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 The purpose of this study was to 1) investigate citizens’ awareness, satisfaction, 
attitudes and participation towards water management 2) survey awareness influence of 
water management towards participation of citizens in water resources management 3) 
study satisfaction influence in water management towards citizens’ participation 4) study 
attitude influence towards citizens’ participation. : Royal water supply and maintenance 
project, Khundan Prakaarnchon Dam, Nakornnayok Province. The sample was 362 
people living in this area. Questionnaires were used to collect data. Percentage, Mean, 
S.D., and Correlation coefficient were applied for data analysis. Multiple Regression 
Analysis was conducted to test all hypotheses. The results showed that the overview of 
citizens’ awareness, satisfaction, attitudes and participation towards water management 
was at a moderate level. The hypotheses test showed that 1) awareness of water 
management towards participation of citizens in water resources management had a 
positive influence towards citizens’ participation. 2) Satisfaction of water management 
had a positive influence towards citizens’ participation.3) Attitudes of water management 
had a positive influence towards citizens’ participation. The results of the study get 
government offices recognize the importance of public participation activities in water 
management in order to be able to plan operations to meet the needs of people living 
in the area and as a development guideline of a sustainable water resources management.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตของทั้งมนุษย    
สัตว พืช และเปนสิ่งมหัศจรรยที่สุดในโลกที่ทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตข้ึนมาในโลก นํ้าจึงเปนสัญลักษณ    
แหงการเริ่มตนการดํารงอยู และการสิ้นสุดของสรรพสิ่ง นอกจากน้ีนํ้ายังเปนแหลงที่กอกําเนิดชุมชน
มนุษยและอารยธรรมอันเกาแกในโลกลวนสัมพันธใกล ชิดกับ นํ้าทั้ งสิ้นดวยมนุษย เ ช่ือจาก             
การมองเห็นวา ในโลกน้ีมีนํ้าเปนสสารที่มีปริมาณมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสสารอื่นที่มีอยูมนุษย   
จึงเปนสิ่งมีชีวิตที่มีการนํานํ้ามาใชประโยชนเพื่อตนเองในดานตางๆ มากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายในโลก หมายรวมถึงการใชนํ้าในประเทศไทยดวย 
 ปจจุบันประเทศตางๆ ในโลกรวมทั้งประเทศไทยตางก็ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา   
นํ้าจึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจําจัดแตความตองการใชนํ้ากลับเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว    
ดังน้ัน ทิศทางการบริหารจัดการนํ้าจึงตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากนํ้าชลประทาน       
ที่ไดรับการพัฒนาดวยการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยกระบวนการที่สําคัญที่สุดคือ การสงเสริมใหผูใชนํ้า 
มีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งการพัฒนาของประเทศและของโลกในชวงเวลาสองทศวรรษที่
ผานมาน้ันมีการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทําใหความตองการใชนํ้าของมนุษยเพิ่ม
ปริมาณมากข้ึนเปนทวีคูณ โดยเฉพาะนํ้าเพื่อการเกษตร นํ้าจึงกลายเปนสิ่งที่ล้ําคา และคาดประมาณ
วาภายในพุทธศักราช 2568 ประชากร 2 ใน 3 ของประชากรโลกจะมีชีวิตความเปนอยูทามกลาง
ภาวะกดดันในเรื่องนํ้าทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งแนวโนมปญหาโลกรอนจะเปนปจจัย
สําคัญทําใหเกิดภาวะขาดแคลนนํ้ารุนแรงมากข้ึน (กรมทรัพยากรนํ้า, 2557: 3) 
 จากสภาพท่ีเปนอยูในแตละปประเทศไทยมีฝนตก คิดเปนปริมาณนํ้าฝน 800,000 ลาน
ลบ.ม. ตอป ปริมาณนํ้าทาคงที่ ที่เปนนํ้าผิวดินเฉลี่ยปละ 213,000 ลาน ลบ.ม. และนํ้าตนทุน             
ที่สามารถใชการไดมีปริมาณอยูอยางจํากัด ประมาณ  25,741  ลาน ลบ.ม. ในขณะท่ีความตองการ
นํ้ามีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกป ตามจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน กลาวคือ ในป พ.ศ. 2559 และ          
พ.ศ. 2569 คาดวาจะมีประชากรประมาณ 68.1 และ 73.5 ลานคน ตามลําดับ ซึ่งในป พ.ศ. 2551 
ความตองการใชนํ้าทุกภาคสวนคาดวามีประมาณ 114,485 ลาน ลบ.ม. สามารถกักเก็บนํ้าได
ประมาณ 76,131 ลาน ลบ.ม. และไมมีการใชนํ้าอยางประหยัด หากไมสามารถเพ่ิมปริมาณกักเก็บ
คาดวาในป พ.ศ. 2569 จะขาดแคลนนํ้าประมาณ 61,744 ลาน ลบ.ม. หรือรอยละ 33.40 ของปริมาณ
ความตองการ สภาพการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตรจะเกิดข้ึนมากที่สดุ และสวนใหญไมสามารถปลกู
พืชฤดูแลง นอกจากน้ียังพบวา ในสภาพที่เปนอยูบางพื้นที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เปนที่ราบลุมไดประสบ
ปญหาน้ําทวมขังอยางรุนแรง ทั้งน้ีเพราะในฤดูฝนมีปริมาณนํ้าฝนที่ตกถึงประมาณ รอยละ 85 สวนใน
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ฤดูแลงมีปริมาณนํ้าทาเพียงประมาณรอยละ 15 จึงทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้า (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555: 45) 
 ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าดังกลาว จึงมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าที่ขาดประสิทธิภาพ และจากการใชนํ้าที่ไมชาญฉลาด ขาดการอนุรักษ การจัดการนํ้าในประเทศ
ไทยก็พบเชนกันวา ยังไมสามารถแกไขวิกฤตนํ้าไดทั้งที่ไดใชงบประมาณมหาศาลแตปญหาเกี่ยวกับ     
นํ้าทวม ภัยแลง นํ้าเนาเสีย ยังแกไขไมไดและสําเร็จจงึทาํใหการแกไขปญหานํ้าของรัฐอาจมปีระสิทธิภาพ 
คือ ไดจัดหาแหลงนํ้า สรางที่กักเก็บนํ้าใหประชาชนทุกพื้นที่ไดมีผลได (output) คือ การมีเข่ือน       
อางเก็บนํ้า ชลประทาน ขุดลอกคลองแตลมเหลวในผลลัพธ คือ ขาดประสิทธิภาพในการขาดการ
จัดการนํ้าที่ดีความขัดแยงในดานความตองการปริมาณนํ้า ความขัดแยงในดานผลประโยชนที่ไดรับ
จากแหลงนํ้า และความขัดแยงในดานคุณภาพนํ้าที่พบในสังคมไทยปจจุบันและรุนแรงมากข้ึนดวย
สาเหตุสําคัญหลายประการ โดยเฉพาะนโยบายและแผนงานหลักดานการจัดการนํ้าของประเทศขาด
ความมีเอกภาพ ขาดความชัดเจน ไมครอบคลุมที่จะนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมการจัดการนํ้าที่
ผานมา รัฐไมไดมองในมิติทางสังคมศาสตร และขาดการมีสวนรวมของผูใชนํ้า ทั้งน้ีหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรนํ้ามีมากในทางปฏิบัติกอใหเกิดความซํ้าซอนและเกิดปญหาระหวาง
การติดตอในหนวยงาน การจัดการนํ้าของภาครัฐที่ยังคงเปนแบบรวมศูนย โดยองคกรของรัฐสงผลตอ
การจัดการนํ้าอยางไมมีประสิทธิภาพ และการจัดการของภาครัฐที่มุงเนนปญหาเฉพาะหนา       
เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ ซึ่งประชาชนไมไดเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาดานนํ้าที่เผชิญอยูโดย
รัฐจะมุงแกปญหาดานการใชเครื่องมือวิศวกรรมที่ขาดการใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ และถึงแมประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรนํ้าหลายฉบับ 
แตการบริหารจัดการนํ้าของไทยยังขาดเอกภาพและขาดกติกาที่ชัดเจนในการจัดสรรนํ้า ทรัพยากรนํ้า
สวนใหญยังอยูภายใตระบบการเขาถึง โดยเสรีเปนระบบที่ขาดความเปนธรรมไมสนับสนุนใหเกิด   
การใชประโยชนสูงสุด และไมเอื้ออํานวยใหมีการใชทรัพยากรอยางย่ังยืน หากไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ   
การจัดการนํ้าระหวางประเทศพบวา ประเทศไทยยังลาหลังประเทศอื่นในลุมแมนํ้าโขงดานการจัด 
การนํ้าจากแงมุมทางกฎหมายและเครื่องมือการบริหารอุปสงคก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความ
ขัดแยงในการใชทรัพยากรนํ้า  
 การพัฒนาแหลงนํ้าในประเทศไทย เพื่อการเพาะปลูก อุปโภค–บริโภคจึงมีความสําคัญ
และเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับประชาชนในการชวยใหเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูก        
และมีนํ้าอุปโภค–บริโภคไดอยางสมบูรณตลอดป โครงการพัฒนาแหลงนํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   
มีต้ังแตโครงการขนาดเล็กที่ใชพื้นที่กอสรางไมมากนัก เรื่อยไปจนถึงโครงการขนาดกลางและขนาด
ใหญที่มีพื้นที่กอสรางมากและมีประชากรไดรับประโยชนต้ังแตระดับหมูบาน ตําบล อําเภอจนถึง
ระดับจังหวัด  ซึ่งการใชประโยชนจากแหลงนํ้าจะกวางขวางเพียงใดข้ึนอยูกับขนาดของแหลงนํ้าน้ันๆ  
และที่สําคัญไมนอยกวากันคือ การบริหารจัดการนํ้า โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครนายก เปนโครงการขนาดใหญและมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากจะทํา
ใหราษฎรมีนํ้าใชเพาะปลูกในฤดูแลงยังสามารถกักเก็บนํ้าอุทกภัยของทุกปไวไดหมดไมทําใหเกิดภาวะ
นํ้าทวมในพื้นที่เกษตรกรรม โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นครนายก เปนการกอสรางเข่ือนโดยใชคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted Concrete) ลักษณะ
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เปนเข่ือนคอนกรีตบดอัดดวยการนําเถาลอยลิกไนตมาผสมคอนกรีต ซึ่งเปนเข่ือนคอนกรีตบดอัดที่
ใหญที่สุดในประเทศไทยและยาวที่สุดในโลกมีปริมาตรถึง 5,470,000 ลูกบาศกเมตร ตัวเข่ือนสูง 93 
เมตร ยาว 2,594 เมตร เริ่มกักเก็บนํ้าต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 สามารถกักเก็บนํ้าไดเต็มความจุ
เข่ือน จํานวน 224 ลานลูกบาศกเมตร เปนแหลงนํ้าตนทุนขนาดใหญที่ชวยแกไขและบรรเทาปญหา
การเกิดนํ้าทวมในฤดูฝนใหเบาบางลง ภาวะนํ้าทวมเฉียบพลันในพ้ืนที่ริมสองฝงนครนายก และชวย
ชําระและระบายความเปรี้ยวของดินใหนอยลง ทําใหดินมีคุณภาพเหมาะสมใชเพาะปลูกไดซึ่งก็คือ ลด
นํ้ายามทวม เติมนํ้ายามยาก แปลงดินยามเปรี้ยว เปน 3 เปาหมายหลักของโครงการเข่ือนขุนดาน
ปราการชล ทั้งน้ีเข่ือนขุนดานปราการชลไดแบงพื้นที่รับประโยชนเปน 2 สวน สวนแรกคือ พื้นที่
ชลประทานทาดานเดิมและสวนขยายจํานวน 20,000 ไร ใชวิธีการสงผานระบบสงนํ้าลงคลองสาย
ใหญ 1 สาย และสายซอยอีกจํานวน 4 สาย สวนที่สอง เปนพื้นที่ชลประทานของโครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษานครนายก จํานวน 165,000 ไร พื้นที่รับประโยชนครอบคลุม 4 อําเภอ ในจังหวัด
นครนายก ไดแก อําเภอเมืองนครนายก อําเภอปากพลี อําเภอบานนา และอําเภอองครักษ และพื้นที่
บางสวนของจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 2 อําเภอ อําเภอเมืองปราจีนบุรี และอําเภอบานสรางมีการ
จัดสรรนํ้าไปยังพื้นที่ตางๆ ชวยลดความเสียหายจากอุทกภัยหรือปญหาภัยแลง และการใชประโยชน
เพื่อการเกษตรไดตลอดทั้งป สงผลใหมีผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มข้ึน โดยผลผลิตขาวนาปจากเดิม 
48.96 ถัง/ไร และขาวนาปรังจาก 53.33 ถัง/ไร เปน 72.96 ถัง/ไร สวนการแกปญหาดินเปรี้ยว จาก
ผลที่ระดับนํ้าใตดินสูงข้ึน สามารถเจือจางสารไพโรต ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาดินเปรี้ยวทําใหดินลด
ความเปนกรดลง ตลอดจนการใชปูนมารลควบคูกับการปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีอินทรีย ทําให
สามารถบรรเทาปญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ไดกวา 100,000 ไร มีการพัฒนาและสงเสริมอาชีพเกษตร  
ทําใหลดรายจายในครัวเรือนไดถึง 1,450 บาทตอเดือน และมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 5,053 บาท สงผล
ใหจํานวนครัวเรือน รอยละ 61.5 ของครัวเรือนในโครงการท้ังหมดมีรายไดสูงเสนความยากจนในป 
พ.ศ. 2549 คือ มีรายไดสูงกวา 1,386 บาทตอคนตอเดือน เปนการเพิ่มคุณภาพชีวิต นอกจากน้ีไดมี   
การสรางโรงไฟฟาขนาดเล็กมีกําลังผลิต 10 เมกะวัตต บริเวณทายเข่ือนขุนดานปราการชล  
(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2552: 39-40) 
 ดังน้ัน เห็นไดชัดเจนวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชลมีความเปน 
อยูดีข้ึนทั้งดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ซึ่งประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในการบริหาร    
จัดการนํ้า การมีสวนรวมจึงเปนเรือ่งทีม่ีความสําคัญและเปนกลไกประการหน่ึงที่ชวยใหเกิดการพัฒนา
ที่ย่ังยืนและแกปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึนในสังคมได จึงทําใหผูวิจัยมีความสนที่จะศึกษาการมี   
สวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า เพราะกระบวนการมีสวนรวมจะนําไปสูการบริหาร
จัดการนํ้าไดอยางตรงจุดตามความตองการของประชาชน และเปนแนวทางการดําเนินงาน วางแผน
โครงการตอไปใหสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนที่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาการรับรูการบริหารจัดการนํ้า 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า 
3. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า 
4. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 
5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูการบริหารจัดการนํ้าที่มีผลตอการมีสวนรวม               

ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน     
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  จังหวัดนครนายก  

6. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าที่มีผลตอการมีสวนรวม          
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน    
ปราการชล  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  จังหวัดนครนายก 

7. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติการบริหารจัดการนํ้าที่มีผลตอการมีสวนรวมของ          
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล                     
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 การรับรูการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวม      
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน    
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
  สมมติฐานท่ี 1.1 การรับรูในดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวก
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา        
เข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
  สมมติฐานท่ี 1.2 การรับรูในดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
  สมมติฐานท่ี 1.3 การรับรูในดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 สมมติฐานท่ี  2  ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ นํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอ               
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
  สมมติฐานท่ี 2.1 ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพื้นที่มีอิทธิพลทางบวกตอการมี    
สวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
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  สมมติฐานท่ี 2.2 ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพื้นที่มีอิทธิพลทางบวกตอ            
การมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน     
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติที่มีตอการบริการจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวม    
ของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล        
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
  สมมติฐานท่ี 3.1 ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวก     
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน  
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
  สมมติฐานท่ี 3.2 ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการบรหิารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวก   
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน  
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
  สมมติฐานท่ี 3.3 ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก โดยตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  กลุมท่ี 1 การทดสอบอิทธิพลของการรับรูการบริหารจัดการนํ้าที่มีตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน     
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
   ตัวแปรอิสระ ไดแก การรับรูการบริหารจัดการนํ้า ประกอบดวย การรับทราบ       
การบริหารจัดการนํ้า การทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า และการบันทึกและจดจําการบริหาร
จัดการนํ้า 
   ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 
ประกอบดวย การมีสวนรวมในการคิดและวางแผน การมีสวนรวมในการเขามามีบทบาท การมี     
สวนรวมในการติดตามและประเมินผล และการมีสวนรวมในการเปนเจาของชุมชน 
  กลุมท่ี 2 การทดสอบอิทธิพลของความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าที่มีตอ      
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน  
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
   ตัวแปรอิสระ ไดแก ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า ประกอบดวย    
ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ และความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ 
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   ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 
ประกอบดวย การมีสวนรวมในการคิดและวางแผน การมีสวนรวมในการเขามามีบทบาท การมีสวน
รวมในการติดตามและประเมินผล และการมีสวนรวมในการเปนเจาของชุมชน 
  กลุมท่ี 3 การทดสอบอิทธิพลของทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าตอการมี     
สวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน     
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
   ตัวแปรอิสระ ไดแก ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ประกอบดวย ทัศนคติ    
ดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า และ
ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า 
   ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 
ประกอบดวย การมีสวนรวมในการคิดและวางแผน การมีสวนรวมในการเขามามีบทบาท การมีสวน
รวมในการติดตามและประเมินผล และการมีสวนรวมในการเปนเจาของชุมชน 
 2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
  พื้นที่ที่ใชวิจัยครั้งน้ี ไดแก พื้นที่ชลประทานของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา      
เข่ือนขุนดานปราการชล พื้นที่ชลประทานทาดานและสวนขยาย จํานวน 20,000 ไร 5 ตําบล           
19 หมูบานที่มีระบบสงนํ้า จากพื้นที่ทั้งหมด 185,000 ไร ประกอบดวย 
  2.1 พื้นที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชลเดิม มีพื้นที่รวมจาํนวน 6,000 ไร ครอบคลมุ
หมูบาน จํานวน 7 หมูบาน ในตําบลหินต้ัง อําเภอเมือง ไดแก บานทาดาน หมู 2 บานทาชัย หมู 4 
บานหุบเมย หมู 5 บานวังยายฉิม หมู 6 บานบุงเข หมู 7 บานคลองสีเสียด หมู 8 และบานวังยาว หมู 9 
  2.2 พื้นที่โครงการเข่ือนขุนดานสวนขยาย มีพื้นที่รวมจํานวน 14,000 ไร ครอบคลุม
หมูบาน จํานวน 11 หมู ในตําบลบานใหญ จํานวน 2 หมูบาน ไดแก บานหนองปราจีน หมู 4 และ
บานใหม หมู 6 ตําบลศรีนาวา จํานวน 7 หมูบาน ไดแก บานคีรีวัน หมู 1 บานศรีนาวา หมู 2            
บานหนองโพธ์ิ หมู 4 บานสบกเขียว หมู 6 บานโคกกรวด หมู 7 และบานทาซุง หมู 8 ตําบล       
เกาะหวาย จํานวน 2 หมูบาน ไดแก บานเกาะหวาย หมู 1 และบานคลองตะเคียน หมู 2 ตําบล    
เกาะโพธ์ิ จํานวน 1 หมูบาน ไดแก บานหวยโรง หมู 1    
 3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก จํานวน 3,800 ครัวเรือน 
(ที่มา:  องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก ณ วันที่ 21 กันยายน 2557) โดยกําหนดใหชวง
ความเช่ือมั่นเปน 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนได 5% และไดทําการสุมตัวอยาง
ดวยวิธีการสุมตัวอยางของทาโรยามาเน Taro Yamane (1973, อางอิงในธานินทร ศิลปจารุ 2555: 
45) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 362 ครัวเรือน 
 4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัยต้ังแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557–เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 8 เดือน โดยทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางและ   
สรุปผลการวิจัยในเดือนพฤศจิกายน–เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจังหวัดนครนายก     
มีกรอบแนวคิด ดังน้ี 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

2.  ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดงานนํ้าใน
พื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นครนายก 

 

 

 

 

การรับรูการบริหารจัดการนํ้า 

- การรับทราบการบรหิารจัดการนํ้า 
- การทําความเขาใจการบรหิารจัดการนํ้า 

- การบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า 

ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า 
 

- ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหาร
จัดการนํ้า             

- ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการบรหิาร 
  จัดการนํ้า                      
- ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหาร 
  จัดการนํ้า   

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า 

- ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที ่

- ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที ่

การมีสวนรวมของประชาชนใน 
การบริหารจัดการนํ้า 
 

- การมีสวนรวมในการคิดและวางแผน 
- การมีสวนรวมในการเขามามีบทบาท   
- การมีสวนรวมในการติดตามและ     
ประเมินผล 

- การมีสวนรวมในการเปนเจาของชุมชน 
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3. ทําใหทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการนํ้าของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน
ขุนดานปราการชลอยางเปนระบบ สามารถดําเนินการไดสอดคลองกับแนวพระราชดําริที่ได
พระราชทานไว 
 4. สามารถนําผลของการศึกษาเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลอง   
กับความตองการของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน   
ปราการชล และเปนแนวทางในการพัฒนาแผนการดําเนินงานตอไป 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. โครงการตามพระราชดําริ (Projects initialted by His Majesty King) หมายถึง 
โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงวางแผนพัฒนาและเสนอแนะใหทางรัฐบาลเขารวม
ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขแกราษฎรในพื้นที่ตางๆ ทั้งน้ีอาจมีการ
มอบหมายแตละหนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐ และหรือประสานความรวมมือกับหนวยงานตํารวจทหาร
เพื่อรวมสนองพระราชดําริ โครงการลักษณะดังกลาวอาจหมายรวมถึง  พระราชดําริ หรือพระราชดําริ
ของพระบรมวงศานุวงศมีการพัฒนาและปจจุบัน เรียกวา “โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” ซึ่ง
มีโครงการกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
 2. โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
(Royal Water Supply and Maintenance Project Khundan Prakaarnchon Dam 
Nakornnayok) หมายถึง โครงการที่เกิดข้ึนจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและบรรเทาทุกขปญหาความ   
เดือนรอน จากอุทกภัยในพื้นที่ลุมนํ้านครนายก ซึ่งเกิดข้ึนเปนประจําทุกปรวมทั้งเพ่ือชวยเหลือราษฏร
ใหมีนํ้าใชในการเกษตรการอุปโภค–บริโภค ไมขาดแคลนและเพื่อแกปญหาดินเปรี้ยวที่เปนอุปสรรค
สําคัญในการเพาะปลูก 
 3. การบริหารจัดการนํ้า (Water Resources Management) หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการนํ้าโดยการบํารุงรักษา พัฒนา และปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนกับนํ้าในพ้ืนที่ และการนํา
นํ้ามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 4. การรับรูการบริหารจัดการนํ้า (Awareness of water management) หมายถึง 
ระดับการรับรูขาวสาร ขอมูล รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ
นํ้าของภาครัฐที่มีตอประชาชนในพื้นทีโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล 
ประกอบดวย 
  4.1 การรับทราบการบริหารจัดการนํ้า (Acknowledgement of the water 
management) หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล 
เปดโอกาสยอมรับขอมูล ขาวสาร และมีการเลือกที่จะรับรูเกี่ยวกับ รายละเอียดหรือขอเท็จจริง 
เปาหมายและวิธีดําเนินงานในการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐมาสูตนเอง เชน เคยไดยินหรือรับฟง
ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ จากเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ ผูนําชุมชน 
หรือจากเพ่ือนบานและสื่อประชาสัมพันธ และมีแนวโนมในการทําความเขาใจและตั้งใจรับทราบ
ขอมูลการบริหารจัดการนํ้าจากภาครัฐ 

   ส
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  4.2 การทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า (Understanding of water 
management) หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล 
มีการตีความ เรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการดําเนินงานรวมถึงปญหา
อุปสรรค ในการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ และมีการแสดงออกถึงความพรอมในการนําสิ่งที่รับรูไป
ปฏิบัติและจดจํา 
  4.3 การบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า (Remember to record and 
water management) หมายถึง ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล เก็บบันทึกและจดจําเกี่ยวกับขอมูล รายละเอียด วิธีการดําเนินงานและปญหาหรือ
อุปสรรคในการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ สามารถนําขอมูลความรูที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ     
มาเก็บบันทึกและจดจําไปปฏิบัติและถายทอดใหกับผูอื่นได 
 5. ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า (Satisfaction with water management)  
หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐหลังจากที่ไดรับการ
จัดสรรนํ้าวาเปนไปตามที่คาดหวังหรือไม ประกอบดวย 
  5.1 ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนท่ี (Satisfaction with the use of water 
in the area) หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารงุรักษาเข่ือนขุนดานมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ ในการเปด-ปดประตูนํ้าการกาํหนดระยะเวลาในการใชนํ้าเสนทาง
คลองสงนํ้าที่หนวยงานรัฐจัดสรรใหเพียงพอตอพื้นที่การทําเกษตรกรรมการอุปโภคบริโภค 
  5.2 ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในการพ้ืนท่ี (Satisfied with the amount of 
water in the area) หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล 
มีความพึงพอใจตอปริมาณการปลอยนํ้าจากเข่ือนขุนดานปราการชลที่มีปริมาณมากเพียงพอตอ   
ความตองการใชนํ้าของประชาชนในพื้นที ่
 6. ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า (Attitudes towards water management)  
หมายถึง ลักษณะทางดานจิตใจของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล ในการมองเรื่องใดเรื่องหน่ึงในลักษณะของความคิดเห็น ความรูสึก หรือความเช่ือมั่น และ
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล
ที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ ประกอบดวย 
  6.1 ทัศนคติดานความรู ท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า (Knowledge attitude 
towards water management) หมายถึง ทัศนคติหรือเจตคติของประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีความเช่ือและความเช่ือมั่นในการรับรูขอมูล ขาวสาร ที่ไดรับ
การถายทอดความรูจากหนวยงานภาครัฐและการเขารวมอบรม ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการนํ้าที่มีความคิดในทางบวกหรือทางลบ หรือทั้งบวกและลบตอการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ 
  6.2 ทัศนคติดานความรูสึกท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า (Knowledge affective 
towards water management) หมายถึง ทัศนคติหรือเจตคติของประชาชนในพื้นที่โครงการ     
สงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ที่มีอารมณความรูสึกที่เกิดจากภายในจิตใจซึ่งถูกเรา
จากประสบการณและสถานการณที่ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ ไดรับจากการบริหารจัดการนํ้า    
โดยแสดงออกในทางบวกหรือลบ หรือทั้งบวกและลบตอการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ 
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  6.3 ทัศนคติดานความพฤติกรรมท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า  (Behavioral 
attitudes towards water management) หมายถึง ทัศนคติหรือเจตคติของประชาชนในพื้นที่    
สงนํ้าและบํารุงรักษาโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล ที่มีการแสดงออกทางพฤติกรรมโดยแสดงออก
ผานทางทาทาง สีหนา แววตา หรือการกระทําที่ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ มีตอการบริหารจัดการ
นํ้าของภาครัฐและแสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติในทางยอมรับหรือการปฏิเสธตอการบริหาร
จัดการนํ้าของภาครัฐ 
 7. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า (The participation of 
citizens in water management) หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับทราบ
ขอมูลการดําเนินงานของภาครัฐในการบริหารจัดการนํ้ารวมเสนอความคิดเห็นกําหนดทิศทาง       
และรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อมิใหเกิดความขัดแยงในการดําเนินงานบริหารจัดการนํ้า     
ของภาครัฐ เปนกระบวนการสานสัมพนัธระหวางภาครัฐและประชาชน เพื่อแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด
ทุกฝายมีการยอมรับ และสงผลกระทบเชิงลบนอยที่สุดในการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ประกอบดวย 
  7.1 การมีสวนรวมในการคิดและการวางแผน (The participation in cerebration 
and planning) หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล
รวมประชุมรวมอภิปราย และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้า และการแกไขปญหา
นํ้าในยามที่ขาดแคลน เพื่อกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานรวมกันในการใชทรัพยากรนํ้าที่
เพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในพื้นที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล 
  7.2 การมีสวนรวมในการเขามามีบทบาท (The participation in roles) หมายถึง 
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล มีสวนรวมและมีบทบาท    
ในการปฏิบัติหรือรวมเสนอแนะแนวทางที่นําไปสูการตัดสินใจการบริหารจัดการนํ้าตอภาครัฐ 
สามารถกําหนดบทลงโทษ กฎ ระเบียบขอบังคับ ความขัดแยงในการใชทรัพยากรนํ้ารวมกันในพ้ืนที่    
ที่ตนเองอาศัยอยู  
  7.3 การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล (The participation in lackey 
and assess) หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล        
มีการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการนํ้า ติดตามความกาวหนาของกิจกรรมและ
โครงการ หรือการทํางานรวมกันในการแกไขปญหาขอขัดแยงตางๆ ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่รับนํ้าจาก
โครงการฯ และเสนอความคิดเห็นการปรับปรุงแกไขหรือแนวทางการพัฒนาเพื่อใหตรงกับความ
ตองการท่ีคาดหวังไวรวมกัน 
  7.4 การมีสวนรวมในการเปนเจาของชุมชน (The participation in possessor) 
หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลรวมรับผิดชอบใน
การแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยรูสึกวาตนเองคือสวนหน่ึงของชุมชนเปนผูทีม่ีจิตอาสาพรอม
ที่จะใหความชวยเหลือชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทนเห็นแกประโยชนสวนรวมมากอนเปนผูที่จะ
ปกปองและพัฒนาเพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนดวยตัวของตนเอง 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า       
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจังหวัดนครนายก 
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลทั่วไปโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
5. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
6. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม  
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. ขอมูลท่ัวไปโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก 
 ความเปนมาของโครงการ 
 โครงการตามพระราชดําริ หมายถึง โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงวาง
แผนพัฒนา และเสนอแนะใหทางรัฐบาลเขารวมดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ เพื่อบําบัดทุกขบํารุง
สุขแกราษฎรในพื้นที่ตางๆ ทั้งน้ีอาจมีการมอบหมายแตละหนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐ และหรือ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตํารวจทหาร เพื่อรวมสนองพระราชดําริ โครงการลักษณะดังกลาว
อาจหมายรวมถึง พระราชดําริ หรือพระราชดําริของพระบรมวงศานุวงศมีการพัฒนาและปจจุบัน 
เรียกวา “โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร”ิ ซึ่งมีโครงการกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
 จังหวัดนครนายก ต้ังอยูในภาคกลางซึ่งถือเปนแหลงผลิตอาหารสําคัญของประเทศแต
ดวยลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบดวยหุบเขาแคบ พื้นที่ลาดชัน และที่ราบกวางใหญ ในชวงฤดูฝนจะ
เกิดนํ้าไหลบารุนแรง เขาทวมพื้นที่ไรนาและบานเรือนของประชาชนจนไดรับความเสียหายเปนบริเวณ
กวางนํ้าที่ไหลหลากลงมาน้ันทวมขังอยูในบริเวณพื้นที่ตํ่า ขณะเดียวกันพื้นที่สวนที่เปนพื้นที่ลาดชันมี
ระดับนํ้าใตดินตํ่า ไมสามารถกักนํ้าไวไดเมื่อฝนทิ้งชวง จึงเกิดความแหงแลงจนดินแตกระแหงไม
สามารถทําการเพาะปลูกได ดวยสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่บริเวณลุมนํ้านครนายกมาเปนเวลา
ยาวนาน ไดแก นํ้าทวม นํ้าแลง และดินเปรี้ยว สงผลกระทบตอการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกขาวซึ่ง
เปนอาชีพหลักของชาวนครนายกมาเปนเวลาชานาน และยังทําความเสียหายแกสภาพทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดนครนายกอยางมาก ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีความพยายามแกไขปญหาดังกลาว    
โดยการสรางระบบชลประทานประเภทและขนาดตางๆ แตระบบชลประทานทั้งหมดยังไมเพียงพอ       
ที่จะชวยขจัดความเดือนรอนเรื่องนํ้าใหหมดไปจากพื้นที่ลุมนํ้านครนายกไดนับเปนพระมหา
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กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมีตอชาวนครนายก จากการที่ไดเสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และไดพระราชทานพระราชดําริใหมกีารกอสรางแหลงเก็บกักนํ้าหลายแหง 
ครั้งเมื่อเมืองนครนายกขยายตัวแหลงนํ้าที่มีอยูไมเพียงพอที่จะหลอเลี้ยงพื้นที่ในลุมนํ้านครนายกได 
ตอมาจึงไดพระราชทานแนวพระราชดําริใหมีการกอสรางเข่ือนเก็บกักนํ้าขนาดใหญข้ึนในพ้ืนที่จังหวัด
นครนายก  
 โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก จึงเปน
โครงการที่เกิดข้ึนจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม        
พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและบรรเทาทุกขปญหาความเดือนรอนจากอุทกภัยใน
พื้นที่ลุมนํ้านครนายก ซึ่งเกิดข้ึนเปนประจําทุกปรวมทั้งเพื่อชวยเหลือราษฏรใหมีนํ้าใชในการเกษตร 
การอุปโภค – บริโภคไมขาดแคลน และเพื่อแกปญหาดินเปรี้ยวที่เปนอุปสรรคสําคัญในการเพาะปลูก 
 โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก ต้ังอยูที่บานทาดาน ตําบลหินต้ัง 
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก สรางข้ึนตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     
เพื่อบรรเทาความทุกขยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายก และจังหวัดใกลเคียงโดยมีขอบเขตพื้นที่
โครงการครอบคลุมพื้นที่ 4 อําเภอ 19 ตําบลของจังหวัดนครนายก ตัวเข่ือน ประกอบดวยเข่ือนหลัก
และเข่ือนรองสรางดวยคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted Concrete) ดวยการนําเถาลอยลิกไนต
มาผสมคอนกรีต ซึ่งเปนเข่ือนคอนกรีตบดอัดที่ใหญที่สุดในประเทศไทยและยาวที่สุดในโลกมีปริมาตร
ถึง 5,470,000 ลูกบาศกเมตร  ตัวเข่ือนสูง 93 เมตร ยาว 2,594 เมตร สามารถเก็บกักนํ้าไดประมาณ 
224 ลานลูกบาศกเมตร สามารถสงนํ้าใหกับพื้นที่การเพาะปลูกไดประมาณ 185,000 ไร นอกจากน้ี
ยังมีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อเก็บกักนํ้าไวเปนตนทุนของโครงการชลประทานใชในการอุปโภค - บริโภค 
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม ปองกันและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณจังหวัดนครนายก รวมถึงการลดปญหา
ดินเปรี้ยวในเขตพ้ืนที่สงนํ้าชลประทาน จังหวัดนครนายกใหมีความเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืช     
เข่ือนขุนดานปราการชล จึงเปนแหลงนํ้าตนทุนขนาดใหญที่สุดในโลกที่ชวยแกไขและบรรเทาปญหา
การเกิดนํ้าทวมในชวงฤดูฝนใหเบาบางลง ลดภาวะนํ้าทวมฉับพลันในพ้ืนที่ริมสองฝงแมนํ้านครนายก
ใหลดลง และยังเปนแหลงนํ้าเพือ่การอุปโภค-บริโภค ตลอดจนจะชวยชําระระบายความเปรี้ยวของดิน
ใหนอยลง ทําใหดินมีคุณภาพเหมาะสมที่จะใชเพาะปลูก ซึ่งก็คือ “ลดนํ้ายามยาก เติมนํ้ายามแลง 
แปลงดินยามเปรี้ยว” เปน 3 เปาหมายหลักของโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล ตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังน้ี 
 

   “…จังหวัดนครนายกเปนจังหวัดท่ีมีปญหานํ้าทวม ฝนแลง ดินเปร้ียว จําเปนอยางมากท่ีจะตองมี
เขื่อนกักเก็บนํ้าขนาดใหญในคลองทาดาน...” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา, 4 ธันวาคม 2536 (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2551: 5) 

 

 นอกจากน้ี ปญหาอุทกภัยและภัยแลงแลวในพ้ืนที่องครักษสวนใหญเปนนาขาวขนาดใหญ
และประสบปญหาดินเปรีย้วมาเปนเวลานาน ดังพระราชดําริความวา “…จะตองหานํ้ามาชะลาง แกไข
ปญหาดินเปรี้ยว เพราะวาทุงนาที่องครักษเปนลานไรประสบปญหาเรื่องดินเปรี้ยว ทําใหผลผลิตตํ่า
เปนอยางมาก...” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
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ชนมพรรษา, 4 ธันวาคม 2536 (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมา  
จากพระราชดําร,ิ 2551: 5) 
 

 ในการน้ี กรมชลประทานไดถวายรายงานไปวาจุดที่เหมาะสมในการสรางอางเก็บนํ้า  
ขนาดใหญอยูเหนือนํ้าตกเหวนรกข้ึนไป เน่ืองจากเปนหุบเขาและถาสรางเข่ือนตรงน้ีจะเก็บกักนํ้า     
ไดมากมายมหาศาลและลงทุนนอยมาก ดวยสายพระเนตรอันยาวไกลในการแกปญหาแหลงนํ้าและ  
ยังทรงเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม พระองคทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยวา “…ถาไปสรางอางเก็บ
นํ้าเหนือนํ้าตกเหวนรกกลางเขาใหญแลวละก็จะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากมายไมคุมกัน 
เพราะฉะน้ันเราอยาไปสรางที่เขาใหญเลยเอาที่ตรงทาดานน้ีดีกวา ถึงจะเก็บนํ้าไดนอยกวา ลงทุนสูง
กวา แตเด๋ียวไมกี่ปก็ไดผลคุมคาลงทุน...” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา, 4 ธันวาคม 2536 (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร,ิ 2551: 5) 
 

       ...ฉะน้ันการมาเลาน้ีฟงคิดจะสรางเขื่อนนครนายกน้ี ก็เพ่ือแกไขปญหาในอนาคต 
เพ่ือท่ีจะไมตองเสียใจวา ทําไมเม่ือ 6 ปกอนน้ันไมไดทํา ความจริงเร่ืองแมนํ้านครนายกก็ตาม 
แมนํ้าปาสักก็ตามไดมีการศึกษาเวลามาเปนแรมปแลว แตวาไมไดปฏิบัติ เพราะกลัววาคนจะ
โจมตีฉะน้ันเดี๋ยวน้ีเราเสียใจ เสียใจวาไมไดทํา จนตองมาเผชิญกับภัยแลง ถาไมไดกลัว กลาทํา
เม่ือ 6 ป ก็นาจะสรางมาไดมากแลวท่ีจริงวางโครงการน้ีมาเปนเวลากวา 10 ปแลว... พระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา, 4 ธันวาคม 
2536 (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 
2551: 6) 

 

     …โครงการเขื่อนกักเก็บนํ้าคลองทาดาน จังหวัดนครยานก ซ่ึงสราง ณ บริเวณจุดท่ีต่ํา
จากนํ้าตกเหวนรกลงมาน้ัน เปนโครงการท่ีมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากจะชวยใหราษฎร
มีนํ้าใชเพาะปลูกในฤดูแลงไดเปนจํานวนนับแสนๆ ไรแลว เขื่อนแหงน้ีก็จะสามารถเก็บกักนํ้า
อุทกภัยของทุกปไวไดหมด จะไมทําใหเกิดภาวะนํ้าทวมพ้ืนท่ีเกษตรในจังหวัดนครนายกอีก
ตลอดไป และขณะเดียวกันในฤดูแลงนํ้าจากเขื่อนก็จะถูกระบายเพ่ือชะลางดินเปร้ียวในหลาย
อําเภอของนครนายกไดอีกดวย... พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา, 4 ธันวาคม 2536 (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2551: 6) 

 

  ...โครงการน้ีเปนโครงการท่ีอยูในวิสัยท่ีจะทําไดแมจะตองเสียคาใชจายไมนอยแตถา
ดําเนินไปเดี๋ยวน้ีอีก 5-6 ปขางหนาเราสบายและถาไมทําอีก 5-6 ปขางหนาราคาคากอสรางคา
ดําเนินการก็จะขึ้นสูงไป 2 เทา 3 เทาลงทายก็จะตองประวิงตอไปและเม่ือประวิงตอไปก็จะ
ไมไดทําเราก็จะตองอดนํ้าแนจะกลายเปนทะเลทรายแลวเราจะอพยพไปไหนก็ไมได... พระราช
ดํา รัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เ น่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ,                 
4 ธันวาคม 2536 (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ, 2551: 6) 

 

       ...สําหรับโครงการน้ีเปนเชนโครงการปากพนังหรือโครงการนครนายกโครงการปาสัก
เหลาน้ีกําไรน้ันมาท่ีประชาชนประชาชนจะอยูดีกินดีเม่ือประชาชนอยูดกิีนดีก็สามารถท่ีจะเสีย
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ภาษีใหกับรัฐบาลฉะน้ันท่ีเลาโครงการเหลาน้ีก็เพราะวามันเปนสิ่งท่ีจะทําใหอนาคตมีความสขุมี
ความเจริญไดโครงการเหลาน้ีก็จะไดเปนประโยชนทันทีไดดวยแมแตทุกวันน้ีถาหากเราลงมือ
ทําก็จะมีงานทํา... พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม   
พระชนม, 4 ธันวาคม 2536 (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2551: 6) 

 ...ฝายตามพระราชดํารัสลูกน้ันไดบริการประชาชนมาเปนเวลานานแลวและก็ไดผลคุมคา
มากแลวตอนน้ีมีความจําเปนท่ีจะสรางโครงการใหมแทนโครงการพระราชดําริเดิมน้ันก็ตอง
อนุญาต ฉะน้ันไดบอกกับทางฝายท่ีเก่ียวของกับการกอสรางเขือ่นใหมวาอนุญาตใหร้ือโครงการ
ตามพระราชดําริเดิมจะไดสบายใจกัน...แมไมมีสิทธ์ิท่ีจะอนุญาตใหร้ือฝายน้ันและสรางเขื่อน
อันใหญโตสูงและจุนํ้าถึง 240 ลานลูกบาศกเมตรเขื่อนน้ีจะชวยใหสามารถทําการเพาะปลูก
เปนจํานวนแสนไรและไมตองสรางระบบเพราะระบบมีอยูแลว ... พระราชดํา รัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีวางศิลาฤกษเขื่อนคลองทาดาน, 2 มิถุนายน 2554 
(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2551: 6) 

        …แมนํ้านครนายกมีตนนํ้าอยูในอุทยานแหงชาติเขาใหญไหลผานนํ้าตกเหวนรกแตลํานํ้า
ชวงท่ีอยูตอจากนํ้าตกเหวนรกจนถึงบานทาดานเรียกวาคลองทาดานตอจากบานทาดานจึง
เรียกแมนํ้านครนายกไหลไปบรรจบกับแมนํ้าปราจีนบุรีกลายเปนแมนํ้าบางปะกงมีพ้ืนท่ีลุมนํ้า
ประมาณ 1,993 ตารางกิโลเมตรมีปริมาณนํ้าไหลเฉล่ียท้ังปประมาณ 1,540 ลานลูกบาศก
เมตรและปริมาณนํ้ารอยละ 93 จากปริมาณดังกลาวสวนใหญจะไหลลงทะเลโดยไรประโยชน
หรือกอใหเกิดอุทกภัยเปนประจํา... พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนม, 4 ธันวาคม 2546 (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2551: 7)  

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 
 เมื่อวันที ่4 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเรงดําเนินการโครงการพัฒนาลุมนํ้านครนายกตอนบน โดยใหกรมชลประทานพิจารณา
วางโครงการกอสรางเข่ือนคลองทาดานที่บานทาดาน ตําบลหินต้ัง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก   
เพื่อเก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค แกไขปญหาดินเปรี้ยว และชวยบรรเทาอุทกภัยใน
เขตจังหวัดนครนายก 
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงวางศิลาฤกษเข่ือนทาดาน 
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานช่ือเข่ือนคลองทาดานวา “เข่ือนขุนดานปราการชล” พรอมทั้งมีพระราชกระแสให     
ติดปายโลหะจารึกประวัติของขุนหาญพิทักษไพรวัน ณ บริเวณเข่ือนเพ่ือเชิดชูเกียรติคุณของทาน 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 และวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 
2547 เห็นชอบโครงการกอสรางเข่ือนคลองทาดานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ป พ.ศ. 2540–พ.ศ. 
2546 ในวงเงิน 10,193 ลานบาท พรอมทั้งอนุมัติแผน ปฏิบัติงานปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการฯ ป พ.ศ. 2540–พ.ศ. 2551 ในวงเงิน 990 ลานบาท  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 15

1. กอนการกอสรางไดดําเนินการจัดหาที่ดิน เพื่อการอพยพใหกับราษฎรที่ไดรับ
ผลกระทบ 

2. เริ่มกอสรางโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2542 พรอมระบบสงนํ้า เปนเข่ือนคอนกรีตบดอัด 

3. สํารวจทรัพยากรดินเพื่อจัดทําแผนที่ดินในการแกไขปญหาดินเปรี้ยว 
4. จัดทําแผนพัฒนาและสงเสริมอาชีพในพื้นที่รับประโยชนโครงการ ติดตามผล

เพื่อใหการบริการจัดการคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดในทุกดาน เพื่อยกระดับการดํารงชีวิตและ
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุขอยางย่ังยืน 
ลักษณะโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล  
  ระดับเก็บกักปกติ     +110  ม.รทก. 
  ระดับนํ้าสูงสุด     +110.5  ม.รทก. 
  ระดับนํ้าตํ่าสุด     +38 ม.รทก. 
  ความจุอางฯที่ระดับเก็บกักปกติ   224  ลานลูกบาศกเมตร 
  ความจุอางฯใชการ     220 ลานลูกบาศกเมตร 
  พื้นที่ผิวอางฯที่ระดับเก็บกักปกติ   3,087  ไร 
  พื้นที่รับนํ้าฝน     194  ตารางกิโลเมตร 
  ความยาวลํานํ้าจากตนนํ้าถึงหัวงานเข่ือน  42  กิโลเมตร 
  ปริมาณฝนเฉลี่ยตอป    2,700 มิลลิเมตร 
 การบริหารจัดการนํ้าโครงการเขื่อนขุนดานปราการชล 
 การวางแผนการบริหารจัดการสงนํ้าเขาเขตโครงการฯ ใน 2 พื้นที่ดังน้ี 
 พื้นที่ชลประทานของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครนายกจํานวน 165,000 ไร เปน
พื้นที่ทํานาซึ่งนํ้าฝนจะไมมีปญหาใดๆ สวนในชวงฤดูแลงป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 ไดสงนํ้าจาก
โครงการเข่ือนขุนดานปราการชลไปชวยพื้นที่ทํานาปรัง 1 ไดประมาณ 30,000 ไร และนาปรัง 2 ได
ประมาณ 10,000 ไร 
 พื้นที่ชลประทานของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลพื้นที่
ชลประทานทาดานและสวนขยายจํานวน 20,000 ไร (พื้นที่ประกันนํ้าที่จะไมขาดนํ้าทั้งฤดูฝนและ   
ฤดูแลง) มีการสงนํ้าผานระบบสงนํ้าสายใหญ 1 สายและสายซอย 4 สายซึ่งดําเนินการแลวเสร็จโดย
จําแนกพื้นที่เปน 2 สวนคือพื้นที่สวนที่ 1 จํานวน 6,000 ไร เปนการปรับปรุงพื้นที่ของฝายทาดานเดิม
ดวยการสงนํ้าตามคลองสายใหญลัดเลาะไปตามชายเขาเขาสูคลองซอยพื้นที่สวนที่ 2 เปนพื้นที่เปด
ใหม 14,000 ไรซึ่งมีคูนํ้าเขาพื้นที่เกษตรแลว 2,000 ไร สวนพื้นที่ที่เหลือจํานวน 12,000 ไรเปนพื้นที่
ในเขตรับนํ้าแตประสบปญหาเกษตรกรไมปลอยนํ้าใหผูใชนํ้ารายอื่นจึงจําเปนตองสรางคูนํ้าเขาพื้นที่
เกษตรโดยตรงนอกจากน้ีกรมชลประทานไดกําหนดแผนเพิ่มตอพื้นที่ชลประทานของโครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลอีก 2,500 ไร (พื้นที่โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทาซุงเดิม) 
ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ       
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) ในป พ.ศ. 2551 โดยการกอสรางคลองสงนํ้าดาดคอนกรีตและ  
จะดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. 2552 
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 นอกจากน้ี กรมชลประทานไดจัดต้ังโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล
ข้ึน เพื่อเปนองคกรรองรับในการบริหารและจัดการนํ้าใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่ไดพระราชทาน
พระราชดําริไว  โดยมีการนําเทคโนโลยีและกระบวนการมีสวนรวมของราษฎรมาใชในการบริหารและ
จัดการนํ้าอยางตอเน่ือง เน่ืองจากเข่ือนขุนดานปราการชลเปนเข่ืองเอนกประสงคที่สามารถบรรเทา
อุทกภัยและภัยแลงในพื้นที่ลุมนํ้านครนายกไดอยางมปีระสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการ
นํ้าในแตชวงเวลาใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสถานการณในพื้นที่ โดยในฤดูฝนจะมีการพรอง
นํ้าในอางเก็บนํ้าเพื่อรองรับปริมาณนํ้าทาที่เกิดข้ึน เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัย สวนในฤดูแลงจะ
สามารถสงนํ้าใหพื้นที่ชลประทานที่อยูตอนลางโดยมีการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้ารองรับการบริหารและ
จัดการนํ้าของโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล  
 การใชประโยชนจากนํ้าในโครงการเขื่อนขุนดานปราการชล 

1. สงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหกับพื้นที่ชุมชนตางๆของ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
นครนายก  อําเภอปากพลี อําเภอองครักษ และอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก  ประมาณ                
16  ลานลูกบาศกเมตร/ป 

2. บรรเทาปญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ไมนอยกวา 100,000 ไร เน่ืองจากนํ้าชลประทานทําให
ระดับนํ้าใตดินสูงข้ึนจึงสามารถเจือจางสายแรไพไรทซึ่งทําใหดินลดความเปนกรดลงได 

3. ชวยลดความเสียหายจากอุทกภัยไดรอยละ 35 คิดเปนมูลคาประมาณ 30 ลานบาท
และบรรเทาปญหาภัยแลง 

4. สงนํ้าเพื่อประโยชนดานการรักษาระบบนิเวศน (นํ้าเสียนํ้าเค็ม) ในลํานํ้าแมนํ้า
นครนายกโดยในป 2549 โครงการฯ มีภารกิจชวยเจือจางนํ้าเสียแมนํ้าปราจีนและแมนํ้าบางปะกง 
49.30 ลานลูกบาศกเมตร สวนในป 2550 มีภารกิจในการชวยผลักดันนํ้าเค็มที่แมนํ้าปราจีนและ
แมนํ้าบางปะกง 33.30 ลานลูกบาศกเมตร และไดสงนํ้าระบายชวยโครงการสงน้ําฯรงัสติใต 8.10 ลาน
ลูกบาศกเมตร 

5. เปนแหลงเพาะพนัธุปลาและแหลงประมงขนาดใหญคาดวาใหผลผลิต 58,000 กิโลกรัม/ป 
6. ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังนํ้า โดยมีเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีกําลัง

ผลิตกระแสไฟฟาประมาณ 10 เมกกะวัตต/เครื่องเทากับการใชไฟฟาของ 1 อําเภอยอมๆ โดยสามารถ
ผลิตพลังงานกระแสไฟฟาเฉลี่ยปละ 27.99 ลานหนวย ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตไดเขามาติดต้ังเครื่องผลิต
กระแสไฟฟาต้ังแตวันที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

7. สนับสนุนการทองเที่ยวเชนการลองแกงเรือแคนนู 
อยางไรก็ตาม โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล ไดกําหนดแผนการบริหารจัดการนํ้าของ

เข่ือนขุนดานปราการชล ใหเกิดประสิทธิภาพโดยควบคุมการเก็บกักและการปลอยนํ้าใหสัมพันธกับ
ขอจํากัดของขนาดพ้ืนที่อางเก็บนํ้าและชวงเวลาการเกิดนํ้าหลากที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วซึ่งอาจทําให
เกิดภาวะนํ้าทวมไดภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากน้ียังตองคํานึงการเก็บสํารองนํ้าไวเพื่อปองกัน
ภาวการณขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง 
 โดยสรุปในการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ      
จังหวัดนครนายก ผูวิจัยเห็นถึงหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิแกโครงการ
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สงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนในพื้นที่โครงการตามทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ได
ทรงพระราชทานพระราชดําริไว ไดนําหลกัการและกระบวนการมสีวนรวมมาใชในการดําเนินงาน โดย
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการนํ้ารวมกับหนวยงานรัฐ และรูสึกถึงความเปนเจาของโครงการต้ังแตเริ่มแรก ทั้งน้ีผูวิจัยได
พิจารณาและวิเคราะห รวมถึงศึกษางานวิจัยที่มีความเกี่ยวของและเห็นถึงตัวแปรที่สงผลใหประชาชน
ในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
นํ้ารวมกับหนวยงานรัฐไดน้ันจะตองประกอบดวยตัวแปรดังน้ี ประชาชนตองมีการรับรูการบริหาร
จัดการนํ้า ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพื้นที่ และทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าตอภาครัฐ 
ดังน้ันตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรจึงมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า  

2.   แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
        2.1  แนวคิดการบริหารจัดการ 
              การบริหารจัดการ ประกอบดวยคําศัพท 2 คํา คือ การบริหาร (Administration) และ
การจัดการ (Management) เปนกระบวนการทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพซึ่งมีนักวิชาหลายทานใหความหมายของการบริหารจัดการ ดังน้ี 
 Griffin (1996: 4) การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง ชุดของหนาที่ตางๆ         
(A set of functions) ที่กําหนดทิศทางในการใชทรัพยากรทั้งหลายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายขององคกร การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) 
หมายถึง การใชทรัพยากรไดอยางเฉลียวฉลาดและคุมคา (Cost-effective) การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิผล (Effective) น้ัน หมายถึงการตัดสินใจไดอยางถูกตอง (Right decision) และมี            
การปฏิบัติการสําเร็จตามแผนที่กําหนดไวดังน้ันผลสําเร็จของการบริหารจัดการจึงจําเปนตองมี        
ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกัน 
 ชวารส (Schwarts. 1980: 12) ใหความหมายการบริหารวาเปนทั้งศาสตรและศิลป       
ในดานการบริหารที่เปนศาสตร (scientific management) จะเปนเรื่องของการใชความรูที่ไดรับ    
การพิสูจนและจัดเปนระเบียบแลว ในการจัดการตอกิจกรรมขององคกรอยางมีแบบแผน เชน        
การวิเคราะห วิธีการทางสถิติ การใชเหตุผล ดานการบริหารที่เปนศิลป (artistic management)     
เปนเรื่องของการใชความรูสึก ทักษะ ความคิดสรางสรรค เพื่อดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย         
ขององคการการบริหาร ทั้งที่เปนศาสตรและศิลป มีความจําเปนในสถานการณปจจุบันน้ีข้ึนอยูกับ
ความจําเปนและความเหมาะสมในแตละสถานการณ 
 สรุปความหมายของการบริหารจัดการ หมายถึง การใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลที่ดําเนินข้ันตอนตามกิจกรรมตางๆ อาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ
เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน การบริหารจัดการจึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวของ  
กับการใชทรัพยากรตางๆ เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ ขอมูลขาวสาร การแประสานงาน และการ
จัดการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 2.2  กระบวนการบริหารจัดการ 
    กระบวนการบริหารจัดการ (Management process) เปนกระบวนการเพื่อให
บรรลุจุดมุงหมายขององคการ และเปนการกําหนดทิศทางของหนวยงาน กลุมงาน หรือการ
ดําเนินงานหนาที่ตางๆ ใหใชทรัพยากรทั้งหลายทีม่ีอยูในองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) ครอบคลุมถึงการใชทรัพยากรไดอยางเฉลียวฉลาด 
เหมาะสมและคุมคา (Cost-effective) สวนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล (Effective) น้ัน
หมายถึงการตัดสินใจไดอยางถูกตอง (Right decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนที่    
กําหนดไวดังที่ไดกลาวมาแลววา บทบาทสําคัญของผูบริหารคือการนําพาองคการไปใหถึงเปาหมาย
และบรรลุผลสําเร็จไดโดยสวนรวม เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายขององคการ ผูบริหารมีหนาที่รวบรวม
และจัดการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกัน โดยใช
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี  
 กระบวนการบริหารจัดการ เปนกลไกและตัวประสานที่สําคัญที่สุดในการประมวล 
ผลักดันและกํากับใหปจจัยตางๆ ที่เปนทรัพยากรการจัดการประเภทตางๆ สามารถดําเนินไปได     
โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ การเขาใจถึงกระบวนการบริหารจัดการและ        
การฝกฝนใหมีทักษะสูงข้ึนจะชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน กิจกรรมพื้นฐาน 4 
ประการที่ทําใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการมี ดังน้ี 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดเปาหมาย แผนงาน 
และตัดสินใจหาวิธีการท่ีดีที่สุดที่ทําใหเปาหมายน้ันบรรลุผลสําเร็จ 
                2. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง กระบวนการในการจัดต้ังและจัดวาง
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรที่ไมใชบุคคลโดยวางแผนใหสามารถบรรลุผลสําเร็จขององคการ 
              3. การนําและสั่งการ (Leading and Directing) หมายถึง กระบวนการของการมีอิทธิพล 
เหนือบุคคลอื่นในการที่จะใหบุคคลอืน่มีพฤติกรรมในการทํางานทีต่องการและทําใหบรรลุเปาหมายองคการ 
                4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดกิจกรรมตางๆ      
ขององคการใหเปนไปตามมาตรฐานและเปาหมายที่องคการคาดหวังและกําหนดไว   
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2555: 80-83) กลาวถึง กระบวนการจัดการวามีการกําหนดข้ันตอน
ของกระบวนการจัดการไวเหมือนกันหรือแตกตางกัน ดังน้ัน จึงตองนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับ
เปาหมายเพื่อประสิทธิภาพขององคการ  ดังน้ันจึงไดจําแนกกระบวนการจัดการออกเปน                
3 ประเภทโดยจะนํามาเปรียบเทียบเพื่อความเขาใจ ดังที่ไดแสดงในตาราง  
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการยุทธศาสตรที่ประกอบดวย 3-5 ข้ันตอน 
 

กระบวนการจัดการยุทธศาสตรที่ประกอบดวย 

5 ขั้นตอน 4 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน 

1. การวิเคราะห 
สภาพแวดลอม 
2. การกําหนดทิศทาง 
ของหนวยงาน 
3. การกําหนดยุทธศาสตร 

1. การวิเคราะหสถานการณหรือสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกหนวยงาน 
2. การวางแผนยุทธศาสตรดวยการกําหนด  
(1) วิสัยทัศน (2) พันธกิจ (3) เปาหมาย 
(4) ยุทธศาสตรและ (5) แผนที่ทางยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด 

 
 
1. การคิดหรือการ
วางแผน 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการยุทธศาสตรที่ประกอบดวย 3-5 ข้ันตอน  (ตอ) 
 

4. การนํายุทธศาสตร 
ไปปฏิบัติ 

3. การดําเนินยุทธศาสตรดวยการแปลงยุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติหรือนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ 

 

2. การลงมือปฏิบัติจริง 

5. การควบคุมและการ
ประเมินผลยุทธศาสตร 

4. การควบคุมและการประเมินผลยุทธศาสตร 
 

3. การประเมินผล 

 

ที่มา: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตรของหนวยงานของรัฐ
(กรุงเทพฯ: โฟรเพซ, 2555), 83. 
 จากตารางดังกลาวสามารถสรุปไดวา กระบวนการจัดการประกอบดวย 3 ข้ันตอนสําคัญ 
หรือเปนหัวใจของกระบวนการท้ังหลายที่นําไปใชในการกําหนดกระบวนการของกิจกรรม โดยมีความ
สอดคลองเกี่ยวเน่ืองกัน ดวยการวิเคราะหสถานการณ แลวนําไปสูการวางแผน เพื่อการดําเนินการ
หรือเพื่อการปฏิบัติ ที่จะกอใหเกิดการประเมินผลกระบวนการจัดการขององคการ 
 วิเชียร วิทยอุดม (2554: 7-3) กลาวถึง กระบวนการจัดการวา เปนการนํากระบวนการที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและมีความเกี่ยวของกับผูมีสวนในการสราง ในการปฏิบัติตามแผน 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดวยองคประกอบหลัก 6 ประการ คือ 
  1. การกําหนดภาระหนาที่ 
  2. การวิเคราะหถึงโอกาสและอุปสรรคภายนอก 
  3. การวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออนภายใน 
  4. การวิเคราะห SWOT และการสรางกลยุทธ 
  5. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 
  6. การควบคุมกลยุทธ 
 นอกจากน้ียัง ไดแสดงใหเห็นถึงแผนภาพองคประกอบหลัก 6 ประการของกระบวนการ
จัดการเพื่อใหบรรลเุปาหมายขององคการ ซึ่งมีภาพประกอบคําอธิบายของกระบวนการจัดการในภาพ 
ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ข้ันตอนของกระบวนการจัดการ 
ที่มา: วิเชียร วิทยอุดม, การจัดการสมัยใหม (กรุงเทพฯ: ธนธัช การพิมพ, 2554), 7-4. 

การวิเคราะห 
จุดแข็งและจุดออนภายใน 

การวิเคราะห 
โอกาสและอุปสรรคภายนอก 

การกําหนดภาระหนาที่
วิสัยทัศนและเปาหมาย 

การวิเคราะหSWOT และ
สูตรสําเร็จของกลยุทธ 

การ 
ปฏิบัติ 
การตาม 
กลยุทธ 

การ
ควบคุม 
กลยุทธ 
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 สรุปแนวคิดการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการคือ กระบวนการของกิจกรรมที่ตอเน่ืองและประสานงานกัน โดยใช
ความรูทักษะ เทคนิควิธีการและทรัพยากรขององคการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวอยาง          
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ดังกลาวน้ัน ผูวิจัยไดนํามาประกอบเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้านํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการบริหารจัดการเปนกระบวนการใน
การดําเนินงานใหงานสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคได   
 2.3   แนวคิดเก่ียวกับการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า 
     ความหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
     นํ้าเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ และเปนทรัพยากร       
ที่มีคาและความสําคัญเชนเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ มนุษยจึงตองรูจักการใชนํ้าอยางรูคุณคา 
รวมถึงการควบคุม ดูแล รักษาทั้งปริมาณใหเพียงพอและมีนํ้าใชอยางย่ังยืน ดังน้ัน ทุกฝายในสังคม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตองมีสวนรวมในการกําหนดและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
รวมกันการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าจะตองเปนไปอยางมีเอกภาพเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน          
อีกทั้งนโยบายการบริหารจัดการทุกฝายในสังคม ตองมีสวนรวมในการกําหนดและบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า โดยมีวัตถุประสงคใหทุกสวนของสังคมรูสึกคุณคาของนํ้ามีทรัพยากรนํ้าใชอยางเพียงพอ
ทั่วถึงเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่และความสมดุลระหวางอุปสรรคและอุปทาน ซึ่งการพัฒนาแหลง
นํ้าและจัดหานํ้าใช เพื่อกิจกรรมตางๆ น้ันก็ตองเปนไปในลักษณะควบคูกับการอนุรักษ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูไดพระราชทานพระราชดํารัส เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม        
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549       
ความตอนหน่ึงวา “...แตปน้ีรายแรงกวา เพราะวาบริหารนํ้าไมดี คําวาบริหารนํ้า น่ีหมายวาความถึง
เวลาจะปลอยนํ้าลงไป ถึงเวลาที่จะตองกักนํ้าไวไมทําปน้ีถากักไวปลอยในเวลาท่ีถูกหลัก ถูกจังหวัด 
เช่ือวาไมทวมเทาที่เปนอยูปน้ี...” 
 สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (2549, อางถึงใน ประพันธ พระรส, 
2541: 18)  ไดใหความหมาย “การจัดการทรัพยากรนํ้า” ไววาเปนการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรนํ้าสามารถนําไปใชประโยชนในการแจกจาย (distributc) 
ควบคุม (regulate) ใหเกิดประโยชนและจะตองมีการปรับปรุง (treatment) ขจัดทิ้ง (disposal) โดย
มีกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรนํ้าใน 3 ลักษณะ ไดแก 

1. การจัดสรรและแจกจายนํ้าที่มีอยูใหแกผูตองการนํ้าโดยเทาเทียมกัน 
2. การแสวงหาวิธีการใชประโยชนของนํ้าที่มีใหเกิดประสิทธิภาพสูงย่ิงข้ึนควบคูกับ      

การปองกันผลกระทบของการใชทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ดวย 
3. เปนกิจกรรมจัดการนํ้าใหไดปริมาณและคุณภาพนํ้าทีดี่ ตลอดจนระยะเวลาที่ตองการ 

 สถาบันแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (2537) 
ใหความหมายของการจัดการนํ้าวาเปนวิธีการจัดการ การใชประโยชนและการควบคุมสภาพแวดลอม
เกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าใหเกิดความสมดุลและย่ังยืน 
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 จริยา  ชาตะสุวัจนานนท (2555: 30) ใหความหมายของการจัดการทรัพยากรนํ้า 
หมายถึง การควบคุม กํากับ ดูแล รวมทั้งฟนฟูและปรับปรุงทรัพยากรนํ้า คุณภาพนํ้า พรอมกันน้ันยัง
ตองพัฒนาแหลง นํ้าธรรมชาติ แหลง นํ้าที่กอสรางข้ึนอยางเปนระบบใหใชการไดดีอยูเสมอ             
เพื่อเปนแหลงนํ้ากักเก็บไวใชอยางเพียงพอตอความตองการ 
 ปราโมทย ไมกลัด (2525, อางถึงใน โสภิดา สุรินทะ, 2553: 36) กลาววา การจัดการ 
(Management)  หมายถึง การดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกันอยางเปนระบบ
สัมพันธกัน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด สวนคําวา การจัดการนํ้า “Water 
Management” จะมีความหมายครอบคลุมกวางมากทุกกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมรวมอยูดวยกัน     
ไมใชเฉพาะการสงนํ้า หรือเอานํ้าไปแจกแตเปนการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง
รวมกันอยางเปนระบบสัมพันธกัน เพื่อที่จะแกไขปญหาเรื่องนํ้า ปญหาการขาดแคลนน้ํา ปญหานํ้า
ทวม และปญหาน้ําเสีย 
 สรุปความหมายโดยผูวิจัยการบรหิารจัดการนํ้า คือ กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการสรรหา
และพัฒนา การจัดสรรนํ้าเพื่อใหเปนไปตามความตองการของการใชนํ้าอยางเทาเทียมกัน รวมถึงการ
อนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้าใหคงอยูและมีการใชนํ้าอยางย่ังยืนเกิดประโยชนสูงสุดซึ่งในการบริหาร
จัดการนํ้า จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยเห็นถึงแนวคิดและทฤษฎีของอังรี ฟาโยล (Henri Fayol)       
โดยหลักการแนวคิดและทฤษฎีน้ีสามารถเช่ือมโยงตอการบริหารจดัการนํ้าได โดย อังรี ฟาโยล (Henri 
Fayol) กลาวถึง การทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย โดยนําองคประกอบ 5 ประการ เรียกวา POCCC 
ไดแก  การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) ฉะน้ัน ทุกข้ันตอน    
ของการบริหารจัดการจะตองมีการคิดและการวางแผนรวมกัน การมีผูนําที่มีความรู ความสามารถ   
มาบังคับ และสั่งการเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไปสูทิศทางและความคิดเห็นที่ตรงกันตองมีการ
ประสานงาน เพื่อความถูกตองชัดเจนของการดําเนินงาน พรอมทั้งการควบคุมเพื่อใหการบริหาร
จัดการออกมาตรงเปาหมายรวมกัน โดยผูวิจัยนํามาประยุกตและเช่ือมโยงกับการบริหารจัดการนํ้า   
จึงกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 
 2.4  หลักการบริหารจัดการนํ้า  
    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริเกี่ยวกับหลักการและวิธีการพัฒนา
แหลงนํ้าสําคัญ คือ 
     1.  การพัฒนาแหลงนํ้าจะเปนรูปแบบใด ตองเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
     2.  การพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหลงนํ้า ตองเหมาะสมกับสภาพแหลงนํ้า
ธรรมชาติที่มีในแตละทองถ่ิน 
     3.  พิจารณาถึงความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน หลีกเลี่ยง
การเขาไปสรางปญหาความเดือนรอนใหกลับคนกลุมหน่ึง โดยสรางประโยชนใหคนอีกกลุมหน่ึงไมวา
ประโยชนทางดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนน้ัน จะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม (สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2547: 1) 
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นํ้านอยเกินไป 

นํ้ามากเกินไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3  แนวพระราชดําริการจัดการนํ้า 
ที่มา: เฉลมิเกียรติ แสนวิเศษ, การบริหารจัดการนํ้าตามแนวพระราชดําริ. เขาถึงเมือ่ 30 กรกฎาคม 
2557. เขาถึงไดจาก http://www.rdpb.go.th/RDPB/Upload/Download/associate_120355_1.pdf. 

 จากกรณีปญหาเรื่องนํ้าในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมองวา          
แมประเทศไทยมีปริมาณนํ้าตนทุนอยูมาก แตไมสามารถกักเก็บหรอืนํานํ้ามาใชไดอยางมีประสทิธิภาพ 
ทั้งยังประสบกับปญหาอุทกภัยและมลภาวะทางนํ้าเปนประจํา ทําใหตองเผชิญกับปญหาการขาด
แคลนนํ้าอันนําไปสูการแยงชิงทรัพยากรนํ้าและมีแนวโนมวา ปญหาดังกลาวจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่งอยูเสมอวา “นํ้าคือชีวิต” และทรงตระหนักวา ประชาชนสวน
ใหญยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม แหลงนํ้าจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงที่จะตองจัดหาและพัฒนาให
มีปริมาณมากพอที่จะใชไดตลอดทั้งป จึงทรงหาทางแกปญหาจากนํ้าฝนที่ตกลงมาสูพื้นโลกวาจะ
บริหารจัดการนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางไรใหสามารถนํานํ้ามาใชเอื้อประโยชนใหแกราษฎรได 
รวมถึงการหาทางดําเนินการตอพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า ดังจะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
คิดคนวิธีการแกปญหาน้ําทั้งจากภัยแลง นํ้าทวม นํ้าเนาเสีย เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของพสกนิกร 
ดังน้ี การพัฒนาแหลงนํ้าผิวดินผานการสรางอางเก็บนํ้า สรางฝายทดน้ํา ประตูระบายนํ้า การขุดลอก
สระนํ้าเพื่อการเกษตร การขุดลอกหนองบึงที่ต้ืนเขินและการสรางอุโมงคผันนํ้า และการจัดการ 
ทรัพยากรนํ้าในบรรยากาศ เชน การปฏิบัติการฝนหลวง โดยใชเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตรแปร
สภาพดินฟาอากาศใหเมฆมารวมตัวจนเกิดเปนฝน 
  หลักการขอที่สองคือ การบริหารจัดการนํ้าทวม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง    
มีพระราชดําริและแนวทางบริหารจัดการใน 5 ประการ ไดแก ประการแรก คือ การสรางเข่ือนเก็บ    
กักนํ้า โดยพระราชทานพระราชดําริใหหนวยงานตางๆ ไปดําเนินการ เชน เข่ือนขุนดานปราการชล 

นํ้าคุณภาพไมดี 

แนวพระราชดํารจิัดการ 3 นํ้า 

เสริมตามหลกั

ธรรมชาติ 

 นํ้าทวม 

   นํ้า   นํ้าเสีย 

แกมลิง 

นํ้าดีไลนํ้าเสีย คันกั้นนํ้า,ทางผัน

ฝนหลวง

ชักโครก 

กังหันนํ้าชัยพฒันา 
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จังหวัดนครนายก และเข่ือนปาสักชลสทิธ์ิ จังหวัดลพบุรี เปนตน ประการที่สองคือ การสรางคันกั้นนํ้า 
เปนวิธีปองกันมิใหนํ้าไหลลงตลิ่งเขาไปทวมพื้นที่ใหไดรับความเสียหาย โดยเสริมขอบตลิ่งของลํานํ้าให
มีระดับสูงมากข้ึนกวาเดิม เชน การทําคันดินปองกันนํ้าทวมบริเวณตางๆ ในโครงการปองกันนํ้าทวม
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไมใหนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาไหลบาเขาทวมกรุงเทพฯ ช้ันใน ประการที่สาม 
คือ การปรับปรุงสภาพลํานํ้า โดยเปนขุดลอกลํานํ้าบริเวณที่ต้ืนเขินตามลาดตลิ่งที่ถูกกัดเซาะ กําจัด
วัชพืชและทําลายสิ่งกีดขวางทางนํ้าไหล เชน โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธ์ิอันเน่ืองมาจาก  
พระราชดําริ ประการที่สี่คือ การระบายน้ําออกจากที่ลุม โดยการจัดหาพื้นที่รองรับและกักเก็บนํ้า
ในชวงฝนตกมีนํ้ามากดวยการขุดลอกคลองตางๆ เพื่อใหนํ้าไหลมารวมกันแลวนํามาเก็บไวในบอพักนํ้า
เปรียบเสมือนแกมลิง แลวจึงระบายนํ้าสูทะเลเมื่อนํ้าทะเลมีปริมาณลดลง เชน โครงการแกมลิงที่
ดําเนินการไปแลวในหลายพ้ืนที่ ประการที่หาคือ การกอสรางทางผันนํ้า โดยมีหลักการอยูวาตอง   
ผันนํ้าในสวนที่ไหลลนตลิ่งออกไปจากลํานํ้าโดยตรง ปลอยนํ้าสวนใหญที่มีระดับไมลนตลิ่งใหไหลอยู 
ในลํานํ้าเดิมตามปกติ 
  หลักการขอที่สามคือ การจัดการนํ้าเสีย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
แนวพระราชดําริ แกหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการกับนํ้าเสีย โดยทรงเนนการใชวิธีการท่ีเปน
รูปแบบงายๆ ดวยกรรมวิธีแบบธรรมชาต ิเสียคาใชจายนอย แตมีประสิทธิภาพและพิจารณาดําเนินการ
ใหเหมาะสมกับสภาพปญหาในแตละพื้นที่ และเมื่อทรงทดลองจนผลการศึกษาประสบความสําเร็จ
แลวจึงพระราชทานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพื่อเปนตนแบบนําไปใชบําบัดนํ้าเสียใน
พื้นที่ตอไป ทั้งน้ี มีแนวทางสําคัญ 2 ประการในการบําบัดนํ้าเสียคือ แนวทางแรกคือ ใชวิธีทาง
ธรรมชาติ โดยใชกลไกทางธรรมชาติในระบบนิเวศในการบําบัดนํ้าเสีย ไดแก 1. การใชนํ้าดีไลนํ้าเสีย 
โดยการควบคุมระบบการถายเทของนํ้าใหนํ้าเนาเสียมีสภาพเจือจางลง 2. การใชเครื่องกรองนํ้า
ธรรมชาติ โดยนําผักตบชวามาดูดซับความสกปรกและโลหะหนักและสารพิษตางๆ จากนํ้าเสีย และ   
3. การบําบัดนํ้าเสียดวยระบบบอบําบัดและพืชนํ้า ซึ่งเปนการบําบัดนํ้าเสียชุมชนดวยวิธีการธรรมชาติ 
ประกอบดวย ระบบบอบําบดันํ้าเสยี ระบบบอชีวภาพ ระบบหญากรอง และระบบบําบัดนํ้าเสียโดยใช
ปาชายเลนแนวทางที่สอง คือ ใชเครื่องกลเติมอากาศ โดยเติมออกซิเจนเขาไปในนํ้าเสีย ซึ่งตอมาได
พระราชทานรูปแบบและพระราชดําริในการสรางและพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศ ที่ผิวหนาหมุนชา
แบบทุนลอย ที่รูจักกันวา "กังหันชัยพัฒนา"  
  หลักการขอที่สี่คือ การจัดการนํ้าเค็มและนํ้ากรอย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานพระราชดําริ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของสรางประตูบงัคับนํ้าปดกั้นปากแมนํ้า เพื่อกันนํ้าเค็ม
ไมใหไหลเขาไปในพ้ืนที่เพาะปลกูและเกบ็กักนํ้าจืดไวในแมนํ้าหรอืลาํธาร เพื่อใชประโยชนดานการเกษตร
และอุปโภคบริโภค สวนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดพระราชทานแนวทางแกไขใหผูประกอบ
อาชีพนาเกลือดําเนินการตอไปได โดยไมสรางความเสียหายใหแกพื้นที่ใกลเคียง โดยใหผูประกอบการ
ทํานาเกลือตองจัดพื้นที่สวนหน่ึงที่บริเวณลานตากเกลือ ขุดเปนสระเก็บนํ้าขนาดใหญสําหรับรองรับ
นํ้าเค็มที่ปลอยทิ้งออกมาจากการตากเกลือ เก็บไวในสระเพ่ือรอการระเหยหรือไหลลงในดินโดย      
บอบาดาลเล็กๆ ที่ขุดข้ึนเพื่อระบายนํ้าลงสูช้ันนํ้าเค็มใตดินที่สูบข้ึนมา 
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(2549: 19-20) กลาวถึง การบริหารจัดการนํ้าของกลุมผูใชนํ้าวา มีการปลอยนํ้าจาก อางเก็บนํ้าผาน
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ทอสงนํ้าลงสูคลองสงนํ้าสายใหญฝงซายและฝงขวา โดยเรียกเก็บคาใชนํ้าทั้งในฤดูฝน และฤดูแลง   
เพื่อเปนแหลงเงินทุนใหสมาชิกไดกูเงิน  นอกจากน้ียังมีการวางแผนการใชนํ้าการใชเพื่อเพ่ิมพื้นทิ่    
การปลูกพืชฤดูแลงใหมากข้ึน โดยใหขุดบอประจําไรนาแลวนํานํ้าจากอางไปเติม ทั้งน้ีไดกลาวถึงการ  
มีสวนรวมของสมาชิกกลุมผูใชนํ้าในการบริหารจัดการนํ้า ดังน้ี 

1. การเขารวมประชุมกลุมผูใชนํ้า เพื่อวางแผนการใชนํ้าในชวงตนฤดูทํานาชวงปลาย
ฤดูฝนกอนที่จะปลูกพืชฤดูแลง และประชุมสรุปการปนผลของสมาชิก 

2. การพัฒนาอางเก็บนํ้าและดูแลบํารุงรักษาระบบสงนํ้า 
3. การเขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชน เชน ปลูกปาเสริม จัดกิจกรรมกลุมใน

โรงเรียนเพื่อถายทอดความรูใหกับเยาวชน และการประชุมทําแผนสิ่งแวดลอม เปนตน 
 Canada Water Resources Association (CWRA) (1999, อางถึงใน สถาบันดํารง     
ราชานุภาพ, 2543) เปนองคกรจัดการทรัพยากรนํ้าประเทศแคนาดา ไดใชหลักการจัดการทรัพยากร
นํ้าใหประสบความสําเร็จและเกิดความย่ังยืนวา ตองคํานึงถึงดุลยภาพของระบบนิเวศและ         
ความเทาเทียมกันของคนในสังคมสําหรับคนรุนปจจุบันและอนาคต มีองคประกอบการจัด            
การทรัพยากรนํ้า ดังน้ี 

1. การจัดการทรัพยากรนํ้าอยางผสมผสาน โดยการเช่ือมโยงคุณภาพและปริมาณนํ้า   
กับการจัดการทรัพยากรประเภทอื่นๆ ความตระหนักถึงความสัมพันธระหวางระบบ สถาบันที่
ดําเนินการ สภาพสังคม นิเวศวิทยา และการจัดการทรัพยากรนํ้า ตลอดจนตระหนักถึงความสัมพันธ
ของแนวเขตลุมนํ้า และแหลงนํ้าใตดิน 

2. สนับสนุนการอนุรักษ และคุมครองคุณภาพนํ้า โดยตระหนักถึงคุณคาปริมาณนํ้า        
ที่มีอยูจํากัด รวมทั้งคาใชจายในการจัดการทั้งปริมาณ และคุณภาพ สรางความสมดุลในดาน
การศึกษาการใชนํ้า กลไกตลาดและกฎเกณฑเพื่อสนับสนุนทางเลือกใหกับผูใชนํ้า และตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและประโยชนที่ผูใชตองรับผิดชอบจากการใชทรัพยากรนํ้า 

3. การแกไขปญหาดานทรัพยากรนํ้า โดยนําเอาระบบการวางแผน ติดตาม 
ประเมินผลและการวิจัยมาใช นําเอาระบบขอมูลทุกดานมาประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนใหมี                   
การปรึกษาหารือและการมีสวนรวมจากสาธารณชน มีการนํากลยุทธการเจรจามาตอรอง และ       
การไกลเกลี่ยมาใชเพื่อหาฉันทามติ รวมทั้งสนับสนุนใหสาธารณชนรับทราบถึงขอมูลขาวสาร        
อยางโปรงใส และใหการศึกษากับประชาชน 
 ปราโมทย  ไมกลัด (2548, อางถึงใน โสภิดา สุรินทะ, 2553: 37-38) กลาววา การบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า จะตองประกอบดวยงานและกิจกรรมตางๆ ที่สําคัญไดแก  

1. การพัฒนาแหลงนํ้าหรือจัดหานํ้าเพื่อประโยชนตางๆ ในปจจุบันเราประสบกับ
ปญหาการขาดแคลนนํ้า โดยเฉพาะอยางย่ิงในฤดูแลง จึงตองมีระบบการจัดหานํ้าจากแหลงบาดาล 
และพัฒนาแหลงนํ้าผิวดินเพื่อเก็บกักนํ้าในพ้ืนที่ตางๆ กระจายไปใหทั่วทุกชุมชนระดับหมูบาน ตําบล 
อําเภอ หรือจังหวัด เพื่อใหมีแหลงนํ้าใชในหนาแลงอยางเพียงพอในทุกพื้นที่ลุมนํ้าใหแตละพื้นที่ที่
เหมาะสม มีศักยภาพในการจัดทําแหลงเก็บกักนํ้า ตองพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพ
ภูมิประเทศที่สามารถพัฒนาได  โดยเมื่อพัฒนาแลวตองไมเกิดผลกระทบทําความเสียหายในดานอื่น
จนยอมรับไมได จึงจะสามารถมีนํ้าใชไดอยางย่ังยืนตามวัตถุประสงคน่ีคือกิจกรรมหลักที่จําเปนตอง
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ดําเนินการใหเหมาะสมในทุกลุมนํ้า เพื่อใหประชาชนทุกพื้นที่มีนํ้าใชในกิจกรรมตางๆ อยางเพียงพอ
ในทุกฤดูกาล 

2. การจัดสรรนํ้าใชทรัพยากรนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและยุติธรรม ในแตละพื้นที่ตาม
ธรรมชาติหรือนํ้าจากแหลงนํ้าตางๆ ที่พัฒนาไวจะตองมีกระบวนการ เพื่อนํานํ้าที่มีอยูในแตละสภาวะ
ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับกลุมกิจกรรมตางๆ ดวยความยุติธรรม กระบวนการท่ีจะดําเนินการ
จัดสรรและใชนํ้ามีประสิทธิภาพและยุติธรรม 

3. การอนุรักษตนนํ้าลําธาร ทรัพยากรนํ้าและแหลงนํ้า การอนุรักษตนนํ้าลําธาร 
ทรัพยากรนํ้า และแหลงนํ้า หมายถึง การดูแลรักษาและฟนฟูตนนํ้า  ลําธาร ทรัพยากรนํ้า แหลงนํ้าที่
มีอยูตามธรรมชาติและแหลง นํ้าที่สรางข้ึน ไมใหมีสภาพเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติและ              
การกระทําของมนุษย เพื่อใหตนนํ้าลําธารตองรักษาหรือหยุดย้ังไมใหเกิดการทําลายระบบนิเวศน เพื่อ
ควบคุมหรือรักษาใหพื้นที่ตนนํ้าลําธารที่เปนอางเก็บนํ้าตามธรรมชาติสามารถรักษาสภาพการณเปน
อางเก็บนํ้าตามธรรมชาติใหได ตนนํ้าลําธารหรือพื้นที่ที่มีปาอุดมสมบูรณจะเปนแหลงเก็บรวบรวมนํ้า
ในฤดูฝนไวในชองวางของดินแลวคอยๆ ระบายลงสูตนนํ้าลําธารตางๆ ใหเกิดมีนํ้าใชเองตามธรรมชาติ 
สวนการอนุรักษทรัพยากรนํ้าและแหลงนํ้าตองดูแลรักษาแหลงนํ้าธรรมชาติและท่ีสรางไวทั่วทุก
ภูมิภาคมิใหถูกบุกรุกหรือมีสภาพชํารุดทรุดโทรมและต้ืนเขิน ปองกันและกําจัดวัชพืชใหหมดไปจาก
แมนํ้าลําคลองตางๆทั้งหมดดังกลาวขางตนเพื่อการอนุรักษตนนํ้าลําธาร และแหลงนํ้าใหคงอยูตาม
สภาพธรรมชาติใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

4. การแกไขปญหาน้ําทวม ประเทศไทยมีปญหานํ้ามาก นํ้าทวมที่เปนอุทกภัยทั้งใน
พื้นที่ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และโดยที่มนุษยเปนเหตุทําใหเกิดข้ึน ในลุมนํ้าใดที่เกิดปญหาน้ี
จะตองมีการศึกษาวิเคราะหกําหนดวิธีการจัดทําแผนแมบทและดําเนินการแกไขใหบรรเทาจนกวา
ปญหาจะสิ้นสุด 

5. การแกไขปญหาคุณภาพนํ้า ในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพนํ้าทั้งโดยธรรมชาติ 
และที่มนุษยทําข้ึน ไดแก นํ้าเปรี้ยว นํ้าเค็ม และนํ้าเสีย ในทุกลุมนํ้าจึงตองมีกระบวนการจัดการแกไข
ปญหาดานน้ีใหครบถวน โดยนําเทคนิคหรือเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสมมาดําเนินการแกไขปญหา  
เปนลําดับการแกไขปญหาตางๆ ดังกลาวโดยขอเท็จจริงแตละลุมนํ้าซึ่งทรพัยากรนํ้า และทรัพยากรอื่น
สวนใหญมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางใกลชิด จึงจําเปนตองใชความรูหลายสาขาวิชาเขามาชวย
จัดการ เชน ดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา และในความหลากหลายของความรูตางๆ น้ันการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าจะตอง
เปนไปอยางมีเอกภาพเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน อีกทั้งนโยบายการบริหารจัดการดังกลาวทุกฝายใน
สังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตองมีสวนรวมในการกําหนดและบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้ารวมกัน โดยมีวัตถุประสงคใหทุกสวนของสงัคมรูสึกถึงคุณคาของนํ้า มีทรัพยากรนํ้าใชอยางเพียงพอ 
ทั่วถึงเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ และมีความสมดุลกันระหวางอุปสงคและอุปทาน ซึ่งการพัฒนา
แหลงนํ้าและจัดหานํ้า ใชเพื่อกิจกรรมตางๆ น้ัน ก็ตองเปนไปในลักษณะควบคูกับการอนุรักษอยาง
แทจริง 
 ปราโมทย  ไมกลัด (2534, อางถึงใน รายงานการประเมินผลโครงการเข่ือนขุนดาน    
ปราการชล, 2551: 9)  กลาวถึง  เรื่องการบริหารจัดการนํ้าของกรมชลประทานไวในงานสัมมนาทิศ
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ทางการพัฒนาแหลงนํ้าในทศวรรษหนา วาดวยวัตถุประสงคของกรมชลประทานท่ีสรางอางเก็บนํ้า
เพื่อชวยการเกษตรเปนหลัก โดยกรมชลประทานจะเปนผูบริหารและจัดสรรนํ้าเองซึ่งมีการจัดสรร  
การใชนํ้าตามลําดับความสําคัญ ดังน้ี 

1. การใชนํ้าเปนการเสริมการปลูกพืชดูฝน นาป ในเขตโครงการชลประทาน รวมทั้ง
นํ้าเสริมการอุปโภค-บริโภคและอ่ืนๆ ในฤดูฝน 

2. การใชนํ้าเพื่อกิจกรรมตางๆ ในฤดูแลง จะพิจารณาตามปริมาณนํ้าตนทุนในอาง
เก็บนํ้าที่สามารถระบายออกมาใชงานไดปจจุบันจะวางแผนจัดสรรไปใชในกิจกรรมตางๆ ตามลําดับ
ความสําคัญกอนหลัง ดังน้ี  

2.1 เพื่อการอุปโภค-บริโภคของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปตลอดจนชวง         
ฤดูแลง จัดสรรใหเปนลําดับแรก 

2.2 เพื่อการผลักดันนํ้าเค็มที่บริเวณปากแมนํ้า 
2.3 เพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแลง การอุตสาหกรรมและอื่นๆ โดยจัดสรรแบงปน

นํ้าที่เหลือตามความเหมาะสม 
 สําหรับอัตราสวนการจากนํ้าในกับกิจกรรมตางๆ น้ันยอมข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าตนทุน      
ในอางเก็บนํ้าที่มีใหระบายออกมาใชไดเปนหลัก โดยหลักการแลวตลอดฤดูแลงจะตองจัดสรรนํ้าให
เพียงพอกับความตองการของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่จําเปนตองใชนํ้าเพื่อการยังชีพพื้นฐาน
กอน ไดแก นํ้าใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค แลวจัดสรรใหกิจกรรมอื่นตอไปตามความเหมาะสม 
 อภิชาต  อนุกูลอําไพ (2534, อางถึงใน รายงานการประเมินผลโครงการเข่ือนขุนดาน
ปราการชล, 2551: 9-10) กลาวถึง เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมชลประทานในการบริหาร
จัดการนํ้าในงานสัมมนาทิศทางการพัฒนาแหลงนํ้าในทศวรรษหนาวามีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. สํารวจสภาพระบบน้ํา ระบบระบายนํ้า  ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตามคลอง
ตางๆ ที่ใชงานอยูในปจจุบัน เพื่อ 

1.1 วิเคราะหประสิทธิการการชลประทานของคลองสงนํ้าแตละสายและรวมทั้ง
โครงการ เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพของระบบชลประทานที่ใชงาน 

2. หากคลองสงนํ้ามีประสิทธิภาพตํ่า จึงจัดทําแผนซอมแซมหรือปรับปรุงคลองและ
อาคารใหมีสภาพสมบูรณ เพื่อเพิ่มการใชงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

2.1 ตรวจสอบและวิเคราะหพื้นที่ซึ่งใชนํ้าชลประทานใหสอดคลองกับปริมาณนํ้า
ตนทุนของระบบสงนํ้า โดยการปรับเพิ่มลดขนาดพ้ืนที่ที่สมควรสงนํ้าไปชวยเหลือตามสภาพนํ้าตนทุน
ที่เปนจริง 

2.2 จัดทําแผนการซอมแซม ปรับปรุงคลอง และอาคารในคลองที่ควรดําเนิน      
การท้ังหมด 

2.3 เรงรัดดําเนินการซอมแซมปรบัปรงุคลอง อาคารในคลองแบะสิ่งกอสรางตางๆ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่กําหนดและเงินงบประมาณที่ไดรับ เพื่อใหสามารถใชใน           
การควบคุมและสงนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวกตอการใชงาน 
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2.4 จัดต้ังองคกรเกษตรกร “กลุมเกษตรกรผูใชนํ้า” ใหทั่วถึงในเขตโครงการ
ชลประทาน เพื่อใหเกษตรกรผูใชนํ้าไดเขามามีสวนรวมในการจัดสรร และใชนํ้าชลประทานอยาง
ถูกตองกับหลักวิชาการและมีหลักความเปนธรรมระหวางกลุมเกษตรกร 

2.5 จัดทําโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร ประกอบดวยเจาหนาที่ของรัฐ   
ผูทําหนาที่ควบคุมคลองสงนํ้า และดูแลจัดการนํ้าของชลประทานใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 สําหรับกลุมเกษตรกรผูใชนํ้าชลประทาน ควรจะมีการจัดทําโครงการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธเรื่องการใชนํ้าที่ถูกวิธีกับการปลูกพืชชนิดตางๆ รวมทั้งรณรงคใหมีการใชนํ้าอยาง
ประหยัดและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของทางราชการในการดูแลซอมแซมคลองและอาคารที่
ชํารุดเสียหายเล็กนอยใหคงสภาพใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดไป 
 2.5  การบริหารจัดการนํ้าในประเทศไทย 
    ประเทศไทยในปจจุบันมีการจัดการทรัพยากรนํ้ากระจายอยูกวา 40 หนวยงาน       
9 กระทรวง ซึ่งวัฒนาการนโยบายการจัดการทรัพยากรนํ้าของไทยมีมาต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เปนตนมา ดังน้ันการจัดหาและพัฒนาแหลงนํ้านับเปนภารกิจ
หลักของการจัดการนํ้าของรัฐ ประเทศไทยเริ่มประกาศนโยบายทรัพยากรนํ้าแหงป พ.ศ. 2543 
เน่ืองจากเริ่มประสบปญหาการขาดแคลนนํ้า และเกิดการชวงชิงทรัพยากรนํ้ามากข้ึน (มิ่งสรรพ     
ขาวสอาด 2544: 25)  
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ .ศ . 2504 - 2509)             
เปนชวงยุคทองของการพัฒนาแหงนํ้าขนาดใหญมีการผลักดันโครงการขนาดใหญ เพื่อจัดหานํ้า ไดแก 
โครงการยันฮี และมีการกอสรางเข่ือนภูมิพลในจังหวัดตาก โครงการเจาพระยา รวมพื้นที่เปาหมายที่
จะไดรับประโยชนจากชลประทานเพิ่มข้ึนรวมเปน 12 ลานไร 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514)            
เนนการขยายระบบสงนํ้าจากโครงการขนาดใหญที่ทําแลวใหทั่วถึง มีการเริ่มกอสรางเข่ือนสิริกิต์ิ    
และมีโครงการกอสรางเข่ือนในภูมิภาคตางๆ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ     
ฉบับที่ 2 เน้ือที่ชลประทานเพิ่มข้ึนรวมเปน 15 ลานไร 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (พ .ศ . 2515 - 2519)             
เนนดานการกอสรางระบบคลองสงนํ้า และระบบน้ําเพิ่มเติมตามโครงการชลประทาน และมกีารขยาย
ระบบชลประทานขนาดเล็กเพิ่มข้ึน ในดานการพัฒนาขนาดเล็ก หนวยงานที่มีบทบาทมาก ไดแก   
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับน้ีมีนโยบายในการ
ทํางานระดับลุมนํ้าแทนการดําเนินงานชลประทานรายโครงการ ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ชลประทานหลวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2518 เพื่อใหเก็บคาชลประทานจากกิจกรรมที่นอกเหนือจาก
การเกษตร 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ .ศ . 2520 - 2524)              
ไดมีการเสนอมาตรการและนโยบายใหมีหนวยงานกลางในระดับสูง เพื่อทํางานการศึกษาดําเนินงาน
ตามแผนในเรือ่งการจัดทําแผนและโครงการอนุรักษทรัพยากรแหลงนํ้าที่จําเปนตามลุมนํ้า และตนนํา
ลําธารตางๆ 
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   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ .ศ . 2525 - 2529)                
มีการกลาวถึง การเก็บคานํ้าชลประทานเพื่อใหเกิดการใชนํ้าอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และ
เพื่อใหเปนการคืนทุนมาขยายพ้ืนที่ชลประทานตอไป ในการอนุรักษพื้นที่ลุมนํ้าเกิดนโยบายที่เปน
รูปธรรมมากข้ึน มีการกําหนดใหมีการศึกษาและวางมาตรการแกไขผลกระทบตอสภาพแวดลอมจาก
โครงการกอสรางเข่ือนอางเก็บนํ้าขนาดใหญในป พ.ศ. 2525 รัฐบาลใหมีมติโดยคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ดําเนินการกําหนดช้ันคุณภาพลุมนํ้าที่สําคัญ
ของไทย 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ .ศ . 2530 - 2534)            
การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญไดกลับมาอีกครั้ง ในยุคที่ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด
เมื่อป พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สรางเข่ือนปากมูล
และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีโครงการที่จะศึกษาการผันนํ้าจากลุมนํ้าสาขา
ของแมนํ้าโขง เขาสูลุมนํ้าเจาพระยา ไดแก โครงการกก อิง นาน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมก็ไดเริ่มบทบาทในการจัดหาแหลงนํ้าจาก
ตางประเทศ เพื่อการพัฒนาไฟฟามากข้ึน ในป พ.ศ. 2532 ไดมีการศึกษาโครงการโขง-ชี-มูล ซึ่งเปน
โครงการที่พยายามดักหรือกันนํ้าทาโดยใชฝายกลั้นลํานําที่จะไหลไปยังแมนํ้าโขงผานทอเขามาเก็บไว
ในแหลงนํ้าในประเทศ เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าในลุมนํ้าชีและมูล 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7  (พ.ศ. 2535 – 2539 )              
ไดเรงรัดจัดต้ังองคกรระดับชาติที่มีกฎหมายรองรับเพ่ือวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยเนน
การจัดการลุมนํ้าเปนหลัก 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ .ศ . 2540 - 2544)              
ไดกําหนดการบริหารจดัการนํ้าระดับลุมนํ้าอยางเปนระบบ ทั้งการจัดการ การดูแลคุณภาพนํ้า มลพิษ
ทางนํ้า และการระบายนํ้า มีการจัดเก็บคานํ้าดิบทั้งเพื่อการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และอุปโภค
บริโภค และปรับโครงสรางอัตราคานํ้าใหสอดคลองกับตนทุนคาใชจาย 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 – 8 ไดกําหนดแผนหลักและ
ยุทธศาสตรเปนกรอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากร ที่มีรายละเอียดแตกตางกันไปตามยุคสมัย
ซึ่งปจจุบันสถานการณเกี่ยวกับนํ้า กฎหมายหลายสิบฉบับและองคกรจัดการนํ้าของรัฐบาลหลาย
องคกร  แตการจัดการนํ้ายังมีปญหาเกิดข้ึนทุกระดับทั้งระดับหนวยงานราชการดวยกันเอง ระหวาง
หนวยงานรัฐกับผูใชนํ้า และระหวางผูใชนํ้าดวยกันเอง  
 ภาวการณขาดแคลนนํ้าในอนาคต แมไดมีการพัฒนาแหลงนํ้าอยางตอเน่ืองแตสามารถ
ตอบสนองความตองการใชนํ้าไดเพียงรอยละ 71 ของความตองการเทาน้ัน กลาวคือ ในป 2551 ปริมาณ
นํ้าที่สามารถกักเก็บและใชงานไดในอางเก็บนํ้าทั่วประเทศมีเพียง 52,741 ลาน ลบ.ม.ซึ่งไมเพียงพอตอ
ความตองการใชนํ้าที่มีความตองการถึง 73,788 ลาน ลบ.ม./ป ในป 2569 ประเทศไทยจะยังคงมี
ภาวการณขาดแคลนนํ้าอยางนอย 71,744 ลาน ลบ.ม./ป ในระยะ 20 ปขางหนา (คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ, 2546) 
 การพัฒนาแหลงนํ้าของประเทศไทย มีการดําเนินงานมาอยางตอเน่ืองจนถึงป พ.ศ. 2551 
มีแหลงนํ้าทุกประเภทรวม 17,553 โครงการ มีความจุอางเก็บนํ้าทั้งสิ้น 71,131 ลาน ลบ.ม. หรือคิด
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เปนรอยละ 25 ของปริมาณนํ้าทาทั้งหมด มีปริมาณนํ้าใชการได 52,741 ลาน ลบ .ม. พื้นที่
ชลประทานและพื้นที่รับประโยชนจากแหลงนํ้าที่พัฒนาข้ึนทั้งโครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาด
กลาง ขนาดเล็ก  และโครงการสูบนํ้าดวยไฟฟา  มจีํานวนรวม 41 ลานไร  โดยเปนพื้นที่ชลประทาน 
28  ลานไร หรือรอยละ 21.5 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งประเทศ สวนใหญคือ รอยละ 31 ของพ้ืนที่
ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน อยูในภาคกลางโดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุมนํ้าเจาพระยา 
 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในประเทศไทย โดยหนวยงานภาครัฐน้ันยังไมเห็นผล
เทาที่ควรในแงของการตอบสนองความตองการของชุมชนอยางทั่วถึง ยังขาดประสิทธิภาพและความ
ยุติธรรมมีสาเหตุสําคัญเกิดข้ึนไดหลายประการ ดังน้ี (วิวัฒน  คติธรรมนิตย 2536, อางถึงใน จริยา 
ชาตะสุรัจนานนท, 2555: 33-34) 
  1.  การขาดนโยบายและแผนหลักการท่ีชัดเจน นโยบายการจัดการนํ้าของภาครัฐแต
ละสมัยไมมีความชัดเจนและไมครอบคลุมทุกดาน ทําใหนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไม
เปนแบบองครวม มุงแตจะเนนการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อจัดหานํ้าเพิ่มเติมตอบสนองตอความตองการใช
นํ้าที่เพิ่มข้ึน มากกวาที่จะใหความสําคัญกับการอนุรักษตนนํ้าและแหลงนํ้า 
  2.  ยุทธศาสตรที่ไรทิศทาง เน่ืองจากแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 – 9 
(พ.ศ. 2504 - 2549) ไดกําหนดกรอบการดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้ามีรายละเอียดแตกตางกัน
ไปตามยุคสมัยและไมชัดเจน จนทําใหไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได 
  3.  สิทธิการใชนํ้า ทุกวันน้ีประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่บัญญัติสิทธิการใชนํ้าและ
การจัดสรรนํ้าอยางชัดเจน ทรัพยากรนํ้าจึงเปนทรัพยากรสาธารณะที่ทุกคนสามารถใชไดอยางเต็มที่
โดย  ไมคํานึงถึงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใชนํ้าอยางฟุมเฟอย แทนที่จะมีการใชนํ้าอยาง
มีประสิทธิภาพและรูคุณคาของนํ้า 
  4.  การใชหลักเศรษฐศาสตรในการจัดการนํ้า การเพ่ิมอัตราคานํ้านาจะเปนอีกวิธีหน่ึง
ที่กอใหเกิดการใชนํ้าอยางมีประสทิธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชมาตรการน้ีกับเมืองใหญจะ
ทําใหเกิดการประหยัดนํ้าและใชนํ้าอยางรูคุณคามากข้ึน เพราะเขตเมืองเปนสวนที่ใชนํ้าฟุมเฟอยมาก
ที่สุด แตอยางไรก็ตาม จะตองคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอผูที่มีฐานะยากจนจึงตองนํามาตรการ
ชวยเหลือหรืออุดหนุนผูใชนํ้าบางกลุม เชน เกษตรกรรายยอย มาพิจารณาควบคูกับอัตราคานํ้าเพื่อ
ไมใหเกิดผลกระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  5. โครงสรางองคกร หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการนํ้ามากมาย เชนน้ีทําใหเกิด   
ความซ้ําซอนในการทํางาน ขาดการประสานงานและการปฏิบัติงานที่เปนเอกภาพอันรวมถึงการวางแผน
เปนระบบ นอกจากน้ี ยังกอใหเกิดการใชงบประมาณที่มีอยูจํากัดอยางฟุมเฟอยและขาดประสิทธิภาพ 
  6. ขอมูลสารสนเทศ หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการนํ้ามีจํานวนมากในดานของ
ขอมูลทรัพยากรนํ้าแตละหนวยงานตางจัดทําข้ึนเปนขอมูลใหภายในหนวยงาน โดยไมมีการรวบรวม
และเช่ือมโยงขอมูล จึงทําใหเกิดความซํ้าซอนในการจัดทําขอมูล  
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ไดดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับปญหาดานนํ้าจาก   
ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแลวในอดีต พบวามีปญหาหลักดวยกัน 7 ปญหา ไดแก  การขาดแคลนน้ําและ       
ภัยแลงของประเทศ  ปญหาอุทกภัย  นํ้าทวมและดิน/โคลนถลม ปญหาคุณภาพนํ้าและนํ้าเนาเสีย    
ปญหาของทรัพยากรปาไม ปาชายเลนและพ้ืนที่ชุมนํ้าของประเทศ ปญหาดานการบริหารจัดการ 
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ทรัพยากรนํ้า ปญหาดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้า และปญหาดานฐานขอมูลและ        
องคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรนํ้า (สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ, 2552) 

1. การขาดแคลนน้ําและภัยแลงของประเทศ การขาดแคลนน้ํา ถือเปนปรากฏการณ
ที่เรียกวา “ความหายนะท่ีคอยๆ คืบคลานเขามา” (Creeping Catastrophe) นับเปนสิ่งที่นาเปนหวง
อยางย่ิง ตอความเปนอยูและความอยูรอดของประชาชนบางแหง ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศและ
ระดับทองถ่ิน จนทําใหสหประชาชาติกําหนดใหการขาดแคลนนํ้าเปน “วาระเรงดวนของโลก” ใน
ประเทศไทย หลักฐานจากการศึกษาตางๆ ลวนช้ีใหเห็นวา ในอนาคตปญหาการขาดแคลนนํ้ามีแนวโนมที่
นาวิตกอยางย่ิง แมวาในปจจุบันงานพัฒนาแหลงนํ้าที่ไดดําเนินการเสร็จแลวทั้งหมดในแตละลุมนํ้าหลัก
ยังไมสามารถชวยเหลือประชาชนและสนองความตองการนํ้า เพื่อการพัฒนาดานตางๆ ไดทั่วถึงในขณะ 
ที่ประเทศชาติกําลังพัฒนาในหลายดาน อาทิเชน ดานการเกษตร การอุตสาหกรรม และทองเที่ยว ฯลฯ 
จึงทําใหประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนนํ้าหรือความเดือดรอนในเรื่องนํ้าทีนั่บวันจะทวีความรุนแรง
มากข้ึนทุกๆ ป จึงสรุปไดวาสาเหตุที่ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ํา ปญหาภัยแลงที่เกิดข้ึนในพื้นที่ตางๆ 
ของประเทศมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ดังน้ี 

1.1 ความตองการใชนํ้ามีมากข้ึน เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและ       
การเพ่ิมข้ึนของประชากร 

1.2 แหลงกักเก็บนํ้าตามธรรมชาติและที่ไดสรางไวมีไมเพียงพอ หากปใดมีฝนตก
นอยปริมาณนํ้าที่กักเก็บก็จะนอยตามไปดวย ถึงแมรัฐบาลมีนโยบายกอสรางแหลงกักเก็บขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็กอีกหลายแหงตามลุมนํ้าตางๆ ก็ตามแตเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศที่จะสราง
แหลงกักเก็บนํ้า สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมไมเอื้ออํานวย และมีอุปสรรคในการพัฒนา เปนสาเหตุ
สําคัญทําใหการกักเก็บนํ้าไวใชมีปริมาณไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว จึงมีปริมาณนํ้าไมเพียงพอกับ
ความตองการเพื่อกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะในฤดูแลง 

1.3 แหลงนํ้าธรรมชาติ เชน ลํานํ้า หวย หนอง คลอง บึง ที่เคยใชเปนแหลง        
เก็บนํ้า เพื่อการเพาะปลูกและเพ่ือการอุปโภคบริโภคต้ืนเขิน ขาดการดูแลเอาใจใสจากผูใชนํ้า       
อยางถูกตอง ถูกปลอยปละละเลยและถูกบุกรุกครอบครอง นําพ้ืนที่ขอบหนอง บึงไปใชเปนประโยชน
สวนตน 

1.4 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเพื่อการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งการปลูกพืช
ฤดูแลง โดยเฉพาะการทํานาทําใหมีการใชนํ้าไมสอดคลองกับศักยภาพของนํ้าตนทุนภายในลุมนํ้าเกิด
ปญหาการขาดแคลนน้ําในภาคการเกษตรข้ึนในลุมนํ้าตางๆ ที่สําคัญ ไดแก ลุมนํ้าเจาพระยา           
ทาจีน สะแกกรัง ชี และมูล เปนตน 

1.5 การพัฒนาดานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน ทําใหมีความตองการใชนํ้ามากกวา
ศักยภาพของปริมาตรนํ้าที่กักเก็บในลุมนํ้า เชน พื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก ทําใหตองมีการผัน
นํ้าเปนการทําใหตนทุนคานํ้าสูงข้ึน และทําใหเกิดปญหาขอขัดแยงดานการใชนํ้าในอนาคตซึ่ง        
การใชนํ้าในภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงคอยู 2 สวนหลัก ไดแก นํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภค         
ทั้งในสวนการใชของบุคลากร และที่เปนวัตถุดิบของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่งคุณสมบัติ
ของนํ้าที่ใชเพื่อการน้ีจะตองผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยที่คุณภาพนํ้าบริโภค
จะตองเหมาะสมกับสุขอนามัยของบุคคล คุณลักษณะบางอยางที่ตองการจะตางกันไปตามประเภท
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ความตองการของอุตสาหกรรมน้ันๆ การจดัการนํ้าบาดาลเพื่อใชในภาคอุตสาหกรรมที่ผานมามีปญหา
หลายประการที่เกี่ยวของทั้งทรัพยากรนํ้าบาดาลเอง องคกรที่ดูและรับผิดชอบการวางแผน กฎหมาย 
เทคโนโลยี และบุคลากร 

1.6 การใชนํ้าขาดประสิทธิภาพ เปนการใชนํ้าไมประหยัดโดยเฉพาะในภาค
การเกษตร 

1.7 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการใชประโยชนจากนํ้า จากคณะกรรมาธิการ
การเกษตร สภาผูแทนราษฎร .  2556 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรของ                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานวาสาเหตุหลกัที่สาํคัญประการแรกของการเกิดสภาพปญหาอุทกภัย
และภัยแลงข้ึนในพ้ืนที่ลุมนํ้าตางๆ ของประเทศไทยคือ ความผันแปรของปริมาณและการกระจายตัว
ของฝนในรอบป ซึ่งเปนสภาพที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขได  
 ดังน้ัน ดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทยประสบปญหาตางๆ สรุป      
ไดดังน้ี 

1. องคกรบริหารจัดการนํ้ามีหนวยงานที่เกี่ยวของกระจัดกระจายหลายหนวยงาน     
ทําใหขาดองคกรและโครงสรางหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ยังไมเปนเอกภาพขาด
เปาหมายรวมกันในการบริหารจัดการและไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เพราะหนวยงานสวนราชการ
ตางๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบแกไขปญหาทรัพยากรนํ้ามีอยูหลากหลายยังคงสังกัดอยูภายใตการบริหาร
จัดการของหลายกระทรวง ขาดการบริหารจัดการรวมกันแบบบูรณาการไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ
เปนเจาภาพหลักในการบริหารจัดการที่แทจริง และเปนรูปธรรมในการกําหนดทิศทางการบริหาร
จัดการใหเปนเอกภาพและมีกรอบแผนที่ชัดเจน 

2. นโยบายและแผนหลักการจัดการทรัพยากรนํ้าของรัฐ แตละสมัยไมมีความชัดเจน 
และไมครอบคลุมในทุกดานที่เกี่ยวของกันขาดความตอเน่ือง การจัดทํานโยบายและแผนดาน        
การจัดการทรัพยากรนํ้าจํากัดอยูในวงแคบ ไมมีการดําเนินการแบบองครวมและพิจารณาอยาง
ครบถวนในทุกดานที่เกี่ยวของกัน    

3. ขาดการวางแผนและการพัฒนาพื้นที่อยางบูรณาการ การพัฒนาที่ผานมาขาด   
การบูรณาการแบบองค รวมทั้งความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยงาน/องคกร/สถาบนัที่
เกี่ยวของกับการพัฒนารวมทั้งกลุมจังหวัดในแตละพื้นที่ เน่ืองจากในแตละพ้ืนที่คํานึงถึงผลประโยชน
ของตนเองเปนหลักพื้นที่ที่มีการพัฒนามากกวายอมจะตองใชทรัพยากรธรรมชาติของประเทศใน
สัดสวนที่สูงกวาพื้นที่ชนบท นํ้าเปนตัวอยางที่สําคัญที่แสดงใหเห็นวา การใชประโยชนจากนํ้าตกอยูกบั
กลุมผูใชบางสวน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  2550) ทําใหการ
พัฒนาโดยองครวมขาดความเช่ือมโยงและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

4. ปญหาดานฐานขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรนํ้า ไดแก ขอมูล
ที่มีอยูกระจัดกระจายในหลายหนวยงาน และหลายครั้งมีการขัดแยงของขอมูล ขอมูลมีความ
หลากหลาย และยังไมมีการจัดกลุมขอมูลอยางเปนระบบและอยูในมาตรฐานเดียวกัน ทําใหยากตอ
การนําไปใช การขาดความเช่ือมโยง เช่ือมตอของขอมูลที่สมบูรณและทันสมัย การขาดบุคลากรที่มี
ความเช่ียวชาญ การขาดศูนยระบบขอมูลและองคความรูดานทรัพยากรนํ้าของประเทศ  
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5. กระบวนการจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพ ของหนวยงานตางๆ ที่ขาดองคกรหลักใน
การกําหนดและประสานงาน เพื่อใหมีการแกไขปญหาแบบบูรณาการ เชน การจัดสรรนํ้า การจัดหา
นํ้าเพื่อแกปญหาภัยแลง การแกปญหาอุทกภัยและการแกไขปญหาน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ การสราง
สิ่งกีดขวางการประสานงานระหวางหนวยงานเกี่ยวกับปญหา ดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่
ผานมา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รายงานวา ในการพัฒนา
แหลงกักเก็บนํ้าขนาดใหญมีนอย ประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าของแหลงนํ้าธรรมชาติและที่จัดสรางไว
ลดลงและมีคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม สวนการใชประโยชนจากนํ้าใตดินยังไมเหมาะสม จึงมีผลทําใหเกิด
ภาวการณขาดแคลนนํ้า ความขัดแยงระหวางผูใชนํ้าในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม การบริการ และ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งเพื่อการผลักดันนํ้าเค็มมีแนวโนมรุนแรงข้ึนตามอัตราความ
ตองการใชนํ้าที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วความไมสม่ําเสมอของปริมาณนํ้าในแตละชวงของป ทําใหเกิด
ปญหาน้ําทวมและวิกฤติภัยแลง  

6. ผูใชนํ้าในกิจกรรมตางๆ ยังขาดจิตสํานึกในการใชนํ้าอยางประหยัด โดยขาดวินัย
ของผูใชนํ้าอยางถูกตอง รวมทั้งไมรูวิธีการอนุรักษนํ้าที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ
ดานหน่ึงที่ทําใหนํ้ามีปริมาณไมพอใช 

7. ขาดการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุม ประเด็นปญหาและความจําเปนในเชิงพื้นที่บุคคล
เปาหมายทุกภาคสวนและการมองอนาคตในระยะยาว 

8. ปญหาดานการขาดงบประมาณและแผนงบประมาณในการดําเนินงาน ในการ
จัดทํางบประมาณของประเทศ  เปนไปในลักษณะของการจัดสรรงบประมาณรายกระทรวง ทบวง 
กรม ซึ่งเปนการพิจารณางบประมาณ โดยยึดพื้นฐานจากงบประมาณเดิมที่แตละหนวยงานเคยไดรับ
ในปที่ผานมา และตามที่หนวยงานเสนอขอโดยขาดการพิจารณาดวยปญหาในภาพรวมของประเทศ  
โดยเฉพาะดานการจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งมีหนวยงานดําเนินการอยูเปนจํานวนมากในหลาย
กระทรวง  ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปในลักษณะตางคนตางทําตามภารกิจและงบประมาณท่ีไดรับมา  
จึงขาดการประสานงานหรือไมประสานแผนปฏิบัติการอยางจริงจัง ทําใหการแกไขปญหาเปนไปอยาง
ไมสมบูรณในแตละพื้นที่ หรือปญหาบางอยางไมไดรับความสนใจแกไขอยางจริงจงั เพราะงบประมาณ
ที่จัดสรรการกระจายมากและแกไขปญหาไมมีประสิทธิภาพ 
 2.7   กฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรนํ้า 
            กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้าเปนเครื่องมือ ในการรับประกันสิทธิข้ันพื้นฐาน
ของประชาชนและปองกันความขัดแยงในการเขาถึงทรัพยากรนํ้า และใชประโยชนในการเปนนํ้าด่ืม
นํ้าใช และนํ้าที่ใชเปนปจจัยในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการควบคุมการใชนํ้าการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพมีคุณคาและย่ังยืน โปรงใสทั่วถึงและเปนธรรมหมาย
รวมถึง การพัฒนา ฟนฟูและอนุรักษแหลงนํ้า การปองกันแกไขปญหานํ้าทวม มลพิษทางนํ้าและ    
การขาดแคลนน้ํา การต้ังกองทุนทรัพยากรนํ้า การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน 
       ในดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้าของประเทศไทยเปนเหตุใหการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าไมบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายเทาที่ควรมีปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายสามารถ
สรุปไดดังน้ี 
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1. ประเด็นสําคัญของกฎหมายท่ีมีอยูไมครอบคลุม และการเกิดชองวางใหมี            
การจัดการนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าในปจจุบันมีหลายฉบับ      
และประเด็นสําคัญที่มีอยูในหลายฉบับน้ันยังไมครอบคลุมใหการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไดผล
อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 
   1.1  สิทธิในการใชนํ้า นํ้าที่อยูในแมนํ้าลําคลองทั่วไปน้ันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินประเภทหน่ึง  เพราะนํ้าที่อยูในทางนํ้ายอมมีไวสําหรับพลเมืองใชรวมกันผลทางกฎหมาย      
ที่ตามมาก็คือ ทุกคนมีสิทธิใชนํ้าในแมนํ้าลําคลองทั่ วไปไมมีความแตกตางกัน ไมวาเปนผูใชนํ้า
ภาคเอกชน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐไมมีอํานาจในการสั่งหามมิใหประชาชนใชนํ้าจากทางน้ํา 
เพราะทุกคนมีสิทธิในการใชนํ้าเทาเทียมกัน 

1.2  มลพิษทางนํ้า ปญหามลพิษทางนํ้ามิไดอยูในความรับผิดชอบของกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพียงหนวยงานเดียว มีหลายหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในทางปฏิบัติน้ันเมื่อปญหาใดอยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงานมีแนวโนมวาปญหา
น้ันมิไดรับการแกไขอยางทันการณและเหมาะสม เพราะคิดวาหนวยงานของตนเองมิใชผูรับผิดชอบหลัก 

1.3  องคกร ในอดีตกอนการปฏิรูประบบราชการเมื่อป พ.ศ. 2545 มีหนวยงาน
ระดับชาติหลายหนวยงาน ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการพัฒนา การบริหารจดัการและการอนุรกัษ
ทรัพยากรนํ้า แตในปจจุบันลดลงในสวนที่จะเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าจะมีเฉพาะใน
สวนขององคกรเพ่ือการบริหารจัดการ  ไดแก  คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ คณะกรรมการ  
ลุมนํ้าคณะกรรมการลุมนํ้ายอย โดยไดกําหนดเรื่องขององคประกอบและอํานาจหนาที่ไวชัดเจน 

1.4 การปองกันนํ้าทวม โดยปกติการปองกันนํ้าทวมที่ผานมาไดดําเนินการโดย
หนวยงานทั้งสวนกลางและสวนทองถ่ิน โดยอาศัยมาตรการตามที่แตละหนวยงานเห็นสมควร เชน 
การสรางคันกั้นนํ้าเขาสูพื้นที่ การขุดขยายคลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า แตสิ่งที่เปน
ปญหา คือ การประสานงานของหนวยงานตางๆ ที่มีบทบาทหนาที่ เกี่ยวกับปองกันนํ้าทวม      
เน่ืองจาก ไมมีหนวยงานหรือองคกรใดรับผิดชอบปญหาน้ีโดยตรง  ดังน้ันจึงควรจะมีการมอบหมายให
หนวยงาน เชน กรมชลประทาน  หรือกรมทรัพยากรนํ้ามีหนาที่รับผิดชอบและเปนหนวยงานหลักใน
การประสานงาน 

1.5 การพัฒนาอนุรักษแหลงนํ้า  มีกฎหมายหลายฉบับและอยูในความรับผิดชอบ
ของหลายหนวยงาน  แมวาไดมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและอนุรักษแหลงนํ้าแต
มิไดหมายความวา การพัฒนาแหลงนํ้าจะดําเนินการไปอยางเหมาะสม และแหลงนํ้าไดรับการ
คุมครองอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพเสมอไป 

2. ความหลากหลายของกฎหมาย และขาดความเปนเอกภาพ การขาดกฎหมายแมบท
หรือพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  การขาดความครอบคลุมของกฎหมาย ถึงแมวาบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรนํ้ามีแฝงอยูในกฎหมายหลายฉบับ และปจจุบันไดใชระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2550  แตมีเน้ือหาสาระยัง ไมครอบคลุม
เบ็ดเสร็จทําใหการบังคับใชยังไมครอบคลุมทุกกรณีความซ้ําซอนของกฎหมายสวนใหญ เปนความ
ซ้ําซอนกันในการบังคับใชกฎหมายโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับบทลงโทษปญหาความลาสมัยและมี
ชองวางของกฎหมายเกี่ยวของกับนํ้าที่บังคับใชอยูในปจจุบันบางฉบับไดประกาศใชมาเปนเวลานาน 
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โดยมิไดมีการปรับปรุงแกไขเน้ือหาของกฎหมายใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันแตอยางใด      
จึงกอใหเกิดปญหาในการใชบังคับ 

3. การขาดความเปนเอกภาพ  สภาพของกฎหมายในปจจุบันยังขาดความเปนเอกภาพ 
เน่ืองจากกฎหมายที่บังคับใชในเรื่องเดียวกันมีจํานวนมาก แตกฎหมายแตละฉบับมีการบังคับใชไม
ครอบคลุมในทุกกรณี  ซึ่งนอกจากจะกอใหเกิดความสับสนในการใชกฎหมายแลว ยังกอใหเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติตามมาอีกดวย เพราะวาผูบังคับใชมักเกิดความสับสน และไมแนใจวาสมควรจะใช
กฎหมายฉบับใดเหมาะสมที่จะบังคับใชแกกรณีตางๆ ที่เกิดข้ึน เมื่อเกิดปญหาข้ึนแลวตองเสียเวลาใน
การวินิจฉัยและตีความ  จึงขาดความคลองตัวในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 
  แมวารัฐบาลจะมีนโยบายดานทรัพยากรแหลงนํ้าอยูบางแลว แตทั้งน้ียังขาดนโยบาย
การบริหารจัดการทรพัยากรนํ้าที่ชัดเจนและเปนรปูธรรมเพียงพอที่จะนําไปสูการปฏิบัติ เน่ืองจากการ
จัดทํานโยบายและแผนดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่ผานมาจํากัดอยูในวงแคบ โดยที่
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํานอย ย่ิงไปกวาน้ันยังไมมีแผนแมบทที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
เพื่อใหหนวยงานตางๆ ยึดถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 

4. ความไมสามารถในการใชกฎหมายพระราชบัญญัติ  ความไมสามารถในการใช
กฎหมายพระราชบัญญัติและขอกําหนดตางๆ ความไมสามารถบังคับใชกฎหมาย ขอกําหนด  
มาตรการ  และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ตามทีผังเมืองกําหนดไวไดอยางจริงจังและไมมีประสิทธิภาพ  
ผังเมืองที่วางไวไมคอยมีความเหมาะสม ปฏิบัติแลวเกิดความขัดแยงประกอบกับ  การบังคับใชผัง
เมืองไมทันตอสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ ทําใหไมสามารถแกไขปญหาที่เกดิข้ึนไดอยาง
ทันเหตุการณ รวมทั้งกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

5. ขาดการจัดระเบียบและการกําหนดเขตการใชที่ดินประเภทตางๆ (Zoning) การจัด
ระเบียบและการกําหนดเขตการใชที่ดินประเภทตางๆ (Zoning) ที่ชัดเจนเพ่ือกําหนดกรอบการ
เจริญเติบโตที่เหมาะสม ทั้งพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่อนุรักษ จึงสงผล
ใหเกิดปญหาการจราจร ปญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม  ปญหานํ้าทวม ปญหาสภาวะ
แวดลอมเสื่อมโทรม และปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอื่น 

6. ปญหาดานฐานขอมูลและองคความรู เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรนํ้า  ระบบ
ฐานขอมูลถือเปนปจจัยสําคัญที่ใชประกอบการพิจารณาในการลงทุนและการจัดสรรงบประมาณ    
รวมไปถึงการวางแนวนโยบายของการพัฒนาทรัพยากรนํ้า  
  6.1 ขอมูลที่มีอยูอยางกระจัดกระจายในหลากหลายหนวยงานและในหลายเรื่องที่
ขอมูลมีความขัดแยงกันไมนาเช่ือถือ 
  6.2 ขอมูลมีความหลากหลาย และยังไมมีการจัดกลุมขอมูลอยางเปนระบบและอยูใน
มาตรฐานเดียวกัน ทําใหยากตอการนําไปใช 
  6.3  การขาดความเช่ือมโยง เช่ือมตอ ของขอมูลที่สมบูรณและทันสมัย 
  6.4 การขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ 
  6.5 การขาดศูนยระบบขอมูลและองคความรูดานทรัพยากรนํ้าของประเทศ 
  6.6 การขาดระบบการดําเนินงานดานการวิจัย สังเคราะหขอมูล ประมวล และนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน 
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 สรุปแนวคิดการบริหารจัดการนํ้า 
 จากความหมายการบริหารจัดการนํ้าที่นักวิชาการหลายๆทานไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยได
นํามาสรางกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการนํ้า กลาวคือ การบริหารจัดการนํ้า หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการนํ้าโดยการสรรหา พัฒนา และบํารุงรักษา ปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนกับนํ้า
ในพื้นที่ และการนํานํ้ามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด การวิจัยน้ีจึงนําแนวคิดที่ไดจากการทบทวน
วรรณกรรม โดยเฉพาะหลักการบริหารจัดการนํ้าตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริถึงการมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืน ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา
การบริหารจัดการที่ดีที่จะใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและสําเร็จไดน้ันตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน
ดวย และหากมีการบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพก็ยอมสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
การดูแล บํารุงรักษาใหมี นํ้าใชอยางย่ังยืน ในการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ผูวิจัยจึงมุงเนนศึกษาการบริหารจัดการนํ้าโดยนําแนวคิดดังกลาว
ขางตน กําหนดเปนตัวแปรที่ประกอบดวย 3 ตัวแปร ดังน้ี การับรูการบริหารจัดการนํ้า ความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการนํ้า ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรน้ี ผูวิจัยไดนํามา
พิจารณาและเช่ือมโยงใหมีความสอดคลองกับงานวิจัยที่สามารถอธิบายถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นทีโ่ครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล 
 
3.    แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 
 การรับรู เปนกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล หากปราศจากซึ่งการรับรูแลว
บุคคลจะไมสามารถมี ความจํา ความคิด หรือการเรียนรู การรับรูจะมีมากข้ึนตามประสบการณที่
ไดรับการสั่งสมทางสังคม ซึ่งมนุษยไมสามารถไมสามารถใหความสนในกับสิ่งรอบขางไดหมดแตจะ
เลือกรับรูเพียงบางสวน โดยผานประสาทสัมผัสตางๆ และตีความเปนขอมูลตามความสามารถ       
และประสบการณของแตละบุคคล 
 วันทนีย  วาสิกะสินและคณะ (2541: 99) อธิบายวา การรับรูเปนศัพททางจิตวิทยา การ
รับรูทางสังคมเปนกระบวนการการทําความเขาใจของบคุคลหน่ึงตอบุคคลหน่ึงหรือสิ่งที่อยูรอบตัวของ
บุคคลน้ัน เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการยอมรับผุอื่นและพฤติกรรมที่จะแสดงตอผูอื่น หากรับรู
วาผูอื่นเปนคนที่ดีมีพฤติกรรมที่ดีตอเขา บุคคลน้ันมักมีพฤติกรรมตอบสนองไปในทางลบหรือ
พฤติกรรมตอตาน 
  การรับรูทางสังคมจึงเปนพื้นฐานของการอธิบายเหตุการณที่เปนปญหาและเปน
พื้นฐานของการเปรียบเทียบทางสังคมและมีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่งเช่ือมโยงไปสูการพิจารณา
เครือขายทางสังคมและการใหการสนับสนุนทางสังคม 
 ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร (2545) กลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการที่อินทรียหรือ
สิ่งมีชีวิตพยายามทําความเขาใจสิ่งแวดลอมโดยผานประสาทสัมผัส ดังน้ัน กระบวนการเริ่มตนจาก
การใชอวัยวะสัมผัสจากสิ่งเราและจัดระบบสิ่งเราใหมภายในระบบความคิดในสมอง ภายหลังจากน้ัน
จึงจะแปลความหมายวาสิ่งเรา  ที่สัมผัสเขามาน้ันคืออะไรในการแปลความหมายนี้เปนข้ันที่อินทรีย   
จะใชประสบการณเกาเปนพื้นฐานของการแปลความหมาย 
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 จากการกลาวขางตนสามารถสรุปแนวคิดในการรับรู คือ การับรูเกิดจากกระบวนการ   
ทางความคิด ความรูสึก และสภาพแวดลอมเปนกระบวนการพื้นฐานของบุคคล โดยผานประสาท
สัมผัสตางๆ และตีความจากขอมูล เปนตัวกําหนดพฤติกรรม ทัศนคติที่ตอบสนองตอสิ่งเราที่ไดรับ 
เปนกระบวนการเลือกรับสาร การจัดสารเขาดวยกันและตีความตามความเขาใจตามความรูสึก           
ของตนเอง  

3.1   ความหมายของการรับรู 
 Lindzey and Thomson (1975, อางถึงใน อรุณชาติ วงษทับทิม, 2547: 10) การรับรู 
หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล เพราะถาปราศจากการรับรูแลว บุคคลไมมี
ความจํา ความคิดหรือการเรียนรู การับรูเกี่ยวกับสถานการณตางๆ น้ันประกอบดวยข้ันตอนคือ    
เมื่อบุคคลรับพลังจากสิ่งเราซึ่งจะเราปราสาทสัมผัส แลวปราสาทสัมผัสจะสงรหัสพลังงานผาน
เสนประสาทและเสนประสาทจะสรางขอมูลตอไปยังสมองซึ่งข้ันสุดทายของกระบวนการจะเปนการ
รับรูเกี่ยวกับสิ่งเราน้ัน 
 เสรี  วงษมณฑา (2542: 79) การรับรู  หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษยเลือกที่จะรับรู สรุป
การรับรู ตีความหมายการรับรู สิ่งใดสิ่งหน่ึงที่สัมผัส เพื่อที่จะสรางภาพในสมองใหเปนภาพที่มี
ความหมายและมีความกลมกลืน 
 อรุณชาติ วงษทับทิม (2547: 12) การรับรู หมายถึง การตีความแปลความหมายจาก
สิ่งแวดลอม สิ่งเราโดยสมองและเปนกระบวนการจิตวิทยาพื้นฐานของมนุษย ทําใหเกิดความจํา 
ความคิด หรือการเรียนรู ซึ่งกระบวนการในการรับรู เปนการแสดงถึงความรู ความเขาใจ และ
ความรูสึกจากการมองเห็น การไดยิน การอาน และการตีความเกี่ยวกับปจจัยที่สิ่งราตางๆ มากระตุน
ประสาทสัมผัสของบุคคลและมีผลทําใหเกิดการตอบสนองในแบบของการกระทําหรือความนึกคิด 
 จากการกลาวขางตนสรุปไดวา การรับรู (Perception) คือ กระบวนการทางจิตใจที่
เกิดข้ึนจากการเรียนรู ผานการตีความการแสดงออกทางความคิดและจิตใจที่บุคคลตอบสนองตอสิ่ง
เราที่รับเขามาดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก หู ตา จมูก ลิ้น สัมผัส ทําใหมนุษยเกิดการเรียนรูผาน
กระบวนการตีความขอมูลตางๆที่ไดจากประสาทสัมผัสและสิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งเราออกมาในรูปของ
ความรูสึก ไปสูสมองและมีการตีความหมายโดยมีประสบการณเปนสวนในการตีความและความหมาย 
ทําใหมนุษยสามารถทราบวาสิ่งเราหรือสิ่งแวดลอมที่ไดสัมผัส คืออะไรและมีความหมายอยางไรเกิด
เปนการรับรูสงผลตอพฤติกรรมของมนุษย สมองจะมีการเก็บบันทึกขอมูล เรื่องราว ประสบการณที่
แปลความหมายที่เกิดเปนการรับรู 
 3.2  กระบวนการรับรู 
 สมุนา  บุญหลาย (2550: 46-47) ไดสรุปวา การับรู คือกระบวนการตีความ หรือแปล
ความหมายจากการสัมผัสดวยประสาทสัมผัสของรางกายกับสิ่งเราภายนอกรอบตัวบุคคล โดยอาศัย
ประสบการณเดิมและการเรียนรูเปนเครือขาย แสดงออกเปนความรูสึกนึกคิด ความรู ความเขาใจใน
เรื่องตางๆ ตามความรูสึกที่เกิดข้ึนในจิตใจของแตละบุคคล 
 การับรูของบุคคลมีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรอยางมาก ผูที่มีการรับรู
ทางดานบวก จะเปนผูที่สามารถเขาใจตนเองและสังคมในองคกรไดดี ซึ่งจะเปนผูที่ไดรับการพัฒนา
ตนเองไดดีกวาผูที่มีการรับรูทางดานลบ 
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 สุวรี  ศิวะแพทย (2549: 99) อธิบายวา การรับรูเปนกระบวนการที่เกิดตอเน่ืองจากการ
รูสึก กลาวคือเมื่อประสาทรับความรูสึกไดรับการกระตุนและสงผานขอมูลน้ันไปยังระบบประสาทที่
เกี่ยวของ เพื่อแปลความซึ่งในสวนน้ีอาจมีประสบการณหรือความรูเดิมในสวนของความจําเขามา
เกี่ยวของดวยอันสงผลตอการรับรู แสดงดังภาพที่ 4 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการรับรู 
ที่มา: สุวรี ศิวะแพทย, จิตวิทยาท่ัวไป (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2549), 99. 

 ดังน้ัน จึงสรุปไดวากระบวนการรับรูหมายถึงกระบวนการท่ีมีความเกี่ยวของกันของ   
ความเขาใจ ความคิด ความรูสึก ความจํา การเรียนรู และการตัดสินใจ โดยจะเกิดข้ึนไดน้ันตอง
ประกอบดวย สิ่งเราภายนอก ไดแก สีสัน ขนาด ความแปลใหม และสิ่งเราภายในที่อยูในจิตใจของ
บุคคลในขณะที่มีการรับสัมผัสเกิดข้ึนและสมองมีการตีความและแปลความหมาย ไดแก ความคิด 
ความคาดหวัง ความตองการ แรงจูงใจ  

3.3  การรับรูขาวสาร 
     อรวรรณ  ปลันธนโอวาท (2537: 7 – 8) กลาววา สําหรับการรับรูจากขาวสารน้ัน    
จะเลือกรับรูจากองคประกอบทางดานจิตวิทยาของบุคคล เรื่องความสนใจรับรู ของผูรับสารโดย
สังเกตการณ การเปดรับของบุคคลดวยอวัยวะสัมผัสตางๆ อันไดแก การเห็น การไดยิน การไดกลิ่น 
การลิ้มรส และการสัมผัส กระบวนการรับรู ซึ่งจะแปลความหมายของสิ่งที่ไดสัมผัสถาคนเราไมสนใจ 
ไมเปดรับ การสื่อสารจะไมเกิดข้ึน และจะไมมีการรับรูในเรื่องการสื่อสารการเปดรับของบุคคลข้ึนอยู
กับกระบวนการเลือกทางจิตวิทยาของผูน้ัน คือ 

1. การเลือกเปดรับ (Selective exposure) บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสาร
จากแหลงสื่อสารตางๆ ตามความสนใจ และความตองการ เพื่อนํามาแกไขปญหาหรือสนองความ
ตองการ คนเรามีแนวโนมในตัวเอง ในการสื่อสารตามความคิดเห็น ความสนใจของตน แมวาการเลือก
เปดรับสาร จะเอนเอียงไปตามแตลกัษณะสวนบุคคลดังกลาว สวนใหญแลวจะเปนเรื่องที่บุคคลรูสึกตัว 
หรืออยูในระดับจิตสํานึก นอกจากน้ีนักวิชาการบางคนกลาววา การเลือกเปดรับน้ีเปนเรื่องที่เปนไปได
ในระดับจิตไรสํานึกดวยเชนกัน 

2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) คือ นอกจากจะเลือกเปดรับ
สารแลว บุคคลยังเลือกใหความสนใจเฉพาะขาวสารที่สอดคลองกับทัศนคติ และความเช่ือด้ังเดิมของ
ตนหลีกเลี่ยงการใหความสนใจกับขาวสาร ทัศนคติ และความเช่ือดังเดิมของตน 

ส่ิงเรา อวัยวะรับความรูสึก ระบบประสาท + ประสบการณเดิม 

หรือการตีความ 
การรับรู 
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3. การเลือกรับรู (Selective Perception) หมายถึง แนวโนมของคนเราที่จะ
เปดรับตีความ เพื่อใหการสื่อสารน้ัน เปนไปตามความคิดและความสนใจของตน โดยการบิดเบือนสาร
ใหมีทิศทางเปนที่พึงพอใจของตน ดวยเหตุน้ี คนๆ หน่ึงอาจไดยินผูพูด พูดในสิ่งหน่ึง ขณะท่ีอีกคนหน่ึง
ไดยินผูพูดคนเดียวกันน้ันพูดในสิ่งที่แตกตางกัน ในแงทฤษฎีแลว ผูฟงหลายคนอาจไดยินสารเฉพาะ
ขาวสารที่สนใจ 

4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) หลังจากที่บุคคลจะเลือกรับรูหรือ
เลือกจดจําเน้ือหาสาระของสารในสวนที่ตองการจําเขาไปเก็บไวเปนประสบการณ เพื่อที่จะนําไปใชใน
โอกาสตอไป และจะพยายามลืมในสวนที่ตองการลืม การเลือกรบัรู มีความเกี่ยวพันกับการเลือกจดจํา
อยางเห็นไดชัด ในความเปนจริงแลว เสนแบงเขตแดนระหวางสองกระบวนการนี้ มักยุงยากในบาง
สถานการณ กลาวโดยยอก็คือ ความพรอมที่จะจําสารมักเกิดข้ึนกับคนที่สนใจและพรอมจะเขาใจ 
หรือพรอมที่จะลืมสารเมื่อไมสนใจที่จะรับรูและไมพรอมที่จะเขาใจ 
 แม็คคอมบ และ เบคเกอร (McCombs and Becker, 1979: 51-52) ไดใหแนวคิดวา
โดยทั่วไปบุคคลแตละคนมีการเปดรับขาวสาร หรือการเปดรับสื่อ เพื่อตอบสนองความตองการ        
4 ประการคือ 

1. เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับเหตุการณ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวและสังเกตเหตุการณตางๆ รอบตัวจากการเปดรับขาวสารทําใหคนเปนที่ทันเหตุการณ
ทันสมัย 

2. เพื่อการตัดสินใจ (Decision) การเปดรับขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนด
ความเห็นของตนตอสภาวะหรือเหตุการณตางๆ รอบตัวเพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของ
ชีวิตประจําวัน 

3. เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปใชใน
การพูดคุยกับผูอื่นได 

4. เพื่อการมีสวนรวม (Participation) เพื่อรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณความ
เปนไปตางๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมรอบๆ ตัว 
 ซึ่งเห็นไดวา คนเรามีแนวโนมที่จะเปดรับขาวสารที่ใชความพยายามนอย ไดแก ขาวสาร
ตางๆ ที่อยูใกลตัวสามารถเลือกรับไดงายและมีสาระประโยชนตอตนเอง ในการเลือกน้ันอาจมีสาเหตุ
อื่นๆ อีก เชน ประสบการณตางกัน ความสามารถในการประเมินสาระประโยชนของขาวสาร 
ตลอดจนสภาวะทางสังคมและจิตใจของแตละคนดวย 
 เสรี  วงษมณฑา (2548: 88)  กลาวถึงข้ันตอนการรับรูขาวสาร ดังน้ี 

1. การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective exposure) เกิดข้ึนเมื่อผูบริโภคเปด
โอกาสใหขอมูลเขามาสูตัวเอง เชน การชมโฆษณาโดยไมเปลี่ยนไปชมชองอื่น เปนตน 

2. การต้ังใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selectiveattention) เกิดข้ึนเมื่อผูบริโภคเลือก
ที่จะต้ังใจรับสิ่งกระตุนอยางใดอยางหน่ึง 

3. ความเขาใจในขอมูลที่ ได เลือกสรร  (Selectivecomprehension) ถึงแมวา
ผูบริโภคจะต้ังใจรับขอมูลขาวสาร แตมิไดหมายความวาขาวสารน้ันถูกตีความไปในทางท่ีถูกตองใน  
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ข้ันน้ีถึงเปนการตีความหมายขอมูลที่ไดรับเขามามีความเขาใจตามที่นักการตลาดกําหนดไวหรือไม    
ถาเขาใจก็จะนําไปสูข้ันตอไป การตีความข้ึนอยูกับทัศนคติความเช่ือและประสบการณ 

4. การเก็บรักษาขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selectiveretention) หมายถึงการที่ผูบริโภค
จดจําขอมูลบางสวนที่ไดเห็นไดอาน ไดยิน หลังจากเกิดการเปดรับและเกิดความเขาใจแลว  
 แคลปเปอร (Klapper, 1960: 19-25) ไดกลาวไววา กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือ
เปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของมนุษยซึ่งประกอบดวยการกลั่นกรอง 
4 ข้ันตามลําดับดังตอไปน้ี 

1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนข้ันแรกในการเลือกชองทางการ
สื่อสารบุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง เชนการเลือกซื้อ
หนังสือพิมพฉบับใดฉบับหน่ึง เลอืกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและความ
ตองการของตน อกีทั้งทักษะและความชํานาญในการรับรูขาวสารของคนเราน้ันก็ตางกัน บางคนถนัด
ที่จะฟงมากกวาอานก็จะชอบฟงวิทยุ ดูโทรทัศนมากกวาอานหนังสือเปนตน 

2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมที่จะ
เลือกสนใจขาวจากแหลงใดแหลงหน่ึง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อ
สนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยูและหลกีเลี่ยงสิ่งที่ไมสอดคลองกับความรูความ เขาใจหรือ ทัศนคติเดิมที่มี
อยูแลว เพื่อไมใหเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจ ที่เรียกวา ความไมสอดคลอง
ทางดานความเขาใจ (Cognitive Dissonance) 

3. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
เมื่อบุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารทั้งหมดตามเจตนารมณของ ผูสงสารเสมอ
ไปเพราะคนเรามักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ  ทัศนคติ 
ประสบการณ ความเช่ือ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทาง
อารมณและจิตใจ ฉะน้ันแตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสารที่สอดคลองกับลักษณะสวนบุคคล
ดังกลาว นอกจากจะทําใหขาวสารบางสวนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนที่นา
พอใจของแตละบุคคลดวย 

4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนที่ตรง
กับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนําไป ถายทอดตอในสวน
ที่ตนเองไมสนใจ ไมเห็นดวย หรือเรื่องที่ขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขาวสารที่คนเราเลือก
จดจําไวน้ัน มักมีเน้ือหาที่จะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม หรือความ
เช่ือของแตละคนที่มีอยูเดิมใหมีความมั่นคงชัดเจนย่ิงข้ึนและเปลี่ยนแปลงยากข้ึน เพื่อนําไปใชเปน
ประโยชน  ในโอกาสตอไป สวนหน่ึงอาจนําไปใชเมื่อเกิดความรูสกึขัดแยงและมีสิ่งที่ทําใหไมสบายใจข้ึน 
 ดังน้ัน กระบวนการรับรูขาวสารจึงเปนกระบวนการรับรูเชนเดียวกับแนวคิดเรื่องของการ
รับรูที่กลาวมา บุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางที่ผานมาสูตนทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนที่
คิดวามีประโยชนตอตนดังจะเห็นวา กระบวนการถายทอดสารมายังผูรับสารน้ันมีประสิทธิภาพสูง    
แตการสื่อการยังไมสามารถไปถึงผูรับสารไดทั้งหมด เพราะกระบวนการรับสารมีการข้ึนอยูกับปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก จึงทําใหการรับรูขาวสารของแตละคนมีความแตกตางกัน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 40

 สรุปแนวคิดการรับรู 
การรับรู คือ กระบวนการทางจิตใจที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู เปนกระบวนการพื้นฐานของ

บุคคลโดยผานประสาทสัมผัสตางๆ และตีความจากขอมูลเปนตัวกําหนดพฤติกรรมมีความเกี่ยวของ
กับความเขาใจ ความคิด ความรูสึก ความจํา และการตัดสินใจ ในการวิจัยฉบับน้ีไดนําแนวคิดของ  
เสรี  วงษมณฑา และ โจเซฟ ที แคลปเปอร กลาวถึงข้ันตอนของการรับรูและกระบวนการเลือกรับ
ขาวสารที่สามารถนําไปสูการรับรูการบริหารจัดการนํ้าได กลาวคือ การบริหารจัดการนํ้าจะประสบ
ผลสําเร็จและเกิดการมีสวนรวมของประชาชนไดน้ันตองมีการรับรูที่มีประสิทธิภาพ จึงนําแนวคิด
ดังกลาวมาประยุกตใหมีความสอดคลองกับงานวิจัย และไดสรางตัวแปรการรับรูการบริหารจัดการนํ้า 
หมายถึง ระดับการรับรูขาวสาร ขอมูล รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรคในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของภาครัฐที่มีตอประชาชนในพื้นทีโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน   
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายกประกอบดวย 
  1. การรับทราบการบริหารจัดการน้ํา หมายถึง ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล เปดโอกาสยอมรับขอมลู ขาวสารและมีการเลือกทีจ่ะรบัรูเกี่ยวกับ 
รายละเอียดหรือขอเท็จจริง เปาหมายและวิธีดําเนินงานในการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ มาสู
ตนเอง เชน เคยไดยินหรือรับฟงขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ จาก
เจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ ผูนําชุมชน หรือจากเพ่ือนบานและสื่อประชาสัมพันธ และมีแนวโนมใน
การทําความเขาใจและต้ังใจรับทราบขอมูลการบริหารจัดการนํ้าจากภาครัฐ 
  2. การทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล มีการตีความ เรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการและ
แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค ในการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ และมีการ
แสดงออกถึงความพรอมในการนําสิ่งที่รับรูไปปฏิบัติและจดจํา 
  3. การบันทึกและจดจาํการบริหารจัดการนํ้า หมายถึง  ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสง
นํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล เก็บบันทึกและจดจําเกี่ยวกับขอมูล รายละเอียด วิธีการ
ดําเนินงานและปญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ สามารถนําขอมูลความรูที่
ไดรับจากหนวยงานภาครัฐมาเก็บบันทึกและจดจําไปปฏิบัติและถายทอดใหกับผูอื่นได 
 ดังน้ัน ในงานวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
หากประชาชนในพื้นที่มีการรับรูการบริหารจัดการนํ้าในทุกๆ ดานยอมสงผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า และหากประชาชนในพ้ืนที่โครงการไมมีการรับรูการบริหารจัดการ
นํ้าไมครบทุกดานหรือมีการรับรูทีน่อย ยอมสงผลตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ 
ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดการรับรูการบริหารจัดการนํ้าดังน้ี การรับรูการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการทรพัยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล (รายละเอียดดังภาพประกอบ) 
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ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการรับรูการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของ
 ประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
 ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

 สมมติฐานท่ี 1 การรับรูการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนใน  การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเข่ือนขุนดานปราการชล      
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
         สมมติฐานท่ี 1.1 การรับรูในดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการทรพัยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
         สมมติฐานท่ี 1.2 การรับรูในดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการทรพัยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
         สมมติฐานท่ี 1.3 การรับรูในดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า
มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษา  เข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

4.    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
        แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ราชบัณฑิตสถาน (2546: 793) ไดใหความหมายของคําวาความพึงพอใจดังน้ีคําวา “พึง”
เปนคํากริยาอื่นหมายความวายอมตามเชนพึงใจและคําวา“พอใจ” หมายถึงสมชอบชอบใจ 
 กชกร  เปาสุวรรณและคณะ (2550: 13) ความพึงพอใจ หมายถึงสิ่งที่ควรจะเปนไปตาม
ความตองการความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึงซึ่งเปน
ความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณที่มนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ไดและเปน
ความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบแตก็เมื่อใดสิ่งน้ันสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายไดก็จะเกิดความรูสึกบวกเปนความรูสึกที่พึงพอใจแตในทาง
ตรงกันขามถาสิ่งน้ันสรางความรูสึกผิดหวังก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบเปนความรูสึกไมพึงพอใจ 
 วัชรินทร  นวลแกว  (2546: 11) กลาววา  ความพึงพอใจจะเกิดข้ึน เมื่อบุคคลไดรับสิ่งที่
ตองการ หรือบรรลุเปาหมายในระดับหน่ึง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรอืไมเกดิข้ึนหากความตองการ

         การรับรูการบริหารจัดการนํ้า 

- การับทราบการบริหารจัดการนํ้า 

- การทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า 

- การบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร

จัดการนํ้า 
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หรือจุดหมายน้ันไมไดรับการตอบสนองหรืออาจกลาวไดวา ทัศนคติหรือความพึงพอใจเกือบจะเปน
เรื่องเดียวกัน เพราะวาความพึงพอใจเปนทัศนคติในทางบวก 
 กฤษฎ์ิ  กาญจนกิตติ  (2551: 6-7)  กลาวถึง ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ สามารถศึกษาไดโดยแยกออกเปนการตอบรับ (Response) และปฏิกิริยา (Reaction) 
ของมนุษยตอสภาพแวดลอม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพหรือสรีระ ซึ่งสามารถวัดไดงาย 
เชน อัตราการเตนของหัวใจ อุณหภูมิของรางกาย คลื่นสมอง เปนตน ในขณะท่ีการตอบรับ หมายถึง 
การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงออกรวมเรียกวา การตอบรับทางสังคม จิตวิทยาและ
พฤติกรรม (Social – Psychological and Behavioral Response) ปจจัยตางๆ ที่ทําใหเกิดการ
ตอบรับในสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก 

1. ลักษณะของบุคคลผูตอบรับสภาพแวดลอม 
2. ลักษณะของสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ทําใหเกิดการตอบรับ 
3. การรับรูของบุคคล 
4. การประเมินสภาพแวดลอมของบุคคลน้ัน 
5. ความพึงพอใจในสภาพแวดลอม 
6. พฤติกรรมของบุคคลเน่ืองมาจากสภาพแวดลอม 

 ทั้งน้ี ปจจัยสองปจจัยแรกเปนสิ่ งที่ปอนเขาระบบ โดยลักษณะของบุคคลรวมถึง      
ปจจัยตางๆ ดานประชากรศาสตรพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบการดําเนินชีวิต         
สวนปจจัยสี่กลุมหลังเปนผลที่สงออกมาจากระบบ การท่ีบุคคลจะรับสภาพแวดลอมใดๆ ข้ึนอยูกับ
ลักษณะทางกายภาพและมาตรฐานของบคุคลน้ัน การประเมินผลความพึงพอใจในกายภาพของบุคคล
เกิดจากการรับรู พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ
น้ันหรือไม 
 จากการกลาวขางตนสามารถสรุปแนวคิดความพึงพอใจ คือ ความรูสึกที่ดี หรือมีทัศนคติ
ที่ดีของบุคคล ในดานบวกซึ่งจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการแกบุคคลน้ัน 
เมื่อไดรับการตอบสนองตามความคาดหวัง และความตองการของตนเอง จึงทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอ
สิ่งน้ันๆ หรือสิ่งที่ควรจะเปนไปตามความตองการ ตามประสบการณที่มนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือ
นอยตามแตละบุคคล และเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ       
แตถาเมื่อใดสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการหรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายไดก็จะเกิดความรูสึก
ทางบวกเปนความรูสึกที่พึงพอใจ แตในทางตรงกันขามถาสิ่งน้ันสรางความรูสึกผิดหวัง ไมบรรลุตาม
จุดมุงหมายก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบเปนความรูสึกไมพึงพอใจ 
 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนตองมีสิ่งจูงใจ 
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่งความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน     
ความตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิทยา (biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด     
เชน ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) 
เกิดจากความตองการการยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของ
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ทรัพยสิน (belonging) ความตองการสวนใหญอาจไมมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลาน้ัน 
ความตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ เมื่อไดรับการกระตุนอยางเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่
ไดรับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัมมาสโลวและทฤษฎีอีอารจี 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation) 
       มาสโลว  (Maslow, 1943 อางถึงใน อนิชวัง แกวจํานงค, 2557) คนหาวิธีที่จะอธิบายวา
ทําไมคนจึงถูกผลักดัน โดยความตองการบางอยาง ณ เวลาหน่ึง ทําไมคนหน่ึงจึงทุมเทเวลาและ
พลังงานอยางมากเพื่อใหไดมาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแตอีกคนหน่ึงกลับทําสิ่งเหลาน้ัน เพื่อให
ไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น คําตอบของมาสโลว คือ ความตองการของมนุษยจะถูกเรียง
ตามลําดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลวไดจัดลําดับความตองการตาม
ความสําคัญ โดยภาพ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  6  การแสดงลําดับความตองการของมนุษยตามแนวคิดของมาสโลว (Maslow) 
ที่มา: สมยศ  นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบรรณกิจ, 
2544.) 

          1.  ความตองการทางกาย (physiological needs) เปนความตองการพ้ืนฐาน คือ 
อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 
        2.  ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการท่ีเหนือกวา          
ความตองการเพื่อความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย 
  3.  ความตองการทางสงัคม (social needs) เปนการตองการการยอมรับจากเพื่อน 
  4.  ความตองการการยกยอง (esteem needs) เปนความตองการการยกยองสวนตัว 
ความนับถือและสถานะทางสังคม 
  5.  ความตองการใหตนประสบความสําเร็จ (self – actualization needs) เปน           
ความตองการสูงสุดของแตละบุคคล ความตองการทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ 
 มาสโลวแบงความตองการของน้ีออกเปน 2 กลุม คือ ความตองการท่ีเกิดจากความขาด
แคลน (deficiency needs) เปนความตองการระดับตํ่า ไดแก ความตองการทางกายและความ
ตองการความปลอดภัย อีกกลุมหน่ึงเปนความตองการความกาวหนาและพัฒนาตนเอง (growth 
needs) ไดแก ความตองการทางสังคม เกียรติยศช่ือเสียง และความตองการเติมความสมบูรณในชีวิต

ความตองการทางดานรางกาย                1
ความตองการความปลอยภัยและม่ันคง                                            2   

ความตองการเปนสวนหน่ึงของสังคมและตองการยอมรับจากผูอ่ืน          3
ความตองการมีชื่อเสียงเกียรติยศ                                       4   

ความตองการความสําเร็จในชีวิต                     5   ส
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พึงพอใจ/กาวไปข้ันตอไป 
ไมสมดังใจ/ยอนกลับไปข้ันกอนหนา 

จัดเปนความตองการระดับสูงและอธิบายวา ความตองการระดับตํ่าจะไดรับการสนองตอบจากปจจัย
ภายนอกตัวบุคคล สวนความตองการระดับสูงจะไดรับการสนองตอบจากปจจัยภายในตัวเอง 
         จึงสรุปไดวา บุคคลพยายามที่สรางความพึงพอใจใหกับความตองการท่ีสําคัญที่สุดเปน
อันดับแรกกอนเมื่อความตองการน้ันไดรับความพึงพอใจ ความตองการน้ันก็จะหมดลงและเปน
ตัวกระตุนใหบุคคลพยายามสรางความพึงพอใจใหกับความตองการท่ีสําคัญที่สุดลําดับตอไป ตัวอยาง 
เชน คนที่อดอยาก (ความตองการทางกาย) จะไมสนใจตองานศิลปะช้ินลาสุด (ความตองการสูงสุด) 
หรือไมตองการยกยองจากผูอื่น หรือไมตองการแมแตอากาศที่บริสุทธ์ิ (ความปลอดภัย) แตเมื่อความ
ตองการแตละข้ันไดรับความพึงพอใจแลวก็จะมีความตองการในข้ันลําดับตอไป 
 ทฤษฎีอี-อาร-จี(ERG Theory) 
 อัลเดอรเฟอร (Alderfer, 1972 อางถึงใน แกวตา เขมแข็ง, 2557) นักวิชาการแหง
มหาวิทยาลัย Yale ไดพัฒนาทฤษฎีความตองการดํารงอยูความสัมพันธและความกาวหนา ที่เรียก
รวมกันว า ทฤษฎี  อี - อาร  –จี  (ERG Theory) ซึ่ งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีความตองการ
ของ Maslow โดย Alderfer สรุปวา ความตองการของมนุษยสามารถแบงออกเปน 3 กลุมดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ERG Needs Model 
ที่มา: ทฤษฎีอี-อาร-จี, เขาถึงเมื่อ 20 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.novabizz.com/ 
NovaAce/Behavior/Need_Theories.htm. 
  

 ซึ่งแตละตัวแปรของแผนภาพ ERG Needs Model อธิบายวา 
1. Existence หมายถึง ความตองการในการที่จะดํารงอยูซึ่งก็คือ ปจจัย 4 (อาหาร, 

เครื่องนุงหม, ที่อยูอาศัย และ ยารักษาโรค) และ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คือ ความ
ตองการในลําดับข้ันที่ 1 และ 2 (ในสวนของความปลอดภัยในดานกายภาพ หรือ Physical Security) 
ตามแนวคิดของมาสโลว 

2. Relatedness หมายถึง ความตองการในการที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นการไดรับ     
การยอมรับนับถือจากตัวผูอื่น ซึ่งหมายถึงความตองการในลําดับข้ันที่ 2 (ในสวนของความปลอดภัยใน
ความสัมพันธที่มีตอผูอื่น หรือ Interpersonal Security) ข้ันที่ 3 และข้ันที่ 4 (ในสวนของการไดรับ
การยอมรับนับถือจากผูอื่น หรือ Social Esteem) ของมาสโลว 

       Relatedness 

  Existence      Growth 
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3. Growth หมายถึง ความตองการท่ีจะเจริญเติบโตกาวหนา และสามารถไดรับการนับ
ถือในตนเอง ซึ่งเทียบไดกับความตองการในลําดับข้ันที่ 4 (ในสวนของการยอมรับนับถือตนเอง หรือ 
Self-esteem) และลําดับข้ันที่ 5 ของมาสโลว 
แสดงภาพ การเปรียบเทียบความคลายคลึงกันของทั้งสองแนวคิด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 เปรียบเทียบ ERG Model กับ Maslow's Hierarchy Needs 
ที่มา: ERG Model กับ Maslow's Hierarchy Needs, เขาถึงเมื่อ 20 กันยายน 2557, เขาถึงได
จาก http://obwan.kazekim.com/?project=alderfer-erg-theory. 
 

 ซึ่งความแตกตางของแนวคิดของ Alderferกับมาสโลว อธิบายได ดังน้ี 
1. Alderferเสนอวา ความตองการในแตละลําดับข้ันตามแนวคิด ERG Theory น้ันสามารถ

เกิดข้ึนไดโดยไมตองเรียงลําดับ และสามารถเกิดข้ึนพรอมๆ กันไดมากกวาหน่ึงข้ัน จึงสามารถอธิบาย
ความตองการในเรื่องของปจจัย 4 ที่มีความไมครบแตกลับมีความตองการดานการเติบโตอยูมากได 

2. หากความตองการไมไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่ คนเราจะเกิดความสับสน 
(Frustration) และจะหันกลับไปมีความตองการในลําดับข้ันที่ตํ่ากวาแทน (ดังภาพที่ 8 ERG Needs 
Model) เชน หากไมไดรับการตอบสนองในสวนของการเจรญิเติบโต (Growth) อยางพอเพียงก็จะหัน
ไปมีความตองการในการไดรับการยอมรับ นับถือจากคนอื่นการไดมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น 
(Relatedness) แทน  
  จึงสรุปไดวา ทฤษฎีอี-อาร-จี มีพื้นฐานและมีความคลายคลึงกับทฤษฎีลําดับข้ันความ
ตองการของ Maslow แตก็มีความแตกตางที่สําคัญคือ Alderfer มีความเห็นวา บุคคลสามารถเกิด
ความตองการไดมากกวาหน่ึงในเวลาเดียวกัน ตลอดจนอธิบายปฏิกิริยาของบุคคลเมื่อไมสามารถ
บรรลุความตองการ  โดยหลักการความพอใจ -ความกาวหนา (  Satisfgaction- progression 

 

      Hierarchy of needs theory         ERG theory 

5. Self-actualization 

4. Self-esteem 

    Social-esteem 

3. Social-needs 

2. Interpersonal security 

    Physical security 

1. Physiological needs 
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Principle)และหลักการความไมพอใจ-ถดถอย ( Frustration – regression Principle) ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวา ถาความตองการของบุคคลไมไดรับ  การตอบสนอง เขาก็จะใหความสําคัญกับความ
ตองการอ่ืนแทน ตัวอยางเชน ถึงแมบุคคลจะไมมีความภาคภูมิใจกับงานที่ซ้ําซากและนาเบื่อของเขา 
แตเขาก็ยังปฏิบัติงานน้ันอยู เน่ืองจากรายไดที่ดีและความมั่นคงของงาน เปนตน  
 การวัดระดับความพึงพอใจ 
 จากที่กลาวมาขางตน ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนหรือไม ข้ึนอยูกับการระดับความรูสึกของ
ในมิติตางๆของแตละบุคคล ดังน้ันการวัดระดับความพึงพอใจสามารถกระทําไดหลายวิธีตอไปน้ี 
   1. การใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย โดยการขอความรวมมือ
จากกลุมบุคคลที่ตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่กําหนด 
   2.  การสัมภาษณ ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะจูงใจให
ผูตอบคําถามตอบตามขอเท็จจริง 
   3.  การสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมทั้งกอนการรับบริการ ขณะรับบริการและหลัง
การรับบริการ การวัดโดยวิธีน้ีจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอนจะเห็นไดวาการวัด
ความพึงพอใจตอการใหบริการน้ันสามารถกระทําไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับความสะดวก เหมาะสม 
ตลอดจนจุดมุงหมายของการวัดดวย จึงจะสงผลใหการวัดน้ันมีประสิทธิภาพและนาเช่ือถือได 
 อมรลักษณ  ปรีชาหาญ (2535: 21) กลาวถึง มาตรวัดความพึงพอใจสามารถทําได     
หลายวิธี ดังน้ี 

1. การใชแบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถาม เพื่อตองการทราบความคิดเห็น       
ซึ่งสามารถทําไดในลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือกหรือตอบคําถามอิสระคําถามดังกลาวอาจถาม 
ความพึงพอใจในดานตางๆ 

2. การสัมภาษณ เปนวิธีวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดี 
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง 

3. การสังเกต เปนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย 
ไมวาจะแสดงออกทางจากการพูด กริยาทาทาง วิธีน้ีตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกต
อยางมีระเบียบแบบแผน 
 สรุปแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกในทางบวกและทางลบที่เกี่ยวของกับอารมณความรูสึกที่
ไดรับจากสิ่งเรา และสิ่งจูงใจของแตละบุคคลมีสวนเกี่ยวของกับความตองการของมนุษยที่ไดรับการ
ตอบสนองหรือเปนไปตามความคาดหวัง ซึ่งเปนไปในทางที่ดีและไมดี หรือในทางบวกและทางลบ
หรือไมมีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ในการวิจัยน้ีมุงเนนศึกษาความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าที่มีตอการ
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า และในการวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยไดใชวิธีการวัดระดับ
ความพึงพอใจเปนแบบสอบถาม ซึ่งไดขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางใหแสดงความคิดเห็นลงใน
แบบฟอรม และกําหนดขอคําถามใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุดซึ่งได
กําหนดความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
และนอยที่สุด ตามลําดับ 
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 ซึ่งจากการศึกษาและทบทวนแนวคิดวรรณกรรม จากนักทฤษฎีหลายทานผูวิจัยไดนํา
แนวคิดจากนักทฤษฎีมาประยุกตและปรับใชในงานวิจัย โดยทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ      
มาสโลว ไดกลาวถึง ลําดับข้ันความตองการของมนุษยจากระดับลางสุดไปหาสูงสุด ทฤษฎีอี-อาร-จี 
(ERG Theory) กลาววา ความตองการของมนุษยสามารถแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก ความตองการ
ในการที่จะดํารงอยูความตองการในการที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นความตองการที่จะเจริญเติบโต
กาวหนา ซึ่งผูวิจัยไดนําทั้ง 2 ทฤษฎีดังกลาวขางตนมาพิจารณาประยุกตใหเช่ือมโยงและสอดคลองกับ
งานวิจัย โดยมุงเนนศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า  เพราะผูวิจัยเช่ือวาประชาชนจะ
มีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าไดน้ันตองมีความพึงพอใจในการใชนํ้า หรือการบริหารจัดการสรร
นํ้าของภาครัฐ จึงกําหนดเปนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอในการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ
หลักจากที่ไดรับการจัดสรรนํ้าวาเปนไปตามที่คาดหวังหรือไม ประกอบดวย ความพึงพอใจตอการใช
นํ้าในพ้ืนที่กลาวคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล มีความ
พึงพอใจตอการบริหารจดัการนํ้าของภาครัฐในการเปด-ปดประตูนํ้าการกําหนดระยะเวลาในการใชนํ้า
เสนทางคลองสงนํ้าที่หนวยงานรัฐจัดสรรใหเพียงพอตอพื้นที่การทําเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค 
และความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ กลาวคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนขุนดานปราการชล มีความพึงพอใจตอปริมาณการปลอยนํ้าจากเข่ือนขุนดานปราการชลที่มี
ปริมาณมากเพียงพอตอความตองการใชนํ้าของประชาชนในพ้ืนที่ ดังน้ัน จึงนําแนวคิดดังกลาวมา
สรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี ความพึงพอใจในการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมี
สวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก (รายละเอียดดังภาพประกอบ) 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดความพึงพอใจการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวม       
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน       
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

 สมมติฐานท่ี  2  ความพึงพอใจตอการบรหิารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

    สมมติฐานท่ี 2.1  ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่มีอิทธิพลทางบวก
ตอการม ี สวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

ความพึงพอใจตอการบรหิารจัดการนํ้า 

- ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ 
- ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ 

การมสีวนรวมของประชาชน

ในการบริหารจัดการนํ้า 
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    สมมติฐานท่ี 2.2  ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่มีอิทธิพลทางบวก
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน   
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 
5.  แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
 การศึกษาเรื่องทัศนคติทําใหมีความเขาใจถึงการแสดงออกในพฤติกรรมของมนุษย      
และทําใหเกิดความรูความเขาใจของประชาชน เน่ืองจากทัศนคติน้ันเปนปจจัยที่สามารถกระตุน    
การแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งสามารถแสดงออกในเชิงบวกและเชิงลบ โดยการวิจัย    
ครั้งมุงศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนยก ซึ่งใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวม จึงเปนการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษยภายใตทัศนคติ  
 ทัศนคติ (Attitude) มาจากรากศัพทภาษาลาติน “Aptus” เปนภาษาดานสังคมจิตวิทยา
ทางสังคม แปลวา โนมเอียงเหมาะสม ซึ่งหมายถึงทาทีที่แสดงออกของบุคคลบงบอกถึงสภาพจิตใจ 
ไดแก ความรูสึกหรืออารมณที่มีตอสงใดสิ่งหน่ึง 
 Thurstone (1967: 119) ใหความหมายของทัศนคติวา ทัศนคติเปนผลรวมทั้งหมด      
ของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึก อคติ ความคิด ความกลัวตอบางสิ่งบางอยาง การแสดงออกทางดาน 
การพูดเปนความคิด และความคิดน้ี เปนลักษณะของทัศนคติ ดังน้ัน ถาเราอยากจะวัดทัศนคติเราก็
สามารถวัดได โดยวัดความคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ทัศนคติเปนระดับของความมากนอยของ
ความรูสึกในดานบวกและลบที่มีตอสิ่งหน่ึง ซึ่งอาจเปนไปไดในหลายอยางเปนตนวาสิ่งของ บุคคล 
บทความ องคการ ความคิด เปนตน ความรูสึกเหลาน้ี ผูรูสึกสามารถบอกความแตกตางวาเห็นดวย
หรือไมเห็นดวย 
 ศุภร  เสรีรัตน (2540: 161-163) ใหความหมายของทัศนคติวา เปนแนวโนมของ       
การรับรูและการกระทําที่เกิดจากการเรียนรูที่ตรงกับลักษณะของความชอบหรือไมชอบของบุคคลที่มี
ตอสิ่งใดๆที่เกิดข้ึน ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูที่นําไปสูพฤติกรรมที่ตอบสนองตอลักษณะใดๆ 
ที่ตรงกับวิถีทางที่ชอบ หรือไมชอบของสิ่งใดที่บุคคลไดรับ 
 ฉลองศรี  พิมลสมพงศ (2550: 42) ใหความหมายของทัศนคติวาทัศนคติ หมายถึง ความ
โนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองตอสิง่กระตุนไปในทิศทางที่สม่ําเสมอ หรือความรูสึกนึก
คิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
 วิทยา ประวัติเมือง (2546: 7) ใหความหมายของทัศนคติวาความรูสึกนึกคิดและแนวทาง  
การปฏิบัติของบุคคลที่มีตอสิง่เรา อันไดแก บุคคล สิ่งของ และสถานการณรอบดาน ความรูสึก นึกคิด
เหลาน้ี เกิดจากการที่บุคคลไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆ จากสังคมและสิ่งแวดลอมและรับเอาผลจาก
การเรียนรูดังกลาว มาเปนมาตรฐานในการกําหนดแนวทางพิจารณาสิ่งตางๆ ซึ่งก็คือ การมีทัศนคติ
ของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงอาจแตกตางกันไปตามประสบการณและการเรียนรูที่แตละบุคคลไดรับ    
ซึ่งจะทําใหพฤติกรรมที่มีตอสิ่งน้ันตางกันไปดวย ทัศนคติของแตละบุคคลทําใหบุคคลน้ันๆ สามารถ
กําหนดความหมายหรือตีความสิ่งตางๆ ไปตามทัศนคติน้ัน ไมวาขอเท็จจริงจะเปนอยางไร กลาวคือ 
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แมวาขอเท็จจริงจะเปนลกัษณะหน่ึง แตถาบุคคลน้ันมีทัศนคติตอสิ่งน้ันในอีกลักษณะหน่ึง ความหมาย
ของขอเท็จจริงก็อาจเปลี่ยนแปลงได 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวาทัศนคติคือ ความรูสึกหรืออารมณที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
รวมถึงความเช่ือที่เกิดจากบุคคลไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆ จากสังคมและสภาพแวดลอมและเกิดจาก
การสั่งสมของประสบการณ นําไปสูพฤติกรรมที่ตอบสนองแสดงออกในพฤติกรรมของบุคคลน้ัน
ทัศนคติจะเกิดข้ึนได ยอมไดรับอิทธิพลจากครอบครัว อิทธิพลของกลุมทางสังคม แบบแผนทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดหรือถายทอดกันมา และจากประสบการณที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูของแตละบุคล 
ทําใหบุคคลมีทัศนคติที่แตกตางกัน 
 

  องคประกอบของทัศนคติ 
 โดยทั่วไปทัศนคติจะประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ (ศุภกร เสรีรัตน 2540: 161- 163) 
ไดอธิบายไว ดังน้ี 
  1.  องคประกอบทางดานความรูเชิงประเมินคา (Cognitive Component or Beliefs)    
เปนความเขาใจรวมทั้งความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะมีทัศนคติตอบวาดีมีประโยชน หรือเลวมีโทษ     
ถาเราไมมีความรูเกี่ยวกับสิ่งน้ันเลย เราจะมีทัศนคติตอสิ่งน้ันไมได ความรูหรือความเช่ือน้ีเปนสิ่งที่
บุคคลจะไดรับจากประสบการณที่ผานมาแลว จึงเขามามีอิทธิพลตอการตีความสิ่งตางๆของบุคคล 
  2. องคประกอบทางดานความรูสึก (affective component or emotions) เปน
การแสดงความรูสึกหรืออารมณตอสิ่งที่เรามีทัศนคติ โดยความเช่ือ ประสบการณ หรืออารมณอื่นๆ     
ที่มาผลักดันโดยบุคคลไมรูตัว 
  3. องคประกอบทางดานความพรอมที่จะแสดงออก (Behavioral Component or 
Actions) เปนความพรอมที่จะแสดงออกตอสิ่งที่ตนมีทัศนคติ การแสดงออกทางดานพฤติกรรมตอสิ่ง
ที่บุคคลมีทัศนคติน้ันไดรับอิทธิพลจากความเช่ือและความรูสึกเกี่ยวกับสิ่งน้ัน 
 ชวนชัย  จรุงกิจสวุรรณ (2551: 27) กลาววา องคประกอบในการเกิดทัศนคติที่สําคัญมี   
3 ประการ ดังตอไปน้ี 

1. องคประกอบทางดานความคิด ความรูความเขาใจ (Cognitive Component) คือ
ลักษณะที่บุคคลไดรับรูและสัมผัสสิ่งตางๆ มากมาย โดยจะแบงกลุมของสิ่งที่ผานมาในชีวิตของตน
เสมอ เพื่อใหเกิดความงายในการใหความหมายหรือคิดเกี่ยวและเรื่องเหลาน้ัน โดยรวมสิ่งที่เหมือนกัน
หรือคลายกันเขาดวยกันจะเปนการจัดหมวดหมูในดานการรับรู 

2. องคประกอบทางดานอารมณ ความรูสึก (affective component) ไดแก 
ความรูสึกหรืออารมณที่เปนดานบวกหรือลบ ในทางสรีระวิทยาทางอารมณจะเกี่ยวของโดยตรง และ
ภาวการณที่มาเรา หรือจากบุคคลน้ันไดแปลความหมาย หรือในความหมายสิ่งเราแลวสามารถที่จะทํา
ใหทราบทิศทางของอารมณ หรือความรูสึกวาเปนไปในทิศทางบวกหรือลบได 

3. องคประกอบทางพฤติกรรม (Behavioral Component) ซึ่งทางสังคมเปนสิ่ง
กําหนดวาอะไรเปนสิ่งที่ถูกตองหรือผิด ทางสังคมจะมีอิทธิพลในการควบคุมการประพฤติ หรือการ
แสดงออกของแตละบุคคล โดยองคประกอบทางพฤติกรรมจะมีความสัมพันธเกี่ยวของและ
องคประกอบทางดานความรู ความรูสึก 
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 ดังน้ัน เห็นไดวาการที่บุคคลมี ทัศนคติ ตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดตางกัน ก็เน่ืองมาจากบุคคลมี     
ความเขาใจ มีความรูสึก หรือมีแนวความคิดแตกตางกันน้ันเองดังน้ัน สวนประกอบทางดานความคิด
หรือความรูความเขาใจ เปนสวนประกอบข้ันพื้นฐานของทัศนคติ และสวนประกอบน้ีจะเกี่ยวของ
สัมพันธกับความรูสึกของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกตางกันทั้งในทางบวกและทางลบ           
ซึ่งข้ึนอยูกับประสบการณและการเรียนรู 
 จากขอมูลที่กลาวมาน้ันสรุปไดวา องคประกอบของทัศนคติมีองคประกอบทาง          
ดานความคิด ความรูความเขาใจ องคประกอบดานความรูสึกและองคประกอบดานพฤติกรรม       
โดยองคประกอบของทัศนคติน้ันยอมมีความเช่ือมโยงกันคือ องคประกอบดานความรูสึกเกิดข้ึนจาก
อารมณดานบวกหรือลบเกี่ยวเน่ืองกับสิ่งตางๆ ไปตามบุคลิกภาพของบุคคลที่ไดรูสึกจากสิ่งเราและ
องคประกอบดานพฤติกรรมจะแสดงออกในทางปฏิบัติและแสดงผลออกมาเปนทัศนคติ  โดยหาก
แสดงการรับรูในเชิงบวกตอสิง่ที่ไดรบัทางความรูสกึชอบสิง่ใดสิง่หน่ึงในทางบวกยอมกอใหเกิดทัศนคติ 
 การแสดงออกของทัศนคติ 
 ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดข้ึนเฉพาะบุคคลและจะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมที่แตกตาง
กันของบุคคลน้ัน โดยทิศทางของทัศนคติที่บุคคลจะแสดงออกสามารถแบงเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ 

1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) เปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก        
มีความรูสึก หรืออารมณ โตตอบในดานดีตอบคุคลอื่น เรื่องราวหรือสิ่งตางๆ กอใหเกิดความรูสึกที่ดี
และความรวมมือในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ันๆ และนับเปนพื้นฐานที่ดีในการยอมรับความ
คิดเห็นหรือขอมูลใหมๆ 

2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) เปนทัศนคติหรือความรูสึกที่ไมดีตอ
บุคคลเรื่องราว หรือสิ่งตางๆ มักเกิดข้ึนรวมกับความไมพอใจ ไมเช่ือถือหรือไมไววางใจ อาจมีความ
เคลือบแคลงสงสยั ทัศนคติในดานลบน้ีจะกอใหเกดิอคติข้ึนในใจของบุคคล นําไปสูการดวนสรุปตัดสิน
ในเรื่องตางๆ แมยังไมมีความเขาใจในเรื่องน้ันก็ตาม 

3. ทัศนคติน่ิงเฉย (Passive Attitude) บางครั้งบุคคลอาจไมมีความคิดเห็นในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงอยางสิ้นเชิง สวนใหญมักมาจากความหางไกลจากผลกระทบที่เกิดข้ึนขาดขอมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ 
 ธานินทร  ชูศรี (2552: 35) กลาววาบุคคลแตละคนจะมีทัศนคติตอสิ่งใดมากนอยแตกตาง
กัน ซึ่งจะแสดงออกใหเห็นไดจากคําพูดหรือพฤติกรรมของบุคคลน้ัน โดยสามารถแบงการแสดงออก
ของทัศนคติไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. ทัศนคติในเชิงบวก (Positive Attitude) คือ พฤติกรรมที่แสดงออกในทางที่ดีพึง
พอใจหรือในทางยอมรับ 

2. ทัศนคติในเชิงลบ (Negative Attitude) คือ พฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะไม     
พึงพอใจ ไมเห็นดวยหรือไมยอมรับ 

 

 สรุปแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
 สําหรับงานวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกของทัศนคติได 
3 ลักษณะ คือทัศนคติในทางบวก ทัศนคติในทางลบและทัศนคติที่ไมแสดงออก โดยทัศนคติใน
ทางบวกสงผลตอพฤติกรรม หากเปนพฤติกรรมที่ดียอมสงผลในทางปฏิบัติ ดังเชนการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในการบริหารจัดการนํ้าหากทัศนคติเปนไปในทางบวก ยอมสงผลใหประชาชนมีสวนรวม   
ในการบริหารจัดการนํ้ามากข้ึน และหากทัศนคติในทางลบเกิดข้ึนยอมสงผลตรงขามกัน กลาวคือ
ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลจะเขามามีสวนรวมใน      
การบริหารจัดการนํ้าลดลง หรือไมเขามามีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐ และทัศนคติไมแสดงออก
ยอมไมมีความคิดเห็นหรือไมไดรับผลกระทบสงผลใหประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนขุนดานปราการน่ิงเฉยตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้า 
 ทัศนคติ คือ ความรูสึกหรืออารมณที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง รวมถึงความเช่ือที่เกิดจากสภาพ
สังคมและสิ่งแวดลอม นําไปสูการแสดงออกในดานพฤติกรรม ดานความรูสึก และความเขาใจในสิ่ง
น้ันๆ  ทัศนคติจึงเปนกระบวนการหนึ่งในการสื่อสารของผูสงสารและผูรับสาร นอกจากน้ีทัศนคติ   
ของบุคคลเมื่อเกิดข้ึนแลว แมจะคงทนแตก็จะสามารถเปลี่ยนไดโดยตัวบุคคล สถานการณ 
 จากแนวคิดที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมของทัศนคติ ในสวนของการเกิดทัศนคติ
จะตองประกอบ 3 ประการ ไดแก 1. องคประกอบดานความคิด ความรู ความเขาใจ 2. องคประกอบดาน
อารมณ 3. องคประกอบทางพฤติกรรม ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีไดนําองคประกอบทั้ง 3 ดานของทัศนคติ
กลาวคือ การท่ีคนมองเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยใชลักษณะทางดานจิตใจของตนเองมาประยุกตใหความ
สอดคลองกับงานวิจัยครั้งน้ี  โดยมุงเนนศึกษาทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการ
บริหารนํ้าจะประสบผลสําเร็จ และตรงวัตถุประสงคไดน้ันจึงตองมีการบริหารจัดการนํ้าที่ดีมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่มุงไปสูการมีสวนรวม ทัศนคติจึงมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการมีสวน
รวมของประชาชน ในการเขามาบริหารจัดการนํ้าในโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก ดังน้ันผูวิจัยจึงกําหนดทัศนคติที่มีตอการ
บริหารจัดการนํ้า หมายถึง ความคิดเหน็ ความรูสึก หรือความเช่ือมั่นและการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลที่มีตอการบริหารจัดการ
นํ้าของภาครัฐ ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 
  1. ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า หมายถึง ทัศนคติหรือเจตคติ        
ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีความเช่ือ และความ
เช่ือมั่นในการรับรูขอมูล ขาวสารที่ไดรับการถายทอดความรูจากหนวยงานภาครัฐและการเขารวม
อบรม ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้า ที่มีความคิดในทางบวกหรือทางลบ หรือทั้งบวก  
และลบตอการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ 
  2. ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า หมายถึง ทัศนคติหรือเจตคติ      
ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ที่มีอารมณ ความรูสึกที่
เกิดจากภายในจิตใจซึ่งถูกเราจากประสบการณและสถานการณที่ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ ไดรับ
จากการบริหารจัดการนํ้า โดยแสดงออกในทางบวกหรือลบ หรือทั้งบวกและลบตอการบริหารจัดการ
นํ้าของภาครัฐ 
  3. ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า หมายถึง ทัศนคติหรือเจตคติ       
ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ที่มีการแสดงออกทาง
พฤติกรรมโดยแสดงออก ผานทางทาทาง สีหนา แววตา หรือการกระทําที่ประชาชนในพื้นที่โครงการ
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มีตอการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐและแสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติในทางยอมรับหรือการ
ปฏิเสธตอการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ 
 ดังน้ันหากประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล        
มีทัศนคติในทางบวกตอการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ ยอมสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยกําหนดกรอบแนวคิดดังน้ี ทัศนคติที่มีตอการบริการจัดการมี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล (รายละเอียดดังภาพ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10  กรอบแนวคิดทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวม    

ของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

 

 สมมติฐานท่ี 3  ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
     สมมติฐานท่ี 3.1  ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการโครงการ    
สงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
     สมมติฐานท่ี 3.2  ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
เข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก 
     สมมติฐานท่ี 3.3  ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการทรพัยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 
 
 

ทัศนคติที่มีตอการบรหิารจัดการนํ้า 

- ทัศนคติดานความเขาใจทีม่ีตอ 
การบริหารจัดการนํ้า 
- ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการ
บริหารจัดการนํ้า 

- ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการ
บริหารจัดการนํ้า 

การมสีวนรวมของประชาชนใน

การบริหารจัดการนํ้า    ส
ำนกัหอ
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6.   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวม เปนกระบวนการสานสัมพันธระหวางภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสราง
ความเขาใจรวมและเพื่อใหการพัฒนานโยบายและบริการสาธารณะเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน และสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน โดยเนนกระบวนการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
เปนวิธีการท่ีภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผูเกี่ยวของมีโอกาสเรียนรูทําความเขาใจประเด็นนโยบาย
สาธารณะรวมกัน ปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด ทุกฝายยอมรับมากที่สุดและมี
ผลกระทบเชิงลบนอยที่สุด การมีสวนรวมจึงเปนการนําประชาชนและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเขา
รวมในการหาวิธีแกไขปญหาที่ยุงยากซับซอน รวมกันหาทางออกสําหรับการแกไขปญหาตางๆ ในทาง
สันติ เปนที่ยอมรับหรือเปนฉันทามติของประชาสังคม และมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยนํา
ความเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนมาเปนองคประกอบสําคัญใน
การตัดสินใจและกําหนดแนวทางหรือนโยบายสาธารณะที่ภาครัฐดําเนินการ 
 ในการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เนนเรื่องการมีสวนรวมของ
ประชาชน (People’s Participation) เปนจุดหลักในการพฒันาต้ังแตเริม่โครงการ วิธีการน้ีเปนที่รูจัก
กันดีในหมูนักพัฒนาตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เน่ืองจากทรงเรียกกระบวนการน้ีวา 
“ระเบิดจากขางใน” คือ ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียน้ันเองเปนผูกําหนดวิถีทางของตนเอง เพื่อเลือก
แนวทางการพัฒนา และพรอมที่จะรับกระแสของการพัฒนาจากขางนอกที่จะมีมาในอนาคต หาก
วิเคราะหถึงการดําเนินงานตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริอยางเจาะลึกแลว จะเห็นไดชัดวา
ทรงใชหลักการประชาพิจารณ (Public Hearing)มานานเปนเวลาหลายสิบปกอนที่จะเปนที่รูจักกัน
แพรหลาย และเริ่มกระทํากันอยางกวางขวางในขณะน้ี วิธีการทําประชาพิจารณของพระองคน้ันเปน
วิธีที่เรียบงายและตรงไปตรงมา โดยที่จะทรงอธิบายถึงวัตถุประสงค และผลที่ไดรับจากโครงการ
พัฒนากับพสกนิกรที่เฝาลอมรอบอยู หลังจากน้ันจะทรงถามถึงความสมัครใจ และใหตกลงกันเองใน
กลุมที่จะไดรับประโยชนและกลุมที่จะตองเสียสละในขณะน้ันเลย หลังจากที่ไดมีการตกลงใจโดยเสีย
เปนเอกฉันทแลว ก็จะทรงเรียกผูนําทองถ่ิน เชน กํานัน ผูใหญบาน จนกระทั่งถึงนายอําเภอ และผูวา
ราชการจังหวัดในมารับทราบและดําเนินการในข้ันตน กอนที่จะพระราชทานใหหนวยงานที่ปฏิบัติที่
เกี่ยวของดําเนินการในเชิงบริหาร และวิชาการตอไปจนเสร็จสิ้นโครงการ (สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2540: 33-34)  
 นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงยึดหลักการพัฒนาโดยคํานึงถึงปญหาและ
สภาพแวดลอมตลอดจนการมีสวนรวม และความต้ังใจจริงของประชาชนเปนหลัก โดยเฉพาะทรงเห็น
ถึงความสําคัญของความกระตือรือรนของสังคมในพื้นที่ ตลอดจนถึงความตองการของประชาชนมาก
เปนพิเศษ และสภาพแวดลอมน้ันมิไดหมายความเพียงวาสภาพแวดลอมทางกายภาพเทาน้ัน หากแต
หมายถึงสภาพแวดลอมทางสังคมจิตวิทยาดวย ทรงพระราชดํารัสเกี่ยวกับเรื่องน้ีวา 
 “...การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร และภูมิศาสตรทาง
สังคมศาสตรในสังคมวิทยา ภูมิประเทศทางสังคมวิทยาคือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับใหคนคิด
อยางอื่นไมได เราตองแนะนํา เราเขาไปชวย โดยที่จะคิดใหเขาเขากับเราไมได แตถาเราเขาไปแลว 
เราเขาไปดูวาเขาตองการอะไรจริงๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการของการพัฒนาน้ีก็จะเกิด
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ประโยชนอยางย่ิง...” (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร,ิ 2540: 33 - 34) 
 จากพระราชดํารัสดังกลาวขางตน เห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง              
ยึดหลักการ “ความตองการ” และ “ปญหา” ที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่เปนหลักในการพัฒนา
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึ่งแนวพระราชดําริน้ีภายหลังไดนํามาใชอยางกวางขวางใน    
หมูนักพัฒนาและนักวิชาการ ที่เรียกกันวา “ความตองการจากเบื้องลาง” (Bottom Up) ซึ่งเปนแนวทาง
ที่เปนความจริงมากกวาการกําหนดความตองการจากเบื้องบน ซึ่งไมสามารถทราบปญหาและ
ขอเท็จจริงจากเบื้องลาง ไดอยางสมบูรณ 
 การมีสวนรวม (Public Participation) หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนเขามามี    
สวนเกี่ยวของหรือพัฒนาการดําเนินงานและขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูในสังคมรวมกัน เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมการมีสวน
รวมจึงเปนการใหประชาชนเขามามีบทบาทหลักในการพัฒนาเพ่ือสนองตอบตอประโยชนของสังคม
โดยสวนรวม 
 สิริพัฒน  ลาภจิตร (2550: 27) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมคือ การสงเสริม
สนับสนุน และเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
โครงการขององคการปกครองท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการ ในการรวมคิดรวมวิเคราะหการ
แกปญหา รวมวางแผน รวมดําเนินการรวมตัดสินใจ รวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน รวมทั้งรวม
รับผลประโยชนหรือผลกระทบจากการพัฒนา 
 ดัง น้ัน ความหมายตางๆ ที่ นักวิชาการไดแสนอน้ัน จึงสรุปไดวาการมีสวนรวม     
หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนเขามาคิด รวมลงมือปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพความสามารถ   
ของตนในการจัดการควบคุมการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนของตนเอง เพื่อประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามลําดับความจําเปน ในฐาน และสําหรับความหมายของการมีสวนรวม
สําหรับการวิจัยน้ีคือ การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก ที่มีปฏิสัมพันธเกี่ยวของทางสังคมบุคคล
และชุมชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม เพื่อใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมในบรรลุเปาหมายและผลที่คาดหวังไว 
 6.1  รูปแบบการมีสวนรวม 
 จากความหมายการมีสวนรวมดังกลาวมาแลว มีนักวิชาการหลายทานได เสนอ
แนวความคิดและแบงรูปแบบการมีสวนรวมไวหลากหลาย ซึ่งไดทําการทบทวนวรรณกรรมรูปแบบ
การมีสวนรวมตางๆ ดังน้ี 
 ทิพาพรรณ  สุวรรณโณ  (2539: 6) ไดแบงชนิดของการมีสวนรวมออกเปน 4 แบบ คือ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision making)  ประกอบดวย  3 ข้ันตอน คือ 
ริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินในปฏิบัติการ 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (implementation) ประกอบดวย การสนับสนุน    
ดานทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความรวมมือ 
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3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (benefits)ไมวาจะเปนผลประโยชนทางดานวัตถุ 
ผลประโยชนทางดานสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล  (evaluation) 
 ปาริชาติ  โชติยะ และคณะ (2539, อางถึงในโสภิดา สิรินทะ 2553: 41-43) ไดสรุป
รูปแบบการมีสวนรวมไดเปน 5 รูปแบบ คือ 

1. การรับรูขาวสาร (Public Information) การมีสวนรวมในรูปแบบน้ีประชาชนใน
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ และบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองไดรับการแจงใหทราบถึง
รายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการและผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี การไดรับแจงขาวสาร
ดังกลาวจะตองเปนการแจงกอนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ 

2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เปนรูปแบบการมีสวนรวมมีการจัด          
การหารือ ระหวางผูดําเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวของและไดรับผลกระทบ เพื่อที่จะไดรับ
ฟงความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมโดยหลักการของการจัดใหมีการหารือจะตองมีการ
ดําเนินการกอนที่จะมีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การปรึกษาหารือ       
ยังเปนชองทางหน่ึงในการกระจายขอมูลขาวสารไปยังผูที่ไดรับผลกระทบ เพื่อใหเกิดความเขาใจ     
ในโครงการมากข้ึน และหารือเพื่อใหมีการใหขอเสนอแนะ เพื่อประกอบทางเลือกในการพิจารณา
ตัดสินใจ 

3. การประชุมรับฟงความคิดเห็น เปนรูปแบบที่พบเห็นไดบอย มีวัตถุประสงค เพื่อให
ฝายที่เกี่ยวของคือผูที่ไดรับผลกระทบผูที่อาจไดรับผลกระทบหากมีการดําเนินโครงการ หนวยงาน
เจาของโครงการและผูมีอํานาจตัดสินใจไดใชเวทีสาธารณะในการทําความเขาใจ และคนหาเหตุผลที่
จะดําเนินการโครงการหรือไม ดําเนินโครงการในพื้นที่น้ันๆ การประชุมรับฟงความคิดเห็นอาจมี    
การดําเนินการไดหลายรูปแบบ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและประเด็นที่ตองการหารือกัน 
รูปแบบที่พบเห็นไดบอยในหลายประเทศ ไดแก 

3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) การจัดประชุมใน
ลักษณะน้ี จะตองจัดข้ึนในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยเจาของโครงการจะสงตัวแทนเขา
รวม เพื่ออธิบายใหที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งหลังจาก
น้ันก็จะเปนเรื่องของการซักถามของผูนําเขารวมในประเด็นปญหาขอสงสัยตางๆ แตอยางไรก็ดีการ
ประชุมในระดับชุมชนยอย ซึ่งในโครงการอาจมีชุมชนยอยที่ไดรับผลกระทบหลายชุมชน ดังน้ันจึง
เปนไปไดที่อาจมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในระดับที่กวางข้ึนรวมหลายๆ ชุมชนอีกครั้งหน่ึง 

3.2 การประชุมรับฟงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) บางครั้ง
โครงการอาจมีขอโตแยงในเชิงวิชาการจึงจําเปนตองมีการจัดประชุมเชิงเทคนิควิชาการ โดยเชิญ
ผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกชวยอธิบายซักถามและใหความเห็น ซึ่งจะเปนประโยชนแกการ
ประชุมและสาธารณะชนอีกทางหน่ึง การประชุมจึงอาจจัดข้ึนในที่สาธารณะทั่วไป ผูเช่ียวชาญทั้งของ
โครงการและภาครัฐก็จะเขารวมในการหารือน้ี ผลการประชุมจะตองนําเสนอตอสาธารณะและ
ผูเขารวมประชุมตองไดรับทราบผลการดังกลาวดวย 

3.3 การประชุมประชาพิจารณ (Public Hearing) การประชุมในลักษณะน้ี            
จะมีข้ันตอนการดําเนินการที่ชัดเจนมากข้ึนและเปนเวทีในการเสนอขอมูลจาก 2 ฝาย คือเจาของ
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โครงการและผูไดรับผลกระทบ การประชุมจะตองเปดกวางและเจาของโครงการจะตองเปดเผยขอมูล
อยางไมมีการปดบังการประชุม และคณะกรรมการจัดการประชุมจะตองมีองคประกอบของผูเขารวม
ที่เปนที่ยอมรับกันได มีหลักเกณฑและประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจนและแจงใหทุกฝายทราบทั่วกัน 
ซึ่งอาจมาจากการรวมกันกําหนดข้ึน ทั้งน้ี รูปแบบการประชุมน้ัน ควรเปนในลักษณะที่ไมเปนทางการ
มากนัก และไมเกี่ยวของกับนัยกฎหมายที่จะตองมีการช้ีขาดเหมือนการตัดสินใจในทางกฎหมาย    
การประชุมจึงอาจจัดในเวลาหลายวันและไมจําเปนจะตองจัดเพียงครั้งเดียวและสถานท่ีเดียวตลอดไป 
สามารถเปลี่ยนไปตามพื้นที่โครงการไดตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจรวม (Decision Making) ถือไดวาเปนเปาหมายสูงสุดของการมีสวนรวม
ของประชาชน ในทางปฏิบัติที่จะใหประชาชนเปนผูตัดสินใจตอประเด็นปญหาน้ัน ไมใชเรื่องที่จะ
ดําเนินการไดงายๆ อยางแนนอนอาจดําเนินการใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบ เลือกตัวแทนของตน
เขาไปน่ังยังคณะกรรมการคณะใดคณะหน่ึง ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจตอประเด็นปญหานั้นๆ 

5. การใชกลไกทางกฎหมายอาจไมถือวาเปนการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรงใน    
เชิงการปองกันแกไข แตเปนลักษณะของการเรียกรองสิทธิของตนอันเน่ืองมาจากการไมไดรับ    
ความเปนธรรม ซึ่งมักใชเมื่อหมดชองทางอ่ืนในการตอสู เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ตนเองคิดวา
ควรจะไดรับหรือเพื่อพิทักษสิทธิโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย การใชวิธีน้ี ยอมจะทําใหเกิดความ
ยืดเย้ือตอการดําเนินโครงการหรือยุติโครงการ ซึ่งประชาชนบางครั้งก็ไมอยูในฐานะที่จะดําเนินการ
ฟองรอง เพราะนอกจากจะเสียเวลาแลวยังตองมีภาระคาใชจายรวมทั้งมีภาระในการแสวงหาขอมูล
นอกเหนือจากการพึงพิงทางกฎหมายแลวประชาชนอาจดําเนินการในรูปแบบกึ่งกฎหมาย ซึ่งหมายถึง
หากประเทศน้ันมีกลไกการรับรูเรื่องราวรองทุกขในระดับที่อาจตัดสินขอพิพาทไดเบ็ดเสร็จที่รัฐบาล
อาจต้ังข้ึนโดยช่ัวคราวหรือถาวร และเปนที่ยอมรับกันทุกฝายประชาชนจึงอาจทําการเรยีกรองโดยตรง
ไปยังคณะกรรมการที่วาน้ีได 
 ในประเทศไทยการดําเนินงานของภาครัฐมักเคยชินกับการวางแผนจากสวนกลางหรือ  
การสั่งการจากบนลงลางเพียงอยางเดียวอีกทั้งงานบริหารราชการแผนดินสวนใหญเกี่ยวของกับ     
การจัดสรรงบประมาณการอนุญาตการออกกฎระเบียบเปนตนซึ่งมักเปนกระบวนการตัดสินใจ    
แบบรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางโดยอางประเด็นประสิทธิภาพซึ่งกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนมีแนวคิดที่ตรงกันขามเปนกระบวนการที่ตองมีการกระจายอํานาจกระจายความรับผิดชอบ
และมอบอํานาจการตัดสินใจดังน้ัน การท่ีภาครัฐมักจะตัดสินใจใดๆกอนเริ่มกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนทําใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในประเทศไทยเปนไปอยางคอนขางจํากัด
และไมสามารถพัฒนาไปไดอยาง 
 จากการทบทวนวรรณกรรม รูปแบบการมีสวนรวมน้ันมีหลายรูปแบบและหลากหลาย
ตามที่นักวิชาการไดกลาวไว ดังน้ัน จึงนํารูปแบบการมีสวนรวมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานวิจัย
ที่ศึกษาประเด็น การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก โดยพิจารณาจาก
แนวคิดตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และของทิพาพรรณ  สุวรรณโน 
(2539: 6) ปาริชาติ  โชติยะ และคณะ (2539, อางถึงในโสภิดา สิรินทะ 2553: 41-43) ไดยึดแนวคิด
และรูปแบบการมีสวนรวมดังกลาว 
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 6.2  กระบวนการมีสวนรวม 
 กระบวนการมีสวนรวมเปนกระบวนสําคัญในการพัฒนาทุกระดับ เพราะเปนการเปด
โอกาสใหประชาชนรวมคิดวิเคราะห ตัดสินใจ วางแผนการปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลใน
โครงการและกิจกรรมตางๆ เปนการสรางและปลุกฝงจิตสํานึกของประชาชนทําใหการเนินงานตาง 
ประสบผลสําเร็จ โดยกระบวนการมีสวนรวมของปะชาชนเปนกระบวนการที่สามารถแกปญหา
ระหวางทุกในชุมชนอันจะทําใหเกิดความเขาใจ ทราบความตองการ และสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางกลุมในชุมชนน้ันๆ นําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ (2543: 143) ไดสรุปกระบวนการมีสวนรวม ดังน้ี 

1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน จะเปนการกระตุนในประชาชนไดรวมกันเรียนรู
สภาพของชุมชนการดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนขอมูลเบื้องตนในการทํางาน
และรวมกันคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความตองการของปญหา 

2. การมีสวนรวมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น เพื่อการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่จะตอง
ใชการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ แรงงาน เงินทุน หรือ
เขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงาน และดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอากิจกรรมมาใช
ใหเกิดประโยชนทั้งดานวัตถุและจิตใจ โดยอยูบนพื้นฐานของการเขาเทียมกันของบุคคลและสังคม 

4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อที่จะแกไขปญหาตางๆ     
ที่เกิดข้ึนไดทันที 
 โกวิทย พวงงาม (2545: 8) ไดสรุปถึงการมีสวนรวมที่แทจริงของประชาชนในการพัฒนา 
ควรจะมี 4 ข้ันตอน คือ 
  1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของแตละทองถ่ิน กลาวคือ 
ถาหากชาวชนบทยังไมสามารถทราบถึงปญหาและเขาใจถึงสาเหตุของปญหา ในทองถ่ินของตนเปน
อยางดีแลว การดําเนินงานตางๆ เพื่อแกปญหาของทองถ่ินยอม ไรประโยชน เพราะชาวชนบทจะไม
เขาใจและมองไมเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานเหลาน้ัน 
  2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงานเปน 
ข้ันตอนที่จะชวยใหชาวชนบทรูจักวิธีการคิด การตัดสินใจอยางมีเหตุผล รูจักการ นําเอาปจจัยขาวสาร
ขอมูลตางๆ มาใชในการวางแผน 
  3. การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แมชาวชนบทสวนใหญจะมี ฐานะ
ยากจน แตก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใชเขารวมได การรวมลงทุนและปฏิบัติงานจะทําใหชาวชนบท
สามารถคิดตนทุนดําเนินงานไดดวยตนเอง ทําใหไดเรียนรูการดําเนิน กิจกรรมอยางใกลชิด 
  4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน ถาหากการติดตามงานและ 
ประเมินผลงานขาดการมีสวนรวมแลวชาวชนบทยอมจะไมทราบดวยตนเองวางานที่ทํา ไปน้ันไดรับ
ผลดี ไดรับประโยชนหรือไมอยางใด การดําเนินกิจกรรมอยางเดียวกันใน โอกาสตอไป จึงอาจจะ
ประสบความยากสําบาก 
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 ณัฐชยา  อุนทองดี (2556: 22-23) ไดสรุปรูแบบการมีสวนรวม 5 รูปแบบ ไดแก 
  1. การรวมรับรูขาวสาร เปนรูปแบบการมีสวนรวมที่ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียและ

บุคคลหรือหนวยงานที่เกีย่วของจะไดรบัทราบรายละเอียดของโครงการหรือกจิกรรมที่จะดําเนินการ 
  2. การรวมประชุมหรือรับฟงความคิดเห็น เพื่อใหประชาชนและฝายที่เกี่ยวของกับ

โครงการหรือกิจกรรมและผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการทําโครงการหรือกิจกรรมน้ันไดทําความ
เขาใจและคนหาเหตุผลที่จะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่น้ันหรือไม ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน 
การประชุมระดับชุมชน การประชุมรับฟงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การประชุมพิจารณเปนตน 

  3.  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน เพื่อจัดทําโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาตางๆ 
4. การรวมดําเนินการ/ปฏิบัติการ เปนการมีสวนรวมของประชาชนท่ีรวมดําเนินการ

กิจกรรมตามที่ไดรวมวางแผนไว 
5. การรวมติดตามผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ไดทําไว เพื่อใหใช

ประโยชนไดตลอดไป 
 การมีสวนรวมของประชาชน จึงเปนกระบวนการซึ่ งประชาชน หรือผูมีสวนได          
สวนเสียไดมีโอกาสแสดงทศันะและเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ 
การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง 
ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งประกอบไปดวย การแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวน
เสียและเปนการเสริมสรางความสามคัคีในสังคม ทั้งน้ีเพราะการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเพิ่ม
คุณภาพของการตัดสินใจการลดคาใชจายและการสูญเสียเวลาเปนการสรางฉันทามติ และทําใหงาย
ตอการนําไปปฏิบัติ อีกทั้งชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาในกรณีที่รายแรงที่สุดชวยใหเกิดความ
นาเช่ือถือและความชอบธรรมและชวยใหทราบความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของ
สาธารณชน รวมทั้งเปนการพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสรางสรรคของของสาธารณชน ดังน้ัน
การมีสวนรวมของประชาชน จึงมีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางย่ังยืนและสงเสริมธรรม
มาภิบาล ตลอดจนการบริหารงานหากมีการมีสวนรวมของประชาชนมากข้ึนเพียงใดก็จะใหมี        
การตรวจสอบการทาํงานของผูบริหารและใหผูบรหิารที่มคีวามรับผดิชอบตอสังคมมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยัง
เปนการปองกันนักการเมืองจากการกําหนดนโยบายที่ไมเหมาะสมกับสังคมน้ันๆ นอกจากน้ีการมี  
สวนรวมของประชาชนยังเปนการสรางความมั่นใจวาเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟง อีกทั้งความ
ตองการหรือความปรารถนาประชาชนก็จะไดรับการตอบสนอง 
 โดยสรุป ระบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงทัศนะ
และมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่จะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน นอกจากจะ  
ชวยใหการตัดสินใจของผูเสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกับปญหาและ    
ความตองการของประชาชนมากยิ่งข้ึนแลว ยังเปนการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลใหมี      
ความโปรงใส (Transparency) ตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชน (Responsiveness) 
และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคําถามของประชาชนได (Accountability) อีกดวย ซึ่งเทากับ
เปนการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณมากย่ิงข้ึนอีกดวย 
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 6.4  ระดับการมีสวนรวม 
 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน เปนการอธิบายถึงระดับการมีสวนดวย 5 ระดับ เพื่อผู
ที่เกี่ยวของและหนวยงานภาครัฐจะเลือกตัดสินใจออกแบบการบริหารราชการจากระดับเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในภาครัฐ ต้ังตาระดับการเขามามีสวนรวมนอยที่สุดถึงระดับการเขามามี
สวนรวมมากข้ึนในระดับที่ 5 มีรายละเอียด ดังน้ี 
  ระดับที่ 1 การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน
ภาครัฐเปนระดับที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนนอยที่สุด ซึ่งเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชน
ในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของภาครัฐ โดยหนวยงานภาครัฐมีหนาที่ใน      
การนําเสนอขอมูลที่เปนจริง ถูกตอง ทันสมัย และประชาชนสามารถเขาถึงได 
  ระดับที่ 2 การใหประชาชนมีสวนรวมในขอมูลเท็จจริง ความรูสึกและความคิดเห็น
ประกอบการตัดสินใจ ดังน้ันประชาชนมีบทบาทในฐานะการใหขอมูลการตัดสินใจ เปนของหนวยงาน
ภาครัฐ 
  ระดับที่ 3 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทํางานตลอดกระบวนการ
ตัดสินใจหรือเกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบายการวางแผนโครงการ และวิธีการทํางานโดย
หนวยงานภาครัฐมีหนาที่ จัดระบบอํานวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ และการตัดสินใจ
รวมกับภาคประชาชน 
  ระดับที่ 4 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับสูง โดยประชาชนและ
ภาครัฐจะทํางานรวมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ 
  ระดับที่ 5 เปนระดับที่ใหบทบาทแกประชาชนในระดับที่สูงสุด เพราะใหประชาชน
เปนผูตัดสินใจ รัฐจะดําเนินการตามการตัดสินใจน้ัน ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุด
น้ีเนนใหประชาชนเปนเจาของดําเนินภารกิจและภาครัฐมีหนาที่ใหการสงเสริมสนับสนุนเทาน้ัน  
 นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546: 17) ไดกลาวถึงระดับของการมีสวนรวมตามหลกัการทั่วไป
แบงเปน 5 ระดับ คือ  
  1. การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
  2.  การมีสวนรวมรับขอมูลขาวสาร 
  3.  การมีสวนรวมตัดสินใจโดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีสวนไดเสีย โดยแบงเปน         
3 กรณี แลวแตกิจกรรมในตนอยูในข้ันตอนใดตอไปน้ี 
   3.1  ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจนอยกวาเจาของโครงการ 
   3.2 ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจเทากบเจาของโครงการ 
   3.3  ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจมากกวาเจาของโครงการ 
  4.  การสวนรวมทํา คือรวมในข้ันดอนการดําเนินงานทั้งหมด 
  5.  การมีสวนรวมสนับสนุนคือไมมีโอกาสรวมทํา แตมีสวนรวมชวยเหลือในดานอื่นๆ 
  International Association for Public Participation หรือ IAP2 ปติ เดิมสมบูรณ 
(2550: 29) ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
              1. การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตํ่าที่สุดแตเปน
ระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเปนกาวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสู
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กระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตางๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตางๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ 
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเสื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว 
การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน 
                  2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการให
ขอมูลขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตางๆ      
เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผาน
เว็บไซต เปนตน 
                3. การเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานหรือ      
รวมเสนอแนะทางที่นําไปสูการตัดสินใจ เพื่อสรางความมั่นใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและ
ความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชน     
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ เปนตน 
  4.  ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปน
หุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง เชน 
คณะกรรมการที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน 
                5.  การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนข้ันที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดย
ใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตางๆ โครงการกองทุนหมูบาน
ที่มอบอํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจทั้งหมด การทําโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เกิดจากความ
ตองการของประชาชน เปนตน 
 ดังน้ันจากขอความท่ีกลาวมาทําใหรูวาทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชน ควรมีการสราง
หลักการมีสวนรวมเขาดวยกัน เพื่อทําใหตางฝายไดรับรูถึงปญหาและความตองการไปพรอมกัน 
ประชาชนจะไดมีสวนรวมมากย่ิงข้ึนในการทํากิจกรรมและการพัฒนาชุมชนของตนเองใหมีความ
เขมแข็งมากยิ่งข้ึน เพราะการมีสวนรวมเปนหลักประกันทีส่ําคัญที่จะทําใหประชาชนทุกคนดําเนินชีวิต
อยูในชุมชนไดอยางย่ังยืน 
 บวรศักด์ิ  อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550: 28-33) กลาววา วิธีการแบงระดับข้ัน   
การมีสวนรวมของประชาชน อาจแบงไดหลายวิธีข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและความละเอียดของ      
การแบงเปนสําคัญ อาทิ การแบงระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชนจากระดับตํ่าสุดไปหาระดับ
สูงสุด ออกเปนระดับตางๆ และจํานวนประชาชนที่เกี่ยวของจะมากและย่ิงระดับการมีสวนรวมสูงข้ึน
เพียงใดจํานวนประชาชากรก็จะลดลงตามลําดับ 
 จุฑารัตน  ชมพันธ (2555: 132-135) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนสามารถแบงได
หลายวิธีและหลายระดับข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและความละเอียดในการแบง โดยปจจัยหลักข้ึนอยูกับ
การท่ีรัฐหรือผูอํานาจตัดสินใจยินยอมใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับ
นโยบายกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาน้ันๆ มากนอยเพียงใด โดยความสัมพันธระหวางอํานาจการ
ตัดสินใจของรัฐจะแปรผกผันกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนโดยถาประชาชนมีอิทธิพลอํานาจ
ตอรองในกระบวนการมีสวนรวมมาก รัฐก็จะมีอํานาจในการตัดสินใจที่ลดลง จากงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของการมีสวนรวมของประชาชนอาจสามารถจัดระดับจากระดับตํ่าสุดไปสูระดับสูงสุด ได 7 ระดับ   
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1. ระดับการใหขอมูล (Informing) เปนระดับการมีสวนรวมที่ตํ่าที่สุดโดยรัฐหรือ
เจาของโครงการใหขอมลูทีเ่กี่ยวของกับประชาชนเมื่อกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาตางๆไดถูกคิดริเริ่ม
แลว โดยประชาชนมีสิทธิเพียงการเขาถึงขอมูลขาวสารเทาน้ัน โดยไมมีชองทางในการแสดงความ
คิดเห็นหรือเกี่ยวของใดๆกับการตัดสินใจน้ันๆอยางไรก็ตามกลาวไดวาระดับการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียน้ันเปนจุดเริ่มตนของการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมวิธีการให
ขอมูลมีไดหลายเทคนิควิธีการเชนการประกาศผานหนังสือพิมพการแจกแผนพับการแสดงนิทรรศการ
เปนตน 
  2. ระดับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (InformationProvision) เปนระดับที่
สูงข้ึน ซึ่งเมื่อประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลสารแลวพวกเขาก็สามารถที่จะคนหาสาเหตุของ
ปญหาวิเคราะหความจําเปนและความตองการของกิจกรรมหรือโครงการและพิจารณาถึงขอดีขอเสีย
ของทางเลือกตางๆ ไดดีย่ิงข้ึนโดยที่รัฐหรือผูมีอํานาจตัดสินใจเชิญชวนใหประชาชนผูมีสวนไดเสียได
รวมแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมหรือโครงการน้ันๆ เพื่อใหผูมีอํานาจในการตัดสินจํานําไปใช
ประกอบการตัดสินใจตอไป  
  3. ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) เปนระดับข้ันที่มีการเปดโอกาสใหมีการ
เจรจากันอยางเปนรูปแบบระหวางผูกําหนดนโยบายเจาของโครงการประชาชนผูไดรับผลกระทบและ
สาธารณชนมีจุดมุงหมายเพื่อนําขอมูลและผลการศึกษามาปรึกษาหารือกับประชาชนในประเด็น
ปญหาทางเลือกทางแกไขที่เกี่ยวของกับนโยบาย/โครงการนั้นๆ โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดแตไมมีหลักประกันวาแนวความคิดเหลาน้ันจะถูกนําเขาสูกระบวนการพิจารณา
อยางเหมาะสมและมีผลตอการตัดสินใจเพียงใดซึ่งอาจกลาวไดวาการมีสวนรวมในประเทศไทยสวน
ใหญอยูในระดับน้ีโดยประเทศไทยไดใหมีการดําเนินการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดลอมอยู ในระดับน้ีผานทาง
กฎหมายตางๆที่เกี่ยวของไดแกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเรือ่งกําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
หลักเกณฑวิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2553 
  4. ระดับการสรางความรวมมือการวางแผนรวมกัน (Involvement) เปนระดับที่เปด
โอกาสใหมีการสื่อสารแบบสองทางมีขอบเขตที่กวางข้ึนมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับโครงการเปดโอกาสใหมีการวางแผนรวมกันในการเตรียมหรือการดําเนินโครงการ โดยเฉพาะ
ความคิดเห็นที่นําไปสูการลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการดําเนินโครงการหรือการลดปญหาความ
ขัดแยงเหมาะสมหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุงยากซับซอน หรือมีขอโตแยงมากอยางไรก็ตาม
ผูมีอํานาจตัดสินใจยังคงอํานาจการตัดสนิใจข้ันสุดทายวิธีการมีสวนรวม เชน การประชุมวางแผนแบบ    
มีสวนรวมกลุมที่ปรึกษา 
  5. ระดับการรวมดําเนินการ (Partnership)  ระดับน้ีผูมีอํานาจตัดสินใจผูดําเนิน
นโยบาย/โครงการและประชาชนรวมกันจัดทําหรือดําเนินการตามนโยบายหรือโครงการน้ันๆ       
เปนการปฏิบัติตามนโยบายหรือดําเนินโครงการรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายที่วางไว 
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  6. ระดับการรวมตัดสินใจรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผล (DelegatedPower)    
เปนระดับที่ประชาชนมีสิทธิในการแลกเปลี่ยนกับผูมีอํานาจตัดสินใจและสามารถเขารวมตรวจสอบ
และติดตามผลการดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการน้ันๆ วาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ต้ังไว
หรือไมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับน้ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินนโยบายและโครงการ
พัฒนาตางๆโดยเฉพาะการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางมากเน่ืองจาก
ประชาชนจะทําหนาที่เฝาระวังติดตามตรวจสอบและเตือนภัยโดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมหรือ
โครงการที่สงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนสังคมและคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรูปแบบของการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลอาจอยูในรูปของการจัดต้ังคณะกรรมการกลางท่ีประกอบจากผูมี
สวนไดเสียที่ครอบคลุมทุกภาคสวน 
  7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน (CitizenControl) เปนระดับการมีสวนรวมข้ัน
สูงสุดโดยประชาชนสามารถริเริ่มนโยบายวางแผนและดําเนินโครงการตางๆไดเองต้ังแตตนโดย
เจาหนาที่/หนวยงานของรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน  
 จะสังเกตไดวาการแบงระดับการมีสวนรวมน้ัน ในแตระดับมีนัยของการกระจายอํานาจ
ของภาครัฐที่มีตอภาคประชาชนบทบาทของประชาชนจะเพ่ิมข้ึนตามระดับการมีสวนรวมที่สูงข้ึน
นอกจากน้ีการที่ประชาชนจะสามารถมีสวนรวมในระดับที่สูงข้ึนไดน้ันจะตองมีการมีสวนรวม          
ในระดับลางอยางเหมาะสมกอนเน่ืองจากหากประชาชนไมไดรับขอมูลที่เกี่ยวของอยางครบถวน
สมบูรณแลวประชาชนยอมไมสามารถคิด วิเคราะหขอมูลไดอยางครอบคุลมในการแสดงความคิดเห็น 
การรวมปรึกษาหารือ การรวมตัดสินใจ ติดตอและตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย หรือ
ดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพได 
 สรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมคือ การท่ีประชาชนหรือชุมชนเขามาคิด รวมลงมือปฏิบัติและพัฒนา
ศักยภาพความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนของตนเอง     
เพื่อประโยชนตอการดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามลําดับความจําเปน ในฐานะสมาชิกทาง
สังคม และสามารถพัฒนาชุมชนจนทําใหประชาชนสามารถพึ่งพอตัวเองไดอยางย่ังยืน ผูวิจัยจึง    
เห็นวาการมีสวนรวมเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาและเปนแนวทางการพัฒนาที่นําไปสูความย่ังยืน 
โดยประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูกําหนดวิธีทางของตนเอง เพื่อเลือกรับแนวทางในการพัฒนาที่
เห็นวาดีที่สุด ตามหลักการแนวคิดการมีสวนรวมที่เรียนกระบวนการน้ีวา การระเบิดจากขางใน          
ตามแนวทางพระราชดําริการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัว                                                                                                                             
 การทบทวนวรรณกรรมการมีสวนรวมถึงรูปแบบของการมีสวนรวม กระบวนการและ
ระดับการมีสวนรวมของทิพาพรรณ สุวรรณโน และปาริชาติ โชติยะ ผูวิจัยจึงนํามาพิจารณาและ
ประยุกตใชในงานวิจัย  ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการบริหารจัดการนํ้าจะสามารถบรรลุผลสําเร็จ และเพื่อให
การบริหารจัดการนํ้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน     
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก ไดน้ันตองอาศัยการมีสวนรวม   
ของประชาชนในการเขามาดูแลบํารุงรักษา และรวมบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่กับภาครัฐ พรอมทั้ง
พัฒนาใหสามารถมีนํ้าใชอยางย่ังยืน ซึ่งการบริหารจัดการนํ้าจะประสบผลสําเร็จจึงตองอาศัยการมี
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สวนรวมของประชาชนเปนจุดหลักในการพัฒนาต้ังแต เริ่มตนโครงการ โดยยึดหลักตามแนว
พระราชดําริที่เรียกวา ความตองการจากเบื่องลาง โดยการบริหารจัดการนํ้าดวยกระบวนการมี     
สวนรวม จึงกําหนดการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้าเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมรับทราบขอมลูการดําเนินงานของภาครัฐในการบรหิารจัดการนํ้า รวมเสนอ
ความคิดเห็นกําหนดทิศทาง และรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อมิใหเกิดความขัดแยงใน    
การดําเนินงานบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐเปนกระบวนการสานสัมพันธระหวางภาครัฐและ
ประชาชน เพื่อแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดทุกฝายมีการยอมรับและสงผลกระทบเชิงลบนอยที่สุด    
การมีสวนรวมจึงเปนปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งมีความเกี่ยวของกันทางจิตใจที่มีการดําเนินกิจกรรม
รวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนตอกิจกรรมที่รวมมือกันดําเนินการ ฉะน้ัน การมีสวนรวมจึงมีสวน
เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งและมีตัวแปรที่เกี่ยวของคือ การรับรู ความพึงพอใจและทัศนคติ       
ที่สงผลตอการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมมีหลายรูปแบบ สําหรับการวิจัยครั้งน้ีศึกษา การมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเ ข่ือนขุนดานปราการชล             
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก โดยนํามาประยุกตใหสอดคลองตามแนวคิดของ
นักวิชาการและรูปแบบการมีสวนรวมที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม ไดแก 

1. การมีสวนรวมในการคิดและการวางแผน  หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่โครงการ     
เข่ือนขุนดานปราการชล รวมประชุม รวมอภิปราย และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารจัด  
การนํ้า และการแกไขปญหานํ้าในยามที่ขาดแคลน เพื่อกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน
รวมกันในการใชทรัพยากรนํ้าที่เพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่โครงการเข่ือน   
ขุนดานปราการชล 

2. การมีสวนรวมในการเขามามีบทบาท  หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล มีสวนรวมและมีบทบาทในการปฏิบัติหรือรวมเสนอแนะ
แนวทางที่นําไปสูการตัดสินใจการบรหิารจัดการนํ้าตอภาครัฐ สามารถกําหนดบทลงโทษ กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ความขัดแยงในการใชทรัพยากรนํ้ารวมกันในพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู  

3. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล  หมายถึง  ประชาชนในพ้ืนที่
โครงการ  สงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล มีการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานการ
บริหารจัดการนํ้า ติดตามความกาวหนาของกิจกรรมและโครงการ หรือการทํางานรวมกันในการแกไข
ปญหาขอขัดแยงตางๆ ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่รับนํ้าจากโครงการฯ และเสนอความคิดเห็นการปรบัปรุงแกไข
หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อใหตรงกับความตองการท่ีคาดหวังไวรวมกัน 

4. การมีสวนรวมในการเปนเจาของชุมชน หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้า  
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล รวมรับผิดชอบในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน     
โดยรูสึกวาตนเองคือสวนหน่ึงของชุมชนเปนผูที่มีจิตอาสาพรอมที่จะใหความชวยเหลือชุมชน โดยไม
หวังสิ่งตอบแทนเห็นแกประโยชนสวนรวมมากอนเปนผูที่จะปกปองและพัฒนา เพื่อรักษาผลประโยชน
ของชุมชนดวยตัวของตนเอง 
 จากการกลาวขางตน การมีสวนรวมจึงเปนตัวแปรสําคัญในการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งการมี    
สวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้ามีผลตอการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ความพึงพอใจ   
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ตอการใชนํ้า และทัศนคติตอการบริหารจดัการนํ้า และทั้งการรับรู ความพึงพอใจ และทัศนคติยอมสง
มีอิทธิพลตอการมีสวนรวม ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครนายก (รายละเอียดดังภาพประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่ 11  กรอบแนวคิดการมีส วนร วมของประชาชนในการบร ิหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก 

 
7.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สมปอง  วงษชัย (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรมี
สวนรวมของกลุมบริหารการใชนํ้าชลประทาน โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษากระเสียว จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรมีสวนรวม ปญหา

         การรับรูการบรหิารจัดการนํ้า 

- การรับทราบการบรหิารจัดการนํ้า 
- การทําความเขาใจการบรหิารจัดการนํ้า 
- การบันทึกและจดจําการบรหิารจัดการนํ้า 

   ความพึงพอใจตอการบรหิารจัดการนํ้า 

- ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที ่

- ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที ่

      ทัศนคติที่มีตอการบรหิารจัดการนํ้า 
 
 

- ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบรหิาร 
  จัดการนํ้า             
- ทัศนคติดานความรูสึกทีม่ีตอการบริหาร 
  จัดการนํ้า                      
- ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบรหิาร 
  จัดการนํ้า   

การมสีวนรวมของประชาชนใน 
การบริหารจัดการนํ้า 
 

- การมีสวนรวมในการคิดและวางแผน 
- การมีสวนรวมในการเขามามีบทบาท   
- การมีสวนรวมในการติดตามและ      
ประเมินผล 

-  การมีสวนรวมในการเปนเจาของ  
ชุมชน 
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และอุปสรรคในการบริหารจัดการนํ้า และแนวทางการพัฒนาสูความย่ังยืนของการบริหารจัดการนํ้า
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ
วิทยา โดยการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผูใหขอมูลหลักไดแก เจาหนาที่
ชลประทานโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษากระเสียว และกลุมบริหารการใชนํ้าชลประทาน จํานวน 19 
คน ผลการศึกษาพบวา กลุมบริหารการใชนํ้าชลประทาน โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษากระเสียว     
มีการบริหารจัดการชลประทานตามแนวทางการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีสวนรวม 
โดยมีสวนรวมดานการสงนํ้าและบํารงุรักษา 11 กิจกรรม โดยมีการรวมกลุม มีการกําหนดกฎระเบียบ
ขอบังคับ พัฒนาเปนองคกรผูใชนํ้าที่มีความเขมแข็งและมีการสรางเครือขาย ดานปญหาและอุปสรรค
ในการบริหารจัดการนํ้า ไดแก ปญหาคูสงนํ้าขาดการพัฒนา ปญหาการลักขโมยบายเปด-ปดประตูนํ้า 
ปญหาการจัดเก็บคาบํารุงรักษาและการแบงปนนํ้าในกลุมนอกพื้นที่ สวนแนวทางการพัฒนาสู    
ความย่ังยืนในการบริหารจัดการนํ้าเนนการรักษาความสัมพันธที่ดี การเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนการ
พัฒนากลุมผูใชนํ้าอยางตอเน่ือง ความเขมแข็งของผูนํา การถายทอดความรูสูคนรุนใหม และการ
รักษาวิธีการบริหารจัดการนํ้าในปจจุบันไว จากการศึกษายังพบวา 1. การมีศักยภาพและความ
เขมแข็งของชุมชนที่มาจากการรวมกลุมและการสรางเครือขาย 2. มีการปรับใชและผสมผสานภูมิ
ปญญากับองคความรูสมัยใหม 3. มีกระบวนการสรางการยอมรับในกติกาและขอตกลงรวมกัน และ   
4. มีจุดเดนของแตละชุมชนที่มีความสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 โสภิดา  สุรินทะ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรนํ้า
ของประชาชน: กรณีศึกษาศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดการนํ้าของประชาชน เชน เพศ อายุ อาชีพ 
รายได ตําแหนงในคณะกรรมการจัดการนํ้า และบทบาท เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจาก
กลุมประชากรที่อยูในพื้นที่ศูนยศึกษาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 176 ครัวเรือน 
ประมวลผลดวยโปรแกรม spss สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก แจกแจง ความถ่ี รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายขอมูลจากกลุมตัวอยาง ทดสอบสมมุติฐานดวย t-
test และ F-test และการหาคาสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดวย Multiple Linear 
Regression ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของชุมชนโดยรวม,ดานกายภาพ,ดานความคิด 
และดานอารมณ อยูในระดับมาก สวนระดับการมีสวนรวมดานการเปนเจาของอยูในระดับมากที่สุด 
และจากการทดสอบสมมุติฐานพบวา ระดับการมีสวนรวมของบุคคลในชุมชนแตกตางไปตามตําแหนง
ในคณะกรรมการจัดการนํ้า ความรูเกี่ยวกับการจัดการนํ้า ทัศนคติในการจัดการนํ้า และความพึง
พอใจในการจัดการนํ้า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.05 ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาวผูวิจัยได
เสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรนํ้า จํานวน 4 ขอ ไดแก     
1. ควรมีการพัฒนาชุมชนโดยเนนการพัฒนาการมีสวนรวมดานกายภาพ ความคิด ดานอารมณและ  
ดานความเปนเจาของและโดยเฉพาะอยางย่ิงควรจะสรางความเช่ือมั่นในความสามารถของชุมชนใน     
การจัดการทรัพยากรนํ้าดวย 2. ภาครัฐและชุมชนควรรวมมือจัดใหมีการทําประชาสังคม ระหวาง
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของและประชาชนในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ เพื่อรวมกันจัดทําแผนชุมชน 
กอใหเกิดกระบวนการชุมชน ทําใหชุมชนสามารถจัดการกับทรัพยากรนํ้าไดอยางเหมาะสม            
3.  สงเสริมการมีสวนรวมใหกับประชาคมโดยการจางแรงงานในพื้นที่เขารวมงานกับโครงการของรัฐ  
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ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรนํ้า เชน การลอกทอสงนํ้า การจัดการพื้นที่สงนํ้า 4. ชุมชนควรมี  
การถายทอดความรูเกี่ยวกับการจัดการนํ้า เชน แหลงนํ้าในพื้นที่ วิกฤติการนํ้า และอภิปรายหา    
แนวทางแกไข ปองกันอยางสม่ําเสมอ 
 วุฒิชัย  อารักษโพชฌงค (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรู ทัศนคติ   
และการมีสวนรวมที่มีตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน โดยมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรู ทัศนคติ การมีสวนรวม
ในระบบคุณภาพภายในบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และประสิทธิภาพ    
การดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 
รวมทั้งศึกษาอิทธิพลระหวางตัวแปรการรับรู ทัศนคติ การมีสวนรวมและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
แหงหน่ึง จํานวน 350 คน วิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ โดยใชเทคนิค  
วิธีนําเขา 
  ผลการศึกษาพบวา 
  1. ระดับกับการรับรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน ในภาพรวม
อยูในระดับมาก และระดับการดําเนินงานหรอืประสทิธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
  2. ตัวแปรทุกตัวแปรมีความสัมพันธในทางบวก ซึ่งสามารถนําไปหาความสัมพันธ    
เชิงอิทธิพลระหวางตัวแปร 
  3. การรับรูดานการทําความเขาใจ ทัศนคติดานความเขาใจและความรูสึกมีอิทธิพลใน
ทางบวกตอการมีสวนรวม การรับรูดานการรับทราบ ทัศนคติดานพฤติกรรมมีอิทธิพลในทางบวกตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน และการมีสวนรวมดานการสนับสนุนขอมูล
และดานการติดตามและประเมินผลมีอิทธิพลในทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มีการสรุปและอภิปรายผล รวมทั้งประโยชนของการศึกษา 
 บุญมี  สีสงข (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการทรพัยากรนํ้าในชุมชน ตําบล
หัวเมือง อําเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา   
การบริหารจัดการนํ้า เพื่อการเกษตรของประชาชนในตําบลหัวเมือง โดยขอมูลที่ไดจากการวิจัย   
เปนเชิงคุณภาพ แบบสุมสัมภาษณ นําเสนอแบบเชิงพรรณนา มีกลุมตัวอยาง 4 กลุม ผลการวิจัยผลวา  

  1. กลุมตัวอยางประชากรวิจัยในตําบลหัวเมือง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
จํานวน 20 คน ทั้งหมด 14 หมูบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีที่ดินทํากินเปนของตัวเอง 

  2. การศึกษาน้ี ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตร           
ขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง 4 ดาน 

1. ดานบริบททางสังคม ประชาชากรมีสวนรวมและการพึง่พิงนํ้า 
2. ดานบริบทขององคกรกับความเขาใจในภาระหนาทีร่ับผิดชอบ 
3. ดานการประสานงานความชัดเจน 
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4. ดานความพรอมขององคกร 
3. แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตรขององคการ

บริหารสวนตําบลหัวเมือง จากขอเสนอผลการศึกษาคือ ควรปรับปรุงระบบการจัดสรรนํ้า การรวมมือ
ของเกษตรกร การพัฒนาแหลงนํ้า การใชทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตร การพัฒนาแหลงนํ้าอยางย่ังยืน
ตอไป 
 ศรีสุรินทร  จําปา (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิง
ผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเข่ือนสิริกิ ต์ิ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเชิง
ผลสัมฤทธ์ิการบรหิารจัดการทรพัยากรนํ้าของเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสริกิิต์ิ ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงผลสัมฤทธ์ิของเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิต์ิ และเสนอแนวทาง    
การบริหารจัดการทรพัยากรที่เหมาะสม โดยการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงผลสัมฤทธ์ิในมิติตางๆ 
พบวาการบริหารจัดการในสภาวะปกติ อุทกภัย ภัยแลง นํ้าเสีย และการผลักนํ้าเค็ม ของเข่ือนสิริกิต์ิ   
มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวาเข่ือนภูมิพล เฉพาะในชวงอุทกภัยป พ.ศ. 2554 ในการลดมวลน้ําซ้ําเติมอุทกภัย 
เข่ือนภูมิพลมีการลบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงผลสัมฤทธ์ิสุงกวาเข่ือนสิริกิต์ิ สงผลใหในครัวเรือน
พื้นที่ทุงเจาพระยา ที่ประกอบดวยครัวเรือนของจังหวัดชัยนาท สิงหบุรี อางทอง และพระนครศรีอยุธยา
ลดจํานวนลงอยางชัดเจนกวาพื้นที่ลุมนํ้าปงและลุมนํ้านาน ตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าเชิงสัมฤทธ์ิของเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิ ต์ิ เพื่อลดความขัดแยงกับภาค      
ประชาสังคม รวมทั้งเปนไปตามหลักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
สภาวะปกติควรยึดพื้นที่รับนํ้าอุทกภัย ควรยึดปริมาณนํ้าระบาย ภัยแลงควรยึดปริมาณนํ้าตนทุน    
นํ้าเสียควรยึดการเติมออกซเิจน และการผลักนํ้าเค็มควรยึดประสิทธิภาพของประตูระบายนํ้าคลองลัด
โพธ์ิเปนสําคัญ  
  สวนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่เหมาะสมในสภาวะโลกรอนน้ัน ควรมี
การพัฒนาบึงบอระเพ็ดใหเปนแกมลิงขนาดใหญเหมือนในอดีต ควรเพิ่มระบบชะลอน้ําในพ้ืนที่ลุม
แมนํ้าสาขาทั้งลุมนํ้าสาขาของแมนํ้าปง แมนํ้าวัง แมนํ้ายม และแมนํ้านาน โดยบริเวณตอนปากลุม
แมนํ้าสาขา ควรสรางเข่ือนลักษณะเดียวกัน เข่ือนแมปงตอนลางใหไดมากที่สุด บริเวณตอนกลางลุม
แมนํ้าสาขา ควรสรางฝายคอนกรีตเต้ียๆ ใหมากที่สุดและบริเวณตอนตนลุมแมนํ้าสาขา ควรสรางฝาย
ชะลอนํ้า ทั้งแบบกึ่งถาวร และแบบช่ัวคราว ใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดบริเวณที่เปนหวยแหงของตน
ลุมนํ้าสาขา ควรสรางฝายชะลอน้ําแบบช่ัวคราวใหมากที่สุด รวมทั้งควรฟนฟูสภาพปาบริเวณหวยแหง
ใหกลับมาเปนสภาพปาที่สมบูรณ เพื่อชวยกักเก็บนํ้าไวในตนไมทํานอง สรางฝายชะลอนํ้าสํารองจะ
เสริมสรางใหการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ามีความย่ังยืนย่ิงข้ึนตลอดไป 
 จันทิมา  ต้ังตระกูลทรัพย (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่โครงการศูนยศึกษาพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
สกลนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูในการใชนํ้า ระดับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ   
ใชนํ้า และระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า กลุมประชาชากรที่ศึกษา      
คือ สมาชิกกลุมผูใชนํ้าหรือผูแทนสมาชิกกลุมผูใชนํ้าในพื้นที่โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน         
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จํานวน 232 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ    
ในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
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สังคมศาสตร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41–50 ป สําเร็จการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาปที่ 4–6 ประกอบอาชีพทํานา แหลงที่มาของรายไดมาจากการเพาะปลูก 
รายได 30,001–40,000 บาท รายไดที่ไดรับเฉลี่ยเทากับ 42,084 บาท/ครัวเรือน/ป โดยมีรายได
ตํ่าสุด 10,000 บาท/ครัวเรือน/ป มีรายไดสูงสุด 150,000 บาท/ครัวเรือน/ป มีรายไดเพียงพอตํ่าไม
เหลือเก็บ สําหรับผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน พบวากลุมตัวอยางมีสวนรวมใน  
การบริหารจัดการนํ้าทั้ง 4 ดาน ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับปานกลาง โดยดานการมีสวนรวมใน
การวางแผนในการใชนํ้า มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
ดานการมีสวนรวมดูแลรักษาคลองสงนํ้าและวัสดุอุปกรณการเกษตร และดานการมีสวนรวมใน      
การจัดสรรนํ้า สวนผลการศึกษาระดับความรูในการใชนํ้าและระดับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการใชนํ้า 
พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูในการใชนํ้าอยูในระดับสูง โดยเฉพาะดานการจัดการทรัพยากรนํ้า 
กลาวคือ การจัดหา การจัดสรร การใชทรัพยากรนํ้า การแกไขปญหานํ้าทวม นํ้าเนาเสีย การอนุรักษ
แหลงนํ้า ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของการใชนํ้าในกิจกรรมตางๆ ในขณะท่ีระดับการรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับการใชนํ้าอยูในระดับตํ่า โดยเฉพาะการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการใชนํ้าจากสื่อประเภท
หนังสือพิมพ 
  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมในการจัดสรรนํ้ามีคาเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด ดังน้ัน จึงควรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใน         
ดานการจัดสรรนํ้า ดวยการใหประชาชนรวมสมทบเงิน สมทบแรงงาน หรือรวมแกไขปญหาการเปด
ปดนํ้าใหมากข้ึน และจากผลการศึกษาพบวา ระดับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการใชนํ้าอยูในระดับตํ่า 
โดยเฉพาะการรับรูขาวสารเกี่ยวกับสื่อประเภทหนังสือพิมพที่มีระดับการรับรูตํ่ากวาสื่อประเภทอ่ืน 
ดังน้ันจึงควรมีการสงเสริมการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการใชนํ้า โดยการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ หรือ         
จัดหาหนังสือพิมพเพื่อใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหมากข้ึน 
 
บทสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในชวงระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2550 – 2555 ผูวิจัย  
ไดศึกษางานวิจัยในดานตางๆ ซึ่งเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม และการบริหารจัดการนํ้า 
โดยเปนการศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และศึกษาตัวแปรสําคัญที่มี       
สวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการนํ้าที่นําไปสูการสงเสริมการมีสวนรวมและการพัฒนาการใชนํ้า 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน รวมถึงการหาแนวทางแกไขปญหาการขาดแคลนทรัพยากรนํ้า
ของแตละพื้นที่ โดยงานวิจัยเปนการศึกษาวิจัยกับกลุมผูใชนํ้าและผูไดรับประโยชนโดยตรง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัย 
โดยบูรณาการแนวคิดของงานวิจัยที่มีความสอดคลองเชิงเหตุและผลทําการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพควบคูกัน  ทั้งน้ีผูวิจัยมีความเช่ือวา ผลลัพธของการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ความพึง
พอใจตอการบริหารจัดการนํ้า และทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าจะสงผลตอการมีสวนรวม   
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการทําวิจัยเรื่อง      
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานํ้า  
เข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก เพราะทรัพยากรนํ้าเปน
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สิ่งจําเปนและมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิต ในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนน้ําใน  
การอุปโภค – บริโภค ในหลายพื้นที่ และมีความตองการใชนํ้าเพ่ิมข้ึนทุกป การมีสวนรวมจึงมี
ความสําคัญและเปนกลไกประการหน่ึงที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน เปนกระบวนการที่สามารถ
แกไขปญหาไดตรงจุดตามความตองการของประชาชน 
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บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก การวิจัยน้ี
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดประเด็นตางๆ โดยมีข้ันตอนดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การวิเคราะหขอมลู 
4. การตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย 
5. การเกบ็รวบรวมขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

ประชากรในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชลประทานสงนํ้าและบํารุงรักษา

เข่ือนขุนดานปราการชล พื้นที่ชลประทานทาดานและสวนขยาย จํานวน 20,00 ไร 5 ตําบล 19 หมูบาน 

ที่มีระบบสงนํ้า จํานวน 3,800 ครัวเรือน (ที่มา: องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก ณ วันที่   

21 กันยายน 2557) 

 กลุมตัวอยาง 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปาหมายในการวิจัย ไดเลือกจากจํานวนครัวเรือน

ทั้งหมดที่อยูในพื้นที่ชลประทานโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล พื้นที่
ชลประทานทาดานและสวนขยาย จํานวน 20,000 ไร 5 ตําบล 19 หมูบานที่มีระบบสงนํ้า โดย
กําหนดใหชวงความเช่ือมั่นเปน 95% คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนได 5% และไดทําการสุม
ตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางของทาโรยามาเน Taro Yamane (1973, อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ 
2555: 45) ดังน้ี 

 

 N  =   N 
                 1+N(e)2 

 

กําหนด n = ขนาดกลุมตัวอยาง  

   N = จํานวนประชากรท้ังหมด 
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   E = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางไดรอยละ 5 หรือ 0.05 
 แทนคาสูตร 
   n =            3,800 
                1 + (3,800 x 0.05)2 

   n =            3,800     
                1 + (3,800 x 0.0025) 

 n =            3,800   
                         10.5 
    =   361.9047   
 

การคัดเลือกกลุมตัวอยางจะดําเนินการ ดังน้ี 
 ในแตละหมูบานทําการสุมครัวเรือนตามสัดสวนดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
random sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยถือวาทุกๆ หนวยหรือทุกๆ สมาชิกในประชากรมีโอกาส
จะถูกเทาๆ กัน ซึ่งเปนประชากรในการวิจัยตามตาราง ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 ประชากรและกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล  
    จาก 5 ตําบล 19 หมูบาน 

 
 

หมูบาน 
จํานวนประชากร 

ตามทะเบียนราษฎร 
(ครัวเรือน) 

กลุมตัวอยาง 
(ครัวเรือน) 

ตําบลหินต้ัง   
1. บานทาดาน   (หมู 2) 324 31         
2. บานทาชัย (หมู 4) 264 25 
3. บานหุบเมย (หมู 5) 174 17 
4. บานวังยายฉิม (หมู 6) 289 28 
5. บานบุงเข (หมู 7) 214 20 
6. บานคลองสเีสียด (หมู 8) 143 14 
7. บานวังยาว (หมู 9) 191 18 
ตําบลศรีนาวา   
8. บานคีรีวัน (หมู 1) 207 18 
9. บานศรีนาวา (หมู 2) 223 21 
10.บานหนองโพธ์ิ (หมู 3) 168 16 
11. บานหนองจิก (หมู 5) 192 18 
12. บานสบกเขียว (หมู 6) 329 31 
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ตารางที่ 2 ประชากรและกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล  

  จาก 5 ตําบล 19 หมูบาน (ตอ) 

 

หมูบาน 
จํานวนประชากร 

ตามทะเบียนราษฎร 
(ครัวเรือน) 

กลุมตัวอยาง 
(ครัวเรือน) 

13. บานโคกกรวด (หมู 7) 128 12 
14. บานทาซุง (หมู 8) 117 11 
ตําบลบานใหญ   
15. บานหนองปราจีน (หมู 4) 219 21 
16. บานใหม (หมู 6) 224 21 
ตําบลเกาะหวาย   
17. บานเกาะหวาย (หมู 1) 104 10 
18. บานคลองตะเคียน (หมู 2) 80 8 
ตําบลเกาะโพธิ ์   
19. บานหวยโรง (หมู 1) 210 20 

รวม 3,800 362 
 
ที่มา:  องคการบริหารสวนตําบลหินต้ัง องคการบริหารสวนตําบลศรีนาวา องคการบริหารสวนตําบล
บานใหญ องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย และองคการบริหารสวนตําบลเกาะโพธ์ิ ขอมูล ณ วันที่ 
21 กันยายน 2557 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยเปนแบบสอบถามที่สรางจากการประมวลแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของมาสรางแบบสอบถาม โดยกําหนดเน้ือหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดในการศึกษา โดยแบบสอบถามแบงเปน 5 สวน ดังน้ี 
  สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปน
แบบสอบถามปลายปด ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดของครัวเรือนตอเดือน 
  สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ของประชาชนที่มีตอโครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก โดยใช  
ขอคําถามเปนแบบสอบถามปลายปด จํานวน 3 ดาน คือ ดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้า   
ดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า และดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า 
  สวนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า ของประชาชนที่มีตอ
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจังหวัดนครนายก 
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โดยใชขอคําถามเปนแบบสอบถามปลายปด จํานวน 2 ดาน คือ ดานความพึงพอใจตอการใชนํ้าใน
พื้นที่และดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ 
  สวนที่ 4 แบบสอบถามทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ของประชาชนที่มีตอ
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจังหวัดนครนายก 
โดยใชขอคําถามเปนแบบสอบถามปลายปด จํานวน 3 ดาน คือ ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหาร
จัดการนํ้า ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า และทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอ     
การบริหารจัดการนํ้า 
  สวนที่ 5 แบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้าของ
ประชาชนที่มีตอโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก โดยมีขอคําถาม 4 ดานเปนแบบสอบถามปลายปด คือ การมีสวนรวมในการคิดและ      
วางแผนการมีสวนรวมในการเขามามีบทบาท การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลและ     
การมีสวนรวมในการเปนเจาของชุมชน 
 ในการวิจัยครั้งใชมาตรวัดแบบลิเคิรท  (Linker Scale) เปนมาตรวัดของแบบสอบถามใน
สวนที่ 2-5 ซึ่งไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนไว 5 ระดับ โดยใหคาคะแนน ดังน้ี 
   ระดับความเห็น  คะแนนคําถาม 
  มากที่สุด  5 คะแนน 
  มาก  4 คะแนน 
  ปานกลาง  3 คะแนน 
  นอย  2 คะแนน 
  นอยที่สุด  1 คะแนน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมูตามประเภทของการวัด ตัว
แปรและดําเนินการวิเคราะหในสวนของสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล โดย
การพิจารณาแปลความหมายคํานวณคาเฉลี่ยตามเกณฑการใหคะแนนดวยการใชสูตรคํานวณหาความ
กวางอัตราภาคช้ัน ดังน้ี 
 

   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5 - 1 =       0.8 
            

              จํานวนช้ัน                5 
 

 โดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยโดย
ยึดเกณฑตามที่ไดจากสูตรคํานวณของระดับช้ัน = 0.80 ดังน้ี 
 

   คาเฉลี่ย  ความหมาย 
   คะแนน 4.21- 5.00 คะแนน แสดงวาอยูในระดับมากที่สุด 
   คะแนน 3.41- 4.20 คะแนน แสดงวาอยูในระดับมาก 
   คะแนน 2.61- 3.40 คะแนน แสดงวาอยูในระดับปานกลาง 
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   คะแนน 1.81- 2.60 คะแนน แสดงวาอยูในระดับนอย 
   คะแนน 1.00- 1.80 คะแนน แสดงวาอยูในระดับนอยที่สุด 
 

การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่ เกี่ยวของจากหองสมุดและเว็บไซต เพื่อเปน
แนวทางในการในการสรางแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมขอมูล ตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย 

2. ดําเนินการสรางแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลตามกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมี
เน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแกไขขอบกพรอง 
 4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีอาจารยที่ปรึกษาแนะนําแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 

จํานวน  3 ทานเพื่อตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมเน้ือหาของการศึกษา 
      5. เมื่อแบบสอบถามผานการพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญเรียบรอย
แลว จึงนําแบบสอบถามชุดดังกลาวเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเช่ือมั่น
ของขอคําถามในแตละขอและนํามาทดสอบ เพื่อคํานวณคาความเ ช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม 

 

การตรวจสอบเครื่องมือท่ีในการวิจัย 
    ดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

 โดยนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาความสอดคลองกัน
ระหวางขอคําถามกบัเน้ือหาของงานวิจัย คุณภาพของเครื่องมือ ความถูกตองตรงตามเน้ือหาทีต่องการ 
ความสอดคลองตามวัตถุประสงคการวิจัย และการใชเครื่องมือวิจัยสามารถวัดไดครอบคลุมเน้ือหา
ทั้งหมด จากน้ันนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอง ความครอบคลุมของขอคําถาม
กับวัตถุประสงคของการวิจัย คํานิยามศัพท ความเหมาะสมทางดานภาษาของขอคําถามแลวนํามาหา
คาโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item – Objective Congruence) ซึ่งใชสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 คาดัชนีความสอดคลอง        IOC     = ∑R 
                                 N 
             IOC    = ผลรวมของคะแนนผูเช่ียวชาญ 
                   จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหา 

       ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดของผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

         N  แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
  โดยที่ผูเช่ียวชาญจะประเมินดวยคะแนน 3 ระดับคือ 
  +1 = สอดคลอง 
   0 = ไมแนใจ 
  -1 = ไมสอดคลอง 
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  คา IOC มีคาระหวาง -1 ถึง 1 ขอคําถามที่ดีจะตองมีคา IOC ใกลเคียงกับ 1 โดย
กําหนดเกณฑคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ข้ึนไปถือวาสอดคลองในเกณฑที่ยอมรับได (ทรงศักด์ิ  
ภูสีออน, 2551: 50) จากการทดสอบคา IOC จากแบบสอบถามการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ความ   
พึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า ทัศนคติที่มีตอการบรหิารจดัการนํ้า และการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการนํ้า  
 จากการนําแบบสอบถามที่ไดหลังจากผูเช่ียวชาญไดทําการตรวจสอบและนํามาคํานวณ    
เพื่อตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอทั้งหมด 64 ขอ ผานเกณฑการพิจารณา
เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของทุกขอคําถาม โดยไดคา IOC เทากับ 0.85 หลังจากแบบสอบถามได
ผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญและอาจารยที่ปรึกษาเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ได
นําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดย
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหทางสถิติ 
           ดานความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity)  

 เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางน้ัน สามารถวัดไดกับโครงสรางหรือคุณลักษณะ   
ตามทฤษฎีของสิ่งน้ันๆ น่ันคือตองสรางขอคําถามใหมีพฤติกรรมตางๆ ตรงตามพฤติกรรมที่เปน
เปาหมายของสิ่งที่ตองการจะวัดเปนการทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) และใชแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 362 ชุด โดยหาคาความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง
ของเครื่องมือวัดในดานการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า ทัศนคติ
ที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า คําถามในแตละ
ดานดวยคา Factor Loading อยูในชวง 0.640 – 0.885 ซึ่งคานํ้าหนักมากกวา 0.4 ข้ึนไป ถือวามีคา

ความท ี่ยงตรงเชิงโครงสรางสอดคลองกับ (Nunnally and Bernspein, 1994, อางถึงใน Jadesadalug, 

2009: 48) ดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 การแสดงคานํ้าหนักองคประกอบ และคาสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

 

ตัวแปร 

คานํ้าหนัก
องคประกอบ     

(Factor Loading) 

 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cornbrash’s 

Alpha) 

การรับรูการบริหารจัดการนํ้า  

การรบัทราบการบริหารจัดการนํ้า 0.650 – 0.800 0.847 
การทําความเขาใจการบรหิารจัดการนํ้า 0.640 – 0.846 0.902 
การบันทึกและจดจําการบรหิารจัดการนํ้า 0.800 – 0.854 0.773 
ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า  

ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที ่ 0.870 – 0.885 0.630 
ความพึงพอใจตอปรมิาณนํ้าในพ้ืนที ่ 0.770 – 0.840 0.673 
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ตารางที่ 3 การแสดงคานํ้าหนักองคประกอบ และคาสมัประสทิธ์ิแอลฟา (ตอ) 

 

ตัวแปร 

คานํ้าหนัก
องคประกอบ      

(Factor Loading) 

 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cornbrash’s 

Alpha) 

ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า  
ทัศนคติดานนความเขาใจที่มีตอการบรหิารจัดการนํ้า 0.776 – 0.846 0.455 
ทัศนคติดานความรูสึกทีม่ีตอการบริหารจัดการนํ้า 0.700 – 0.841 0.335 
ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบรหิารจัดการนํ้า 0.830 – 0.875 0.633 
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 
การมสีวนรวมในการคิดและวางแผน 0.768  –  0.819 0.956 
การมสีวนรวมในการเขามามบีทบาท 0.689 – 0.849 0.928 
การมสีวนรวมในการติดตามและประเมินผล 0.764 – 0.870 0.800 
การมสีวนรวมในการเปนเจาของชุมชน 0.764  - 0.870 0.706 

 
การวิเคราะหขอมูลหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 

 ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการทดสอบความเชื่อมั ่น โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุง
แกไขไปทดสอบความเช่ือมั่น (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 ชุด 
แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยกําหนดความเช่ือมั่นที่ 95% (α= 0.05) 
ระดับความถูกตอง (Validity) และกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.5 หรือความเช่ือมั่นทางสถิติที่ 95% 
โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 
99) โดยผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของคําถามแตละดานพบคา Cronbach Alphas คาความ
เช่ือมั่นควรอยูที่ระดับ 0.71–1.00 (แสดงขอมูลดังตารางที ่3) 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
นํ้า โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก         
มีข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1  เก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี 
นิยามศัพท และงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนพิจารณาแบบสอบถามของงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวสราง
แบบสอบถามใหสอดคลองและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย  
 ข้ันตอนที่ 2  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณประชาชนในพ้ืนที่
โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล หัวหนากลุมผูใชนํ้า และเจาหนาที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล  
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 ข้ันตอนที่ 3  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการทดสอบหาคาความเช่ือมั่นมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ ความถูกตอง นํามาวิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronobach’s Alpha Coefficient) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลและ
ดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณในการเก็บขอมูล 
 ข้ันตอนที่ 4 ผู วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อติดตอประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย  
 ข้ันตอนที่ 5 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจหาความ
สมบูรณ ความถูกตองของขอมูลและดําเนินการวิเคราะหขอมูลการวิจัย 

 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล เพื่อใชเปน
ภาพรวมในการตอบคําถามการวิจัย โดยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณและนําไปลงรหัสขอมูล เพื่อวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปนําเสนอดวยตาราง
ประกอบการบรรยายไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
            สถิติท่ีใชเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. หาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) นําแบบสอบถามใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ พิจารณาความสอดคลองกันระหวางขอคําถามกับเน้ือหาของ
งานวิจัย คุณภาพของเครื่องมือ ความถูกตองตรงตามเน้ือหาที่ตองการ และตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย โดยการใชเครื่องมือวิจัยสามารถวัดไดครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด แลวนํามาหาคาโดยใชเทคนิค 
IOC (Index of Item – Objective Congruence) 
 2. หาคาความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง
เชิงโครงสราง สามารถสรางขอคําถามใหมีพฤติกรรมตางๆ ตรงตามพฤติกรรมที่เปนเปาหมายของสิ่งที่
ตองการจะวัด เปนการทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor Analysis)  
 3. หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) แบบวัดทั้งฉบับและรายดานโดยการหาคาความ
สอดคลองภายในดวยวิธีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) 
            สถิติพ้ืนฐาน  
 1. การวิเคราะหขอมูลคุณสมบัติของประชากรกลุมตัวอยางดานเพศอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดของครอบครัวตอเดือน สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะ
ขอมูลสวนบุคคล ดวยสถิติคารอยละ (percentage) และแจกแจงความถ่ี (frequency) 
 2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของปจจัยในการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ความพึง
พอใจตอการบริหารจัดการนํ้า ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า และการสวนรวมของประชาชนใน      
การบริหารจดัการนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารงุรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard  Deviation (SD) 
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             สถิติท่ีใชเพ่ือทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร 
1. คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson’s product moment 

correlation coefficient) ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ความ
พึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการนํ้าโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
           สถิติท่ีใชเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
            ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําสถิติมาใชเพื่อทดสอบสมมติฐาน 2 วิธี คือ 1. การวิเคราะหความ
ถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ใชสําหรับการวิเคราะหที่แสดงถึงความสัมพันธ      
เชิงเสนตรงระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 2. การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ใชสําหรับการวิเคราะหที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหลายตัว
กับตัวแปรตามหน่ึงตัวแปร ซึ่งสามารถนํามาเขียนในรูปของสมการไดดังน้ี 
 สมการท่ี 1 การรับรูการบริหารจัดการนํ้า 

 PCM = β01 + β1ADM + β2UM + β3RM + ε 
 การทดสอบอิทธิพลการรับรูการบริหารจัดการนํ้าในดานการรับทราบการบริหารจัดการ
นํ้า ดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า และดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้าที่
มีตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ดวยสมมติฐานการวิจัยที่ 1 
 สมการท่ี 2 ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า 

 PCM = β02 + β4SWA + β5SAA + ε 
 การทดสอบอิทธิพลความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าในดานความพึงพอใจตอการใช
นํ้าพื้นที่ และดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพื้นที่ที่มีตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการนํ้า ดวยสมมติฐานการวิจัยที่ 2 
 สมการท่ี 3 ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า 

 PCM = β03 + β6KWM + β7KAWM + β8BWM + ε 
 การทดสอบอิทธิพลทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าในดานความรูที่มีตอการบริหาร
จัดการนํ้า ดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจดัการนํ้า และดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าที่
มีตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ดวยสมมติฐานการวิจัยที่ 3 
 

ตารางที่ 4 การแสดงคาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐานของการศึกษา สถิติท่ีใช 

สมมติฐานท่ี 1 การรับรูการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอ  
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจังหวัดนครนายก 
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ตารางที่ 4  การแสดงคาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน (ตอ) 

 

สมมติฐานของการศึกษา สถิติท่ีใช 

 สมมติฐานที่ 1.2 การรับรูในดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการ
นํ้ามี อิ ท ธิพลทางบวกตอการมี ส วนร วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
โครงการสงนํ้าและบาํรงุรกัษาเข่ือนขุนดานปราการชล 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

สมการถดถอยพหุคูณ       

(Multiple Regression 

Analysis) 

 สมมติฐานที ่1.3 การรับรูในดานการบันทึกและจดจําการบริหาร
จัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
โครงการสงนํ้าและบาํรงุรกัษาเข่ือนขุนดานปราการชล 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 

สมการถดถอยพหุคูณ       

(Multiple Regression 

Analysis) 

 สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล  อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

 

 สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจตอการใชนํ้า ในพื้นที่มีอิทธิพลทางบวก
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน  
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก 

สมการถดถอยพหุคูณ       

(Multiple Regression 

Analysis) 

 สมมติฐานที่ 2.2 

 

ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่มีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก 

สมการถดถอยพหุคูณ       

(Multiple Regression 

Analysis) 

 สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าของประชาชนมี  
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
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ตารางที่ 4  การแสดงคาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน (ตอ)  

 

            สมมติฐานของการศึกษา สถิติท่ีใช 

สมมติฐานที่ 3.1 ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

สมการถดถอยพหุคูณ    

(Multiple 

Regression Analysis) 

สมมติฐานที่ 3.2 ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก 

สมการถดถอยพหุคูณ    

(Multiple 

Regression Analysis) 

สมมติฐานที่ 3.3 ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามี

อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนใน

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

สมการถดถอยพหุคูณ    

(Multiple 

Regression Analysis) 

  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 
 

 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน        
การบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารงุรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครนายก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
แบบสอบถาม โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่มีจํานวนตัวอยางครบถวนสมบูรณ 
และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแสดงไวเปนลําดับ ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของประชาชนเข่ือนขุนดานปราการชล 
 ตอนท่ี 2 การรับรูการบริหารจัดการนํ้า 
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการใชนํ้า 
 ตอนท่ี 4 ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า 
 ตอนท่ี 5 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 
 ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน   
 
 สมมติฐานท่ี 1 การรับรูการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
    สมมติฐานท่ี 1.1 การรับรูในดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
    สมมติฐานท่ี 1.2 การรับรูในดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
    สมมติฐานท่ี 1.3 การรับรูในดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจตอการบริหารจดัการนํ้ามอีิทธิพลทางบวกตอการมสีวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล    
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
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   สมมติฐานท่ี 2.1 ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่มีอิทธิพลทางบวกตอ      
การมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
   สมมติฐานท่ี 2.2 ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่มีอิทธิพลทางบวกตอ    
การมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติที่มีตอการบริการจัดการมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวม    
ของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล       
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
   สมมติฐานท่ี 3.1 ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา  
เข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
   สมมติฐานท่ี 3.2 ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน      
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
   สมมติฐานท่ี 3.3 ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดใช
สัญลักษณในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจและความเห็นตรงกัน ดังน้ี 
  n แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
 X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean)  
 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 P-value แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Signifieance)  
 Sig แทน คาที่ใชในการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระใดบางทีส่ามารถใชพยากรณ 
 R แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธถดถอยพหุคูณ 
 β แทน คาสมัประสิทธ์ิการถดถอย ในสมการที่อยูในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 a แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 SEest แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  
    (Standard error of estimation)  
 Adjusted R2 แทน คาสัมประสิทธ์ิของการพยากรณปรบัปรุง 
 * แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 ** แทน   ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
 *** แทน   ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.001 
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 AWM แทน   การรับรูการบรหิารจัดการนํ้า 
    (Awareness of water management) 
 ADM แทน   การรับทราบการบริหารจัดการนํ้า  
   (Acknowledgement of the water management) 

 UM แทน   การทําความเขาใจการบรหิารจัดการนํ้า 
   (Understanding of water management) 

 RM แทน   การบันทึกและจดจําการบรหิารจัดการนํ้า   
   (Remember to record and water management) 

 SM แทน   ความพึงพอใจตอการบรหิารจัดการนํ้า 
   (Satisfaction with water management) 
 SWA แทน   ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที ่
   (Satisfaction with the use of water in the area) 

 SAA แทน   ความพึงพอใจตอปรมิาณนํ้าในพ้ืนที ่
   (Satisfied with the amount of water in the area) 

 ATM แทน   ทัศนคติที่มีตอการบรหิารจัดการนํ้า 
   (Attitudes towards water management) 
 KWM แทน   ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า 
   (Knowledge attitude towards water management) 

 KAWM แทน   ทัศนคติดานความรูสึกทีม่ีตอการบริหารจัดการนํ้า 
   (Knowledge affective towards water management) 

 BWM แทน   ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบรหิารจัดการนํ้า 
   (Behavioral attitudes towards water management) 
 PCM แทน   การมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการนํ้า 
   (The participation of citizens in water management) 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 362 คน จําแนกตาม
ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดของครอบครัวตอเดือนของผูตอบ
แบบสอบถามโดยใชสถิติคารอยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) ผลการ
วิเคราะหขอมูลแสดงในตารางที่ 5 ดังน้ี 
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ตารางที่ 5 การแสดงจํานวนความถ่ี รอยละของขอมูลทั่วไปจากผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ลักษณะของกลุมตัวอยาง ในภาพรวม  

 (n = 362 คน)  
ขอมูลท่ัวไป ความถ่ี รอยละ 

เพศ   
 ชาย 177 48.90 
 หญิง 185 51.10 

รวม 362 100.00 
อายุ   
 อายุตํ่ากวา 30 ป 5   1.40 
 30 – 40 ป 46 12.70 
 41 – 50 ป 123 34.00 
 51 ปข้ึนไป 188 51.90 

รวม 326 100.00 
 

ระดับการศึกษา   

 ไมไดรับการศึกษา/ตํ่ากวาประถมการศึกษาปที่ 4 96 26.50 
 ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 182 50.30 
        มัธยมศึกษาตอนตน 51 14.10 
        ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 12   3.30 
        อนุปริญญา 5   1.40 
        ปริญญาตรี 3   0.80 

รวม 362 100.00 
อาชีพ   
        เกษตรกรรม  256     70.70 
        เกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม     8 2.20 
        เลี้ยงสัตว ประมง  เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 10 2.80 
        พนักงานบริษัทเอกชน 24 6.60 
        รับจางทั่วไป 59     16.30 

รวม 362 100.00 
รายไดตอเดือน   
 นอยกวา 10,000 บาท 204 56.40 
 10,000 – 15,000 บาท 128 35.40 
 15,001 – 20,000 บาท  18  5.50 
 20,001 บาทข้ึนไป 12  3.30 

รวม 362 100.00 
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 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีดังน้ี 
 เพศ พบวา ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล   
สวนใหญเปนเพศหญิงมากที่สุด จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 51.10 และเพศชาย จํานวน 177 คน 
คิดเปนรอยละ 48.90  
 อายุ พบวา ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล   
สวนใหญมีอายุ 51 ปข้ึนไปมากที่สุด จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 51.90 รองลงมาคือ อายุ 41– 
50 ป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 34.00 อายุ 31–40 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 12.70 
และอายุตํ่ากวา 30 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ  
 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล สวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษา ปที่ 4-6 มากที่สุด จํานวน 182 คน คิดเปนรอย
ละ 50.30 รองลงมาคือ ไมไดรับการศึกษาหรือตํ่ากวาประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 96 คิดเปนรอยละ 
26.50 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 14.10 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.60 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.30 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.40 และระดับปริญญาตรี จํานวน     
3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ตามลําดับ  
 อาชีพ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล   
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําสวน และทําไรมากที่สุด จํานวน 256 คน คิดเปน
รอยละ 70.70 รองลงมาคือ รับจางทั่วไป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 16.30 พนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.60 เลี้ยงสัตว ประมง และเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
2.80 เกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.20 และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ 
 รายได พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล   
สวนใหญมีรายไดนอยกวา 10,000 บาทตอเดือนมากที่สุด จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 56.40 
รองลงมาคือ 10,001–15,000 บาทตอเดือน จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 35.40 รายได 15,001 
– 20,000 บาทตอเดือน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และรายได 20,000 บาทข้ึนไป จํานวน 
12 คน คิดเปนรอยละ 3.30 ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 2 การรับรูการบริหารจัดการนํ้า  
 ผลการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนน้ีเปนการวิเคราะหการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ของ
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
จังหวัดนครนายก จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้า ดานการทําความ
เขาใจการบริหารจัดการนํ้า และดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า โดยผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 362 คน ใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล 
แลวนําคะแนนที่ไดจากแตละขอคําถามมารวมกันเพื่อวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยผลการวิเคราะหขอมูลแสดงในตารางที่ 6 ดังน้ี 
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูการบริหาร
จัดการนํ้า ในภาพรวม  

(n = 362 คน) 

การรับรูการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู 
1. ดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้า 3.01 0.40 ปานกลาง 
2. ดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า 3.06 0.42 ปานกลาง 
3. ดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า 3.05 0.43 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.04 0.37 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการรับรูการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมอยู     
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ( X  = 3.04  S.D. = 0.37) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว  
พบวา ระดับการรับรูอยูในระดับปานกลางทุกดาน ( X  = 3.01 - X  = 3.06) โดยเรียงลําดับ
ดังตอไปน้ี  
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูสูงที่สุดคือ ดานการทําความเขาใจการบริหาร
จัดการนํ้า ( X  = 3.06  S.D. = 0.42) รองลงมาคือ ดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า 
( X  = 3.05  S.D. = 0.43) และดานการับทราบการบริหารจัดการนํ้า  ( X  = 3.01 S.D. = 0.40) 
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแตละดานดังตารางที่ 7–9 
 
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับรับรูการบริหาร
จัดการนํ้า ในดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้า  

                                                                                                      (n = 362 คน)  

การรับรูการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู 
ดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้า  

0.56 ปานกลาง 1. ทานมีโอกาสไดรบัขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้า 
ในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล จากหนวยงานภาครัฐ 

2.94 

2. ทานไดรับฟงขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าของ
ภาครัฐ จากผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน หรือจากเพ่ือนบาน 

2.95 0.57 ปานกลาง 

3. ทานต้ังใจเลือกรบัขอมลูขาวสาร รายละเอียดการดําเนินงาน 
การบริหารจัดการนํ้าจากเจาหนาทีร่ัฐในโครงการเข่ือนขุนดาน
ปราการชล 

3.08 0.50 ปานกลาง 

  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 87

ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับรับรูการบริหาร
จัดการนํ้า ในดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้า (ตอ) 

                                                                                                      (n = 362 คน)  

การรับรูการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู 
ดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้า     
4. ทานเขารวมกจิกรรมที่ภาครัฐจัดข้ึนในการใหความรูเกี่ยวกบั 

การใชนํ้าและบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืนของโครงการเข่ือน 
ขุนดานปราการชล 

3.05 0.55 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.01 0.40 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 7 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ในดานการรับทราบ
การบริหารจัดการนํ้าภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.01  S.D. = 0.40) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลวพบวา ระดับการรับรูอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( X  = 2.94 - X  = 3.08) โดย
เรียงลําดับ ดังตอไปน้ี 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ต้ังใจเลือกรับขอมูลขาวสาร รายละเอียดการดําเนินงานการ
บริหารจัดการนํ้าจากเจาหนาที่รัฐในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล ( X  = 3.08  S.D. = 0.50) 
รองลงมาคือ การเขารวมกิจกรรมที่ภาครัฐจัดข้ึนในการใหความรูเกี่ยวกับการใชนํ้าและการบริหาร
จัดการนํ้าอยางย่ังยืนของโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล ( X  = 3.05  S.D. = 0.55) การไดรับฟง
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐจากผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน หรือจากเพ่ือน
บาน ( X  = 2.95  S.D. = 0.50) และความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูตํ่าที่สุดคือ ประชาชนใน
พื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการนํ้าในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชลจากหนวยงานรัฐ ( X  = 2.94  S.D. = 0.56) 
ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 8  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูการบริหาร
จัดการนํ้า ในดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า  

(n = 362 คน) 

การรับรูการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู 
ดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า    
1. ทานไดศึกษาเรียนรูถึงขอมูล รายละเอียดนํ้า ปริมาณนํ้า การจัดสรร

นํ้าในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชลและการบริหารจัดการนํ้าของ
ภาครัฐในพื้นที่ที่ทานอาศัยอยู 

3.02 0.54 ปานกลาง 
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ตารางที่ 8  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูการบริหาร
จัดการนํ้า ในดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า (ตอ) 

(n = 362 คน) 

การรับรูการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู 
ดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า    
2. ทานทําความเขาใจวิธีการดําเนินงาน และแนวทางการบรหิาร

จัดการนํ้าของภาครัฐในพื้นที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล 
3.04 0.54 ปานกลาง 

3. ทานไดรวมประชุมทําความเขาใจ หรือดําเนินงานกจิกรรมของ
ภาครัฐ ในโครงการเขื่อนขุนดานปราการชล 

3.09 0.52 ปานกลาง 

4. ทานมีความพยายามทีจ่ะเรียนรู และทําความเขาใจ 
การดําเนินงานบรหิารจัดการนํ้าของภาครัฐ 

3.10 0.57 ปานกลาง 

5. ทานนําขอมูล ความรูที่ไดรับจากการเขารวมอบรม ประชุม 
สัมมนามาถายทอดใหกบัผูอื่นนําไปปฏิบัติ 

3.04 0.51 ปานกลาง 

 ภาพรวม 3.06 0.42 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ในดานการทําความ
เขาใจการบริหารจัดการนํ้าภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.06  S.D. = 0.42) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ระดับการรับรูอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( X  = 3.02 - X  = 3.10) 
โดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล มีความพยายามที่จะเรียนรูและทําความเขาใจการดําเนินงาน
บริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ ( X  = 3.10 S.D. = 0.57) รองลงมาคือ การเขารวมประชุมทําความ
เขาใจ หรือดําเนินงานกิจกรรมของภาครัฐ ในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล ( X  = 3.09 S.D. = 
0.52) การทําความเขาใจวิธีการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐในพื้นที่
โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล และการนําขอมูล ความรูที่ไดรับจากการเขารวมอบรม ประชุม 
สัมมนามาถายทอดใหกับผูอื่นนําไปปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากัน ( X  3.04 S.D. = 0.51 และ 0.54)    
ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูตํ่าที่สุดคือ การไดศึกษาเรียนรู รายละเอียดนํ้า ปริมาณนํ้า   
การจัดสรรนํ้าในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล และการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐในพื้นที่ที่
อาศัยอยู ( X  = 3.02  S.D. = 0.54) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูการบริหาร
จัดการนํ้า ในดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า  

(n = 362 คน) 

การรับรูการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู 
ดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า    
1. ทานไดดําเนินการบรหิารจัดการนํ้าในพ้ืนที่ที่ทานอาศัยอยูอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 
3.08 0.52 ปานกลาง 

2. ทานไดเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการบรหิารจัดการนํ้า 
ตอหนวยงานภาครัฐ 

3.07 0.53 ปานกลาง 

3. ทานมีการบันทึกและจดจําเกี่ยวกับขอมูล รายละเอียด การบรหิาร
จัดการนํ้าที่ภาครัฐมาถายทอดหรือใหขอมลู 

3.01 0.56 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.05 0.43 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ในดานการบันทึกและ
จดจําการบริหารจัดการนํ้าภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.05  S.D. = 0.44) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ระดับการรับรูอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( X  = 3.01 - X  = 3.08) 
โดยเรียงลําดับ ดังตอไปน้ี 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ไดดําเนินการบริหารจัดการนํ้าในพื้นทีท่ี่อาศัยอยูอยางถูกตองและ
เหมาะสม ( X  = 3.08 S.D. = 0.52) รองลงมาคือ การเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการบริหาร
จัดการนํ้าตอหนวยงานภาครัฐ ( X  = 3.07  S.D. = 0.53) และความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรู
ตํ่าที่สุดคือ การบันทึกและจดจําเกี่ยวกับขอมลู รายละเอียด การบริหารจัดการนํ้าที่ภาครัฐมาถายทอด
หรือใหขอมูล ( X  = 3.01  S.D. = 0.44) ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า  
 ผลการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนน้ีเปนการวิเคราะหความพึงพอใจตอการบริหาร         
จัดการนํ้า ของประชาชนในพื้นที่ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเ ข่ือนขุนดานปราการชล               
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจตอการใชนํ้า
ในพื้นที่ และดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพื้นที่ โดยผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 362 คน      
ใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล แลวนําคะแนนที่ไดจากแตละขอ
คําถามมารวมกัน เพื่อวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยผลการวิเคราะหขอมูลแสดงในตารางที่ 10 ดังน้ี 
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ตารางที่ 10  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการนํ้า ในภาพรวม  

(n = 362 คน) 

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ดานความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ 3.37 0.60 ปานกลาง 
2. ดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ 3.23 0.57 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.28 0.56 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวม 
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ( X  = 3.28  S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว  
พบวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางทุกดาน ( X  = 3.23 - X  = 3.37) โดยเรียงลําดับ
ดังตอไปน้ี  
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ดานการใชนํ้าในพื้นที่ ( X  = 
3.37  S.D. = 0.60) รองลงมาคือ ดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ ( X  = 3.23  S.D. = 
0.57) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแตละดานดังตารางที่ 11–12 
 
ตารางที่ 11  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการนํ้า ในดานความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่  

(n = 362 คน) 

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนท่ี    
1. ทานมีความพึงพอใจตอชวงระยะเวลาของการเปด – ปด 

ประตูนํ้า 
3.40 0.65 ปานกลาง 

2. ทานมีความพึงพอใจตอการกําหนดระยะเวลาการใชนํ้าที่
หนวยงานภาครัฐกําหนด 

3.40 0.68 ปานกลาง 

3. ทานมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐโดยรวม
เพียงใด 

3.34 0.69 ปานกลาง 

4. ทานมีความพึงพอใจตอการจัดระบบเสนทางคลองสงนํ้าที่
หนวยงานรัฐจัดสรร 

3.31 0.72 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.37 0.60 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าในดาน  
ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.36  S.D. = 0.60) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( X  = 3.31 - 
X  = 3.40) โดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีความพึงพอใจตอการกําหนดระยะเวลาการใชนํ้าที่หนวยงาน
ภาครัฐกําหนด และมีความพึงพอใจตอชวงระยะเวลาของการเปด – ปด ประตูนํ้า มีคาเฉลี่ยเทากัน 
( X  = 3.40  S.D. = 0.68 และ 0.65) รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ
โดยรวม ( X  = 3.34  S.D. = 0.69) และความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ความพึงพอใจตอการ
จัดระบบเสนทางคลองสงนํ้าที่หนวยงานรัฐจัดสรร ( X  =  3.31 S.D. = 0.72) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 12  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการนํ้า ในดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ 

(n = 362 คน) 

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนท่ี    
1. ทานมีความพึงพอใจตอจํานวนปริมาณนํ้าทีป่ลอยจาก

โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล 
3.36 0.72 ปานกลาง 

2. จํานวนปรมิาณนํ้าที่ปลอยจากโครงการเข่ือนขุนดาน
ปราการชลเพียงพอตอการใชนํ้าในพ้ืนทีท่ี่ทานอาศัยอยู 

3.35 0.68 ปานกลาง 

3. ทานมีความพึงพอใจเพียงใดตอหนวยงานรัฐทีม่ีการจัดสรร
ปริมาณนํ้าไดอยางเหมาะสมและถูกตอง  

3.35 0.70 ปานกลาง 

4. หากภาครัฐไมกําหนดปริมาณนํ้าที่ปลอยจากโครงการเข่ือน
ขุนดานปราการชลตอพื้นทีอ่าศัย ทานมีความพึงพอใจ
เพียงใด  

2.75 0.88 ปานกลาง 

5. ทานมีความพึงพอใจตอการจัดการปริมาณนํ้าในพ้ืนที่
โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล โดยรวมเพียงใด 

3.33 0.76 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.23 0.57 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า ในดาน
ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.23  S.D. = 0.57) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( X  = 2.75 - 
X  = 3.36) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังตอไปน้ี 
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 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีความพึงพอใจตอจํานวนปริมาณนํ้าที่ปลอยจากโครงการ
เข่ือนขุนดานปราการชล ( X  = 3.36  S.D. = 0.72) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจตอหนวยงาน
ภาครัฐที่มีการจัดสรรปริมาณนํ้าไดอยางเหมาะสมและถูกตอง และมีความพึงพอใจจํานวนปริมาณนํ้า
ที่ปลอยจากโครงการเข่ือนขุนดานปราการชลเพยีงพอตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ที่อาศัยอยู มีคาเฉลี่ยเทากัน 
( X  = 3.35  S.D. = 0.68 และ 0.70) และมีความพึงพอใจตอการจัดการปริมาณนํ้าในพ้ืนที่โครงการ
เข่ือนขุนดานปราการชล โดยรวม ( X  =  3.33  S.D. = 0.76) และความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยระดับตํ่า
ที่สุดคือ หากภาครัฐไมกําหนดปริมาณนํ้าในพื้นที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชลตอพื้นที่อาศัย    
( X  =  2.75  S.D. = 0.88) ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 4 ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติที่มตีอการบรหิารจัดการนํ้า ของประชาชนในพื้นที่โครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก จํานวน 
3 ดาน ไดแก ดานความรูที่มตีอการบริหารจัดการนํ้า ดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า และ
ดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจดัการนํ้า โดยผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 362 คน ใหคะแนนปจจัย
ตามระดับความสําคัญจากแนวคิดของลิเคิรทสเกลแลวนําคะแนนที่ไดจากแตละขอคําถามมารวมกัน 
เพื่อวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยผลการ
วิเคราะหขอมูลแสดงในตารางที่ 13 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 13   คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ
การบริหารจัดการนํ้า ในภาพรวม  

(n = 362 คน) 

ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า 3.25 0.48 ปานกลาง 
2. ดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า 3.40 0.52 ปานกลาง 
3. ดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า 3.47 0.56 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.38 0.47 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 13 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าใน
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ( X  = 3.38  S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานแลว พบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกดาน ( X  = 3.25 - X  = 3.47 โดย
เรียงลําดับ ดังตอไปน้ี  
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ( X  = 
4.47 S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ( X  = 3.40  S.D. = 
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0.52) และดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ( X  =  3.25  S.D. = 0.48) ตามลําดับโดยมี
รายละเอียดแตละดาน ดังตารางที่ 14-16 
 
ตารางที่ 14  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ
การบริหารจัดการนํ้า ในดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า  

(n = 362 คน) 

ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
 ดานความรูท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า    
1. ทานมีความคิดเห็นตรงกบัขอมลู ขาวสารความรูที่ไดรับจาก

เจาหนาที่รัฐ 
3.17 0.57 ปานกลาง 

 
2. ทานเช่ือมั่นวาภาครัฐมีการบริหารจัดการน้ําในโครงการ 

เข่ือนขุนดานปราการชล ไดอยางเหมาะสม 
3.25 0.57 ปานกลาง 

3. ทานสามารถนําความรูที่ไดจากการเขาอบรม ศึกษาดูงาน 
สัมมนา มาใชใหเกิดประโยชนตอพื้นที่ที่ทานอาศัยอยู 

3.30 0.61 ปานกลาง 

4. ทานมีความเช่ือมั่นวานํ้าในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล 
จะมีใชไดอยางเพียงพอกับความตองการ 

3.27 0.57 ปานกลาง 

5. ทานเช่ือวาขอมูล ความรูที่ไดรับจากการเขารวมอบรม ศึกษา 
ดูงาน สัมมนา มีความถูกตอง และเปนประโยชนตอตัวทาน 

3.29 0.64 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.25 0.48 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ในดาน
ความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.25 S.D. = 0.45) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา  ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( X  = 3.17 - 
X  = 3.30) โดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน
ขุนดานปราการชล สามารถนําความรูที่ไดจากการเขาอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา มาใชใหเกิด
ประโยชนตอพื้นที่ที่อาศัย ( X  = 3.30  S.D. = 0.61) รองลงมาคือ เช่ือวาขอมูล ความรูที่ไดรับจาก
การเขาอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนามีความถูกตองและเปนประโยชน ( X  = 3.29  S.D. = 0.64) 
และมีความเช่ือวานํ้าในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชลจะมีใชไดอยางเพียงพอกับความตองการ
( X  = 3.27  S.D. = 0.57) มีความเช่ือมั่นวาภาครัฐมีการบริหารจัดการนํ้าในโครงการเข่ือนขุนดาน
ปราการชล ไดอยางเหมาะสม ( X  = 3.25  S.D. = 0.57) และความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ 
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีความคิดเห็นตรงกับขอมูล 
ขาวสาร ความรูที่ไดรับจากเจาหนาที่รัฐนอยที่สุด ( X  = 3.17  S.D. = 0.57) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 15  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ
 บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ
การบริหารจัดการนํ้า ในดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า 

(n = 362 คน) 

ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
 ดานความรูสึกท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า    

1. หนวยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการนํ้าลาชา ไมทันการณ
ในชวงเวลาที่มีปริมาณนํ้าไมเพียงพอ 

3.22 0.67 ปานกลาง 

2. หากไมมีการจัดสรรนํ้า หรือการบริหารจัดการนํ้าที่ดีภายใน
โครงการเข่ือนขุนดานปราการชลกจ็ะสงผลกระทบตอ
ปริมาณนํ้าทีท่านไดรับ 

3.28 0.66 ปานกลาง 

3. เจาหนาที่รัฐมีการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนธรรมตอพื้นที่
ที่ทานอาศัยอยู 

3.33 0.70 ปานกลาง 

4. เพราะการบรหิารจัดการนํ้าที่ดีของหนวยงานภาครัฐ จึงทํา
ใหทานมีนํ้าใชอยางเพียงพอ 

3.47 0.65 ปานกลาง 

5.  การบรหิารจัดการนํ้าของภาครัฐในโครงการเข่ือนขุนดาน 

ปราการชลมสีวนสําคัญที่ทําใหทานมีความเปนอยูที่ดี 

3.50 0.65 ปานกลาง 

6.  การบรหิารจัดการนํ้าอยางย่ังยืนตองอาศัยความรวมมอืและ
ชวยเหลือกัน 

3.54 0.70 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.40 0.52 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ในดาน
ความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.39  S.D. = 0.52) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( X  = 3.54 -    
X  = 3.22) โดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน
ขุนดานปราการชลมีความรูสึกวาการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืนตองอาศัยความรวมมือและ
ชวยเหลือกัน ( X = 3.54 S.D. = 0.70) รองลงมาคือ การบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐในโครงการ
เข่ือนขุนดานปราการชลมีสวนสําคัญที่ทําใหมีความเปนอยูที่ดี ( X  = 3.50  S.D. = 0.65) และเพราะ
การบริหารจัดการนํ้าที่มีตอหนวยงานภาครัฐ จึงทําใหมีนํ้าใชอยางเพียงพอ ( X = 3.47 S.D. = 0.65) 
เจาหนาที่รัฐมีการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนธรรมตอพื้นที่อาศัยอยู ( X = 3.33 S.D. = 0.70) หากไม
มีการจัดสรรนํ้า หรือการบริหารจัดการนํ้าที่ดีภายในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชลก็จะสงผล
กระทบตอปริมาณนํ้า ( X = 3.28 S.D. = 0.66) และความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ หนวยงาน
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ภาครัฐมีการบริหารจัดการนํ้าลาชาไมทันการณในชวงเวลาที่มีปริมาณนํ้าไมเพียงพอ ( X  = 3.22  
S.D. = 0.67) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 16 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ
การบริหารจัดการนํ้า ในดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า 

(n = 362 คน) 

ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

 ดานพฤติกรรมท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า    

1. การใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมทีห่นวยงานภาครัฐ 
จัดข้ึนเปนการสานสัมพันธระหวางชุมชนกับบุคคลที่ใชนํ้า
รวมกัน 

3.49 0.65 ปานกลาง 

2. ทานยินดีใหความชวยเหลอืเจาหนาทีร่ัฐหากเกิดปญหานํ้า 
ในพื้นที่ 

3.48 0.64 ปานกลาง 

3. ปจจุบันทานไดดําเนินตามแนวทางและวิธีการใชนํ้าอยางรู
คุณคาและใชนํ้าไดอยางเหมาะสม 

3.45 0.63 ปานกลาง 

4. ทานมีพฤติกรรมการใชนํ้าอยางรูคุณคาและใชนํ้าไดอยาง
เหมาะสม 

3.48 0.64 ปานกลาง 

5.  ทานมีการประพฤติตนที่ดี และเปนตัวอยางตอเพื่อนบาน 
     ในการใชนํ้าเพ่ือประโยชนตอสวนรวม 

3.44 0.63 ปานกลาง 

6.  ทานใหความรวมมือกบัหนวยงานภาครัฐในการบริหาร 
     จัดการนํ้าอยางย่ังยืน 

3.50 0.67 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.47 0.56 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าดานพฤติกรรม
ที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.47  S.D. = 0.56) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( X  = 3.44 - X  = 
3.50) โดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน
ขุนดานปราการชลใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืน ( X  = 
3.50  S.D. = 0.67) รองลงมาคือ การใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมที่หนวยงานภาครัฐจัดข้ึน
เปนการสานสัมพันธระหวางชุมชนกับบุคคลที่ใชนํ้ารวมกัน ( X  = 3.49  S.D. = 0.65) ประชาชนใน
พื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ยินดีใหความชวยเหลือเจาหนาที่รัฐหาก
เกิดปญหานํ้าในพื้นที่และมีพฤติกรรมการใชนํ้าอยางรูคุณคาและใชนํ้าไดอยางเหมาะสม เทากัน     
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( X  = 3.48  S.D. = 0.64) และดําเนินการตามแนวทาง วิธีการใชนํ้าอยางรูคุณคาและใชนํ้าไดอยาง
เหมาะสม ( X  = 3.45 S.D. = 0.63) ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ การประพฤติตนที่ดีและเปน
ตัวอยางตอเพื่อนบานในการใชนํ้า เพื่อประโยชนตอสวนรวม ( X  = 3.44  S.D. = 0.63) ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 5 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ในพื้นที่
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก  
จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการคิดและวางแผน ดานการเขามามีบทบาท ดานการติดตามและ
ประเมินผล และดานความเปนเจาของชุมชน โดยผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 362 คน ใหคะแนน
ปจจัยตามระดับความสําคัญจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล แลวนําคะแนนที่ไดจากแตละขอคําถามมา
รวมกัน เพื่อวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงในตารางที่ 17 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 17  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ในภาพรวม 

(n = 362 คน) 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับการมี
สวนรวม 

1. ดานการคิดและวางแผน 3.06 0.42 ปานกลาง 
2. ดานการเขามามีบทบาท 3.04 0.40 ปานกลาง 
3. ดานการติดตามและประเมินผล 3.05 0.41 ปานกลาง 
4. ดานความเปนเจาของชุมชน 3.11 0.42 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.06 0.35 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
นํ้าในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.06 S.D. = 0.35) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว  
พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า อยูในระดับปานกลางทุกดาน     
( X  = 3.04 - X  = 3.11) โดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี  
 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้าที่มีคาเฉลี่ยระดับสูงที่สุดคือดาน
ความเปนเจาของชุมชน ( X  = 3.11  S.D. = 0.42) รองลงมาคือ ดานการคิดและวางแผน ( X  = 
3.06  S.D. = 0.42) ดานการติดตามและประเมินผล ( X  = 3.05  S.D. = 0.41) และการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้าที่มีคาเฉลี่ยระดับตํ่าที่สุดคือ ดานการเขามามีบทบาท ( X  = 
3.04  S.D. = 0.40) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังตารางที่ 18–21 
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ตารางที่ 18  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ
 บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ในดานการคิดและวางแผน 

(n = 362 คน) 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับการม ี
สวนรวม 

 ดานการคิดและวางแผน    
1. ทานไดขอความคิดเห็นหรือสอบถามขอมลูแนวทาง 

การใชนํ้ารวมกันกบัเพือ่นบาน ผูนําชุมชน 
 

3.09 0.50 ปานกลาง 

2. ทานไดเขารวมกําหนดนโยบายแนวทางการใชนํ้า 
รวมกับภาครัฐ 
 

3.09 0.50 ปานกลาง 

3. ทานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการบริหารจัดการนํ้า 
ในพื้นที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล 
 

3.06 0.54 ปานกลาง 

4. ทานไดเขารวมประชุมกบัหนวยงานภาครัฐ ในการ
แกปญหาเรื่องนํ้าในพ้ืนทีโ่ครงการเข่ือนขุนดานปราการ
ชล 
 

3.02 0.56 ปานกลาง 

5. ทานเสนอแนะขอมลู ปญหาอุปสรรค และการแกปญหา
ในชวงเวลาที่นํ้าในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล 
ไมเพียงพอตอการอุปโภค – บริโภค 

3.04 0.50 ปานกลาง 

6. ทานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน
รวมกับภาครัฐในการจัดสรรนํ้า เพือ่การใชนํ้าทีเ่พียงพอ 

3.09 0.57 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.06 0.42 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
นํ้า ในดานการคิดและวางแผนภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.06  S.D. = 0.42) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( X  = 3.04 -        
X   = 3.09) โดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี 
 การมีสวนรวมที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนขุนดานปราการชลไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานรวมกับภาครัฐในการ
จัดสรรนํ้า เพื่อการใชนํ้าที่เพียงพอ ( X  = 3.09  S.D. = 0.57) รองลงมาคือ การขอความคิดเห็นหรือ
สอบถามขอมูลแนวทางการใชนํ้ารวมกันกับเพื่อนบาน ผูนําชุมชน และการไดเขารวมกําหนดนโยบาย
แนวทางการใชนํ้ารวมกับภาครัฐ เทากัน ( X  = 3.09  S.D. = 0.50) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการนํ้า ในพื้นที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล ( X  = 3.06  S.D. = 0.54) การ
เสนอแนะขอมูล ปญหาอุปสรรคและการแกปญหาในชวงเวลาที่นํ้าในโครงการเข่ือนขุนดานปราการ
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ชลไมเพียงพอตอการอุปโภค – บริโภค ( X  = 3.04  S.D. = 0.50) และการมีสวนรวมที่มีคาเฉลี่ย
ระดับตํ่าที่สุดคือ การไดเขารวมประชุมกบัหนวยงานภาครัฐในการแกปญหาเรือ่งนํ้าในพ้ืนที่โครงการเข่ือน
ขุนดานปราการชล ( X  = 3.02  S.D. = 0.56) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 19  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ในดานการเขามามบีทบาท 

(n = 362 คน) 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับการมี
สวนรวม 

 ดานการเขามามีบทบาท    
1. ทานไดเสนอแนะ แนวทางทีส่ามารถแกปญหาความขัดแยง

ในการใชทรัพยากรนํ้าในพื้นทีโ่ครงการเข่ือนขุนดานปราการ
ชล 

3.06 0.56 ปานกลาง 

2. ทานไดเสนอแนะความคิดเห็นในการกําหนดบทลงโทษ 
การออกกฎ ระเบียบขอบงัคับ รวมกับภาครฐัหรือผูนําชุมชน 
ผูนําทองถ่ิน 

3.07 0.61 ปานกลาง 

3. ทานไดเสนอปญหาที่เกิดข้ึนกับทานหรือชุมชนตอผูนําชุมชน 
ผูนําทองถ่ิน หรือเจาหนาที่รฐั 

3.05 0.47 ปานกลาง 

4. ทานไดสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการบรหิารจัด  
การนํ้าของภาครัฐในพื้นที่ที่ทานอาศัยอยู ระหวางเพื่อนบาน
และผูนําชุมชน 

3.02 0.44 ปานกลาง 

5. ทานไดเขารวมเปนคณะกรรมการในกจิกรรม หรือโครงการที่
มีสวนเกี่ยวของกับการใชนํ้าในพ้ืนที่โครงการเข่ือนขุนดาน
ปราการชล 

3.04 0.55 ปานกลาง 

6. ทานมีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการนํ้าของ
ภาครัฐ เพื่อประโยชนตอการใชทรัพยากรนํ้ารวมกัน 

3.02 0.53 ปานกลาง 

7. ทานไดชักชวนใหคนในชุมชน ไดเสนอแนะวิธีการแกปญหา
ตางๆ ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล 

3.05 0.56 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.04 0.40 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
นํ้า ในดานการเขามามีบทบาท ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.04  S.D. = 0.40) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( X  =  3.02 - X  
= 3.07) โดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี 
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 การมีสวนรวมที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนขุนดานปราการชลไดเสนอแนะความคิดเห็นในการกําหนดบทลงโทษ การออกกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับรวมกับภาครัฐหรือผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ( X  = 3.07  S.D. = 0.61) รองลงมาคือ       
การเสนอแนะแนวทางที่สามารถแกปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่โครงการ     
เข่ือนขุนดานปราการชล ( X  = 3.06  S.D. = 0.56) และไดมีการชักชวนคนในชุมชน ไดเสนอแนะ
วิธีการแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล และผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ปญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองหรือชุมชนตอผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ินหรือเจาหนาที่รัฐ เทากัน ( X  = 3.05  
S.D. = 0.56 และ 0.47) การไดเขารวมเปนคณะกรรมการในกิจกรรมหรือโครงการทีม่ีสวนเกี่ยวของกับ
การใชนํ้าในพ้ืนที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล ( X  = 3.04  S.D. = 0.55) การมีสวนรวมที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ การสวนรวมในการตัดสินใจเก ี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ เพื่อ

ประโยชนตอการใชทรัพยากรนํ้ารวมกัน ( X  = 3.02  S.D. = 0.53 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 20   คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ในดานการติดตามและประเมินผล 

(n = 362 คน) 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับการ 
มีสวนรวม 

 ดานการติดตามและประเมินผล    
1. ทานไดรวมแกไขปญหาขอขัดแยงตางๆ ทีเ่กิดข้ึนในพ้ืนทีร่ับ

นํ้าจากโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล 
3.01 0.52 ปานกลาง 

2. ทานไดปฏิบัติตามคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของเจาหนาที่
รัฐเกี่ยวกบัการใชนํ้าในพ้ืนที่ที่ทานอาศัยอยูในยามที่นํ้าขาด
แคลน 

3.09 0.54 ปานกลาง 

3. ทานไดติดตามขอมูล ความขัดแยง และการแกปญหา
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการใชนํ้าในพ้ืนที่โครงการเข่ือนขุนดาน
ปราการชลตอพื้นที่ที่ทานอาศัยอยู 

3.01 0.46 ปานกลาง 

4. ทานและครอบครัวมสีวนในการเสนอความคิดเห็น หรือ
แนวทางการพฒันาการบรหิารจัดการนํ้า เพื่อใหตรงกับความ
ตองการ 

3.11 0.59 ปานกลาง 

5. ทานไดรวมแกปญหาและตรวจสอบขอผิดพลาด ในการ
บรหิารจัดการนํ้าของภาครฐั 

3.03 0.47 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.05 0.41 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 20 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัด    
การนํ้าภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.05  S.D. = 0.41) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  
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พบวา ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( X  =  3.01 - X  = 3.11) โดยเรียงลําดับ
ดังตอไปน้ี 
 การมีสวนรวมที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนขุนดานปราการชลและครอบครัวมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น หรือแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการนํ้า เพื่อใหตรงกับความตองการ ( X  = 3.11  S.D. = 0.59) รองลงมาคือ 
การปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะของเจาหนาที่รัฐเกี่ยวกับการใชนํ้าในพ้ืนที่ที่อาศัยอยูใน
ยามท่ีขาดแคลน ( X  = 3.09  S.D. = 0.54) การไดรวมแกปญหาและตรวจสอบขอผิดพลาดในการ
บริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ ( X  = 3.03  S.D. = 0.47) และการมีสวนรวมที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ 
การไดรวมแกไขปญหาขอขัดแยงตางๆ ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่รับนํ้าจากโครงการเขื่อนขุนดานปราการชล 
และการไดติดตามขอมูล ความขัดแยงและการแกปญหา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชนํ้าโครงการ  
เข่ือนขุนดานปราการชลตอพื้นที่ที่อาศัยอยู เทากัน ( X = 3.01  S.D. 0.52 และ 0.46) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 21  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ในดานความเปนเจาของชุมชน 

 (n = 362 คน) 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า X  S.D. 
ระดับการมี
สวนรวม 

 ดานความเปนเจาของชุมชน    
1. ทานรูสกึวาตัวทานมีความสําคัญ และเปนสวนหน่ึงของชุมชน

ในดานการจัดการนํ้า 
3.02 0.48 ปานกลาง 

2. ทานมีสวนรวมในการอนรุักษและชวยกันดูแลรักษาแหลงนํ้าใน
พื้นที่ที่ทานอาศัยอยู 

3.12 0.52 ปานกลาง 

3. ทานไดอธิบายตอผูอื่นหรือบุคคลภายนอกที่มสีวนรวมในการใช
นํ้าใหเขาใจและรวมกันปฏิบัติตามอยางถูกตองและเหมาะสม 

3.04 0.48 ปานกลาง 

4. ทานมีความยินดีจะดูแลรักษา และปกปองรวมกัน 
พัฒนาแนวทอเสนทางคลองสงนํ้า ตลอดจนพื้นที่การใชนํ้า 

3.17 0.54 ปานกลาง 

5. ทานยินดีรวมรบัผิดชอบ และแกปญหาที่เกิดข้ึนภายในชุมชน 
หมูบานในการจัดการนํ้าในพ้ืนที ่

3.12 0.52 ปานกลาง 

6. ทานยินดีจะแบงปนนํ้าใหเพื่อนบานเมื่อยามขาดแคลน เพือ่ให
ไดใชนํ้ากันอยางทั่วถึงและเพียงพอตอความตองการของสวนรวม 

3.20 0.62 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.11 0.42 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 21 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.11  S.D. = 0. 42) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา 
ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( X = 3.20 - X  = 3.02) โดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี 
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 ระดับการมีสวนรวมที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ยินดีที่จะแบงปนนํ้าใหเพื่อนบาน เมื่อยามขาดแคลนเพื่อใหไดใช
นํ้ากันอยางทั่วถึง และเพียงพอตอความตองการของสวนรวม ( X  = 3.20  S.D. = 0.62) รองลงมาคือ 
การยินดีที่จะดูแลรักษา และปกปองรวมกนัพัฒนาแนวทอเสนทางคลองสงนํ้า ตลอดจนพื้นที่การใชนํ้า 
( X  = 3.17  S.D. = 0.54) และยินดีรวมรับผิดชอบแกปญหาที่เกิดข้ึนภายในชุมชน หมูบานในการ
จัดการนํ้าในพื้นที่ และการมีสวนรวมในการอนุรักษ ชวยกันดูแลรักษาแหลงนํ้าในพ้ืนที่ที่อาศัยอยู 
เทากัน ( X  = 3.12  S.D. = 0.52 ) การอธิบายตอผูอื่นหรือบุคคลภายนอกที่มีสวนรวมในการใชนํ้าให
เขาใจและรวมกันปฏิบัติตามอยางถูกตองและเหมาะสม ( X  = 3.04  S.D. = 0.48) และการมีสวน
รวมที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ การรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ และเปนสวนหน่ึงของชุมชนในดานการ
จัดการนํ้า ( X  = 3.02  S.D. = 0.48) ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานท่ี 1 การรับรูการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล        
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
    สมมติฐานท่ี 1.1 การรับรูในดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
    สมมติฐานท่ี 1.2 การรับรูในดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
    สมมติฐานท่ี 1.3 การรับรูในดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 สมมติฐานท่ี  2  ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ นํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอ               
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน       
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
    สมมติฐานท่ี 2.1 ความพึงพอใจตอการใชนํ้า ในพื้นที่มีอิทธิพลทางบวกตอ   
การมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
   สมมติฐานท่ี 2.2 ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่มีอิทธิพลทางบวกตอ    
การมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติที่มีตอการบริการจัดการมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวม    
ของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล        
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
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   สมมติฐานท่ี 3.1 ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา   
เข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
   สมมติฐานท่ี 3.2 ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
   สมมติฐานท่ี 3.3 ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบและศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยการวิเคราะห
สหสัมพันธของเพียรสัน ซึ่งใชสําหรับหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่ตัวแปรทั้งสองวัดใน
มาตรฐานอันตรภาพ (Interval) หรือมาตราวัดอันตราสวน (Ratio) ในการหาความสัมพันธของตัวแปร
ดังกลาวที่บอกความสัมพันธคือ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) สัญลักษณคือ 
R และคาของ R น้ีจะอยูในชวง -1 ถึง 1 คาที่อยูตรงกลางคือ 0 หมายความวา ตัวแปรทั้ง 2 ตัวไมมี
ความสัมพันธในชวงเสนตรง สวนเครื่องหมายบวกหรอืลบไมไดบอกปรมิาณความมากนอย แตเปนการ
บอกใหทราบวามีความสัมพันธกันในทิศทางใด ถาเครื่องหมายลบแสดงใหทราบวาตัวแปรทั้ง 2 ตัวมี
ความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม แตถาเปนเครื่องหมายบวกแสดงใหทราบวาตัวแปรทั้ง 2 ตัวมี
ความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน การพิจารณาวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกันหรือไมและมี
ความสัมพันธกันในระดับใด สามารถพิจารณาไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
 จากน้ันผูวิจัยนําคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางกลุมตัวแปรที่ไดมา         
วิเคราะหรวมกับการหาคาเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคู เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สูงจนเกินไป ปญหาการรวมเสนตรงหลายตัวแปร (Multicollinearity) 
โดยพิจารณาประกอบการทดสอบคาความทดทาน (tolerance) และคา VIF (variance inflation 
factors) ของตัวแปรแตละตัว เพราะปญหาการรวมเสนตรงหลายตัวแปรจะไมเกิดข้ึน ถาคาทนทาน
มากกวา 0.1 (Hair   et al, 1995 อางถึงในสรรคชัย กิติยานันท, 2552 : 132) และคา VIF ไมเกิน 
10 (Belsley, 1991 อางถึงใน สรรคชัย กิติยานันท, 2552 : 132) ผลการวิเคราะหผูวิจัยไดนําเสนอใน
ตาราง ดังน้ี 
 การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางการรับรูการบริหารจัดการนํ้ากับการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวม เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)    
ดังตารางที่ 22 
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ตาราง 22     คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปร
  ระหวางการรับรูการบริหารจัดการนํ้ากับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
  จัดการนํ้า ในภาพรวม  

(n = 362 คน) 
ตัวแปร ADM UM RM PCM VIF 

X  3.01 3.06 3.05 3.06  
(S.D.) 0.40 0.42 0.43 0.35  

ADM     2.25 
    

UM 0.731**    2.64 
(0.00)    

RM 0.604** 0.677**   1.93 
(0.00) (0.00)   

PCM 0.597** 0.647** 0.638**   
(0.00) 0.00 (0.00)  

*p<0.05, *p<0.01 
 
 จากตารางที่ 22 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรตาม   
กับตัวแปรอิสระทุกตัว และระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง มีคาต้ังแต 0.597–0.731 แสดงวาตัวแปรมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางถึงสูง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และคา VIF      
ของ ตัวแปรอิสระมีคาต้ังแต 1.93–2.64 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมพบปญหาสหสมัพนัธ
กัน (Multicollinearity) จึงนําไปสูการทดสอบดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยนําเสนอผลการวิเคราะห ในรูปตารางที่ 23 ดังน้ี 
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ตารางที่ 23  การทดสอบความสัมพันธคาสัมประสิทธ์ิถดถอยระหวางการรับรูการบริหารจัดการนํ้า
ที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ในภาพรวม  

(n = 362 คน) 

ตัวแปรตน  
การรับรูการบริหารจัดการนํ้า (AWM) 

ตัวแปรตาม  
การมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการนํ้า (PCM) 

t p-value สัมประสิทธ์ิ
ถดถอย 

(β) 

ความ 
คลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

(ε) 
คาคงที ่(a)  0.99 0.11  8.94 0.000*** 
การรับทราบการบริหารจัดการนํ้า 0.17 0.05  3.37 0.001*** 
การทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า 0.24 0.05  4.74 0.000*** 
การบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า 0.27 0.04  6.42 0.000*** 
F = 123.48 ,  Adjusted R2 = 0.50 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 
 จากตารางที่ 23  การวิเคราะหการรับรูการบริหารจัดการนํ้าที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) พบวา การรับรูการบริหารจัดการนํ้าดานการรับทราบการ
บริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า (β = 
0.17 , p < 0.001) การรับรูการบริหารจัดการนํ้าดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า (β = 0.24 , p < 0.001) 
และการรับรูการบริหารจัดการนํ้าดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอ
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า (β = 0.27 , p < 0.001) ดังน้ันจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1.1 1.2 และ 1.3 
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 การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้ากับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวม เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติคา
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ดัง
ตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24   คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของ ตัวแปร

 ระหวางความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้ากับการมีสวนรวมของประชาชนใน   
การบริหารจัดการนํ้า ในภาพรวม  

(n = 362 คน) 
ตัวแปร SWA SAA PCM VIF 

X  3.37 3.23 3.06  
(S.D.) 0.60 0.57 0.35  
SWA    3.54 

     
SAA 0.847**   3.54 

 (0.00)    
PCM 0.336** 0.406**   

 (0.00) (0.00)   

*p<0.05, *p<0.01 
 
 จากตารางที่ 24 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา
สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา พบวา คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระทุกตัว และระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง มีคาต้ังแต 0.336–0.847 แสดงวาตัวแปร                  
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่าถึงสูง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และ คา VIF ของ      
ตัวแปรอิสระมีเทากัน 3.54 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมพบปญหาสหสัมพันธกัน
(Multicollinearity) จึงนําไปสูการทดสอบดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยนําเสนอผลการวิเคราะห ในรูปตารางที่ 25 ดังน้ี 
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ตารางที่ 25   การทดสอบความสัมพันธคาสัมประสิทธ์ิถดถอยระหวางความพึงพอใจตอการบริหาร
  จัดการนํ้าที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า          
  ในภาพรวม 

(n = 362 คน) 

ตัวแปรตน  
ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า

(SM) 

ตัวแปรตาม  
การมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการนํ้า (PCM) 

t P-value สัมประสิทธ์ิ
ถดถอย 

(β) 

ความ 
คลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

(ε) 
คาคงที ่(a)  2.26 0.10 21.97 0.000*** 
ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ 0.19 0.05 -0.31 0.75 
ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ 0.21 0.05 4.74 0.000*** 
F = 35.57 ,  Adjusted R2 =  0.16 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 
 จากตารางที่ 25 การวิเคราะหความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าที่มีอิทธิพลตอการ   
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) พบวา ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า
ดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพื้นที่มีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนใน        
การบริหารจัดการนํ้า (β = 0.21 , p < 0.001) ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.2 
 สวนความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าดานความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ไมมี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า (β = 0.19 , p > 0.05) 
ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.1 
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 การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ากับการ
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) ดังตารางที่ 26 
 
ตาราง 26  คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวาง

 ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ากับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
 จัดการนํ้า ในภาพรวม 

(n = 362คน) 
ตัวแปร KWM KAWM BWM PCM VIF 

X  3.25 3.40 3.47 3.06  
(S.D.) 0.48 0.52 0.56 0.35  

KWM     2.61 
    

KAWM 0.786**    4.30 
(0.00)    

BWM 0.618** 0.790**   2.66 
(0.00) (0.00)   

PCM 0.465** 0.487** 0.383**   
(0.00) (0.00) (0.00)  

p<0.05, *p<0.01 
 
 จากตารางที่ 26 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา
สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา พบวา คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระทุกตัว และระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง มีคาต้ังแต 0.383–0.790 แสดงวาตัวแปรมีความ  
สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่าถึงสูง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และ คา VIF ของตัวแปรอิสระ 
มีคาต้ังแต 2.61–4.30 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมพบปญหาสหสัมพันธกัน 
(Multicollinearity) จึงนําไปสูการทดสอบดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยนําเสนอผลการวิเคราะห ในรูปตารางที่ 27 ดังน้ี 
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ตารางที่ 27  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิถดถอยระหวางทัศนคติที่มีตอการบริหาร
 จัดการนํ้าที่มีอิทธิพลตอการสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า            
 ในภาพรวม 

(n = 362คน) 

ตัวแปรตน  
ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า (ATM) 

ตัวแปรตาม  
การมีสวนรวมของประชาใน
การบริหารจัดการนํ้า (PCM) 

t p-value สัมประสิทธ์ิ
ถดถอย 

(β) 

ความ 
คลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

(ε) 
คาคงที่ (a)  1.82 0.11  15.21 0.000*** 
ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหาร
จัดการนํ้า 

0.15 0.05   2.90 0.004** 

ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการบริหาร
จัดการนํ้า 

0.21 0.06   3.40 0.001*** 

ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหาร
จัดการนํ้า 

-0.00 0.04  -0.43   0.96 

F = 40.82  ,  Adjusted R2 = 0.25 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  
 
 จากตารางที่ 27  การวิเคราะหทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลตอการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) พบวา ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าดานความรูที่มี
ตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า (β 
= 0.15, p < 0.001) และทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการ
นํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า (β = 0.21, p < 0.001) 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.1 และ 3.2 
 สวนทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าไมมี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า (β = -0.00, p > 0.05) 
ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.3 
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ตารางที่ 28  การแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการศึกษา 
สมมติฐานท่ี 1 การรับรูการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการ

มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการ
ชล  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

 

สมมติฐานที่ 1.1 การรับรูในดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสง นํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิจังหวัดนครนายก 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.17, P < 0.001) 

สมมติฐานที่ 1.2 การรับรูในดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการ
นํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.24, P < 0.001) 

สมมติฐานที่ 1.3 การรับรูในดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการ
นํ้ามีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสง นํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.27, P < 0.001) 

สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก 
 

 

สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจตอการใชนํ้า ในพื้นที่มีอิทธิพลทางบวก
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน  
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก 
 

ปฎิเสธสมมตฐิาน 
(β = 0.19, P > 0.05) 
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ตารางที่ 28 การแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน (ตอ) 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการศึกษา 
สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพื้นที่มีอิท ธิพล

ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.21, P < 0.001) 

สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติที่มีตอการบริการจัดการมีอิทธิพลทางบวก
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน  
ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก 
 

 

สมมติฐานที่ 3.1 ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.15, P < 0.001) 

สมมติฐานที่ 3.2 ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.21, P < 0.001) 

สมมติฐานที่ 3.3 ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
 

ปฎิเสธสมมตฐิาน 
(β = -0.00, P > 0.05) 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า       
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก    
เปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ในการสํารวจความ
คิดเห็นจากกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก ใน 5 ตําบล 19 หมูบาน 
จํานวน 362 ครัวเรือน และนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายและขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล ทั้งหมดมีจํานวน 362 คน สวนใหญเปนเพศหญิง และมีอายุ 51 ปข้ึนไป ระดับการศึกษา
ประถมการศึกษาปที่ 4–6 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําสวน ทําไร มีรายไดนอย
กวา 10,000 บาทตอเดือน 
 

 ตอนท่ี 2 การรับรูการบริหารจัดการนํ้า 
 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    
และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ระดับการรับรูอยูในระดับปานกลางทุกดานคือ ดานการรับทราบ   
การบริหารจัดการนํ้า ดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า และดานการบันทึกและจดจํา    
การบริหารจัดการนํ้า ดังน้ันเมื่อพิจารณาเปนรายดานจึงสรุปไดดังน้ี 
  2.1  ดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้า พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูสูงสุด
คือ การต้ังใจเลือกรับขอมูลขาวสาร รายละเอียดการดําเนินงานการบริหารจัดการนํ้าจากเจาหนาที่รัฐ
ในโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล รองลงมาคือ การเขารวมกิจกรรมที่ภาครัฐ    
จัดข้ึน ในการใหความรูเกี่ยวกับการใชนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืนของโครงการเข่ือน    
ขุนดานปราการชล และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูตํ่าสุดคือ การมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าในโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จากหนวยงานรัฐ 
  2.2  ดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรู
สูงสุดคือ ความพยายามที่จะเรียนรูและทําความเขาใจการดําเนินงานบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ 
รองลงมาคือ การเขารวมประชุมทําความเขาใจ หรือดําเนินงานกิจกรรมของภาครัฐ ในโครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูตํ่าสุดคือ การไดศึกษาเรียนรู
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รายละเอียดนํ้า ปริมาณนํ้า การจัดสรรนํ้า ในโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล
และการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐในพื้นที่ที่อาศัยอยู 
  2.3  ดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการ
รับรูสูงสุดคือ การไดดําเนินการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ที่อาศัยอยูอยางถูกตองและเหมาะสม 
รองลงมาคือ การเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการนํ้าตอหนวยงานภาครัฐ และขอ
ที่มีระดับการรับรูตํ่าสุดคือ การบันทึก และจดจําเกี่ยวกับขอมูล รายละเอียด การบริหารจัดการนํ้าที่
ภาครัฐมาถายทอดหรือใหขอมูล 
 

 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า 
 จากการศึกษาผูวิจัย พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชลมีระดับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายดานแลวพบวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางทุกดานคือ ดานความพึงพอใจ
ตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ และดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ ดังน้ันเมื่อพิจารณาเปนรายดาน   
จึงสรุปไดดังน้ี 
  3.1 ดานความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
สูงสุดคือ ความพึงพอใจตอการกําหนดระยะเวลาการใชนํ้าที่หนวยงานภาครัฐกําหด และมีความ    
พึงพอใจตอชวงระยะเวลาของการเปด – ปด ประตูนํ้า รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการนํ้าของภาครัฐโดยรวม และขอที่มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ความพึงพอใจตอการจัดระบบ
เสนทางคลองสงนํ้าที่หนวยงานรัฐจัดสรร 
  3.2  ดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ พบวา ขอที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด
คือ ความพึงพอใจตอจํานวนปริมาณนํ้าที่ปลอยจากโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล รองลงมาคือ    
ความพึงพอใจตอหนวยงานภาครัฐที่มีการจัดสรรปริมาณนํ้าไดอยางเหมาะสมและถูกตอง และมีความ
พึงพอใจจํานวนปริมาณนํ้าที่ปลอยจากโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลเพียงพอ
ตอการตองการใชนํ้าในพ้ืนที่ รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอการจัดการปริมาณนํ้าในพ้ืนที่โครงการ   
สงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลโดยรวม และขอที่มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุดคือ      
หากภาครัฐไมกําหนดปริมาณนํ้าในพ้ืนที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชลตอพื้นที่อาศัย  
 ตอนท่ี 4  ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า 
 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชลมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกดานคือ     
ดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า และดานพฤติกรรม
ที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ดังน้ันเมื่อพิจารณาเปนรายดานจึงสรุปไดดังน้ี 
  4.1  ดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความความ
คิดเห็นสูงสุดคือ สามารถนําความรูที่ไดจากการเขาอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา มาใชใหเกิดประโยชน
ตอพื้นที่ที่อาศัยอยู รองลงมาคือ เช่ือวาขอมูลความรูที่ไดรับจากการเขาอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนามี
ความถูกตองและเปนประโยชน และขอที่มีระดับความคิดเห็นตํ่าสุดคือ การมีความคิดเห็นตรงกับ
ขอมูล ขาวสาร ความรูที่ไดรับจากเจาหนาที่รัฐ 
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  4.2  ดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุดคือ ความรูสึกวาการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืนตองอาศัยความรวมมือและชวยเหลือ
กัน รองลงมาคือ การบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐในโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชลมีสวนสําคัญที่ทําใหมีความเปนอยูที่ดี และขอที่มีความคิดเห็นตํ่าสุดคือ หนวยงานภาครัฐมี
การบริหารจัดการนํ้าลาชาไมทันการณในชวงเวลาที่มีปริมาณนํ้าไมเพียงพอ 
  4.3  ดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุดคือ การใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืน 
รองลงมาคือ การใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมที่หนวยงานภาครัฐจัดข้ึนเปนการสานสัมพันธ
ระหวางชุมชนกับบุคคลที่ใชนํ้ารวมกัน  และขอที่มีระดับความคิดเห็นตํ่าสุดคือ การประพฤติตนที่ดี 
และเปนตัวอยางตอเพ่ือนบานในการใชนํ้าเพื่อประโยชนตอสวนรวม 
 

 ตอนท่ี 5 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า   
 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมอยูในระดับ     
ปานกลาง  และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทุกดานคือ   
ดานการคิดและวางแผน ดานการเขามามีบทบาท ดานการติดตามและประเมิน และดานความเปน
เจาของชุมชน ดังน้ันเมื่อพิจารณาเปนรายดานจึงสรุปไดดังน้ี 
  5.1 ดานการคิดและวางแผน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมสูงที่สุดคือ   
การไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานรวมกับภาครัฐในการจัดสรรนํ้า เพื่อการใช
นํ้าที่เพียงพอ รองลงมาคือ การขอความคิดเห็นหรือสอบถามขอมูลแนวทางการใชนํ้ารวมกันกับเพื่อน
บานผูนําชุมชน และการไดเขารวมกําหนดนโยบายแนวทางการใชนํ้ารวมกับภาครัฐ และขอที่มีระดับ
การมีสวนรวมตํ่าสุดคือ การไดเขารวมประชุมกับหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหาเรื่องนํ้าในพ้ืนที่
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล  
  5.2  ดานการเขามามีบทบาท พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมสูงสุดคือ   
การไดเสนอแนะกําหนดบทลงโทษ การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับรวมกับภาครัฐหรือผูนําชุมชน ผูนํา
ทองถ่ิน รองลงมาคือ การเสนอแนะแนวทางที่สามารถแกปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรนํ้าใน
พื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล และขอที่มีระดับการมีสวนรวมตํ่าสุดคือ 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ เพื่อประโยชนตอการใช
ทรัพยากรนํ้ารวมกัน 
  5.3  ดานการติดตามและประเมินผล พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมสูงสุด
คือ การมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า เพื่อใหตรง
กับความตองการ รองลงมาคือ การปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะของเจาหนาที่รัฐเกี่ยวกับ
การใชนํ้าในพ้ืนที่ที่อาศัยอยูในยามที่ขาดแคลน และขอที่มีระดับการมีสวนรวมตํ่าสุดคือ การไดเขา
รวมแกไขปญหาขอขัดแยงตางๆ ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ที่รับนํ้าจากโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุน
ดานปราการชล และการแกปญหา ขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชนํ้าโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน    
ขุนดานปราการชลตอพื้นที่ที่อาศัยอยู 
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  5.4  ดานความเปนเจาของชุมชน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับกับการมีสวนรวมสูงสุด
คือ การยินดีที่จะแบงปนนํ้าใหเพือ่นบานเมื่อยามขาดแคลน เพื่อใหไดใชนํ้ากันอยางทั่วถึงและเพียงพอ
ตอความตองการของสวนรวม รองลงมาคือ การยินดีที่จะดูแลรักษา และปกปองรวมกันพฒันาแนวทอ
เสนทางคลองสงนํ้า ตลอดจนพื้นที่การใชนํ้า และขอที่มีระดับการมีสวนรวมตํ่าสุดคือ การรูสึกวา
ตนเองมีความสําคัญและเปนสวนหน่ึงของชุมชนในดานการจัดการนํ้า  
 

 ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ตัวแปรการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ในดานการรับทราบการบริหาร
จัดการนํ้า ดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า และดานการบันทึกและจดจําการบริหาร
จัดการนํ้า มีความสัมพันธในทางบวกในชวงระดับปานกลางกับการมีสวนรวมของประชาชนใน     
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมา  
จากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก มีคาสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน ต้ังแต 0.591–0.647 อยางมีนัย
สัมพันธทางสถิติ (Sig.=0.01) เมื่อผูวิจัยวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เปนรายดานพบวา  
  สมมติฐานท่ี 1.1 การรับรูในดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวก
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน  

ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก (β = 0.17 , P < 0.001) โดยมี
พยากรณคิดเปนรอยละ 50 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.1 
  สมมติฐานท่ี 1.2 การรับรูในดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก (β = 0.24, P < 0.001) โดยมีพยากรณคิดเปน
รอยละ50 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.2 
  สมมติฐานท่ี 1.3 การรับรูในดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก (β = 0.27 , P < 
0.001) โดยมีพยากรณคิดเปนรอยละ 50 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.3 
 สมมติฐานท่ี 2 ตัวแปรความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า ในดานความพึงพอใจตอ
การใชนํ้าในพื้นที่ และดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ มีความสัมพันธในทางบวกในชวง
ระดับตํ่ากับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก มีคาสถิติ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน ต้ังแต 0.339 – 0.406 อยางมีนัยสัมพันธทางสถิติ (Sig.=0.01) เมื่อผูวิจัย
วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เปนรายดานพบวา  
  สมมติฐานท่ี 2.1 ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่มีอิทธิพลทางบอกตอการมีสวนรวม  
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล     

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก (β = 0.19 , P > 0.05) โดยมีพยากรณคิดเปนรอยละ 16 

ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 115

  สมมติฐานท่ี 2.2 ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่มีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน

ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก (β = 0.21 , P < 0.001) โดยมีพยากรณ   
คิดเปนรอยละ 16 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.2 
 สมมติฐานท่ี 3 ตัวแปรทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ในทัศนคติดานความรูที่มีตอ
การบริหารจัดการนํ้า ทัศนคติความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า และทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอ
การบริหารจัดการนํ้า มีความสัมพันธในทางบวกในชวงระดับปานกลางกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเข่ือนขุนดานปราการชล        
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก มีคาสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน ต้ังแต 0.465 – 
0.487 อยางมีนัยสัมพันธทางสถิติ (Sig.=0.01) เมื่อผูวิจัยวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เปนรายดานพบวา  
  สมมติฐานท่ี 3.1 ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอ   
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน       

ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก (β = 0.15 , P < 0.001) โดยมี
พยากรณคิดเปนรอยละ 25 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.1 
  สมมติฐานท่ี 3.2 ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวก
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน       

ขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก (β = 0.21 , P< 0.001) โดยมีพยากรณ       
คิดเปนรอยละ 25 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.1 
  สมมติฐานท่ี 3.3 ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวก
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา       

เข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก (β = -0.00 , P > 0.05) โดย       
มีพยากรณคิดเปนรอยละ 25 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.3 
  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก   
ซึ่งเปนการศึกษาถึงระดับอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัด     
การนํ้าไดขอคนพบจากการวิจัยในครั้งน้ี โดยสามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 การรับรูการบริหารจัดการนํ้า 
 ประชาชนในพื้นที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับการรับรูการบริหารจัดการนํ้า    
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูสูงสุดคือ ดานการทําความเขาใจ    
การบริหารจัดการนํ้า รองลงมาคือ ดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า และขอที่มีคาเฉลี่ย
ระดับการรับรูตํ่าที่สุดคือ ดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้า ตามลําดับ 
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1. ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับ   
การรับรูการบริหารจัดการนํ้าในดานการรับทราบการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูสูงที่สุดคือ การต้ังใจเลือกรับขอมูลขาวสารรายละเอียดการดําเนินงาน
การบริหารจัดการนํ้าจากเจาหนาที่รัฐในโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล  
รองลงมาคือ การเขารวมกิจกรรมที่ภาครัฐจัดข้ึนในการใหความความรูเกี่ยวกับการใชนํ้า และการบริหาร
จัดการนํ้าอยางย่ังยืนของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะ
เปนเพราะประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลรูจักที่จะเปดรับขอมูล
ขาวสารมีความต้ังใจรับขอมูลจากเจาหนาที่รัฐในการดําเนินงานการบริหารจัดการนํ้า และรับฟงเขารวม
กิจกรรมตางๆ ที่หนวยงานภาครัฐจัดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแม็คคอมบ และเบคเกอร 
(Mccombs and Becker, 1973:  51-52)  ที่ไดกลาวไววา โดยทั่วไปบุคคลแตละคนมีการเปดรับ
ขาวสาร หรือการเปดรับสื่อ เพื่อตอบสนองความตองการคือ เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับเหตุการณ บุคคล
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสังเกตเหตุการณตางๆ รอบตัวจากการเปดรับขาวสารทําใหเปนคน
ทันเหตุการณทันสมัย และเพื่อการตัดสินใจ การเปดรับขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็น
ของตนเองตอสภาวะหรือเหตุการณตางๆ รอบตัวโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน      
และเพื่อพูดคุยสนทนา บุคคลสามารถนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปใชในการพูดคุยกับผูอื่นได และเพื่อ  
การมีสวนรวมในการรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณความเปนไปตางๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมรอบตัว และ  
ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูตํ่าที่สุดคือ การมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้า    
ในโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลจากหนวยงานรัฐ  เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปน
เพราะประชาชนในพ้ืนทีโ่ครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อาจเปนเพราะเทคโนโลยี
การสื่อสารยังไมมีความพรอมเทาที่ควรการประชาสัมพันธ การใหขอมูลและการบอกตอมีความลาชา 
จากเหตุผลดังกลาว ทําใหประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชลมีโอกาสที่จะไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าไดนอย และมีการเลือกรับ
ขอมูลขาวสารตามประสบการณที่ตางกัน ความสามารถ ในการประเมินสารประโยชนจึงแตกตางกันดวย
และข้ึนอยูกับสภาพสังคมและจิตใจของแตละบุคคล จึงทําสงผลใหใหประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าอยูใน
ระดับที่นอย 

2. ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับ    
การรับรูการบริหารจัดการนํ้าในดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมอยูในระดับ    
ปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูสูงที่สุดคือ การมีความพยายามที่จะเรียนรูทําความเขาใจ  
การดําเนินงานบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ รองลงมาคือ การเขารวมประชุมทําความเขาใจ หรือ
ดําเนินงานกิจกรรมของภาครัฐในโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล เหตุผลที่เปน
เชนน้ีนาจะเปนเพราะ การมีความสนใจและมีความตองการท่ีจะเรียนรูทําความเขาใจ การเขารวมประชุม 
เพื่อตองการทราบการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐรวมถึงแนวทางการดําเนินงานในการจัดสรรนํ้า
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลตอพืน้ที่ที่ประชาชนอาศัยอยู และตอการทําอาชีพ
ของตนเอง โดยเฉพาะอาชีพการทําเกษตรกรรมที่ตองอาศัยการใชนํ้าจากโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนขุนดานปราการชลเปนหลักสําคัญ ดังน้ันประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุง  
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รักษาเข่ือนขุนดานปราการชลจึงมีความพยายามที่จะเรียนรูทําความเขาใจหรือการเขารวมประชุมใน  
การดําเนินงานการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูตํ่าที่สุดคือ 
การไดศึกษาเรียนรูรายละเอียดนํ้า ปริมาณนํ้า การจัดสรรนํ้าในโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุน
ดานปราการชลและการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐในพื้นที่ที่อาศัยอยู เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปน
เพราะประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีอาชีพหลักคือ การทํา
เกษตรกรรมเวลาสวนใหญจึงตองออกไปทําสวน ทํานา และทําไร เพื่อคอยดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงไมมี
เวลาที่จะเรียนรูเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ในการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ และโดยวิสัยของเกษตรกร
ที่จะรับรูทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้าในทางวิชาการจะไมมีความสนใจเทาที่ควรจึงทําใหโอกาส  
ในการศึกษาเรียนรูรายละเอียดนํ้า ปริมาณนํ้า การจัดสรรนํ้าตอพื้นที่ที่อาศัยอยูจึงมีระดับการรับรูอยู    
ในระดับปานกลาง 

3. ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับ   
การรับรูการบริหารจัดการนํ้าในดานการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูสูงที่สุดคือ ผูตอบแบบสอบถามไดดําเนินการบริหารจัดการ
นํ้าในพ้ืนที่ที่อาศัยอยูอยางถูกตองและเหมาะสม รองลงมาคือ การเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา  
การบริหารจัดการนํ้าตอหนวยงานภาครัฐ เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะประชาชนในพ้ืนที่โครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษาขุนดานปราการชลจะเลือกบันทึก และจดจําในสวนที่ตรงกับความสนใจและ    
ความตองการของตนเอง โดยถูกตองและมีความเหมาะสมตามที่ไดทําความเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการนํ้ากับเจาหนาที่รัฐรวมถึงการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลวเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา
ตอหนวยงานภาครัฐที่จะมีสวนชวยสงเสริมหรือสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ และขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับการรับรูตํ่าที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบาํรุงรกัษาเข่ือนขุนดานปราการ
ชลบันทึกและจดจําเกี่ยวกับขอมูล รายละเอียด การบริหารจัดการนํ้าที่ภาครัฐมาถายทอดหรือใหขอมูล 
เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน  
ปราการชล นอกจากจะเลือกการรับรูขอมูลขาวสารการบริหารจัดการนํ้าที่เปนประโยชนจากตัวเองแลว
จะเลือกใหความสนใจกับเรื่องที่สอดคลองกับความเช่ือ ความพึงพอใจและประสบการณของตนเอง
มากกวาที่จะมีการบันทึกและจดจําเกี่ยวกับขอมูลรายละเอียดตางๆ ที่ภาครัฐมาถายทอดใหขอมูล      
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอรวรรณ  ปลันธนโอวาท (2537:  7 - 8) ไดกลาวไววา สําหรับการรับรูจาก
ขาวสารน้ันจะเลือกรับรูจากองคประกอบทางดานจิตวิทยาของบุคคล เรื่องความสนใจรับรูของผูรับสาร
โดยสังเกตการณ การเปดรับของบุคคลดวยอวัยวะสัมผัสตางๆ ซึ่งจะแปลความหมายของสิ่งที่ไดสัมผัส  
ถาคนเราไมสนใจ ไมเปดรับ การสื่อสารจะไมเกิดข้ึน และจะไมมีการรับรูในเรื่องการสื่อสารการเปดรับ
ของบุคคล จึงทําใหประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีการบันทึก
และจดจําเกี่ยวกับขอมูลรายละเอียดขอมูลการบรหิารจัดการนํ้าของภาครัฐมาถายทอดใหขอมูล 

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า 
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับความ      

พึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความ        
พึงพอใจสูงสุดคือ ดานความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตํ่าสุด
คือ ดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ ตามลําดับ 
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1. ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับ
ความพึงพอใจในดานความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชลมีความพึงพอใจตอการกําหนดระยะเวลาการใชนํ้าที่หนวยงานภาครัฐกําหนด และมีความ   
พึงพอใจตอชวงระยะเวลาของการเปด–ปด ประตูนํ้า รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า
ของภาครัฐโดยรวม เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะเจาหนาที่รัฐและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของในการ
บริหารจัดการนํ้าโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ไดทําความเขาใจและ         
รวมประชุมปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ในการกําหนดระยะเวลาการใชนํ้าและชวงระยะเวลา    
การเปด–ปดประตูนํ้ารวมกันทําใหประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ เพราะปริมาณนํ้าที่ไดรับน้ันมี  
ความเหมาะสมตอพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยูทั้งในการอุปโภค–บริโภค และเพียงพอตอการประกอบ
อาชีพของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับวัชรินทร นวลแกว (2546:  11) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจจะเกิดข้ึน
เมื่อบุคคลไดรับสิ่งที่ตองการ หรือบรรลุเปาหมายในระดับหน่ึง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดข้ึน
หากความตองการหรือจุดหมายน้ันไมไดรับการตอบสนอง และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตํ่าสุด
คือ ความพึงพอใจตอการจัดระบบเสนทางคลองสงนํ้าที่หนวยงานรัฐจัดสรร เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปน
เพราะเน่ืองจากการใชปริมาณนํ้าในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีปริมาณ
เพิ่มสูงข้ึน รวมถึงการเพ่ิมจํานวนพื้นที่เพราะปลูกการเกษตรกรรมมากขึ้น จึงทําใหการจัดระบบเสนทาง
คลองสงนํ้าไมเพียงพอตอความตองการใชนํ้าในพ้ืนที่ และควรมกีารซอมแซมหรือปรับปรุงคลองสงนํ้าให
มีสภาพสมบูรณ เพื่อเพิ่มการใชงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับ
ความพึงพอใจในดานความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ความพึงพอใจตอจํานวนปริมาณนํ้าที่ปลอยจากโครงการเข่ือน  
ขุนดานปราการชล รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอหนวยงานภาครัฐที่มีการจัดสรรปริมาณนํ้าไดอยาง
เหมาะสมและถูกตอง และมีความพึงพอใจจํานวนปริมาณนํ้าที่ปลอยจากโครงการเข่ือนขุนดานปราการ
ชลเพียงพอตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ที่อาศัยอยู เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะปริมาณนํ้าที่ปลอยจาก
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ตรงกับความตองการใชนํ้าในพ้ืนที่ที่ประชาชน
อาศัยอยู หนวยงานรัฐมีการกําหนดและจัดสรรนํ้าอยางเปนระบบทั่วถึงในการเขากํากับ ดูแล การใชนํ้า
ของแตละพื้นที่ในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ โดยมีการจัดสรรนํ้าในเข่ือนขุนดานปราการชล   
แกผูตองการใชนํ้าอยางเทาเทียมกันและเหมาะสม และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ 
หากภาครัฐไมกําหนดปริมาณนํ้าในพ้ืนที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชลตอพื้นที่อาศัย เหตุผลที่เปน
เชนน้ีนาจะเปนเพราะปริมาณนํ้าในพื้นที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชลจะถูกจัดสรรตามพื้นที่ที่
ประชาชนอาศัยอยู และตามที่กรมชลประทานกําหนดพื้นที่การใชนํ้าตอพื้นที่การทําเกษตรกรรมของ
ประชาชน การเพ่ิมข้ึนของจํานวนพ้ืนที่การทําเกษตรกรรมมากข้ึนทําใหเกิดการแยงกันใชนํ้าและเกิด
ความขัดแยงหนวยงานรัฐจึงตองมีการเขามาควบคุมและตรวจสอบการใชนํ้าของแตละพื้นที่เพื่อให
เพียงพอเหมาะสมและเปนธรรม 
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ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการนํ้า 
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับความ

คิดเห็นทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าสูงสุดคือ ดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า 
รองลงมาคือ ดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นทัศนคติ  
ที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าตํ่าที่สุดคือ ดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ตามลําดับ 

1. ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับ      
ความคิดเห็นทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าในดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวม  
อยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล สามารถนําความรูที่ไดจากการเขาอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา
มาใชใหเกิดประโยชนตอพื้นที่ที่อาศัยอยู รองลงมาคือ เช่ือวาขอมูลความรูที่ไดจากการเขาอบรม ศึกษา  
ดูงาน สัมมนามีความถูกตองและเปนประโยชน เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะความรูที่ไดรับเปน
ประโยชนและสามารถนํามาปรับใชไดรวมถึงความรูที่ไดจากการเขาอบรม ศึกษาดูงานตรงกับความ
ตองการทําความเขาใจไดงาย หรือจากประสบการณที่ผานมาจึงมีอิทธิพลตอทัศนคติที่มีอยูซึ่งตรงกับ
ความคิดเห็น และทัศนคติที่มีของผูเขารวมอบรมการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด       
วิทยา ประวัติเมือง (2547: 7) ไดกลาวไววา ความรูสึกนึกคิดและแนวทางการปฏิบัติของบุคคลอัน   
ไดแก บุคคล สิ่งของ และสถานการณรอบดานซึ่งเกิดจากการที่บุคคลไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆ จาก
สังคมและสิ่งแวดลอม และรับเอาผลจากการเรียนรูดังกลาวมาเปนมาตรฐานในการกําหนดแนวทาง
พิจารณาสิ่งตางๆ ซึ่งก็คือ การมีทัศนคติของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงอาจแตกตางกันไปตามประสบการณ
และการเรียนรูซึ่งแตละบุคคลจะไดรับ และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตํ่าที่สุดคือ ประชาชนใน
พื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีความคิดเห็นตรงกับขอมูล ขาวสาร ความรู
ที่ไดรับจากเจาหนาที่รัฐ เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะความรู ขอมูลขาวสารของประชาชนในพื้นที่
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ไดรับมีความแตกตางจากความตองการ หรือจาก
ประสบการณที่ผานมาของประชาชนในพ้ืนที่ ทําใหมีความคิดเห็นไมตรงกับขอมูลขาวสาร ความรูที่ไดรับ
จากเจาหนาที่รัฐ จึงทําใหมีทัศนคติในดานความรูอยูในระดับปานกลาง ดังเชนที่ ซิมบาโด และเอบบีเซน 
(Zimbrado and Ebbesen 1970, อางอิงในพรทิพย บุญนิพนธ  2531:  49) ไดกลาวไววา หากบุคคลมี
ความรูหรือคิดวาสิ่งใดดีมักจะมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งน้ัน แตหากมีความรูมากอนวาสิ่งใดไมดีก็จะมีทัศนคติ    
ที่ไมดีตอสิ่งน้ัน 

2. ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับ
ความคิดเห็นทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ในดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่
โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล มีความรูสึกวาการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืนตองอาศัยความรวมมือ
และชวยเหลือกัน รองลงมาคือ การบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชลมี
สวนสําคัญที่ทําใหมีความเปนอยูที่ดี เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืนตองอาศัย
ความรวมมือของทุกฝายทั้งของประชาชนและเจาหนาที่รัฐ โดยเห็นความสําคัญในการรวมมือชวยเหลือ
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ซึ่งกันและกัน เพื่อทําใหการบริหารจัดการนํ้ามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอพื้นที่ที่อยูอาศัย      
การอุปโภค–บริโภค และพื้นที่ประกอบอาชีพการทําเกษตรกรรมสงผลใหชีวิตมีความเปนอยูดีข้ึน       
โดยการแสดงความรู หรืออารมณตอสิ่งที่ตนเองมีทัศนคติหรือถูกเราจากประสบการณและสถานการณที่
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ไดรับจากการบริหารจัดการนํ้า
ของภาครัฐ และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตํ่าที่สุดคือ หนวยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการนํ้า
ลาชาไมทันการณในชวงเวลาที่มีปริมาณนํ้าไมเพียงพอ เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะการบริหาร
จัดการนํ้าตองอาศัยปจจัยหลายอยางในการกําหนดปริมาณที่ตองปลอยใหแกประชาชนในพื้นที่โครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล โดยตองมีการวางแผน การจัดสรรนํ้า การมีสวนรวมของ
ประชาชนในพ้ืนที่กําหนดทิศทางการบริหารจัดการนํ้า เพื่อใหมั่นใจวาประชาชนในพ้ืนที่ไดรับนํ้าอยาง
เพียงพอตอความตองการ และการเพิ่มข้ึนของจํานวนพ้ืนที่การทําเกษตรกรรมที่ประชาชนตองแจงแก
หนวยงานภาครัฐมีความคลาดเคลื่อน ทําใหปริมาณนํ้าที่ปลอยจากเข่ือนขุนดานปราการชลไมเพียงพอ 

3. ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับ
ความคิดเห็นทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าในดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ การใหความรวมมือกลับ
หนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืน รองลงมาคือ การใหความรวมมือและเขารวม
กิจกรรมที่หนวยงานภาครัฐจัดข้ึน เปนการสานสัมพันธระหวางชุมชนกับบุคคลที่ใชนํ้ารวมกัน เหตุผลที่
เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะการใหความรวมมือกับภาครัฐในทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการนํ้าสงผลใหประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีนํ้าใช    
อยางย่ังยืนเปนความพรอมที่แสดงออกตอสิ่งที่ตนมีทัศนคติ โดยแสดงออกทางดานพฤติกรรมคือ การเขา
รวมกิจกรรมสานสัมพันธกับหนวยงานรัฐได รับอิทธิพลและมีความเ ช่ือมั่นตอการเข าร วม                  
กิจกรรมการบริหารจัดการนํ้าในการเขามามีสวนรวมในชุมชน ดังเชนที่ ศุภกร เสรีรัตน (2540:  161-
163) ไดกลาวไววา ทัศนคติเปนแนวโนมของการรับรูและการกระทําที่เกิดจากการเรียนรูที่ตรงกับ
ลักษณะของความชอบไมชอบของบุคคลที่มีตอสิ่งใดๆ ที่เกิดข้ึนความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรู 
นําไปสูพฤติกรรมที่ตอบสนองตอลักษณะที่ตรงกับวิถีทางท่ีชอบหรือไมชอบตอสิ่งใดที่บุคคลไดรับ      
และขอที่มคีาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตํ่าที่สุดคือ การประพฤติตนที่ดีและเปนตัวอยางตอเพื่อนบานใน
การใชนํ้าเพื่อประโยชนตอสวนรวม เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลยังไมมีความเขาใจในกฎ ระเบียบ การใชนํ้ารวมกันและ           
มีพฤติกรรมในการใชรวมกันไมชัดเจน แตจะมีการคํานึงถึงประโยชนการใชนํ้าโดยรวมอยางทั่วถึง
มากกวา และหนวยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่อยางเครงครัด จึงชวยแกไขปญหาความ
ขัดแยงในการใชนํ้า ดังน้ันการประพฤติตนที่ดีในการใชนํ้าไดแสดงออกเปนความคิดเห็นทัศนคติใน    
ดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้าอยูในระดับปานกลาง 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับการมี     

สวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการมี      
สวนรวมสูงสุดคือ ดานความเปนเจาของชุมชน รองลงมาคือ ดานการคิดและวางแผน และดานการ
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ติดตามและประเมินผล และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมตํ่าที่สุดคือ ดานการเขามามีบทบาท 
ตามลําดับ 

1. ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับ   
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าในดานการคิดและวางแผนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง     
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมสูงสุดคือ การไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง               
การดําเนินงานรวมกับภาครัฐในการจัดสรรนํ้า เพื่อการใชนํ้าที่เพียงพอ รองลงมาคือ การขอความคิดเห็น
หรือสอบถามขอมูลแนวทางการใชนํ้ารวมกันกับเพื่อนบาน ผูนําชุมชน และการไดเขารวมกําหนด
นโยบายแนวทางการใชนํ้ารวมกันกับภาครัฐ เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะหนวยงานภาครัฐไดเปด
โอกาสใหประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะความตองการใชนํ้ารวมกัน โดยที่รัฐหรือผูมีอํานาจตัดสินใจเชิญชวนให
ประชาชนในพ้ืนที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นการวางแผนดําเนินการบริหาร
จัดการนํ้าตอกิจกรรมหรือโครงการซึ่งเปนการรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม
มากข้ึนและเปดโอกาสใหมีการวางแผน กําหนดนโยบายการมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้ารวมกัน 
สอดคลองกับแนวคิดของสิริพัฒน  ลาภจิตร (2550:  27) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมในการการสงเสริม 
สนับสนุน และเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทั้งที่เปน
ทางการหรือไมเปนทางการในการรวมคิดวิเคราะหการแกปญหาการวางแผนรวมกัน และขอที่มีคาเฉลี่ย
ระดับการมีสวนรวมตํ่าที่สุดคือ การไดเขารวมประชุมกับหนวยงานภาครัฐในการแกปญหาเรื่องนํ้าใน
พื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะ
ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลไมมีเวลาที่จะเขารวมประชุม   
กับหนวยงานภาครัฐได เน่ืองจากประชาชนในพื้นที่ตองออกไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพ
หลักของคนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีการประกอบอาชีพเกษตรกร
มากที่สุด ทําใหหนวยงานภาครัฐไมสามารถจัดตารางที่แนนอนในการประชุมรวมกับชาวบานในพ้ืนที่ได 
เจาหนาที่รัฐ จึงตองลงพื้นที่เขาหาประชาชนตามครัวเรือน เพื่อที่จะสอบถามรับฟงความคิดเห็นไดดวย
ตนเอง และสามารถเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืน โดยอาศัยการมี
สวนรวมของประชาชนในพื้นที่เปนหลัก โดยรัฐจะใหการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณเงินทุน การใช
ทรัพยากรการประสานงานในดานตางๆ และการดําเนินงานขอความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นใหแก
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล  

2. ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับ   
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าในดานการเขามามีบทบาทในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมสูงที่สุดคือ การไดเสนอแนะความคิดเห็นในการกําหนดบทลงโทษ   
การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับรวมกับภาครัฐหรือผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน รองลงมาคือ การเสนอแนะ
แนวทางที่สามารถแกปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล  
เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะภาครัฐเขามาสนับสนุนและใหขอเสนอแนะรวมกับชาวบานตาม
ครัวเรือน หมูบานที่ไดรับนํ้าจากเข่ือนขุนดานปราการชล อยางทั่วถึงจึงทําใหประชาชนในพ้ืนที่โครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ไดเสนอแนะความคิดเห็นในการออกกฎ ระเบียบ ฯลฯ 
แกไขปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรนํ้ารวมกับภาครัฐได ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับของ   
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สมปอง วงษชัย (2554) พบวา การบริหารจัดการนํ้าตามแนวทางการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน     
โดยเกษตรกรมีสวนรวมมีการรวมกลุม กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ พัฒนาเปนองคกรผูใชนํ้าที่มี        
ความเขมแข็งและมีการสรางเครือขาย การยอมรับกติกาและขอตกลงรวมกัน และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
การมีสวนรวมตํ่าที่สุดคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ       
เพื่อประโยชนตอการใชทรัพยากรนํ้ารวมกัน เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะประชาชนในพ้ืนที่
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จะมีการใหขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  
ในการบริหารจัดการนํ้ามากกวาที่จะมีสวนในการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจสวนใหญจะเปนของเจาหนาที่
รัฐมากกวา โดยเจาหนาที่จะนําขอเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และของกลุมผูใชนํ้า     
มาพิจารณาจึงทําใหประชาชนในพ้ืนที่มีกลุมของผูใชนํ้าและมีการบริหารจัดการนํ้าผานทางกลุมผูใชนํ้า
ของตนเอง โดยเฉพาะการรวมกลุมของผูใชนํ้าของภาคเกษตรกรรม การรวมกลุมผูใชนํ้าที่เขมแข็งรวมกับ
เจาหนาที่รัฐมีการใหขอมูลเปนอยางดีและประชาชนมีความพึงพอใจรูกฎ ระเบียบของการใชนํ้าเปน
อยางน้ี จึงทําใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับเจาหนาที่รัฐหรือรวมเสนอแนะทางที่
นําไปสูการตัดสินใจใหประชาชนในพ้ืนที่และเจาหนาที่รัฐมีการสรางความมั่นใจใหประชาชนแสดง   
ความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของ
ภาครัฐ 

3. ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับ    
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าในดานการติดตามและประเมินผล ในภาพรวมอยูในระดับ       
ปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมสูงที่สุดคือ ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล และครอบครัวมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น หรือแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการนํ้า เพื่อใหตรงกับความตองการ รองลงมาคือ การปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือ
ขอเสนอแนะของเจาหนาที่รัฐเกี่ยวกับการใชนํ้าในพ้ืนที่ที่อาศัยในยามที่ขาดแคลน เหตุผลที่เปนเชนน้ี
นาจะเปนเพราะเจาหนาที่รัฐมีการดําเนินการเขามามีสวนรวมกับประชาชนในพื้นที่บริหารจัดการนํ้า   
โดยรับฟงความคิดเห็นและประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมี  
การจัดต้ังกลุมผูใชนํ้าที่เขมแข็งมีการจัดประชุมพูดคุยเพื่อเสนอแนะความคิดเห็นตอเจาหนาที่รัฐทําให
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีสวนรวมติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการบริหารจัดการนํ้าของตนเอง โดยภาครัฐทําหนาที่รับฟงความคิดเห็น และเปด
โอกาสในดานตางๆ ใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวม และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมตํ่า
ที่สุดคือ การไดเขารวมแกไขปญหาขัดแยงตางๆ ที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับนํ้าจากโครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล และการไดติดตามขอมูลความขัดแยง และการแกปญหา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชนํ้าในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลตอพื้นที่    
ที่อาศัยอยู เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะโดยอาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพการทํา
เกษตรกรรม การไดเขารวมแกไขปญหาขอขัดแยงที่เกิดข้ึนในพื้นที่หากไมใชเรื่องของตนเองก็จะไมมี
ความสนใจเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน และหากพื้นที่ของตนเองไมไดรับผลกระทบจาก
การบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ ทั้งน้ีภาครัฐไดมีการบริหารจัดการนํ้าที่รัดกุมมีความชัดเจนในการ
จัดสรรนํ้าไปยังแตละพื้นทีป่ระชาชนมีการยอมรับและพอใจกับปริมาณนํ้าที่ไดรับ และหากมีปญหาหรือ
ขอขัดแยงเกิดข้ึนสมาชิกกลุมผูใชนํ้าในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล       
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มีการดําเนินการรวมประชุมวางแผนหาแนวทางการแกไขปญหา หรือขอแยงของตนเองภายในกลุม     
ผูใชนํ้า 

4. ประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีระดับ   
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าในดานความเปนเจาของชุมชน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง      
โดยขอที่มีระดับการมีสวนรวมสูงที่สุดคือ การยินดีที่จะแบงปนนํ้าใหเพื่อนบานเมื่อยามขาดแคลน 
เพื่อใหไดใชนํ้ากันอยางทั่วถึงและเพียงพอตอความตองการของสวนรวม รองลงมาคือ การยินดีที่จะดูแล
รักษา และปกปองรวมกันพัฒนาแนวทอเสนทางคลองสงนํ้าตลอดจนพื้นที่การใชนํ้า เหตุผลที่เปนเชนน้ี
นาจะเปนเพราะการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐมีการจัดสรรนํ้าตามพื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชน
ในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลที่ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อใหเพียงพอตอ
ความตองการใชนํ้า และมีกลุมของผูใชนํ้าที่ประกอบไปดวยสมาชิกในพื้นที่ชุมชน หมูบานที่ไดรับนํ้าจาก
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล จึงมีความใกลชิดและรูจักที่ปกปองรวมกันพัฒนา
แนวทอเสนทางคลองสงนํ้าและมีหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน การมีสวนรวมจึงมีความสําคัญที่สามารถ
ทําใหมีการรวมกลุมผูใชนํ้า ซึ่งทําใหประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชลมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่รวมกัน โดยต้ังอยูบน
พื้นฐานของความเทาเทียมกันภาครัฐมีการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนธรรม และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ   
การมีสวนรวมตํ่าที่สุดคือ การรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและเปนสวนหน่ึงของชุมชนในดานการจัด    
การนํ้า เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล จะเนนและใหความสําคัญกับจํานวนปริมาณนํ้าที่ไดรับใหกับพื้นที่ของตนเองเปนสวนใหญ
ตามที่ภาครัฐจัดสรรมาใหอยางเหมาะสม รวมถึงการใหขอมูลขาวสารหรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ      
ที่ภาครัฐจัดข้ึนกระจายไปไมทั่วถึงหรือขอมูลความรูที่ไดรับเปนไปทางวิชาการประชาชนในพื้นทีท่ําความ
เขาใจไดยาก จึงใหความสําคัญในการประกอบอาชีพของตนเองมากกวาอยางอื่น                                                       

 สมมติฐานท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุง  
รักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก โดยมีคาการพยากรณ          
คิดเปนรอยละ 50 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
      สมมติฐานที่ 1.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูในดานการรับทราบการ
บริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก      

(β = 0.17, P < 0.001) เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ยอมรับขอมูลขาวสารและเลือกที่จะรับรูการบริหารจัดการนํ้าของ
ภาครัฐ การเขารวมกิจกรรมที่หนวยงานรัฐจัดสรรข้ึนในการใหความรูเกี่ยวกับบริหารจัดการนํ้า
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล ใหความสนใจที่จะรับทราบขอมูลขาวสารและเขา
รวมกิจกรรมตางๆ สงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมการทํากิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการใช
นํ้า การใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชนํ้า การับทราบขอมูลรายละเอียดการบริหารจัดการนํ้ารวมกัน 
และสวนรวมในการดําเนินการเสนอแนะความคิดเห็น การเขามารวมติดและวางแผนการบริหาร
จัดการนํ้าในพ้ืนที่ของตนเองมีการเขารวมเปนสมาชิกของกลุมผูใชนํ้า ทําใหเกิดการรับทราบขอมูล 
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ขาวสาร การบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน นําไปสูการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าของประชาชนในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล 

    สมมติฐานที่ 1.2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูในดานการทําความเขาใจ
การบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการทรัพยากร
นํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด

นครนายก (β = 0.24,  P < 0.001)  เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะการรับรูการทําความเขาใจใน
การบริหารจัดการนํ้าประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมี      
การรับรู ในการทําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้ารวมกับเจาหนาที่รัฐ นําไปสูการมีสวนรวมใน    
การบริหารจัดการนํ้าโดยประชาชนในพ้ืนที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชลมีการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้า การจัดสรรนํ้า การสงนํ้าของโครงการเข่ือนขุนดานปราการชลไปในแต
ละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม การมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าของประชาชนจะแสดงออกถึงความ
พรอมในการนําสิ่งที่เขาใจและรูไปปฏิบัติ โดยการเขารวมประชุมนําความเขาใจการบริหารจัดการนํ้า
โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล สามารถนําขอมูลที่ไดรับมีความเขาใจการบริหารจัดการนํ้ามา
ถายทอดในกับผูอื่นนําไปปฏิบัติได 
  สมมติฐานที่ 1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูในดานการบันทึกและ
จดจําการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า 
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก      

(β = 0.27 , P < 0.001) เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล มีการบันทึกและจดจาํเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าที่ภาครัฐมาให
ขอมูลความรูทําใหประชาชนมีความสนใจที่จะเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้า โดยประชาชน
มีการบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้าไดรวมเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการบริหาร
จัดการนํ้าตอหนวยงานภาครัฐประชาชนมีสวนรวมในการเขามามีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ
นํ้าไดอยางเต็มที่รวมดําเนินการวางแผนแสนอแนะปญหาตางๆได 
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก โดยมีคาพยากรณคิด
เปนรอยละ 16 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
  สมมติฐานที่ 2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่
ไมมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้า

และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก (β = 0.19 , P 

> 0.05) เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้าไมมี     

ผลตอความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล          
การจัดสรรนํ้าหรอืการกําหนดปรมิาณการปลอยนํ้าโดยหลกัจะเปนหนาที่ของกรมชลประทานที่จะเปน
ผูกําหนดจํานวนการใชนํ้าของแตละพื้นที่ที่ตองรับนํ้า ตามความเหมาะสม และการจัดเสนทางคลอง   
สงนํ้าตามพื้นที่ภาครัฐจะมีการสํารวจ ตรวจสอบอยูแลว ความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่จึงไมมีผล
ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าดําเนินการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐใน  
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การเปด – ปด ประตูนํ้า การกําหนดระยะเวลาการใชนํ้าเสนทางคลองสงนํ้าที่หนวยงานรัฐจัดสรรให
เพียงพอตอพื้นที่การทําเกษตรกรรมการอุปโภคบริโภค 
     สมมติฐานที่ 2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจตอปริมาณนํ้าใน
พื้นที่มีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสง

นํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก (β = 0.21 , 
P < 0.001) เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ที่ภาครัฐมีการบริหารจัดการ การ
ปลอยนํ้าจากโครงการเข่ือนขุนดานปราการชลมีปริมาณเพียงพอตอความตองการใชนํ้าในพ้ืนที่ 
ประชาชนในพ้ืนที่จึงเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าโดยผานการทํากิจกรรม การประชุม   
รวมกลุม การอบรม สัมมนา มีความเขาใจการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐวามีความถูกตอง เหมาะสม
และเปนธรรมในพื้นที่ที่อาศัยหรือพื้นที่การทําเกษตรกรรมของชาวเกษตรกรทีส่วนใหญมีอาชีพทําสวน      
ทําไร และทํานา ซึ่งตองพึ่งพานํ้าในเข่ือนขุนดานปราการชล จึงสงผลใหประชาชนในพ้ืนที่มีความสนใจ
ในการบริหารจัดการนํ้าเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการเริ่มต้ัง เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล และ
การบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐทําใหประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจเปนไปตามที่คาดหวังไว 
ผลประโยชนที่ไดรับและการที่ประชาชนเขามีมีสวนรวมเปนประโยชนที่ไดรับรวมกันทั้งชุมชน  
หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  
 สมมติฐานท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ามี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก โดยมีคาการ
พยากรณคิดเปนรอยละ 25 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
  สมมติฐานที่ 3.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหาร
จัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

(β = 0.15 ,   P < 0.001) เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีความเช่ือมั่นที่จะรับรูขอมูลขาวสารที่ไดรับจากการถายทอด
ความรูจากหนวยงานภาครัฐและมีสวนรวมในการรบัฟงความคิดเห็น อบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการนํ้า สามารถนําขอมูลความรูที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนตอพื้นที่นําไปสูการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 
      สมมติฐานที่ 3.2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอการ
บริหารจัดการน้ํามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก      

(β = 0.21, P< 0.001) เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล มีความรูสึกวาการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืนตองอาศัยความ
รวมมือของทุกฝายและการเขามาใหความรูของเจาหนาที่รัฐการมี่สวนรวมทั้งของประชาชนในพื้นที่จึง
ทําใหประชาชนในพ้ืนที่เกิดความรูสึกเช่ือมั่นในการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ สงผลใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าทั้งสมารถแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน ติตามและ
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ประเมินผลรูสึกถึงความเปนเจาของชุมชนรวมกันในการใชนํ้าสามารถเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติ 
ความรูสึกตอเจาหนาที่รัฐและหนวยงานรัฐมากข้ึน ประชาชนมีสวนรวมในการประชุมกลุมของผูใชนํ้า
ที่ประชาชนในพ้ืนที่รับนํ้ารวมกันสรางกลุมข้ึน เพื่อรักษาผลประโยชนรวมกันโดยภาครัฐคอยสนับสนุน
และปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมไดอยางเต็มท ี
  สมมติฐานที่ 3.3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการ
บริหารจัดการนํ้าไมมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด

นครนายก  (β = -0.00 , P > 0.05) เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะประชาชนในพ้ืนที่โครงการสง
นํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล ใหความรวมมือกับภาครัฐในการบริหารจัดการนํ้าและเขา
รวมกิจกรรมตามที่ภาครัฐจัดข้ึนเพื่อสานสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนและบุคคล กลุมผูใชนํ้า
รวมกันอยูแลว ประชาชนในพ้ืนที่จึงมีพฤติกรรมเขารวมกิจกรรมในดานตางๆ ที่ภาครัฐจัดข้ึนเปนปกติ
จึงทําใหไมรูสึกวาตนเองมี่สวนรวมในการบริหารจัดการนํ้า 
        
ประโยชนจากการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการ   
สงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดริ จังหวัดนครนายก                  
มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 ประโยชนเชิงการจัดการ (Managerial Contributions) 
      การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก สิ่งสําคัญคือ
การสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการนํ้ารวมกับภาครัฐ อันจะนํามาซึ่งการบริหารจัดการนํ้าที่ดีสามารถมีนํ้าใชไดอยาง
ย่ังยืนและรูคุณคาของการใชนํ้าอยางชาญฉลาดและเกิดประโยชนตอพ้ืนที่ของตนเองมากที่สุด ดังน้ัน
การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารงุรักษาเข่ือนขุนดานปราการชลเปนเหมอืน
ฟนเฟองเล็กๆ ที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการนํ้าไดอยางย่ังยืน และใหพื้นที่ใน   
การทําเกษตรกรรมสามารถมีนํ้าใชไดอยางพอเพียง ซึ่งเกิดประโยชนในการจัดการ ดังน้ี 

1. การมีสวนรวมเปนองคประกอบที่สําคัญที่สามารถทําใหการดําเนินงานกิจกรรม
หรือโครงการที่ภาครัฐจัดข้ึนดําเนินไปอยางย่ังยืน โดยสามารถนําการมีสวนรวมของประชาชนใน    
การบริหารจัดการนํ้าเขามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมดําเนินงานจัดการบริหารนํ้าในโครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล 

2. การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมไมใชเปนเพียงการสงเสริมใหการบริหาร
จัดการนํ้าในโครงการเข่ือนขุนดานปราการชลดําเนินไปอยางย่ังยืนเทาน้ัน แตเปนสวนสําคัญที่ทําให
ภาครัฐเขามาบริหารจัดการนํ้าไดอยางถูกตองและเหมาะสม และลดความขัดแยงที่เกิดข้ึนในอนาคต 
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 ประโยชนเชิงทฤษฎี 
 งานวิจัยน้ีกอใหเกิดประโยชนในเชิงทฤษฎี โดยการบูรณาการทางทฤษฎีเพื่อสรางกรอบ
แนวคิดใน  การวิจัยเกี่ยวกับการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า 
และทัศนคติที่มีตอการบริหารจดัการนํ้า ซึง่องคประกอบตางๆ ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลทางบวก
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า กลาวคือ เมื่อประชาชนในพื้นที่
โครงการเข่ือนขุนดานปราการชลมีการรับทราบการบริหารจัดการนํ้า การทําความเขาใจการบริหาร
จัดการนํ้า การบันทึกและจดจําการบริหารจัดการนํ้า และความพึงพอใจตอการใชนํ้าในพ้ืนที่ ความ   
พึงพอใจตอปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ และมีทัศนคติดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า ทัศนคติดาน
ความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า และทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการนํ้ายอม
สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
ดังภาพที่ 1 ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีทําใหเห็นแนวทางในการกําหนดแผนและนโยบายในการบริหาร
จัดการนํ้าของภาครัฐ โดยการมุงเนนใหประชาชนในพ้ืนที่โครงการเข่ือนขุนดานปราการชลเขามามี
สวนรวมในการบริหารจดัการนํ้า เพื่อประชาชนในพื้นที่สามารถมีนํ้าใชไดอยางย่ังยืน และเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ สามารถดําเนินการไดสอดคลองกับแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดพระราชทานไว และสามารถนําผลของการศึกษาเปนขอมูลในการ
วางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นที่ และเปน
แนวทางในการพัฒนาแผนการดําเนินงานตอไป 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต        

1. การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ทั้งน้ีเพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าที่ดีของภาครัฐตอประชาชนในพื้นที่โครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล 

2. ควรศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในเชิง
คุณภาพ เพื่อประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยในอนาคต และเห็นมุมมองในหลายมิติมากข้ึน 

3. ควรศึกษาแนวทางที่จะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และการศึกษาที่สามารถแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายทั้งขอดี 
และขอเสีย ความขัดแยงในพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่การมีสวนรวมไมสามารถตอบสนอง
กับประชาชนที่เกี่ยวของได 
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แบบสอบถาม 
 
เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาเขื่อนขุนดานปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 

 
คําชี้แจง 

1. ดวยผูจัดทําวิจัย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดทําแบบสอบถามฉบับนี้ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
และใชเปนสวนหนึ่งในการทําวิจัยประกอบการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 

2. ผูวิจัยแบงแบบสอบถามออกเปน  5 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม    

สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูการบริหารจัดการน้ํา    

สวนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชน้ํา  

สวนที่ 4 แบบสอบถามทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการน้ํา   
สวนที่ 5  แบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา 

3. การตอบแบบสอบถามฉบับนี้จะไมกระทบตอผลการดําเนินชีวติของทาน  
4. ผูวิจัยจะใชขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของทานสําหรับการวิจัยครั้งนี้เทานั้น 

และจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับ 
 

จึงเรียนมาเพื่ออนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
    
 

นางสาวสุปราณี  โลภักดีสวัสดิ ์
นักศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

นักศึกษาปรญิญาโท คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เบอรโทรศัพท 094 – 493-6582 
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สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน   หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพสวนบุคคลของทาน 

 
1. เพศ  

 1) ชาย  2) หญิง 
 
2. อาย ุ 

 1) อายตุ่ํากวา 30  ป   2) อายุ  31 – 40  ป 
 3) อายุ 41 – 50 ป   4) อายุ 51 ปขึ้นไป 

  
3. ระดับการศึกษา 

 1)ไมไดรับการศึกษา/ต่ํากวาประถมการศึกษาปท่ี 4  
 2) ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6   3) มัธยมศึกษาตอนตน 
 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย   5) ปวช. 
 6) ปวส., อนุปริญญา   7) ปริญญาตรี 
 8) สูงกวาปริญญาตร ี   9) อ่ืนๆ ระบุ............... 

 
4. อาชีพ 

 1) เกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน ทําไร)   2) เกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม 
 3) เล้ียงสัตว, ประมง, เพาะเล้ียงสัตวน้ํา   4) อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 5) รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ  6) พนักงานบริษัทเอกชน 
 7) รับจางท่ัวไป  8) อ่ืนๆ ระบุ............................... 

 
5. รายไดของครอบครัวตอเดือน 

 1) ต่ํากวา 10, 000 บาท/เดือน  2) 10,001 – 15,000 บาท/เดือน 
 3) 15,001 – 20,000 บาท/เดือน  4) 20,000 บาทขึ้นไป 
 5) อ่ืนๆ ระบุ...................... 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูการบริหารจัดการน้ํา 

 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

การรับรูการบริหารจัดการนํ้า 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
ดานการรับทราบการบริหารจัดการน้ํา      

1. ทานมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ําในโครงการเขื่อนขนุดานฯจากหนวยงานภาครัฐ 

     

2. ทานไดรับฟงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น้ําของภาครัฐ จากผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน หรือจากเพ่ือน
บาน 

     

3. ทานตั้งใจเลือกรับขอมูลขาวสารรายละเอียด  
การดําเนนิงานบริหารจัดการน้ําจากเจาหนาท่ีรัฐใน   
โครงการเขื่อนขุนดานฯ 

     

4. ทานเขารวมกิจกรรมท่ีภาครัฐจดัขึน้ในการใหความรู
เกี่ยวกับการใชน้ําและการบรหิารจดัการน้ําอยางย่ังยืนของ
โครงการเขื่อนขุนดานฯ 

     

ดานการทําความเขาใจการบริหารจัดการน้ํา      
5. ทานไดศึกษาเรียนรูถึงขอมูล รายละเอียดน้ํา ปริมาณน้ํา 

การจัดสรรน้ําในโครงการเขื่อนขนุดานฯ และการบริหาร
จัดการน้ําของภาครัฐในพ้ืนท่ีท่ีทานอาศัยอยู  

     

6. ทานทําความเขาใจวิธีการดําเนินงานและแนวทาง 

การบริหารจดัการน้ําของภาครัฐในโครงการเขื่อนขุนดานฯ 
     

7. ทานไดรวมประชุมทําความเขาใจ หรือดําเนนิงาน
กิจกรรมของภาครัฐในโครงการเขื่อนขุนดานฯ  

     

8. ทานมีความพยายามท่ีจะเรียนรูและทําความเขาใจ 

การดําเนนิงานบริหารจัดการน้ําของภาครัฐ 
     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



138 
 

การรับรูการบริหารจัดการนํ้า 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
9. ทานนําขอมูล ความรูท่ีไดรับจากการเขารวมอบรม 

ประชุม สัมมนา มาถายทอดใหกับผูอ่ืนนําไปปฏิบัต ิ
     

ดานการบันทกึและจดจําการบริหารจัดการน้ํา      
10. ทานไดดําเนนิการบริหารจัดการน้ําใหพ้ืนท่ีท่ีทาน

อาศัยอยูอยางถูกตองและเหมาะสม 
     

11.ทานไดเสนอแนะแนวทาง การแกไขปญหาการบริหาร
จัดการน้ําตอหนวยงานภาครัฐ 

     

12. ทานมีการบันทึกและจดจําเกี่ยวกับขอมูล รายละเอียด
การบริหารจดัการน้ําท่ีภาครัฐมาถายทอดหรือใหขอมูล 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารจัดการน้ํา 
 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทานมากท่ีสุด 
  

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้า 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
ดานการใชน้ําในพ้ืนที ่      

1. ทานมีความพึงพอใจตอชวงระยะเวลาของการเปด -ปด
ประตูน้ํา 

     

2. ทานมีความพึงพอใจตอการกําหนดระยะเวลาการใชน้ํา
ท่ีหนวยงานรัฐกําหนด 

     

3. ทานมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการน้ําของ
ภาครัฐโดยรวมเพียงใด 

     

4. ทานมีความพึงพอใจตอการจดัระบบเสนทางคลองสง
น้ําท่ีหนวยงานรัฐจัดสรร 

     

ดานปริมาณน้ําในพ้ืนที ่      
5. ทานมีความพึงพอใจตอจํานวนปริมาณน้ําท่ีปลอยจาก

โครงการเขื่อนขุนดานฯ  
     

6. จํานวนปริมาณนํ้าท่ีปลอยจากโครงการเขื่อนขนุดานฯ 
เพียงพอตอการใชน้ําในพ้ืนท่ีท่ีทานอาศัยอยู  

     

7. ทานมีความพึงพอใจเพียงใดตอหนวยงานรัฐท่ีมีการ
จัดสรรปริมาณน้ําไดอยางเหมาะสมและถูกตอง  

     

8. หากภาครัฐไมกําหนดปริมาณน้ําท่ีปลอยจากโครงการ
เขื่อนขุนดานฯ ตอพ้ืนท่ีอาศัย ทานมีความพึงพอใจเพียงใด 

     

9. ทานมีความพึงพอใจตอการจดัการปริมาณนํ้า 

ในพ้ืนท่ีโครงการเขื่อนขุนดานฯ โดยรวมเพียงใด 
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สวนที่ 4 แบบสอบถามทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการน้ํา 
 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
  

ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการน้ํา 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

 
5 

เห็น 
ดวย 

 
4 

ไม 
แนใจ 

 
3 

ไม 
เห็น 
ดวย 

2 

ไม 
เห็นดวย
อยางย่ิง  

 1 
ดานความรูที่มีตอการบริหารจัดการน้ํา      

1. ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอมูล ขาวสาร 
ความรูท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีรัฐ 

     

2. ทานเชื่อม่ันวาภาครัฐมีการบริหารจัดการน้าํ
ในโครงการเขื่อนขนุดานฯ ไดอยางเหมาะสม 

     

3. ทานสามารถนําความรูท่ีไดจากการเขาอบรม 
ศึกษาดูงาน สัมมนา มาใชใหเกดิประโยชนตอ
พ้ืนท่ีท่ีทานอาศัยอยู 

     

4. ทานมีความเชื่อม่ันวาน้ําในโครงการเขื่อน   
ขุนดานฯ จะมีใชไดอยางเพียงพอกับความตองการ 

     

5. ทานเชื่อวาขอมูลความรูท่ีไดรับจากการเขา
รวมอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา มีความถูกตอง
และเปนประโยชนตอตวัทาน 

     

ดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการน้ํา      
6. หนวยงานภาครัฐมีการบริหารจดัการน้ําลาชา    

ไมทันการณในชวงเวลาท่ีมีปริมาณน้ําไมเพียงพอ 
     

7. หากไมมีการจัดสรรน้ํา หรือการบริหาร
จัดการน้ําท่ีดภีายในโครงการเขื่อนขนุดานฯ กจ็ะ
สงผลกระทบตอปริมาณนํ้าท่ีทานไดรับ  

     

8. เจาหนาท่ีรัฐมีการบริหารจัดการน้ําอยาง 

เปนธรรมตอพ้ืนท่ีท่ีทานอาศัยอยู 
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ทัศนคติท่ีมีตอการบริหารจัดการน้ํา 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

 
5 

เห็น 
ดวย 

 
4 

ไม 
แนใจ 

 
3 

ไม 
เห็น 
ดวย 

2 

ไม 
เห็นดวย
อยางย่ิง  

 1 
ดานความรูสึกที่มีตอการบริหารจัดการน้ํา (ตอ)      
    9. เพราะการบริหารจัดการน้ําท่ีดีของหนวยงาน
ภาครัฐ จึงทําใหทานมีน้ําใชไดอยางเพียงพอ 

     

10. การบริหารจดัการน้ําของภาครัฐในโครงการ
เขื่อนขนุดานฯ มีสวนสําคัญท่ีทําใหทานมีความ
เปนอยูท่ีด ี

     

11. การบริหารจดัการน้ําอยางย่ังยืนตองอาศัย
ความรวมมือและชวยเหลือกัน 

     

ดานพฤติกรรมที่มีตอการบริหารจัดการน้ํา      

12. การใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมท่ี
หนวยงานภาครัฐจดัขึ้น เปนการสานสัมพันธ
ระหวางชุมชนกับบุคคลท่ีใชน้ํารวมกนั 

     

13. ทานยินดใีหความชวยเหลือเจาหนาท่ีรัฐ 
หากเกิดปญหาการใชน้ําในพ้ืนท่ี 

     

14. ปจจุบันทานไดดําเนนิตามแนวทางและ
วิธีการใชน้ํา เพ่ือใหเกดิประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี
อาศัยไดอยางเต็มท่ี 

     

15. ทานมีพฤติกรรมการใชน้ําอยางรูคุณคาและ
ใชน้ําไดอยางเหมาะสม 

     

16. ทานมีการประพฤติตนท่ีดี และเปนตัวอยาง
ตอเพ่ือนบานในการใชน้ํา เพ่ือประโยชนตอ
สวนรวม 

     

17. ทานใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐใน
การบริหารจดัการน้ําอยางย่ังยืน 
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สวนที่ 5 แบบสอบถามการมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา 
 

คําชี้แจง     โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับลักษณะการมีสวนรวมของทานมากท่ีสุด 
  

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 

ระดับการมีสวนรวม 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

 1 
ดานการคิดและวางแผน      

1. ทานไดขอความคดิเห็นหรือสอบถามขอมูล             
แนวทางการใชน้ํารวมกันกับเพ่ือนบาน ผูนําชุมชน  

     

2. ทานไดเขารวมกําหนดนโยบายแนวทางการใชน้ํา
รวมกับภาครัฐ  

     

3. ทานแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการบริหารจัดการน้ํา 
ในพ้ืนท่ีโครงการเขื่อนขุนดานฯ  

     

4. ทานไดเขารวมประชุมกับหนวยงานภาครัฐ ในการ
แกปญหาเรื่องน้ําในพ้ืนท่ีโครงการเขื่อนขุนดานฯ 

     

5. ทานเสนอแนะขอมูล ปญหาอุปสรรค และการ
แกปญหาในชวงเวลาท่ีน้ําในโครงการเขื่อนขุนดานฯ  
ไมเพียงพอตอการอุปโภค – บริโภค 

     

6. ทานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกับภาครัฐในการจดัสรรน้ํา เพ่ือการใชน้ําท่ี
เพียงพอ 

     

ดานการเขามามีบทบาท      
   7. ทานไดเสนอแนะ แนวทางท่ีสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงในการใชทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีโครงการเขื่อน 

ขุนดานฯ 

     

8. ทานไดเสนอแนะความคิดเห็นในการกําหนด
บทลงโทษ การออกกฎ ระเบียบขอบังคับ รวมกับภาครัฐ
หรือผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 

ระดับการมีสวนรวม 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

 1 
ดานการเขามามีบทบาท (ตอ)      
   9. ทานไดเสนอปญหาท่ีเกิดขึ้นกับทานหรือชุมชนตอผูนาํ
ชุมชน ผูนําทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีรัฐ  

     

10. ทานไดสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นดานการ
บริหารจัดการน้ําของภาครัฐในพ้ืนท่ีท่ีทานอาศัยอยู ระหวาง
เพ่ือนบาน และผูนําชุมชน  

     

11. ทานไดเขารวมเปนคณะกรรมการในกจิกรรมหรือ
โครงการท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการใชน้ําในพ้ืนท่ีโครงการ
เขื่อนขุนดานฯ  

     

12. ทานมีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น้ําของภาครัฐ เพ่ือประโยชนตอการใชทรัพยากรน้ํารวมกนั  

     

13. ทานไดชักชวนใหคนในชุมชน ไดเสนอแนะ วิธีการ
แกปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีโครงการเขื่อนขุนดานฯ  

     

ดานการติดตามและประเมินผล      
14. ทานไดรวมแกไขปญหาขอขดัแยงตางๆท่ีเกิดขึ้นใน

พ้ืนท่ีรับน้ําจากโครงการเขื่อนขนุดานฯ  
     

15. ทานไดปฏิบัติตามคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของ
เจาหนาท่ีรัฐเกี่ยวกับการใชน้ําในพ้ืนท่ีท่ีทานอาศัยอยู        
ในยามท่ีน้ําขาดแคลน  

     

16. ทานไดติดตามขอมูล ความขัดแยง และการแกปญหา
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการใชน้ําโครงการเขื่อนขุนดานฯ    
ตอพ้ืนท่ีท่ีทานอาศัยอยู  

     

17. ทานและครอบครวัมีสวนในการเสนอความคิดเห็น หรอื
แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการน้ํา เพ่ือใหตรงกับ
ความตองการ 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 

 

ระดับการมีสวนรวม 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

 1 
   ดานการติดตามและประเมินผล (ตอ)      

18. ทานไดรวมแกปญหาและตรวจสอบขอผิดพลาดใน
การบริหารจดัการน้ําของภาครัฐ  

     

ดานความเปนเจาของชุมชน      
19. ทานรูสึกวาตัวทานมีความสําคญั และเปนสวนหนึ่ง

ของชุมชนในดานการจดัการน้ํา 
     

20. ทานมีสวนรวมในการอนุรกัษและชวยกนัดูแลรกัษา
แหลงน้ําในพ้ืนท่ีทานอาศัยอยู 

     

21. ทานไดอธิบายตอผูอ่ืนหรือบุคคลภายนอกท่ีมีสวน
รวมในการใชน้ําใหเขาใจและรวมกันปฏิบัตติามอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

     

22. ทานมีความยนิดีจะดูแลรักษา และปกปองรวมกัน 
พัฒนาแนวทอเสนทางคลองสงน้ํา ตลอดจนพ้ืนท่ีการใชน้ํา 

     

23 ทานยินดีรวมรับผิดชอบ และแกปญหาท่ีเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน หมูบานในการจัดการน้ําในพ้ืนท่ี 

     

24. ทานยินดจีะแบงปนน้ําใหเพ่ือนบานเม่ือยามขาดแคลน 
เพ่ือใหไดใชน้ํากันอยางท่ัวถึงและเพียงพอตอความตองการ
ของสวนรวม 

     

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ  ………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
 

ขอบพระคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาในการใหขอมูลเพ่ือการศึกษาในคร้ังนี ้
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