเติม สรางคันกั้นน้ําใหแข็งแรง ใหประชาชน
ปลูกตนไมปองกันดินพังทลาย และชวยดูแลตัดหญาบนสันฝายเปนประจํา

จังหวัดหนองคาย พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นได ทําการดูแลและ
บํารุงรักษาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา จัดกิจกรรมรวมกับประชาชนในการทําความสะอาด
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แหลงน้ํา ใชงบประมาณประจําปของทองถิ่น ซอมถนนคันดิน อาคารระบายน้ํา และวางทอ
ระบายน้ําเพ่ิมเติมจากโครงการ ขุดลอกเฉพาะจุดที่ตื้นเขิน

จังหวัดนครพนม พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นได ไมมีงบประมาณใน
การบํารุงรักษาทั้งโครงการ แตมีงบประมาณเพียงเล็กนอยที่สามารถซอมแซมงานเล็กนอย เชน
ซอมราวสะพาน ประตูฝาย เปลี่ยนทอแตก คันดินพังทลายทําการปลูกหญาพยุงดิน และดูแล
การบริหารจัดการการใชน้ําของตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

1.2.4 ความคิดเห็นเสนอแนะตอโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
1.2.4.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอโครงการอนุรักษฟนฟู

แหลงน้ํา จากการจัดเวทีประชุมสนทนากลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ความพึง
พอใจของผูใชบริการที่มีตอโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทั้ง 5 จังหวัด พบวา มีระดับความพึง
พอใจแตกตางกัน โดยพบวา จังหวัดอุดรธานี ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 93.08 จังหวัด
สกลนคร ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 74.71 จังหวัดเลย ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ
97.50 จังหวัดหนองคาย ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 94.71 และจังหวัดนครพนม ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 83.82

1.2.4.2 ความตองการพัฒนาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพ่ิมเติมจาก
การจัดเวทีประชุมสนทนากลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ความตองการพัฒนา
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ 5 จังหวัด มีดังนี้

จังหวัดอุดรธานี พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ตองการใหดําเนนิการขดุลอกเพ่ิมเติมทั้งลําน้ํา ทําฝายชะลอน้ําและแกมลิง พรอมระบบกระจาย
น้ํา สามารถตอยอดเปนแหลงทองเที่ยว สวนสาธารณะชุมชนได

จังหวัดสกลนคร พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ตองการใหจัดทําระบบกระจายน้าํทุกโครงการ พัฒนาแหลงน้ําใหผลิตประปาหมูบานได ขุดลอก
แหลงน้ําเดิมเพ่ิมเติมตลอดทั้งลําน้ํา

จังหวัดเลย พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความตองการให
ดําเนินการขุดลอกฝายน้ําลน อางเก็บน้ํา พรอมระบบกระจายน้ํา ประตูระบายน้ํา เจาะน้ําบอ
บาดาลในพ้ืนที่ทําการเกษตรทุกหมูบาน

จังหวัดหนองคาย พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ตองการใหดําเนินการขุดเฉพาะจุดตื้นเขิน ซอมถนนคันดิน อาคารระบายน้ํา พรอมทําระบบ
กระจายน้ํา
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จังหวัดนครพนม พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ตองการใหดําเนินการขุดลอกเพ่ิมเติมดานความกวาง ความยาว เพ่ิมฝายชะลอน้ําเพ่ือชะลอน้ํา
เปนระยะลดความแรงการไหลของน้ําที่จะทําใหการขุดลอกชํารุดเสียหาย และตองการเพ่ิม
ระบบกระจายน้ําที่จะชวยขยายทอสงน้ําถึงพ้ืนที่การเกษตรไดเพ่ิมขึ้น

1.2.5 ปญหาอุปสรรคในการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
จากการจัดเวทีประชุมสนทนากลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พบวา ปญหา อุปสรรคในการใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
มีดังนี้

จังหวัดอุดรธานี พบวา ปญหาอุปสรรค การเขาดําเนินโครงการขอให
หลีกเลี่ยงฤดูฝน/ฤดูทํานา การจัดทําโครงการขอใหเปนไปตามคําขอของประชาชน การดําเนิน
โครงการขุดลอกขอใหเพ่ิมความลึกเพ่ือเพ่ิมปริมาณการเก็บกักน้ํา การจัดทําโครงการควรพัฒนา
ฟนฟูแมน้ําสายหลักที่สําคัญในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี เชน แมน้ําสงคราม หวยหลวง เปนตน
ปญหาในการขอความยินยอมเสียสละที่ดนิของเกษตรกรที่มีที่ดนิตดิ/ใกลกบัแหลงน้าํธรรมชาตทิี่
ดําเนินโครงการ

จังหวัดสกลนคร พบวา ปญหาอุปสรรค การดําเนินโครงการควรประสาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการออกแบบโครงการ เพ่ือใหไดโครงการตรง
ตามความตองการของพ้ืนที่ การดําเนินโครงการที่ผานมาจัดทําเปนชวงของแหลงน้ํา ทําให
แหลงน้ํากักเก็บน้ําไดไมเต็มพ้ืนที่ น้ําไมเพียงพอแกความตองการของประชาชน โครงการไมมีทอ
สงกระจายน้ําถึงพ้ืนที่การเกษตรทําใหน้ําที่กักเก็บไวไมสะดวกในการนําไปใช น้ําประปาหมูบาน
มีคุณภาพต่ําไมสามารถใชบริโภคได

จังหวัดเลย พบวา ปญหาอุปสรรค โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลวไม
สามารถกักเก็บน้ําได เนื่องจากไมมีอาคารกั้นน้ํา โครงการไมสามารถดําเนินการกอสรางไดติด
ปญหาประชาชนไมเสียสละที่ดิน/ที่นา ประชาชนตองการใหดําเนินโครงการในพ้ืนที่เขตปาของ
ทางราชการ ชาวบานบุกรุกที่ดินสาธารณะ เมื่อดําเนินการกอสรางฝายเสร็จไมสามารถกักเก็บ
น้ําไดเนื่องจากแหลงน้ําเกิดการตื่นเขิน

จังหวัดหนองคาย พบวา ปญหาอุปสรรค มีการจัดสรรงบประมาณนอย
เกินไปโครงการพัฒนาไมตอเนื่อง ทําใหแหลงน้ําเกิดการตื่นเขิน แนวเขตไมชัดเจน ทําการถาย
โอนภารกิจโครงการใหหนวยงานทองถิ่นแตไมโอนจัดสรรงบประมาณในการซอมแซม
บํารุงรักษา ทําใหทองถิ่นไมสามารถซอมแซมไดเพราะขาดงบประมาณ การทิ้งดินของโครงการ
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ในพ้ืนที่ ไมมีที่สาธารณะประโยชนที่เพียงพอในการทิ้งดิน การเขาดําเนินโครงการขอใหประสาน
และแจงหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบและรวมดําเนินการดวย

จังหวัดนครพนม พบวา ปญหาอุปสรรค ฝายตื้นเขินทําใหเก็บกักน้ําไดนอย
มีชาวบานบุกรุกที่ดินสาธารณะในการทําเกษตร การขุดลอกโครงการไมทําแผนสํารวจแหลงน้ํา
ที่เชื่อมตอกันในพ้ืนที่ 2 ตําบล อยางเชนหวยบังฮวก และในดานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานเจาของโครงการไมถายโอนใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. อภิปรายผลการศึกษา
เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ ในพ้ืนที่

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา ผลการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตางๆดังกลาว
จะไดผลลัพธดังนี้

2.1 วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า (ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชบริการโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า)

ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามและผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 5 จังหวัดตอการใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําในภาพรวม
พบวา มีความพึงพอใจในการใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทั้งในทําเล/สถานที่ตั้ง
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ขนาด/รูปแบบโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ปริมาณน้ํามีความ
พึงพอใจที่เพ่ิมขึ้นที่ไดจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงคุณภาพน้ําของโครงการสภาพแวดลอม
ภูมิทัศน บริเวณโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําระยะเวลาในการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ํามีความเหมาะสมการประชาสัมพันธ รับรูขอมูลขาวสาร การดําเนินโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํา ระบบนิเวศ/ความสมดุลของแหลงน้ํา

2.2 วัตถุประสงคท่ี 2 การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจาก
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าของผูใชบริการ

จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการพบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจ, ปจจัยดานสังคม และปจจัยดาน
การเมือง มีความสัมพันธเชิงบวกตอการใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางตรง,การ
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ใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทางออม และการใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําโดยรวม

2.2.1 ปจจัยดานเศรษฐกิจ พบวา ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี
หนองคาย เลย สกลนคร และนครพนม โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามีความสําคัญย่ิงตอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน ซึ่งจากเดิมการใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติจะใชทํา
นาป ทําสวน และทําไร ไดในเฉพาะฤดูฝนเทานั้น เมื่อมีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสามารถ
ทํานาป นาปรัง ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว และประมง และใชผลิตน้ําประปาหมูบานไดในบาง
พ้ืนที่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดเพ่ิมขึ้น อาทิเชนการปลูกไมดอกไมประดับ (จังหวัด
เลย) การปลูกสับปะรด ตนหมอน (จังหวัดสกลนคร) การทําสวนผักในฤดูแลง (จังหวัดอุดรธานี)
ซึ่งสอดคลองกันบทความวิจัยของ สุภาวรรณ วงคคําจันทร, บุญแสน เตียวนุกุลธรรม (2559:
108) บทคัดยอ พบวา ผลการถอดบทเรียน ป 2554 จังหวัดนครสวรรค ประสบปญหาอุทกภัย
10 อําเภอชุมแสงพ้ืนที่น้ําทวมมากที่สุด (รอยละ 25.27) แตอําเภอเมืองมีคาความเสียหายสูงสุด
(32,000 ลานบาท) สวนแนวทางในการใชประโยชน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําอยางมี
สมดุล ไดแก สงเสริมการมีสวนรวม สรางเครือขายการเตรียมพรอม และการปลูกจิตสํานึก
สรางความตระหนัก ซึ่งตองชวยกันอนุรักษปาตนน้ํา แหลงน้ําธรรมชาติสําคัญ และฟนฟู
ประเพณีวัฒนธรรมโดยยึดหลักความสมดุลของระบบนิเวศ สูความมั่นคงดานทรัพยากรน้ํา ผล
การพัฒนาคูมือวิถชีีวิตของชุมชนรมิน้าํ จํานวน 1,000 เลม สูการเสริมสรางศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการใชประโยชน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรน้ําอยางมีสมดุล

จากสิ่งที่พบวาเปนประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา แตก็พบ
ปญหาที่เกิดขึ้น เชน ปญหาจากการใชงานโครงการ ปญหาจากฤดกูาลตามธรรมชาต ิปญหาจาก
คนลักขโมยทรัพยสินโครงการ ซึ่งปญหาเหลานี้สงสรางความเสียหายใหกับโครงการที่พบบอยๆ
คือ ความตื่นเขินของแหลงน้ํา ถนนคันดินพัง ราวสะพานชํารุด อาคารระบายน้ําชํารุด โซใชดึง
เปดปดประตูน้ําถูกขโมย พวงมาลัยเปดปดประตูน้ําโดนขโมย เปนตน เมื่อโครงการเกิดความ
ชํารุด เสียหายจากปญหาที่กลาวมานี้ประชาชนในพ้ืนที่ไมสามารถจัดการได องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเองก็มีงบประมาณไมเพียงพอที่จะดําเนินซอมแซมได และขาดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเรื่องซอมบํารุงโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ดานการถายโอนภารกิจจากกรม
ทรัพยากรน้ําสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ผานจะถายโอนภารกิจเฉพาะงานโครงการในพ้ืนที่
เทานั้นไมสามารถถายโอนงบประมาณไปใหได และยังมีโครงการที่ไมสามารถถายโอนภารกิจได
เนื่องจากติดขอกฎหมายการถายโอนภารกิจ เมื่อปญหาเหลานี้เกิดขึ้นการบริหารจัดการดูแล
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โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการไดไมเต็มที่ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแกปญหาดวย (1) การจัดตั้งงบประมาณในแผน 3 ปของ
ทองถิ่นบาง (2) จัดทําคําขอสงใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ดําเนินการโครงการซอมแซม
แตที่ผานมายังไมสามารถจัดการปญหาไดเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับ สุภาวรรณ วงคคําจันทร
และคณะ (2553: 117-118) จากปญหาที่เกิดขึ้นมีการรวมกลุมกันจัดตั้งคณะกรรมการน้ําขึ้น
พรอมกันนี้ยังไดตั้งกฎกติกาในการใชประโยชนจากน้ําเชิงระบบนิเวศขึ้น แตปญหาที่ชุมชน
ประสบอยูก็ยังไมหมดสิ้น ยังมีปญหาขัดแยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากการถาย
โอนภารกิจจากกรมชลประทานไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหเกิดความสับสนในหนวย
งาที่รับผิดชอบ ความไมชัดเจนทําใหเกิดความไมเขาใจกันวามีภารกิจเรื่องน้ํามากนอยเพียงใด
และปญหาการบํารุงรักษาซอมแซมแหลงน้ํา และทางน้ํา เนื่องจากการโอนภารกิจสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น โอนเฉพาะงานในพ้ืนที่ แตขาดการวางแผนพัฒนาคนหรือเจาหนาที่ใน
การทําใหขาดแคลนเจาพนักงานที่มีความรูความสามารถเรื่องซอมบํารุงทรัพยากรน้ํา เมื่อประตู
กั้นน้ําระหวางคลองปดน้ําไมอยู เหตุที่เปนเชนนี้ก็เนื่องจากมีการปดเปดน้ําตามความพอใจ
ประตูน้ําเสียก็ไมมีหนวยงานมาซอมบาํรุง รองขอไปที่กรมชลประทานก็ไดรับแจงวาโอนภารกจินี้
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว จึงเปนหนาที่ของพ้ืนที่ไปดูแล แตทางพ้ืนที่เองก็ไมมีความ
พรอมและไมมีบุคลากร แมวาจะมีการจัดงบประมาณในการบํารุงรักษา ดังนั้น การถายโอน
อํานาจใหกับองคการปกครองสวนทองถิ่น โอนงาน โอนทรัพยสิน แตไมไดใหความรู หรือนาย
ชางผูชํานาญงานดานนี้ จึงขาดผูรูเรื่องชาง ทําใหคณะกรรมการจัดการน้ําแกปญหากันเอง
สงผลดีทําใหชุมชนพ่ึงตนเองได

การกระจายน้ําไมถึงพ้ืนที่เกษตรกร ซึ่งปญหานี้ เกิดจากโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ําที่ไมมีระบบกระจายพรอมโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ทําใหประชาชนตอง
จัดหาทอมาเพ่ือสงน้ําใหถึงพ้ืนที่การเกษตร และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดหา
งบประมาณมาชวยเหลือประชาชนดวยการจัดซื้อทอและทําการเดินทอกระจายน้ําใหถึงพ้ืนที่
การเกษตรของประชาชนใหไดใชน้ําทําการเกษตรอยางเต็มที่

2.2.2 ปจจัยดานสังคม ดวยความสําคัญของทรัพยากรน้ําโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําชวยใหประชาชนมีชีวิตการเปนอยูที่ดีขึ้นดวยการมีน้ําทําการเกษตรไดเพ่ิมขึ้น ชุมชนจึง
มีความตระหนักรัก หวงแหน รักษาทรัพยากรน้ํามากขึ้น เชน จังหวัดอุดรธานีประชาชนชวยกัน
ดูแลแหลงน้ําดวยการตั้งกฎ เกณฑ การใชประโยชนรวมกัน, ปองกันการรุกล้ําเขตพ้ืนที่แหลงน้ํา
จังหวัดเลย ประชาชนแบงหนาที่กันดูแลรักษาแหลงน้ําดวยการ ตัดหญาสันฝาย ปลูกกลวยน้ําหวา
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และกลวยไขปองกันกินพังทลายของดิน จังหวัดหนองคายประชาชนรวมกันดูแลแหลงน้ําดวย
การปลูกตนไม กําจัดวัชพืชในแหลงน้ําเปนประจํา จังหวัดสกลนครประชาชนรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทําระบบคลองซอยสงน้ําถึงที่การเกษตร จังหวัดนครพนมประชาชนรวมกัน
บริหารจัดการการใชน้ําแบงการใชน้ําใหเปนระบบ ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา และดูแลปลูกหญา
พยุงดินปองกันดินพังทลาย การทําหนาที่ดูแลรักษาทรัพยากรน้ํารวมกันของประชาชนแตละ
จังหวัดเกิดสังคมใหมที่มีความรักสามัคคีกัน ดูแลหวงใยกันและกัน สังคมมีผูกพันกันโดย
ธรรมชาติ เกิดเปนศักยภาพของสังคมแตละจังหวัดที่มีประชาชนเปนกลไกถายทอดความรูที่
เรียกวา “ภูมิปญญาทองถิ่น” เปนความสามารถที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเหมาะสม
ตามรูปแบบวิถีชีวิตแตละพ้ืนที่อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ ชลธิรา ปญญา และปุญญภัส
กมลเนตร 2558, บทคัดยอ การเขาปฏิรูปที่ดินเพ่ือใหเกิดความมั่นคงในการถือครองที่ดินอยาง
ย่ังยืนทําใหเกษตรกรตองพัฒนาระบบการจัดการที่ดินแบบ “สิทธิรวม” การสรางกลไกการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ การและปรับปรุงกฎระเบียบขอตกลงสําหรับใชเปน
แนวปฏิบัติที่สรางความมั่นคงในการถือครองที่ดินในระดับชุมชนทองถิ่นไดและสอดคลองกับ
อํานาจ จันทรชวง: 2557, บทคัดยอ ดานขอเสนอแนะแนวทางการจัดการน้ําในพ้ืนที่เกษตรกรรม
เห็นไดวาชาวบานมีการบริหารจัดการน้ําการใชที่ดินจะตองใหชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริง ใน
การทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ชุมชนจะสามารถออกแบบการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
โดยใชภูมิปญญาเปนวิชาการ ชุมชนก็สามารถปรับตัวได และสรางความมั่นคง ย่ังยืนในอนาคต

การดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ประชาชนตองการใหดําเนินการ
แลวเสร็จอยางเร็วที่สุด เนื่องจากระหวางดําเนินการกอสราง น้ําในแหลงน้ําจะถูกระบายออกสู
พ้ืนที่ไรนาบาง ระบายน้ําทิ้งบาง กั้นน้ําทวมขังในพ้ืนที่แหลงน้ําบาง และมีปญหาการทิ้งดิน ที่ทิ้ง
ดินที่นาของประชาชนบาง ทําใหประชาชนตองหยุดทําการเกษตรเพราะไมมีน้ําและพ้ืนที่
การเกษตรจะที่ถูกใชเปนทางสัญจร เก็บของ และจอดเครื่องจักร ของผูรับจาง ซึ่งความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นหลังการกอสรางเสร็จ ประชาชนตองฟนฟูที่ดินทําการเกษตรที่ผูรับจางไดใชเปน
ระหวางทํางานกอสรางดังกลาว และหลังจากนั้นประชาชนตองรอฤดูฝนเพ่ือใหไดน้ํากลับคืนมา
แตประชาชนก็ “ยอมรับได” เพราะหวังวาเหมือนกอสรางโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเสร็จ
แลว จะสามารถไดรับปริมาณน้ําเพ่ิมขึ้นทําการเกษตรไดเพ่ิมขึ้น แตบางมีโครงการที่ผูรับจางทํา
ความเสียหายที่เกิดจากการกอสราง “มากเกิน”ที่ประชาชนจะสามารถจัดการได เชน จํานวน
ดินที่ทิ้งในพ้ืนที่มีจํานวนมากเกินที่จะจัดการไดเปนความเสียหายเกิดขึ้นในพ้ืนที่ทิ้งสิ่งของที่
ชํารุด เชน ทอระบายน้ํา เศษปูน เศษคอนกรีตผูนําทองถิ่นจะนําขอมูลปญหาแจงองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหนงัสือถงึสํานกังานทรพัยากรน้ําภาค 3 เพ่ือขอใหแจงผูรับจางเขามา
จัดการใหเกิดความเรียบรอยเชนเดิม

2.2.3 ปจจัยดานประเพณี และวัฒนธรรม จากการพูดคุยในเวทีสัมภาษณผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งไดขอมูลเชิงลึกพบวา ทรัพยากร
น้ําเปนทรัพยากรที่สรางวิถีชีวิตของชุมชนไดอยางมีรูปแบบที่สัมผัสได โดยที่ประชาชนจะเปน
ผูสรางรูปแบบวิถีชีวิตที่มีความแตกตางกันไปตามลักษณะแหลงน้ําที่มีประเพณีของแตละ
ทองถิ่นเปนองคประกอบหลักที่สามารถถายทอดออกมาถึงผูคนรุนหลังไดอยางสวยงาม ซึ่ง
ประเพณีดังเดิมที่มีทั่วไปในทองถิ่น ไดแก ลอยกระทง แขงเรือ สงกรานต ลองแพ อนุรักษพันธุ
ปลา ที่พักผอนพบปะกันในทองถิ่น และเปนจุดรวมตัว/พบปะกันในวันสําคัญ ที่มีกลิ่นไอ
ความสัมพันธของคนในชุมชนที่มีแตความรักใคร กลมเกลียวกัน และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ตั้งแตในอดีต แตประเพณีเหลานี้ไดคอยๆ หายไปเมื่อแหลงน้ําธรรมชาติในทองถิ่นตื้นเขิน น้ํา
แหงขอดและถูกทําลาย เปนระยะที่แตละทองถิ่นไมไดบันทึกไว เมื่อมีโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําเขาไปฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ การที่มีปริมาณน้ําที่เพ่ิมขึ้นและความอุดมสมบูรณของ
ระบบนิเวศไดกลับมาทําใหประเพณีตางๆ เหลานี้ฟนกลับคืนมาสูทองถิ่น สงผลใหประชาชนใน
พ้ืนที่ผลิตสินคาออกขายในชวงมีงานเทศกาลประเพณี ซึ่งเปนรายไดเขาชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่ง
สอดคลองกับ มาตรการเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และบํารุงรักษาแหลงน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
(ม.ป.ป.) ขอ 1.2 บทบาทและความสําคัญของแหลงน้ํา แหลงน้ํา เปนระบบนิเวศที่มีบทบาท
ตลอดจนคุณคาและความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ทั้งทางดานระบบนิเวศ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชนเมืองและชนบท พืชและสัตว ที่อาศัยอยูในน้ําและบริเวณ
โดยรอบแหลงน้ํามีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา ซึ่งมีความเปนอยูแบบพ่ึงพาอาศัยกัน
และผูกพันกับแหลงน้ํามานาน ผลประโยชนที่ไดรับจากแหลงน้ําแตละแหง จะแตกตางกันสภาพ
ภูมิประเทศ บทบาทและความสําคัญของแหลงน้ําที่มีตอชุมชน

2.3 วัตถุประสงคท่ี 3 เพ่ือหาขอเสนอแนะตอแนวทางการดําเนินโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงนํ้าใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ

จากผลการวิจัยเรื่องการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของ
ผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา ผลการวิจัยสามารถนํามา
อภิปรายผลการวิจัยมีประเด็นเปนรายขอ ดังนี้
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2.3.1 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่ดําเนินการในพ้ืนที่มีโครงการประเภท
อะไรบาง

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่ดําเนินการในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบดวย
จังหวัดอุดรธานี สกลนคร เลย หนองคาย และนครพนม องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท
หนาที่บริหารจัดการปญหา เขาถึงปญหาของประชาชนในพ้ืนที่อยางแทจริงแหลงน้ําถูกจัดเปน
ปญหาสําคัญเกี่ยวกับปากทองของประชาชนและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชุมชน ดวย
ความสําคัญของแหลงน้ํา องคกรปกครองสวนทองถิน่ จึงตองหาทางแกปญหาดวยการขอรับการ
สนับสนุนโครงการจากหนวยงานที่มีภารกิจในการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ํา การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่ โดยการทําคํารองขอโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําตอสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 3 ตามความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ตองการพัฒนาแหลงน้ําให
สามารถกักเก็บไดมากขึน้เปนอยางแรก จึงพบวาโครงการที่มีความตองการมากที่สุดในพ้ืนที่ของ
การพัฒนาฟนฟูแหลงน้ําคือโครงการประเภทขุดลอกแหลงน้ํา เปนประเภทโครงการที่
ดําเนินการแลวแหลงน้ําจะสามารถกักเกบ็น้าํไดเพ่ิมขึน้ แตการขุดลอกอาจทําใหแหลงน้ําตื่นเขิน
ไดจากการไหลของน้ําที่แรงและเร็ว พัดพาดิน โคลน และเศษวัชพืชตางๆ มาทับถมแหลงน้ําได
งาย โครงการควรจัดทําฝายชะลอน้ําเปนระยะเพ่ือลดความแรงของการไหลของน้ํา ลดปญหา
การตื่นเขินแหลงน้ํา นอกจากนี้ โครงการประเภทฝายเก็บน้ํา และอางเก็บน้ํา เปนโครงการที่มี
ความตองการมากแตมีขอจํากัดดานพ้ืนที่ดําเนินการโครงการเพราะตองใชพ้ืนที่ขนาดใหญ
ประชาชนตองเสียสละที่ดินและงบประมาณจํานวนมาก จึงดําเนินการไดในบางพ้ืนที่เทานั้น
ดวยโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทั้ง 3 ประเภทนี้ที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
พึงพอใจที่ไดรับโครงการ เพราะสามารถชวยใหแหลงน้ํากักเก็บน้ําไดเพ่ิมขึ้น ประชาชนทําการ
เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น แกปญหาน้ําทวม น้ําแลง และฟนคืนระบบนิเวศนดิน น้ํา ปา ในพ้ืนที่มีความ
สมดุลย่ิงขึ้น

2.3.2 การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
ดวยประชาชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดอุดรธานี สกลนคร

เลย หนองคาย และนครพนม มีความจําเปนตองพึงพาแหลงน้ําในการประกอบอาชีพ เมื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนที่แลว จะทําการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนที่เขาใจถึงการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณน้ําในแหลงน้ําของชุมชน อาจกลาววา เมื่อมีน้ําเพ่ิมขึ้นประชาชนจะมีน้ําใชในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรและอุปโภคบริโภคไดมากขึ้น เชนในฤดูฝนทํานาปตามปกติ หลังฤดู
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ฝนน้ําลดลงทํานาปรังแตลดพ้ืนที่ทํานาปรังปลูกผักใชน้ํานอยขาวโพด ถั่วเหลือง แตงโม มะเขือ
เทศ เปนตน การเลี้ยงสัตวจะเลี้ยงวัว ควาย ไก หมู และปลา เลี้ยงเปนอาหารประจําบาน ไม
เปนอาชีพ และมีการใชน้ําในการทําน้ําประปา ใชในการอุปโภคเปนสําคัญในหมูบาน น้ําประปา
ที่ผลิตจากน้ําโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ไมสามารถใชทําเปนน้ําดื่มได เพราะน้ํานั้นมี
คุณภาพต่ํา ใชไดเฉพาะการอุปโภคภายในครัวเรือนเทานั้น นอกจากนี้ การใชน้ําจากโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังใชเปนแหลงกักเก็บน้ําในพ้ืนที่ เพ่ือใชจัด
งานกิจกรรม ประเพณี สถานที่ทองเที่ยว พักผอน รักษาปาไม รักษาระบบนิเวศนทางน้ําและดิน
และอนุรักษพันธุสัตวน้ําการใชแหลงน้ําเพ่ือสวนรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีหนาที่ดูแล
รักษา บริหารจัดการ การใชแหลงน้ําจัดกิจกรรมในชุมชนตางๆ ตามประเพณี ประชาชนจะ
ไดรับประโยชนมีอาชีพเสริมในชุมชน ในการขายสินคาสรางรายไดเขาชุมชนในงานประเพณี
ตางๆ

ดวยการขายสินคาในงานประเพณีตางๆ ในพ้ืนที่รอบแหลงน้าํ องคปกครอง
สวนทองถิ่นควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดสถานที่ขายสินคาชุมชน เปนตลาดนัดชุมชน
ที่ประชาชนในทองถิ่นไดนําสินคามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในชุมชน และนอกชุมชน จะสามารถ
สรางรายไดเขาชุมชนไดอยางตอเนื่อง

2.3.3 การดูแลและบํารุงรักษาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
ดวยความสําคัญของแหลงน้ําโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชวยให

ประชาชนมีน้ําใชประกอบอาชีพการเกษตรและการอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น ชุมชนมีความ
ตระหนักรัก หวงแหน รักษาทรัพยากรน้ํามากขึ้น ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัด 5 จังหวัด ประกอบดวย
จังหวัดอุดรธานี สกลนคร เลย หนองคาย และนครพนม พบวา องคปกครองสวนทองถิ่นทํา
หนาที่บริหารจัดการ ดูแลและบํารุงรักษาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ซึ่งสามารถจําแนกได
เปน 2 ลักษณะ คือ 1) การดูแลและบํารุงรักษาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา โดยการมีสวน
รวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนในพ้ืนที่รวมกัน กําหนดกฎเกณฑ การใช
ประโยชนรวมกัน ตัดหญาสันฝาย ปลูกตนไมปองกันคันคูพังทลาย หามปลูกตนไมที่ทําลาย
แหลงน้ํา เชน ยูคาลิปตัส กําจัดวัชพืชในแหลงน้ําเปนประจําในวันสําคัญ ปองกันการรุกล้ําและ
บุกรุกเขตพ้ืนที่แหลงน้ํา และ 2) การดูแลและบํารุงรักษาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง เมื่อไดรับการถายโอนภารกิจ จะจัดทําแผนงาน
พัฒนาซอมแซม บํารุงรักษาโครงการ บรรจุไวในแผนประจําป และแผน 3 ป ของทองถิ่นซึ่งใช
งบประมาณไมมาก เชน การขุดลอกเฉพาะพ้ืนที่ตื้นเขิน ซอมเปลี่ยนทอแตก ทําทอสงน้ําถึงพ้ืนที่
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ทําการเกษตร, ซอมแซมถนนคันคู, ซอมราวสะพาน, และปรับปรุงภูมิทัศนแหลงน้ําใหเปนแหลง
ทองเที่ยว เปนตน หากความชํารุดของโครงการที่เกิดขึ้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ
ดําเนินการได จะแจงใหหนวยงานเจาของโครงการเขาดําเนินการตรวจสอบ พรอมทําคํารองขอ
โครงการซอมแซมตอไป สวนโครงการที่ไมไดรับการถายโอนภารกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เมื่อผูนําทองถิ่นแจงความชาํรุดเสียหายของโครงการ ควรดําเนินการจัดทําหนังสือแจงสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 3 เขาดําเนินการแกไข เพ่ือแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการใช
น้ําทั้งนี้ ยกเวนจังหวัดสกลนคร องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการได เพราะขาด
งบประมาณในการซอมบํารงุและขาดบคุลากรที่ดําเนินการ ไมมีเครื่องจักรที่จะดําเนินการเองได
เมื่อโครงการเกิดความชํารุดเสียหาย จะจัดทําหนังสือแจงสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
ดําเนินการแกไข ซอมแซมโครงการตามระบบของราชการเทานั้น

2.3.4 ความคิดเห็นเสนอแนะตอโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
2.3.4.1 ความพึงพอใจโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา

ความพึงพอใจขององคปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํา ผูวิจัยใหผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมสนทนากลุมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําอยางอิสระ โดยไมกําหนดกรอบ
ระดับความพึงพอใจ จึงพบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 5 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัด
อุดรธานีสกลนคร เลย หนองคาย และนครพนม เฉลี่ยรอยละ 86.77เมื่อพิจารณาเปนราย
จังหวัดพบวา 1) จังหวัดอุดรธานี มีรอยละความพึงพอใจรอยละเฉลี่ย 93.082) จังหวัดสกลนคร
มีระดับความพึงพอใจรอยละเฉลี่ย 74.71 3) จังหวัดเลย มีระดับความพึงพอใจรอยละเฉลี่ย
97.504)จังหวัดหนองคาย มีระดับความพึงพอใจรอยละเฉลี่ย 84.71 และ 5) จังหวัดนครพนม
มีระดับความพึงพอใจรอยละเฉลี่ย 83.82

จากระดับความพึงพอใจดังกลาว พบวา โครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําสามารถตอบโจทยความพึงพอใจตอความตองการของประชาชนผูใชน้ําจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดบริหารจัดการเปนอยางดี แตปริมาณน้ําที่เพ่ิมขึ้นจากการกอสราง
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํายังไมเพียงพอตอการใชน้ําในพ้ืนที่ เพราะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดจัดสงคํารองขอโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําอยางตอเนื่อง เพ่ือขอรับโครงการตอ
ยอดโครงการเดิม และพัฒนาฟนฟูแหลงน้ําที่เสื่อมโทรม โครงการที่ตองการสวนใหญยังเปน
โครงการประเภท 1) ขุดลอก 2) ฝาย และ3) อาง แตดวยขอจํากัดดานงบประมาณ บุคลากร
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พ้ืนที่ดําเนินการ และนโยบายการทําปฏิบัติงานของภาครัฐ จึงทําใหสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 3 ไมไดสามารถดําเนินการไดตามคํารองขอทุกโครงการ

2.3.4.2 ความตองการพัฒนาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพ่ิมเติม
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเปนการพัฒนาแหลงน้ําใหสามารถ

กักเก็บน้ําไดเพ่ิมขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนผูใชน้ํา การ
ใชน้ําสวนใหญใชในดานการเกษตร และการอุปโภคบริโภค องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่
ดูแลแหลงน้ําในเขตพ้ืนที่ ใหสามารถกักเก็บน้ําไดในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน ดังนั้น ความตองการพัฒนาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพ่ิมเติมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี สกลนคร เลย หนองคาย
และนครพนม พบวา ในเบื้องตนความตองการใชน้าํของประชาชนมเีพ่ิมขึ้น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงขอการสนับสนุนโครงการขุดลอกแหลงน้ําเพ่ิมเติม ดานความกวาง ลึก เพ่ิมขึ้น แลว
เสริมดวยฝายชะลอน้ําและแกมลิงจะไดเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง จัดทําระบบกระจายน้ําเพ่ือ
กระจายน้ําถึงพ้ืนที่เพาะปลูกของประชาชนผูใชน้ําที่ใกลและไกลแหลงน้ําไดใชน้ําเทาเทียมกัน
นําน้ํามาใชผลิตประปาหมูบานใหประชาชนมีน้ําประปาใชน้ําอยางสะดวกตลอดทั้งป ตองการ
แหลงน้ําใตดินเพ่ิมเติมดวยการเจาะบอน้ําบาดาลเพ่ือผูใชน้ําทําการเกษตรจะไดมีน้ําใชเพ่ิมขึ้น
และตอยอดแหลงน้ําใหเปนแหลงทองเที่ยว สวนสาธารณะสถานทีพั่กผอนของประชาชนในพ้ืนที่
ความตองการเหลานี้ เปนความตองการที่ประชาชนในพ้ืนที่ไดใชประโยชนจากโครงการ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวาโครงการสามารถจะดําเนินการอยางไรใหเกิดประโยชนเพ่ิมขึ้นอยางแทจริงใน
พ้ืนที่และมีคุณประโยชนอยางมากตอประชาชนในพ้ืนที่ผูใชน้ํา นอกจากนี้ จังหวัดหนองคาย มี
ความตองการเพ่ิมเตมิระบบการบริหารจัดการแหลงน้าํทั้งระบบ โดยจัดทําโครงการใหมเปนการ
พัฒนาแหลงน้ําเปนระบบทั้งลําน้ําพรอมระบบกระจายน้ํา หากดําเนินการโครงการทั้งระบบได
จะทําใหมีน้ําใชตลอดทั้งป แตตองใชงบประมาณจํานวนมาก และระยะเวลานานในการ
พิจารณาโครงการ

2.3.4.3 ปญหาอุปสรรคในการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
ปญหาอุปสรรคในการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟู

แหลงน้ํา ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี สกลนคร เลย หนองคาย และนครพนม
พบวา สวนใหญมีประเด็นปญหาอุปสรรค ดังนี้

1) การจัดทําโครงการไมเปนไปตามคํารองขอเทาที่ควร เชน
คํารองขอ โครงการมีความตองการขุดลอกประมาณ 1.8 กิโลเมตร หรือทั้งลําหวย แตไม
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สามารถดําเนินการใหไดเนื่องจากติดปญหางบประมาณมีจํากัด ความยินยอมของการอุทิศที่ดิน
ของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ติด/ใกลกับโครงการ ทําให ปริมาณน้ําที่เพ่ิมขึ้นจากโครงการไมเพียงพอ
กับประชาชนผูใชน้ํา ซึ่งปญหาเหลานี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามามีบทบาทในการ
จัดการปญหาแตยังไมสามารถดาํเนนิการไดเทาที่ควร โดยเฉพาะปญหากรรมสิทธิ์ที่ดนิ เปนเรื่อง
ความยินยอมของเจาของที่ดิน หากเจาของที่ดินไมยินยอมใหดําเนินโครงการในที่ดิน จะไม
สามารถดําเนินการได ซึ่งในการปฏิบัติผูนําทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรรวมกัน
จัดการปญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของประชาชนที่ติด/ใกลโครงการ โดยทําหนาที่ประชาสัมพันธ
สรางความเขาใจถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ และสังคมในชุมชนทองถิ่นมี
ความเจริญอยางไร อาทิเชน การมีน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น มีผลผลิตมากขึ้น สามารถกอตั้ง
กลุมทางการเกษตรที่มีอํานาจตอรองราคาสินคาเกษตร เปนเครือขายทางการเกษตรที่มีความ
เขมแข็ง มีแหลงน้ําจัดงานประเพณีการอนุรักษทรัพยากรน้ําประจําทองถิ่น มีสถานที่พักผอน
ประจําทองถิ่น ชุมชนมีความรกัสามคัคีกนั พรอมชี้แจงวา หากไมมีพ้ืนที่ดําเนินโครงการๆ จะถูก
ยกเลิก ทําใหชุมชนเสียโอกาสที่จะไดน้ําใชในการประกอบอาชีพ เมื่อประชาชนมีความรู เขาใจ
ถึงประโยชนที่จะไดรบัและปญหาที่เกิดขึ้น อาจจะสงผลใหประชาชนมีความเสียสละในที่ดินเพ่ือ
สวนรวม ซึ่งการจัดทําโครงการของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 จะสามารถดําเนินการไดตาม
กรอบระยะเวลาของงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ หากไมมีปญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของ
ประชาชน

2) การจัดทํารูปแบบโครงการที่ไมครอบคลุมทั้งระบบ เชน
โครงการไมสามารถกักเก็บน้ําได เนื่องจากไมมีอาคารกั้นน้ําการตื่นเขินของแหลงน้ําจากการ
กอสรางและไมสามารถกักเก็บน้ํา โครงการไมมีระบบกระจายน้ําปญหาเหลานี้ หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการสํารวจออกแบบโครงการ ชี้แจงปญหาขอมูลพ้ืนที่
ทั่วไป ปญหาของประชาชน และปญหาของแหลงน้าํ ในการจัดทําโครงการจะสามารถตอบโจทย
ความตองการของประชาชนไดมากย่ิงขึ้น

3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อไดรับการถายโอนภารกิจ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําจากกรมทรัพยากรน้ําแลว ไมมีงบประมาณในการ ดูแล ซอมแซม
ปรับปรุง โครงการ ทําใหโครงการขาดการดูแลรักษา และหากจะดําเนินการซอมแซมปรับปรุง
โครงการอาจตองใชงบประมาณจํานวนมาก ซึ่งความเสียหายอาจเกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อปลอยทิ้งไว
นาน ดังนั้น ในการแกปญหาเมื่อโครงการเกิดความชํารุดเสียหายในสวนที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมสามารถจัดการปญหาได ควรจัดทําคํารองขอซอมแซมโครงการ พรอมขอโครงการ



141

ตอเนื่องในลําน้ํานั้น ถึงหนวยงานเจาของโครงการ เพ่ือบรรจุในแผนงาน/โครงการ ในการ
แกปญหาการใชน้ําของประชาชน ซึ่งการขอโครงการลักษณะนี้ควรบรรจุเปนโครงการเรงดวน
เพ่ือแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่จัดเปนลําดับที่ 1

4) เมื่อดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเสร็จแลว กรม
ทรัพยากรน้ํายังไมถายโอนภารกิจงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นๆ จึงไมสามารถจัดตั้ง
งบประมาณประจําป และบรรจุในแผน 3 ปไดการซอมแซมบํารุงโครงการที่เกิดความตื่นเขินไม
สามารถทําไดเพราะขาดงบประมาณทําใหมีชาวบานบุกรุกที่ดินสาธารณะเพ่ือทําการเกษตร
เพ่ิมขึ้นจากความตื่นเขินของแหลงน้ํา ที่ผานมาการไดรับสนับสนุนโครงการจะเปนโครงการ
ขนาดเล็ก ไดปริมาณน้ําไมเพียงพอแกความตองการของประชาชนผูใชน้ํา ดังนั้น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรแจงสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 เขาตรวจสอบโครงการถึงความ
ชํารุดเสียหาย และจัดทําโครงการซอมแซมเรงดวนเมื่อดําเนินการซอมแซมโครงการแลวกรม
ทรัพยากรน้ําควรทําการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากตรวจสอบแลว
โครงการสามารถถายโอนภารกิจไดตามกฎหมาย

3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะตอประชาชน

3.1.1 ประชาชนควรเขามามีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
พิจารณาคัดสรรโครงการในเขตพ้ืนที่หรือชุมชนของตนเอง ซึ่งจะชวยแกไขปญหาการขาดแคลน
น้ําไดถูกตองและตรงตามความตองการ

3.1.2 ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเขามามีสวนรวมในการดูแล
บํารุงรักษา โครงการแหลงน้ําสําหรับการพัฒนา อนุรักษและฟนฟู จากหนวยงานภาครัฐ ดวย
จิตสํานึกถึงความรัก หวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติที่เปนของชุมชนดวยการมีสวนรวม ไมมี
การบุกรุก รุกล่ํา ทําลาย แยงชิง หรือจําหนายจากประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่

3.1.3 ประชาชนควรมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหรือทําการเกษตรใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่หรือฤดูกาล เนื่องจากปจจุบัน ประชาชนจะประสบปญหาเรื่องการใช
น้ํา ซึ่งมีสาเหตุจากปริมาณน้ําตนทุนไมเพียงพอ ไมมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําและไมมีการวาง
แผนการใชน้ํา อีกทั้งประชาชนยังปลูกพืชและทําการเกษตรแบบเดิมที่พึงพาธรรมชาติ ซึ่งมีแนว
โนนที่จะมีความตองการใชน้ํามากขึ้นจากการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของครัวเรือนและประชากร ทําให
มีการใชพ้ืนที่การเกษตร การเลี้ยงสัตว ประมง ประปา และอุตสาหกรรมในชุมชนเพ่ิมขึ้นตามไป



142

ดวย ซึ่งทุกอยางจําเปนตองใชน้ํา แตปริมาณน้ําตนทุนในพ้ืนที่แตละปมีปริมาณไมแนนอนจาก
ปริมาณน้ําฝนแตละปที่มีฝนตกนอยหรือมากไมเทากัน ดังนั้น ประชาชนควรรับฟงขาวสาร
เกี่ยวกับสถานการณน้ําและการแจงเตือนจากหนวยงานราชการเพ่ือวางแผนปรับเปลี่ยนการ
ปลูกพืช หรือทําการเกษตรใหมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และน้ําตนทุน ซึ่งอาจจะนํา
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหมมาปรับใช เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรน้ําอยางย่ังยืน

3.2 ขอเสนอแนะตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2.1 เมื่อไดรับการถายโอนภารกิจโครงการพัฒนาแหลงน้ําจากหนวยงานภาครัฐ

ที่ดําเนินการแลวเสร็จ ตองเรงตรวจสอบสภาพโครงการ วางแผน และตั้งงบประมาณในการ
บํารุงรักษาประจําปทั้งแผนระยะกลาง และแผนระยะยาว ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือ
สามารถนําเสนอของบประมาณหนวยงานที่สามารถสนับสนุนได เชน องคการบริหารสวน
จังหวัด งบจังหวัด กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เปนตน

3.2.2 ควรจัดทําปญหาและความตองการของประชาชนเสนอโครงการไปยัง
หนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรน้ําทุกหนวยงานเปนประจําทุกป
เชน กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมชลประทาน เปนตน เพ่ือใหเกิดความ
ตอเนื่องในการพัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา

3.2.3 ควรจัดทําขอมูลทะเบียนแหลงน้ําระดับหมูบานตําบล พรอมแยกทะเบียน
ประวัติแตละแหงมีการพัฒนา ฟนฟู อะไร อยางไร เมื่อไหร และหนวยงานไหนที่ทําใหเปน
ขอมูลปจจุบัน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนการพัฒนาแหลงน้ําระดับหมูบานตําบล
เพ่ือไมเกิดการซ้ําซอน ในลักษณะงาน หรือหนวยงานที่เขามาดําเนินการ และขอมูลทะเบียน
แหลงน้ําจะนํามาใชในการบูรณาแผนพัฒนาแหลงน้ําในการตอยอดโครงการไดเปนอยางดี

3.3 ขอเสนอแนะตอกรมทรัพยากรนํ้า
3.3.1 ควรติดตามและประเมินผลโครงการหลังดําเนินงานเสร็จแลว ผานไป 2-4 ป

เพ่ือติดตามและประเมินผลวา ประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการ เปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการที่ตั้งไวหรือไม มีปญหา อุปสรรคอะไรบาง

3.3.2 ควรมีการบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําทองถิ่น ใน
การจัดทําโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตอยอดโครงการ และได
โครงการที่แกปญหาของประชาชนไดตรงประเด็น



143

3.3.3 ควรพิจารณาการกอสรางโครงการแหลงน้ําขนาดใหญ ที่พัฒนา อนุรักษ
ฟนฟู ตลอดทั้งแหลงน้ํา พรอมทําระบบกระจายน้ํา จึงจะแกปญหาประชาชนไดใชน้ําทํา
การเกษตรไดเต็มพ้ืนที่และสามารถทําเกษตรไดในชวงฤดูแลง

3.3.4 กอนถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรตรวจสอบ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา หากพบการชุดรุดเสียหาย ควรซอมแซมใหใชงานไดปกติ แลวจึง
ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย

3.3.5 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ที่ดําเนินการยังไมครอบคลุมทั้งแหลงน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการอนุรักษฟนฟูอยางตอเนื่องในแตละ
ปงบประมาณจนกวาโครงการสามารถดําเนินการไดตอเนื่องทั้งลําน้ํา/ลําหวย/แหลงน้ํา แลว
เสร็จเปนระบบ เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากโครงการตามวัตถุประสงคตอไป

3.4 ขอเสนอแนะตอการทําวิจัยครั้งตอไป
3.4.1 เนื่องจากความตองการใชทรัพยากรน้ําของประชาชนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น

ตลอดเวลา ในทุกอาชีพ และทุกกิจกรรมของชุมชน ปญหาที่พบมากจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
คือ ทรัพยากรน้ํายังขาดแคลนในฤดูแลงและไมเพียงพอตอความตองการ ปญหาที่ตามมาคือน้ํา
เนาเสีย ขาดคุณภาพผูวิจัยขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษารูปแบบและความ
ตองการ โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่ใชประโยชนอยางเหมาะสมในพ้ืนที่สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือแกไขปญหาทรัพยากรน้ําทุกดานใหเกิดประสิทธิผล
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.4.2 การจัดทํางานวิจัยเรื่องการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
ของผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา ในครั้งนี้ยังไม
ครอบคลุมทุกดาน หากทําการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการวิจัยดานคุณภาพชีวิตดขีึ้นหรือไม เมื่อ
ไดรับโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ซึ่งผลการวิจัยจะสามารถตอบโจทยโครงการไดเปนอยางดี
และนํามาปรับปรุงโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําตามที่ประชาชนตองการ

3.4.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ ปญหา/อุปสรรค/ความสําเร็จ/ประสิทธิภาพ ของ
การมีสวนรวมของประชาชนผูใชน้ําในการจัดการน้ําในแหลงน้ําที่มีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลง
น้ํา ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา เปนภาพรวมจังหวัด/รายโครงการ
ซึ่งผลการวิจัยจะอํานวยประโยชนเปนอยางย่ิงสําหรับการดําเนินงานบริหารการจัดการน้ําใน
พ้ืนทีโ่ครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโดยประชาชนผูใชน้ํามีสวนรวม
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แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถาม

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการศึกษาวิจัย การใช

ประโยชนจากโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ ในพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค
3 กรมทรัพยากรน้ํา

การตอบแบบสอบถามของทานเปนสิ่งสําคัญ คณะผูวิจัย จึงขอความรวมมือจากทานใน
การตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบทุกขอ ทุกตอน เพ่ือความสมบูรณของ
แบบสอบถามและ สามารถนําไปใชในการวิจัยได โดยทานไมตองแจงชื่อใหทราบและการตอบ
คําถามของทานจะเปนความลับ ไมมีผลกระทบแตอยางใด

ขอขอบคุณในความนอนุเคราะหของทาน
คณะผูวิจัย

แบบสอบถามโครงการวิจัย
เรื่องการใชประโยชนจากโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ

ในพ้ืนที่สํานกังานทรัพยากรน้ําภาค 3 กรมทรัพยากรน้ํา
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ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน  (    )  หนาขอความที่ตรงกบัความเปนจริง
1.1 เพศ

(    ) ชาย (    ) หญิง
1.2 อายุ  ..............ป (แบงชวงตามขอมูลทีไ่ดรับ)
1.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ..............................บาท (แบงชวงตามขอมูลทีไ่ดรับ)
1.4 ระดบัการศึกษาสงูสุด

(    ) ประถมศึกษา (    ) มัธยมตน
(    ) มัธยมปลาย/ ปวช. (    ) อนุปริญญา/ ปวส.
(    ) ปรญิญาตรี (    ) สงูกวาปรญิญาตรี
(    ) อื่นๆ ระบุ..........

1.5 อาชีพหลักของทาน (อาชีพที่ทานใชเวลาสวนใหญและมีรายไดประจาํจากอาชีพนี้)
(    ) ทําเกษตร ( ) เลี้ยงสัตว
(    ) ประมง (    ) รับจาง
(    ) ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ ลูกจางรฐับาล (    ) คาขาย/ประกอบธรุกิจสวนตัว
(    ) อื่นๆ (ระบ)ุ……….....................

1.6 อาชีพรองของทาน (อาชีพใดที่ไมใชอาชีพหลักของการประกอบการ)
(    ) ไมมีอาชีพรอง
(    ) มีอาชีพรอง (ระบุ)………………………….
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชบรกิารโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า

ขอ
ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ
โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงนํ้า

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

การใชบริการโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
1 ทานพอใจในขนาด/รปูแบบโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลง

น้ํามากนอยเพียงใด
2 ทานพอใจในทําเล/สถานทีต่ัง้ โครงการอนุรกัษฟนฟู

แหลงน้ํามากนอยเพียงใด
3 ทานคดิวาระยะเวลาในการดําเนินโครงการอนรุักษ

ฟนฟูแหลงน้ํามคีวามเหมาะสมมากนอยเพียงใด
4 ทานพอใจสภาพแวดลอม ภูมิทัศน บรเิวณโครงการ

อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามากนอยเพียงใด
5 ทานพอใจปริมาณน้ําที่เพ่ิมขึน้ที่ไดจากโครงการอนรุักษ

ฟนฟูแหลงน้ํา มากนอยเพียงใด
6 ทานพอใจในคุณภาพน้ําของโครงการระดับไหน
7 ทานพอใจ การประชาสมัพันธ รับรูขอมูลขาวสาร การ

ดําเนินโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา มากนอยเพียงใด
8 ระบบนิเวศ/ความสมดุล ของแหลงน้าํ
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ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการใชประโยชนจากโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงนํ้า

ขอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการใชประโยชน
โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงนํ้า

ระดับความคิดเห็น
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

ดานเศรษฐกิจ
1 กอนมโีครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ในฤดูเพาะปลูกทาน

ทานสามารถทําการเกษตรในพ้ืนที่ไดเพียงใด
2 กอนมโีครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา นอกฤดูเพาะปลูก

ทาน ทานสามารถทําการเกษตรไดเพียงใด
3 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ในฤดูเพาะปลูกทาน

สามารถทําการเกษตรในพ้ืนที่ไดเพียงใด
4 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา นอกฤดูเพาะปลูกทาน

สามารถทําการเกษตรไดเพียงใด
5 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ไดสรางรายไดใหแก

ครัวเรือนของทานมากนอยเพียงใด
6 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ครวัเรอืนทานมีเงนิ

ออมเพ่ิมขึน้
7 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ครวัเรอืนทานมหีนี้สิ้น

เพ่ิมขึ้น
ดานสงัคม

8 ชุมชนไดใชประโยชนโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา  ใน
การจดักิจกรรมมากนอยเพียงใด

9 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา ชวยกระตุนใหเกดิ
ความสมัพันธอันดีของประชาชนในชมุชน มากนอย
เพียงใด

10 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา  มีสวนชวยลดปญหาความ
ขัดแยงของประชาชนเกี่ยวกบัใชน้ําเพียงใด

11 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา มีสวนชวยกระตุนให
ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรน้ําเพียงใด
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ขอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการใชประโยชน
โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงนํ้า

ระดับความคิดเห็น
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

12 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา มีสวนทําใหเกดิความ
รวมมือกนัในการดแูลรกัษาทรัพยากรน้าํเพียงใด

13 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา  มีสวนทําใหมีการจัดตั้ง
กลุมผูใชน้ํา เพ่ือดแูลรกัษาทรัพยากรน้าํเพียงใด

14 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา มีสวนทําใหไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับทรัพยากรน้าํ

15 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ของรัฐ/
หนวยงานราชการ

16 ลดการไปทาํงานตางถิน่
ดานประเพณี วฒันธรรม
17 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา มีสวนชวยใหเกดิการ

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี ดั้งเดิมเพียงใด
18 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา มีสวนชวยใหชมุชนเกดิ

งานเทศกาลเกี่ยวกับทองเทีย่วเพียงใด
19 ชุมชนมคีวามสามคัคี
20 ชุมชนมคีวามหวงใย ความเอื้ออาทร คอยชวยเหลือกัน
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ตอนท่ี 4 ขอมูลการไดใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า

การใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า
ระดับความคิดเห็น

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

ทางตรง 1. การอปุโภคบริโภค
- ผลิตน้ําประปา
- ชําระลางรางกาย
- ทําความสะอาดบาน
- ดืม่, ปรุงอาหาร
2. การเกษตรกรรม
- การเพาะปลูก
- การประมง
- การปศุสตัว
- การอนรุักษดิน
3. การอตุสาหกรรม
- อตุสาหกรรมในครัวเรือน
- การคมนาคม/ขนสง
- ผลิตพลังงาน

ทางออม 1. การรกัษาระบบนิเวศ
- เพ่ือหลอเลี้ยงลําน้ํา
- บรรเทาความรนุแรงจากน้าํเสีย
- ปองกันน้ําทวม
- ดบัไฟปา
- ดแูลสตัวน้ํา
2. ทางสังคม ประเพณี วฒันธรรม
- ประกอบกิจกรรมชุมชนตามประเพณีทางศาสนา
ตางๆ
- ชุมชนมรีะบบ ระเบียบ กติกาการใชน้าํ
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ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเสนอแนะตอการดําเนินโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงนํ้า
5.1 ทานมีความคิดเหน็อยางไร ตอโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ทีด่ําเนินการเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
กักเกบ็น้ําในแหลงน้าํธรรมชาติ และพัฒนาใหใชประโยชนไดมากย่ิงขึน้

.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5.2 ทานตองการใหดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้าํอยางไร หรือเพ่ิมเตมิระบบอะไร

.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5.3 ทานตองการใหหนวยงานใดดาํเนนิโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติในพ้ืนที่ทาน

.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีใหความรวมมือ

การใชประโยชนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า
ระดับความคิดเห็น

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

3. การทองเที่ยว
- กิจกรรมกีฬาชุมชน
- พักผอนหยอนใจ
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แบบสัมภาษณ(สนทนากลุม)
(กลุมเปาหมาย อปท.)

**********************************************
คําชี้แจง : แบบสัมภาษณชดุน้ีมี 4 ตอน ประกอบดวย

ตอนที ่1 โครงการอนุรกัษและฟนฟูแหลงน้ําที่ดําเนนิการในพ้ืนที่มโีครงการอะไรบาง (ลักษณะ/
ประเภทโครงการ)

ตอนที ่2 ทานไดรับประโยชนจากโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา
- ประโยชนทางตรง
- ประโยชนทางออม

ตอนที ่3 ทานไดดแูล ปรับปรุง รักษาเมื่อโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลนน้ํา เกดิการชํารุด
- ไมดําเนนิการ เนื่องจาก......................................................................
- ดาํเนนิการเอง ระบุ.............................................................................
- แจงหนวยงานเจาของโครงการ

ตอนที ่4 ความคิดเห็นเสนอแนะตอโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา
- ทานมีความพึงพอใจโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
- ทานตองการพัฒนาโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ําเพ่ิมเติม
- ปญหาอุปสรรคในการใชประโยชนจากโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา
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ผลการตรวจหาคาความสอดคลองขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
(Item Objective Index: IOC)

ขอ
ท่ี

รายงานปญหา
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา

IOC
สรุปความ
สอดคลอง1 2 3 4

1 กอนมโีครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ในฤดูเพาะปลูก
ทาน ทานสามารถทําการเกษตรในพ้ืนทีไ่ดเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

2 กอนมโีครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา นอกฤดู
เพาะปลูกทาน ทานสามารถทําการเกษตรไดเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

3 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ในฤดูเพาะปลูก
ทานสามารถทําการเกษตรในพ้ืนที่ไดเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

4 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา นอกฤดู
เพาะปลูกทานสามารถทําการเกษตรไดเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

5 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ไดสรางรายได
ใหแกครัวเรือนของทานมากนอยเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

6 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ครวัเรอืนทานมี
เงินออมเพ่ิมขึน้

1 1 1 1 1 สอดคลอง

7 เมื่อมีโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา ครวัเรอืนทานมี
หนี้สิน้เพ่ิมขึน้

1 1 1 1 1 สอดคลอง

8 ชุมชนไดใชประโยชนโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา
ในการจดักิจกรรมมากนอยเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

9 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา  ชวยกระตุนใหเกดิ
ความสมัพันธอันดีของประชาชนในชมุชน มากนอย
เพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

10 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา  มีสวนชวยลดปญหา
ความขัดแยงของประชาชนเกี่ยวกับใชน้ําเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

11 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา  มีสวนชวยกระตุนให
ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรน้ําเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง
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ขอท่ี รายงานปญหา ผูเชี่ยวชาญคน
ท่ี

คา สรุปความ

1 2 3 4 IOC สอดคลอง
12 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา  มีสวนทําใหเกดิ

ความรวมมือกนัในการดูแลรักษาทรัพยากรน้าํ
เพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

13 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา มีสวนทําใหมีการ
จัดตัง้กลุมผูใชน้ํา เพ่ือดแูลรกัษาทรัพยากรน้ํา
เพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

14 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา  มีสวนทําใหไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทรัพยากรน้าํ

1 1 1 1 1 สอดคลอง

15 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ของรัฐ/
หนวยงานราชการ

1 1 1 1 1 สอดคลอง

16 ลดการไปทาํงานตางถิน่ 1 1 1 1 1 สอดคลอง
17 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา  มีสวนชวยใหเกดิ

การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี ดั้งเดิมเพียงใด
1 1 1 1 1 สอดคลอง

18 โครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา มีสวนชวยใหชมุชน
เกิดงานเทศกาลเกี่ยวกับทองเที่ยวเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

19 ชุมชนมคีวามสามคัคี 1 1 1 1 1 สอดคลอง
20 ชุมชนมคีวามหวงใย ความเอื้ออาทร คอยชวยเหลือ

กัน
1 1 1 1 1 สอดคลอง

21 ทานพอใจในขนาด/รปูแบบโครงการอนุรกัษฟนฟู
แหลงน้ํามากนอยเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

22 ทานพอใจในทําเล/สถานทีต่ัง้ โครงการอนุรกัษฟนฟู
แหลงน้ํามากนอยเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

23 ทานคดิวาระยะเวลาในการดําเนินโครงการอนรุักษ
ฟนฟูแหลงน้ํามคีวามเหมาะสมมากนอยเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

24 ทานพอใจสภาพแวดลอม ภูมิทัศน บรเิวณโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํามากนอยเพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง
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ขอท่ี รายงานปญหา ผูเชี่ยวชาญคน
ท่ี

คา สรุปความ

1 2 3 4 IOC สอดคลอง
25 ทานพอใจปริมาณน้ําที่เพ่ิมขึน้ที่ไดจากโครงการ

อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา มากนอยเพียงใด
1 1 1 1 1 สอดคลอง

26 ทานพอใจในคุณภาพน้ําของโครงการระดับไหน 1 1 1 1 1 สอดคลอง
27 ทานพอใจ การประชาสมัพันธ รับรูขอมูลขาวสาร

การดําเนนิโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้ํา มากนอย
เพียงใด

1 1 1 1 1 สอดคลอง

28 ระบบนิเวศ/ความสมดุล ของแหลงน้าํ 1 1 1 1 1 สอดคลอง
ทางตรง  1. การอุปโภคบริโภค

29 - ผลิตน้ําประปา 1 1 1 1 1 สอดคลอง
30 - ชําระลางรางกาย 1 1 1 1 1 สอดคลอง
31 - ทําความสะอาดบาน 1 1 1 1 1 สอดคลอง

2. การเกษตรกรรม
33 - การเพาะปลูก 1 1 1 1 1 สอดคลอง
34 - การประมง 1 1 1 1 1 สอดคลอง
35 - การปศุสตัว 1 1 1 1 1 สอดคลอง
36 - การอนรุักษดิน 1 1 1 1 1 สอดคลอง

3. การอตุสาหกรรม
37 - อตุสาหกรรมในครัวเรือน 1 1 1 1 1 สอดคลอง
38 - การคมนาคม/ขนสง 1 1 1 1 1 สอดคลอง
39 - ผลิตพลังงาน 1 1 1 1 1 สอดคลอง

ทางออม  1. การรักษาระบบนิเวศ
40 - เพ่ือหลอเลี้ยงลําน้ํา 1 1 1 1 1 สอดคลอง
41 - บรรเทาความรนุแรงจากน้าํเสีย 1 1 1 1 1 สอดคลอง
42 - ปองกันน้ําทวม 1 1 1 1 1 สอดคลอง
43 - ดบัไฟปา 1 1 1 1 1 สอดคลอง
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ขอท่ี รายงานปญหา ผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา สรุปความ
1 2 3 4 IOC สอดคลอง

44 - ดแูลสตัวน้ํา 1 1 1 1 1 สอดคลอง
2. ทางสังคม ประเพณี วฒันธรรม

45 - ประกอบกิจกรรมชุมชนตามประเพณีทางศาสนา
ตางๆ

1 1 1 1 1 สอดคลอง

46 - ชุมชนมรีะบบ ระเบียบ กติกาการใชน้าํ 1 1 1 1 1 สอดคลอง
3. การทองเที่ยว

47 - กิจกรรมกีฬาชุมชน 1 1 1 1 1 สอดคลอง
48 - พักผอนหยอนใจ 1 1 1 1 1 สอดคลอง
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ผลการหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าของผูใชบริการใน

พ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 กรมทรัพยากรนํ้า

1. ปจจัยที่มีผลตอความตองการใชประโยชนจากโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลงน้าํ 1
2. ความพึงพอใจตอการใชบริการโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา 1
3. ขอมูลการไดใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้าํ 1

คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 1
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ผลการตรวจหาคาความสอดคลองขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
(Item Objective Index: IOC)

ขอท่ี รายงานปญหา
ผูเชี่ยวชาญคน

ท่ี
คา

สรุปความ
สอดคลอง

1 2 3 4 IOC
1 โครงการอนุรกัษและฟนฟูแหลงน้าํที่ดาํเนนิการ

ในพ้ืนที่มีโครงการอะไรบาง
1 1 1 1 1 สอดคลอง

2 ทานไดรบัประโยชนจากโครงการอนุรกัษฟนฟู
แหลงน้ํา

1 1 1 1 1 สอดคลอง

3 ทานไดดแูล ปรบัปรงุ รกัษาเมื่อโครงการอนุรกัษ
ฟนฟูแหลนน้ํา เกดิการชํารดุ

1 1 1 1 1 สอดคลอง

4 ความคิดเหน็เสนอแนะตอโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ํา

1 1 1 1 1 สอดคลอง
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ผลการหาความเชื่อม่ันของแบบสัมภาษณ (สนทนากลุม)
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าของผูใชบริการใน

พ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 กรมทรัพยากรนํ้า

1. โครงการอนรุักษและฟนฟูแหลงน้ําทีด่ําเนินการในพ้ืนที่มีโครงการอะไรบาง 1
2. ทานไดรบัประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้าํ 1
3. ทานไดดูแล ปรบัปรงุ รักษาเมื่อโครงการอนุรกัษฟนฟูแหลนน้ํา เกดิการชํารดุ 1
4. ความคดิเหน็เสนอแนะตอโครงการอนรุักษฟนฟูแหลงน้ํา 1

คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 1



ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
คาความเชื่อม่ันจาก 30 Cases

Case Processing Summary
N %

Cases Valid 30 100.0
Excluded
a

0 .0

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha
N of
Items

.896 48
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คาความเชื่อม่ันรายขอ
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

ECO1 113.7333 619.237 -.078 .900
ECO2 115.9000 604.300 .284 .895
ECO3 113.5667 570.116 .570 .891
ECO4 114.9000 587.059 .484 .892
ECO5 115.0333 583.964 .694 .891
ECO6 115.3000 594.217 .415 .893
ECO7 115.5000 612.603 .027 .898
SO1 115.5333 598.740 .271 .895
SO2 114.3333 577.816 .623 .891
SO3 115.1000 628.093 -.181 .903
SO4 114.0333 575.275 .598 .891
SO5 113.8667 586.257 .563 .892
SO6 115.6667 605.126 .165 .896
SO7 115.2667 595.375 .289 .895
SO8 115.2667 591.789 .338 .894
SO9 115.5667 587.909 .536 .892
CO1 115.6667 606.989 .142 .896
CO2 115.5667 596.323 .295 .895
CO3 113.9000 588.645 .498 .892
CO4 113.6667 592.851 .612 .892
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Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

SV1 113.4667 587.016 .555 .892
SV2 113.2333 577.426 .611 .891
SV3 113.8000 585.683 .483 .892
SV4 114.0000 576.621 .575 .891
SV5 113.9333 581.375 .487 .892
SV6 113.9333 568.892 .682 .889
SV7 113.9667 561.620 .707 .888
SV8 113.8000 574.441 .648 .890
DL11 115.3667 594.240 .252 .896
DL12 115.4000 602.179 .142 .898
DL13 115.6000 596.110 .242 .896
DL14 115.8667 606.326 .131 .897
DL21 113.9333 575.857 .490 .892
DL22 115.2000 590.234 .329 .895
DL23 115.6333 599.344 .298 .895
DL24 114.9333 575.306 .513 .892
DL31 116.0000 604.483 .218 .895
DL32 116.2333 610.530 .174 .896
DL33 116.0667 610.202 .117 .896
ID11 114.2000 568.510 .646 .890
ID12 114.4000 562.179 .608 .890
ID13 115.2000 576.855 .452 .893
ID14 115.1333 595.775 .233 .896
ID15 114.8667 580.464 .441 .893
ID21 116.0333 607.344 .185 .896
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Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item

Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

ID22 116.0667 601.857 .322 .895
ID31 116.3333 613.471 .249 .896
ID32 116.2667 613.444 .147 .896



ภาคผนวก ค
เอกสารราชการ
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ สวนวิชาการ โทร ๐ ๔๒๒๙ ๐๓๕๐
ท่ี ทส ๐๖๑๓/ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือทําการวิจัย

เรียน ผูอํานวยการสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

ตามหนังสือ ท่ี ทส ๐๖๑๗/๔๓๙ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ไดเชิญบุคลากรทาน นางสาว
ฉัฐสุรีย  หาญวงศ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ เขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามแผนงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพ โครงการวิจัย
เรื่องการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ ในพ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากร
น้ําภาค ๓ กรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งการประชุมฯ จะมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาใน
แบบสอบถามดวย นั้น

ในการนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ ไดพิจารณาแลวเห็นวา บุคลากรดังกลาว เปนผูมี
ความรู ความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย การเก็บ
ขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณคือแบบสอบถาม จึงขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และใหขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย ในการประชุมดังกลาว อันจะสงผลใหงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

(นายสันติพร  นิ่มก่ิงรัตน)
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค ๓
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ท่ี  ทส ๐๖๑๓/ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓
๓๐๗ ม.๑๔ ถ.นิตโย อด ๔๑๐๐๐

๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือทําการวิจัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร

อางถึง หนังสือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ ท่ี ทส ๐๖๑๓/๔๔๒ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑.  สําเนาขอเสนอโครงการ จํานวน ๑ ชุด

๒. แบบสอบถาม จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ ไดเชิญบุคลากรทาน อาจารย ดร.
วาสนา จรูญศรีโชติกําจร เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามแผน
งานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพ โครงการวิจัย เรื่องการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
ของผูใชบริการ ในพ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ กรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งการประชุมฯ จะมีการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาในแบบสอบถามดวย นั้น

ในการนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ ไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคลากรดังกลาว
เปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย การ
เก็บขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณคือแบบสอบถาม จึงขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และใหขอเสนอแนะในการนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ในการประชุมดังกลาว อันจะสงผลใหงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตอไป
ท้ังนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติพร  นิ่มก่ิงรัตน)
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓

สวนวิชาการ
โทร ๐ ๔๒๒๙ ๐๓๕๐
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ท่ี  ทส ๐๖๑๓/ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓
๓๐๗ ม.๑๔ ถ.นิตโย อด ๔๑๐๐๐

๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือทําการวิจัย

เรียน นายอภินันต วัฒนรัตน

อางถึง หนังสือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ ท่ี ทส ๐๖๑๓/๔๔๒ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑.  สําเนาขอเสนอโครงการ จํานวน ๑ ชุด

๒. แบบสอบถาม จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ ไดเชิญทานเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามแผนงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพ โครงการวิจัย
เรื่องการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ ในพ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากร
น้ําภาค ๓ กรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งการประชุมฯ จะมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาใน
แบบสอบถามดวย นั้น

ในการนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ ไดพิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย การเก็บขอมูลการ
วิจัยเชิงปริมาณคือแบบสอบถาม จึงขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และใหขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือวิจัย ในการประชุมดังกลาว อันจะสงผลใหงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตอไป ท้ังนี้ เอกสารท่ี
เก่ียวของและแบบสอบถามไดแนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติพร  นิ่มก่ิงรัตน)
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓

สวนวิชาการ
โทร ๐ ๔๒๒๙ ๐๓๕๐
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ท่ี  ทส ๐๖๑๓/ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓
๓๐๗ ม.๑๔ ถ.นิตโย อด ๔๑๐๐๐

๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือทําการวิจัย

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ๙ (อุดรธานี)

อางถึง หนังสือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ ท่ี ทส ๐๖๑๓/๔๔๒ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑.  สําเนาขอเสนอโครงการ จํานวน ๑ ชุด

๒. แบบสอบถาม จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ ไดเชิญบุคลากรทาน นางสาว
เบญจวรรณ  สุภารัตน ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ เขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามแผนงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพ โครงการวิจัย
เรื่องการใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของผูใชบริการ ในพ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากร
น้ําภาค ๓ กรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งการประชุมฯ จะมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาใน
แบบสอบถามดวย นั้น

ในการนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ ไดพิจารณาแลวเห็นวา บุคลากรดังกลาว
เปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย การ
เก็บขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณคือแบบสอบถาม จึงขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และใหขอเสนอแนะในการนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ในการประชุมดังกลาว อันจะสงผลใหงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตอไป ท้ังนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติพร  นิ่มก่ิงรัตน)
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓

สวนวิชาการ
โทร ๐ ๔๒๒๙ ๐๓๕๐



ภาคผนวก ง
รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม

1. ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกาํจร อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการจดัการทั่วไป
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร

2. ดร.เบญจวรรณ สุภารตัน นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานสิง่แวดลอมภาค 3 อุดรธานี

3. นางสาวฉัฐสุรีย หาญวงศ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา

4. นายอภินนัท วัฒนรตัน อดีตหัวหนาผูตรวจราชการกรมทรัพยากรน้าํ
ขาราชการบํานาญ



ภาคผนวก จ
ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ
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กิจกรรมกลุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
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เวทีระดมความคิดเห็นจากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
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กิจกรรมกลุมระดมความคิดเห็น แยกรายจังหวัด
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กิจกรรมกลุมระดมความคิดเห็น แยกรายจังหวัด (ตอ)
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การลงพ้ืนท่ี เพ่ือทําการจัดเก็บขอมูล ดวยแบบสอบถาม
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โครงการฯ ตางๆ ท่ีคณะวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลงานวิจัย
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กิจกรรมกลุม การระดมความคิดเห็น
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การลงพ้ืนท่ี เพ่ือทําการจัดเก็บขอมูล ดวยแบบสอบถาม
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การลงพ้ืนท่ี เพ่ือทําการจัดเก็บขอมูล ดวยแบบสอบถาม (ตอ)
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การลงพ้ืนท่ี เพ่ือทําการจัดเก็บขอมูล ดวยแบบสอบถาม (ตอ)



189

การลงพ้ืนท่ี เพ่ือทําการจัดเก็บขอมูล ดวยแบบสอบถาม (ตอ)
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การลงพ้ืนท่ี เพ่ือทําการจัดเก็บขอมูล ดวยแบบสอบถาม (ตอ)
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การลงพ้ืนท่ี เพ่ือทําการจัดเก็บขอมูล ดวยแบบสอบถาม (ตอ)
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การลงพ้ืนท่ี เพ่ือทําการจัดเก็บขอมูล ดวยแบบสอบถาม (ตอ)
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การลงพ้ืนท่ี เพ่ือทําการจัดเก็บขอมูล ดวยแบบสอบถาม (ตอ)
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การลงพ้ืนท่ี เพ่ือทําการจัดเก็บขอมูล ดวยแบบสอบถาม (ตอ)
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การลงพ้ืนท่ี เพ่ือทําการจัดเก็บขอมูล ดวยแบบสอบถาม (ตอ)



คณะผูวิจัย
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คณะผูวิจัย

ท่ีปรึกษาโครงการ
ดร.วาสนา จรญูศรีโชติกําจร อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการจดัการทั่วไป

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

นายอภินนัท วัฒนรตัน อดีตหัวหนาผูตรวจราชการกรมทรัพยากรน้าํ
นายชาญยุทธ หมูหาญ ผูอํานวยการสวนวิชาการ

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผูอํานวยการสวนอาํนวยการ

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
นายวารวตั ชมภูจันทร ผูอํานวยการสวนประสานและบรหิารจดัการลุมน้ําโขง

สวนที ่2 สํานกังานทรัพยากรน้ําภาค 3
นายวิเชียร ทองเกษ ผูอํานวยการสวนอทุกวทิยา (หนองคาย)

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3

ผูวิจัย
นางสาวคณพิชญ นามราช นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

(หัวหนาโครงการวิจัย)
นางสาวสุพัดสอน สมีืด นักวชิาการเงนิและบญัชีชํานาญการ

(นักวิจัย)
นางสาววารุณี รกัษาพล นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

(นักวิจัย)
นายสิทธิชัย ศรีตระการ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

(นักวิจัย)
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ประวัติผูวิจัย

1. หัวหนาโครงการวิจัย
1) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวคณพิชญ นามราช
2) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Ms. Kanapich Namrach
3) เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน
3-1499-00350-39-2
4) ตําแหนงปจจบุัน
นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สวนยุทธศาสตร สํานกังานทรัพยากรน้าํภาค 3
5) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
ถนนนติโย ตําบลหนองนาคาํ อําเภอเมือง จังหวดัอดุรธานี 41000
โทร/Fax 042-290350, 024-290349
6) ประวตัิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร บัณทติ (การจดัการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรุีวิทยาลงกรณ
ปริญญาโท สาขาบรหิารธรุกิจ มหาบัณทติ (การจดัการเชิงกลยุทธ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7) ผลงานวิจัย
พ.ศ. 2557 งานวิจัยภูมิปญญาทองถิน่ในการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ํา

พ้ืนที่ลุมน้ําโขงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
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2. ผูรวมวิจัย
1) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวสุพัดสอน สีมดื
2) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Ms. Supadson Simed
3) เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน
343010072266
4) ตําแหนงปจจบุัน
นักวชิาการเงนิและบญัชีชํานาญการ
สวนอํานวยการ สํานกังานทรัพยากรน้าํภาค 3
5) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
ถนนนติโย ตําบลหนองนาคาํ อําเภอเมือง จังหวดัอดุรธานี 41000
โทร/Fax 042-290350, 024-290349
6) ประวตัิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร การจัดการทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา
ปริญญาโท สาขาบรหิารธรุกิจ มหาบัณทติ มหาวิทยาลยัรามคําแหง
7) ผลงานวิจัย
พ.ศ. 2557 งานวิจัยภูมิปญญาทองถิน่ในการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ํา

พ้ืนที่ลุมน้ําโขงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
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3. ผูรวมวิจัย
1) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาววารุณี รักษาพล
2) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Ms. Warunee Raksapol
3) เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน
3360300488175
4) ตําแหนงปจจบุัน
นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําโขงสวนที่ 2 สํานกังานทรัพยากรน้ําภาค 3
5) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
ถนนนติโย ตําบลหนองนาคาํ อําเภอเมือง จังหวดัอดุรธานี 41000
โทร/Fax 042-290350, 024-290349
6) ประวตัิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) บัณฑิต
สถาบนัราชภัฎมหาสารคาม
ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
7) ผลงานวิจัย
พ.ศ. 2557 งานวิจัยภูมิปญญาทองถิน่ในการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ํา

พ้ืนทีลุ่มน้ําโขงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
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4. ผูรวมวิจัย
1) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นายสิทธิชัย ศรตีระการ
2) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Sittichai Sritrakran
3) เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน
3370300478174
4) ตําแหนงปจจบุัน
นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําโขงสวนที่ 2 สํานกังานทรัพยากรน้ําภาค 3
5) หนวยงานและสถานที่อยูทีต่ิดตอไดสะดวก
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
ถนนนติโย ตําบลหนองนาคาํ อําเภอเมือง จังหวดัอดุรธานี 41000
โทร/Fax 042-290350, 024-290349
6) ประวตัิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาเคมีอตุสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี
ปริญญาโท สาขารฐัศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
7) ผลงานวิจัย
พ.ศ. 2557 งานวิจัยภูมิปญญาทองถิน่ในการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ํา

พ้ืนที่ลุมน้ําโขงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน



บทที่ 1
บทนํา



บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ



บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย



บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

1

1

11



บทที่ 5
การอภิปรายผลการวิจัย


